„.... A szûkebb pátriánk az az ÉLETTÉR, ahol a legtöbbet eltöltjük a ránk
szabott penzumból. A szerencséseknek ez a szülõhelye, de azért lehet lokálpatrióta
olyan emberbõl is, akit a sors vetett a hányatott tengerrõl ismeretlen partra,
majd ott gyökeret eresztett – és megbecsült polgára lett közösségének. Lett
légyen kõmûves, tanár, tûzoltó vagy hivatalnok. Az ember minõségét nem az
határozza meg, hogy milyen helyet foglal el a társadalmi ranglétrán; még az
sem, mennyire képzett, milyen papírjai vannak, hanem az, hogy tevékenységében,
munkájában mennyire pontos, megbízható. ...”
Wér Vilmos
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Kalendáriumtörténet
Kalendárium-történet
Annakidején, ha valaki megbízható forrásból akart tájékozódni a várható
idõjárásról, a remélt termésrõl, vagy egyszerûen csak egy jót akart olvasni, elõvette az
egy évig féltve õrzött könyvecskét, és belelapozott. A kalendáriumok egész éves
olvasmányul szolgáltak.
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A kalendárium alapvetõ feladata az idõ múlásának jelzése volt. Az egy évre szóló
naptár a XV.-XVI. század fordulóján jelent meg, és eredeti funkciója mellett hamarosan
további részekkel is kiegészült. A XVI. század végére már számos témában a
mindennapi élethez kapcsolódó gyakorlati tanácsokkal is szolgált. A magyar
kalendáriumok két részbõl álltak. Az elsõben a naptárt, a hónapok, hetek és napok
jelölését találta az olvasó, aki kicsit tovább lapozva, de még mindig az elsõ részben,
az ünnepekrõl, a szentek névjegyzékérõl, Nap járásáról, a Hold változásáról, sõt, az
egyes napok különféle - fõleg egészségügyi - tevékenységekre való alkalmasságáról
is tájékozódhatott. Még kalendáriumi rigmusokat is talált a könyvecskében! A második,
magyarul Toldaléknak nevezett részbe kerültek a jóslatok: idõjárásról, várható
termésrõl, és még a háborúkról is. Ugyancsak ide szerkesztették a táplálkozási
tanácsokat, az egészségügyi szabályokat és a gazdasági útmutatókat is. 1613-tól a
magyar kalendáriumok elválaszthatatlan része lett az elõzõ év történéseit megörökítõ
Krónika, amely a tárgyévhez is kötõdött, és az Aktuális Hírek rovatban kapott helyet.
Aztán már kisprózák, tanító szándékú írások is bekerültek az egyre vaskosabb és

tartalmasabb kalendáriumokba, amelyek a vásárok és a postajáratok idõpontját is
mindig tartalmazták.
Így volt ez egészen az 1730-as évekig, amikor az asztrológiai jóslatok szerepe és
kalendáriumi terjedelme a szépirodalom javára csökkent. 1777-ben már szabályzat
is készült a kalendáriumokról: megtiltották a népi hiedelmek, babonás jóslatok
közlését, és helyettük elõírták, hogy a tudományos cikkeket tudós emberekkel,
egyetemi tanárokkal kell íratni. A könyvecskék tartozékává vált a mindenkori
uralkodók címere és családjaik részletes leírása is. A kalendáriumokat ebben az idõben
évente 80 ezer példányban nyomták, és ez nagy szám volt akkortájt. Csak ezekben a
kiadványokban volt olvasható ugyanis magyar nyelvû hírek: a Magyar Hírmondó
címû újság csak 1780-ban indult, 1820-ig viszont a magyar nyelvû hetilapok
példányszámai alig érték el az ezret. 1822-ig tizenkilenc nyomda huszonkilenc féle
kalendáriumot nyomott, az összes példányszám háromszázezer volt. A kalendáriumok
megjelentetését mindig nyár végére, õsz elejére tervezték, hogy az ország legtávolabbi
vidékeire is még idõben eljuthasson. Az emberek elsõként mindig Pesten vehették
kézbe az új kalendáriumokat: a nagyvárosban már augusztusban, a „kalendáriumvásárnak” nevezett eseményen ez volt a sláger. elõzõ oldal
Forrás: www.kalendarium.hu
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Kedves Olvasónk, leendõ Támogatónk!
Köszönettel és tisztelettel fogadjuk mindazok támogatását, akik 2006. évben
adójuk 1 %-ával egyesületünk munkáját segítik, s ezzel hozzájárulnak a 2006ban kiadásra kerülõ Koppánmonostori Kalendárium 2007 címû kiadványunk
megjelenéséhez.

Az ÉLETTÉR Közösség- és Településfejlesztõ Egyesület
adószáma:
18607190 – 1 –11
Egyesületünket 2001. december 26.-án közhasznú szervezetként jegyezte be a
Komárom-Esztergom Megyei Bíróság.
A közhasznú szervezetekrõl szóló 1997. évi CLVI. törvény lehetõséget biztosít az
adózó magánszemélyeknek, egyéni vállalkozóknak, valamint a gazdasági
társaságoknak. E törvény alapján közhasznú egyesületünknek nyújtott anyagi
támogatásuk az adóalapból levonható.
Tisztelettel fogadjuk lehetõségeihez mérten felajánlott támogatását is.

Az ÉLETTÉR Közösség- és Településfejlesztõ
Egyesület bankszámlaszáma:
12029004 – 00142332 - 00100000
Egyesületünk ezúton is köszönetet mond mindazoknak, akik az elmúlt évben
adójuk 1 %-át szervezetünknek utalták. Az 1 %-ból befolyt teljes összeget (135.378
Ft) a Koppánmonostori Kalendárium 2006. címû kiadvány nyomdai, valamint
az egyesület fenntartási költségeire fordítottuk.
Tisztelettel: ÉLETTÉR Egyesület
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Rónay György:

A közelítõ tél
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Hervad már? Nem: a kert még csupa nyár. Lobog
két sárga dáliánk. Nincs ugyan annyi dal,
de hajnalonta még egy-egy sárgarigó
rikolt, s búgnak a vadgalambok.
Élj! - mondom. - Éld nyaradat, míg a hideg szelek
le nem tarolják. Szedd a diót, viseld
gondját a kertnek, irtsd a gyomot, metéld
a vadhajtást; s ha belefáradsz,
ülj ki a napra, idd hunyt szemen át a fényt,
s úgy érj, mint a gyümölcs, kései körte, birs...
- Harkály rebben a lombban, s egy levél lekering:
õszömet olvasom színében.
Este állok a ház elõtt, nézem, a Göncöl
mint csúszik észrevétlen nyugodt almafánk
fölé, s hallgatom a szemöldök
fában a szúvak szorgos percegését.

KALENDÁRIUM
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5 30 H Martina

31 K Marcella

JANUÁR

Január
A közmondás szerint „egy kaptár tíz orvost elûz”.
Kitûnõ erõsítõ-frissítõ szerek a méhészeti termékek! Segítségükkel nemcsak kisebb
egészségkárosodások elõzhetõek meg, vagy küszöbölhetõek ki, hanem bármilyen
súlyosabb betegség, operáció és más beavatkozás utáni lábadozás idõszakában segít,
gyorsítja a felépülést.
MÉZ: A hamisítatlan, melegítés nélkül, hideg úton készült méz igazán értékes csak.
Cukorbaj kivételével különbözõ betegségekben, és azok megelõzésére, egészségerõsítõként mézkúra végezhetõ, 10 héten keresztül: 1 órával reggeli és ebéd elõtt. Egy
órával vacsora után, olyan gyógyteát igyon a kúrázó, melybe az alábbi arányban kever
mézet: 1. hét: fél; 2. hét: egy; 3. hét: másfél; 4-7. hét: két; 8. hét: másfél; 9. hét: egy; 10. hét:
fél kávéskanálnyi.
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PROPOLISZ: A fertõzésekkel szemben az immunitást fokozza, növeli az ellenálló
képességet. Legyengült állapotokban (fizikai, intellektuális kimerültség, ismétlõdõ betegségek) meggátolására reggel egy kávéskanál propoliszos készítmény elegendõ.
Viszketés, allergiás bõrkiütés, ödéma jelentkezése esetén meg kell szakítani a kúrát!
MÉHPEMPÕ: Tápanyaggyógyszer, mely növeli a fizikai és szellemi teljesítõképességet, az étvágyat és az emésztést. A dohányzás, a feketekávé és a szeszesital megsemmisíti hatását!!!! Háromszor háromhetes kúra végzendõ egy hét megszakítással a következõ esetekben: lábadozás, gyengeség, gyerekkori fejlõdészavar, ideges kimerültség, vérszegénység, neurózis, klimax, nemi gyengeség, emlékezetromlás, járvány.

BÚZACSÍRA: Kivételesen gazdag ásványi anyagokban (foszfor, magnézium, vas,
mangán stb.), könnyen emészthetõ fehérjét, növényi zsírt és szénhidrátot tartalmaz.
A-, B- és E- vitaminban bõvelkedik. A búzát egyszerûen csíráztathatjuk otthon, ha egy
kis tálban kb. kisújnyi vastagságú búzát öntünk, és naponta gondoskodunk arról,
hogy nyirkos legyen. Kb. 3-4. nap jelennek meg a fehér csírák, mely már így fogyasztható, de, ha véletlen megnõ és zöld búzaszál lesz belõle, az is nagyon egészséges,
salátába, ételbe keverve, de önmagában is élvezhetõ ízû táplálék. Mindazok fogyasszák,
akik törõdnek egészségükkel és a káros frissítõ szereket szeretnék elhagyni (kiválóan
helyettesíti a feketekávé élénkítõ hatását, mellékhatás nélkül). Az egészségmegõrzésen
túl a lábadozó betegek, a heveny vagy idült betegségben szenvedõk, a túlterhelteknek
is látványos javulás érhetõ el fogyasztásával. 1-2-3 evõkanálnyi búzacsírát keverhetünk joghurtba, müzlibe, kefirbe, salátákra. Kész ételekbe, levesbe, fõzelékben is kitûnõ. Sütemény alapanyagába is keverhetjük, mert sütéskor sem semmisül meg hatóanyaga, csak csökken. Amennyiben megbarátkoztak ízével, bátran próbálkozzanak
más gabonafélék, hüvelyesek, olajos növények csíráztatásával, hasonló erõsítõ, frissítõ hatásuk van.
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9 28 K Elemér

FEBRUÁR

11

Február
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Februárban gyûjthetõ gyógynövényünk a Macskagyökönke gyökere.
Már a rómaiak ismerték
nyugtató hatását, nevét is
(Valeriana officinalisL.) egy
római orvosról: Valeriusról kapta. Gyökerében 0,10,5 % illóolaj van, mely valeriánsavat tartalmaz, ennek borneol nevû hatóanyaga csökkenti a reflexingerlékenységet,
az
izovaleriánsav észterek pedig nyugtató hatásúak.
Ezért a macskagyökér
nyugtatja a központi idegrendszert, csökkenti, megszünteti a félelemérzést, a
szorongást. Értékét növeli,
hogy mellékhatásai nincsenek, mint a gyógyszereknek, nem befolyásolja károsan a szellemi, fizikai teljesítményt, sõt fokozza a
koncentráló és szellemi teljesítõképességet. Enyhe
görcsoldó hatása végett,
ideges szívgörcs esetén
Macskagyökér (gyökönke)
nyugtató. Ezért három javallata van: idegi ingerlékenység; az ideges álmatlanság; az ideges szívpanaszok, szívdobogás esetén
használjuk.
Alvászavar általában az idegi kimerültség, a szellemi túlterheltség következménye, komlóval a macskagyökér tea 2-3 nap után már könnyebb elalvást, majd egyre
növekvõ alvásidõt és mély pihentetõ alvást biztosít.
Szívnyugtatóként a vérszegény, és ideges embereken a szívmûködés zavaraiban
nyilvánul meg. Csökkenti a pulzusszámot és a vérnyomást. Fokozhatjuk hatását citromfûvel, galagonyavirággal, veronikafûvel.
Idegi eredetû emésztési zavarok esetén is kitûnõ. A gyomor-, és bélgörcsök,
emésztési zavarok hányinger, hányás és bélingerlékenység ellen javallott. Fokozhatjuk hatását: ánizzsal, köménnyel, kamillával, komlóval.

Ha macskagyökérteát iszunk, legjobb kombinálni a forrázást és az áztatást: 2
kávéskanálnyi macskagyökeret leöntünk 2 dl forró vízzel, 12 órát állni hagyjuk,
leszûrjük, majd meglangyosítva isszuk.
További februárban gyûjthetõ gyógynövények:
- Édesgyökér (légúti betegségekre, élénkítõ, erõsítõ hatású)
- Fagyöngy ágrésze (szív-, és érrendszeri betegségre)
- Fûzfakéreg (reuma)
- Iglicgyökér (vízhajtó)
- Kankalingyökér (reuma, köszvény)
- Katánkórógyökér (máj, vese, lép)
- Lestyángyökér (vízhajtó)
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Szúnyogh Sándor :

Tavaszi dal
Repül ide, repül oda
ez a tarka lepke,
pereg erre, pereg arra
ez a békarokka.
Brekeg reggel, brekeg este
a leveli béka,
hull az esõ, zúg a zápor,
zuhatagi módra.
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MÁRCIUS

Március
Márciusban gyûjthetõ gyógynövényünk az orvosi kálmos.
Ázsiából származik a XVI. sz.ban hozták be Európába. A régi
kínai gyógynövénykönyvek már
az i.e. IV. sz.-ban „élethosszabítónak” nevezték és a legjobb
gyomorszerként emlegették.
A drog a kálmos gyökértörzse
3-5% illóolajat, keserûanyagot és
cseranyagot tartalmaz.
Gyomorerõsítõ, azaz tonizáló, fokozza a gyomornedv elválasztást, enyhe nyugtató és
görcsoldó hatása is van. Az étvágytalanság (anorexia) minden
formájában, emésztési zavarokban, gyomor-, és bélbajokban alkalmazható. Olyankor is eredményes, amikor az ételfogyasztás
undort vált ki.
Több gyógynövénykönyv
említi, hogy illó olajának azaron
Kálmos
hatóanyaga miatt rákkeltõ lehet.
Megemlítem Rudolf Weiss gyógynövényszakértõ véleményét: „… Egyrészt vannak
azaron mentes kálmosfajták, másrészt soha nem figyeltek meg rákképzõdést alék
alkalmazásakor…Ne aggódjunk a kálmossal kapcsolatban, ha gyógyító célra, az elõírt
adagban és korlátozott ideig alkalmazzuk…”
Gyomor és patkóbélfekélyre: a terápia célja a gyomor túlingerelt és görcsös mozgásainak és a gyomorsav-elválasztásnak a csökkentésére, a görcs megszüntetése, a
gyulladás gátlása, a fekély, a seb begyógyítása. Tea: 2 kávéskanálnyi hámozott, aprított
gyökértörzset forrázunk le negyed liter vízzel, 20 perc múlva szûrjük. Fél órával a
fõétkezések elõtt langyosan, lassan, kortyonként, édesítés nélkül igyuk meg.
További márciusban gyûjthetõ gyógynövények:
- Árnikagyökérzet (visszér betegségekre)
- Berkenyekéreg (hashajtó)
- Bojtorjángyökér (izzasztó, vizelethajtó)
- Fekete nadálytõgyökér (szív, izület)
- Gyermekláncfûlevél (máj, cukorbetegség)
- Ibolyalevél, és –virág (köptetõ, lázcsillapító)
- Tarackbúza gyökértörzs (vértisztító)
- Tüdõfûlevél (tüdõ-, mellhártya)
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Valéria
Péter
Katalin
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ÁPRILIS

Április
Latin elnevezése abból származik,
hogy a növény addig virágzik, míg a
fecskék útra nem kelnek. Aranysárga
virágát a középkorban az alkimisták a
„bölcsek köve” elõállítására használták fel, és aranygyökérnek az ég ajándékának nevezték. Igen értékes gyógynövény! Föld feletti része, a herba a
drog. Tejnedve 20 alkaloidát tartalmaz
(6-18%). Ezek közül a legfontosabb a
kelidonin (közel áll a papaverinhez, de
csak az epeutak és hörgõk görcsét oldja) és a berberidin. A görcsös fájdalmat
csillapítja. Az epe és a hasnyálmirigynedv elválasztást is fokozza, valamint
nyugtat. Javítja a májmûködést, elõsegíti a májszövet újjáépülését. Az epe és
májbántalmak gyógyszere. A friss növény nedve oldó hatással van az altesti nyirokmirigyekre. A friss növény nedvét zabpehelylevesben szokták bevenni, és tekintve azt, hogy a bélnyálkahártya, máj, hasnyálmirigyek, és vese
kiválasztását fokozza, reumánál, köszvénynél, valamint bõrkiütésnél értékes
eredményt érhetünk el. Csak kis adagot lehet belõle használni (4g-ot, 3 tányér zabpehelylevesbe), mert a bõrt és
a nyálkahártyákat izgató hatása folyVérehulló fecskefû
tán hólyagot húz, sõt orrvérzést is okozhat. Alkoholos, vagy boros kivonata májgyógyszer (kis adagja zavart nem okoz). A
népgyógyászatban kedvelt szer sárgaság, köszvényes bajok és havibaj-kimaradása
esetén, szárított levelének pora rosszul gyógyuló sebeket és daganatokat, a friss növény nedvébõl készült kenõcs fakadékot gyógyít.
Adagolás szempontjából ajánlatosabb alkoholos kivonatot készíteni. 50 g friss
vagy szárított vérehulló fecskefüvet öntsünk le 100 g koncentrált alkohollal, és 8 napi
állás után a kipréselt és megszûrt tinktúrát egészítsük ki 100 g-ra. Naponta 2-4 alkalommal 15-20 cseppet adagolhatunk. Kis adagolással kezdjük, mert a betegség tüneteit növelheti, míg a megfelelõ mennyiség gyógyulást hoz.
Állatgyógyászatban felfúvódásnál használják. Lenmagliszttel keverve borogatófõzetet készítenek, s azt a daganat, bõrkiütés, mirigyelkeményedésnél használják. Régi

17

idõbõl maradt ránk a szemölcsöknek friss növény nedvével való kezelése. A száraz fû
porával az állatokat dörzsölik be a kényelmetlen légycsípések ellen.
További áprilisban gyûjthetõ gyógynövények:
- Árnikalevél (visszér betegségekre)
- Erdei fenyõhajtás (hörghurut)
- Gyermekláncfûlevél (máj, cukorbetegség)
- Gyöngyviráglevél (szívgyógyszer)
- Ibolyalevél és virág (köptetõ, lázcsillapító)
- Kankalinlevél és -virág (köptetõ, reuma)
- Kerekrepkényfû (máj és epekõ)
- Lándzsás útifûlevél (vértisztító, nyákoldó)
- Medveszõlõlevél (húgyutak)
- Nyírfalevél (szív, máj, vese)
- Tölgyfakéreg (tüdõ, vértisztító)
- Tüdõfûlevél (tüdõ-, mellhártya)

18
Szúnyogh Sándor :

Virágköszöntõ
Árkon-bokron szaladgálok,
a berekben hancúrozok,
hitegetnek a virágok,
aranyszirmú kis lámpások.
Fénylõ szemmel nézek rájuk,
megkérdezem, mi az álmuk?
Kelyheikkel muzsikálnak,
nékünk szép napot kívánnak.
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Munka ü.
Zsigmond
Tímea
Mónika
Györgyi
Ivett
Gizella
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Mihály
Gergely
Ármin
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Pongrác
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Zsófia
Mózes
Paszkál
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Ivó, Milán
Bernát
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Júlia
Dezsõ
Eszter
Orbán
Fülöp
Hella
Emil
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MÁJUS
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Május
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Méltán a legnépszerûbb gyógynövényünk a kamilla, vagy szikfû, vagy székfûvirág.
A kamilla a hagyományos ismeretek és a legújabb kutatások alapján is a
legjelentõsebb gyógyszerünk lehetne,
ha tulajdonsági ismertté válnának a
szakkörökben és a laikusok között is
egyaránt. A legtöbbet használt a legtöbbet kipróbált gyógynövény. Fõ hatóanyag-alkatrésze az illóolaj, a kamillaolaj. Ennek legfontosabb hatóanyagrészét színérõl azulénnek nevezték el
A magyar Jancsó professzor is vizsgálta az azulénhatást. Kimutatta, hogy az
érzõideg-végzõdéseket nem izgatva,
gyorsan és mélyen behatol a szövetekbe, és hisztamin-felszabadítás útján
tartósan mozgósítja a védekezõ sejtrendszerünket.
A kamilla 0,4 %-nyi illóolajában 2030% gyulladásgátló kamazulén található. Az olaj másik 2 alkotórésze görcsoldó. Ezen kívül flavonoidok és a
kumarin is görcsoldó. A kamilla 3 tulajdonságának köszönhetõen gyógyítja a gyomor- és bélbajokat; gyulladásellenes; görcsoldó és bélgáz csökkentõ, szélhajtó. Ehhez járul még, hogy
nyugtat, serkenti az emésztést, gyorsítja, elõsegíti a sebgyógyulást. Jó eredményeket értek el heveny és idült gyomor-, és bélhurut, gyomor- és patkóbélfekély esetén néhány hetes vagy 23 hónapos kamillakúrával: 1 evõkanálnyi kamillavirágot 1 percig fõzünk,
Székfûvirág
15 perc múltán leszûrjük, majd kortyonként isszuk. Ezt legalább háromszor napjában, mindig étkezések között üres gyomorra igyunk 1-1 csészényi teát.
Gyomor és patkóbélfekélyre: a terápia célja a gyomor túlingerelt és görcsös mozgásainak és a gyomorsav-elválasztásnak a csökkentésére, a görcs megszüntetése, a gyulladás
gátlása, a fekély, a seb begyógyítása. Ezt érhetjük el: kamilla kúrával; (gördülõ kúra)
reggel éhgyomorra fogyasszunk el 1 csésze kamillateát, utána 5-10 percig feküdjünk

háton, majd ugyanennyi ideig bal, illetve jobb oldalunkon, végül hason. Tea: 2-3 kávéskanál kamillavirágot 2 deci vízzel leforrázunk, 10 percig hagyjuk állni. Ebéd elõtt egy
órával és 17 órakor és lefekvéskor ugyancsak igyunk 1-1 csésze kamillateát.
További májusban gyûjthetõ gyógynövények:
- Apróbojtorjánfû (máj, epe)
- Árnikalevél, és virág (visszér betegségekre)
- Csalánlevél (vízhajtó, légzõszerv, aranyér)
- Farkasalmafû (ellenállást fokozó)
- Fekete nadálytõlevél (szív, izület)
- Erdei fenyõhajtás (hörghurut)
- Galagonya virág (szívizomgyengeség)
- Gyermekláncfûlevél (máj, cukorbetegség)
- Gyöngyviráglevél (szívgyógyszer)
- Ibolyalevél (köptetõ, lázcsillapító)
- Vad-, és Kerti kakukkfû (szamárköhögés)
- Kankalinlevél (köptetõ, reuma)
- Kerekrepkényfû (máj és epekõ)
- Lándzsás útifûlevél (vértisztító, nyákoldó)
- Martilapu (asztma)
- Medveszõlõlevél (húgyutak)
- Nyírfalevél (szív, máj, vese)
- Pásztortáskafû (vérzést csillapító)
- Pemetefû (légzõutak, máj, nõi nemi szervek)
- Rutafû (kimerültség)
- Somkórófû (izületi fájdalmak)
- Szarkalábvirág (köhögés csillapító)
- Tölgyfakéreg (tüdõ, vértisztító)
- Tüdõfûlevél (tüdõ-, mellhártya)
- Vérehulló fecskefû (epeutak és hörgõk)
- Fehérmájva (köhögés, bélhurut, gyomorsav lekötés)
- Zsályalevél (tüdõ)
- Zsurlófû (vese tisztító)
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Kármen
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Pünkösd
Norbert
Róbert
Medárd
Félix
Margit
Barnabás
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Antal
Vazul
Jolán
Jusztin
Laura
Arnold

25

19
20
21
22
23
24
25

H
K
Sz
Cs
P
Sz
V

Gyárfás
Rafael
Alajos
Paula
Zoltán
Iván
Vilmos

26
27
28
29
30

H
K
Sz
Cs
P

János
László
Levente
Péter
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JÚNIUS

Június
Régóta megbecsült köptetõ, köhögés elleni szer a Martilapu.
Virága és levele a drog. 7-8 % nyálkaanyagot, valamint keserû glikozidát,
csersavat, cinksót, fitoszterineket tartalmaz. A gyulladt légúti nyálkahártya ingerlékenységét csökkenti, a köhögést
csillapítja, köptet, a gyulladást szünteti. Mivel keserûanyag is van benne,
ezért étvágyjavító, tonizáló hatású. Idült
tüdõtágulás és szilikózis esetén különösen ajánlott. E két esetben a reggeli
kínzó köhögés, a reggeli felköhögési
nehézség a jellemzõ. Mindjárt reggel,
még az ágyban, reggeli elõtt igyon meg
a beteg egy csésze, forró martilaputeát.
(Célszerû este elkészíteni és reggelig
termoszban forró marad.) Elkészítési
mód: 1-2 kávéskanálnyi martilapulevelet forrázzunk le 2 deci vízzel, és 10
percig hagyjuk állni. Szûrés után forrósítsuk fel újra. Este lefekvés elõtt is
igyon meg egy csésze teát a beteg.
Köhögés elleni, slejmoldó teakeverék: „melltea”: martilapulevél és –virág, ökörfarkkóró, tüdõfû, lándzsás útifû egyenlõ mennyiségben. 2 kávéskanálnyi keveréket forrázzunk le egy csésze vízzel, édesítsük mézzel. Napjában
3 adagot fogyasszunk el. Másik recept:
Martilapu
50 g martilapulevél és –virág, 50 g csalánlevél, 30 g kamillavirág, 20 g ánizsmag, 6 dl vízzel 4 kávéskanálnyi teakeveréket forrázzunk le. Mézzel édesítve kortyonként egész napra elosztva kell ezt a mennyiséget meginni.
További júniusban gyûjthetõ gyógynövények:
- Apróbojtorjánfû (máj, epe)
- Árnikalevél és –virág (visszér betegségekre)
- Benedekfû (emésztõrendszer)
- Borsmentalevél (gyomor és bél, izzasztó)
- Búzavirág (kötõhártya gyulladás)
- Cickafarkkóró levél (tüdõ, végbél, méh vérzéseire)
- Citromfûlevél (kötõhártya gyulladás)
- Csalánlevél (vízhajtó, légzõszerv, aranyér)
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- Diófalevél (vértisztító)
- Farkasalmafû (ellenállást fokozó)
- Fehér ürömfû (gyomorerõsítõ)
- Fekete nadálytõlevél (szív, izület)
- Fekete ürömfû (epilepszia)
- Fodormentha levél (gyomorjavító)
- Galagonyatermés (szívizomgyengeség)
- Gyermekláncfû levél (máj, cukorbetegség)
- Gyöngyviráglevél (szívgyógyszer)
- Hársfavirág (izzasztó)
- Ibolyalevél (köptetõ, lázcsillapító)
- Izlandi zuzmó (hörghurut, köhögés)
- Izsópfû (asztma, hörghurut)
- Vad- és kerti kakukkfû (szamárköhögés)
- Köménymag (gyomorerõsítõ, szélhajtó)
- Körömvirág (sebek, kezelésére, féregûzõ)
- Lándzsás útifûlevél (vértisztító, nyákoldó)
- Lestyánfû (vízhajtó, szív-, gyomorbaj)
- Levendulavirág (idegnyugtató)
- Majoránnapelyva (reuma)
- Martilapu (asztma)
- Nyírfalevél (szív, máj, vese)
- Orbáncfû (máj, szív ideggyengeség)
- Pásztortáskafû (vérzést csillapító)
- Pemetefû (légzõ utak, máj, nõi nemi szervek)
- Pipacsszirom (nyákoldó, ideg csillapító)
- Rutafû (kimerültség)
- Somkorófû, -virág (izületi fájdalmak)
- Szarkalábvirág (köhögéscsillapító)
- Székfûvirág (ideggörcs-nyugtató)
- Szelídgesztenyefa-levél (görcs, szamárköhögés)
- Szurokfû (nemi szervek görcseire)
- Tüdõfûlevél (tüdõbaj)
- Vasfû (erõsítõ szer)
- Vérehulló fecskefû (epeutak és hörgõk)
- Veronikafû (légzõszervekre)
- Fehérmályvalevél, -virág (köhögés, bélhurut, gyomorsav lekötés)
- Zsályalevél (tüdõ)
- Zsurlófû (vese tisztító)
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Márta
Judit

31 H Oszkár

JÚLIUS
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Kitûnõ gyógynövény, de rosszra is felhasználható a fehérüröm.
A testet-lelket gyorsan tönkretevõ
„zöld méregnek” is nevezett alkoholos ital, az abszint, ugyancsak fehérürömbõl készül.
Aki elõször issza – írja Magyary
Kossa Gyula – csodálatos elevenséget
érez, vére frissen pezseg, elméje fürgén mûködik, könnyû lesz és vidám.
Az ilyen ember étvágyát hamarosan
elveszti, ellenben szomjúsága örökös
és szinte csillapíthatatlan. A zöld ital
csakhamar végez vele: haja kihull, fogai inogni kezdenek, a keze reszket,
gyakran szédül, egyre soványodik, arca
sárgás fakó lesz, emlékezete gyengül,
nagyfokú ingerlékenység, hallucinációk, üldözési téveszmék, látási zavarok,
hisztériához, vagy epilepsziához hasonló görcsök következnek be. Az abszintivók között különösen gyakori az
emberölés, néha egész jelentéktelen
okok miatt. Egyéb szeszesitalok is készülnek fehérürömbõl: ürömbor, abszintlikõr, Cinzano, stb.
A fehérüröm tea keserû, de érdemes megbarátkozni vele, mert hatása
jó. Már az egyiptomiak is alkalmazták,
késõbb kolostorok kertjében is termesztették.
0,25-0,50% illóolajat, valamint
cser- és keserûanyagot tartalmaz. Az
illóolaj fõ alkotója a tujon. A fehérüröm
tipikus illóolajjal kiegészült keserûszer,
szélhajtó és epehajtó, fokozza az epekiválasztást. Enyhe serkentõ hatást fejt
Fehér ürömfû
ki a központi idegrendszerre: tonizáló
keserûanyag. Javítja az étvágyat, megszünteti a teltségérzést és a gázos felfúvódást. Különleges kiváltságos helyet foglal el a
gyomor- és epepanaszok leküzdésében, más szerre nem reagáló tüneteket is megszüntet. Ezen túl általános tonizáló hatása is jól érvényesül, mûtétek, fertõzések utáni
és más gyengeségállapotok leküzdésében. 3-4 hetes kúra szükséges, amely egyhetes
szünet után megismételhetõ. 1 kávéskanálnyi herba drogot két dl vízzel leforrázunk,
10 percig állni hagyjuk, és kétszer napjában fogyasztunk el belõle 1-1 csészényit.

Étvágytalanságban fél órával étkezés elõtt igyuk a forrázatot. Gyulladás kezelésére
eredményesen társítható orbáncfûvel és cickafarkkal.
További júliusban gyûjthetõ gyógynövények:
- Apróbojtorjánfû (máj, epe)
- Árnikavirág (visszér betegségekre)
- Benedekfû (emésztõrendszer)
- Borsmentalevél (gyomor és bél, izzasztó)
- Búzavirág (kötõhártya gyulladás)
- Citromfûlevél (idegerõsítõ, görcsoldó)
- Csalánlevél (vízhajtó, légzõszerv, aranyér)
- Diófalevél (vértisztító)
- Ezerjófû (gyomorerõsítõ)
- Fekete nadálytõlevél (szív, izület)
- Fekete ürömfû (epilepszia)
- Fodormentalevél (gyomorjavító)
- Galagonyatermés (szívizomgyengeség)
- Gyermekláncfûlevél (máj, cukorbetegség)
- Gyujtoványfû (aranyér)
- Hársfavirág (izzasztó, reuma)
- Izlandi zuzmó (hörghurut, köhögés)
- Izsópfû (asztma, hörghurut)
- Körömvirág (sebek, kezelésére, féregûzõ)
- Lestyánfû (vízhajtó, szív-, gyomorbaj)
- Levendulavirág (idegrendszer)
- Majoránnapelyva (reuma)
- Orbáncfû (máj, szív-, ideggyengeség)
- Ökörfarkkóró-virág (torok, légúti, máj, lép betegségeire)
- Pásztortáskafû (vérzést csillapító)
- Pipacsszirom (nyákoldó, idegcsillapító)
- Somkórófû, -virág (izületi fájdalmak)
- Szarkalábvirág (köhögéscsillapító)
- Szelídgesztenyefa-levél (görcs, szamárköhögés)
- Szurokfû (nemi szervek görcseire)
- Vasfû (erõsítõ szer)
- Veronikafû (légzõszervekre)
- Fehér mályvalevél, -virág (köhögés, bélhurut, gyomorsav lekötés)
- Zsályalevél (tüdõ)
- Zsurlófû (máj, vese, köszvény)
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Lehel
Hermina
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László
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Lõrinc
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AUGUSZTUS

Augusztus
A monda szerint Chiron kentaur fedezte fel az õsi idõkben sebgyógyító hatását. A
magyar népi orvoslás is sebgyógyítóként tartja számon, errõl árulkodik
Arany János verse is: „Mint a gímszarvas, kit vadász sérte nyíllal, Fut sötét
erdõbe sajgó fájdalmival. Fut kies pataknak enyhítõ vizére, És ezerjófüvet
tépni a sebére.”
Keserûsége miatt magyar népi neve
„epefû”, „földepe”. A népi orvoslás
leginkább gyomorégés, -görcs, emésztési zavarok, étvágytalanság, teltségérzés, hányinger, fogyás ellen alkalmazott.
A föld feletti része a herba, a drog,
értékes keserûanyagot tartalmaz, melynek fõ alkotórésze genciopikrin és
eritrotaurin. Tonizáló hatása van, már
a száj nyálkahártyájával érintkezve fokozza a kórosan csökkent gyomornedv
elválasztást, a renyhe gyomrot összehúzódásra ösztökéli, mozgását serkenti, javítja, fokozza az étvágyat, szabáEzerjófû
lyozza a hasnyálmirigy-, a máj- és az
epemûködést, gátolja az erjedést, megszünteti a gyomor-, és bélgáz pangást, a székrekedést, fokozza az elégtelen gyomorsav-kiválasztást. Gyomorerõsítõként, gyomor-, bél-, máj- és epebántalmakra ajánljuk.
Étvágyjavítóként: 1 mokkáskanálnyi drogot 1-2 deci vízzel leforrázunk, 15 perc
múltán leszûrjük. Fél órával étkezések elõtt fogyasszuk el.
További augusztusban gyûjthetõ gyógynövények:
- Ánizstermés (köptetõ, görcsoldó)
- Benedekfû (emésztõrendszer)
- Borsmentalevél (gyomor és bél, izzasztó)
- Búzavirág (kötõhártya gyulladás)
- Citromfûlevél (idegerõsítõ, görcsoldó)
- Csalánlevél (vízhajtó, légzõszerv, aranyér)
- Diótermés héj (gyomor-, bélnyálkásodás)
- Fehér ürömfû (gyomorerõsítõ)
- Fekete ürömfû (epilepszia)
- Fodormentalevél (gyomorjavító)
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- Galagonyatermés (szívizomgyengeség)
- Gyujtoványfû (aranyér)
- Izlandi zuzmó (hörghurut, köhögés)
- Izsópfû (asztma, hörghurut)
- Vad-, és kerti kakukkfû (szamárköhögés)
- Komló (vízhajtó)
- Körömvirág (sebek kezelésére, féregûzõ)
- Lándzsás útifûlevél (vértisztító, nyákoldó)
- Lestyánfû (vízhajtó, szív-, gyomorbaj)
- Majoránnapelyva (reuma)
- Orbáncfû (máj, szív ideggyengeség)
- Ökörfarkkóró-virág (torok, légúti, máj, lép betegségeire)
- Pásztortáskafû (vérzést csillapító)
- Somkórófû, -virág (izületi fájdalmak)
- Szarkalábvirág (köhögéscsillapító)
- Szelídgesztenyefa-levél (görcs, szamárköhögés)
- Szurokfû (nemi szervek görcseire)
- Vasfû (erõsítõ szer)
- Fehérmályva-levél, -virág (köhögés, bélhurut, gyomorsav lekötés)
- Zsályalevél (tüdõ)
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Hátamon a zsákom,
Zsákomban a mákom,
Kilyukadt a zsákom,
Hova lett a mákom?
/ vagy : kifolyott a mákom/
( Zselíz, Tergenye )
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1 P Egyed
2 Sz Rebeka
3 V Hilda
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Rozália
Viktor
Zakariás
Regina
Mária
Ádám
Nikolett
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Teodóra
Mária
Kornél
Szeréna
Enikõ
Edit
Zsófia
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Diána
Vilhelmina
Friderika
Máté
Móric
Tekla
Gellért
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Eufrozina
Jusztina
Adalbert
Vencel
Mihály
Jeromos

SZEPTEMBER
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Szeptember
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Ánizs más néven: Bécsi kömény.
Hatóanyaga: illóolaj, zsíros olaj,
sók, anethol. Felhasználjuk édeskésen
aromás olaját, gyümölcsét.
Alkalmazott és ártalmatlan köptetõ, görcscsillapító, emésztést elõsegítõ,
és felmelegítõ hatásánál fogva felhasználjuk a gyomor és mell elnyálkásodása folytán fellépõ kényelmetlenségek megszüntetésére. Székrekedésnél
és bélgörccsel járó emésztési rendellenességek esetében, mely elsõsorban a
gyerekeknél fordul elõ. Ugyancsak sikeresen segít a fogzási hascsikarásnál.
Tea elkészítése: 5-10 g ánizst 2,5 dl vízzel forrázzuk.
Olaját asztmásoknak adják nyálkaoldó hatása miatt. Népi szer csuklás
ellen, amikor a magot nyersen rágjuk.
Alkoholos kivonata is alkalmazható a
fenti betegségekre. A legtöbb mell- és
hashajtó teának, továbbá gyermeknyugtató keveréknek alkotórésze. Tejjel készített fõzetét köhögésnél használják. Kedvelt ízesítõ fog-, és szájvizeknek, olaja féreghajtó. MandulagyullaÁnizs
dáskor zsályával és borsmentával kevert teafõzet jó eredménnyel jár. Szoptatós anyák, ha isszák, tejükkel a csecsemõt
nyugtatja.
Ánizs tejjel: 1 kávéskanál ánizst egy pár percig tejben fõzzük és gyermekeknek egy
kávéskanálnyit, felnõtteknek egy evõkanálnyit adunk naponta többször.
Szélhajtó felnõtteknek: 20-20 g ánizs és cukor, 10-10 g konyhakömény, édeskömény, koriander és szódabikarbónát összeõrlünk. Naponta többször egy késhegynyit.
Gyermek szélhajtó: 30 g ánizs, 20 g édeskömény, 10 g égetett magnézia és 140 g
cukor. E keverékbõl egy csapott kávéskanálnyit fõzünk be egy csészényi tejbe vagy
vízbe.
Gyomorerõsítõ: ánizs (frissen megtört), tárnics, hasznos kömény, cickafark 10-10 g,
édeskömény, zsurló, üröm 20-20 g ebbõl a keverékbõl evõkanálnyit veszünk 200 g
vízre, és lefedve megfõzzük. Napközben 1-2 csészényit kortyonként vagy az étkezések
elõtt 2-3 evõkanállal elfogyasztunk.

A légzõszervek elnyálkásodásakor, ánizsból és ökörfarkkóróból veszünk 10-10 got, 1 evõkanálnyit leforrázunk 1,5 dl vízzel, a szüredéket mazsolával, mézzel vagy
cukorral bõven ízesítjük.
További szeptemberben gyûjthetõ gyógynövények:
- Ánizstermés (köptetõ, görcsoldó)
- Csipkebogyó, -mag (vese-, hólyaghomok és –kõ)
- Feketebodza-bogyó (gyomor, vese, tüdõtisztító)
- Fekete nadálytõgyökér (szív, izület)
- Földi bodzabogyó (köszvény)
- Gyujtoványfû (aranyér)
- Komló (vízhajtó)
- Lándzsás útifûlevél (vértisztító, nyákoldó)
- Ökörfarkkóró-virág (torok, légúti, máj, lép betegségeire)
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Esik az esõ csöpörög,
Paprika Jancsi nyöszörög,
Hát az öreg mit csinál?
Hasra fekszik, úgy dudál.
(Gúta )

1 V Malvin
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Petra
Helga
Ferenc
Aurél
Brúnó
Amália
Koppány
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Dénes
Gedeon
Brigitta
Miksa
Kálmán
Helén
Teréz
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Gál
Hedvig
Lukács
Nándor
Vendel
Orsolya
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Nemz. ü.
Salamon
Blanka
Dömötör
Szabina
Simon
Nárcisz
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30 H Alfonz

44 31 K Farkas

OKTÓBER

Október
Cikória, napra nézõ, mezei kék liliom, bodácskóró, nagyapó füve neveken is ismert
ez a máj, -vese és léptisztító szerként ismert növény.
Orsó alakú gyökerét gyûjtjük, mely
frissen húsos, megszárítva szaruszerû.
Cichorii radix néven drogot képez.
Hatóanyaga az inulin, lavulin, intibin,
kolin. Levelébõl, de fõleg gyökerébõl
készült fõzet: 10 g-ot, 2,5 dl vízzel,
májat, vesét, lépet tisztítja, a felesleges
epét és vizet leválasztja, étvágygerjesztõ, sárgaságra, hipochondriára, hisztériára és gyomorelnyálkásodásra szívesen használt házi szer.
Szemkötõhártya-gyulladásnál és
szemsérülésnél búzavirággal keverve
borogató fõzet készül belõle. Gyökerét kávégyártáshoz pörkölve és porítva használják fel. Tápértéke vitathatatlan. Vannak elvek, melyek szerint a
cikóriakávé aranyérbántalmakra és
visszércsomó képzõdésre vezet, mivel
az egyik belsõ anyaga a véredénytónust kedvezõtlenül befolyásolja.
További októberben gyûjthetõ
gyógynövények:
- Árnikagyökérzet (visszér betegségekre)
Katáng
- Bojtorjángyökér (izzasztó, vizelethajtó)
- Borókabogyó (emésztés, vesegyulladás)
- Csipkebogyó, -mag (vese-, hólyaghomok és –kõ)
- Feketebodza-bogyó (gyomor, vese, tüdõtisztító)
- Fekete nadálytõlevél (szív, izület)
- Földi bodzabogyó (köszvény)
- Gyermekláncfûgyökér (máj, ekcéma)
- Kálmos-gyökértörzs (emésztés)
- Tarackbúza-gyökértörzs (vértisztító)
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Mindenszentek
Achilles
Gyõzõ
Károly
Imre
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Lénárd
Rezsõ
Zsombor
Tivadar
Réka
Márton
Jónás
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Szilvia
Aliz
Albert
Ödön
Hortenzia
Jenõ
Erzsébet
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Jolán
Olivér
Cecília
Kelemen
Emma
Katalin
Virág
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27 H Virgil

48 28 K Stefánia

29 Sz Taksony
30 Cs András

NOVEMBER

November
Vérnyomáscsökkentõ hatású. A régi rómaiak a madárlépnek nevezték, mert hosszú
ideig fõzve pépszerû anyagot
készítettek belõle, melyet madár-, és légyfogónak használtak. Erre utalhat egyik magyar
elnevezése is: „enyvesbogyó”.
A görög mitológiában is helyet
kapott, mert örökzöldje a tavasz
visszatértébe vetett reményt
szimbolizálta. A kelta druidák
az elsõ téli újhold utáni 6. napon a pap aranysarlóval vágta
le a fagyöngy ágait. Amikor lehullottak, kijelölt férfiak vászonlepedõbe fogták, majd az
állatáldozat vérével, hagymával áldást, és egészséget adó
italt fõztek. A német néphit szerint is az új élet záloga és a termékenység szimbóluma a fagyöngy.
Bizalommal fordulhatunk
felé, ha szív-, és érbetegségben
szenvedünk, mert fõ hatóanyaga, egy acetilkolinnal rokon
Fagyöngy
kolinszármazék, vérnyomáscsökkentõ hatású. Szívre ható
olipeptideket is tartalmaz. Hatóanyagai mindig komplex módon befolyásolják a szervezet mûködését, mennyiségük, és összetételük nagyon változó, elsõsorban attól a
gazdanövénytõl függ, melyen a fagyöngy élõsködik. Az almafáról gyûjtött a legértékesebb, valamivel kevésbé értékes a jegenyefenyõn, nyírfán, kõrisfán növõ, legkevésbé felelnek meg a juharról, hársról, dióról, fûzrõl, nyárfáról gyûjtött egyedek.
Kizárólag a fehér fagyöngy levelei és hajtásai gyógyító drogok!!
Nyugtató hatású gyógynövényekkel kombinálva ideges szívpanaszokban jó eredmény várható a fagyöngytõl. Kedvezõen hat az elhasználódási betegségekben, pl.:
érelmeszesedésben, idõskori szívártalmakban. A magas vérnyomást csökkenti, az
alacsonyat emeli, mert a szívmûködést erõsíti, a vérkeringést szabályozza, és ezáltal
megszünteti a szédülést, fejfájást, fülzúgást.
2-4 kávéskanálnyi leveles hajtását 2,5 dl állott vízben szobahõmérsékleten áztassuk estétõl, reggelig. Felét éhgyomorra, reggeli elõtt, másik felét utána fogyasszuk el.
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Aznap esetleg még egy adag fogyasztható.
Eddig említett hatásán kívül; elõsegíti a menstruációs vérzések szabályozódását,
a méhvérzés-zavarok megszûnését is. Fokozza az anyagcserét, az emésztõmirigyek
tevékenységét, s ezáltal az elõzõleg csökkent testi és szellemi teljesítõképességet.
Daganatellenes hatása is van!
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További novemberben gyûjthetõ gyógynövények:
- Angyélikagyökér (gyomorerõsítõ)
- Árnikagyökérzet (visszér betegségekre)
- Bojtorjángyökér (izzasztó, vizelethajtó)
- Borókabogyó (emésztés, vesegyulladás)
- Édesgyökér (légút, élénkít, erõsít)
- Fagyöngy ágrészek (érelmeszesedés, vérnyomás)
- Fekete nadálytõgyökér (szív, izület)
- Fekete ürömgyökér (epilepszia)
- Földi bodzagyökér (izzasztó, vizelethajtó)
- Gyermekláncfûgyökér (máj, ekcéma)
- Iglicgyökér (vízhajtó, reuma)
- Kálmos gyökértörzs (emésztés)
- Kankalingyökér (köptetõ, reuma, köszvény)
- Katángkórógyökér (kötõhártya gyulladás)
- Lestyángyökér (emésztés, vízhajtás)
- Macskagyökér (álmatlanság, nyugtató)
- Mezei iringó gyökere (vértisztító)
- Örvénygyökér (bronhitisz)
- Tarackbúza-gyökértörzs (vértisztító)

48

49

50

51

52

1 P Elza
2 Sz Melinda
3 V Ferenc
4
5
6
7
8
9
10

H
K
Sz
Cs
P
Sz
V

Borbála
Vilma
Miklós
Ambrus
Mária
Natália
Judit

11
12
13
14
15
16
17

H
K
Sz
Cs
P
Sz
V

Árpád
Gabriella
Luca
Szilárda
Valér
Etelka
Lázár

18
19
20
21
22
23
24

H
K
Sz
Cs
P
Sz
V

Auguszta
Viola
Teofil
Tamás
Zénó
Viktória
Ádám

25
26
27
28
29
30
31

H
K
Sz
Cs
P
Sz
V

Karácsony
Karácsony
János
Kamilla
Tamás
Dávid
Szilveszter

DECEMBER
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December
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Orvosi Zilizt már 5000 éves óegyiptomi papirusz is köhögés elleni szerként említi.
Az ókori görögök is ismerték, neve
is a görög „althein” (gyógyítani) szóból ered. A ziliz az a gyógynövény,
amit soha nem szabad fõzni, de még
csak forrázni sem, sajátos nyákanyag
tartalma miatt. 8 órán át hideg vízben
áztassuk, 2 kávéskanál zilizgyökeret
(levelet, vagy virágot), majd szûrjük át
és melegítsük langyosra. Leghatékonyabb a levél, a virág és a gyökér
egyenlõ arányú keveréke. Ha egy teakeverékben ziliz is van, akkor úgy készítsük el a kivonatot, hogy a fenti
módon elkészített italt hozzáadjuk a
többi alkotóból forrázott meleg italhoz.
Nemcsak köhögés, szamárköhögés,
hanem asztma esetén is sikerrel adható a ziliztea és –teakeverék.
Teakeverék: kakukkfû, apróbojtorján, diólevél, bodzavirág, cickafark,
zsurló, borsmenta, izlandi zuzmó
egyenlõ mennyiségben. 1 púpozott
evõkanálnyit a keverékbõl 2 dl vízzel
leforrázzunk, 10 percig állni hagyjuk,
majd hozzá öntjük a 8 órán át áztatott
zilizgyökeret és levelet. A 4 dl folyaFehérmályva (Ziliz)
dékot napközben isszuk meg.
A gyökér és levélteák a légutak heveny gyulladásaiban, rekedtségben, hörg- és
légcsõhurutban adható. Zilizszirup: 1 kávéskanálnyi gyökérdrogot 3 óra hosszat 1 dl
vízben áztatunk szobahõmérsékleten, szûrjük, egy decire kiegészítjük és 60 g mézet
adunk hozzá. Felnõtteknek 2 óránként egy evõkanálnyi, gyermekeknek óránként 1
kávéskanálnyi az adag. Csak 24 óráig tartható el romlás nélkül. Idült hörghurutban
társítható a hideg ziliz kivonat édesköménnyel, kert kakukkfûvel vagy kankalinnal és
kék iringóval.

Forrás: Dr. Oláh Andor: A természet patikája (BÉTA 1991)
Varró Aladár Béla: Gyógynövények gyógyhatásai (Pannon Könyvkiadó 1991)

Az elmúlt év eseményei
41

Devecseri Gábor:

Tréfás állatk
erti útm
utató
állatkerti
útmutató
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Ez a cinke oly picinke,
Falevélbõl van az inge,
pókhálóból a szoknyája,
makkhéjból a csizmácskája.
Csak füvön élt a kis zebra,
de most rákapott a zabra;
végül is elvitték Szobra,
ott oktatják szebbre-jobbra.
“Apám - így szól a kis bálna -,
hadd mehessek el a bálba.”
“Nem mehetsz el, fiam, Péter,
nem vagy még egy kilométer.”
Mért tanulnak a kis vércsék?
Azért, hogy a leckét értsék.
Tanítójuk egy hasas,
pápaszemes, lomha sas.
“Ne ugrándozz, ne táncolj,
ne bomolj,
az iskolás fiúcska mind komoly.”
Garázda kölykét inti így a moly.
Fekete az ablakpárkány,
rákönyököl a kis sárkány;
hat feje néz az utcára,
egy a leckét bent biflázza.

A monostori
vadgazdálkodásról, vadászatról,
a vadászíjászatról…
Mottó:
„ A nyíl röpte magát az életet jelképezi. Magas céllal pattan el az íjról, fel a kék ég felé
száll, és halhatatlan erejûnek látszik. Édes a fülnek a nyíl zengése. Felfelé törõ íve
örök haladást ígér. Tökéletes finomsággal, bájjal suhan elõre, de kissé már kevesebb
igyekezettel, azután alig észrevétlenül meglebben, lefelé mutat és egyre növekvõ
sebességgel a Föld felé, közeledik, ahol mély sóhajjal reszketve, vesztett energiával
besüllyed az anyaföldbe és megadja magát a kikerülhetetlennek.”
Dr
on P
ope
Dr.. Saxt
Saxton
Pope
A Vértes, a Bakony és a Kisalföld háromszögében koppánmonostori székhellyel
közel 5000 hektáron folytat vadgazdálkodást az 1997-ben alakult Dunapart Vadásztársaság. A vadászterület viszonylag alacsony erdõsültségû, mindössze egy tömb,
600 hektárnyi összefüggõ Monostori erdõ nyújt élõhelyet a nagyvadnak. Az itteni
fafajokat elsõsorban a talajadottságok határozzák meg. A homok jellemzõje az akác,
mely az összes erdõ 36 % uralja. Mellette jelentõs az erdei és fekete fenyõ állomány.
Az erdõ vadeltartó képessége nem jó, ami összefügg a nyugalom hiányával. Komárom város térségében ez az egyetlen olyan erdõterület, amely közjóléti célokat is
szolgál. Amennyiben az erdõt látogató kiránduló az ide vonatkozó szabályokat (gépjármû közlekedési, tûzgyújtási, szemetelési tilalom, szürkületi, éjjeli, hajnali látogatási és zajongási tilalom) betartja a Monostori erdõ sûrûn behálózott erdei útjain emlékezetes természetjáró gyalogtúrát tehet. Az erdõ tájvédelmi körzet oltalom alá tartozik, a 150 éves tölgyfáival, árvalányhaj-, téltemetõ termõ területrészeivel, az õsborókásával, a több öreg jelölt fájával együtt (Négyesfenyõ). Jellegzetes vadfaj itt a gímszarvas, a vaddisznó és az õz. Néhány éve a Bakonyból pár darab dámszarvas
bevándorolt. Apróvadként elõfordul a fácán, fogoly a mezei nyúl.
A vadásztársaság 15 fõ taggal vállalkozott egy fenntartható, a földtulajdonosok
erdõ és mezõgazdasági érdekeit figyelembe vevõ, a természetvédelemmel összeegyeztetett vadgazdálkodásra. Jó példa erre a helyi madarászokkal kialakított jó kapcsolat, mely során a vadállomány és az erdei madarak nyári itatása, és téli etetése
közös együttmûködéssel történik
A vadászat törvényesen sok estben a szabályozásnál szigorúbb házi szabályok
betartásával történik (pl. egész évben tilos vaddisznó kocát lõni!) A társaság igyekszik
szakszerûen kezelni a rábízott vadállományt. Ezt szakképzett személyzettel, korszerû
vadföldmûveléssel, vadetetéssel, itatással, a vadállomány védelmének a biztosításával végzi. A következetes munkának az eredménye, hogy javult a vadászterület vadeltartó képessége, és a nagyvad állomány trófea minõsége. A millenniumi évben
Monostoron 636 grammot elérõ kiskoponyás trófea tömegû õzbakot tudtunk egy
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külföldi bérvadásszal lövettetni, ami ebben az évben, a
trófeabírálati minõsítés
szerinti aranyérmen túl, Komárom-Esztergom megyében a legjobbnak, országosan
pedig a hetediknek bizonyult.
Az egyesületi élet jó. A tagságot etikus hagyománytisztelõ vadászok alkotják.
Ahogy vallják Széchenyi Zsigmond szavaival élve: „vadûzés és erdõzúgás, több
erdõzúgással”.
A társaság elnöke Pechtol János. Õ egyben a Magyar Vadászati Védegylet elnöke
is, így vezetése mellet a társaság egészében elkötelezett a magyar vadászati kultúra, a
vadászati tradíciók és a vadászati etika ápolása iránt. A társaságban a hagyomány
tisztelet jele az is, hogy a hagyományos vadászati módot jelentõ vadászíjászatot a
jelen sorok írójával együtt két vadász gyakorolja.
Õsi vadászati módnak tartjuk a jelenkori vadászíjászatot. Íjjal lõjük ki a nyílvesszõt. Az
íjkarokban tárolt mechanikai energia röpíti a vesszõt a vad felé. Az életfontosságú szerven, szíven, tüdõn talált vad az éles pengéshegy által gyorsan kimúlik.
Az õsi íjas vadászati módtól a modern vadászíjászat néhány dologban eltér.
Míg az õsi íjászatnak évezredes hagyományai, és vadászati módjai voltak, az
üldözéses csoportos lovas íjászattól a cserkelõ vadászatig, addig a modern vadászíjászat kialakulása csak a múlt század közepétõl kezdõdött, és fejlõdött napjainkig.
Az Egyesült Államokban, ahonnan az íj technikai forradalmasítása után, a modern vadászíjászat hódító világkörüli útjára indult, üzletágat építve maga köré, ott
jelenleg is több mint 3 millióan vadásznak íjjal. Nemzeti vadászkultúrájuk szerves
részét képezi az íjászat. Számtalan könyv, szaklap, mozgóképes magazin, film készül
e témában. Egyik híres vadászíjász újságjuk a Bow Hunting World 2005 év augusztusában ünnepelte 53. születésnapját.
H. W. Alen áttételes csigás rendszerû találmányának köszönhetõen az újkori íjak
gyorsaságban, pontosságban, átütõerõben, és kezelhetõségben is felülmúlják a hagyományos felépítésû, természetes anyagokból készített íjakat. Ezzel valóra vált, hogy
szerényebb fizikai képességek mellett, kevesebb gyakorlással is megfelelõ szintû
találati pontosságot lehessen elérni az íjászatban. A kevesebb gyakorlás legalább a
heti 2 órás lövészetet jelenti.
A régmúlt idõk íjászai ezzel szemben naponta lõttek, és az íjászat mindennapi
foglalatosságaik közé tartozott. Valahogy úgy voltak ezzel, mint a jelenkor embere az
autóvezetéssel. Az õsi íjászat vadászati és hadászati sikeressége a lõkészség fejlesztésében az életformaszerû gyakorlásban rejtõzött.
Egyes archeológusok szerint az íj megjelenése akár már 100 000 ével ezelõttre is
tehetõ annak ellenére, hogy eddig még csak 50 000 éves primitív íjak maradványai
kerültek elõ.
Az emberiség élete szorosan kötõdött az íjhoz, mint eszközhöz, és használata
végig kísérte a történelmi idõkön keresztül. Ebbõl adódóan a vadászíjászat úttörõjének, dr. Saxton Pope szavaival élve: „A nyíl röpte magát az életet jelképezi”.
Magyarországon, ahogy Zolnay László Vadászatok a régi Magyarországon címû
munkájában írja, elõdeink több évszázados szervezett nomád életének hozománya
a keleti jellegzetes vadászati módok, üldözéses lovas íjas vadászat, csoportos lovas
hajtás, és a lovas solymászat, melyek pannóniai közvetítéssel a középkorban, Nyu-

gat-Európában is közkedvelt vadászati módok lettek. A Kárpát medence vadban,
halban bõvelkedõ, meseszerû gazdagsága mellett, a mély hagyományokkal rendelkezõ vadászati kultúránk is hozzájárult ahhoz, hogy Magyarország máig irigyelt vadászparadicsommá váljon.
Õsi íjász múltunkhoz, sikeres íjkészítõ, és íjász képességeinkhez, mint a hadászat,
mint a vadászat terén nem férhet kétség. A múltban íjász nemzetnek mondhattuk
magunkat, de vajon a jelenben milyen szerepet tölt be a vadászati kultúránkban az
íjas vadászat ?
A lõfegyverek idõszaka nálunk is szinte teljesen kiszorította az íjat a vadász eszközök tárából. Érthetõ okok vezettek ehhez, mégpedig az hogy, az íj mesze alul maradt
a lõfegyverekkel szemben a hatótávolság , ölõerõ, kezelhetõség, egyszóval az eredményesség versenyében. A korszerû vadászat és vadgazdálkodás eszköze a kémiai
energiát „hordozó” puska lett. Ezekben az idõkben gyakorlatilag csak azok az emberek vadásztak íjjal, vagy csapdákkal, különféle törökkel, akiknek nem állt módjukban
lõfegyvert tartani. Így az évek során kialakult az a szemlélet, ami sajnos máig a köztudatban maradt, hogy aki íjat vesz a kezébe azt valamiféle orvvadászati szándék vezérel. A Nemzetközi Vadászíjász Oktatási Programban olvastam errõl a következõt:
„Sokakban, akiket az orvvadászattól a leleplezéstõl való félelem tart vissza, felmerül
az ötlet, hogy az íjjal orvvadászni lehetne. Miután ebben az elképzelésben saját
vágyai fogalmazódnak meg, el sem tudja képzelni, hogy mást esetleg egyéb indíték
vezérelhet, amikor a puska helyett az íj mellett dönt.”
Magyarországon az ötvenes, hatvanas években többen próbálkoztak sajátkészítésû íjjakkal vadászni. Ezek a próbálkozások sem, technikailag sem jogilag nem
voltak megalapozottak. A céllövõ íjászattal, mint sportággal többen foglalkoztak,
fõleg a terepíjászat vált népszerûvé a 80-as években. Ekkortájt igazán jó minõségû
íjakat csak külföldrõl lehetett beszerezni. 1988-ban megalakult Magyar Terep- és
Vadászíjász Egyesület felvállalta a vadászíjászok érdekeit elsõként az országban. A
törvényi rendezetlenség, és a vadásztársadalom kezdeti bizalmatlansága miatt nehezen egyenesedett a hazai íjas vadászat útja.
A rendszerváltás után a tengerentúli íjkészítõ-kereskedõ iparág „utolérte”
Magyarországot is. Sorra jelentek meg a vadászboltokban az elérhetõ áron
megvásárolható íjak, íjászati kellékek és ezzel párhuzamosan rohamosan nõt az íjat
vásárlók száma is. Több íjász egyesület alakult szerte az országban (Monostoron a
késõbb feloszlott Koppány Íjász Egyesület), és megnövekedett az íjjal vadászni
szándékozók tábora is.
Az elsõ íjász egyesület, Ambrózy Árpád, dr. Fábián Gyula, nevéhez fûzõdõen
hosszú szívós munka után a Földmûvelésügyi Minisztérium Vadászati és Halászati
Önálló Osztálya kidolgozta a vadászíjászat törvényi feltételeit. A vadgazdálkodásról
és vadászatról szóló 8/1993. (I.30.) FM rendelet jogi alapot biztosított a vadászíjászat
gyakorlásának.
A földmûvelésügyi hivatalok szervezésében elkezdõdtek az íjászvizsgák lebonyolításai. Ezen írás szerzõje is ebben az idõben, 1994-ben adott számot a vadászíjász ismeretekbõl. A rendelet megjelenését követõleg napjainkig közel 500 vadász
szerzett jogot az íjas vadászatra.
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Mára a modern vadászíjászat a Kárpát medencébe érve magyar hagyományokat
ébresztett, és kialakulóban van egy magyar vadászíjászati kultúra, ami az egész vadásztársadalomra nézve pozitív értékekkel bír!
Egyre több vadászterületen mutatkozik be az íj, és több sikeres elejtés jelzi létjogosultságát a magyar vadászat gyakorlatában. A múlt gyökerei, tradicionális értékei, a
jelen újításaival, az íjász technikát felvértezve, a jövõ fenntartható vadászatát vetítik
elõre. Fontos a vadász és az íjász egymásra találása. A nem vadászó társadalom, és a
vadászat ellenzõi is jobban el tudják fogadni a vadászíjászat fair play – egyenlõ helyzetet teremtõ vadászati gyakorlatát. Az a vadásztársadalom, mely a hagyományos
vadászati módokat felkarolva azok képviselõivel összhangban lép fel a közvélemény
megnyerése érdekében biztosabban tudja önnön érdekeit képviselni. De a ló túlsó
oldalára még így sem szabad átcsúsznunk! Ki kell jelentenünk, hogy a vadászíj a
vadgazdálkodási célok betöltésére alkalmatlan, csupán a vadászszenvedély levezetésére használható õsi vadászeszköz, ami köré önálló vadászati mód, és tudomány
épült, a vadászíjászat tudománya! A vadászszenvedély kielégítésére azonban fokozottan alkalmas. Gyakorlójától teljes mértékû odafigyelést, kisebb mértékû fanatizmust
követel, nem is beszélve a kitartás emberi tulajdonságának gyakori ellenõrzésére.
Fontos, hogy a fenntartható vidéki élet, a mezõgazdaság, az erdõgazdaság mellett
a vadászatot is fenntartható módon, a hagyományos vadászati módokat ápolva a
környezetvédelemmel egyetértésben gyakorolhassuk a jövõben is.
Czita János
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Balról a harmadik Czita János

Az íjászatról általában (vagy mi...)
Az elmúlt években számtalan könyv jelent meg az íjászattal kapcsolatban, ami
jele annak, hogy Magyarországon is – amint a világ többi táján – az íjászat reneszánszát éli. A modern kor magyarjai újra felfedezik azt, amit legbelül amúgy is jól tudtak:
az íj és a nyíl nem neofasiszta magyarkodók agyament különcködése, több annál.
Nem csak harci eszköz, nem csak vadászeszköz. Az íj és a nyíl az ember lelkének
legmélyében gyökerezõ õskép, melynek látványára még az avatatlanok szíve is nagyobbat dobban. Az Ural-hegységben ma is elszigetelten élõ törzsek sámánjai rendszeresen használják az íjat szertartásaikban, sokszor meglepõ módon mint zenei
eszközt. Úgy tartják az íjból kilõtt nyíl a kapu a látható és a szellemvilág között.
Akárhogy is, aki egyszer komolyan íjat fog a kezébe, az egy életre ragaszkodni fog
hozzá.
Nem szeretnék különösen belemélyedni az íjászat történelmébe, hiszen ahhoz egy
könyvnyi anyag sem lenne elegendõ, ám hadd emlékeztessem a kedves olvasót, hogy
õseink igen kiváló íjászok voltak, amit az akkor nálunk járt krónikások és utazók fel is
jegyeztek. Dzsajháni-Ibn Ruszta, a gazdag arab utazó így ír a magyarokról: „A magyarok szemrevaló, szép emberek. Ruhájuk selyembõl és brokátból van, fegyvereik
ezüstbõl vannak és arannyal berakottak...” Egy másik krónikás, Liudprand az
Andapodosisban így ír õseinkrõl: „A magyarok sok mást nem csinálva egész nap
íjászkodnak, és nagy figyelemmel oktatják gyermekeiket és szolgáikat az íjászat mesterségére... a kemény tél egészét...nyílhegyek köszörülésével és az ifjúságnak a harcászat ismeretére való tanításával töltik el. ” Úgy tûnik az íjászat a magyarok vérében
van. Ez volt õseink vérében, és ha õseink bennünk élnek, akkor a mi vérünkben is.
Tagadhatatlan, hogy az íjászat hatással van lelkünkre. Tudom, ez olyan misztikusan hangzik, de nehéz megtalálni a megfelelõ szavakat. Márpedig az íjászat nemesebbé teszi a lelkünket. Egy idõ után megtanulunk odafigyelni arra, amit csinálunk és ami
a környezetünkben folyik, észreveszünk apró dolgokat, amiket eddig meg sem láttunk
– mintha megnyílnának a szemeink. Megtanulunk koncentrálni, és mégsem kirekeszteni a világot, inkább eggyé válni a minket körbevevõ természettel, emberekkel. Esetlenül próbálom szavakba önteni azt, amit az elmúlt több, mint egy évtizedben tapasztaltam és tudom, hogy ez még csak alig karcolja a felszínt. Bizton állíthatom azonban,
hogy ezt a folyamatot minden íjász megtapasztalta. Persze, van aki elzárkózik és inkább
figyel a kereskedelmi médiából áradó globalizációs neontrutyi kultúrára mintsem a
saját lelkében lezajló folyamatokra... Senki sem lehet tökéletes, nem?
A Komáromi Talpas Íjászok 2005 augusztusában indították be rendszeres foglalkozásaikat. Úgy tûnik az ötlet egymástól függetlenül egyszerre több emberben is
megfogant, és a Mindenható Isten úgy látta jónak, hogy ezeket az embereket összehozza. Így alakult meg a Komáromi Talpas Íjászok egyenlõre baráti köre, ám reményeink szerint hamarosan hivatalos íjász egyesülete. Rendszeres foglalkozásainknak
a Monostori Erõd adott helyet, amiért ezúton is köszönetet mondunk. A foglalkozásokon szép számmal vesznek részt mind felnõttek, mind gyerekek, aminek különö-
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sen is örülünk, hiszen így van esélyünk nemzetünk értékeinek és hagyományainak
szeretetét elplántálni a jövõ generációjának szívében. Mert mi tagadás, nem csak az
íjászatra kívánunk koncentrálni. Szeretnénk alkalmasint beindítani olyan klubfoglalkozásokat, amelyek a magyarság kultúrájának megerõsítését és ismertetését célozzák, és amelyeken gyermekek, illetve felnõttek egyaránt részt vehetnek. Lesznek itt
beszélgetések híres emberekkel, elõadások, filmvetítések és még sok egyéb.
Reményeink szerint a jövõre hazánkban megrendezendõ vadászíjász világbajnokságon is sikeresen képviseltetjük majd magunkat, ezzel is öregbítve Komárom és a
magyarság hírnevét. Szeretnénk minél több bemutatót szervezni, hogy népszerûsítsük
az íjászatot. Tervezünk versenyeket itt a környéken, hogy így is hozzájáruljunk a városunk ismertségéhez. Mindehhez persze támogatásra van szükségünk, így, kérjük azokat, akiknek ez szívügyük, csatlakozzanak hozzánk, keressenek meg bennünket.
Olyan korban, ahol a „tisztelet kiment a divatból” (idézet Marcitól) és a sikert
inkább megvásárolják a delikvensek, mintsem kemény munkával érik el, az íjászat
lehet egy olyan terelõ erõ, egy sport, amely fegyelemre, koncentrációra és komolyságra neveli az embert. Erre pedig a mai rohanó, „instant” világban amelyben mindenkibõl sztár lehet igen csak szüksége van a nemzetnek. Ne hagyjuk hát, hogy egy
ilyen érték a mûanyag világ bakancsainak talpán végezze!
Magyar Tamás
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Magyar Tamás

A kicsik...

...és a nagyok!
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„… Valahol gyönyörû nyár van...”
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Hogy kerül ide éppen télvíz idején ez az idézet? Miért jutott eszembe?
Nagyon egyszerû. Az elmúlt év nyara néhány kis és nagyobb gyermeknek nagy
mérföldkõ volt. A komáromi Magyarock Dalszínház „tagjai” lehettek „Valahol Európában”. Nem volt könnyû feladat, hiszen az egész nyarukat ennek a lehetõségnek szentelték. Hetente 4-5 délutánt a szerepek, dalok tanulásával töltöttek. Megtanultak szerepet
játszani, úgy verekedni, hogy egyiküknek se essék baja. Begyakorolták a betétdalok
tánckoreográfiáit, egyszóval tanultak. Sokan voltak, s a nyár végére egy kis csapatot,
közösséget alkottak. Közülük öten élnek itt, Monostoron. Horváth Márk, Németh Nikolett, Méri Péter, Monostori Kristóf és Vojvoda Miklós. Velük beszélgettem.
Hogy kerültetek a színdarabba?
Márk: Anyukám nagyon szerette ezt a színdarabot, s én is szerettem volna benne
szerepelni. Jelentkeztünk a színdarabba, s felvettek.
Niki: Nekem a Méri Pepe szólt, hogy van egy ilyen lehetõség. Jöjjek el és próbálkozzak meg vele. Pepe hívta még a Fannit is, de õt nem vették fel. A válogatásra egy
verssel és egy énekkel kellett készülnünk. Kérték, hogy játszunk el egy-egy jelenetet.
Nekem pl. virágot kellett ültetnem. Versben a „Török és a tehenek”-et, énekben a
„Kis-kece lányom”-at adtam elõ. A válogatáson a Vizeli Csabi és a Vizeli Anita volt
ott. Csapó Éva néni, Hajnal Dóra és az Orbán Viktor is megnéztek bennünket. Nagyon izgalmas volt, egy kicsit izgultam. Mi a Pepével ketten kezdtünk el csak próbálni,
a többiek késõbb csatlakoztak.
Miki: Mi nem felvételiztünk, bennünket a Csabi hívott. Szerepeltünk már, mint
táncosok a Betlehemi Csillagban, onnan ismert. Illetve a jelentkezõk között kevés
volt a fiú, a lányokat ezért ki is kellett jobban válogatniuk.
Hogyan éreztétek magatokat a próbák elején, melyik próbák tetszettek leginkább?
Niki: Nekem a táncórák tetszettek a legjobban.
Márk: Én a dráma órát kedveltem inkább.
Miki: Én az ének órákat szerettem, mert lehetett egy helyben ülni.
Kristóf: Nekem a dráma és a mozgás volt izgalmas. Bár az volt a rossz, hogy
megégettem a lábamat és ez a verekedõs jelenetnél mindig gondot okozott. Volt egy
olyan rész, amikor a Miki eldobott, akkor mindig féltem egy kicsit. Persze csak a
lábam miatt!
Hogyan zajlottak a próbák? Elkezdtétek sorban a jeleneteket?
Niki: Nem sorban mentünk. Elõször megismerkedtünk, kiválasztottuk azokat a
dalokat, amiket énekelni fogunk, s azt gyakoroltuk.
Kristóf: Külön volt ének óra, amikor az énekeket vettük. Külön volt a táncpróba,
ahol a mozgásokat vettük. Volt még dráma óra, amikor különbözõ jeleneteket tanultunk, s volt a színpadi mozgás. Ott kellett megtanulnunk azt, hogy baleset nélkül
ússzuk meg a verekedéseket.
Ketten fõ szerepet is kaptatok. Méri Péter játszhatta a professzor szerepét, míg
Vojvoda Mikire osztották a pincért. Hogyan választódtatok ki?

Miki: Amikor ének óra volt párokban kellett gyakorolnunk. Ott kellett egyenként
és duóban is énekelnünk. Egyik órának a végén odajött hozzám a Lehel (Másik
Lehel), hogy óra végén még maradjak itt egy kicsit. Volt még egy másik kiválasztott fiú
is. Az óra után Dóri (Hajnal Dóra), Lehel és a Csabi (Vizeli Csaba) hallgattak meg
bennünket. A meghallgatás után választottak engem erre a szerepre.
Pepe: Én úgy kerültem be a színdarabba, hogy tavaly szerepeltem már a Betlehemi Csillagban. Így már számítottak rám itt is. Én járok a Hajnal Dórihoz a Délibáb
Színházba, ott is szerepelni szoktunk.
Volt még közületek valaki, akit kiválasztottak?
Kristóf: Engem is megkérdeztek, hogy szeretnék-e énekelni egyedül, de akkor azt
válaszoltam, hogy nem.
Végül is az egész nyarat a próbákon töltöttétek. Jól éreztétek magatokat?
Kristóf: Én az elején nem akartam a próbákra járni, mert az gondoltam, hogy
az egész nyaramat elrontom, nem jut majd idõm másra. De aztán úgy megszerettem, hogy még nyaralni sem akartam elmenni. Voltunk Monostoron egy hétig
táborban is két héttel az elõadás elõtt. Ott barátkoztunk össze a legjobban. A
Barnit (Hegedüs Barnabás) már ismertem a zeneiskolából, de újabb barátokat is
sikerült szereznem.
Niki: Én szívesen jártam a próbákra, szerettem. Én is találtam új barátokat. Hajnit
(Hegedüs Hajnalka) és az Esztert (Szilágyi Eszter). Nekem az erõdben lévõ hét tetszett a legjobban.
Az elsõ igazi közös program a monostori tábor volt, hiszen akkor együtt voltatok
reggeltõl estig. Meséljetek errõl a hétrõl? Mi tetszett nektek a legjobban?
Kristóf: A számháború.
Miki: Az király volt!
Niki: Nekem meg a rókás, a rókavadászat.
Kristóf: Volt négy csapat, mindegyik egy házban. Versenyeztünk, s a végén már
csak mi maradtunk a Mikivel egyedül egy házban – a többiek elköltöztek máshová –
mégis mi nyertünk.
Miki: Varrtunk csillagokat, só-liszt gyurmát készítettünk.
Niki: Festettünk pólókat, fontunk kulcstartót.
Márk: Próbák is voltak délelõtt, meg délután. Mellette pedig voltak kézmûves
foglalkozások. Mindenért lehetett pontot kapni.
Miki: Voltak még sorversenyek is, olyan sportosak. Ott is küzdhettünk.
Márk: Én nem aludtam ott, sajnos kevés napot voltam a táborban, mert akkor
mentünk nyaralni.
Pepe: Én sem aludtam bent, csak bejártam gyalog naponta. Mi nem lakunk messze
a tábortól.
Ezek szerint a tábor összehozott benneteket jobban. A tábor után egy hét maradt
az elõadásig. Akkor hol próbáltatok, mit csináltatok?
Kristóf: A Monostori erõdben voltunk. Reggel, vagyis délelõtt mentünk és estig
maradtunk ott.
Miki: Volt amikor éjjel egyig ott maradtunk. De kaptunk reggelit, ebédet, vacsorát.
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Honnan került oda az ennivaló?
Niki: A nagyobb lányok segítettek és a szüleink. Õk vigyáztak ránk, közben pedig
fõztek nekünk.
Márk: Az én apukám pedig vállalta az ügyeletet. Jó is volt, mert az elõadás után
volt egy néni, akinek segítenie kellett.
Miki: Majdnem más baleset is történt. Az elõadás elején, amikor leomlik a fal,
akkor a díszlet valójában is elindult, s majdnem ráesett a Lehelre. Még jó, hogy
megfordult, így észre vette, s nem történt baja.
Az erõdbeli próbák nagy élményt jelentettek nektek. Miért tetszett ez annyira?
Márk: Mert voltak ott társas játékok, azokban az idõkben amikor nem mi voltunk
a színpadon, akkor tudtunk játszani.
Niki: Nekem azért tetszett, mert mi is tudtuk nézni a próbákat. Így láttuk azokat a
részeket is amiben nem játszottunk.
Melyik jelenet volt a kedvencetek?
Miki: Nekem az alvós jelenet tetszett, és az amikor enni kellett.
Márk: A „staubos” jelenet volt a legjobb.
Niki: Szerintem is. Nekem is az tetszett a legjobban.
Kristóf: A „staubos” az tényleg nagyon jó volt, de nekem még a bunyós jelenet is
tetszett.
Pepe: Nekem az, amikor a Ficsúr beöltözött lánynak.
Ez tényleg nagyon vicces jelenet volt. Hogy bírtátok ki nevetés nélkül?
Pepe: Nagyon sokszor próbáltuk el, így már az elõadáson nem tûnt annyira
viccesnek. De az elején mindig nevettünk.
A régi szereplõk közül ki volt az, akivel a próbák alatt a legjobban kijöttetek?
Miki: Nekem a Vörösházi Tibi, mert õ végig olyan vicces volt velünk. Mindig
barátként és megértõként fordult felénk. Viszont a próbákon és az elõadáson nagyon
szigorú volt.
Pepe: Lehel.
Kristóf, Niki: Nekünk a Szaki, a „Nagy” Szaki.
Niki: Olyan vicces volt mindig. Fõleg akkor, amikor beöltözött nõnek. Olyan
viccesen járt abban a cipõben.
Kristóf: Nekem is a Szaki tetszett a legjobban, de a fõpróbán a vicces jelenetben
nagyon jó volt a Dóri és a Lehel is. Nekünk megvan DVD-n a fõpróba, s ezt a
jelenetet mindig megnézem, mert annyira tetszik.
Úgy látom, hogy nagyon jól éreztétek magatokat ebben a szerepben. Kaptatok-e
kedvet a további folytatáshoz? Szeretne valamelyikõtök továbbra is szerepelni színpadon?
Kristóf. Én igen. Most már nem fogom úgy érezni, hogy elrontom a próbákkal a
nyaramat.
Miki: Én is szívesen szerepelnék még több darabban. Õsszel be is iratkoztam a
zeneiskola dráma szakára is.
Márk: Igen, szeretnék.
Pepe: Én is szeretném tovább folytatni a szereplést. Szerepelünk, próbálunk még
a Délibáb Színházzal is, amit a Hajnal Dóri és a Kántor Kriszti vezetnek. Velem együtt
a Miki, a Niki és a Kristóf is jár oda.

Ezen kívül jártok még valamilyen külön órára?
Márk: Néptáncra, gitározni és íjászkodni.
Miki: Én is járok a dráma és a Délibáb mellett néptáncra és íjászatra.
Niki: Én sportkörre, agyagozásra, rajzszakkörre és furulyára járok még.
Kristóf: Nekem sok külön elfoglaltságom van. Zongorára, néptáncra, hittanra és
íjászkodni is járok a Délibáb Színház próbái mellett.
Pepe: Én furulyázok.
Úgy látom, hogy nagyon elfoglalt gyerekek vagytok. A tanulás mellett igazán sok
tevékenységet folytattok, ami nagy szorgalmat és kitartást igényel. Minden elismerésünk a tiétek, gratulálunk a sikereitekhez és igazán büszkék vagyunk rátok.
Monostori Éva
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Hajnal Dóra
Jordán Anna
Fehérvári Nikolett
Horváth Márk

Monostori Kristóf
Másik Lehel

Vojvoda Miklós, Hajnal Dóra
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Méri Péter, Jordán Zsófia,
Hegedüs Barnabás

Vizeli Ágota, Orbán Viktor,
Szakács Tibor, Szakács Péter,
Kovács Kamilla, Németh Nikolett,
Szilágyi Eszter és Hegedüs Hajnalka

Mibõl, s mivé lettünk?
Nyolc évvel ezelõtt kezdtük el e kalendárium szerkesztését. Az elsõ kiadványunkban mutattuk be egyesületünket, s annak tevékenységét. Azóta nem jelentünk meg
önállóan, nem szerepeltettük magunkat, teret és lehetõséget adva a település bemutatkozásának, lakói, közösségei munkájának.
Ebben az évben azonban ismét megjelenünk. Tesszük ezt azért is, mert számos programunk, rendezvényünk van, melyet talán még a legszûkebb közösségünk sem ismer.
A 2004-es év nagy változást hozott életünkben. Az Európai Unióhoz való csatlakozást követõen a hazai civil szervezeteknek megnõtt a pályázati úton való támogatáshoz
való lehetõsége. Ezt a lehetõséget próbáltuk és próbáljuk meg mi is kihasználni.
Komáromban irodát béreltünk, és fõállású, pályakezdõ fiatalokkal elindultunk a
pályázatírás rögös útvesztõin. A feladat és a vele járó munka nem mindig öröm. Az
adományozó, a kiíró elvárásainak megfelelni, a feltételeket biztosítani nem mindig
egyszerû munka. Azonban a hosszú távon elképzelt tevékenységeinkhez mindez szükségessé vált.
Az elmúlt két év során számos akció részesei és kivitelezõi lettünk. Célunk az
egyesület tíz évvel ezelõtti megalakulásakor lefektetett alapszabálya szerint a helyi
demokrácia építése, a helyi közösségek munkájának segítése. E cél eléréséhez alakítottuk ki szervezeti felépítésünket, kezdtünk el különbözõ területeken dolgozni.
Talán a legnagyobb hangsúlyt munkánk során a gyerekekre, illetve az ifjúsági
korosztályra fordítottuk. Egyesületünk keretein belül az elmúlt évben megalakult az
ifjúsági csoport, ami – anyagilag ugyan nem, de – önálló munkát végez. Elindítottuk a
helyi általános iskolák közös havi lapját, ami kezdetben „Névtelen”, majd „Jókai
unokái” címmel jelenik meg. Kiadványunk célja az, hogy a különbözõ iskolákban járó
gyerekek megismerhessék egymás tevékenységeit, betekintést nyerjenek a többi intézmény munkájába. Ez év õszétõl egy kicsit újabb szellemiséget is szeretnénk közvetíteni. Megjelenik benne a korosztálynak megfelelõ kulturális és egyéb szabadidõs
programajánló, illetve különbözõ pályázati lehetõségek. Továbbra is várjuk azoknak a
gyerekeknek a jelentkezését, akik szeretnének bekapcsolódni a szerkesztésbe. Az újság kiadását a MOBILITÁS pályázati támogatása biztosítja.
Több játszóházat tartottunk és az elmúlt évig részesei voltunk a városi gyermeknapnak is. Mikuláskor játékcsomagokat adományoztunk a Selye János Kórház gyermekosztályának, illetve a városi bölcsõdének.
Rendezvényeink nem csupán a gyermekekhez, hanem szüleikhez is szólnak. Nagy
hangsúlyt fektetünk a családok szabadidõs elfoglaltságára. Játszóházainkon és a gyermeknapon olyan játékokat igyekszünk elõtérbe helyezni, ahol a gyerekek szüleikkel
együtt tudnak bekapcsolódni a közös tevékenységekbe. Több éve rendezzük meg
családi kézmûves táborunkat Jászszentlászlón, ahol évente közel 50 fõ kikapcsolódásának adunk lehetõséget. A tábor alatt a gyerekeknek és szüleiknek is folyamatos
alkotó tevékenységet biztosítunk, ami mellett bõven jut idõ a rekreációra is.
Az ifjúsági korosztály számára több lehetõségünk adódott, azonban a velük való
munka sokkal nehezebb is. Komárom a kistérség központi városa, ahol a középiskolák
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többsége mûködik. Az itt tanuló kb. 2100 diáknak azonban nincs megfelelõ tere és
lehetõsége a közösségi és szabadidõs tevékenységeikre. Jobb híján az utcákon és a
kocsmákban töltik idejük nagy részét. Erre a hiányra alapozva kezdtük el kidolgozni
azt a programot, mely egy ifjúsági központ, közösségi tér kialakításához vezethet. Az év
elején 2300 fiatalt kérdeztünk meg – kérdõív segítségével -, hogy milyen szabadidõs
elfoglaltságot szeretne itt Komáromban, mit hiányolnak, milyen elképzeléseik vannak,
milyen közösségekbe és egyéb körökhöz csatlakoznának szívesen. 970 kitöltött kérdõívet kaptunk vissza, melyet az év végére sikerült feldolgoznunk és kiadnunk. Az összefoglaló kiadványt eljuttatjuk a helyi és kistérségi gyermekekkel, fiatalokkal foglalkozó
intézményekbe, önkormányzatokhoz.
Ezen az õszön sikerült elindítanunk a komáromi középiskolások közös lapját a
„Picurinfó”-t is. Célunk hasonló volt, mint az általános iskoláknál. Szeretnénk, ha a
fiatalok megismernék egymást, illetve a többi középiskola munkáját, tevékenységét.
Ebben a kiadványban is bemutatjuk azokat a közösségeket, ahová csatlakozni lehet.
Leközöljük az országos nagyobb pályázatokat, ahová bárki egyénileg, vagy csoportosan is jelentkezhet. Ennek a korosztálynak azonban már komoly társadalmi problémákkal is szembe kell néznie. Ki kell tudniuk védeni a csábító, de nagyon veszélyes
kísértéseket. Újságunknak prevenciós töltete is van. Szeretnénk folyamatos ismereteket nyújtani a szenvedélybetegségekrõl, azok következményeirõl. Megjelentetjük a
segítõ helyeket és alternatívákat is ajánlunk.
Az egyik ilyen alternatív megoldás az ifjúsági tagozat nemzetközi csereprogramja.
Ebben az évben nemzetközi szemináriumot rendezhettünk, ahol 9 ország fiataljait
láthattuk vendégül egy hétig. A szeminárium közvetlen hozadéka, hogy tavasszal öt
fiatal Csehországi nemzetközi táboron vehetett részt, ahol hazánkat képviselték. Két
fiatal pályakezdõnk döntött úgy, hogy a támogatási év letelte után külföldi munkát
választ. Mindketten Olaszországba mehettek önkéntes munkára, melynek idõtartama
9 és 12 hónap. Észak-Olaszországban fiatalokkal, illetve középsúlyos fogyatékosokkal dolgoznak. Közben megtanulnak egy másik nyelvet és kultúrát.
Az ifjúsági tagozatunk az elmúlt nyáron prevenciós tábor részesei lehettek
Jászszentlászlón. A nyári tábor csak kezdeti folyamata volt annak a kortárssegítõ képzésnek, melynek elsõ képzése novemberben zajlott Kunbábonyban a Civil Kollégiumban. A bentlakásos képzés során a fiatalok szembesülhettek a kamaszkor jellemzõivel, a saját korosztályuknak megfelelõ problémákkal. Különbözõ szituációs gyakorlatok útján mutattak tükröt nekünk felnõtteknek is. A képzést még további két alkalom
követi. Január végén csapatépítési tréningen, majd márciusban kortárssegítõ képzésben részesülnek. A programban részt vevõ fiatalok a képzések elvégzése után alkalmassá válnak az iskolájukban végzendõ kortárssegítõ feladatok végzésére.
A kunbábonyi munka során megismerkedtünk a Puszta Rádió tevékenységével.
Kisközösségi rádióként mûködik, melynek célja a helyi közösség ismereteinek bõvítése és informálása. Fiataljaink részesei lehettek ennek a munkának, mely nagy tetszést
aratott körükben. A januári képzésre felkérést is kaptak. Egy órás mûsort kell szerkeszteniük, melyben bemutatják Komáromot és a helyi fiatalokat. A rádiózás öröme arra
ösztönözte fiataljainkat, hogy elkezdjenek egy helyi adó kivitelezésén és megvalósításán dolgozni.
A fiatal korosztály körében egyre többen használnak különbözõ élvezeti szereket,
s nem kevesen már szenvedélybetegekké váltak. A cigaretta és az alkohol mellett
városunkban is egyre gyakrabban használnak, vagy próbálnak ki különbözõ amfetamin

származékokat, s egyre többen válnak a számítógép, vagy a nyerõ-automaták rabjává.
Azoknak a fiatalok, akik felismerik, hogy helyzetükön javítani kell, s megpróbálnak
kiutat keresni, azoknak is tudunk segítséget nyújtani. Ebben az évben lehetõségünk
nyílt arra, hogy Koppánmonostor városrészen saját ingatlant vásároljunk, ahol 2006tól folytathatjuk immár önálló munkánkat az ifjúsági korosztállyal. Ifjúsági programjainkat szintén a MOBILITÁS támogatta.
Tevékenységeinket természetesen nem tudnánk végezni, ha nem alakítottunk volna ki megfelelõ kapcsolatrendszert az elmúlt évek során. Számos civil szervezet, közösség megalakulásakor segíttettünk, szakmai tanácsokat adtunk, pályázatokat írtunk.
Ennek a közös munkának eredménye, hogy egyre több helyi és környékbeli civil
szervezet vesz részt programjainkon, illetve veszünk részt mi is a többiekén. Tévhit,
hogy a különbözõ szervezeteknek versenyezniük kell az anyagi támogatásokért, s ez a
harc felemészti az egymás munkájának elismerését. Sajnálom azokat a szervezeteket,
akik a harcra, s nem a munkára fordítják az energiájukat.
Városi szinten több civil kezdeményezés részesei lehettünk. Így dolgozhatunk együtt
a Komáromi Szakállasokkal, a Magyarock Dalszínházzal, a Délibáb Színházzal, a Garabonciás Néptáncegyütessel, a Komáromi Múzeumbarát Körrel, A Mag-Tár közösségével, a Komáromi Talpas Íjászokkal, a Dunamenti Polgári Körrel, a Kecskés László
Társasággal, az „Összhang” Közmûvelõdési Alapítvánnyal, valamint az intézmények
és egyházak alapítványaival. Az együttmûködésünket mi sem mutatja jobban, mint a
2006-ra kiadott komáromi civil naptár, mely a teljesség igénye nélkül azokat a szervezeteket mutatja be, akikkel szorosabb kapcsolatunk van. Kiadványainkat az NCA támogatásából tudjuk finanszírozni.
Kistérségi szinten is az összefogást hangsúlyozzuk. Ennek eredményeként jöhetett
létre idén tavasszal az ácsi erdõben megrendezett „Kistérségi Föld-Napi Túra”, ahol az
ácsi Bakancsos Klub és a Banai Tûzoltó Egyesület közös programjának részesei lehettünk. A túra során összegyûjtöttük a szemetet az erdõben, melyet a nap befejeztével
szemétlerakóba elszállítattunk. A túra végén paprikás krumplival, játszóházzal és a
bátrabbakat mászó fallal vártuk. Rendezvényünk közel 300 embernek (jobbára családoknak) kínált kikapcsolódást erre a napra.
A helyi közösségek megalakulásához, civil szervezetek munkájának segítéséhez
tudunk szakmai tanáccsal és segítségnyújtással szolgálni. Az elmúlt évtõl az Ifjúsági,
Családügyi, Szociális és Esélyegyenlõségi Minisztérium meghívásos pályázatára megyei szakfeladatokat látunk el a Szakmai Segítõ Hálózatok Fejlesztése programban.
Ugyan ebben a programban a régiós koordinációs feladatokat is elvégezzük.
Az NCA támogatásával ez év augusztusától kistérségi civil információs irodaként
mûködünk, melyben a hozzánk forduló civil szervezetek szakmai és egyesületi munkájához adunk segítséget.
Két alkalommal vehettünk részt franciaországi tapasztalatszerzõ tanulmányúton. Tavasszal az elzászi régióban a határ menti együttmûködéseket vizsgáltuk,
míg õsszel a dél-franciaországi Ifjúsági- és Civil Közösségi Házak munkájába kaptunk betekintést.
Kiadhatjuk évrõl-évre kalendáriumunkat, az ÁNTSZ pályázati támogatásával parlagfû irtását vállaltuk ez év õszén, emlékparkot terveztünk Koppánmonostoron. Tevékenységünk szerteágazó és nagyon sok munkát, odafigyelést igényel. A nyolc évvel
ezelõtti kis egyesület, aki mindössze 150.000 Ft-ból tevékenykedett, mára több milliós
költségvetéssel gazdálkodik.
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Fejlõdésünk maga után vonja, hogy rendszeres képzéseket és tréningeket tartunk,
melyben egyaránt részt vesznek alkalmazottaink, önkénteseink és az ifjúsági tagozat
tagjai is.
Néhány gondolat az egyesület felépítésérõl. Öt tagú vezetõségünk van, melynek
munkáját 3 tagú felügyelõ bizottság ellenõrzi. A vezetõséget öt évente a közgyûlés – a
tagok összessége – választja. Az egyesület tagsága, vezetõsége feladatait önkéntes
munkában végzi. Ez azt jelenti, hogy munkájukért sem anyagi, sem egyéb juttatásban
nem részesülnek. Vannak fizetett alkalmazottaink, akiket a Komárom-Esztergom Megyei Munkaügyi Központ Komáromi Kirendeltsége támogatásával kapunk, rövidebbhosszabb idõre.
Költségvetésünk legnagyobb hányadát pályázati úton elnyert pénzek és az alkalmazottakra kapott munkaügyi támogatás alkotja. Magán- és céges adományokról ritkán tudunk beszámolni. Csekély az 1%-ból befolyt összeg és a helyi önkormányzat
éves támogatása is. Sajnos a mai magyar társadalom még csak szavakban és hangzatos beszédekben értékeli a civil szektor szerepét. Az, hogy még mindig mûködünk és
nehézségek árán, de folyamatosan fejlõdünk annak köszönhetõ, hogy tagjaink elhivatottak. Energiát, idõt és gyakran pénzt áldoznak a közös munkánkra. Reméljük,
hogy elõbb-utóbb felnõ ez a társadalom és az állam, a város vezetése is belátja, ezeket
a feladatokat itt, helyben végezzük. Eredményeik, itt, helyben maradnak és kamatozódnak. S ha már tevékenységeinkben segíteni nem tudnak, vagy nem akarnak, legalább ne akadályozzanak.
Ebben a reményben várjuk az új esztendõt.
Monostori Éva
Egyesületi elnök

Az Élettér Egyesület

Családi tábor Jászszentlászlón
2005

Ifjúsági Tábor Jászszentlászlón
2005
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Kortárssegítõ képzés Kunbábony
2005

Csapatépítõ tréning Kunbábony
2004

Kalendárium átadása
2005

Téltemetõ 2005

Téltemetõ 2005
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Ifjúsági Tábor Csehország 2005

Játszóház 2005

Ifjúsági Tábor Csehország 2005

Nemzetközi Ifjúsági Szeminárium
2005

Családi tábor Jászszentlászló
2005
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Téltemetõ 2005

Játszóház 2005

Dózsa György Általános Iskola
2003. Komárom, Koppán v. út 59.
Telefon / fax.: 34 / 340 – 688

Akikre büszkék vagyunk!
Természetesen a jelen pedagógusa is felméri önnön szerepét: elõdök munkásságának folytatója, híd elmúltunk és eljövendõnk között. Ez óriási feladat, követelmény, de igyekszik helytállni.
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Büszkék vagyunk azokra a dolgozóinkra, akik Komárom Város Képviselõ-testületének Oktatási, Gyermek,- és Ifjúságvédelmi Bizottságának 2001-ben alapított
„Oktatási Bizottság elismerõ oklevele a város közoktatásáért ” kapták.
Mészáros Imréné tanítónak 2002-ben, Gyõri Árpádné tanár részére 2005-ben
adományozták ezt a kitüntetést.
Mészáros Imréné (sz. Palme Zsuzsanna) 1974 óta iskolánk dolgozója. Évek óta az
alsó tagozat munkaközösség vezetõje, 1987 óta pedig az ifjúságvédelmi felelõsi feladatokat is ellátja. Nevelõ munkáját a hivatásérzet hatja át, mely a munka szeretetében nyilvánul meg. Igényes munkájára, érzi, hogy felelõsségteljes a feladata. Szakmai
ismerete alapos. Állandóan gyarapítja tudását. Magatartására jellemzõ a gyerekek
iránti szeretet. Beszédmódja, nyelvi kultúráltsága magas színtû, igényes, mely nemcsak tanítványainak érzelmére, hanem ismeretek átadására is szorítkozik. Levelezõ
és városi versenyekre készít fel. Szülõk, kollégák, tanulók elfogadják, véleményére
hagyatkoznak, szavának súlya van.

Gyõri Árpádné (sz. Danyi Szilvia) 1983 – óta tanít intézményünkben /orosz –
történelem – német / szakos tanárként. Munkája kezdetétõl iskolánk igen aktív dolgozója. Nagy szakértelemmel, kiváló pedagógiai érzékkel fordul minden egyes tanuló felé. Szakmai igényességére jellemzõ az állandó önképzés, szívesen ismerkedik új
módszerekkel. Évek óta hatékonyan dolgozik német nyelvi csoportjában, Országos
Litteratum versenyek országos díjait, OM – által szervezett német nyelvû verseny 2. 3.
megyei helyezettjeit hozza el tanulóival intézményünknek. A 2003/2004-es tanévben országos 8. helyezett tanítványa volt, aki teljesítményéért alapfokú nyelvvizsga
bizonyítványt kapott.
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Az osztályfõnöki munkaközösség vezetõje. Célja, hogy az osztályfõnöki feladatokban kiemelkedõ szerepet kapjon a tanulók személyiségének megismerése, differenciált fejlesztése, közösségi tevékenységük irányítása, önállóságuk, öntevékenységük és önkormányzó képességük fejlesztése.
A kolléganõ a kötelezõ óráin kívül is odaadó munkát folytat annak érdekében,
hogy a tanulók a tantárgyait, tantárgyi anyagát megismerjék és alkalmazni is tudják.
A szülõi szervezettel való kapcsolata is diplomatikus, célratörõ, szeretetteljes. Partner a pedagógiai program, házirend, iskolai minõségirányítási program megismertetésében, betartásában.
Gratulálunk a dicsérõ oklevelet kiérdemelt dolgozóknak, jó egészséget, kitartást
és további sok sikert kívánunk !
Hojka Jánosné
igazgató

Fáklyaként
Nemcsak olvasni – oly szûkös a szó,
nem írni csak – az írás elmosódik -,
tanítani a lét maradandó
örömeit, dolog dáridóit,
a töltekezõ szellem bõ vigalmát,
a lélek beleélõ örömét,
megõrizni a gyermeki szabadság
önfeledtségét, az idõ sötét
borúban bátran bontakozó kedv
csörgõ fegyvereit, ki nem fogyó
kíváncsisággal merülni a fölvert
vizek alá – ilyen útravaló
volt tarsolyomban, míg elébük álltam.
Látom ma is szemükben azt a fényt.
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S nem tudom, bennük – elúsztak az árban –
felvillanok – e olykor – fáklyaként!
Kónya Lajos

Iskolánk...
a monostori Dózsa György Általános Iskola, több éve részt vesz a felmenõ szervezésû katasztrófa versenyen.
2004-ben csapatunk I. helyezést ért el városi versenyen, így tovább jutottunk a
megyei vetélkedõre, amelyet a Monostori erõdben rendeztek meg. Örömünk akkor
volt a legnagyobb, amikor itt is elsõk lettünk. Az országos megmérettetés 2004.
május 21–22-én Zánkán volt. A versenyen elméleti és gyakorlati egészségügyi, tûzoltósági, árvíz-, és katasztrófavédelmi feladatok szerepeltek. Iskolánk csapata 13.
helyezést ért el.
Csapattagok: Farkas Viktória
Szénás Renáta
Filó Bernát
Mészáros Krisztián

8. oszt.
8. oszt.
8. oszt.
7. oszt.
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2005-ben ismét beneveztünk a városi versenyre. Nagy szorgalommal tanultuk az
elméletet, készültünk a gyakorlati feladatokra. Ismét megnyertük a helyi versenyt. A
megyei verseny felkészülésére egyre több idõt fordítottunk. Célunk az elõzõ év példája volt, és sikerült! Három nap Soltvadkerten az országos döntõn! Nagyon örültünk. Az állomások feladatai között szerepelt elméleti tesztírás és gyakorlati feladatok:
faültetés, kerékpározás, tûzoltóvíz – fecskendezés, vizibiciklizés, gátépítés, rádió –
navigálás, sérült ellátása. 2005-ben 9. helyen végeztünk.
Csapattagok: Szemerei Renáta 8. oszt.
Villám Renáta
8. oszt.
Fogarasi Péter
8. oszt.
Mészáros Krisztián 8. oszt.

Tavasszal a városi Vöröskereszt versenyt szervezett. Elméleti és gyakorlati feladatokkal készültünk. A városi vetélkedõn I., a megyei vetélkedõn Tatabányán III. helyezést értünk el.
Csapattagok: Szemerei Renáta 8. oszt.
Szemerei Nóra
7. oszt.
Villám Renáta
8. oszt.
Fogarasi Péter
8. oszt.
Mészáros Krisztián 8. oszt.

Rengeteg ajándékkal gazdagodtunk, de az erkölcsi elismerés volt a legfontosabb
számunkra, az emlékeket megõrizzük.
Turi Józsefné
felkészítõ nevelõ
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Nap mint nap halljuk és tapasztaljuk, hogy milyen fontos a nyelvtudás. Iskolánkban 1989 óta tanulhatnak a gyerekek németül. Nagy szorgalomra és kitartó lelkesedésre is szükség van ahhoz, hogy a diákok eredményesen sajátítsák el a tanult idegen
nyelvet. Sok – sok szakköri óra és egyéni foglalkozás egészíti ki a tanórákat ahhoz,
hogy a gyerekek saját (tempójuk) képességük alapján fejlõdjenek. A ma már II. gimnazista Tóth Lajos az elsõ tanítványom, akinek már 8. osztályban „ ECL ” alapfokú
nyelvvizsgája lett. Megyei és országos versenyeken ért el kimagasló eredményeket.
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Csánki Éva, aki most már egészségügyi szakközépiskolás, az elõzõ tanévben
sorra nyerte a mesemondó versenyeket. Sok örömet szerzett eredményeivel Farkas
Viktória, Hatajer Eszter, Filó Bernát és Kuster Alex. Õk már szintén középiskolások, s
megállják a helyüket. Sok vidám szakköri foglalkozáson és versenyen gyarapították
tudásukat és a német nyelv iránti szeretetüket.
A 60 – 70 felsõ tagozatos tanulónk közül a 2005/2006-os tanévben 21 lány és fiú
vesz részt a Litteratum országos levelezõ versenyen.
Az elõzõ évek eredményei bizonyítják, hogy minden egyes feladat megoldásával
közelebb kerülnek ahhoz az élményhez, amit a nyelvtudás jelent.
Egyre több kisdiák vesz részt a német kisebbségi önkormányzat téli és tavaszi
vers és mesemondó versenyén. Boros Tímea I. helyezése, Tokodi Zsófia különdíja
példát mutatnak a következõ évek kicsi tanulóinak.
Gyõri Árpádné
német szakos tanár
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Róka Kitti 3. osztályos tanuló díjazott rajza
Dózsa György Általános Iskola Komárom

A színpad varázsa
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Sok monostori volt, s sokan még jelenleg is tagjai az Egressy Béni Mûvészeti
Iskolának, de kevesen lettek „zeneiskolások” osztályfõnökük segítségével.
Három évvel ezelõtt gondoltam azt, hogy egy magyar gyerek a hagyományokkal,
szokásokkal csak úgy ismerkedhet meg igazán, ha gyakorolja azokat. S ha valaki
megtanul táncolni, azt még soha senki sem bánta meg.
Ilyen gondolatok után, a szülõk beleegyezésével kezdett el táncolni itt Monostoron az iskolában 28 kisdiák, s a mai napon is még táncol közülük 19.
Gerhard Melinda és Põcze László ismertette meg az elsõ lépésekkel a gyerekeket.
Az elsõ év, az ismerkedés éve volt, az igazi örömet az elmúlt év hozta meg.
Laci bácsi úgy látta, igyekvõ, s ügyes a társaság, ezért somogyi eszközös táncot
kezdett el tanítani. (Megsúgom, én bizony megrettentem, mikor fiaim kezében megláttam a hosszú botot, minden rosszra felkészültem, de újfent bizonyították, õk nem
olyanok.) András napon a bõgatyás fiúk, tarka szoknyás lányok nagy sikert arattak.
Még a színpadról jóformán le sem jöttek, mikor Klári néni elmondta a következõ
feladatot: részesei lehetnek a városi karácsonyi ünnepnek. Örömujjongás, mert még
nem tudtuk, hogy mi is vár ránk. Az elkövetkezõ négy hét a próbákról szólt. Melinda
néni és Klári néni tanította be a koreográfiát, õk tudták hogy mi fog belõle kisülni, de
mi csak a káoszt láttuk. Míg mások már a téli szünet örömeit élvezték, mi még mindig
próbáltunk, s aztán eljött az elsõ fellépés, a fõpróba. A CSMK nagyterme zsúfolásig
megtelt, felcsendültek a Betlehemi Csillag elsõ akkordjai, s bekövetkezett a csoda. Az
elõadás után, örömtõl csillogó arccal jöttek a gyerekek. De jó volt! Milyen sokan láttak
bennünket! Az öröm tovább fokozódott, mikor Nagyigmándon is véget ért az elõadás,
de a tetõpontot a december 23-i Sportcsarnokbeli elõadás jelentette. Igaz, órákkal az
elõadás kezdete elõtt ott voltunk, hogy a színpadbejáráson mindenki megtalálja helyét, minden mozdulat a helyére kerüljön. Az addig eleven, izgága társaságot alig
kellett fegyelmezni. Megilletõdtek a nézõtér láttán. Nehezen hitték el, hogy azon a
rengeteg széken ülni fognak és nézik õket. Amikor megérkeztek az izgatott hozzátartozók, a lámpaláz tetõfokára hágott. Nem tudom mikor kell! Merre kell menni? Elrontom!
Ilyen s ehhez hasonló mondatok hangzottak, s aztán elsötétült a nézõtér, felcsendültek
az ismerõs dallamok, s elkezdõdött az elõadás. A színfalak mögött izgatott kicsik, kicsit
nagyobbak suttogták: Láttad, mennyien vannak! S szinte észre sem vettük, már a záró
kép, s a szûnni nem akaró taps. Sok könnyes szemû nagymama, keresztanya s ismerõs
tapsolta pirosra a tenyerét. Igen a Magyarock Dalszínház nagyot alakított, remek, feledhetetlen elõadást hozott létre most is, de a mi gyerekeink voltak a legszebbek, legügyesebbek. Késõbb, mikor a családok már vagy ezerszer látták otthon az elõadást, akkor
vették észre a színészeket is. Azt hiszem mindannyian csodálatos karácsonyi ajándékot
kaptunk Vizeli Csabától és együttesétõl
Ezt követõen már nem kell noszogatni a táncra a gyerekeket. Örömmel próbálnak, mert már megtapasztalták, mit is jelentenek azok, a „világot jelentõ deszkák”

(Évek múlva, ha majd visszaemlékeznek ezekre, s a hasonló pillanatokra, remélem jó érzéssel gondolnak rám, s azt mondják: megérte.)
A fellépõ ruhákat Török Istvánné Iza néninek és Molnár Gáborné Marika néninek
köszönik a monostori táncosok: Balogh Éva, Balogh Fruzsina, Czita Szilárd, Füsi
Regina, Hajdu Hajnalka Havasi Dániel, Juhász Patrik, Mayer Vivien, Molnár Nikolett, Könczöl Regina, Papp Georgina, Szabó Boróka, Szabó Norbert, Szalai Bence,
Tóth Máté, Hetényi Gergõ, Török Máté, Dula Viktória, Boros Timea. A Betlehemi
Csillag elõadásain táncoltak még: Boldov Petra, Berta Annamária, Kosztolányi László, Monostori Ádám, Monostori Kristóf, Horváth Márk, Vojvoda Eszter, Vojvoda Miklós és Méri Péter.
Juhász Gáborné
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Az én pici kis csibém
Van egy kis csibém, ó de drága,
Benne van a dobozkában.
Balázs õt hogy utálja
Így egyszer kikerül a tanyára,
Mert ott a többi társa
És nem a fürdõszobában.
Molnár Nikolett, 3. osztály
Dózsa György Általános Iskola

EREDMÉNYEK
Litterátum Levelezõ V
erseny
Verseny
2004/ 2
00
5. tanév I. félév
200
005
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Pontszámok
Oklevél
Név
1.
2.
3.
össz.
Eredmény
fokozata
Német nyelv A kategória
Dula Viktória
52 60 45
157
97, 5 %
arany
Czita Viktória
54 61 45
160
99,4 %
arany
Simon Anett
54 58 45
157
97,5 %
arany
Török Máté
49 50 46
145
90,1 %
arany
Nemes Cintia
49 60 45
154
95,7 %
arany
Boros Tímea
54 61 45
160
99,4 %
arany
Boldov Eszter
53 60 45
158
98,1%
arany
Tomozi László
53 61 45
159
98,8 %
arany
Szokoli Barbara
54 60 45
158
98,1 %
arany
Német nyelv A kategória elérhetõ összpont.:161elért átlageredmény :
97, 2 %
Német nyelv B kategória
Csordás Sándor
48 47 56
151
98,7 %
arany
Toma Izabella
43 44 56
143
93, 5%
arany
Horváth Alexandra 43 45 54
142
92,8 %
arany
Tábor Tamara
44 45 54
143
93,5 %
arany
Kovássy Gergõ
48 44 52
144
94,1%
arany
Kilián Eszter
42 38 53
133
86,9%
arany
Kovács Anita
45 46 52
143
93,5%
arany
Pataki Bence
39 42 54
135
88,2%
arany
Tokodi Zsófia
49 47 56
152
99,3 %
arany
Pulai Anita
46 43 56
145
94,8 %
arany
Német nyelv B kategória elérhetõ összpont.:153elért átlageredmény:
93, 5 %
Német nyelv C kategória
Szemerei Renáta
33 44 45
122
87, 1 %
ezüst
Csánki Éva
32 36 43
111
79,3 %
ezüst
Kuster Alex
34 41 45
120
85,7 %
ezüst
Német nyelv C kategória elérhetõ összpont.:140elért átlageredmény :
84, 0 %
A csoport átlageredménye: 93, 7%
Dózsa György Általános Iskola
Gyõri Árpádné
M e g j e g y z é ss::
A táblázat a 2005. január 15-ig feldolgozott adatokat tartalmazza. Ha valamelyik
pontszámoszlopban nem található érték, az azt jelenti, hogy az adott megoldólap
még nem érkezett be. Amennyiben a versenyzõ utólag beküldi a megoldást, mi
utólag kiállítjuk számára az oklevelet. A listán csak azok a versenyzõk szerepelnek, ill.
oklevelet azok kapnak, akik a nevezési díjat befizették.

EREDMÉNYEK
Litterátum Levelezõ Verseny
2004/ 2005. tanév I. félév
Pontszámok
Oklevél
Név
1.
2.
3.
össz.
Eredmény
fokozata
Német nyelv A kategória
Tomozi László Béla 56 48 60
164
95,9 %
arany
Dula Viktória
57 49 61
167
97,7 %
arany
Potháczky Bulcsú
49 50 58
157
91,8%
arany
Simon Anett
57 48 63
168
98,2%
arany
Boldov Eszter
57 43 59
159
93,0%
arany
Boros Tímea
56 32 61
149
87,1%
arany
Köcski Nikolett
Török István Máté
53 46 63
162
94,7%
arany
Nemes Cintia
56 43 58
157
91,8%
arany
Szokoli Barbara
57 50 62
169
98,8 %
arany
Czita Viktória
56 44 61
161
94,2%
Német nyelv A kategória elérhetõ összpont.:171elért átlageredmény :
94, 3%
Német nyelv B kategória
Csordás Sándor
49 75 60
184
99,5%
arany
Toma Izabella
49 73 57
179
96, 8%
arany
Horváth Alexandra 48 64 50
162
87,6%
ezüst
Tábor Tamara
49 75 55
179
96,8%
arany
Kovássy Gergõ
49 73 55
177
95,7%
arany
Kovács Anita
49 73 49
171
92,4%
arany
Tokodi Zsófia
49 76 57
182
98,4%
arany
Pulai Anita
49 76 56
181
97,8%
arany
Fülöp Gábor
45 65 56
166
89,7 %
ezüst
Szemerei Nóra
49 72 54
175
94,6 %
arany
Német nyelv B kategória elérhetõ összpont.:185elért átlageredmény:
94, 9 %
Német nyelv C kategória
Szemerei Renáta
54 46 38
138
90,2%
arany
Csánki Éva
54 46 42
142
92,8%
arany
Német nyelv C kategória elérhetõ összpont.:153elért átlageredmény :
94, 9 %
A csoport átlageredménye: 94, 3%
Dózsa György Általános Iskola
Gyõri Árpádné
Megjegyzés:: A táblázat a 2005. május 25.-ig beérkezett eredményeket tartalmazza.
Megjegyzés
Ha valamelyik pontszámoszlopban nem található érték, az azt jelenti, hogy a megadott
megoldólap még nem érkezett be. Amennyiben a versenyzõ utólag beküldi a
megoldást, utólag kiállítjuk számára az oklevelet.
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„ Te kis gyerek hová mégy . . . ?”
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Egy kettõ, három, négy,
Cigány gyerek, hová mégy?
Komáromba baktatni,
Egy szál vasat találni.
Vasat adom kovácsnak,
Kovács nekem szenet ád,
Szenet adom péknek,
Pék nekem cipót ád,
Cipót adom kaszásnak,
Kaszás nekem füvet ád,
Füvet adom tehénnek,
Tehén nekem tejet ád,
Tejet adom cicának,
Cica engem nem bánt.
( Gúta )

Híres Komárom
75

Öleld át, ki melletted áll…
Add a kezed a másik partról,
elérjük egymást a felhõkön át.
Szolgáld az Isten akaratát,
légy folyó felett: zöld olajág.
Add a kezed, karunk híddá válik,
mely világít sötét éjszakát.
Dobd el a gonoszság fátyolát –
életet énekelj, ne halált.

76

Add a kezed, mint reménysugárt,
halld, az jövõ hívó szavát.
Építs, ne rombolj!
Légy szivárvány,
egymáshoz rendelj fiút, s apát.
Add a kezed - követnek minket,
magyar, szlovák büszke lesz ránk.
A híd, mely elválasztott –
összeköt majd két hazát!
Öleld át, ki melletted áll,
öleld át a vén Dunát.
Öleld át, ki melletted áll,
egymáshoz érünk a hídon át.
Kormorán együttes

110 éve egyesült Komárom és Új-Szõny
Két település egyesítése hosszas tárgyalások, számos kompromisszum és közigazgatási
intézkedés eredményeként jöhet létre. Nem volt ez másként a Duna bal parti, történelmi
Komárom thj. város és a vele szemben fekvõ, nem kevésbé nagy múltú Új-Szõny község
között sem, dacára a több évszázados együttélésnek és együttmûködésnek.1
Új-Szõnynek, amely valamivel kisebb területen feküdt mint a Csillagerõd, Igmándi
erõd és Monostori erõd által bezárt terület, hasonló történelme van mint Komáromnak: „1592-ben a komáromi várbirtok összeírásában a következõ elpusztult helyiségek jeleztetnek: Révkomárom a mai csillagsánc táján…”2 A 11. században létrejött
picinyke település lakói tulajdonképpen a rév körüli teendõket látták el, vagyis a
Dunán a komáromi várba történõ biztonságos átkelésért feleltek. A települést a „törökök pusztították el a XVI. században.”3 (1. kép)
A török kort követõen kb. 1 km-re nyugatra újabb település alakult ki, nagyjából a
mai Erzsébet híd helyén állt repülõhíd környékén. Rév - vagy „Trajectus”, ahogy latin
nevén az oklevelek említik – 1777-ig közigazgatásilag Szõnyhöz tartozott. A szõnyi
plébánia összeírási könyvében 1764-ben 34 idevalósi családot találunk, 242 lélekkel.
A település 1777-ben Új-Szõny néven önálló községgé vált.4 Egyetlen fennmaradt
épülete a hídfõ keleti lábának közelében a 18. század végén barokk stílusban épült ún.
„lépcsõs kocsma” még ma is áll, az Igmándi út 2. szám alatt. (2. kép)
A szabadságharcban szinte teljesen elpusztult Új-Szõny fejlõdését a vasútnak
köszönhette: 1856-ban kötötték össze a Gyõr-Bécs vasútvonallal, 1860-ban Székesfehérvárral, 1884-ben Budapesttel. 1891-ben pedig megnyílt az Almásfüzitõ-Esztergom vonal is.
A vasút létesítésével nagyobb számú vasutas telepedett le a településen. Igényeik
kielégítésére idõvel iparosok, kereskedõk érkeztek a Duna túlsó partjáról. Az erõdépítkezések folytatása (1850 – 1878) is élénkítette a település életét, majd a megjelenõ
katonaság, illetve családtagjaik növelték a lélekszámot. (3. kép)
1880-ban a rév-komáromi Milchek fatelepével, parketta-és asztalosáru gyárával
megjelent az elsõ ipar is5, 1895-tõl Ráth Károly budapesti lakos téglagyárat üzemeltetett.6 A településnek egy katolikus (1763, ill. 1887) és egy református (1890) iskolája,
valamint az 1891-ben épült katolikus temploma volt, melyet Szent István tiszteletére
szenteltek fel 1892-ben. (4. kép)
Hogy mindez milyen vonzerõt gyakorolt a betelepedésre, mutatja az, hogy amíg
1868-ban mindösszesen ötszázan laktak területén és közülük is legtöbben a szõnyi
1
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani Dr. Alföldi Kálmán gyõri képeslapgyûjtõnek, aki korabeli képeslapjai rendelkezésünkre bocsátásával ez alkalommal is hozzájárult e tanulmány színesebbé tételéhez, valamint a Komáromi Fióklevéltárnak, a Komárnói Járási
Levéltárnak és a Klapka György Múzeumnak a gyûjteményeikben lévõ térképek közléséért.
2
Rudolf: Törökvilág Komárom megyében. Komárom, 1894
3
Baranyay József: Hol feküdt az igazi Rév-Komárom? In: Kalandozások Komárom vármegyében. Tatabánya 1998, 122.
4
Néhai Weninger Ernõ volt szõnyi esperesplébános följegyzései. Gépelt kézirat, én. In: Klapka György Múzeum Könyvtára
5
A gyár 1900 körül 130 munkást foglalkoztatott, erõmûve energiájával malmot is mûködtetett a tulajdonos. In: Gombkötõ Gábor: A
komáromi lenárugyár története. Komárom 1979, 12.
6
Kürthy Anna – Tóth Krisztina: Komárom és Szõny képviselõ-testületi jegyzõkönyveinek kivonatai, 1879-1950. Esztergom, 2004, 11.
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uradalomban dolgoztak napszámosként, az 1890. évi népszámlálás szerint lakossága
már 1800 fõ volt. (5. kép)
A Duna jobb partján így kialakult jó közlekedési feltételek és az iparosodás meglévõ feltételei (terület, jó közúti és vasúti közlekedés) vonzóerõt gyakoroltak a balparti
Rév-Komárom számára. Ahhoz azonban, hogy érdemi lépéseket tegyenek a két település egyesülésével kapcsolatban, elõször meg kellett teremteni a Dunán való állandó
átkelés lehetõségét.
Komáromnál a Duna két partja között 1589-ig csak komppal lehetett közlekedni.
Ekkor Pálffy Miklós várkapitány hajóhídat építtetett a vár és a Szent Péter palánk (a mai
Csillagerõd) között.
Ezt váltotta fel 1741-ben egy repülõhíd, amely azonban már nagyjából a mai közúti
híd környékén közlekedett, 1838-ban pedig egy újabb hajóhíd. (6. kép)
Az állandó híd szükségessége már az 1870-es években felmerült, ám megvalósulása még mintegy két évtizedet váratott magára az állam és a város közti konszenzus
hiányában. A komáromi állandó Duna-híd megépítését végül 1891. április 22-én
hagyta jóvá a Magyar Királyi Közmunka-és Közlekedési Minisztérium. A híd általános
terveit Feketeházy János MÁV fõmérnök készítette, az építést a Gregersen G. és Fiai cég
végezte. Az Erzsébet híd átadására 1892. szeptember 1-jén éjfélkor került sor. A hídon
való átkeléshez vámot kellett fizetni (A gyalogosan közlekedõk jövet-menet 1 krajcárt,
a parasztszekerek, árut szállító igáskocsik 10 krajcárt, az egyfogatúak 5 krajcárt fizettek.
Az élelmiszert szállító kézitaligák vagy kocsik után 2 krajcárt kellett fizetni. Vámmentesen közlekedhettek többek között az Új-Szõnybõl Komáromba iskolába járók, a monostori szõlõvel bíró komáromi lakosok fogatai.), a kényelmes átjárást Lusztig Sándor
által üzemeltetett társaskocsik biztosították.7(7. kép)
Ám Új-Szõny község lakosainak befogadása továbbra sem volt probléma nélküli.
Egy szabad királyi város polgárának lenni ugyanis nem csak kiváltságokkal jár, de
kötelességeket is jelent. Egy-két új lakos befogadása, polgárrá válása nem okoz gondot, ám egy másik településé már igen. Az egyesülésrõl szóló tárgyalások már 1895ben megindultak, és egy erre a célra létrehozott vegyes bizottság tárgyalt a község
elöljáróival az egyesítés feltételeirõl, az alábbi témakörökben:
- a tisztviselõk és alkalmazottak illetményei;
- a pótadózási kötelezettségek (Komárom Duna jobb parti része adózás tekintetében a város IV. kerületeként szerepel majd);
- italmérési és fogyasztási adó, húsvágási jogosultság, vágódíjak;
- vásár-és piactartás (Új-Szõny 1891. évi térképén a mai Szent László utca déli felén
„ló vásár tér”, északi részén „marha vásár tér”, a mai Bajcsy-Zsilinszky úton, illetve az
Igmándi út keleti oldalán „kirakodó vásár tér volt); (8. kép)
- kövezetvám és vámsorompók (Komárom szabad királyi város kövezetvám-szedési joga a provisorium idején jött létre, valószínûleg 1862-ben.8
- katonai beszállásolás; vagyonleltár (ez utóbbiba tartoznak a községi ingatlanok, vagyis az
utcák és terek, melyek elnevezésében és elrendezésében változásokra került sor.)
7
8

Számadó Emese: 110 éves a komáromi Erzsébet híd. Komárom 2002
Számadó Emese: A komáromi kövezetvámról. In: Koppánmonostori kalendárium, 2005

Komárom szabad királyi város 1896. május 30-án tartott rendes közgyûlése részletesen szabályozta az egyesüléssel járó fenti teendõket:
„A nagyméltóságú m. kir. Belügyminisztériumnak f. évi márczius 31-én 63701/
895 sz. a. kelt magas rendeletével Új Szõny községnek Komárom szab. Kir. várossal
egy városi községgé való egyesítése elrendeltetése, kimondatott, hogy az egyesítés
tényleges hatálya 1896. évi július hó 1.ével kezdõdik. … Kimondatott továbbá a hivatkozott rendeletben, hogy 1896. évi julius hó 1-én Új-Szõny község elnevezése megszûnik és a városnak most már Duna jobb parti része a bal parti résszel együtt Komárom szab. kir. város törvény hatóságának területét képezni, a mely területen lakó polgárok egyenlõ jogokat élveznek.”9
1896-ban Új-Szõny önálló önkormányzattal, jegyzõvel, orvossal rendelkezett. A
jegyzõ, Penthe József állásban maradt, a községi iskolák is megmaradtak, a közbiztonság céljából pedig egy rendõrõrmestert és négy közrendõrt alkalmaztak, akiket az
átvett községházában helyeztek el. Az egyesülés után a polgármester az 1899. évi
helyhatósági választásokig továbbra is Tátray József királyi tanácsos maradt.
A városi törvényhatósági bizottságba természetesen új-szõnyi tagokat is választottak: ”1896. július hó 1-tõl kezdve még a következõ legtöbb adót fizetõk lesznek a
törvényhatóság bizottság tagjai: Milch Naftali, Steiner Dávid, Fuhrmann Ferenc és
Puhr Károly.”10
A közgyûlés arról is határozott, hogy a közös és egyenlõ teherviselés jegyében az
új-szõnyi lakosság a városi kiadásokhoz Komárom lakóival egyenlõ mértékben köteles hozzájárulni. E községi pótadó11 körüli vita közel egy évig tartott a község és a
városi közgyûlés között, végül az alábbiakban egyeztek meg: „Az átmenet nehézségeire való tekintetbõl azonban elrendeltetett, hogy Új-Szõny községben az 1895. évre
összeírt adófizetõk ezek örökösei és jogutódai az állami egyenes adók után kivetett
községi pótadók címén, az iskola adón kívül 1896. évi január 1-tõl számítandó tíz éven
át legfeljebb csak 40%-kal további öt éven át csak 50 %-kal lesznek megterhelhetõk.”12
Számszerûsítve ez Komárom város 1897. évi költségvetésében „a jobbparti 6667 frt 51
kr állami adóalap 40 % illetve 45 %-ka 3000 frt 15 kr”-t13 bevételt jelentett.
A település falusias utcáit is szabályozni kellett: „Egyidejûleg tekintettel arra, hogy
az egyesítés folytán a Duna jobbparti rész utczáinak és tereinek rendezése azoknak
elnevezése a házaknak megszámozása akként foganatosítandó, hogy az a balparti
résszel összhangba hozassék.”14 A közgyûlés 1896. október 13-án tartott ülésén az
alábbiak szerint határozott Komárom-Újváros utcái és terei új elnevezésérõl (9. kép):
9
Komárom szabad királyi város közönségének 1896. május 30-án tartott rendes közgyûlésének jegyzõkönyvébõl. 4240/896 sz. tanácsi
javaslat. In: Štatny okresnw archiv v Komarne
10
Komárom szabad királyi város közönségének 1896. május 30-án tartott rendes közgyûlésének jegyzõkönyvébõl. 4240/896 sz. tanácsi
javaslat. In: Štatny okresnw archiv v Komarne
11
A Községi adó a községi lakosoknak a község számára, a községi szükségletek fedezésére fizetett pénzbeli szolgáltatása. Legfontosabb
neme az ú. n. községi pótadó, melyet az állami egyenes adók bizonyos százalékában vetnek ki. A kivetés jogát a községi képviselõtestület gyakorolja törvényhatósági jóváhagyás mellett. Az 1886. XXII. t. -c. szerint csak a községi törzsvagyon jövedelmébõl nem
fedezhetõ kiadásokra lehet pótadót kivetni. Nagysága községenkint nagyon különbözõ; országos átlaga 1908. 46. 4 % volt. Az 1886. XXII.
t. -cikk alapján kivethetõ pótadón kívül egyes különleges célokra is lehet kivetni pótadót külön törvény alapján. Ilyen az iskolai, óvodai
pótadó. A pótadót mindenkinek a község pénztáránál kell fizetnie, s az elöljáróság hajtja be; az eljárásra a közadók kezelésérõl szóló
törvény irányadó. In: Révai Lexikon
12
Komárom szabad királyi város közönségének 1896. május 30-án tartott rendes közgyûlésének jegyzõkönyvébõl. 4240/896 sz. tanácsi
javaslat. In: Štatny okresnw archiv v Komarne
13
Komárom szabad királyi város közköltségelõirányzata 1897.- évre. Klapka György Múzeum történeti dokumentumgyûjteménye
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- a hídról egyenesen Nagyigmánd felé vezetõ Komáromi utat Igmándi útnak,
- az Ószõny felé vezetõ utat Országútnak,
- az addigi alsó-és felsõutcát Gyár utcának,
- a Kisteret, mely a hídlejáró és a Gyár utca alsó része között helyezkedett el,
Erzsébet térnek,
- az Igmándi úttól a községháza mellett a templomon túli házig vezetõ utat Iskola
utcának,
- az addigi Pityó teret, a Gyár utcától az Országútig Vásártérnek nevezték.
A házak számozása folyószám szerint történt.15
„Az egyesítés folytán a város területére érkezõ jármûvek után az egyesítés napjától
kezdve a kövezetvám szedés joga a város közönségét megilletvén, utasíttatik a tanács,
hogy a Duna jobbparti részén a város határán alkalmas helyeken a szükséghez képest
vámsorompókat állítson fel a szükséges vámházakkal; egyidejûleg ezen teendõk ellátására két vámszedõi állás rendszeresíttetik.”16
A város bejáratánál megépültek a vámházak is: a kövezetvám-sorompók mellé
elõször csak ideiglenes fa bódékat állítottak fel, ezeket azonban hamarosan szilárd
anyagból épült házak váltották fel, a következõ helyeken: Ó-Szõny felé az Országút
(ma Mártírok útja) déli oldalán, a mai OTP helyén; Igmánd felé az Igmándi út nyugati
oldalán (a mai Marek József utca sarkán), Ács felé pedig az Országút és Gyár utca
keresztezõdésében.17
Az egyesítéstõl kezdve Újváros fejlõdése töretlennek mondható. Mutatja ezt a
lélekszám emelkedése is: 1900-ban még csak 1839 fõ volt itteni lakos18, 1910-ben már
majdnem a kétszerese, 3523 fõ. Igaz, a betelepülõ lakosság – legalábbis a városatyák
panaszai szerint – nem mindig felelt meg teljes mértékben a kívánalmaknak: „Az
újvárosi népesség szaporodása legnagyobb mértékben tekintélyt nem ismerõ és teljes
szabadsággal élni akaró idegen elemek betelepülése által történik.”19 Ez a megállapítás azonban azért sem volt túl tisztességes, mivel Komárom a jobbparti városrésznek –
ahogy azt mindjárt láthatjuk is - az ipari üzemek befogadását szánta feladatul.
Ily módon a 20. század elején több nagy ipari beruházással is találkozhatunk
Komárom-Újváros területén. Felépült a selyemfonógyár (1901), mely átlag 300 munkásnõt foglalkoztatott, az asztalosárugyár (1903), Fiedler János lengyára (1904), ahol
az 1910. évi népszámlálás szerint 320-an dolgoztak (55 % nõ),20a gõzmalom (1905),
tojáspótló és tápszergyár (1908). 1902-ben már egy spódiumgyár is mûködött a területén21. A korszak egyik legnevezetesebb vállalkozása az Igmándi keserûvíz palackozó
és elosztótelepének a létrehozása volt: 1863-ban Nagyigmánd közlegelõjén talált gyógyhatású sós víz komáromi palackozóját 1913-ban Schmidthauer Lajos építtette az
Komárom szabad királyi város közönségének 1896. május 30-án tartott rendes közgyûlésének jegyzõkönyvébõl. 4240/896 sz. tanácsi
javaslat. In: Štatny okresnw archiv v Komarne
Kürthy Anna – Tóth Krisztina: Komárom és Szõny képviselõ-testületi jegyzõkönyveinek kivonatai, 1879-1950. Esztergom, 2004, 11-12.
16
Komárom szabad királyi város közönségének 1896. május 30-án tartott rendes közgyûlésének jegyzõkönyvébõl. 4240/896 sz. tanácsi
javaslat. In: Štatny okresnw archiv v Komarne
17
Számadó Emese: A komáromi kövezetvámról. In: Koppánmonostori kalendárium, 2005
18
Komáromi Lapok, 1901. február 2. 5/7
19
Komárom város 1902. évi jegyzõkönyve, 21. számú határozat. In: Štatny okresnw archiv v Komarne
20
Gombkötõ Gábor: A komáromi lenárugyár története. Komárom 1979, 12-24.
21
Komárom-Újváros 1902. évi térképe. In: Štatny okresnw archiv v Komarne
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Igmándi út 1. szám alatt. A telep palackozó terme ma is létezik, a Komáromi Nyomda
és Kiadó Kft. tulajdonában van.22 (10-12. kép)
A három erõd katonasága mellett színesítette az életet az 1905 és 1907 között
megépült méntelep méneskari állománya, valamint az 1908-ra elkészült Frigyes fõherceg lovassági laktanya már nagyon várt huszárai (az 1910. évi népszámlálás szerint
az egyesített Komáromban összesen 3474 fõ katona állomásozott)23: „Jönnek a huszárok! Az õsz óta kész lovassági laktanya hamarosan benépesül. Mint értesültünk,
Pallavicini õrgróf ezredes, a cs. és kir. 5. sz. Radetzky huszárezred parancsnoka tegnap
érkezett meg több ezredbeli tisztje kíséretében új állomáshelyére, így a legénység a ma
nap folyamán érkezik meg Pozsonyból és Nagyszombat városunkból és beköltözik az
új, kényelmes szép kaszárnyába. Megindul az élet az eddig kihaltnak látszott új épületcsoport körül és Újváros utcáin gyakori látványosság lesz ezentúl a Radetzky-huszárok kivonulása.”24 (13-14. kép)
Az egykori Új-Szõnybõl közel 15 év alatt Komárom iparnegyede vált, a városiasság
igen alacsony szintû feltételeivel: közigazgatási, iskolai, vallásgyakorlási hiányosságait
azonban szervesen kiegészítették a balparti városrészben található közintézmények.
Ez az ipartelep azonban lakosai, vezetõi szervezettségének köszönhetõen a trianoni békediktátum okozta traumán ugyan talán soha túl nem jutva, ugyanakkor elõre
nézve, az 1930-as évek közepére itt, a Duna jobb partján felépítettek egy igazi kisvárost, annak minden infrastruktúrájával, közigazgatási, oktatási, vallási és kulturális
követelményeivel együtt. Tették ezt a túlparti Komárom 1919. évi csehszlovák katonai
megszállása miatt áttelepült hivatalnokaival (mint pl. dr. Tooth Zsigmond kijelölt, majd
1925-tõl dr. Alapy Gáspár választott polgármesterrel) karöltve.
Bárhogyan is alakult a múltban, vagy alakuljon a jövõben a két Komárom sorsa, a
Komáromi Lapok alábbi szavai pontosan visszaadják azt a történelmi egymásrautaltságot, amelyben mindig is része volt e két településnek:
“Helyzetük, multjuk, érdekeik, törekvéseik régtõl fogva egymásra utalták már e két
szomszédos községet, úgy, hogy különállásuk valósággal természetellenes volt.”25
Számadó Emese
múzeumigazgató
Klapka György Múzeum

22
Számadó Emese – Dr. Vértes László: „A tiszta ész logikájának gyakorlati alkalmazása” Az Igmándi keserûvíz nyomában. In:
Komárom-Esztergom Megyei Múzemok Közleményei 8. Tata 2001, 297-323
23
Számadó Emese: A komáromi méntelep és az I. Osztályú lovassági laktanya 100 éve. In: Komárom-Esztergom Megyei Múzemok
Közleményei 11. Tata 2004, 171-208
24
Komáromi Lapok 1909. febr.20. 8/7
25
Egyesült erõvel. In: Komáromi Lapok 1896. június 27. 26/1.
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20 éve történt
A komáromi hengermalom leégése
Mielõtt rátérnénk a 20 évvel ezelõtt történt eseményekre, ismerkedjünk meg röviden
a malom történetével, annál is inkább, mivel 2005-ben éppen 100. születésnapját
ünnepelhette. Többek között erre az évfordulóra is emlékezett a Monostori erõd
egykori pékségében lévõ Kenyérmúzeum és a Klapka György Múzeum közös idõszaki kiállítása, mely a „Gabonától a kenyérig” címet viseli.1
Vági Jakab Hengermalma 1905-ben épült.(1. kép) Az alapító elgondolása az
volt, hogy a gyengébb minõségû dunántúli gabonából õrölt hátsó lisztnek jó felvevõ
piaca lesz a Monarchia. Ez a malom a kis kapacitású gyári malmok közé tartozott, a
magyarországi malmok átlagos lóerejét (továbbiakban: LE) tekintve, a környéken
jelentõs malomnak számított.
A malom meghajtó erejét széntüzelésû kazánnal fûtött gõzgép adta, amelynek
teljesítménye az induláskor 50 LE volt, 1924-ben pedig már 360 LE. A malomban
búzát, rozst, tengerit és árpát õröltek.
A malomnak a továbbiakban több tulajdonosa is volt.
Kiemelkedik közülük az elsõ világháború alatti konjunktúrát kihasználó Mészáros Mihály. Ekkor a malom teljes kapacitással dolgozott a hadsereg és a hátország
számára egyaránt. Az eredményeket látva, a tulajdonos azt tervezte, hogy a városban
levõ laktanyát saját kenyérgyárában sütött kenyérrel látja el. Ehhez felvásárolt 30
hold földet, hogy az ott termelt gabonát saját malmában õrölje meg és aztán maga
süssön belõle kenyeret. A vállalkozás azonban megbukott, mivel a Honvédelmi
minisztérium kötelezte a laktanyát, hogy maga lássa el magát kenyérrel és a környék
pékjei is tiltakoztak a terv ellen. A kenyérgyárnak szánt épületben így nem kenyeret
sütöttek, a 30 m magas kémény pedig késõbb a malom mögött létesült vasöntödébõl
vezette el a füstöt.
1914-ben a malom leégett, a tûzbõl kimentett gépekkel pedig már csak napi 1
vagonos kapacitású (napi 1 vagon õrlemény elõállítása) malmot tudtak üzemeltetni.
Ekkor a malom vámõrlést végzett.
Hamarosan teljesen újjáépült a malom, s hamarosan 3 vagonos kapacitású, 16
õrlõrendszerûvé fejlõdött. 1921-ben tovább bõvült, ekkor építették hozzá a 32 vagonos silót, s 1924-re elérte a 6 vagonos kapacitást. Az 1920-as évek elején épült egy
rozsmalom is a régi mellé.
1925-ben egy bérlõ ismét csõdbe juttatta a malmot és csak 1927-ben indult be az
újra termelés. 1928-ban a pannonhalmi apátság szerezte meg a részvények többségét, ettõl kezdve õk voltak a tulajdonosok és tõlük kellett bérbe venni a malmot. A
1
A Kenyérmúzeum idõszaki kiállító termében 2005. július 2-án nyílt kiállítás az erõd téli zárva tartása után, május végéig még
látogatható. A kiállítás komáromi vonatkozásaihoz és e tanulmány megírásához most is hathatós segítséget nyújtott Kürthy Anna, a
Komáromi Fióklevéltár munkatársa, akinek ezúton is köszönetet mondunk. Köszönet illeti továbbá Virág Pétert és Mórocz Jánosnét,
a malom egykori dolgozóit, valamint Palotás Gáspárt, hogy fényképeikkel hozzájárultak a kiállítás és e tanulmány elkészítéséhez.
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szinte évente egymást váltó bérlõk fõ célja a gyors meggazdagodás volt, ennek érdekében gyakran becsapták az õrletõket és gyenge minõségû lisztet állítottak elõ, így a
vám-õröltetõk sorra elhagyták a malmot, amely 1930-ra visszafejlõdött visszaöntéses õrlésûvé és 2 vagonos kapacitásúvá. Megszüntették az iparvágányt is.
A komáromi Hengermalom fejlõdését a foglalkoztatottak számaránya is mutatja:
1906-ben összesen 13 fõ dolgozott benne (1 tisztviselõ és 12 munkás), az 1920-as
években közel a duplája. Mindezek azonban a malom kisüzemi jellegére is utalnak.
Az aratás utáni hónapokban éjjel-nappal üzemelt a malom, nyáron pedig egy
hónapig állt a termelés, akkor végezték el a szükséges javításokat. 2
A malom 1947-ben teljesítõképességének csupán 15 %-át bírta. Az éppen aktuális bérlõ a termelt liszt egy részét a fõvárosban uzsora áron értékesítette, vagyis
elfeketézte. A malom tulajdonosa, a panonhalmi Szent Benedek rend fõapátja Oszter
Sándor gyõri molnármestert (2. kép) kérte meg a szakvélemény készítésére, aki ezt
követõen bérbe vette a malmot: „Az 1947. július 17-én kelt malombérleti szerzõdés
és pótmegállapodás alapján a bérleti jog 1947. július 1. napjától 1957. június 30.
napjáig terjedõ 10 évre Oszter Sándor molnármester malombérlõ gyõri lakos javára
bekebeleztetik, egyben az elõbérleti jog feljegyeztetik.” Az új bérlõ azonnal nekikezdett a teljesen leromlott malom felújításába. A szerelés adminisztratív ügyeit fia, Oszter
Károly végezte. A malom melletti gépgyárban és öntödében készültek a vasipari
munkák. A malmot öt hónap alatt, mintegy 200.000 Ft ráfordítással hozták rendbe. A
pénz Oszter Sándor számára azonban az államosítás miatt végleg elveszett. 3
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Az államosítás után
A komáromi hengermalom 1949-ben került állami tulajdonba. A felügyeletét a
Komárom megyei Gabonaforgalmi és Malomipari Vállalat látta el.
1956. január 1-jétõl 1961. december 31-ig a megyei malmok a Gyõr-Sopron-Komárom megyei Malomipari Egyesüléshez tartoztak. 1962. január 1-jén pedig megalakult a
Komárom megyei Malomipari és Terményforgalmi Vállalat. Központja októbertõl Tatabányáról Komáromba költözött. Az évek során a vállalat neve többször is változott: 1964tõl Komárom megyei Gabonafelvásárló és Feldolgozó Vállalat, 1976-tól Komárom megyei Gabonaforgalmi és Malomipari Vállalat lett. Ugyancsak 1976-tól a nehézkesnek
talált körzeti üzemi rendszerrõl áttértek a telepi rendszerre. A komáromi telephez a malom, a Duna-parti és az ácsi raktár tartozott.
A malom folyamatosan fejlõdött: 1955-ben 5 fõvel beindították a lisztcsomagolást is. 1977-tõl bevezették az ömlesztett korpa szállítását a komáromi malom és a
bábolnai kombinát között, 1982-tõl pedig az ipari lisztszállítást a komáromi malom
és a környei Kombinát között. Kezdetben a vagon ki- és berakását egy lófogat segítségével végezték az iparvágányról.
1964-ben megalakult a „Május 1.” Õrlõbrigád és a „Tyereskova” lisztcsomagoló
szocialista brigád. (3. kép) 1972-ben bevezették a törzsgárda tagok jutalmazását,
vagyis a vállalatnál 5, 10, 15 és 20 éve dolgozók pénzjutalmát.
Hetesi Lídia: A komáromi üzemek története a XIX: század második felétõl 1945-ig. Komárom, é.n. Kéziratban a Klapka György
Múzeum Adattárában
2

A malom technikai fejlõdése az államosítástól a rendszerváltásig
1950-ben a Malomszerelõ és Gépjavító Vállalat új hengerszékeket, daratisztítókat, síkszitákat szerelt, és a raktáron födémcserét hajtott végre. A malom kapacitás
ezzel 35 T/nap lett. 1957-ben az õrlõhengerek kerületi sebességének növelésével a
kapacitást napi 40 T-ról 52 T-ra növelték. 1969-ben üzembe helyezték a malom
korszerû vasbeton silóját, amely 20 napi õrlésnek megfelelõ gabonát tudott tárolni.
1971-ben elvégezték a hengerszékek cseréjét, 1973-75 között pedig kapacitásnövelésre került sor. 1976-ban befejezõdött a malom pneumatizálása, valamint folyamatosan korszerûsítették a lezsákolási technológiát, növelték a tárolókapacitást, liszt-és
korpakamrákat építettek. 1970 körül elkészült a központi labor épülete, ahol többek
között a búza és a liszt keményítõ-és nedvességtartalmát vizsgálták a meglévõ szabványnak megfelelõen. (4-5. kép)..
E korszak jelentõs személyisége volt Rády Gyula (6. kép)4, aki nem kisebb
mesternél, mint Szenczy Mihály5 komáromi molnárnál gyakorolta a szakmát. 19581979-ig dolgozott a malomban, fõmolnárként ment nyugdíjba.
1983-86 között tésztaliszt-kapacitás növelése céljából szeparátorokat (7 db
Bühler-gép) építettek be. E korszerûsítések során elvégezték a szükséges elektromos
szereléseket és felújításokat is. 1983 szeptemberében a malom átállt a folyamatos
üzemmódra (három mûszak, szombat-vasárnap is). Ekkorra 120 t/24 óra gabona
feldolgozására volt képes, ami éves szinten 33000 tonna kenyérgabona feldolgozását, s a megyei õrlõkapacitás 60 %-át jelentette. Nappal 35-40, éjszaka 9 fõ tartózkodott a telepen általában.
A malomépület ebben az idõben három fõ részbõl állt:
- a fõbejárattól balra esõ épületszárnyban az ötszintes malomépület a teljes homlokzati hosszból 26,4 m-t foglalt el
- a jobboldaliban a hatszintes lisztraktár 16,4 m hosszú volt
- a kettõt, a kocsiáthajtóval rendelkezõ középsõ, 22 m magas toronyrész kötötte össze
- az épület baloldali végéhez további épületrészek is tartoztak, többek között egy
szállítóhíd, mely kapcsolatot teremtett a telep vasbetonsiló rendszerével.
3
Oszter Sándor (Nagyvárad, 1902. jún. 2. – Gyõr, 1976. febr. 21.): molnármester (2. kép). A négy polgári elvégzése után a miskolci
István-malomban volt molnártanuló, ahonnan 1919-ben szabadult fel. 1920-tól 1924-ig a soltvadkerti Székely-malomban fõmolnárként
dolgozott. 1924-tõl 1926-ig a szolnoki Bóhn-malom, majd 1926-1928 között a Gyöngyösvidéki Gõzmalom Rt. fõmolnára. 1928-tól 1932ig a Bárdos-Brachfeld Malomépítõ Rt. (Pozsony) cégnél malomtervezõ és beõrlõ fõmolnári munkakört töltött be. 1932-tõl 1938-ig a
bicskei Aranka-malom fõmolnára. 1938-tól a Gyõri hengermalom Rt. üzemvezetõ fõmolnára. 1945-1949-ig a gyõri és a komáromi
hengermalmokat bérelte. 1949-1962 között a Gyõr-Sopron m.-i Gabonafelvásárló és Feldolgozó Vállalat fõtechnológusaként dolgozott
nyugdíjazásáig. Az õrlésvezetés, a malomszerelés és a technológiai fejlesztés területén egyaránt jelentõs eredményeket ért el. Szaktudásával hírnevet szerzett magának az országhatárokon túl is a kiválóan végrehajtott technológiai szerelésekkel. 1935-1945 között a
Magyar Molnár Céh alelnöke volt. In: Magyar Életrajzi Lexikon, valamint Oszter Károly közlése, aki szíves tájékoztatásával és a
tulajdonában lévõ dokuemtumokkal hozzájárult e korszak történetének megismeréséhez.
4
RádyGyula ((Ekecs, 1918 – Komárom, 1987) A molnármesterség kitanulása után a szakmájában dolgozott. 1938-ban bevonult
katonának az észak-komáromi Öregvárba. Részt vett az erdélyi bevonulásban, majd tiszthelyettes-képzõbe ment, mert hivatásos katona
szeretett volna lenni. 1941-ben csapattestét a Kárpátaljára helyezték, ahol 1942-ben megnõsült. 1944-ben csapattestével Németországba
ment, majd Franciaországba, ahol angol fogságba esett. 1946-ban jött haza, de nem vállalta a továbbszolgálást, ezért nyugdíjazták.
Kezdetben alkalmi munkákból élt, majd 1947. május 28-tól 1951. május 28-ig Szenczi Mihály komáromi malmában molnárként
dolgozott. Ezután a Komárom és Vidéke Körzeti Földmívesszervezet darálóüzemének kezelõje volt 1958-ig, amikor a komáromi
hengermalomban helyezkedett el mûszakvezetõ molnárként. 1965-ben fõmolnár lett és 1979-ben ment nyugdíjba. Ifj. Rády Gyula szíves
közlése, akinek ezúton is köszönetet mondunk segítségéért
5
Szenczy Mihály (Ete, 1878 – Komárom, 1959) 1929-ig hajómolnárként dolgozott. Miután hajómalmát elvitte a jeges ár, Komárom
Igmándi út 14. számú telkén malmot mûködtetett annak államosításáig, 1951-ig. Barassó Lajosné és Lippayné Barassó Júlia szíves
közlése.
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A malomban különbözõ búzaõrleményeket állítottak elõ, az alábbi módon:
1. A szemes terményt az ún. koptatóban megtisztították, mosták, rostálták, hámozták, kefélték, súrolták.
2. A kondicionált búza átkerült a malomüzembe, az elsõ hengerszékre. A hengerek megroppantották a magot, mely ezután csõrendszeren a pneumatika segítségével a legfelsõ szintre, a szitázóba jutott,
3. a szitákon a töretet szemcsenagyság szerint szétválasztották,
4. az 1-2. emeleten lévõ szeparátorokban további osztályozást végeztek,
5. innen az anyag visszajutott hengerszékre, ahol további törés történt.
Ezt a folyamatot összesen tízszer hajtották végre a malom tíz törethengerszékén. A
rendszerben már az elsõ törethengerszék után jelentkezik olyan friss õrlemény, amely
levegõvel a robbanásveszélyes elegyet tud képezni és ez végigmegy az egész technológián. Ehhez kellett biztosítani azokat a gépi berendezéseket, amelyek sem súrlódásból, sem más jellegû felmelegedésbõl nem tudják meggyújtani az anyagot.6

A malom leégése
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1986. január 24-én este két alkalommal is dugulást észleltek az egyik törethengernél, melynek következtében 0.15 óra és 0.45 óra között a hengerpadnál tûz keletkezett.
A tüzet a malom egyik dolgozója vette észre társaival és elõször megpróbálták eloltani.
Miután próbálkozásuk eredménytelen volt, értesítették a tûzoltókat, sajnos azonban
túl késõn: a tûz észlelése és a tûzoltók riasztása között ugyanis 40 perc telt el és ez az idõ
pont elegendõ volt ahhoz, hogy a tûz a pincébõl átterjedjen az épület elsõ és második
szintjére. A 16 fõ tûzoltó, Farkas László szolgálatparancsnok irányításával január 25-én
01 óra 33 perckor érkeztek a helyszínre, 3 db gépjármûfecskendõvel, 1 db tömlõszállító szerkocsival. A tûz nagysága miatt segítségül hívtak nyergesi, esztergomi, gyõri,
budapesti tûzoltókat, valamint a komáromi szovjet alakulat tûzoltóit is. A kivonult
egységek összesen 12 db gépjármûfecskendõt, 4 db gépezetes tolólétrát és 4 db
speciális mûszaki szert vonultattak fel.
A tûz gyors lokalizálását, ill. eloltását az orkánszerû szél, a magas hõmérséklet és a
nagy füst nehezítette, így hajnali fél háromra már a háromemeletes épület teljesen lángokban állt és félõ volt, hogy a katasztrófa átterjed a szomszédos lakóházakra, ezért
védelmükre is készenlétbe kellett helyezni egy tûzoltószakaszt. A legfontosabb feladat így
a tûz lokalizálása lett, amely hajnali fél négyre végül meg is történt. Magát a tüzet azonban
csak 18.45-re sikerült eloltani. Az utómunkálatok, amelyeket az egymásra zuhanó berendezések nehezítettek, csak január 26-án a déli órákra fejezõdtek be.
A katasztrófa emberéletet nem követelt, de az oltás során két tûzoltó, Potháczky
József fõtörzsõrmester és Németh János törzsõrmester megsérült: Az anyagi kár 24
millió forint volt: a koptató, a malom, a malomtorony és a készáru raktár teljesen
kiégett. A tûz oka gondatlanság volt.7 (7-8-9. kép)
A Komárom Megyei Gabonaforgalmi és Malomipari Vállalat története. Kézirat a Pannonmill Rt. tulajdonában. Ezúton mondunk
köszönetet a Pannonmill Rt.-nek a malom történetének szöveges és képes feldolgozásához nyújtott segítségéért.
6

A rendszerváltás után
A rendszerváltás után, 1992-ig a malom a Komárom-Esztergom Megyei Gabonaforgalmi és Malomipari Rt. keretein belül mûködött. 1992 és 1994 között Hungaro
Grain Gabonaforgalmi és Malomipari Rt., majd 1994-tõl 10 éven át Hungaromill
Gabonaforgalmi és Malomipari Rt. volt a neve.

A jelen
2004. július 1-jén a komáromi Hungaromill Rt., a Pannon Gabona Rt., valamint
a miskolci Pannon-Borsod Kft. összeolvadásából létrejött a Pannonmill Rt. Az összeolvadó cégek elsõsorban malomipari, de emellett takarmánygyártási és szemes kereskedelmi tevékenységgel is foglalkoztak ugyanúgy, mint az egyesült cég.
A részvénytársaság nyolc malmot, öt keverõ üzemet, és két premix üzemet mûködtet és 22 telephelyen vásárol fel gabonát az ország hét megyéjében. A Volmiller
cégcsoport malomipari tevékenysége azonban egész Európára kiterjed. A magyar
õrlés az összes tevékenységének 7-8 százalékát teszi ki
A cég 2004 májusában Komáromba helyezte át központját és októberre közel 1
milliárd forint értékû beruházást végzett. Ennek keretében új, ún. Bühler-malmot
építettek, amellyel a legmodernebb technológiát valósították meg Komáromban.8
Számadó Emese
múzeumigazgató
Klapka György Múzeum

Bilkó István: Komárom város tûzvédelmének története. Komárom 1994, 103-105. Szeretnénk köszönetet mondani Bilkó Istvánnak, aki
ez alkalommal is sokat segítette munkánkat.
8
A Pannonmill Rt. szíves tájékoztatása
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1. kép
kép:: A komáromi malom 1946-ban
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2. kép
kép:: Oszter Sándor mesterlevele

3. kép
kép:: A lisztcsomagoló részleg
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4. kép
kép:: A liszt sikértartalmát vizsgáló központi labor

5. kép
kép:: A liszt lezsákolása

7 kép: Ég a malom

6. kép
kép:: Rády Gyula a
hengerszékeknél
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8 kép: a leégett malom

9. kép: a malom újjáépítése

MESÉLÕ KÉPESLAPOK
A képeslap története egészen a XVII. századig nyúlik vissza, hiszen már ekkor az
emberek kézírásos üdvözleteket küldtek egymásnak. (karácsonyi, újévi)
Aztán jóval késõbb, a XIX. század elején már megjelentek a fejléces papírok is.
1841-ben egy skót könyvkereskedõ üdvözlõlapok nyomtatását kezdi meg kép
nélkül, és borítékban adják föl ezeket.
Majd a képes levélpapírok, és a díszített borítékok kezdtek terjedni 1850 körül.
Franciaországban 1854-ben A. A. Disdéri párizsi fényképésznek köszönhetõen az
úgynevezett nedves kollódiumos eljárással készültek a fényképes vizitkártyák. Ezek
6x9 cm méretû fényképek voltak, amelyeket kemény kartonra ragasztottak rá.
Sokféle témát ábrázoltak, (városkép, tájkép, portré, stb.). A fényképes vizitkártyákat
késõbb a 11x16 cm méretû kabinetportrék váltották fel.
Ezeket a kártyákat már kezdték gyûjteni, és megalakultak az elsõ gyûjtõegyletek is.
1861-ben Carlton és Lipman Philadelphiában szabadalmaztatnak levelezõlapot,
illusztráció nélkül, majd 1870-71-es porosz háború idején Léon Besnardeau papírkereskedõ egy francia kisvárosban egy katonai ezred emblémáját nyomtatta kartonlapocskákra.
Ennyi külföldi kitekintés után, kanyarodjunk vissza Magyarországra, az Osztrák –
Magyar Monarchia területére, hiszen a levelezõlap bevezetése ide köthetõ.
1869-ben Emmanuel Herrmann, a bécsújhelyi katonai akadémia közgazdaságtan
– professzora, egy bécsi újságban kifejtette, hogy az emberek nem nagy dolgokat,
titkokat, hanem üdvözleteket, jókívánságokat, értesítéseket küldözgetnek leveleikben,
amit nem szükséges borítékba zárni, és erre így fölösleges annyi pénzt, papírt és
borítékot pazarolni.
A Postaigazgatóság elfogadta a javaslatot, és 1869. október elsejével bevezette a
Correspondanz-Karte, majd Levelezési-Lap feliratozású postai levelezõlapot, amelyet
5 krajcár helyett 2 krajcárért lehetett föladni.
Ezek után ez a forma szinte elterjedt az egész világon.
Egy oldenburgi nyomdatulajdonos és könyvkereskedõ Schwartz Ágoston készítette az elsõ képeslapot 1870-ben, amikor egy levelezõlapra egy katona és egy ágyú
rajzát nyomtatta.
Ezek után kezdtek elterjedni a valódi képeslapok is, az 1880-as években, ezeket a
levelezõlapoktól eltérõen már magánvállalkozók adták ki.
1900-ban már Magyarország szinte minden papír és könyvkereskedésében, így
Komáromban is, már ott van az üdvözlõkártyák mellett, jónéhány olyan is, ami a helyi
nevezetességeket ábrázolja.
Ezeken inkább a kiadók neve maradt fenn, a fényképészekrõl nem, vagy csak
keveset tudni.
Fontos állomás az 1905-ös év, eddig ugyanis az érvényes elõírásoknak megfelelõen, az egyik oldalon egy kép lehetett, a másik oldalon pedig a címzés és esetleg a
feladó. A szöveget a kép mellé lehetett írni, ezek az úgynevezett hosszú címzéssel
ellátott képeslapok.
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1905-tõl viszont a hátsó oldalon kapott helyett a szöveg és a cím is, a másik oldalon
pedig csak a kép maradt, ezek az úgynevezett rövid címes képeslapok.
Aztán egy kis ugrás az idõben, és a méretük is megváltozik az 1950-es években. Az
eddig megszokott 9x14 cm-es kis méretû képeslapokat felváltja a 10,5x15 cm-es nagy
méretû képeslap.
A nagy konkurencia miatt készültek lapok mindenféle formában (panorámás, összerakható, autós, pohár alakú stb.).
Számtalan technikával készültek a képeslapok. Ilyenek voltak a litográfia (kõnyomat), a fénynyomás (zselatinréteges nyomóforma), könyvnyomás, mélynyomás, fekete-fehér fénykép, majd a színes ofszetnyomás.
Komárom városáról, a kezdetektõl fogva sok képeslapot készítettek, adtak ki.
A hely adottsága, a szép épületek, a gyönyörû ligetek, terek, templomok, a Duna,
a sziget, az Erzsébet – híd, számtalan lehetõséget kínált, és tudjuk, hogy ez az a város,
amit számtalan megpróbáltatás is ért, területe, neve, és az, hogy melyik országhoz
tartozik nemegyszer módosult az idõ folyamán.
A Komáromról kiadott képeslapok érdekessége, különlegessége ebben rejlik.
Mi is történt valójában?
A Duna déli, jobb partján lévõ település Újszõny község az 1848-49-es szabadságharcban szinte teljesen elpusztult. Az újjáépítést követõen 1896-ban egyesült a bal
parti északi részen lévõ Komárommal. Feltételeit az 1892-ben átadott Erzsébet-híd
teremtette meg.
A volt újszõnyi városrész nem sokat fejlõdött az I. világháborúig. 1919 januárjában
a csehszlovák hadsereg elfoglalta az északi városrészt. A trianoni döntés 1920-ban
szentesítette a kialakult állapotokat: az északi városrész Komárno néven a Csehszlovák
Köztársaság része lett. A déli pedig mint Komárom-Újváros 1923-ig Komárom megye
székhelye volt.
Ezekben az években Komárno és Komárom között útlevéllel lehetett csak közlekedni.
1938 õszén az elsõ bécsi döntés után a két Komárom újra egy város lett.
A második világháborúban számtalan bombatámadás érte Komáromot, a háború
után az északi városrész visszakerült Csehszlovákiához, a déli pedig az önálló fejlõdés
útjára lépett.
Amikor elõször került egy régi a városról készült képeslap a kezembe, rögtön
megfogott valami, és azóta is fogva tart, amikor sikerül egy régi általam még nem ismert
lapra rátalálni. Jó egy kicsit visszarepülni a múltba, és utána nagy buzgalommal azonosítani, az adott helyet hol található most, hogy néz ki, milyen más épület, utca, tér,
üzlet van a helyén.
A képeslapok sok mindenrõl mesélnek, mesélnek arról, hogyan éltek az emberek,
mivel foglalkoztak, hogyan öltözködtek, mi volt a divat, milyen közlekedési eszközök
voltak. Láthatjuk, hogy azóta mennyit változott a világ.
Ezeket a régi képeket érdemes kutatni, megõrizni, közreadni, hiszen a múltunk
nagyon fontos közös kincsünk.
Most nézünk egy kicsit körül Komáromban, a teljesség igénye nélkül, annak is
északi részében, hogy kik voltak azok, akik elõször foglalkoztak képeslapok kiadásá-

val, nyomtatták vagy árusították, esetleg kereskedésükben foglalkoztak vele a kezdeti
idõkben?
A Nádor utcában elsõként azt a könyv-, papír és írószerüzletet kell említenem, ami
Spitzer Sándoré volt.
Õ tankönyveket, füzeteket, térképeket, könyveket, képeslapokat és még számtalan
hasznos holmit árult.
Az udvarban volt a könyvnyomda és könyvkötészet, ahol nyomtatták a Komáromi
Lapokat, valamint naptárakat, könyveket, hirdetéseket, plakátokat, értesítõket.
Itt volt még egy földszintes üzletház is, amelyben volt egy könyvüzlet és újságáruda, melynek Hermann Endre volt a tulajdonosa.
Érdekessége az volt, hogy amikor 1918 után Komárom határváros lett, Hermann
elsõként megrendelte és árusította azokat a könyveket és folyóiratokat, amelyek behozatalát a csehszlovák hatóságok megengedték.
Így kerültek az üzletbe például a legújabban megjelent budapesti könyvek is.
Az utcasoron volt megtalálható egy könyv-, papír és írószerüzlet, mely Jókai nevét
viselte, az üzlet mögött a Jókai könyvnyomda mûködött.
Ugyancsak az utcában volt még Czike Imre könyv-, papír- és írószerüzlete, mögötte
pedig a könyvkötõ-mûhelye. A Czike család református volt, így megtalálhatóak voltak
náluk a református imakönyvek, zsoltárok, bibliák, naptárak is.
A volt Baross utcában mûködött egy könyv-, papír- és írószerkereskedés, a
Pannonia, Löwinger Henrik tulajdonában, itt jelentek meg elsõként a helyi és külföldi
bélyegek.
A Jókai utcában volt Siposs Ferenc könyv-, papír- és írószerkereskedése, ahol
egyházi kiadványok, imakönyvek és szentképek is kaphatók voltak, ebben az üzletben az elsõ világháborúban nagy tûz pusztított. 1918 után megvásárolta és újjáépíttette Neuhauser Jenõ, aki újra megnyitotta, mögötte pedig egy új könyvnyomdát. Itt
nyomták egyebek között a Komáromi Hírlapot.
Ebben az utcában volt egy földszintes ház, melyet késõbb lebontottak, itt volt egy
könyv-, papír- és írószerkereskedés, valamint dohányáruda, tulajdonosa Girch József.
Meg kell még említenem a Vármegyeház utca és a Kórház tér sarkán, Végh Mihály
kereskedését, melynek érdekessége, hogy itt voltak kaphatóak elsõként a közkedvelt
ponyva, detektív és indiánregények.
Képeslapok kiadásával foglalkoztak egyebek között még Czike Dénes könyv- és
papírkereskedõ, valamint Freisinger Mór is.
Aztán a késõbbiekben, ahogy a világ változott, változott a képeslapkiadás is. Egyes
kiadók eltûntek, újak lettek, átalakultak, más formában mûködtek tovább. Most nézzük meg, hogy melyik kiadó, vállalat, stúdió foglalkozott és adott ki képeslapot még
Komáromról, az évek során.
Az 1930-as években: Spitzer Sándor, Komárno-Komárom; Aigner Lajos, Bp, József
krt. 35.
Az 1940-es években: Papír- és Irodaszerértékesítõ nv. Bp, Síp u.3.; Gárdony és
Fenyvesi Képeslevelezõlap-Kiadóvállalat, Bp.; Weinstock Budapest.
Az 1950-es években: Képzõmûvészeti Alap (5.sz. fiók, Bp. VII. Dohány u. 22.;
Mûvészeti Alkotások V. 5. fiókja. Bp. Síp u. 3.
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1970-es és 1980-as években: Képzõmûvészeti Alap Kiadóvállalata, Bp.
1990-es évektõl: Zsigray Nyomda és Képeslap Stúdió, Bp.; Lev Card Stúdió, Bp. stb.
Remélem sikerült rövid kis válogatásommal egy kicsit felkelteni az érdeklõdést a
téma iránt, próbáltam sok új információval szolgálni, bemutatva a képeslap történetét
és számos komáromi érdekességet a témához kapcsolódóan.
Turi Zsolt
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Komárom. Képzõmûvészeti Alap Kiadóvállalata,
Budapest, 1971.

Komárom. Gárdony és Fenyvesi képeslevelezõlap-kiadóvállalat,
Budapest, 1943.

Üdvözlet Komáromból I. Darányi liget. Levelezõ-Lap, Freisinger Mór
Komárom, 1919.
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Komárom. Képzõmûvészeti Alap Kiadóvállalata, Budapest, 1981.
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Komárom. Képzõmûvészeti Kiadó, Budapest, 1989.

Komárom vára
Komáromra – mindkét Komáromra – mindig vágyódó pillantásokat vetettem, ha Gyõr
felé vonatoztam. Hiszen a Duna jobb partján – vagyis magyar földön – is megmaradtak
az erõdrendszer építményei: az Igmándi, a Monostori, és az úgynevezett Csillagerõd
bástyái, kapui, kazamatái.
Annyit foglalkoztatott a komáromi vár, annyira izgatta regényírói fantáziámat, hogy
a hetvenes évek elején mindent elolvastam, amit Komárom múltjáról tudni lehetett.
Így jutottam el az 1849-es esztendõhöz, és a Klapka katonái címû regényem megírásához. Mivel a magyar múltról valós regényt kell írni, feltámasztottam hát a valaha
élt komáromi katonákat és megírtam történetüket.
Mielõtt elmesélném ezt az örömteli, majd baljós esztendõt, menjünk vissza a múltba. Egészen addig, amikor még a rómaiak határvonala itt húzódott.
Noha a rómaiak elõtt éltek már itt kelták is, akik várost alapítottak – ez volt a
Brigetiónak nevezett õsi vár –, melyet a rómaiak csakhamar elfoglaltak. Brigetiót késõbb követték a római erõdítmények. A túlsó oldalon (a mai Szlovákia területén) is
építettek védmûveket a támadó, nyugtalan barbárok, akvádok és más népek ellen. Ezt
az erõsséget Leányvár névvel illetik, õsi neve pedig Clementina volt. Romjai ma is
megtalálhatók.
A folyó két ága találkozik itt, az úgynevezett Öreg-Duna és a Vág-Duna, szép és
találó elnevezés mindkettõ. Itt csakugyan védeni kellett a Dunát, Pannónia határát,
kereskedelmi utak találkozási helyét. Éppen azért, mert kereskedõ hely volt, kikötõ is
épült, ami védelemre szorult.
A késõbbi századokból annyit bizonyosan tudunk, hogy az 1400-as években
Komáromban már igazi vár állott, és feljegyezték, hogy Mátyás király is szívesen tartózkodott itt felesége, Beatrix társaságában. Sokan azt gondolták, hogy talán éppen ezért
kapta ez a tájegység a közkeletû Mátyusföld elnevezését, noha ez nem igaz, ebben az
elnevezésben az rejlik, hogy az 1300-as esztendõkben Csák Máté birtoka egészen a
Dunáig húzódott és a Csák Máté földjébõl lett Mátyusföld e vidék neve.
1037-ben említik elõször az okiratok Komárom nevét, s évszázadokon átépült a vár
és nõtt köréje a város. Védte az országot kétfelõl nyugatról és keletrõl is. Nyugatról
addig, amíg a német volt az ellenség, keletrõl pedig attól kezdve, hogy a török betette
lábát hazánk földjére. S mi mindent ki nem talált az emberi elme, hogy bevehetetlen
legyen Komárom vára. Kazamatákat építettek, hatalmas bástyákat, kapukat, védõfolyosókat, új és új épületrészeket, elõretolt erõdöket csatoltak a védelmi rendszerhez,
hogy soha ellenség be ne tudja tenni a lábát a vár belsejébe.
Azt követõen, hogy a török elfoglalta a budai várat, Komárom lett a török terjeszkedés egyik megakadályozója. És sikerrel. Egyetlen egyszer foglalta el a török, egészen
rövid idõre, mert csakhamar kiverték a hitetleneket a várból.
Nagy János kapitány lefejezése is itt történt a komáromi várban, máig sem tudja
senki, hogy igazságosan-e, vagy igazságtalanul. Hadd mesélje ezt el nekünk Forgách
Ferenc történetíró:
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„Tata... minden nagyobb nehézség nélkül az ellenség kezére jutott. Tudniillik (eszéki)
Nagy János, a kapitány Komáromba ment az elintézendõ dolgok végett, az út pedig
veszedelmes és cselvetésre alkalmas volt. Ezért minden lovasát magával vitte, csak
gyalogosokat hagyott õrségül, akik aztán éjjel-nappal nyakalták a bort, és nem állítottak õrséget, mint kellett volna.
Ez Hamza bég, a közeli Esztergom parancsnoka elõtt nem maradhatott rejtve: csendben a falakhoz vonult, létrákat vitetett, és végül is úgy hatolt be szerencsésen a várba,
hogy senki sem vette észre, senki sem védekezett. Akkor fogtak néhányan fegyvert és
próbáltak harcolni, amikor (a törökök) álmukban vagdosni kezdték õket. De az ellenség
számban is, erõben is különbnek bizonyult: az õrség tagjait részben levágta, részben
elfogta, a nagy fontosságú várat és a környezõ területet hatalmába kerítette.
Nagy Jánost fogságra vetették (ezért a könnyelmûségéért, vagy felelõtlenségért, neki
róva fel Tata elvesztését), de kihallgatói semmiféle csalárdságban nem találták bûnösnek;
hanyagsága miatt mégis elítélték, és június 15-én, Komáromban fejét vették...”
Mindez 1557-ben történt.
37 év elmúltával, 1594-ben olasz hadmérnökök jelentek meg Komáromban, s
ekkor építették át a várat a legmodernebb hadászati szempontok szerint. Ettõl kezdve
bízva-bízhattak abban: bevehetetlen erõd lett Komárom.
Evlia Cselebi így emlékezik meg a XVII. században Komáromról:
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,,Mialatt (Érsek)Újvár várát javították és tatarozták, azalatt nekem szegénynek és
lovaimnak is elfogyott az élelmi készlete, s egy szerencsétlen napon a Gürdsi Mohammed
pasa parancsnoksága alatt álló hálebi sereggel Komárom vára alá indultunk szénáért
és élelmi készletért, s az egyistenhívõ csapatoknak elõcsapatát képeztük. Tízezer katonával, zeneszó mellett indultunk el Újvár alól, s Komárom felé mentünk. Én szegény
két teherhordó állattal, négy lóval és négy szolgámmal mentem, s az utunkban állomásozó oláhok, moldvaiak és tatárok közül is húszezer katona és ötezer lovasszolga
gyülekezett össze, s ez a rendetlen sereg, mikor engem meglátott, azt mondta:» Az
alkalom maga nyereség «, mind velem jött, s a Nyitra folyó partján négy óráig mentünk; ekkor egy árnyékos, füves helyen, a Nyitra partján Gürdsi Mohammed pasa 10várólleszállott, s a zászlót és a zenekart ketkhudájának adván, mondá: »Ti menjetek«,
maga pedig azon helyen maradt.
Ez a fejetlen, rendezetlen sereg a mezõkön három óráig haladott Komárom felé, s
mikor Komárom vára a Duna folyó szép szigetén fehér hattyú gyanánt láthatóvá vált,
Gürdsi Mohammed pasa ketkhudája is egy dombon leszállott lováról, s zenekara is
megszûnt játszani. A pasa összes emberei szerteszét szóródván, a helyett, hogy a
környékre õröket állítottak volna, a lenyugvásra kezdték megfújni a trombitát, s a
rendetlen katonaság hangyák gyanánt a környéken szétoszlott. Azt mondták: »Szénáért megyünk«, s itt-ott a falvak kirablásával és pusztításával, zsákmányolással és a
termékek elhordásával foglalkoztak, a ketkhuda pedig egy órányira hátramaradván a
katonaságra vigyázott.
Én szegény itt a szolgáimmal és társaimmal egy rendezett faluba mentem, ahol igen
sok zabot, búzát és árpát találván, zsákjainkat azonnal tele töltöttük. Mikor a búzát a

teherhordó állatokra felraktuk, utána néhány ludat és tyúkot is szedtünk össze. Éppen
indulni akartunk, midõn Szejfi nevû szolgám így szólt: »Uram! Itt igen sok szitált fehér
liszt van, a hordókban pedig fehér méz, vegyünk el abból is és vigyük a táborba«; s
egyik háznak sövénykerítésén azonnal bementünk, s miközben mézet és vajat keresgéltek össze, én szegény láttam, hogy Komárom várából lõporfüst emelkedett fel s
mondám: »Hé, fiú! Nézd gyorsan! Komáromból puskaporral jelet adtak, ez nem jó
jel!«... Egyszerre csak a hátul maradt pasa ketkhudája felõl és az eleséget gyûjtõ katonaságból „Allah! Allah!” kiáltás, közöttünk pedig jajgatás tört ki, s az iszlám seregben
kardcsattogás, puskaropogás hangja dörgött s mindenki életérõl, fejérõl aggódott. Én
szegény azon hely középen voltam, amely Komárom vára és szerdárunk ketkhudájának
csatahelye között volt. Csakhogy én szegény nagyon elõrementem! Ezt a változott
helyzetet látván, mondám: »Hé fiú! A mézrõ1, vajról lemondtunk, rajta! Mentsük meg
az életünket!« Az általunk kirabolt falu mögött hét keresztes zászló és ezernyi ellenség
tûnt elõ, s akkor én éles karddal a teherhordó lovak köteleit elvágván, az egész podgyászt
ott hagytam s a teherhordó lovakat kötõfékkel mellém vettem. Két szolgám is felkészülve volt a lován. »Hej, Szefji gyerek! Hé! Az ellenség megtámadott, rajta, menj ki a
házból« mondám, s az ellenség ezalatt hátulról a faluhoz közeledett. Szejfi szolgám
azonnal kifelé indult. Erõs és bátor vitéz legény volt õ. Nadrágjának két zsebét különféle ócska tárgyakkal megtöltötte, s mikor a ház sövénykerítésén átmászva azt mondá:
»Kimegyek«, szegény szolgának a nadrágja a sövénykerítés karójába keveredvén,
fennakadt. Szegény nehezen szabadult meg, s mikor lovára ült, az ellenség minket
körülfogott, s néhányan már bejöttek a faluba.
Egyszerre csak láttam, hogy két szolgám visszafelé, a mi katonaságunk felé futott s
én szegény egyedül maradtam. Szejfi szolgámat iparkodtam lóra ültetni. Tíz ellenség
meglátott minket s felénk lovagolva lövést tettek, s magyarul azt mondva: »Ej! Bestelélek
kurafia « ellenem rúgtattak. Én szegény ekkor Alláhhoz fohászkodván, kézi puskámmal lõttem, s egyiket fején találtam. Egyszerre, mikor tegezemhez is nyúltam, társaik
felé mentek. Én Szejfi szolgám felé mentem. A lovát egy golyó megsebesítette, s láttam,
hogy az ellenség e fiút üldözve, egyenesen felém tart...”
Bizony, nagy bajba jutott Evlia Cselebi, nehezen menekült ki a törökverõ magyarok közül. Lova segítette ki a halál torkából. Szélvészgyorsaságú, derék ló volt, ugyan
golyó érte, de mégis futott. Mocsárba vitte, a Vág túlsó oldalára úszott át lovával, mégis
megmenekült.
Azért idéztem ezt a történetet, mert ritka az irodalomban egy török-magyar csata
pontos leírása. Ha Evlia Cselebi meghal a csatamezõn, a történetírás és az útleírás
szegényebb lett volna egy nagyszerû mûvelõjével. És soha senki nem írt volna Komáromról olyan költõi képet, mint Evlia Cselebi tette:
„Komárom vára a Duna folyó szép szigetén fehér hattyú...”
Amikor már úgy látszott, hogy teljesen fölösleges pénzt költeni egy, az ország belsõ
részén fekvõ várba, Napóleon hadai megrettentették a világot. A császári udvar elhatározta, ha menekülni kell Bécsbõl, a bevehetetlen Komáromba menekül. Ekkor építették ki a jobb védhetõségért az erõdrendszert a Duna másik partján is. Végül hiábavaló volt a nagy átépítés, nem menekült semerre a bécsi udvar, maradt a helyén.
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Amikor elérkezett a magyar szabadságharc dicsõ idõszaka, nyilvánvalóvá vált,
hogy akié Komárom, azé Nyugat-Magyarország, egészen Bécsig. A hihetetlenül nagy
erõdrendszerben sok tízezer katona élt. Az erõdrendszer hossza 41 kilométer, szélessége pedig 7 kilométer. Bevehetetlenségét most kellett bebizonyítania! És bizonyította!
Kitûnõen védte az osztrákok ellen Guyon és Klapka a várat. Komárom akkor emelkedett a szabadságharc fényes csillagává, amikor szerte e hazában lehanyatlott a gyõzelembe vetett hit. A világosi fegyverletételhez közeledett a nemzet, amikor Komáromban csoda történt. De ezt mesélje egy korabeli írásos dokumentum:
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SZÓZAT
Komárom rendíthetetlen várából a feldunai magyar néphez!
Áldott legyen e nap, testvéreink és osztályosaink, a szabadság és testvériségben.
Áldott, mert gyõzelmet s üdvet hirdetünk nektek.
Gyõzelmet, melyet a komáromi sereg e folyó hó 3-án vívott ellenállhatatlanul. Csapást és veszteséget, melynek hírére a sárga-feketék kebelében megálland a lélegzet.
Ott panaszolják a szétvert zsoldosoknak maradványai lesütött fõvel már Pozsony
vagy Bécs falai alatt rémült uraiknak futásukat s veszteségüket.
Mondhatják: veszítettünk!
30, s pedig többnyire 24 fontos ágyúkat, többeket futás közben a Dunába is
taszítván be.
5000 lõfegyvereket.
30 teli lõszerkocsikat, s azonkívül rakétakészleteket.
Legalább 50 megrakott társzekereket.
2624 vágó ökröket.
804 hízó sertéseket.
35 mindennemû élelmiszercikkekkel s felszerelési szerekkel terhelt hajókat.
Elhullottak s foglyokká lettek körülünk ezrenkint.
Igy jajdulnak fel a nyomorú németek és mi örvendünk.
Igenis, atyánkfiai, veszítettek mindent, mi velük volt – mert ki gyõzne a tömérdek
zsákmány közül mindent elõszámlálni?
Csak a becsületet nem veszíték, – de miért nem?
Mert ki puszta zsoldért a népek leigázása végett bátor és elég merész küzdeni,
annak becsülete nem lehet.
A becsület a mi részünkön van, mert népjog – és egyenlõségért vívunk.
És ezért áldja meg az igazságos Isten fegyvereinket!
Légyen Isten után köszönet érte vitéz seregünknek.
De azért, atyámfiai, puszta köszönettel bene érjük!
A kígyónak ha fejét összezúzzák is, teste napestig mozog.
Szabadságharcunknak dicsõségteljes napja a fáradalom utáni pihenésre szánt alkonyathoz még nem közelít – a kígyó kínjaiban farkát ide s tova csavarintja még.
Ha valaha, most kell gyámolítani seregünket – szaporítani a nép számos elszánt
karjaival.
Még egy erõ kifejtés – nemzetünk! – és biztosítva leend apáink földje a zsarnokok
bitorlásától.

Biztosítva szabadságunk, melyért már annyi ezer drága rokonink vére folyt.
E vérbosszúért és elégtételért kiált föl hozzátok sírhalmai alól.
Csatlakozzék a sereghez minden háztól egy férfi, hol többen vannak egy hajlék
alatt – kinek kora a 30 évet felül nem múlja.
Gyakorlott s már harcedzett honvédeink oldalán mindenki közületek vitéz lehet.
Ezt tartja aug. 5-én kiadott rendeletünk is, melyre az ország kormányzó elnöke által
felvagyunk hatalmazva.
De hisszük, nektek rendelet sem kell; mert magyarok vagytok, és nem engedhetitek, hogy ezen édes szülõföld a német vért és pénzt szívó tanyája legyen.
Éljen a szabad haza, s annak hajhatatlan kormánya!
Kelt Komáromban, Augusztus 6-án, 1849. Komáromi, s felsõ-seregbeli t.h. kormánybiztos
Klapka György m. k.
tábornok
Újházy László m. k.
E Szózat felrázta Komárom lakosait. Az történt ugyanis, hogy augusztus 3-án a magyar seregek hatalmas gyõzelmet arattak az osztrákok fölött, majdnem Bécsig ûzték a
hátrálókat.
Felszabadult az egész Csallóköz, Gyõr és Moson megye, s ez a gyõzelem talán még
megváltoztathatja az erõviszonyokat, talán még nem bukott el a magyar szabadságharc ügye.
De egy hét múltán Világosnál letette a fegyvert Görgey Artúr. Kossuth és a magyar
kormány menekült. Tartotta még magát Munkács, Pétervárad és Komárom vára. Könnyedén kitelelhetett itt a sereg, még volt remény a tárgyalásokra is.
De Komáromban sok minden másként történt. Még a nyáron a császáriak egy
Fejérpataki nevû ügynököt küldtek Klapka nyomába. Feladata volt a tábornok megölése. Hogy ez lett volna-e a nagyobb gond, vagy az a másik - mi a forradalmi hevületû
tisztekben lobogott, nem lehet soha megtudni. Ugyanis Fejérpataki merénylete balul
ütött ki, elfogták s kivégezték. De a forradalmi tisztek csoportja súlyos gondot jelentett
a vár védõinek. Ezeknek forradalmi, valójában Klapka ellen összeesküvõ tiszteknek
a vezére Thaly Zsigmond alezredes volt, aki mérnöki képzettségére való tekintettel az
erõdítési feladatokat irányította a komáromi várban. Meg nem alkuvó, sziklaszilárd
jellemû, lelkes Kossuth hívõként Kossuth felszólítására lett katona a szabadságharc
kezdetén. Elõzõleg már egy évtizede ismerték egymást, többször felkereste barátját,
mentorát, példaképét, Kossuth Lajost börtönében is. Thaly Zsigmond nézetei hatottak
a katonákra. Mai szóval „ultrabalos” volt. Példája nyomán sokan úgy gondolták, hogy
teljesen felesleges az alkudozás a császáriakkal. Ki kell kiáltani a Csallóközi Köztársaságot, át kell vészelni a telet, s addig az országból immár kimenekült Kossuth az ügy
mellé állítja Európa rokonszenvét, megnyitja a gazdag nyugati országok pénzügyi
forrásait és a szabadságharcot tovább lehet folytatni a gyõzelemig. Egyébként maga
Thaly Zsigmond ajánlotta a csallóközi kitörést, ami az osztrákok fölötti fényes gyõzelmet hozta jutalmul.
De Klapka a megegyezés lehetõségét kereste.
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Közben a forradalmi tisztek megalakították a Komárom Szabadságáért Harcolók
Szövetségét. S amikor Klapka tárgyalni kezdett a császáriakkal, kimondták rá az ítéletet:
áruló! Klapka a következõ haditanácsi ülésen a tisztek elé tárta a lehetõségeket: „Amikor az osztrákoktól megérkezett az elsõ hadikövet, szóba sem álltunk vele. De miután
Görgey Világosnál letette a fegyvert, megváltozott a hadi helyzet. A gyõzelem reménye
és lehetõsége kiszállt a kezünkbõl. Ugyan még mindig fegyverben van harmincezer
emberünk, de hatvanezer szorítja ostromgyûrûbe Komáromot. Egyetlen menedékünk
van, ha olyan békét kötünk, amely megköti az ellenség kezét.”
Komárom alá érkezett Haynau is. Levelet küldött a várba Klapkának, óvta attól,
hogy az oroszoknak adják meg magukat. A levél fennmaradt. Íme:
„Nem mulaszthatom el önt komolyan óvni attól az elhatározásától, hogy a várat a
császári orosz hadseregnek adja át, mert becsületszavammal kezeskedhetem önnek,
hogy nemcsak a felkelõk minden vezére, hanem a magukat megadó csapatok is, az
összes hadikészlettel együtt a császári orosz hadsereg által azonnal az én kezembe fognak
kiszolgáltatni, mint az Görgey hadtestével és Arad várának helyõrségével történt...”
Végül gyõzött a józan ész!
Megköttetett a fegyverszünet, Herkálypusztán (jó egy óra járásra Komáromtól),
ahol tizenkét magyar tiszt jelent meg ötven katona kíséretében. Itt született meg az a
megegyezés, amit azonnal vittek Klapkához, a komáromi várba.
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EGYEZSÉG
Komárom vár megadására a következõ feltételek mellett:
1. Az õrség szabad elvonulása fegyver nélkül. A tisztek azonban megtarthatják
kardjaikat. Azoknak a tiszteknek, kik elõbb a császári seregben szolgáltak, külföldre útlevél adatik, azok, akik útlevelet nem kérnek szabadon hazatérhetnek,
kivéve azokat, akik a haditörvényszék elõtt önként jelentkeznek. A honvédtiszteknek, kik elõbb a császári seregben nem szolgáltak, a hazájokba való szabad
tartózkodás minden bántalom nélkül biztosíttatik. A császári-királyi ezredek legénysége közbocsánatot kap, s azok az egyének is, akik közben tisztségre emelkedtek, hasonlóképpen szabadon bocsáttatnak, s további üldözésnek kitéve
nem lesznek.
2. Külföldre szóló útlevél mindazoknak, kik 30 nap alatt jelentkeznek, adatni fog.
3. Tiszteknek egyhavi díj, a legénységnek 10 napi zsold adatik osztrák bankjegyekben, a császári-királyi szabályszerû hadiilletmény szerint.
4. A várõrségnek, a különféle hadipénztári utalványokkal tett kötelezettségei kiegyenlítésére, 500 000 pengõforint fizettetik osztrák bankjegyekben.
5. A várban lévõ bénult és beteg harcosok ellátása biztosíttatik.
6. Ingó és ingatlan magánvagyonát mindenki megtarthatja.
7. A fegyverletétel ideje, helye és módja utólagosan fog megállapíttatni.
8. Mindkét részrõl minden további ellenségeskedés megszüntettetik.
9. A vár a hadi szokásoknak megfelelõen és mindkét részrõl történõ hitelesítés után
adatik át.
Kelt Herkálypusztán, szept. 27. 1849.

Takács százados, Gasparitz százados, Medgyánszky ezredes, Rutkay alezredes, Prágai
alezredes, Gróf Zichy Ottó ezredes, Gróf Esterházy Pál ezredes, Janik János ezredes,
Szabó Zsigmond ezredes, Kászonyi József ezredes, Assermann Ferenc várparancsnok.
Volt még egy záradéka is az egyezségnek:
„A vár tényleges átadása csak a Péterváradra menesztett küldöttség visszaérkezése
után, s elõbb nem történhetik meg.” És most következzék néhány bekezdés a Klapka
katonái címû regényembõl:
„Haynau táborszernagy nem volt kíváncsi a lefegyverzésre. Kedden, 1849. október
2-án megkezdõdött a magyar csapatok fegyverletétele, s ekkor Haynau már úton volt
Aradra. A fõcsapatok megadására csak másnap, október 3-án, szerdán került sor.
Az ó- és újvári, valamint dunaszigeti katonák fegyverletételének idejét délelõtt tíz
órára tûzték ki, közös megegyezéssel. Az osztrák seregek vezetõi: Colloredo herceg,
táborszernagy, gróf Nobili tábornok, Burich és Barkó tábornokok fõtisztjeik kíséretében érkeztek. Õk a felsorakozott csapatokkal szemközt, a jobb oldalon álltak meg,
fehér egyenruhájuk csillogott a sok arany sujtástól, paszománytól és vállrojttól.
Meleg októberi nap ragyogott.
A felsorakozott katonák végeláthatatlan tömegben várakoztak a Csillagvár elõtt, a
Cigánymezõn, szemközt a várfalakkal. A tisztek saját csapattestük elõtt küszködtek az
elérzékenyüléssel. Fegyverletétel. Már készülõdik a cigányok százada is. Vegyes a felszerelés: hegedû, trombita, klarinét, tárogató, bõgõ, újra trombita, cintányér, minden,
ami szükséges a jó zenekarhoz. A vezényszóra várnak, az intésre, melyet Egressy Béni
fõhadnagy úr adhat csak meg egyes-egyedül, hisz az õ zenéjét játsszák el, ahogyan
már hosszú hetek óta húzzák megállás nélkül Komárom városában.
Jön Klapka, tisztjei kíséretében.
És a cigányok rázendítenek a Klapka-indulóra. Olyan volt ez a pillanat, mintha
fényes díszszemle kezdõdött volna el, amilyen még sohasem volt. A tábornok minden
lépése kimért, feszes, tartás van benne. De hiszen ennél nehezebb útja még sohasem
volt. Õt nézik katonái. A legegyszerûbbektõl a közvetlen beosztottjáig. A muzsika köszönti. A le nem gyõzött sereg üdvözli, s amikor katonái elé ér, eget verõ kiáltás harsan:
– Éljen Klapka tábornok!
– Éljen!
– Éljen a tábornok!
– Vivát Klapka György!
Amíg a tábornok nagyon lassú léptekkel elsétál a felsorakozott katonák elõtt, a
muzsika megpezsdíti a szíveket. Valaki énekbe kezdett, s a többiek folytatták:
Föl, föl vitézek a csatára!
A szent szabadság oltalmára!
Édes hazánkért hõsi vérünk ontjuk,
hullatjuk nagy bátran, míg élünk!
A tábornok szeme könnyes.
Kettõt-hármat csukott szemmel lépett. Nem emelte föl kezét szeme megtörlésére,
nem akarta elárulni elérzékenyülését. A katonák tovább énekeltek. Az osztrák tisztek
összenéztek, nem hallották még ezt az indulót. Egressy Béni fõhadnagy úr pedig úgy
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vezényelte muzsikusait, mintha a legszebb színházban lenne, ahol egy világ tapsol
szerzeményének.
Föl, föl! Látjátok lobogómat!
Indulj utánam robogó had!
Zeng , dörög az ágyú, csillog a kard,
ez lelkesíti csatára a magyart!
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Ilyen a fegyverletétel?
Itt, Komáromban, 1849. október harmadikán délelõtt ilyen volt. Mintha ünnep lett
volna, fényes ünnep, sohasem látott díszszemle, amely egyszeri s megismételhetetlen.
A katonák sora megbomlott. Egyesek a sapkájukat dobálták a magasba, mások
féktelen örömmel táncoltak a sor elõtt a Klapka-induló ütemeire. A huszárlovak is
felkapták fejüket az ismerõs muzsikára. Lábuk verte a port, nehezen lehetett maradásra
bírni õket.
A zászlók meghajoltak. Klapka tábornok a sor végéhez ért.
Az éljenzés újra felhangzott. Kiáltottak újra és újra:
– Éljen Klapka György!
– Éljen a tábornok!
Azután véget ért a muzsika. A tábornok a katonákkal szemközt állt meg. Búcsúzni
kívánt!
– Bajtársak! – kiáltotta, hogy a hátul állók is hallják. – Utoljára szólok hozzátok,
kikhez annyi öröm és szenvedés, annyi honfivéren nyert dicsõség, akikhez egy szent
kötelesség közös érzete fûzött elválaszthatatlanul. Egy szép, de küzdelem teljes pályára
léptünk nemrégen. A legmagasztosabb feláldozásával törtünk a kitûzött cél felé. Megtettük, mit ember saját erejével tenni képes.
Colloredo herceg tolmácsa sebesen fordította Klapka szavait. A herceg minden
mondat után bólintott, mintha helyeselné az elmondottakat. A katonák úgy füleltek,
hogy egyetlen szó se vesszen el a tábornok szavaiból. Klapka folytatta:
– Pirulás nélkül állhatunk Isten és a világ színe elé. Ám a sors könyvében másképp volt megírva. És most lelépünk a pályáról, melyre oly sok reményt hintett a
közérzelem, s melyen elvérezhetünk ugyan, de vele a nemzet ügyének többé használni nem fogunk. Lelépünk a térrõl, mert a haza kívánja, melynek továbbra is
szüksége lesz hû fiaira, lelépünk, mert szent tartozásaink vannak azon haza iránt,
amely úgy lehet, fennmaradásunkban leli a jövõ minden vigaszát. Maradjatok hát
továbbra is támoszlopai. A feladatot, mely elõttetek állt, férfiasan, s mindvégig következetesen teljesítettétek. Meghajoltatok, mert kellett, az események törhetetlen hatalma elõtt hajoltatok meg. Ez, és a megmentett becsület adhat megnyugvást mindnyájatoknak. Vegyétek szíves végbúcsúmat. Isten veletek!
Balról a huszárok sorakoznak.
Jobbról a tüzérek.
Újra felcsendül a Klapka-induló. Gróf Nobili tábornok lassú, kényelmes léptekkel
a tisztjeihez tartó Klapka elé ment. Ezt kérdezte:
– Herr General ! Kérem önt, kérdezze meg huszárjait, nem lenne-e kedvük Õfelsége, a császár szolgálatába lépni?

Klapka felemelte a kezét.
Csönd lett.
A tábornok elmondta a gróf kérését. De senki sem mozdult, senki sem válaszolt.
Klapka most már felemelt hangon ismételte meg a kérdést.
– Mi az, fiúk, hát senki sem vállalkozik?
Hallgatás volt a válasz.
– Bizony, senki sem jelentkezik, tábornok úr! – tárta szét kezét Klapka.
– Kár, nagy kár – mondta Nobili, majd hirtelen felcsillanó szemmel rámutatott egy
elõrelépõ huszárõrmesterre. – Végre valaki!
De az õrmester ezt mondta, Klapkához fordulva:
– Tábornok úr! Mi a német szolgálatába soha nem szegõdünk. De ha édes hazánknak ismét szüksége lesz reánk, Isten minket úgy segéljen, mindnyájunkra számíthat.
– Mit mond, Herr General?
Klapka fordított.
Nobili tábornok hallotta a választ, de nem értette. Hogyan, hát az õ személyes
kérése sem elegendõ? Talán nem tudják, hogy milyen elõnyös a javaslata?
Csodálkozott.
– Nem értem, tábornok úr. Egészen különös. Vajon mivel tudtak az urak ezekbe az
egyszerû emberekbe ennyi hûséget, ennyi kitartást önteni? Vajon mi hajtja õket?
– A hazaszeretet, tábornok úr!
Fegyverletétel.
A kézbõl kihull a kard, a pisztoly és a puska a poros fûre csapódik. Meghajolnak a
zászlók.
Elvégeztetett!”
Klapka október 5-én távozott Komárom várából, kíséretével, a róla elnevezett hadigõzösön. Ekkor a hajó nevét már leszedték. A gõzös este 6-kor indult. Thaly Zsigmond ott maradt a várban, a katonák között. Ugyanis, akik az úgynevezett komáromi
lajstromra felkerültek, elkerülték az üldöztetést, a börtönt. Így menekült meg Jókai Mór
is, akinek a nevét, mint komáromi születésût, felírták a katonák névjegyzékébe, noha
ekkor már bujdosott az országban.
Ezzel a fegyverletétellel aratta egyik jelentõs sikerét Klapka, ez többet ért, mint egy
gyõztes csata. Igaz, a fegyverletételt követte az aradi megtorlás.
Komárom jelmondata ez volt:
„Nec marte, nec arte!”
Vagyis: „Sem csellel, sem erõvel!”
Azóta omló-romló falait kikezdte a bontócsákány. 1920-ban kezdtek hozzá a leomló Nádorvonal bontásához, de még ma is jókora szakasza ép. Megmaradt az úgynevezett nyugati, Pozsonyi kapu és áll még az óvár is. Amikor ott jártam, katonák
állomásoztak benne. Raktáraknak használták. Így múlik el az erõdök dicsõsége!
Forrás: Takács Tibor – Felvidéki Várak
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Komárom vára

KOMÁROM
A valamikori vármegye, napjainkban járási székhely a Vág és Duna összefolyásánál
fekszik. Stratégiai fekvése és Bécshez, Budapesthez és Pozsonyhoz való közelsége
nagyban hozzájárult a város fejlõdéséhez és gazdagságához. Az elsõ írásos emlék
1037-ben már olyan településként említi, melynek piaca, kikötõje és réve van. Az
itteni vízvár felépítése azonban késõbbi idõkre vezethetõ vissza. Az eredetileg három
települést (villa Cumarum, villa sancti Andreae és villa Kezy) IV. Béla egyesítette és
városi rangra emelte. 1265-1268 között a vár Walter ispán tulajdona volt, 1278-1317
között a Csák család kezébe került (legjelentõsebb Csák Máté), ezután Tamás esztergomi püspök birtokait gyarapította, majd a Danch családé lett. Késõbb Komárom a
király tulajdonába került, Mátyás király (1458 -1490) kedvelt tartózkodási helye volt.
A várost idegen hordák többször lerombolták, de nem kímélték a földrengések,
tûzvészek és az árvizek sem. Ennek ellenére mindig újjá tudott épülni. A 18. századtól
Magyarország fontos kulturális és kereskedelmi központja lett. 1807 -1877 között
felépült a gigantikus erõdítményrendszer. Felmerült az is, hogy Komárom háborús
veszély esetén legyen az Osztrák-Magyar Monarchia fõvárosa. Az 1848/49-es szabadságharc idején az erõd fontos bástyája volt a magyar honvédcsapatoknak. 1849ben Európa tekintete Komárom felé irányult, fõleg a szabadságharc leverése után,
amikor 1849. október 2-ig a magyar honvédek védeni tudták állásaikat az óriási
osztrák és orosz túlerõvel szemben. Napjainkban a város csak puszta árnyéka valamikori dicsõségének.

Kastély -palota
Zichi és vásonkeõi gróf I. Zichy István (1616 -1693) 1659-ben I. Lipót királytól megvásárolta 57 158 forintért a komáromi várbirtokot és a várkapitányságot. 1661-ben
koronaõr lett, 1690-ben tárnokmester, 1691-ben grófi rangot szerzett. 1659-ben még
telket vásárolt a Puchaim grófoktól, és 1667-ben Buday Lázár szomszéd földjét is
megvette. Itt építtette fel (akkor még a város szélén) késõ reneszánsz kastélyát, ami a
család székhelye is lett. Feltehetõen emeletes, téglalap alakú épület volt árkádos
udvarral. Az átépített kora barokk épület eredeti állapotában látható egy 1710-ben
készült komáromi festményen. A fõhomlokzati tíztengelyes emeletes épületet téglalap alakú ablakok tagolták szép keretekben. Érdekes volt a falsávok mûvészi kivitelezése, valamint a jellegzetes koronapárkány. Az épület kontyolt tetõs volt, öt tetõablakkal. II. Zichy István vonala 1780-ban Miklóssal fiaágon kihalt. A 18. század folyamán az épületet átalakították és U alakúra építették. A várost több alkalommal sújtották természeti katasztrófák, természetesen nem kímélve a Zichy-palotát sem, ezért az
épület sem õrizhette meg eredeti barokk arculatát. Az 1763-as földrengés erõsen
megrongálta az épületet, ennek következményeként a 19. század elején, amikor a
kaszárnyákat és az erõdöt építették, a Zichy-palotát is átalakították klasszicista stílusban. A déli szárnyat leszámítva a többi traktus földszintes volt, az emeletráépítés
késõbbi idõben történt. Az emeletre az udvari homlokzatba épített lépcsõs rizaliton

117

118

lehetett feljutni. A keleti szárny börtönként szolgált, és itt volt a foglárok lakása is. Bár
kastély volt, a helybéliek szerint Zichy-palota, ott volt elszállásolva a katonai parancsnokság, amíg 1858-1863 között épült a Tiszti Pavilon. A palotában tiszti kaszinó volt. A telket Zichy-birtokként tartották számon. A palotában néhány helyiség V.
Zichy István számára volt berendezve (1780 -1853).
Az udvarban lévõ pajta helyén épült fel 1827-ben az elsõ zsidó imaház. A lerombolt pajtában táncmulatságokat és színházi elõadásokat is tartottak. A 19. század
közepén a földszinten volt a levélposta helyisége. A palotát késõbb nagy kiterjedésû,
kétudvaros, négyszárnyú épületté bõvítették. 1870 körül az épület a Weisz család
tulajdonába került. A börtön helyére új keleti szárnyat építettek, melyben helyet
kapott a sörözõ és a borozó. Weisz Hermannak szénlerakata is volt itt. 1907-ben az
épület udvarában nyitotta meg fényképészeti mûtermét Bokor Gyula, akitõl 1912ben Licht Ödön vásárolta meg, 1922-töl Licht özvegye mûködtette. A mûterem 1927ben megszüntette tevékenységét. A lakásokká átalakított épületet 1918-ban Klein
Mór vásárolta meg. A térre nyíló földszinti helyiségekben már üzletek voltak. Itt rendezte be elsõ komáromi üzletét a híres Bata cég. Az 1944-es esztendõ tragikus volt az
épület történelmében, mert a pincehelyiségekben a nyilasok több zsidó származású
polgárt kínoztak halálra, sokat közülük a Dunáig vonszoltak, és ott agyonlõtték. A
palotában 1945 után is lakások és üzlethelyiségek voltak. Az 1976-ban végzett részleges felújítások után a helyiségek többségét a Duna Menti Múzeum rendelkezésére
bocsátották, 1983-ban az épület jobb szárnyában reprezentációs házasságkötõ termet hoztak létre, melyet Mester Péter iparmûvész textíliái és vitrázsai díszítenek. 19911992-ben felújították a keleti rész déli szárnyát, de a munkálatokat a mai napig nem
fejezték be. Az épület harmóniáját nagyban megrontotta az ellentmondásos Európaudvar felépítése, ami ebbe a történelmi környezetbe nem tud beilleszkedni. A palota
ma is a város tulajdona.
A kastély U alapú emeletes épület. A déli tizenhárom tengelyes homlokzat (eredetileg tizenöt tengelyes) a klasszicista átalakításokkal, a középsõ háromtengelyes
homlokzat lapos rizalitja háromszögletû timpanonnal végzõdik, a sarkokon egytengelyes rizalittal. A fõhomlokzatot téglalap alakú keretes ablakok tagolják és koronapárkány ablakköténnyel, a
rizalitokon rusztikált falsávokkal. A középsõ rizaliton
található a szegmens átjáró az udvari részbe, kõszegélyes portáléval és kezdõkõvel, fölöttük gyámköveken elhelyezett erkély található, melyet klasszicista
rácsok védenek, és Z monogram olvasható rajta.
1889 körül a keleti szárnyat
romantikus-eklektikus stílusban átalakították. A 15

tengelyes homlokzatnak háromtengelyes lapos rizalitja és egytengelyes sarki rizalitjai
vannak. Ezt a homlokzatot téglalap alakú keretes ablakok tagolják egyenes keretekben, füzéres ablak alatti vakkerettel. A hasábrusztikával tagolt rizalitokon oszlopos
keretekben vannak elhelyezve az ablakok, félkörös ablak fölötti oromzatokkal. Az
erkélyek kovácsoltvas korláttal vannak ellátva. Sávos rusztikával volt tagolva a keleti
homlokzat többi része is, de az utolsó rekonstrukciós munkálatoknál ezt eltávolították. A középsõ rizalit egyenes attikával végzõdik, a koronapárkány gyámkövekre van
helyezve. Az udvari homlokzatoknak eredetileg nyitott klasszicista árkádjai voltak,
mára beüvegezték és egyszerû falsáv keretek tagolják. A palota régi részének aluljárata
és helyiségei fiókos dongaboltozatúak, egy részük egyenes mennyezetû (újabb kori
átalakítás), az emeleten is egyenes a mennyezet. A folyosókon keresztboltozatok
vannak, az emeleten új képzõdményû boltozat látható (a mennyezet eredetileg egyenes volt). A keleti szárny helyiségei teknõsboltozatúak.

A kúria
A 18. század elején a Muray család a római katolikus Szent András templom szomszédságában barokk kúriát építtetett. A család 1780 körül halt ki fiaágon Ferenc
személyében. Az épület az assai és ablánckürti Ghyczy család tulajdonába került,
akik Komárom vármegye tisztségviselõi voltak. Az épületet Ghyczy Ferenc szerezte
meg, aki 1808-1828 között Komárom alispánja volt. A kúriában született az egyik
legnépszerûbb politikus, Ghyczy Kálmán (1808 -1888) pénzügyminiszter, Komárom
vármegye követe az országgyûlésben. 1815 körül az épület a Mesterházy család
tulajdonába került, akikrõl 1762-ben találunk említést Tata levéltárában. Az 1849-es
tûzvészkor a kúria leégett és rommá vált.
A maradványokat lebontották, és helyére a 19. század közepén késõ klasszicista épületet építettek. 1872-tõl itt volt a megyei törvényszék székhelye, 1896-ig
a királyi törvényszék és 1945-ig a pénzügyigazgatóság. Ezután a Szlovák Hajógyár szakmunkásképzõ intézetének kollégiuma lett. Napjainkban a megrongálódott épület megfelelõ hasznosításra vár. Az egyemeletes L alapzatú épület hátsó
részét a sóhivatal foglalta
el. Az egyszerû héttengelyes homlokzatot keretes
téglalap alakú ablakok tagolták választópárkánnyal
és három szellõzõnyílással. A pénzügyigazgatóság
épületének a falára
Ghyczy Kálmán születésének 100. évfordulója alkalmából emléktáblát helyeztek el a következõ szöveggel:
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Itt állott az õsi kúria,
melyben 1808. FEBRUÁR 8. született
GHYCZY KÁLMÁN
Komárom legnagyobb követe
a képviselõháznak ismételten elnöke,
az ország pénzügyminisztere,
fényes példája
a hazafiúi lelkiismeretnek
és munkásságának
bölcsességének és hûségének.
Komárom vármegyei és Városi
Múzeum Egyesület 1908.
1945 után az emléktáblát tönkretették, a politikus dombormûve a komáromi
református parókián található.

A kastély
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A 19. század közepe táján Szarka János (1803-1872) református egyházi gondnok romantikus stílusban felépíttetett egy kastélyt, mely homlokzatával a várpalotai várra emlékeztetett. Az épület a park közepén állt, távol az utca zajától. Az
emeletes téglalap alakú épületnek elõreugró keskeny bejárati rizalitja volt. A
kastély sarkain kis falazott tornyok álltak. A bejárat fölött csöngõ volt elhelyezve,
mellyel Szarka a személyzetet hívta össze. A legszebb helyiség a kristálycsillárokkal ékesített biliárdszoba volt. A szépen gondozott parkban több lugas és filagória pompázott, melyeket tréfás festmények díszítettek, alattuk „csípõs” feliratokkal. Szarka egy rosszul sikerült tréfa és egy elvesztett fogadás miatt megengedte,
hogy az ebédlõben színházi elõadásokat tartsanak. Így akaratán kívül támogatta
a komáromi színjátszást. Szarka halála után egy kevésbé ismert pápai rokon
örökölte a kastélyt, aki még csak azt a fáradságot sem vette, hogy eljöjjön Komáromba. Természetes, hogy a kastély enyészetnek indult, de a helyzet akkor sem
javult, amikor a telek a Kaszás család tulajdonába került. A parkból zöldségeskert
és gyümölcsös lett. A romok
nem érdekeltek senkit, így a
kastély teljesen elpusztult. Az
épület maradványait a környékbeli házak építésénél
használták fel. Még a 20. század 70-es éveiben a baptista
gyülekezet Király püspök utcai
házának udvarában látható
volt egy elfelejtett filagória. A
szomszéd ház udvarában még
világosan látható a kastély bejárati helyiségének az alapja.

A kúria
A Nádor utca végén egymás mellet sorakozott négy kúria. A 18. század második
felében ez a városrész még nem volt beépítve, azért itt telepedhettek le a családok. Lehetõség nyílt még a mezõgazdasági tevékenységre is. A 48-as számú ház
helyén valamikor klasszicista kúria állt, melyet a 18. század végén a nemes Pesthy
család (Pesthy Ádám) építtetett. A Pesthyek felbukkanása Komárom vármegyében a 18. század elejére vezethetõ vissza. 1827-ben utalást találunk arra, hogy az
épületben mészárszék és
söntés (educilla) is volt. Késõbb (a 19. század második
felében) ezek a kúriák polgári házak lettek, és a divatnak
megfelelõen klasszicista stílusból átépítették késõ
klasszicista stílusba. A nemesség olyan helyre költözött,
ahol nagyban lehetett mezõgazdasági tevékenységet folytatni. 1906-ban Goldberg Zsigmond özvegyének tulajdonában volt. A 20. században a kúria udvarában átalakítási munkákat végeztek, a meglévõ üres telkeken új épületeket emeltek. A Kikötõ lakótelep építésénél 1977 áprilisában és
májusában a kúriát mindennemû dokumentáció nélkül lebontották.
A kúria L alaprajzú, tíztengelyes fõhomlokzatú, aszimmetrikus bejáratú földszintes épület volt, melyet téglalap alakú keretes ablakok tagoltak folyamatos
könyöklõpárkánnyal és rendszeresen váltakozó háromszögû és félkörívû ablak
fölötti oromzatokkal 2-1-2-1 ütemben, falsávok voltak rajtuk toszkán oszlopfõkkel, sávos rusztika és koronapárkány. A bejárat és a lábazat hasábrusztikával volt
kiemelve. A kúria udvari nyugati oldalán nyitott árkádos folyosó húzódott, ami a
régi komáromi házak egyik építkezési jellegzetessége volt.

A Kúria
Az elõzõ objektum mellett állt egy klasszicista kúria (50 sz.), melyet az ákosházi Sárkány
család építtetett a 18. században. A Sárkány család a 16. században jelent meg Komárom
vármegyében. A kúriát Sárkány János építtette. Sárkány Ferenc (1811 -1876) Komárom
vármegye fõszolgabírója volt, 1847/1848-ban Komárom szabad királyi város követe az
országgyûlésen, késõbb kinevezték Komárom város kapitányává. Sárkány Lajos (1818 1881) az 1848/49-es szabadságharc idején honvédszázadosi rangban harcolt. A 19.
század végén a kúria átalakult polgári házzá. 1906-ban Freistadl József tulajdona volt.
1977 márciusában a megfelelõ dokumentáció elkészítése nélkül lebontották.
A kúria U alakú földszintes épület volt. Az egyszerû homlokzatot ablakok
tagolták füles keretekben kezdõkõvel, gyámköveken nyugvó könyöklõpárkánnyal,
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stukkós díszítménnyel és jellegzetes koronapárkánnyal. A
homlokzat keleti sarkán lévõ
kaput toszkán oszlopfõs falpillérek szegélyezték. A kúria
bejárata fölött a következõ
felirat
volt:
CURIA
NOBILITARIS (nemesi kúria).
Az épületnek az udvar felé
nyitott, árkádos folyosója
volt, melynek egy részét a késõbbi idõk folyamán befalaztak.

A kúria
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A következõ, egymás mellett álló kúriák egyike volt az 52-es számú, melyet Arady
István (Márton fia) és fiai, János, Sándor, György, László és Ignác 1801-ben klasszicista stílusban építettek. Az épület egy része a Horváthy család tulajdonát képezte,
akik a Hont vármegyei Disznós községbõl származtak. A 18. században ez a család a
Komárom megyei Für községben több birtok tulajdonosa volt, így hát a megyeszékhelyen is építtettek maguknak kúriát. Az épület szomszédságában állt Vellesz Salamon sörfõzdéje, itt volt a gabonahivatal és a söntés is. Úgy tûnik, hogy a 19. század
folyamán az objektumon sok átalakítást végeztek, ezek azonban idõvel beolvadtak
az épület egységes homlokzatába.
1906-ban az épület tulajdonosa Freistadl József volt, a késõbbi idõkben Mikusház néven emlegették. A kúriát 1977 –ben bontották le, ismét a szükséges dokumentációk nélkül. A földszintes,
klasszicista kúria 1801-ben
épült, késõbb egyesítették a
homlokzatot, és az építés befejezésekor L alakot kapott. A
tizennégy tengelyes fõhomlokzatot sávos rusztika és téglalap
alakú keretezett ablakok tagolták ablakköténnyel. Az
asszimetrikusan elhelyezett átjárókapunak tagolt kõszegélye
volt. A kúriának az udvar felé
nyitott, árkádos folyosója volt
toszkán oszlopfõkkel. A szegmens fõbejárati, pincébe vezetõ bejáratának kõszegély
kezdõkövébe az I. SZ. monogram, valamint az 1801 évszám volt bevésve.

A kúria
Az 54-56 számú kúriákat a Saify (Sárfy ?) család építtette a 18. század végén, de
1827-ben már Homig Vilmos tulajdona volt. Késõbb az épületet átalakították késõklasszicista stílusban. 1906-ban Emeri Gusztávné és Weisz József tulajdonába került.
A kitûnõ állapotban lévõ épületet 1977-ben bontották le. A
valamikori 4 kúria helyén ma
a városi távfûtés magas kéményû kazánháza áll.
A kúria U alapzatú földszintes épület volt rövid oldalszárnyakkal. A kilenctengelyes
fõhomlokzatot egytengelyes
lapos sarki rizalitok tagolták,
valamint téglalap alakú ablakok tagozott falpilléres keretekben, toszkán oszlopfõkkel, kezdõkõvel, végigfutó könyöklõpárkánnyal és ablak fölötti oromzatokkal. A fõhomlokzatot sávos rusztika tagolta. A
koronapárkány fûrészfogazatú volt, a lábazatot sávos rusztika tagolta. Az udvari homlokzaton üvegezett pilléres folyosó volt.

A kúria
A Hornig-kúriával szemben volt egy nagyobb telek, melyen a Ghyczy család kúriája
állt. Ez a számunkra ismeretlen külsejû, feltehetõen U alapzatú földszintes épület a
18. század végén épült klasszicista stílusban. 1827-ben Ghyczy Gyula tulajdona volt.
A telken állt még további 8 lakóház is. A haránt irányú szárnyban az 1880-as árvíz
idején Szalvator János (késõbb a szomorú sorsú Orth János) fõherceget szállásolták
el, de innen átköltözött a Tiszti Pavilonba. A 19. század végén az épület az Ipartestület
tulajdonába került. Az új tulajdonos 1912-ben új, reprezentatív épületet építtetett.
1945-ben az Ipartestület megszûnése után az épületet átalakították lakásokká, majd
1977-ben lebontották.

A kúria
A mai magyar gimnáziummal szemben (Király püspök utca) található egy telek, amely
eredetileg Keller Ádám tulajdona volt, akit feleségével, Király Máriával és fiával, Imrével 1722-ben említ egy feljegyzés. Késõbb Komáromban a Kalitza családé lett, akik a
18. század második felében késõ barokk-klasszicista kúriát építtettek, feltehetõen a régi
épület helyén. A Kalitzá család nevével Komárom vármegyében 1716-ban találkozunk
elõször. Az épület a telek belsején állt, tehát a lakókat nem zavarta az utca zaja. A kúriát
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a 19. század elején bérházzá
alakították. Itt bérelt lakást ásvai
Jókay József (1781-1831) neves ügyvéd és felesége, Pulay
Mária (1790-1837). Ebben a
házban születtek gyermekeik,
Károly (I. az Ekelrõl szóló részt),
Eszter ( 1816 -1889), Vály Ferenc felesége, Lajos (18181820), Lajos (1822 -1823) és
Mór (1825-1904), világhírû
magyar író és politikus. 1826ban a Jókai család elköltözött
innen, de hamarosan ismét
bérbe adták a kúriát. Az 1848-as tûzvészkor az épület a lángok martaléka lett, és a
helyén a zsidó hitközösség kultúrházat épített. 1881-ben, Jókai születésnapja alkalmából Komárom város emléktáblát helyezett el az épület falán, feltüntetve, hogy itt állt
a ház, melyben a híres író született. Napjainkban az épületben méltatlan vállalkozás
folyik, annak ellenére, hogy értékes Jókai-emlékhelyrõl van szó.
A kúria téglalap alakú földszintes épület volt, kilenctengelyes fõhomlokzatán
nyitott, árkádos folyosóval.
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A kúria
1825-1826-ban a Nagy Mihály utca (ma Határõr utca) és a Szombathy utca (ma
Jókai utca) sarkán Jókay Károly klasszicista kúriát építtetett, ahol az 1826-1841-es
években nevelkedett Jókai Mór (1847-ben nevének utolsó betûjét, az y-t „i”-re változtatta). Természetesen bátyja, Károly is itt töltötte ifjúkori éveit, õ örökölte az épületet is. Az 1848/49-es szabadságharcban való részvétele miatt Ekelre költözött, de
néha itt is idõzött. 1881-ben Jókai Mór tiszteletére emléktáblát helyeztek el a ház
falában. A kúriát Károly lánya, Etelka (1852 -?), Ihász Lajos felesége örökölte. 1897ben az eredeti épületet lebontották, és a helyére Nagy Mihály komáromi építész tervei
alapján emeletes lakóházat
építettek. A bejárat felett a
Jókay és Pulay család címerének dombormûvei láthatók.
Napjainkig lakóházként szolgál
az épület.
A kúria L alapzatú földszintes klasszicista épület volt. A
hattengelyes fõhomlokzatot
téglalap alakú keretes ablakok

tagolták, valamint sávos rusztika és hasábrusztikás falsávkeretek. A fõhomlokzat
második tengelye képezte a bejáratot. A kúriának az udvarra nyíló árkádos,
vörösmárvány oszlopos folyosója volt, mely sértetlen maradt a szomszédos Ihász
ház mellett. Ennek a sarki háznak az udvarában megmaradt a lebontott kúria egy
falmaradványa bejárati kapuval, továbbá egy eredeti ablak, két vörösmárvány oszlop, valamint egy márvány emléktábla.

A kúria
A Jókai utca felsõ végén, a mai Kálvin János Teológiai Fõiskola épülete mellett
található egy eléggé jelentéktelen épület, melynek figyelemreméltó történelme van.
A közeli telkek Csajághy Gyula tulajdonát képezték, III. Ferdinánd király (1637 1657) adománya volt.
Késõbb a földterületeket a Szombathy és a Konkoly- Thege családok örökölték. Konkoly János családjába benõsült Sándor Pétertõl 1749-ben Domonkos
András és felesége, Popovics (Pap) Éva vásárolta meg a kúriális telkeket. Feltehetõen õ építtette a 18. század
felében a barokk kúriát, melyet késõbb fia, ifj. András és
felesége, bajsai Zákó Mária
örökölt. Fiuk, Domonkos János (1768 -1833) táblabíró
és gabonakereskedõ volt. Sikeres kereskedõként hatalmas, többmilliós vagyonra tett
szert (hajók, raktárak, pincék
stb). Személyérõl mintázta Jókai Mór Timár Mihály alakját
az „Aranyember” címû regényében. Domonkos átépíttette a kúriát klasszicista székhellyé, amely megfelelt társadalmi rangjának. Domonkos János értékes síremléke a görög katolikus (rác) templom mellett látható.
Halála után, mivelhogy nem házasodott és nem voltak gyermekei, hatalmas vagyonát testvére, Sándor és családja örökölte, akik rövid idõn belül Komáromba
költöztek. Sándor azonban a gazdagságot csak rövid ideig élvezhette, mert 1834-ben
elhalálozott. A kúriában özvegye, Both Ágnes lakott tovább. A kúriát és a vagyont
négy leánya: Lídia - Pázmándy Dénes felesége (a komáromi alispán fia, aki maga is
képviselõ volt és vezetõ személyisége az ellenzéknek), Júlia - bajsai Zákó István
felesége, Teréz - patkóteszéri Zámory Adolf felesége, akitõl elvált, majd újra férjhez
ment Sztregovai Jánoshoz (Teréz meggyilkolta õt, a „Tengerszemû hölgy” címû regény hõsnõjeként keltette életre Jókai Mór), és Katalin - Czanik No felesége, második
férje nagybossányi Bossányi Rudolf örökölte. Az örökösök a vagyont és a kúriát
eladták a Fleischmann családnak, akik a 20. század elején sör-nagykereskedést és
szikvízgyárat létesítettek. A gyár az 1940- es évekig üzemelt, 1950 után a ZDROJ n. v.
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élelmiszerraktárként használta. Napjainkban az átalakított épületben cipõüzlet van.
A kúria faláról azonban mindmáig hiányzik az emléktábla. A kúria négyszárnyas
földszintes épület, mely egy szabálytalan udvart képez. A hattengelyes fõhomlokzatot ma már csak téglalap alakú ablakok (eredetileg keretekben) és falsávok tagolják,
jellegzetes a rozettás koronapárkány. A bejárat a fõhomlokzaton asszimetrikusan
van elhelyezve. A közelmúltban kerültek bontás alá az épület oldalszárnyai, így sajnos csak az utcai szárny és az oldalszárny egy része maradt épségben. A szükséges
kutatások elvégzése nélkül lehetetlen építészetileg meghatározni a többször átalakított épület fejlõdési szakaszait. A helyiségeknek egyenes a mennyezete, a kúria elrendezése teljesen megváltozott.

A kúria
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A város perifériáján állt egykor az a domonkos rendi kolostor, melyet feltehetõen a
13. században építettek. Szomszédságában azonban állt egy kúria, melyre több írásos utalást is találunk. Az 1508. október 8-án keletkezett írásban ócsai Aranyossy
Benedek felesége, Ilona, valamint fiaik, Ambrus, János, Mátyás, Egyed és a többi
testvér és rokon nevében a pannonhalmi konventus elõtt felajánlotta a kúriához
tartozó földterületet és házat nagymegyeri Keék Jánosnak és feleségének, Ilonának,
valamint fiának, Pongrácnak, Márton deáknak, Antalnak és Balázsnak, lányaiknak,
Magdolnának és Erzsébetnek, megerõsítve ezzel az adás-vételi szerzõdést. Keék
városkapitány-helyettes házát, pontosabban udvarházát II. Ulászló király mentesítette mindennemû adózástól és nyilvános tehertõl. 1538. február 14-én a király
Aranyossy Lászlónak (Nobilis Ladislai Iiterati de Aranyos) adományozta azt a
kúriát és házat, amely Mohy András és Izsák Gergely telkének szomszédságában
volt. Ezt a kúriát és telket is mentesítette a király mindennemû adózás alól azzal a
feltétellel, hogy Aranyossy László és leszármazottai tudomásul veszik az eddigi
kedvezmények elvesztését, ha az épületet eladják. Az udvarház a török hadjáratok idején pusztult el, a maradványok a ferences kolostor építésekor tûntek el.
Egy 1582-bõl származó örökösödési levél szerint Aranyossy János eladta a kúriát 150 forintért Zamoria de Speciasa Ferdinándnak, komáromi és egyben érsekújvári kapitánynak, aki késõbb Komárom várkapitánya lett. Bérbe adta még 50
holdas birtokát is. 1585-ben a gyõri káptalan elõtt Zamorinak adta el. Az udvarház és a domonkos rendi kolostor a török hadjáratok idején pusztult el.

A kúria
Érdekes kúria található az evangélikus parókia udvarában. A 17. században eredetileg a Zichy család tulajdonát képezte, 1630 körül Zichy Pál II. Ferdinánd
királytól bérbe kapta a komáromi várbirtokot. A komáromi kastély felépítése
után fia, I. Zichy István eladta a Nedeczky családnak. Az épület a város és az erõd
közti vonalon fekszik. (Haüser wo die Granz Linie zwischender Stadt und festung
ausfallet und mit denen schon vorhandenen Makr Steiner zu besetzen komt). Érthetõ, hogy elsõsorban olyan személyek laktak itt, akiknek valamilyen kötõdésük volt az

erõdhöz. 1795-ben Kõmûves Ferenc kapitánytól és képviselõtõl, valamint feleségétõl,
Podsatczky Katalintól megvásárolta ezt a pompás épületet az evangélikus egyház az új templom építéséhez. A kúria fõszárnyának egy
részét lebontották, mert tulajdonukba jutott
Amtman Fülöp (német származású szûcs)
másik megvásárolt háza is, ahol az egyházi
hivatal és parókia kapott helyet. A hátsó gazdasági épületeket iskolaként használták.
1882-ben a gazdasági épületet lebontották,
és a helyére kétosztályos iskolát építettek étkezdével. A tanítás csupán egy évig tartott,
(1849 -1850), de az iskolát csak 1869-ben
szüntették meg. A gyülekezet érdekes egyénisége volt Molnár Gáspár József evangélikus lelkész (1804 -1874), aki 1849-ben vette
át a parókiát, és egészen haláláig itt szolgált.
Az 1848/49-es szabadságharc idején 1849.
augusztus 20-án kinevezték õt az összes városõrség evangélikus fõlelkészévé. 18691902-ben evangélikus óvoda mûködött az épületben. 1937-ben a lebontott iskola
helyén új gyülekezeti otthont építettek. 1952-1984-ben az egész kúriában és a többi
helyiségben is a Városi Zeneiskola (Mûvészeti Népiskola) tantermei voltak. Napjainkban az egész felújított épület ismét az evangélikus egyház tulajdonában van. Az
utcai szárnyban bérelt üzlethelyiségek sorakoznak. A kúria eredetileg L alapzatú
földszintes reneszánsz épület volt, a késõbbiek folyamán azonban barokk és klasszicista átalakításokkal megváltoztatták eredeti arculatát. A kilenctengelyes fõhomlokzat
közepén volt a ház bejárata, mára a homlokzat négytengelyes. A fõhomlokzatot
falsávok és keretes téglalap alakú ablakok tagolták. A kúriának az udvarra nyíló
nyitott árkádos folyosója volt, melynek egy része épségben maradt.

A kastély
Mátyás királynak (1458 -1490) Komáromban is volt vadászkastélya és vadaskertje. A
király nagyon megkedvelte a várost, és ezeknek az idõknek az emlékét õrzi a Mátyás
utca. A kastély egykori külalakját és helyét nem ismerjük.
Forrás: Petrovai R. Sándor – Felvidéki Kastélyok Lexikona
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A mosoly értéke
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Semmibe se kerül, de sokat teremt. Gazdaggá teszi azokat,
akik kapják és nem juttatja koldusbotra azokat, akik adják.
Egy pillanatig él csak,
De emléke néha örökké megmarad.
Senki sem olyan gazdag, hogy meglehetne nélküle
És senki sem olyan szegény,
Hogy ne lenne gazdagabb tõle.
Táplálja a jóakaratot az üzleti életben,
Boldogságot teremt az otthonban
És mindenütt a barátság biztos jele.
Pihenés az elfáradt embernek,
Napfény a csüggedõknek,
Világosság a szomorkodónak és a természet
Legnagyszerûbb ellenszere a bajokkal szemben.
Nem jelent földi javakat senki számára:
Nem lehet megvenni, elkérni, kölcsönadni vagy ellopni
- csak önként lehet odaadni.
Ha valaki már túl fáradt ahhoz,
Hogy mosolyogni tudjon,
Akkor legalább te nézz rá derülten.
Senkinek nincs annyira szüksége a mosolyra,
Mint annak,
Aki maga már nem tud mosolyogni!
Ha meg akarod kedveltetni magadat az emberekkel ,
Akkor
MOSOL
YOGJ
MOSOLY
OGJ!!
(D. Carnegie)

Test és lélek
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Kérés az új esztendõre
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Láttam, Uram, az egyik béna volt,
A másik aszott, sárga, vagy nem volt lába.
De a Te fényed hullt a betegágyra,
S hitükkel elrejtõztek nálad.
S úgy hordozták mázsás terhüket –
A Te erõddel – mint szalmaszálat.
És láttam szalmaszál alatt roskadókat.
Mert mázsás teher könnyû,
Mint kis szalmaszál – Veled !
De nélküled?
A szalmaszál is mázsás súly lehet.
Új évbe indulok.
Nem tudom, mi vár rám,
Csak azt tudom, utam már kijelölted,
S mint bízó gyermek járhatok elõtted.
Te mérsz ki bút, örömet, munkát, terhet,
S irgalmad mindegyikbe áldást rejtett.
Csak egyet adj!
Hogy cél iránt haladjak,
Hogy szalmaszálak alatt ne roskadjak.
S ha szereted mázsás teherrel tenné
Próbára ezt a gyenge vállat,
Segíts úgy hordozni mázsás terhemet –
A Te erõddel –
Mint a szalmaszálat!

VIRÁGORVOSOK (A növényi gyógyítás története)
„Ti zöld varázslók, virág-sámánok, virág-orvosok,
gyönyörû gyógyítók,
eleven gyógyszerek, szívér-tágítók,
légzõszerv-tisztítók,
fulladás-szüntetõk, szemet-vidítók!”
Ilyen rajongással ír Juhász Ferenc „Virágok hatalma” címû versében a gyógynövényekrõl az ember legõsibb orvosairól. Valószínû, hogy õseink az állatokat figyelve
fedezték fel a növények hatásait, akikrõl tudjuk, hogy betegségeikben különféle gyógyfüveket keresnek és fogyasztanak.
Sok szenvedés, tévedés, próbálkozás, gondolati és tapasztalati erõfeszítések révén,
a többi természetes gyógymóddal együtt vált a gyógynövények használata az emberiség fontos, nemzedékrõl nemzedékre örökített kincsévé.
A gyógyításnak szentelt legõsibb könyvek gyógynövényleírások voltak. Tudunk
több ezer éves kínai, indiai, tibeti „füveskönyvekrõl”. Az elsõ fennmaradt indiai orvosi
mû szerzõje: Csaraka (i.e. 320) a diétát és a növényi terápiát helyezi a gyógyítás
középpontjába, könyvében mintegy 500 gyógynövényt említ.
Az európai orvostudomány atyja, Hippokratesz, az i.e. V. sz.-ban, a görög kultúra
fénykorában élt Athénban, számára is a diéta és a gyógynövényreceptek szerepeltek
az orvoslás alapjainak.
Az elsõ magyar nyelvû gyógynövénykönyvet 1578-ban nyomtatták Kolozsvárott;
Herbarium az fáknak, füveknek nevekrõl, természetekrõl és hasznairól. Magyar nyelvre, és ez rendre hozta az Doktorok Könyveibõl az Horhi Melius Péter. „ A Bölcs Isten…
megékesitötte a földet nemcsak sziligy (szelíd - A szerzõ) és vad oktalanállatokkal,
hanem Fáknak, Füveknek megmondhatatlan sokféle gyönyörûséges voltával, melyekkel az embereknek nemcsak testek tápláltatnék, hanem szemek is tekintettel gyönyörködnék, és ha betegségek térténnek, Orvossággal testeket gyógyítanak.”
Talán a régi magyar gyógyfûkönyvek közül a legjelentõsebb Diószegi Sámuel
mûve, amely 1813-ban jelent meg; Orvosi füvész könyv, mint a magyar füvész könyv
praktika része. A Füvészek és Nemfüvészek számokra készült, és közhasznavehetõvé
tétetett Debrecenben-címen. Diószegi az életerõ fontosságát és a gyógynövényeknek
az életerõ gyarapításában látta az orvoslás lényegét; „az orvosságok nem orvosolnak,
hanem csak az életerõt serkentik, annak munkáját megkönnyebbítik, segítik, hogy az a
betegség okát elháríthassa. Mikor az életerõ egészen el van csüggedve: haszontalan
akkor minden orvosság”
Zelenák János lekéri plébános, természetgyógyász A gyógynövények hatása és
használata címû könyve 1908-ban jelent meg. Megszívlelendõ tanítása; „Az szerek
után kapkodott és kapkod, elhanyagolván azt növényt mely mosolygósan feléje nyúltja
kelyhét és gyógyerejét. A kedves, éltetõ, hatásos gyógyfüvek az újabb korban házi
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gyógyszertárban (falun - a szerzõ) húzódtak meg, és lassan-lassan feledésbe is mennének, ha rehabilitálásukat maga az emberi természet nem követelné”.
A lelkipásztorok közül többen nem elégedtek meg csupán a lelki vigasz nyújtásával, hanem az emberek testi bajainak, szenvedéseinek gyógyításával is foglalatoskodtak, mégpedig a természetes gyógymódok, gyógynövények segítségével, továbbörökítve azt a kolostori orvostudomány hagyományait.
A magyar népi orvoslásban is fellelhetjük a kolostori gyógynövényismeret nyomait, és a falusi kiskertekben sok növény a kolostori kertekbõl származhatott át. Õriz a mai
magyar népi orvoslás a keleti õshazában gyakorolt sámánizmus hagyományát is: a
sámán nem csak tánccal és énekkel, zenével, pszichoterápiával, hanem füvekkel is
gyógyított. A népi gyógyászat nemcsak az õsi ismereteket õrizte meg, hanem újabbakkal is folyamatosan gyarapodott és gyarapszik ma is. Ma sem halt még ki ez a hagyomány, de a múlthoz képest pusztulóban van. Ebben az évben a Koppánmonostori
Kalendárium szerkesztése szeretné, ha eme igen értékes „házi tudomány” megõrzéséhez hozzájárulna, néhány növényismertetéssel, recepttel, és a gyógynövénygyûjtések
kapcsolatos tudnivalóval.
F: Dr. Oláh Andor: A természet patikája BÉTA 1991)
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Zelk Zoltán:

A kis kertész
Kora reggel talpon vagyok,
kis kertembe kiszaladok,
várnak énrám a virágok,
rózsák, szegfûk, tulipánok.
Hogyha beszélni tudnának,
tán jó reggelt kívánnának,
hangos szóval köszönnének
szomszéd kertnek, napnak, szélnek.
De én így is értem õket,
látom, milyen vígan nõnek,
látom, milyen vígan élnek színnel, illattal beszélnek.
Este alusznak a fák is,
mind elalszik a virág is,
nincs paplanok, nincs párnájuk,
mégis gyönyörû az álmuk.

A gyógynövények gyûjtése és konzerválása
„Gyûjtögetni nem nevetséges és ódivatú rögeszme.
Mindenekelõtt: életbölcsesség. Semmi áron se
mondjatok le arról, hogy mindig legyen idõtök
gyümölcsöt, gyógynövényt, virágot szedni, gyûjteni!
Hajoljatok le a földig és emelkedjetek az égbe utánuk!”
MAURICE MESSÉGUE
Ismerjük meg és gyûjtsük is a gyógynövényeket, nem kell megelégednünk a patikákban beszerezhetõ zacskósított természettel. A növénygyûjtés egyúttal természetjárás,
mozgás a szabadban, a jó levegõn, kikapcsolódás, természettel való találkozás is.
A gyûjtéssel értékes hagyományhoz nyúlunk vissza. Megõrizésre, újjáélesztésre
méltó feladat ez! Még 100 évvel ezelõtt is általános volt, hogy a falusi asszonyok járták
a határt és gyûjtötték az általuk ismert gyógynövényeket, annak tudatában, hogy „fûben-fában adta Isten az orvosságot”.
Aki valóban eredményesen akar gyûjteni, annak elõször is meg kell ismerkednie e
tevékenység tíz-parancsolatával!;
1. Sose gyûjts, soha ne próbálj használni mérgezõ növényt! (Ilyen például a beléndek és a nadragulya.)
2. Csak egyértelmûen azonosított gyógynövényeket gyûjts és használj! Kezdetben
olyanokkal gyûjts, akik jártasak már. Így tanácsot tudsz kérni.
3. Kosárba, vagy vászonzacskóba tedd a növényeket, ne mûanyagzacskóba. A bõ
levû terméseket (áfonya, bodza) edénybe szedd, ez lehet mûanyag is.
4. Esõben, ködös, párás, nedves idõben ne gyûjts!
5. Autóúttól 500 m távolságon belül, poros földút közelében, ne gyûjts. Kerüld a
trágyázott, mûtrágyázott, növény-védõszerrel kezelt területeket.
6. Csak teljesen egészséges növényt és növényrészeket gyûjts! Fonnyadt levél,
férges gyökér, penészes, vagy beteg növényrész értéktelen, esetleg káros.
7. Óvd a természetet! Ha virágot gyûjtesz, ha levelet szedsz, ne tépd ki az egész
növényt, ne húzd ki a gyökerét. Gondolj a következõ évre is! Védett növényt
sose gyûjts!
8. Ne gyûjts többet, mint amennyit aznap fel tudsz dolgozni, szárításra elõ tudsz
készíteni! Fél évre, maximum egy évre valót halmozz csak fel, és ez idõn belül
használd is fel!
9. Tartsd be a szedési idõt!
10. Szereld fel magad a gyûjtõútra a szükséges eszközökkel!; kis ásó, kés, kacor,
sarló, metszõ olló. Legyenek mindig élesek, ne feledd: a csalánszedéshez vigyél
kesztyût!
A gyógynövényeket akkor gyûjtsük, amikor a használandó rész a legmegfelelõbb
fejlõdési szakaszban van, amikor a legnagyobb a hatóanyagtartalma. A földbeli részeket (gyökér, gyökértörzs, hagyma,) a nyugalmi idõszak elején (õsszel), vagy végén
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(kora tavasszal) gyûjtsük. A leveleket közvetlenül virágzás elõtt, a virágokat általában
virágzás kezdetén, a magvakat a telje érés elõtt vagy alatt.
A föld feletti részeket délelõtt, a harmat felszáradását követõen, mert a harmatosan
szedett növény elveszíti színét, megbarnul. Esõt követõen várni kell néhány napot a
felszáradásig. A virágokat napsütésben kell gyûjteni, a gyökereket bármelyik napszakban lehet. Csak a könnyen pergõ terméseket szedjük hûvös idõben, vagy reggel, a
többi föld feletti részt száraz, napos idõben gyûjtsük. A gyökereknél a vékony 1-2
éveseknek még csekély a hatóanyagtartalmuk, lehetõleg 3 éves, vagy idõsebb gyökereket gyûjtsünk.
A gyógynövényeket különféle módokon tartósíthatjuk természetes és mesterséges
szárítással, hûtéssel, fagyasztással, konzerválhatjuk õket ecet, cukor, vagy olaj hozzáadásával.
A legegyszerûbb és legmegfelelõbb módszer a természetes melegen szárítás, a
meleggel, hõközléssel történõ vízelvonás, melynek hatására megszûnik a baktériumok, élesztõk és penészek pusztító hatása. Így a tárolás során minimális hatóanyagváltozást szenved. A helyesen szárított növényi részük alig veszítenek színükbõl és
illatukból.
A szárítás szabályai:
A legrövidebb ideig a virágot, legtovább a gyökeret szárítjuk. Tiszta, szellõs, meleg,
száraz helyiségben alkalmas, s árnyákos legyen, mert a napfénytõl elveszítik színüket.
Ha szabadban szárítjuk, éjszakára vigyük be, vagy takarjuk be, hogy ne nedvesedjenek meg.
Amikor szárításra készítjük elõ a növényt, távolítsuk el a gyûjtés során véletlenül
hozzákeveredett idegen növényeket, növényrészeket. A virágokat, hajtásokat, terméseket és a magvakat egészben, a gyökereket aprítva szárítjuk.
A szárításhoz általában 1-2 hét szükséges. Addig szárítsuk a növényeket, míg pattanva nem törnek.
Beszáradási arányok: a virág hetedére, tizedére, a levél ötödére, hetedére; a virágos
hajtás negyedére, hetedére; a gyökér harmadára, negyedére; a termés és a mag felére,
negyedére szárad.

Receptek
– azoknak, akik nem a konyhában élnék le az életüket, de a muszáj nagy úr!
A receptek saját gyûjtésûek, ezúton is köszönöm volt és jelenlegi
kollégáimnak.

Levesek
Csak összerakod, had fõjön!
Gombaleves, másként
Gombaleves, kicsit másként. Egy kis fej vöröshagymát sóval, olajon (v. valami zsiradékon) megdinsztelek, közben 25 – 30 dkg gombát megmosok, méretétõl függõen
negyedelem, vagy kisebb darabokra vágom, s hozzáadom a hagymához. Fedõ alatt
addig párolom, míg saját levének nagy részét elfövi. – kb. 10 perc - Ezután felengedem hideg vízzel. Teszek bele 1 db babérlevelet, ¼ citrom héját. Amíg felforr, vajas
galuskát készítek. (1 tojás, 1 teáskanál vaj, vagy margarin, só, annyi liszt, amennyit
egy lágy tésztához felvesz), s elkészítem a tejfölös habarást - 2 dl. Ha forr, kiskanállal
beleszaggatom a galuskát, majd behabarom. Mire újra forr, megfõtt a galuska. Kiszedem a citromhéjat, babérlevelet. Tálalás elõtt citromlével ízesítem. Minden évszakban finom, frissítõ.
Fehér bableves
A fejtett babot, az apróra vágott sárgarépát, zöldséget, karalábét, zellert fedõ alatt
kevés olajon puhára dinsztelem. Közben elkészítem a vajas galuskát, apróra vágok
egy zöldpaprikát, egy kisebb paradicsomot, egy csomó zeller szárát. Amikor a zöldségek megpuhultak, felengedem hideg vízzel, beleteszek 3-4 gerezd fokhagymát, 1
babérlevelet, sót. Amikor forr, beleszaggatom a galuskát, újra forráskor behabarom
tejföllel, s belerakom a paprikát, paradicsomot, zeller zöldet s egy percig forralom.
Csirke-, pulykamáj pikánsan, kalória bombaként
A burgonyát megpucolom, hasábokra szelem, s egy sütõtál aljára rakom. Ráfektetem
a májat, s annak tetejét beborítom kb. 0,5 cm-s vöröshagyma karikákkal. Legfelülre
beirdalt kenyérszalonnát teszek. Az egészet betakarom fóliával, s kb. 1 órára 200
fokos sütõbe teszem. Miután a fóliát levettem annyi idõre teszem vissza, amíg a
szalonna ropogósra sül. Frissen fogyasztjuk.
A bólé, ahogyan mi szeretjük
2 db citromot, 4 db narancsot, 4 db kivit, 2 db banánt feldarabolunk. Egy nagy- nagy
tálba 1 doboz ananász konzervvel rétegezzük. Ha több édesszájú is lesz a társaságban, akkor több, kb. 10 dkg cukorral összekeverjük, ráöntünk 2 dl finom konyakot, s
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betesszük a hûtõbe. Kb. 2 óra múlva hozzáöntünk 1 üveg édes fehér bort, s visszatesszük. Közvetlenül fogyasztás elõtt öntünk hozzá muskotályos fehér pezsgõt.
Gyors finomság
Robotgéppel 3 tojást, 4 ek kristálycukrot, 7 ek olajat, 7 ek lisztet, 1 cs sütõporral és
1 cs vaníliás cukorral összekeverünk, gyümölcstorta formában kisütjük. Közben 2 cs
vanília pudingot 7 dl vízzel sûrûre fõzzük. Gõz felett 4 tojás fehérjét porcukorral
felfõzünk. Még melegen a két masszát összekeverjük, s a kisült piskótára tesszük.
Tetejét gyümölccsel, csokoládéval díszítjük
Juhász Gáborné
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Hüvelykujjam almafa,
mutatóujjam megrázta,
középsõujjam felszedte,
gyûrûsujjam hazavitte,
a kisujjam mind megette,
megfájdult a hasa tõle!
(Gúta)
Gingalló, gangalló,
Fõzz lencsét, szent Jankó!
Ha nincsen, kérj kölcsön,
Ha nem ad, vágd pofon!
(Bodrogszerdahely)
Elment a tyúk búcsút járni,
Nem kel aztat hazavárni.
Majd hazajön sülve – fõve,
Nem ül többet az ülõre.
(Vámosladány)

Sólyom Ildikó receptajánlata
Pojékaleves
Hozzávalók:

Levesbetéthez:

Elkészítése:

30 dkg disznóhús
2 db fehérgyökér
¼ karalábé
2-3 sárgarépa
1 fej hagyma
15 dkg aszalt szilva
babérlevél
2 db tojás
késhegynyi szódabikarbóna
annyi liszt, amennyibõl könnyen gyúrható tésztát készíthetünk
olaj a sütéshez
A disznóhúst kockákra vágjuk, enyhe sós vízben feltesszük fõni. A
hagymát apróra-, a zöldségeket vékony csíkokra vágjuk. Amikor
félig megfõtt a hús, hozzáadjuk a hagymát és a zöldségeket, az
aszalt szilvát és a babérlevelet. Kevés pirospaprikás rántással felöntjük.

Levesbetét elkészítése:
az elkészített tésztából ceruza hosszúságú rudacskákat készítünk,
melyeket kb. 1 cm hosszúságú darabokra vágunk.
Forró olajban kisütjük, és a levesbe szórva fogyasztjuk.
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KÖLES
A köles az egyetlen olyan gabona, amely teljes és tökéletes fehérjét tartalmaz. Magas
tápértékû, alacsony keményítõ tartalmú. Magas a vas, jelentõs a szilícium, magnézium tartalma. Gluténmentes.
Köles köret:
Elkészítése:

A köles mennyiségének 2,5 – 3 –szorosa a fõzõvíz. Kis lángon
kevergetve 40 percig fõzzék.

Köleskõrözött:
Hozzávalók:

Elkészítése:
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25 dkg köles
4 evõkanál napraforgóolaj vagy margarin
2 kávéskanál pirospaprika
só, lilahagyma/újhagyma, metélõ vagy snidling-idénytõl függ
Megfõzzük a kölest és a hozzávalókkal ízesítve összeturmixoljuk.
Hidegen tálaljuk.

Köles fasírt:
Hozzávalók:

Elkészítése:

25 dkg köles
1 fej vöröshagyma
15 dkg sárgarépa
0,5l víz
só, pirospaprika, vágott petrezselyem
1 gerezd fokhagyma
olaj vagy margarin
Megpároljuk a hagymát és a sárgarépát, ízlés szerint fûszerezzük.
Hozzáadjuk a kölest, a tört fokhagymát, sót, vizet. Lefedve puhára
fõzzük. Kihûlés után formázzuk és zsemlemorzsába forgatva kisütjük.

Hamis túrós tészta:
Hozzávalók:

Elkészítése:

30 dkg köles
1 csomag tészta
2 dl joghurt
vaníliás cukor
Kifõzzük a kölest és a tésztát külön-külön. Összekeverjük a kölessel és tésztával a joghurtot. Ízesíthetjük még citromlével, vaníliás
cukorral meghintjük.

HAJDINA
Hajdina: komplett fehérjét tartalmaz, amely azonos értékû a húsokéval. Jelentõs a
cink és a magnézium tartalma. Gluténmentes.
Köret:
25 – 30 percig fõzni, kevergetve közepes lángon, 1,5 – 2-szeres vízzel felöntve.
Hajdina saláta:
Az elõre megfõzött hajdinát a család ízlésének megfelelõ natúr lecsóalappal összekeverjük.
Hajdina leves:
Hozzávalók:

Elkészítése:

zöldséglevest fõzünk:
sárgarépa,
zeller,
vöröshagyma,
babérlevéllel ízesítve,
tejszín,
hajdinaliszt,
szerecsendió,
bazsalikom,
fokhagyma.
a hajdinalisztet megpirítjuk, bazsalikommal ízesítjük, zöldséglével
felöntjük. Fûszerezzük ízlés szerint, ráöntjük a tejszínt. Felforralás
után szûrjük! A kész levest külön fõtt hajdinamaggal tálaljuk.

Hajdina palacsinta:
Hozzávalók:

0,5 l tej,
2 tojás,
1 kiskanál sütõpor,
25 dkg hajdinaliszt

Elkészítése:

A két felvert tojáshoz hozzáadjuk a tejet, lisztet. Csomómentesre
keverjük a sütõporral. Normál palacsintaként kisütjük, ízesítjük.
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Könyvajánló felnõtteknek!
Cey-Bert – Róbert Gyula:
Hunok és magyarok konyhája
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„... 448-ban Priszkosz rétor, egy bizánci küldöttség tagjaként részt vett Attila,
hun király* gálafogadáson és följegyzéseiben leírta, hogyan zajlott le a fogadást követõ díszebéd, ahol különféle húsételeket, kenyeret és bort szolgáltak fel a vendégeknek.
Priszkosz rétor csak szûkszavúan írt
az ételekrõl, elkészítési módjukat, ízesítésüket egyáltalán nem említette meg.
Ám még a pár szavas leírás is hihetetlenül gazdag informácitömeget jelent, ha
tekintetbe vesszük, hogy azt az eltelt
több, mint 1500 év alatt senki más nem
írt a hun ételekrõl! Könyvünkkel ezt a
mulasztást kívánjuk pótolni.
Az elsõ történelmi forrás a magyar étkezési szokásokról, a honfoglalás krónikása,
Anonymus írta „Gesta Hungarorum” („A magyarok története”) a 12. század végérõl.
Kiemeli, hogy a „szkítiai õshazában a magyarok húst, halat, tejet, mézet és bort fogyasztottak”. Anonymus rövid megjegyzésébõl azonban csak az derült ki, hogy a
magyarok kedvelték a hús, hal, tej, méz alapú ételeket és a bort, de hogy milyen
módon készítették ezeket el, sütve, párolva vagy fõzve, arra nem tér ki.
A magyar történelemkutatás a válasszal adós maradt az Anonymus krónikája óta
eltelt több, mint 800 év alatt, mint ahogy adós maradt a hunokkal kapcsolatban is. A
történészek mélyen hallgatnak a hun, az avar, a honfoglalás elõtti és a honfoglalás kori
magyar konyháról, egyáltalán nem foglalkoznak vele.
Eljött az ideje, hogy több évszázadnyi mulasztás és hallgatás után foglalkozzunk végre az
õsi hun és magyar konyhával. Régóta tartozunk ezzel vitéz és nemes õseink szellemeinek. A 9.
század végén a Kárpát-medencébe érkezett egy újabb lovaskultúrájú nép, amely magyarnak
nevezte magát és tudatosan hun és avar õsei földjére telepedett le.
A korabeli európai viszonyokhoz képest a magyarok magas kulturális szinten
álltak. A kor legjobban megszervezett, legütõképesebb hadaival rendelkeztek. Harcmûvészetük magasan a korabeli európai harcmûvészet szintje felett állt. Kifinomult
gyártási technikával készült íjakkal egyetlen európai íj sem vehette fel a versenyt. Íjaik
taktikai bevetése lovas íjász harcmodorukat megállíthatatlan hadigépezetté alakította.
Fejlett vaskohászatuk volt, amely a fegyvereik és szerszámaik elkészítéséhez a vasmennyiséget elõállította.**
Kézmûvesiparuk értékét a régészeti leletek, a gyönyörûen megmunkált aranyozott,

ezüst tarsolylemezek, arany és ezüst ékszerek meggyõzõen bizonyítják. Egyedülálló
zenekultúrájuk volt, melynek pentaton dallamait a magyarság a mai napig megõrizte.
Õsi zenekultúránkat elemezve, Bartók Béla és Kodály Zoltán zseniális kutatómunkája
kimutatta, hogy pentaton dallamaink gyökerei a közép-ázsiai lovaskultúrájú népek
dallamvilágához vezetnek vissza.
Nemcsak kiváló állattenyésztõk, solymászok és vadászok voltak, de földmûveléssel, szõlõtermesztéssel és borkészítéssel is foglalkoztak. Saját jellegzetes írásuk volt, a
rovásírás, és õsi vallásuk egyistenhiten alapult.
Minden nemzeti konyha az adott nemzet kulturális értékeinek étkezési szokásokban kifejezett nyelvezete. Ez természetesen azt is jelenti, hogy a honfoglaló magyarság
sajátos, gazdag kultúrájából arra következhetünk, hogy a magyarságnak különleges és
egyedi konyhája volt, és konyhamûvészetük is magas szinten állt.
Való igaz azonban, hogy nem maradtak fenn részletes följegyzések sem a hun, sem
az õsi magyar konyha ételeirõl, elkészítési módjukról és a felhasznált alapanyagokról.
Az utóbbi évtizedek jelentõségteljes régészeti leletei, az új típusú történelemkutatások eredményei (elsõsorban a kínai krónikák gazdag anyaga a hunokról és a
lovaskultúrájú népekrõl), a vallástörténet új módszertani fölhasználása*** nagyon
sok értékes és reménykeltõ új területet nyitott meg a magyar õstörténet-kutatás számára, valamint a hun-magyar áldozati és fejedelmi konyhák, eddig elképzelhetetlennek
tartott megismerésére.
* Attila székhelye akkor a jelenlegi magyar Alföld észak-keleti részén, a Felsõ-Tisza-vidéken lehetett.
** Stamler Imre somogyi régész kutatásai a X. századi magas szintû magyar vaskohászat létezését világosan kimutatták (Somogyfajszi
Vaskohászati Múzeum)
*** Cey-Bert – Róbert Gyula: A magyar õsvallás, Szig-Tim Kiadó, Budapest 2003

Beke Pál: Mindannyiunk mûvelõdési otthona
Mindannyiunk mûvelõdési otthonának ára van.
És közös gondolkodást, a témába való alapos
belegondolást kíván, ezek eredményeképp pedig a jelenlegi struktúrák átigazítását igényli. Ez
utóbbi a szükséges pénz elõteremtésénél is nagyobb feladat, hiszen nem véletlen, hogy tizenöt esztendõ múltán sem történt „rendszerváltás” a közösségi mûvelõdés területén.
Hogy valaminek történnie kell, nem vitás.
Egyrészt, mert sok helyütt sokunk bánatára leépül a mûvelõdési otthoni rendszer. Ahol még
fellelhetõ, egyre gyakoribb, hogy takaréklángon
mûködik. Másrészt, mert megjelentek a civil intézmény mûködtetés változatos formái. Kondoroson a helyi kulturális életet szervezet egyesületé az épület; Szombathely peremkerületeiben,
Herényben, Zanaton, Gyöngyöshermánban önkormányzati tulajdonban dolgoznak egyesületi
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tagok a környékbeliek szolgálatára. Derecskén a mozit mûködtetik évtizede civil alapon,
és már ifjúsági házzá bõvítették azt. Hajdúnánáson, Csengerben ugyancsak a volt mozi
épületében szerveznek kulturális, mûvelõdési tevékenységeket egyesületbe szervezõdött fiatalok. Nyíregyháza belvárosában ifjúsági házat, Tiszacsécsén, Gyõrvárott az egész
falu mûvelõdési otthonát üzemeltetik egyesületi keretben. Börcsön, Oszkón és másutt
civil faluszépészeti értékmentõ szándékból lett helyi közösségi mûvelõdési tevékenységrendszer; Hajdúbogason, Alsómocsoládon és még sok helyütt a teleházi funkcióból bomlott
ki közösségi mûvelõdési folyamat. Szigetvárott ugyancsak egyesület szervezi a helyi és a kistérségi közösségfejlesztõi munkát. Vajon még hány településen, településrészen lehetne így, ha
folyamatos állami figyelem gyámolítaná a civil önkéntességet mindenütt?

Rajtunk múlik!
– Hogyan szervezkedjünk és képviseljük érdekeinket a lakóhelyünkön?
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HOGYAN SZERVEZKEDJÜNK és képviseljük érdekeinket a lakóhelyünkön?
Ez az alcím most ajánlásunk fõcíme, hiszen eredetileg Rajtunk múlik! címmel jelent
meg az a kis zsebkönyv, amelyet a Közösségfejlesztõk Egyesülete adott ki az elmúlt évben.
A kiadvány kezdõ szervezkedõ embereket tekintett célcsoportjának, akiknek még
nincsenek a civil társadalmi szervezetekkel kapcsolataik, s akiket arra bíztatunk, hogy
vállaljanak kezdeményezõ, aktív szerepet a saját fizikai vagy/és társadalmi környezetükben, ha arra okot látnak. De fontos, hogy ne maradjanak egyedül - tehát társakat gyûjtsenek, készüljenek fel és cselekedjenek közösen.
Beszélõ címe lett az egyes fejezeteknek:
Na álljon meg a fáklyás menet!
Már miért múlna rajtam?
Társak-hogyan kezdjek neki?
Tények - hogyan lehet információt gyûjteni?
Tettek - az akció megtervezése és végrehajtása.
Mit tegyek, ha elakadunk?
Itt épül a demokrácia!
Hasznos hol-mik és Függelék, ahol sok gyakorlati példa segíti azokat, akik felelõsséget kívánnak
vállalni a lakóhelyükön. Mert, ahogy a fõcím jelzi:
Rajtunk múlik!
Az ötletes karikatúrákkal illusztrált 100 oldalas
kis zsebkönyv - amely azért a szakembereknek is
tartalmaz sok tanulságot - korlátozott számban beszerezhetõ a Közösségfejlesztõk Egyesülete székhelyén (1011 BP Corvin tér 8), s valamennyi megyében az ottani közösségi munkásoknál, az ÉLETTÉR
Egyesületnél, valamint elérhetõ és letölthetõ az internetrõl.
Összeállította: Monostori Éva

Barassó Péter:
Vadõr voltam, vadõr lettem újra
A nagy visszatérés
Azt mondják, a remény hal meg utoljára. Ami azt illeti, annak a reménye, hogy
visszakerülhet a kényszerûségbõl elhagyott vadõri pályára, és ráadásul a gyönyörûséges monostori erõdbe, ahol tizennyolc évesen elkezdte e szép hivatás gyakorlását,
nos ez a remény az évek múlásával egyre ijesztõbben kezdett haldokolni.
Szakadt ina nem sokat javult a közben eltelt
hét és fél év alatt. Ezért aztán úgy döntött, ha már
egyszer úgyis mindegy, pihenteti vagy sem, akkor
inkább használni fogja ott, ahol kisgyermek korától a legszívesebben tartózkodott: a természet templomában, és arra, ami kamaszfejjel, magával ragadta: vadgazdálkodásra és vadászatra.
Hosszú várakozás után egyszer csak elérkezett az idõ, melyet csendben és becsületesen
böjtölt, a volt munkatársat nyugdíjazták. Március
idusán felszállt a füst, megkapta a jó hírt: õ lesz a
vadõr a társaságnál, a monostori erdõben.
Mindig is szerette március 15-ét, a gyermekkori ünneplések hangulata örökké megmaradt
az emlékezetében. Igaz, akkoriban rövidnadrágban gyülekeztek az iskola udvarán, mert a tavasz addigra már ott volt minden illatos rügyben, a házak falain sütkérezõ legyecskék szárnyaiban. A természet újraéledését jelentette számára ez a nap, az örök megújulást, a
nagy visszatérést.
Mert hisz’ ahogyan a költözõ madarak visszatérnek az igazi életterükbe, a
legparányabb poszátától a gólyáig, úgy tért vissza most õ is ebbe a varázslatos világba, az erdõ, a mezõ, a természetes vizek világába, szinte teljesen újjászületve. Nem
csoda hát, ha ezt a napot, március 15-ét ezután még jobban fogja szeretni!
Az pedig természetes volt számára, hogy másnap az alkonyat már az erdõ mélyén
találta. Hogyan is tudta volna megvárni április 1-jét, a hivatalos szolgálatba lépést?!
Hiszen hét és fél éve kellett elhagynia a vadõri pályát, és huszonhárom éve került el
a monostori erdõbõl.
De most ott volt újra, és határtalan boldogságot érzett. Azt csak õ tudhatta, miért
épp’ a négyes fenyõ felé vette az útját. A nap már lebukott az ácsi szõlõk melletti
feketefenyves mögé, sejtelmes, szûrt sugarai meg-megcsillantak a sombokrok sárgán
aranyló virágain, az út mellett.
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Innen már csak csigalassúsággal, minden lépést megfontolva, teljesen nesztelenül haladt elõre. Igen kedvezõ volt a szél, a második nagy nyiladékon lévõ magasles
felõl lengedezett a gyenge alkonyi szellõ. Kilesett az akácsarjak mögül a les elõtti
szóróra, és amit ott látott, attól meghûlt benne a vér. Illetve éppen ellenkezõleg! A
sok-sok év elfojtott vágyakozása, a kényszeredetten legyûrt elemi vadászösztön most
felszabadult a szervezetében és hihetetlen erõvel buzgott fel vénájában a vadászláz.
A nyiladékon két termetes kan turkálta a szórót, mellettük két süldõ. A vadõrnél
most sem volt fegyver, akárcsak harmincöt évvel ezelõtt, amikor elõször került ide a
monostori erdõbe vadász-vadtenyésztõ gyakornokként, és az úton jött felé a
remetekan. Most is csak egy akácbot volt a kezében, amolyan „kutyaijesztgetõ”. A
távcsõ a nyakában lógott, és ahogy a szeméhez emelte, újabb két kis testû vaddisznót
látott benne. Kikocogtak az erdõbõl, és a szóró felé tartottak. Mögöttük egy csomó
tülekedõ, csíkos kis vadmalac hemzsegett, majd szépen libasorba fejlõdtek, és úgy
követték a két kocát. A vadõr megszámolta õket, tizennégyen voltak. Az egyik kan
azon nyomban nekirontott a nagy családnak. Fejvesztetten menekültek a kocák és a
malacok a nyiladék túlsó oldalán a sûrû erdõbe. A vadõr közelebbrõl szerette volna
megnézni a nyiladékon maradt négy disznót, ezért óvatosan elindult feléjük.
A szellõ továbbra is a disznók felõl lengedezett, így teljesen belefeledkezhettek a
turkászolásba. A vadász most hirtelen megállt, mert visszajött a nyiladékra a két koca a
malacokkal. Ekkor már elég közel volt hozzájuk, így egy pillanatra az is megfordult a
fejében, a két anyaállat esetleg nem fogja-e õt megtámadni, a malacaikat féltve-védve.
Ezért jobbnak látta hát, ha visszavonulót fúj magának, és ugyanolyan nesztelenül, ahogy jött, visszahúzódott oda, ahonnan elindult. A vaddisznók nem vették
észre, túrtak, táplálkoztak tovább. Elhaladt a négyes fenyõ mellett, de még mindig
nem tudott szabadulni az iménti csodás látvány varázsától. Besétált a F. domb fenyves melletti sûrûbe, és csakhamar felkapaszkodott a tisztás szélén lévõ magaslesre. A
tisztáson szóró volt, rajta kukoricatörmelék, gazdagon. Kezdett már erõsen szürkülni,
és a vadõrt olyan mennyei nyugalom töltötte el, hogy a szeme is lecsukódott egy
pillanatra. Ez a pillanat elég volt arra, hogy egy vaddisznó észrevétlenül kijöjjön a
szóróra. Ahogy az ember a szemét kinyitotta, látta a nagy sötét foltot a takarmánykupac szélén. Belenézett a távcsõbe, és hosszas vizsgálódás után megállapította, hogy
egy vemhes koca álldogál és táplálkozik a szórón. Azután olyan csendben tûnt el,
ahogyan megjelent.
A vadõr várt még egy keveset, majd lemászott a magaslesrõl. Az erdõre olyan
templomi csend telepedett, hogy szinte minden lépésénél megborzongott. A tavaszi
erdõ tele volt az ébredõ természet csodálatos illataival, ezek teljesen megrészegítették. Nincs a világon az a toll, amely le tudná írni a boldog érzést, amely a lelkében
honolt. Ballagott csendben a sötét erdei úton, és érezte, hogy hazatalált. Az úton
ballagott, melyrõl huszonhárom éve letért és tudta, mindennél erõsebben érezte,
hogy soha többé nem fog már letérni róla.

Mi az artrózis?
Fáj, nehezen indul, rosszul mozog, nem terhelhetõ! Porckopás? Meszesedés?
Öregedés? Tehetünk valamit ellene? Ezek gyakran elhangzó kérdések a reumatológiai rendelõkben.
Valóban az artrózis a leggyakoribb izületi megbetegedés. Az artrózis elsõdlegesen az izületi porc kopása, degenerációja (elfajulása, károsodása), de az izületi hártya, a szalagok, a tok, az izületet határoló csont betegsége is.
Az artrózis okai
Nem tudjuk pontosan mi az artrózis oka. De számos tényezõt ismerünk, ami
elõsegíti a kialakulását.
• Öregedés
• Túlterhelés
• Fejlõdési rendellenességek
• Sorozatos kisebb sérülések
• Típusos a bokszolók ujjtõizületi, a légkalapáccsal dolgozók könyök-, a bokszolók váll-, a kosárlabdázók, a labdarúgók térd-, a balettáncosok bokaizületi artrózisa
• Izületi sérülés, mûtét
• Izületi gyulladásos betegségek, például fertõzés, köszvény, rheumatoid artritisz
• Örökletes tényezõk
• Anyagcsere betegségek, például cukorbetegség, csökkent pajzsmirigymûködés
Megelõzés
Az artrózis sok esetben megelõzhetõ. A veleszületett alaki eltérések gyakran
az izületi károsodás kialakulása elõtt korrigálhatók. A kisebb sérülések kockázata a megfelelõ védõeszközök használatával, valamint az izületi védelem szempontjait figyelembe vevõ mozgástechnikával csökkenthetõ.
Fontos a megfelelõ lábbeli viselése. A jó cipõ széles, magas orrú, sehol sem
keskenyebb, mint a láb. A sarok 3-4 cm-nél nem magasabb, széles stabil. A
talp nem merev, lépésnél a láb hajlását követi. Ha a haránt vagy a hosszanti
boltozat lelapult, a megfelelõ betéttel a boltozat megtámasztható, a test jó
statikája helyreállítható.
Az elhízás a teherviselõ izületek túlterheléséhez vezethet. A testsúly többlet különösen a térdizületet károsítja. A már kialakult izületi károsodás esetén a testsúlycsökkentés a panaszokat jelentõsen csökkenti, sõt tartós tünetmentességhez vezet-
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het. A testsúly kontroll lényege a kalória felvétel és leadás tartós egyensúlya, a
rendszeres testmozgás, nem túl zsíros, sok zöldségfélét, tejterméket, sovány húsokat
tartalmazó, lehetõség szerint változatos étrend. A radikális, gyors fogyókúrák látványosak, de általában nem tartós az eredményük. A diéta befejezése után életmódés étrendváltás nélkül gyorsan visszahízzuk a felesleges kilókat.
A mozgás, gyógytorna, sport, jól kiválasztott munka lényeges az artrózis
megelõzésében és a kezelésnek is egyik leglényegesebb eleme. A gyenge izomzat
már kis terhelés hatására túlterhelõdik, fájdalmassá, görcsössé válik. A görcsös
izomzat nem nyújtható kellõen, ezzel az izület mozgékonyságát is csökkenti.
A torna, sport célja.
• Az izomerõ, az izületi mozgékonyság megtartása, az artrózis megelõzése.
• Az izület védelme.
• Kalória leadás a testsúlykontroll részeként. A testsúly csökkentéséhez a pulzus- és légzésszámot megemelõ, fáradtsághoz, izzadtsághoz vezetõ legalább
napi félórányi mozgás szükséges. A sportolást, fizikai munkát fokozatosan
kell elkezdeni. A ritkán végzett, megerõltetõ mozgás edzetlen embernek inkább árt, mint használ. Kellõ izomerõ hiányában túlerõltetéshez, sérüléshez
vezethet.
• A beszûkült izületek kimozgatása.
• A görcsös izomzat lazítása, mozgatása.
• A gyenge izomzat megerõsítése.
• A tartás javítása, ezzel a helyes terhelési irány kialakítása.
Természetesen beteg embereknek a megerõltetõ mozgás veszélyes is lehet. A
betegek a mozgásterápiát kezelõorvosukkal és gyógytornászukkal beszéljék meg.
Az artrózis kezelése
Gyulladáscsökkentõk: a gyulladáscsökkentés mellett fájdalomcsillapító hatásúak is. A gyulladásos idõszakokban hatékony szerek, kellõ odafigyeléssel, átmenetileg biztonsággal alkalmazhatóak. A gyulladáscsökkentõ kenõcsök használata biztonságosabb, hatékonyságuk azonban kisebb lehet. Bizonyos esetekben rövid injekciós terápiára lehet szükség a gyors fájdalomcsillapítás érdekében.
Fájdalomcsillapítók: a fájdalmat gyorsan enyhítik, ritkábban okoznak súlyos
gyomorbántalmakat, de rendszeres szedésük mellett ezeknél is lehetnek mellékhatások.
Fizikoterápia: az elektromos kezelések, masszázs, meleg kezelések gyulladáscsökkentõ, fájdalomcsillapító, izomlazító hatással rendelkeznek. Esetenként a
gyógytorna elõkészítésére hasznosak lehetnek.
Izületi injekciók: gyors gyulladáscsökkentõ, fájdalomcsillapító hatás érhetõ
el velük.

Mûtéti kezelések: a jelentõs fájdalmat, mozgási nehezítettséget okozó súlyosan károsodott izületek helyére mûizületet, protézist ültetnek be.
Ezeket a gyakorlatokat a mozgásbeszûkülés megelõzésére, illetve lehetõség
szerint javítására ajánljuk. A gyakorlatokat minden esetben teljes mozgásterjedelemig vigyük ki. Izomerõsítésre és kalória leadásra nem elégségesek.
Boka, térd, csípõ gyógytornája
Háton fekve
1. Lábak egymás mellett, zárva, térdben nyújtva, bokából integetés. 4-6x.
2. Egyik lábat felhúzni talpra, majd a két lábat
csúsztatva cserélgetni. 6x
3. Két nyújtott lábat szétcsúsztatni terpeszbe,
majd zárni. 5x
4. Két láb nyújtva, terpeszben, csak bokából
körzés 5x, majd irányváltással is 5x.
5. Mindkét lábat talpra húzva bokából zárjuk, térd
nyitás és zárás. 5x
6. Lábak talpon, térdben és bokában zárva, térdek zárva maradnak, lábnyújtás elõre a térd folytatásában, váltott lábbal. 4x-4x

Nyakmozgások gyakorlatai
Ezeket a gyakorlatokat célszerû széken ülve,
egyenes gerinccel végezni
1. Két kezét tegye tarkóra, majd hajlítsa váltakozva elõre és hátra a fejét. 4x
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2. Váltakozva nyújtsa ki a karját vállmagasan,
tenyere nézzen felfelé, fordítsa a fejét a kéz felé.
4x-4x

3. Kezeit tegye csípõre, fejét váltakozva hajlítsa oldalra. Vállak ne mozduljanak el! 4x-4x
Törzs- és lábgyakorlatok
Oldalt fekve (A gyakorlatokat jobb és bal oldalon
is végezze el!)
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1. Alsó kéz tarkón, másikon elõl megtámaszkodni;
két térd egymáson, jól has elé húzva. A felsõ lábat
(vízszintesen tartott lábszárral) felfelé emelgetni 10x
2. Felsõ térdet húzzuk az orr felé, majd vigyük a
lábat nyújtva a hátunk mögé (fenék egy kicsit dõljön
elõre, miközben a láb hátra nyújt!). 5x
3. Mindkét kéz tarkón, a felsõ könyököt a törzs elõre fordításával próbálja az alsó elé tenni, majd forduljon vele
ugyanígy hátra (az alsó könyök végig helyben maradjon!). 4x
A könyök, váll gyógytornája
Háton fekve
1. Lábak talpon, a fej nem mozdul el, karok a test
mellett nyújtóznak váltva. Majd mindkét karral lenyújtás után, húzzuk a vállakat fül felé. 5x-5x

2. Könyök marad a törzs mellett, kezeket a vállakra helyezzük, majd vissza törzs mellé. 5x

3. Két kéz vállon, könyök törzs mellett, váltott karnyújtás plafon irányában. 5x-5x
4. Karok oldalt a földön, nyújtva, vállak vonalában,
fogjuk meg a két kezünkkel a két vállunkat keresztben és
vigyük vissza kiinduló helyzetbe. 5x

5. Két kéz vállra hajlítva, könyökkel körzés egyik
irányban 5x, majd másik irányban is 5x.
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6. Két kar felfelé nyújtva, csuklóból integetés. 5x

Összeállította: Barassó Péterné

Gondolatok a Fenntartható Fejlõdésrõl,
a biológiai szemléletû kertmûvelésrõl
és a világ dolgairól az „unokáink is látni fogják?”
mottó jegyében
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Kérem, csak azok kezdjenek bele ennek a fejezetnek az olvasásába, akik nyitottnak
érzik magukat az újra (mégha a végén ki is derül, hogy nem az) és felelõsnek az
unokáiknak egy élhetõ világ hátrahagyására.
És máris itt az elsõ kérdés: mi is az a fenntartható fejlõdés?
Legésszerûbben így lehet leírni: a Föld javainak (termõföld, víz, energiaforrások,
levegõ) használata-élvezete oly módon, hogy az unokáink-dédunokáink is hasonló
formában részesedhessenek belõle és élvezhessék azt.
Ez így eléggé megfoghatatlan, de mindjárt szemléletesebbé válik egy mutató által:
ökológiai lábnyom.
Arra világít rá, hogy elég lenne-e a Föld mérete, ha az összes lakója olyan körülmények között élne, mint mi.
Ökológiai lábnyomunk kiszámítására létrehoztak egy tesztet, melyet kitöltve hamar szembesülhetünk a megdöbbentõ eredménnyel.
Egyenlõre csak angolul, de megtalálható a világhálón a www.myfootprint.org
címen.
Néhány érdekesség az értékelés alapjául szolgáló témakörök közül:
– Táplálék: mennyi húst fogyasztunk és azt milyen formában szerezzük be. A skála
két végpontján a saját tartásból származó vágóállat és hipermarketek hûtõiben fekvõ,
elõsütött, beízesített és „agyon” csomagolt, „mikróba beteszem és már kész is” húskészítmény áll.
– Lakáskörülmények: mekkora területen, hányadmagunkkal lakunk, energia (megújuló, vagy meg-nem újuló) - és víztakarékos/pazarló módon
– Utazás/közlekedés: milyen gyakran, hány km-t és milyen módon (autóval, egyedül vagy többed magunkkal, tömegközlekedéssel) utazunk. Milyen a közlekedési
eszközünk fogyasztása, stb…
Én kitöltöttem a tesztet és az eredmény lesújtott!
Pedig abba a csoportba tartozom, aki megpróbál tenni annak érdekében, hogy ez
ne így legyen: energiatakarékos izzók, vezérelt fûtés, alacsony feldolgozottságú élelmiszer, zöldség és gyümölcs saját-családi forrásból, stb…
Igyekszem magam kivonni a globális fogyasztói társadalomból, tudatosan nem cserélem le a 15 éves TV-t, ha még üzemképes, nem veszek télen dinnyét-szõlõt-epret…
Mert nem természetes és honos télen (ráadásul az íze is csapnivaló) és hosszú utat
tesz meg hozzánk, jelentõs energiapazarlást és környezetterhelést okozva.
Magyar adataim nincsenek, de had idézzek egy érdekes könyvbõl: amikor Kaliforniából 1 kg saláta átutazik Nagy-Britanniába, az utaztatásához annyi energiát használnak fel, amennyivel egy 100 W teljesítményû izzót 8 napig (192 óra) égethetnénk¼.
¼Williams, Jessica: Merre tart a világ? 50 tény, amely megrengethetné a világot

És álljon itt még néhány adat:
Forrás: Merre tart a világ?
A fenti termékek célbajuttatása számottevõen hozzájárult az éghajlat megváltoztatásához, mivel ugyanolyan
mennyiségû szén-dioxidot juttatott a
légkörbe, amennyit egy átlagos öttagú
család nyolc hónapi fõzéssel.
Elgondolkodtató, ugye?
Biztos, hogy jó ez így? Kell tennünk
valamit?
És mit?
Elõször kezdjük önvizsgálattal!
1. energia:
Milyen a fûtési rendszerünk? Gáz?
Ha az, akkor gáz!
Drága és még drágább lesz.
Ráadásul végesek a készletek, a
kitermelés pedig környezet-rombolással jár.
Szén? A helyzet ugyan az: véges és
környezetszennyezõ.
Ami haladás, ha vegyes tüzelésünk
van és fával, szalmával, fabrikettel netán
energiafûvel/energianáddal tüzelünk.
Energiafû-energianád???
A békés-megyei Szarvason nemesítik és igen ígéretes, bár a kísérletek
még folynak. Már kazán is van, három
gyártó is kínál égetésére alkalmas berendezést.
Szántóföldi körülmények között termeszthetõ, egyéves, monokultúrára alkalmas növény, mely leginkább egy magasra (triticale
méretûre) nõtt fûféleként jellemezhetõ megjelenésû és agrotechnikailag nem igényes.
Ha beváltja a hozzá fûzött reményeket megoldást jelenthet a szénhidrogén alapú
tüzelõkkel szemben és kiutat mutat a mezõgazdaságnak a búza-kukorica ördögi körébõl.
Érdemes megvizsgálni a nyílászárókat, nem vetemedett-e a keret, esetleg az üveget
kicseréltetni alacsony hõtényezõs: k<1,5 üvegre.
Nem olcsó, de megtérül, ráadásul 2006-tól ismét indul a kormányzati program, amely
magánszemélyek energitakarékossági beruházását támogatja az össz. költség 30%-ig.
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Energiatakarékos izzók, „A” kategóriás háztartási gépek, és azok átgondolt használata.
Számoljunk egy kicsit, hasonlítsuk össze a hagyományos és az energiatakarékos izzót.

Ebbõl a rövidke számításból kiderül, három hagyományos izzót használunk el
addig, amíg az energiatakarékosból csak egyet, és ezalatt 5,5-ször több energiát használunk fel!!!
Akkor mi is az olcsó?
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2. lakás/háztartás:
• Kedves olvasó, aki valószínûleg takarít és mos, súrol és vízkövet old, kérem,
kukkantson be a szekrénybe, ahol az ehhez szükséges szereket tárolja.
Mit talált? Visszaköszöntek a reklámok? A „ráöntöm és már ragyog” is szerek?
Tegye a szívére a kezét, tényleg ilyen egyszerû? Az áráról már ne is beszéljünk. Az
elõállítás körülményeirõl pedig jobb, ha nem is tudunk: mennyi energia, víz- és mérgezõ vegyi anyag kellett, hogy a „varázsszerünket” elõállítsák és közben mekkora
környezetszennyezés jött létre?
Hadd osszam meg Önökkel személyes példámat, ami elvezet a más út tudatos
keresésébe.
Egy rohanós nap után TV elõtti ejtõzésembe belibegett egy házitündér kisestélyiben
és közölte, hogy megtalálta élete vízkõoldóját, amit elég, ha csak megmutat a szörnyû
állapotú mosdókagylónak (nem volna ésszerûbb rendszeresen takarítani?) és a vízkõ
magától eltûnik. Nem úgy, mint nagyanyáink módszerével, a házi ecettel, amivel csak
véres-verejték és hosszú, szenvedéssel teli robot árán lehet a vízkövet eltávolítani.
Természetesen egy cseppet eltúloztam, de ez volt a történet magja.
Ekkor ébredt bennem az elhatározás (lévén olyan ember, aki szeret szembe menni
az aktuális iránnyal), hogy kipróbálom nagyanyáink elátkozott módszerét.
Vettem 20%-os névtelen ecetet és kipróbáltam. Az illat valóban nem vadvirágos
rétet utánzott, de az eredmény magáért beszél, sokkal késõbb kezd a vízkõ lerakodni,
használata is egyszerû és kényelmes. Nem utolsó sorban sokkal biztonságosabb is,
mint az erõs vegyszereké, melyek használata során, ha nem öblítjük le rendesen,
komoly problémák adódhatnak.
Innen már egyenes út vezetett a nagy szemû só, mint súrolószer használatához,
ami egyben „a káros baktériumokat” is elpusztítja, így a mérgezõ lefolyótisztítók helyett is alkalmazható. Fõleg, ha lefolyószûrõvel együtt alkalmazzuk. Olcsó, ára <30Ft/
kg, nem szennyez, természetes és hatásos. Próbálják ki, az eredmény meggyõzõ és a
lelkiismeretünk is rendben lesz.

3. táplálék:
• Mit eszünk és az honnan származik?
Közhely, hogy a ma embere elszakadt a természettõl, városokban él, magas
feldolgozottságú terméket eszik, készre csomagolva. Egyen íz, mesterségesen színezve
és ízesítve, töméntelen szemétbe burkolva.
Nem csak egészségtelen, de környezetterhelõ is.
Többe kerül a csomagolás, szállítás, mint az elfogyasztott étel elõállítási költsége.
Persze, mondhatjuk, hogy nincs idõ a frissen készítésre és egyszerûbb az alufólia
tálcára elõre becsomagolt hús-, zöldség-szerû, csak melegítésre váró ételek elfogyasztására.
De mirõl is maradunk le?
„Csak” a valóságos ízekrõl, amelyek még ugyan élnek emlékeinkben (nagymama
paprikás csirkéje, ecetes almapaprikával, a túrós rétesrõl már nem is beszélve), de mi
magunk, mégha szóról-szóra követjük is a receptet, visszahozni már nem tudunk.
De miért is, amikor mindenki konyhatündérnek-mesterszakácsnak titulál minket?
Nem bennünk van a hiba, hanem az alapanyagokban, amit használunk.
Tudjuk, hogy mit eszünk és azt, hogy hogyan állították elõ?
Ezzel el is érkeztünk a biológiai szemléletû gazdálkodáshoz, melynek célja, hogy
lehetõleg vegyszer és mesterséges adalékok nélkül termeljünk zöldség-gyümölcsöt,
tenyésszünk állatot.
Vegyük számba, hogy mi is kell ehhez:
1. Tudás: ismerete talajnak (milyen a szerkezete, mekkora a tápanyag tartalma),
ismerete a termesztendõ növényeknek, mikor kell vetni és ápolni, milyen társnövényeket kedvel, mik a kártevõik és azoknak milyen természetes ellenségeik vannak.
Sajnos ez a fajta tudás már csak keveseknek áll rendelkezésére, pedig nem új dolog,
sokkal régebbi, mint azé a gazdálkodásé, amit ma hagyományosnak mondunk.
Hadd álljon itt néhány gondolat a biológiai szemléletû gazdálkodás alapjairól:
Növénytársítással könnyebb a kertmûvelés
A növénytársítás módszere a szabad természet megfigyelésébõl indult ki. A természetben soha sem találkozunk monokultúrával, tehát a különbözõ növények együttes
elõfordulásának nyilván megvan a magyarázata.
Ezeket a megfigyeléseket és számos kísérletet értékelve kialakítottak egy olyan új
rendszert, amely bármelyik kertben könnyen megvalósítható.
Az ember és az állat táplálkozásából kiindulva megfigyelték, hogy a növények
- az ismert beltartalmi anyagokon, vitaminokon kívül - olyan sajátos anyagokat is
tartalmaznak, amelyek meghatározott, egyértelmûen megállapítható hatást fejtenek ki.
Ezeket a sajátos tulajdonságokat hasznosítja a módszer a kertben és a kert javára.
A különbözõ növényeket olyan társításban kell elrendezni, hogy mindegyik pozitív
hatással lehessen a szomszédjára.
Az egyes növények lehetnek :
- kedvezõ hatású és védelmezõ társnövények, - a szomszéd növények kártevõit
riasztó, ill., kórokozóit elhárító fajok.
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A kertésznek, tehát nem azon kell gondolkodnia, hogy milyen növényvédõ szert
használjon az egyik, vagy a másik betegség kártevõ ellen, hanem azon, hogy milyen
növényt vessen vagy ültessen egy adott faj szomszédságába. (Kevés olyan növény
van, amelyik azért nem társítható, mert káros hatással van a másikra.)
A különbözõ növényfajok céltudatos társítása végett a szokásos monokultúrás
ágyások rendszerérõl a soronkénti elrendezésre térünk át oly módón, hogy a társított
növények a legcélszerûbb sortávolságra kerüljenek egymás mellé.
Az egyes növények föld feletti részeinek (pl. az illatanyaguk révén) egy másik
növényre gyakorolt közismert hatásán kívül a gyökérzónában érvényesülõ hatások
sem kevésbé fontosak. Az egyes növények különbözõképpen hasznosítják a talaj
tápanyagkészletét, más-más talajbaktériummal mûködnek közre, tehát a fajok soronkénti váltakozása elõsegíti a talajélet egészséges egyensúlyát is.
A növénytársítás módszere nemcsak a vegyesen elrendezett növényfélék egymásra hatását veszi figyelembe, hanem az egyes növényeknek a talajjal szemben támasztott igényeit is.
A különféle gyökérmaradványok hasznosulását a talajban úgy segíthetjük
elõ, hogy a kertet egész éven át mûveljük, nem hagyunk növénymentes területeket. * Ebbõl az alapelvbõl következik, hogy olyan széles sorközöket kell hagynunk, amelyekben lehetõvé válik az egész évi talajtakarás, ill. felületi komposztálás. A kertbõl kikerülõ minden alkalmas növényi anyagot talajtakarásra haszná-
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lunk fel és így komposztáljuk, ezzel lehetõvé tesszük a növények folyamatos
tápanyagellátását és a „trágyázás” már csak a növénytársításos. Mûveléssel kialakuló humusztalaj kellõ gondozását és fenntartását jelenti, jelentõs munkamegtakarítással egybekötve.
Így mind a növényvédelemrõl, mind a trágyázásról (az ember közremûködésével)
maga a kert gondoskodik - az egyik növény nyújtja a másiknak - és a kertész az
egészséges növények bõséges termését szüretelheti.
A növénytársítás módszerének alkalmazásakor már régen természetesnek tartjuk a
különbözõ fûszernövények (gyógynövények) beiktatását. Különösen fontos szerepe
van a mustárnak (amely ugyancsak gyógynövény), de más gyógynövényeknek is
megvan a maguk jelentõsége.
Ebben a rövid áttekintésben csak arra szeretnénk még rámutatni, hogy a növénytársítás módszerének következetes megvalósítása jelentõsen megkönnyíti a kerti munkát, amint azt számos gyakorlati alkalmazója már tapasztalta.
Reméljük, lesznek majd olyan kertmûvelõk, akiket mindezek a szempontok az
eljárás kipróbálására késztetnek.
A felületi komposztálásról
A gyorsan elkorhadó növénymaradványokat a sorközök felületi komposztálására
használjuk. Azok a növények azonban, amelyek közvetlenül a levágáskor nem alkalmasak talajtakarásra (pl. a borsó, az évelõ növények szára, a kemény levélzetû lágyszárúak stb.) átmenetileg a komposztgödörbe kerülhetnek. Más módon való hasznosításukra a szecskázás nyújt lehetõséget.
Minden felesleges növényi részt, ami nem kerülhet azonnal felületi komposztálásra, de felaprítható (szecskázható), gondosan összegyûjtögetünk. Szecskázásra, aprításra tulajdonképpen csak a különösen szívós rostnövények, pl.: a lenfélék (Linum
sp.) alkalmatlanok. A szecskázandó anyagot közvetlenül a levágás után vagy legfeljebb kissé fonnyasztott állapotban kell felaprítani, de mindenképpen az érés megindulása elõtt. Begyûjtésükre akkor kerül sor, amikor a virágok elnyíltak, az évelõk és a
gyógynövények a magképzõdés elõtt állnak. Az összekevert növényi hulladékokat a
szokásos módon kevés kõzetliszttel, állati eredetû szerves anyaggal és egyéb adalékokkal dúsítva hordjuk fel a talajra.
A takaróanyag viszonylag rövid idõ alatt jól és egyenletesen beérik, tehát a szecskázott növényi maradványokból is hamarosan humuszos talaj képzõdik. A benne
fejlõdõ növényállomány teljesen egészséges, és a tápanyagellátása megfelelõ az árnyékolás, a nedvesség megõrzése és a talajlakók élettevékenységének serkentése is
lehetõvé válik. Az összeszecskázott növényhulladék-keverék feltéve, hogy a kertben
sokféle növényt termesztünk - azokat az értékes hatóanyagokat is tartalmazza, amelyek a kártevõk elriasztását, a növények védelmét szolgálják. (A felszecskázott nyári
növényhulladék a zöldségágyások talaját takarja.)
A különbözõ fûszer- és gyógynövények egészségvédõ és kártevõelhárító szerepérõl sokat lehetne írni. Ismerjük az üröm, a zsálya védõ hatását, a csalán trágyaértékét és
egyben védõ szerepét, továbbá kovasav szolgáltatását stb. Azt is tudjuk, hogy a mustár
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gátolja a fonálférgek támadását, hogy a hagymafélék fungicid hatásúak. Mindezek a
mulcsozáshoz való felhasználásban is érvényesülnek.
A takaróanyagot a környezetünkben vadon tenyészõ növények begyûjtésével tehetjük értékesebbé és sokrétûbbé. Idetartozik pl. a bodza, amelyik folyamatosan és
minden fejlõdési stádiumában felhasználható szecskázott takaróanyagként, s igen
hatékonyan riasztja a vakondokat. Az erdõbõl begyûjtött különbözõ (nem védett!)
harasztok - megfigyeléseink szerint - távol tartják a férgeket, és egyben rothadásgátló
hatást is kifejtenek. Hasznosak továbbá a cickafark, a zsurló, valamint a vadrózsa
lágyabb, zsengébb hajtásai, s ha módunk van rá, szerezzünk még némi zabszalmát
hozzá, mert ez lazává, szellõssé teszi a mulcsréteget, vagyis a felületi komposztot.
Az ilyen, sokféle növénybõl készített takarást nem lepik el a csigák és más kártevõk.
A zöldségfélék, a rózsatövek, az évelõ növények és gyümölcsfák egészségesek maradnak, kitûnõen fejlõdnek, és a takaróanyag felhordása nem jelent különösebben nehéz
munkát.
Az õsszel nagyobb tömegben begyûjtött és felszecskázott növényi hulladékot ott
terítsük szét, ahová egyébként is komposztot szokás teríteni, tehát a fák töve köré, a
rózsatövekhez, a liliomhoz, a málnához és a szamócához, vagyis azokra a területekre,
amelyeket tavasszal nem vetünk, nem vethetünk be. Tavasszal, az idõ felmelegedésével a komposztban megindulhat, ill. folytatódhat az érés, és a takart növények megfelelõ tápanyagellátást és védelmet kapnak.
Ha attól tartunk, hogy ez az eljárás sok gyommag kelését is lehetõvé teszi, hagyjuk a
komposztkeveréket a kiterítés elõtt néhány napig kupacban állni. Az anyag igen rövid idõ
alatt annyira felmelegszik, hogy a gyommagvak elvesztik a csírázóképességüket.
Ismertetõnkben csupán olyan kérdéseket tárgyalunk, amelyek a szélesebb körû
gyakorlatban már beigazolódtak, ezen az alapon említjük meg azt is, hogy a takaróanyag beérése után a takaróréteg alatt egészen szokatlanul laza lesz a talaj. Az esetleg
feltörõ gyomok (még a legszívósabbak is) könnyen kitéphetõek.
Saját tapasztalatok alapján - mely szerint egy naptári év alatt kilenc alkalommal
gyûlt össze olyan szecskázható növényi hulladék, amellyel az egész (jelentõs kiterjedésû) kertre felhordott alaprétegre újabb kiváló komposztréteget terítettünk - azt tanácsolom, hogy minél többféle növényt termesszenek a kertjükben, tudatosan számításba véve az egyes fajok sajátos beltartalmi értékeit, hatóanyagait.
Ha öntözés válna szükségessé, ami a magyar viszonyok között elkerülhetetlen, a
vizet mindig a talajtakarásra kell kijuttatni. A takaróréteg a szûrõ szerepét játssza, soha
ne locsoljuk magát a növényt, s fõként ne szórjuk a vizet a levelére, mert a nedves
levélzetet könnyebben megtámadják a kórokozó gombák. Egyes növénybetegségek
pl. a lisztharmat - a mi közvetítésünkkel terjednek el! A soros mûvelésû ágyásban a
zöldségek minden további nélkül fel tudják venni a szükséges vizet és tápanyagot a
felületi komposztálással takart sorokból.
A növényápoláskor, vetéskor vagy betakarításkor a kertész mindig a takarásos
sorokban járkáljon.
Ha a talajfelszín soha nem áll csupaszon, akkor lehetõvé válik a talajélet zavartalan
fejlõdése és mûködése, a tûzõ napsütés nem szárítja, az erõs esõverés nem éri közvetlenül a talajt, a takarás alól a gyomok nem tudnak feltörni.

Mindez elengedhetetlenül fontos ahhoz, hogy a talaj jó egészségi állapotát és
állandó termõképességét megõrizhessük.
Biológia szemlélet az állattartásban
Természetesen ez a téma is jóval hosszabb , mint a rendelkezésre álló terjedelem,
de itt is van néhány alapelv, amely betartásával egészségesebb hús- és állati terméket
állíthatunk elõ.
Elsõsorban is biológiai módon elõállított takarmányt etessünk az állatokkal és a
szabad tartáshoz közeli módon tartsuk, lehetõséget adva a mozgásra, baromfinak a
kapírgászásra.
A betegségekre gyógynövények felhasználásával készülhetünk fel, illetve a táplálás során megelõzési céllal tudatosan beépíthetjük azokat a takarmányozásba (pl.
kukoricadarás friss, aprított csalán).
Zárszó
Térjünk még vissza az eredeti gondolatkörbe az egyén felelõsségére a környezettel
szemben.
Mivel a saját bõrünkön tapasztaljuk az emberi tevékenység generálta negatív hatásokat felmerült a kérdés, hogyan tovább.
Erre született meg a szlogen: „GONDOLKODJ GLOBÁLISAN, CSELEKEDJ LOKÁLISAN”.
Azokban az országokban, ahol a mérhetetlen fogyasztás már korábban hatalmas
környezeti károkat okozott , a mezõgazdaság pedig túltermeléssel küzd rájöttek, hogy
az átgondolt fogyasztás finom és olcsó is lehet.
A világban egymással párhuzamosan indultak meg a hasonló elven mûködõ önszervezõdõ csoportok, az USA-ban „Közösség által Támogatott Mezõgazdaság”-ként,
Olaszországban „szolidáris vásárlási csoport”-ként vannak jelen.
Az elv pedig az, hogy baráti családok, kisebb közösségek kis csoportot hoznak
létre és élelmiszer szükségletüket nem a termelõket tönkretevõ, hatalmas szeméthegyeket gerjesztõ nagyáruház láncokból szerzik be, hanem a környék termelõitõl.
Hetente összeírják szükségleteiket: hús, tej, tejtermék, tojás, zöldség, gyümölcs, stb.,
és a korábban felkutatott, bizonyítottan ökológiai szemléletû termelõktõl szerzik be
azokat.
Ez a kapcsolat kölcsönösen elõnyös mind a vásárlói csoportnak, mind a termelõnek, sõt a környezetnek is, mivel nincs felesleges csomagolás és a szállításra fordított
energia is kevesebb a hagyományoshoz képest.
A nagy kérdés az, csak Olaszországban vagy USA-ban valósítható ez meg?
Személyes véleményem és hitem, hogy nem, csak egy fórum kell, ahol ezeket a
kérdéseket megbeszélhetjük.
Lesznek a partnereim a Monostori Termelési és Fogyasztói Egyesület
életrehívásában?
Horváth Gyöngyi
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Kértem Istent …
Kértem Istent, vegye el a gõgömet, de õ azt felelte:
Nem az Õ dolga, hogy elvegye, az én dolgom, hogy feladjam.
Kértem Istent, tegye egészségesség béna gyermekemet,
De Õ azt felelte:
A lelke egészséges, a többi ideiglenes.
Kértem Istent, adjon nekem türelmet, de Õ azt felelte:
A türelem a szenvedés mellékterméke: nem adható,
Csak kiérdemelhetõ.
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Kértem Istent, adjon nekem boldogságot, de Ö azt felelte:
Õ áldást adhat, a boldogság rajtam áll.
Kértem Istent, vegye el tõlem a fájdalmamat, de Õ azt felelte:
A szenvedés eltávolít a földi dolgoktól,
És közelebb hoz hozzám.
Kértem Istent, növelje nagyra lelkemet, de Õ azt felelte:
Növekednem egyedül kell, õ majd megnyes néha,
Hogy gyümölcsözõbb legyek.
Kértem Istent, segítsen, hogy úgy szeressem az embereket,
Ahogyan Õ szeret engem, és ekkor Õ azt mondta:
No, végre egy jó gondolat.

Gyereksarok
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Szúnyogh Sándor :

Egér macska játék
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Tarka macska
mit csinálsz?
Álmot szövögetek!
Tarka macska
mit csinálsz?
Mélyen dorombolok!
Tarka macska
mit csinálsz?
Eresz alatt hálok!
Tarka macska
mit csinálsz?
Tejet szürcsölgetek!
Tarka macska
mit csinálsz?
Tejfölt nyalogatok!
Tarka macska
mit csinálsz?
Dézsát döntögetek!
Tarka macska
mit csinálsz?
Háztetõre mászok!
Tarka macska
mit csinálsz?
Madarakra lesek!
Tarka macska
mit csinálsz?
Bajuszom hegyezem!
Tarka macska
mit csinálsz?
Egerekre lesek!
Tarka macska
mit csinálsz?
Egereket eszek!

A Kerekerdõ lakói
Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy Kerek Erdõ.
Ebben az erdõben élt egy Barna Bogár. Ez a Barna Bogár minden nap kapcsolgatta
a lámpát. Napfelkeltének hívták azt, amikor reggel a Bogár felkapcsolta az egyik lámpát. Amikor pedig feljött a Hold, akkor lekapcsolta a Napot és a Holdat felkapcsolta.
De õ már nagyon unta ezt a munkát. Postás akart lenni. Nyúl Péter volt az erdõ postása.
Péternek viszont a Barna Bogár munkája tetszett. Így hát elhatározták, hogy cserélnek.
Egy nap az Oroszlánkirály beteg lett. Írt egy levelet Dr. Fecske Fanninak, hogy nézze
meg mi a probléma. A Barna Bogár még kezdõ volt, összekeverte a két testvért, így
nem Fanni kapta meg a levelet, hanem Rozi. Rozi mondta neki, hogy õ nem Fanni, és
hogy lehet az a neve, hogy Csere, mert elcserélte a munkáját. Cserebogár ment Fanni
háza felé, de összetalálkozott a három unokatestvérrel, a Kerek Erdõ rémeivel: Farkassal, Párduccal, és Hiénával.
A Cserebogár így szólt hozzájuk:
– Uraim. Engedjetek, a király nagyon beteg. Sürgõsen el kell vinnem a levelét a
doktornõhöz.
A Farkas erre azt válaszolta:
– Ez nekünk még hasznunkra válhat. Ha a király meghal, Párduc lesz a király, mivel
õ az Oroszlán rokona.
Erre a Cserebogár azt mondta:
– Kérlek engedjetek! Mindent megteszek nektek, csak had vigyem a levelet.
– Na jó! Elmehetsz, de csak akkor, ha kiállod a három próbát! Menj, úszd át a
patakot, aztán gyere vissza.
Elment a Cserebogár átúszta a patakot, és visszament a Farkashoz.
– Itt vagyok. Kiálltam a próbát. Jöhet a következõ!
– Mássz fel a legmagasabb fára!
Úgy is tett a Cserebogár.
– Megtettem amire kértél! Mi az utolsó?
– Az utolsó nem lesz ilyen könnyû! Fusd körbe kétszer a Kerek Erdõt, kétszer tíz,
azaz húsz perc alatt.
A Cserebogár ezt a próbát is kiállta. Az unokatestvérek továbbengedték, a levél
eljutott a doktornõhöz és a király meggyógyult. Így szólt a postáshoz:
– Amikor elmentél azt hittem, nem fogod kiállni a próbát, mert ez a három bajkeverõ mindig ott tanyázik Fanni házánál. Hogy jutott eszedbe, hogy postás legyél? És hogy
álltad ki a próbákat?
Még máig is meséli a Cserebogár a történetet, ha már a végére nem ért.
Kovács Brigitta 5. osztály
Dózsa György Általános Iskola
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A gyöngykoszorús madár
Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy gyöngykoszorús madár, aki a monostori
szigeten élt. Volt egy vadász, aki mindig a madárra vadászott. Azt mondta a vadász
magában:
– Ha még egyszer túljár az eszemen az a gyöngykoszorús madár, akkor feladom
a harcot!
A gyöngykoszorús madár a legszebb fán élt. A vadász megtalálta a madarat,
elõhúzta a puskáját, és a madárra lõtt. Megpróbálta még párszor, harmadszorra el is
találta.
A szegény madár leesett a földre, és gyönggyé vált. Mindig ott lesz a monostori
szigeten, míg a nap és a hold váltják egymást.
Berta Annamária, 3. osztály
Dózsa Gy. Ált. Isk.
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A fellépés
Nagyon vártam a fellépést.
Igmándon táncoltunk.
Parasztruhában.
Mikor mi következtünk,
Akkor mindenki izgult,
Nehogy elrontsuk.
Fõleg Szilárd,
Mert leugrott az
Erkélyrõl, és
Megütötte magát.
Kosztolányi László
Dózsa Gy. Általános Iskola

Az elsõ nyári vadászatom
Egyszer apukámhoz vendégek jöttek. A vadászházban beszélgettünk. Az egyik
bácsi azt mondta, hogy õ már volt Kanadában vadászni, és hogy lõtt egy fekete
medvét íjjal. A másik bácsi egy olyan történetet mesélt, hogy mûcsalival fogott csukát.
A halat sokáig kellett fárasztani.
A jó beszélgetés alatt gyorsan telt az idõ. Beesteledett és eljött a vadászat ideje.
Gyorsan összekészülõdtünk, és mindenki kiválasztotta azt a helyet, ahová vadászni akart menni.
A vendégek kapták meg a legjobb helyeket. Mi is választottunk, az Ácsi erdõt.
Hét óra lett, mire kiértünk. Felültünk egy lesre, és vártunk.
Tíz óra felé jött egy vad. Én már egy kicsit aludtam, amikor apu észrevette, hogy
egy borz közeledik.
Törött a bot, recsegett az ág. Apu kihúzta az íjat és megcélozta. Csettent az íj. Én
csak azt hallottam, hogy talált, meg a hangot, amit a borz adott. Hiúz farkas hang volt.
Két perc múlva mondta apu, hogy menjünk le. Rámentünk a szóróra és apu odavilágított: megláttuk a vért, majd követtük. Beértünk az erdõ szélébe, ahol megláttuk a
borzot. A fa mellett volt elfeküdve. Nagyon örültünk.
Apu megfordította, és ahol vesszõ állt, ott láttuk, hogy a lövés a nyakát érte, ezért
adott olyan furcsa hangot, de gyorsan kimúlt. Örültünk a pontos találatnak.
Már tizenegy óra volt, ezért gyorsan lefényképeztük. Utána felvettük a fejlámpát
és elindultunk az úton. Amikor odaértünk a kocsihoz és beültünk, az a gondolat ütött
meg, hogy miért bóbiskoltam el, de én is örültem. Hazamentünk, és lefeküdtünk.
Másnap jó lábbal keltem, elmentünk a vadászházba.
A vendégek már csak ránk vártak. Leültünk és megtudtuk, hogy ki mit lõtt.
Az eredmény vicces volt, mert az egyik bácsi nem lõtt semmit, a másik egy rókát
lõtt. Ezekbõl a ragadozókból sok van mostanában. Apukám szerint a veszettség
elleni csali anyagoknak köszönhetõen. Mi is mondtuk, hogy lõttünk egy borzot.
Mindenki örült. Mi egy kicsit jobban, mert borzot nehezebb lõni, mint rókát, és fõleg
íjjal. Kimentünk és a terítéken, ami tiszteletadás képen készítettünk, lekameráztuk a
közös zsákmányunkat.
Elköszöntünk és hazamentünk.
Remélem, hogy jövõre is lesz közös vadászat!
Czita Szilárd 4. osztály
Dózsa György Általános Iskola

A Tél
Havazik, komám, menjünk játszani, hóembert építeni és szánkón dombról lecsúszni. Jaj,
de jó, hogy itt a tél! Kis dombokra felfutunk, hogy utána lecsússzunk. Mindenki várat épít,
szánkózik, utána meg hócsatázik. Most igyunk teát, mert mindig kell egy jóbarát.
Fussi Regina
Dózsa György Általános Iskola
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Mirõl kapta a nevét a cserebogár?
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Volt egyszer egy kerek erdõ, amiben egy postás bogár lakott. Ezt a bogarat egyszer megbízta a kerek erdõ királya, az oroszlán, hogy kézbesítsen egy levelet. A bogár
elindult, de útközben egy hatalmas liliomnál találkozott a lepkével. Eszébe jutott,
hogy a lepkének is vinnie kell egy levelet, ezért nem is várt vele tovább, és átadta.
Ahogy ment, mendegélt tovább, észrevette, hogy rossz levelet adott át, a király levelét. Ezért visszafordult, de már a lepkének csak hûlt helyét találta. Ekkor megpillantotta a rókát.
– Szia, róka! Nem láttad véletlenül a lepkét?
– Megmondom, de csak akkor, ha vagy elég bátor ahhoz, hogy a nyitott számom
átrepülj, amit én bármikor becsukhatok!
– Én igenis bátor vagyok!
A róka kinyitotta a száját, a bogár bátran nekiiramodott, és olyan gyorsan repült,
hogy a róka állkapcsa csak utána csattant. Mivel kiállta a próbát, a róka elmondta,
hogy hol találja a lepkét.
A bogár megkereste a lepkét, és a leveleket visszacserélték.
A király levelének a címzettje nem a lepke, hanem az erdõ leghangosabb állata
volt. A bogár elindult, hogy megkeresse. Ekkor egy fa tetején találkozott egy vadmacskával. Megállt, hogy megkérdezze, hogy ki az erdõ leghangosabb állata.
– Elmondom, ha segítesz lejutni errõl a magas fáról.
– Rendben van.
Ágról ágra a bogár irányította a macskát. A macska hálából elmondta, hogy az
erdõ leghangosabb állata a farkas.
Hõsünk tovább indult, és egy mocsárhoz érve találkozott egy békával.
– Szia béka! Nem tudnál kisegíteni?
– Mi a kívánságod?
– Meg tudnád nekem mondani, hogy hol van a farkas?
– Tudom, hogy hol van, de csak akkor mondom meg, ha elég erõs vagy ahhoz,
hogy háromszor körberepüld a mocsarat!
Bogarunk nagy nehezen teljesítette a feladatot. A béka ezt látva csodálkozva
elmondta, hogy a farkas a sziklák között lakik.
A bogár kifáradva rátalált a farkasra, és a király levelét sikeresen átadta.
A farkas megköszönte, és a bogár boldogan tovarepült.
Így volt, messze volt, vége volt.
Török Máté 5. osztály
Dózsa György Általános Iskola

Cserebogár, a postás
Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy állatkirály, akinek a birodalma a Kerek
erdõ egyik szélétõl a másikig tartott.
Az erdõben élõ összes állatnak a királyt kellett szolgálnia. Mindenkinek meg volt
a feladata. A Cserebogár volt postás, a rókák hordták a közeli faluból a tyúkokat, a
farkasok az erdõben szerezték az élelmet, a tigrisek vigyáztak az állatok életére:
veszély esetén kiáltásukkal jeleztek, a madarak hordták az ágakat: abból raktak tûzet
a király barlangja elõtt. Minden évben a király összehívta az állatokat egy közös
vacsorára, és újra kiosztotta a feladataikat. Ám elõtte levélben értesítette õket a következõ évi munkájukról. A Cserebogár a nagy sietségben a leveleket összekeverte. A
lakók felbõszülve mesélték egymásnak új feladatukat. Eljött a várt vacsora, izgatottan
hallgatták az oroszlánt. Persze mindenkinek ugyanaz volt a dolga, így az állatok
rájöttek a postás összekeverte a leveleket. Elmesélték, hogyan jártak és a Cserebogarat próbatétel elé állították.
Csak akkor maradhatsz, postás, ha kiállod a próbát! – kiáltotta az Oroszlán.
Kitalálták, hogy az egész erdõt negyed óra alatt kell körberepülnie.
A Cserebogár szégyellte magát, szeretett volna postás maradni. Szárnyaszakadtáig
repült, az idõn belül szinte ájulva érkezett.
Az állatok elégedettek voltak, a Cserebogár azóta is lassan és pontosan kézbesíti
a leveleket!
Simon Anett 5. osztály
Dózsa György Általános Iskola

Az én cicám
Van egy cicám,
Kormos cicám.
Fekete a bajsza!
Fekete a mancsa!
Fekete a feje búbja,
És a pici orra!
Mayer Vivien
Dózsa György Általános Iskola
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Farsang
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Az egyház által az ördög ünnepének tartott, és sokszor tiltott
ünnepünk a farsang. Évenként ismétlõdõ, rövidebb-hosszabb
ideig tartó idõszak, amelyet évszázadok óta az evés, ivás, lakodalmak, disznótorok, jelmezes felvonulások jellemeznek.
A farsang ideje Vízkereszttõl (január 6.) hamvazó szerdáig
tart. Az egyházi ünnepek biztos pontja a húsvét, amelyhez képest számolnak minden más ünnepet, így a farsangot is. A húsvét, mint tudjuk a tavaszi napéjegyenlõséget követõ holdtölte utáni vasárnap. Ettõl
kezdve kell visszaszámolnunk negyven napot, és megkapjuk az ördög ünnepének
utolsó napját, hamvazó szerda dátumát, ami idén március 1-jére esik.
Farsang szavunk a bajor-osztrák vaschang szóból származik, s eredetileg csak a
böjt elõtti napokat jelentette. Az ünnep három utolsó napja: farsangvasárnap, farsanghétfõ, húshagyó kedd. Húshagyó keddet követõen, ahogy a neve is mutatja,
már nem volt szabad húsételeket fogyasztani, megkezdõdött a negyven napos nagyböjti idõszak.
Azért, ahogy mondani szoktuk „paraszt ember nem hülye, csak paraszt”, nem
hagyta a maradékot kárba veszni, kitalált hát egy napot, amikor büntetlenül megehette a maradék húsokat, ez pedig az ún. csonkacsütörtök, hamvazó szerda utáni
csütörtök.
Legtöbb farsangi szokásunk az idõszak utolsó három napjához kapcsolódik:
különbözõ köszöntõk, maszkos, alakos felvonulások, dramatikus játékok.
Farsangi köszöntõk általánosan ismertek voltak a magyar nyelvterület nagy részén.
Egy köszöntõ ének szövege a Dunántúlról:
Hipp, hopp, farsang!
Itt ölték az ártányt,
nem adják a máját,
csak a szalonnáját.
Adjon az Úristen
ennek a gazdának,
nyolc-tíz ökröt,
öt-hat lovat,
sok kulacs bort,
sok kalácsot!
Olyan egészségös legyen minden családtagja, mint a makk!
Elterjedtek voltak a vénlány és vénlegény-csúfolók is:
Elmúlott a hosszú farsang, búsulnak a lányok.
Ettõl a sok búsulástól ráncos a pofájuk.
Nem tudsz férjhez menni, võlegényt szerezni,
Vedd elõ az olvasódat, kezdj el imádkozni!
A magyar farsangi szokások a középkorban honosodtak meg, a maszkos alakos-

kodás azonban még korábban gyökerezik, egészen az antik görög, római, germán
pogány szokásokig nyúlik vissza.
A farsang a tavaszvárás õsi ünnepe, melyben a rémisztõ maszkok, a zajkeltés és
hangoskodás mind a tél elijesztésére, kiûzésére szolgálnak.
Közeleg a farsang
Vészesen közeleg az egyik legnépszerûbb és sokak számára legkedveltebb mulatság!
Hogy mi ez? Ugye kíváncsi vagy? Hát persze, hogy a farsang! S bár még várnunk kell
egy picit a sulikban rendezett nagy vigadozásig, mégis itt az idõ többet megtudni az
évnek errõl az idõszakáról! Kezdjük talán a
legelején azzal, hogy mikorra esik pontosan
ez az ünnep. A farsang nem más, mint a vízkereszttõl hamvazószerdáig tartó idõszak,
mely a bálok, nagy dínom-dánomok ideje.
Itt rögtön felmerülhet benned jogosan a kérdés: jó, de mikor van pontosan vízkereszt és mikor van hamvazószerda? Ha ezt nem
árulnánk el, bizony tényleg nem segítenénk ki benneteket. A farsang ideje változó
hosszúságú lehet egy-egy évben, ugyanis vízkereszt az év elejére, január 6-ra esik,
viszont hamvazószerda mindig máskor van. Azt sem árt tudni, hogy hamvazószerda
elsõ napja a negyven napos nagyböjt kezdete. Errõl ennyi talán elég is lesz, legyen
inkább szó most a lényegrõl, azaz a farsangról!
A farsang a német eredetû „mesélni, pajkosságot ûzni” jelentésû „fasen, faseln”
szóból származik. Más szóval karneválnak nevezzük, ez fõleg más országokra jellemzõ. Biztosan hallottál már a Riói Karneválról, mely óriási ünneplés közepette zajlik le
minden évben az utcákon.
Amikor meghallod a farsang szót, gondolkozz csak el, mi jut elsõként eszedbe. A
legtöbb embernek a móka, a kacagás, a bõséges evés
és ivás, az álarcosbálok és a táncos mulatságok elevenednek meg az emlékezetükben. Ilyenkor aztán röpködnek a szerpentinek, konfettik, papírgalacsinok,
amit valljunk be, sokkal nagyobb türelemmel viselünk, mint bármilyen más idõszakában az évnek. Az
egyik elengedhetetlen kellék természetesen az álarc.
Úgy átváltoztathatod magad, hogy akár rád sem ismer senki! Igen ám, de mit ünneplünk egyáltalán,
mitõl búcsúzunk? A farsang évszázadok óta tartó
ünnep, mely már az ókorra is visszavezethetõ, s eleinte igencsak pogány hagyománynak számított. Ez
az ünnep a tél és a tavasz nagy küzdelmének a szimbóluma, ezt jelenítjük meg ilyenkor. Egyértelmû tehát, hogy az emberek a telet szerették volna elûzni, s a tavaszt elõcsalogatni minél
hamarabb.
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Voltak régebben olyan települések, ahol
a tavasz és a tél küzdelmét jelmezekbe öltözve el is játszották, melybõl természetesen mindig csak a tavasz kerülhetett ki gyõztesen. A legtöbb farsangi népszokást farsang
végén, pontosan az utolsó három napon
tartották, melyet farsang farkának is neveztek. Ez a három nap volt farsangvasárnap,
farsanghétfõ és húshagyókedd. A legutóbbinak már a neve is utal arra, hogy ez a hús
elhagyását, tehát a nagyböjt kezdetét jelenti. Innentõl kezdve negyven napig bizony nem ettek, s sok helyen ma sem esznek húst. Ez a szokás egyébként a katolikus
vallásban játszik jelentõs szerepet. A korábban említett karnevál szó jelentése „hús, Isten veled!”, ez is a böjt kezdetét jelzi.
A farsangi idõszaknak az egyik jellegzetessége a busójárás
is, ilyenkor volt szokás például a kakasverés vagy az, hogy a
pártában maradt lányokkal tuskót húzattak. S ha már ennyi
mindent megemlítettünk, nem hagyhatjuk ki az egyik legfinomabb farsangi ételt sem a felsorolásból. A farsangi fánkról beszélek, szerintem nem sokan vagytok, akiknek nem tartozik a
kedvenc ételei közé! Tényleg, neked már megvan az ötlet, hogy
minek öltözöl be farsangkor? Ne izgulj, idõd még van bõven, hogy elkészítsd azt a
jelmezt, amit viselni fogsz a nagy mulatságon. Jó készülõdést! Aztán csak mértékkel a
sok finom farsangi ételbõl!
Forrás: www.unnep.hu

Farsangi versek
Kanizsa József: Farsangi maszkabál
Maszkabálba
készül az utca,
A talpalávalót
Põce Gyula húzza.
Ringyes rongyos maskarák,
Szalma, meg
kukorica figurák,
Fura táncuk
fürgén ropták.
Szólt a nóta
táncolt a láb,
Nevettük a
sok maskarát.

Donkó Sándor: Bohóc
Ez a krumpli nem az orrom,
bár most az orromon hordom,
farsang van, jó tréfa az,
ha a zsûri rám szavaz.
Bohóc vagyok én a bálon,
a táncot is megpróbálom,
ha nagy cipõm fenn akad,
a publikum rám kacag...
A fõdíj egy dobostorta,
bohócnak való az volna,
hogyha talán megnyerem,
lisztes számmal elnyelem...
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Garai Gábor: Táncdal
Citera pengi: körbe, járjad,
Katica, Böske, szedd a lábad!
Lobog a rózsa, rezeda bokra,
tavaszi lázban rezeg a szoknya.

Csoóri Sándor: Farsang napi kutyabál
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De érdekes volna,
ha kutyabál volna,
s farsang napján
minden kutya
bálba kutyagolna.
Nagy kutya is,
kis kutya is,
kit csíp még a bolha is.
Komondor kényelmes,
lassú táncot ropta,
Puli Pali csárdást,
ahogy meg van írva;
sötét szõre, bozontja
a szemébe lógna.
Csau csacsacsázna,
a foxi bokázna,
a többi vén kutya meg
leülne a hóba.

Szepesi Attila: A bohóc
Vidám legény a bohóc,
piros haja csupa kóc,
idelép, odalép,
a zubbonya búzakék.
Lengõ inge pepita,
lobog rajta pántlika.
Viháncol, nótázik,
karikákkal mókázik.
Csupa fintor, csupa folt,
csupa masli, csupa gomb,
csupa csengõ, csupa szín,
csupa csuda karmazsin.

Osváth Erzsébet: Sül a fánk
Serceg a zsír,
sül a fánk.
Fényessárga serpenyõbõl
ragyog ránk.
Illatozik,
nõ, dagad,
az orrunkat csiklandozó
jó falat.
Már a tálon
a sok fánk,
Fehér cukorfelhõ alól
nevet ránk.
Ránk nevet
és integet.
Itt a farsang, vidám farsang,
gyerekek.
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Tarbay Ede: Farsangi maskarák
ÖRDÖGÖK
Három lyukas
vicsori-fogas
kivájt-bélû, sárgatök:
mi vagyunk az ördögök!
ANGYALOK
Három fehér
tollas, pucér
inges, réklis szárnyasok:
mi vagyunk az angyalok!
ÖRDÖGÖK
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Azt kívánjuk
este, reggel
vidám kedvvel
feküdjenek, keljenek
e házban az emberek!
ANGYALOK
Fazekukba
pulyka, kappan,
mindenféle jó fõjön,
kéményük is füstöljön!
ÖRDÖGÖK
ANGYALOK
Kolbász, sonka,
csülök, borda,
diós, mákos mind jöhet,
itt a zsákunk, töltsétek meg!

Gyárfás Endre: Varjúfarsang-Kárkarnevál
Szól a Csóka:
- Varjú Vendel!
Holnap bál lesz,
ne feledd el!
Diszkógöncben
vagy frakkban,
légy ott, hiszen
farsang van;
fürge szárnyán
mókát szállít
január.
Ám a Varjú
ennyit mond csak:
- Kár, kár, kár.
Végül persze
elmegy Vendel,
polkázik a
verebekkel,
tangózik a
sirállyal,
mulatatja
vidám dal.
S mikor farsang
farkát húzza
február
így szól Vendel:
- Kár, hogy elmúlt,
kár, kár, kár!
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Mondóka
Elmúlt farsang el, el, el
Kinek használt, kinek nem.
Nekem használt, neked nem
Én táncoltam, te meg nem.

Farsangi mulatságra
2-Sárga murok, zöld uborka,
Szökjünk, mint a kecskebéka!
- Hó te Gyurka, hó te hó!
Ne szökjél úgy, mint a ló.
- Hogyha hívnak, fogadd el!
Ha kergetnek, szaladj el!
- Tágasságot nekünk is,
Ha kicsikék vagyunk is!
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Sarkady Sándor: Kikiáltó
Maskarások, bolondok
Rázzátok a kolompot
Takarodjon el a tél
Örvendezzen aki él.

A húsvét története
A Húsvét a keresztény világ egyik legnagyobb ünnepe. Jézus feltámadását ünneplik
mindenhol a templomokban. A történet szerint két nappal elõtte, pénteken feszítették
keresztre õt a római katonák, azzal gyanúsították, hogy forradalmat indíthatott volna
a tanításaival és hogy õ akart lenni a király. Ezért csúfságból tövis koronát tettek a
fejére, kezét, lábát odaszegezték a kereszthez és a feje fölé odatûztek egy papírt, amin
ez állt: I.N.R.I. - Iesus Nazarensis, Rex Iudeae. Magyarul: Názáreti Jézus, Judea királya. Szegény, meg is halt néhány órán belül, a családja eltemette, zsidó szokás szerint
egy barlangot ásva a domboldalba az Olajfák Hegyén és egy nagy, nehéz kõvel
takarták be a sírt. Lévén, hogy másnap szombat volt és olyankor a tízparancsolat
szerint pihenni kell, a családja és a tanítványai csak vasárnap mentek ki megint a
sírhoz. De mit találtak ott...!? Üres volt a gödör! Egy angyal állt mellette és azt mondta
a gyászolóknak: „Nincs már itt, mert feltámadt!”
Gondolom észrevetted már, hogy a dátum évrõl évre változik. Akkor vajon hogyan tudják, mikor kell ünnepelni? Pedig ezt te magad is kiszámolhatod úgy, hogy
megfigyeled mikor van az elsõ telihold március 21 után és akkor az utána következõ
elsõ vasárnap lesz a Húsvét. Azért tudják, hogy akkor volt, mert a biblia szerint az
ekkor ünnepelt zsidó Peszach elsõ napján tartóztatták le Jézust. Az úgynevezett Utolsó Vacsora alkalmával (ismered-e a híres festményt?) Jézus és a tanítványai a Peszach
elõestéjén szokásos Széder estet ünnepelték meg, megtörve az élesztõ nélkül sütött
kenyeret (maceszt) és megitták az elõírt több pohár bort. Nagyon sok nyelven ma is
úgy hívják a húsvétot, hogy Paszcha (görög, orosz), Pascua (spanyol), Páscoa (portugál), Pasqua (olasz), Paque (francia), P¼sk (svéd), P¼ske (norvég), Paste (román).
Több európai nyelven a teuton (norsze) Õstra istennõ ünnepének a neve ragadt
a húsvétra: Oster (német), Easter (angol). Az istennõt szimbolizálta a tojás és a nyuszi, ez utóbbit Németországban kezdték el újra húsvéti szimbólumként használni az
1800-as években és onnan terjedt el ma már a világon mindenhol.
De a világ minden táján ünnepelnek valamilyen tavaszi ünnepet a nem keresztények is. Mióta a világ világ, az emberek örvendeztek és megünnepelték a tavaszt, a
természet felújulását. A leguniverzálisabb szimbólum a tojás, mivel az a termékenységet, új életet juttatja eszünkbe. Gyakori ötlet a tojások színezése, a „piros”, vagy
„hímes” tojás, már az õsi Babilonban is csinálták. Késõbb az egyiptomi templomokat
is kidíszítették velük tavasszal. Ma a legmesteribben díszített tojásokat az ukránok
készítik. Itt van erre egy szép példa:

A liliom is õsi pogány szimbólum, a termékenység jele, szintúgy a gyertyák, amik
az ilyenkor rakott nagy tüzekre emlékeztetnek.
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Móra László:
Karácsony édes ünnepén
Legyen ma templom minden ember szíve,
Melyben a lélek szárnyat bontogat!
Karácsony édes ünnepén
Legyen imádság minden gondolat.
Legyen ma templom minden ember szíve,
S legyen a templom tiszta, szent fehér.
Karácsony édes ünnepén
Istennek tetszõ legyen a kenyér.
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Szálljon szívünkbe áldott akarat,
Ez kösse egybe mind a kezeket.
Karácsony édes ünnepén
Te légy vendégünk: Jóság, Szeretet!
Akinek könnyet osztogat az Élet
És kín a napja, kín az éjjele,
Karácsony édes ünnepén
Ne fuss elõle! Óh beszélj vele!
Testét takard be s enyhítsd sok sebét!
Óh lásd meg, tudd meg: testvér õ veled.
Karácsony édes ünnepén
A szíved szépül, õt ha öleled.
Az emberszívek örökélõ õre
Tegye ma össze mind a kezeket!
Karácsony édes ünnepén
Maradj vendégünk: Jóság, Szeretet!

Népek karácsonya
Anglia
A készülõdés már októberben elkezdõdik, karácsonyi díszbe öltöztetik az utcákat, decemberben megjelennek a Télapók, bár Angliában nem ünneplik a Mikulást. A karácsonyi lapokat december elején elküldik egymásnak az emberek, és a
kapott üdvözlõkártyákat kiteszik a szobafalra. A gyerekek piros, hosszúszárú harisnyáikat december 24-én kikészítik, mert karácsony éjjelén Santa Claus, vagy
Father Christmas a kéményen át a kandallóba ereszkedik, és megtölti ajándékokkal. Az angolszász karácsony nem ismeri a szenteste fogalmát, ott december 25én kezdõdik az ünnep, az angolok e napon délelõtt mennek templomba, s ezután
bontják ki az ajándékokat, melyek - sokszor már jóval korábban - a feldíszített fa
alatt gyûlnek. Az elõbbiekbõl adódóan az éjféli mise is hiányzik náluk. Az ajándékozás után ünnepi ebéd következik. Angliában az ünnepi édesség a karácsonyi puding, melynek alapja mazsola, füge, aszalt szilva és egyéb szárított gyümölcsök, narancs- és citromlé stb.
Írország
Az ünnep december 13-án kezdõdik, ez a 13 nap a Little Christmas (Kis Karácsony). Az
ír családok december 25-én gyertyát állítanak az ablakpárkányra, fenyõfát díszítenek,
majd whiskyt készítenek ki a Télapónak, sárgarépát a rénszarvasoknak. Az ajándékcsomag kibontása után, délután 2-3 óra körül fogyasztják el az ünnepi ebédet.
Franciaország
A karácsonyi ünnepeket megelõzõ adventi idõszak kezdetét jelzi, hogy a ChampsÉlysées fényben pompázik. A szenteste - hozzánk hasonlóan - Franciaországban is
családi ünnep, de a katolikusok számára az éjféli mise nemcsak vallási, hanem társadalmi esemény is. A család minden tagja részt vesz az éjféli misén, és amíg a ház üres,
megjön Karácsonyapó (Pére Noël, Pére Chellende), és a kikészített ragyogóan tiszta
kis cipõkbe beledugja mindenkinek a maga ajándékát. Franciaországban elmaradhatatlan a fatörzs, a fahasábot formázó, mélyhûtött csokoládétorta.
Németország
Advent idején fenyõfát állítanak az üzletekben, lámpafüzérekkel, szalagokkal díszítik az utcákat. December 4-én, Borbála napján aranyesõágakat raknak a vázába, melyek karácsonyra kivirulnak. Megnyílik a karácsonyi vásár, ahol enni-inni
és ajándékot vásárolni is van lehetõség. A német családok - a gyerekek bevonásával - szentestére karácsonyfát állítanak, a családtagok ajándékot adnak egymásnak. A gyerekeknek Karácsonymanó (Weihnachtsmann) hozza az ajándékot.
Az ünnepi vacsora fõ fogása a libasült, a püspökkenyér és saját készítésû karácsonyi aprósütemény.
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Ausztria
A bécsi utcákat, üzleteket a „Csendes éj” dallama tölti be. Óriási karácsonyfákat állítanak
a fõtereken. A karácsonyi vásár a Városháza elõtti fõtéren, kis faházikókban zajlik, ahol az
apró ajándéktárgyaktól a szõrmekabátig minden kapható. December 16-án elkezdõdik a
Bécsi Szimfónikusok karácsonyi koncertsorozata. December 24-én este minden bezár,
mindenki otthon ünnepel. A gyerekeket sok családban a nagyszülõk kísérik a városok
utcáin, amíg a szülõk a rejtegetett karácsonyfát feldíszítik.
Oroszország
Oroszországban szilveszter estéje a fenyõfadíszítés ideje. A gyerekeket Fagyapó, azaz
„Gyed Maroz” ajándékozza meg.
Olaszország
Az ország különbözõ vidékein más és más karácsonyi szokások élnek. Az olaszok
nem ugyanazon a napon kapják meg az ajándékokat. Észak-Olaszország egyes részein december 25-én Télapó (Babbo Natale), vagy a kis Jézus hozza az ajándékot,
másutt Szent-Luca december 13-án. Rómában a Háromkirályok napján (január 6.)
Befana, az öreg, de jóságos boszorkány, aki seprûn közlekedik, és kéményen át
juttatja el a csomagokat.
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Spanyolország
A spanyol gyerekek nemcsak december 25-én, hanem január hatodikán a három
királytól is kapnak ajándékot. A nagyvárosi felvonulásokon a három király feldíszített
szekéren járja az utcákat.
Dánia
December hónap az ünnep jegyében telik, az utcákat, üzleteket kivilágítják, feldíszítik
füzérekkel, fenyõágakkal. A gyerekek különleges karácsonyi bélyeggel üdvözlõlapokat küldenek egymásnak. A dán családok mennyezetre négy gyertyával díszített
adventi koszorút akasztanak, és advent minden vasárnapján meggyújtanak egy gyertyát. A gyerekek saját készítésû díszekkel maguk díszítik a karácsonyfát és a lakást. A
karácsonyi vacsora este 6 óra körül kezdõdik.
Finnország
December 24-én délután a családok karácsonyfát díszítenek, este égõ gyertyákat
helyeznek a sírokra. A fenyõfát 20 nappal karácsony után bontják le.
Svédország
A december 24-tõl, január 6-ig tartó idõszak a karácsonyi ünnep idõszaka. Régen minden család hozott az erdõbõl egy fahasábot, meggyújtotta a nyitott kandallóban, és amíg
égett, addig tartott az ünnep. Az ajándékot egy Jul-Bock nevû szalmából készült kecskebak hozza, aki a mennydörgés istenének, Thor-nak az állandó kísérõjére emlékeztet.
Ilyen szalmából készült szerencsehozó kecskebakot állítanak a svéd családok a lakásajtóba vagy a karácsonyfa elé (az IKEA áruházban ezért kapható ilyen).

Norvégia
December elsõ napján kezdõdik a ház, a lakás feldíszítése, melynek elengedhetetlen
kelléke a virág. A svédekhez hasonlóan kecskebakot és gabonakeresztet állítanak a
ház elé, minden ablakba csillagot akasztanak. December 24-én égõ gyertyákat tesznek a sírokra. Vacsora után, az ajándékok kibontása elõtt a család körülveszi a a
karácsonyfát.
USA
A jellegzetesen amerikai ünnep, a Hálaadás - a családi összetartozás jelképe - november utolsó csütörtökén, elhalványítja a karácsonyt. A családok Hálaadáskor, az
1620 novemberében az újvilágba érkezõ zarándokokra emlékeznek, akik az elsõ
évet átvészelve, hálát adtak az Úrnak, hogy átsegítette õket a nehézségeken. A Hálaadást követõ héten kezdõdik a karácsonyi készülõdés. A Fehér Ház elõtt felállítják a
hatalmas fenyõfát, melynek gyertyáit az elnök és felesége gyújtják meg. A családok
újra összegyûlnek, és közösen töltik el a szentestét, az ajándékokat a talpig pirosba
öltözött Télapó (Santa Claus) hozza.
A karácsony közeledtével egyre nagyobb nyomás nehezedik ránk. Ajándékvásárlás, karácsonyfa- és díszbeszerzés, „kinek nem vettem még ajándékot” érzés, és
még sorolhatnánk. A béke és a szeretet ünnepe mára hektikus, csillogó-villogó, idegpróbáló stresszforrássá változott. Bár sokan nem veszik komolyan az ünnepek stresszteremtõ szerepét, a pszichológusok szerint a karácsonyi stressz korunk egyik valós
kórtünete.
A legtöbb feszültséget ilyenkor decemberben kétség kívül a karácsonyi rohanás
okozza bennünk. Az ajándékvásárlás, sütés-fõzés, a fabeszerzés mind-mind erõsíti
bennünk a szorongást. Az üzletközpontokban és plázákban összezsúfolódott feszült
emberek között nehéz nyugodtnak maradni.
Meghittség vagy megterhelõ életélmény?
A karácsony elsõsorban a meghittségrõl, az együttlétrõl és a szeretetrõl szól mondja Dr. Szikriszt Éva pszichológus - az emberek nagy része azonban mára már
feladatként, sõt teherként éli meg az ünnepet. Emiatt rettentõen nagy nyomás nehezedik ránk ilyenkor, hiszen a feladat sikertelenségétõl való félelem frusztrációt és
stresszt okozhat.
Ahogy egyre közelednek az ünnepek, a lépten-nyomon felbukkanó karácsonyi
vásárok és ünnepi kirakatok ösztönzésére egyre többet vásárolunk - folytatja Szikriszt Éva -mindenhonnan árad felénk a fogyasztás üzenete. Karácsonykor ünnepi
hangulatot szeretnénk teremteni magunk köré, a meghittséget azonban nem lehet
átváltani pénzre és ajándékokra.
A karácsony mára megterhelõ életélménnyé vált, - mondja a pszichológus meghittség helyett ugyanis frusztrációval, rohanással és idegeskedéssel telnek az
ünnepek. A karácsonyi feszültséget az is erõsíti, hogy a családok gyakran nem együtt
ünnepelnek, hanem egyik helyrõl rohannak a másikra, hogy mindenkit meglátogassanak, mindenhol eltöltsenek egy kis idõt. Az ilyesfajta karácsonyi gyorsvizitek szintén stresszt okozhatnak.
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Az iskolai, a munkahelyi karácsonyok a pszichológus szerint szintén károsak
lehetnek. A sorozatos ünneplés miatt ugyanis elveszíti jelentõségét saját, otthoni
karácsonyunk. „Ha már az ötödik karácsonyfát látjuk, a sajátunk már nem ad ünnepi
hangulatot” - mondja a szakember.
Csökkentsük a karácsonyi stresszhatásokat!
Tegyünk hosszú sétákat a szabadban, kerüljük el a városi forgatagot!
Kerüljük el a zsúfolt bevásárlóközpontokat!
Az ünnepek alatt szakítsunk idõt magunkra is!
Óvakodjunk a túlköltekezéstõl!
Gondolkodjunk el azon, hogy vajon a karácsonyi készülõdés örömet, vagy feszültséget okoz bennünk. Ha úgy érezzük, jókedvvel tölt el minket az ünnepi készülõdés, akkor hagyjuk, hogy ez az érzés motiváljon bennünket!
Ne feledjük, a karácsony azért van, hogy pihenjünk, és együtt legyünk a szeretteinkkel, ne vegyük túl komolyan a külsõségeket!
Forrás: www.unnep.hu
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Szabó Katalin :

Várakozás
Hópehely álma
Szállni világra
Éj puha csendben
Toll puha párnán
Kisdedek álmán
Vágypille reppen
Tûzben a fények
Meleget zenélnek
Fahasáb reccsen
Halk ima szárnyán
Karácsonyt várván
Angyalszárny rebben.

Melyiket a kilenc közül?
Írta: Jókai Mór

Élt egyszer egy szegény csizmadia itt ebben a nagy Pest városában, aki semmiképpen nem tudott a mesterségébõl meggazdagodni.
Nem azért mintha az emberek összebeszéltek volna, hogy ezentúl ne viseljenek
csizmát; nem is azért, mintha a magisztrátus megparancsolta volna, hogy ezentúl a
csizmákat fele áron kell adni; munkát is jót csinált a jámbor, maguk a vevõk panaszkodtak, hogy nem bírják elszaggatni, amit õ egyszer megvarr; volt dolgozója is elég,
fizettek is becsülettel és János mester mégsem tudott gazdagságára jutni, mert másfelõl az Isten olyan különösen megáldotta, hogy minden esztendõben született neki
egy gyermeke, hol egy fiú, hol egy lány, és az olyan egészséges volt, mint a makk.
– Óh én uram Istenem – sóhajtott gyakran János mester minden újabb számnál,
amint lõn hat, lõn hét, lõn nyolc – mikor lesz már e hosszú sor után punktum?
Egyszer aztán eljõve a kilencedik; az asszony meghalt, és János mester egyedül
maradt a kilenc gyermekkel a világon.
Kettõ-három már iskolába járt, egyet kettõt járni kellett tanítani, másikat ölben
hordozni, kit etetni, kinek pépet fõzni; emezt öltöztetni, amazt megmosdatni és valamennyire keresni! Bizony édes atyámfiai, ez nem csekély hivatal, próbálja meg csak
valaki.
Mikor cipõt kellett szabni, egyszerre kilenc cipõ! Mikor kenyeret kellett szelni,
egyszerre kilenc karéj! Mikor ágyat kellett vetni, egyszerre az ajtótól az ablakig az
egész szoba ágy, tömve, dugva apróbb, nagyobb, szöszke, barna, emberforma fejekkel.
– Óh én uram Istenem, de megáldottál engemet – sóhajtozott magában elégszer
a jámbor kézmûves, mikor éjfélen is túl ütötte mustával a talpat a tõkénél, hogy ennyi
lélek testét táplálhassa: Kilenc biz ez, egész kerek kilences szám. No de hála érte az úr
Istennek még nincsen ok panaszra; mind a kilenc egészséges, jó erkölcsû, szép is, jó
is, épkézlábbal és gyomorral megáldva; s inkább kilenc darab kenyér, mint egy orvosságos üveg, inkább kilenc ágy egymás mellett, mint egy koporsó közötte; az úr
Isten õrizzen meg tõle minden érzékeny apát, anyát még akinek nyolc marad is, ha
egyet elvesznek belõle.
Egy karácsonyestén János mester késõn tért haza a nagy szaladgálásból, mindenféle kész munkát vitt haza, kevés pénzecskét szedett be, ami ismét a mesterségéhez, meg a napi szükségek fedezésére kellett. Hazafelé futtában minden utcaszegleten látott arany-ezüstös báránykákat, cukorbabákkal rakott asztalokat, amiket jámbor
kofák árulgatnak olyan gyermekek számára, akik magukat jól viselik; még meg is
kérdik elõbb: hogy a rossz gyermekeknek ne is adjanak el belõle? János mester egyegy helyen meg is állt; talán venni kellene belõle? Micsoda, mind a kilencnek? Az sok
volna. Egynek vegyen? Hogy a többi azután irigykedjék rá? Nem, majd õ ad nekik
más karácsonyi ajándékot, szépet is, jót is, ami el sem törik, el sem kopik, s aminek
valamennyi örülhet és mégsem veheti el a másiktól.
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– No, gyerekek, egy, kettõ, három, négy; mind itt vagytok – szólt hazaérkezve a
kilenctagú családja körébe. – Tudjátok-e azt, hogy ma van karácsonyestélye? Ünnep
ám ez. Nagyon örvendetes ünnep. Ma este nem dolgozunk semmit, hanem örülünk
valamennyien.
A gyermekek úgy örültek annak hogy ma örülni kell, majd felvetették a házat.
– Megálljatok csak, hát még ha megtanítlak benneteket arra a szép énekre, amit én
tudok. Nagyon szép éneket tudok ám; erre a napra tartogattam, karácsonyi ajándéknak!
Az apróságok nagy zsivajjal kapaszkodtak apjuk ölébe, nyakába; majd lehúzták
ezért a szép énekért.
– No mit mondtam? Ha jól viselitek magatokat. Aztán szépen sorba kell állni. Így
ni, amelyik nagyobb, elõbbre amelyik kisebb, hátrább.
Úgy szépen sorba állította õket, mint az orgonasípokat. A két legkisebb az apa
térdére és karjára jutott.
– Már most csendesség! Majd én elõbb eléneklem, ti pedig majd aztán utánam.
Azzal komoly áhítatos képpel levéve zöld sipkáját fejérõl, elkezdé János mester
azt a szép hangzatos éneket, ami így kezdõdik:
„Krisztus Urunknak áldott születésén…”
A nagyobb fiúk és leánykák az elsõ hallásra megtanulták a dallamot; több baj volt
a kisebbekkel, azok mindig félre vitték a dallamot, s kikimentek a taktusból; végre
mindnyájan tudták s az volt aztán a nagy öröm, mikor mind a kilenc egyszerre
vékonyan és vékonyabban zengedezte azt a szép dalt, melyet az angyalok énekeltek
azon az emlékezetes éjszakán, s talán még most is énekelnek, amidõn ilyen szép
kilenc ártatlan lélek õszinte örömének hangja kéri onnan felülrõl a visszhangot tõlük.
Bizonyára a gyermekek énekének örülnek odafenn a mennyben.
Hanem annál kevésbé örülnek odafenn az elsõ emeleten. Ott egy gazdag nõtlen
úr lakik egymaga kilenc szobában; egyikben ül, a másikban alszik, a harmadikban
pipázik, a negyedikben ebédel. Ki tudja, mire használja a többit. Ennek sem felesége,
sem gyermeke, hanem annyi pénze, hogy maga sem tudja, mennyi. Ez a gazdag úr
éppen a nyolcadik szobában ült az este és azon gondolkozott, hogy mért nincs az
életnek íze? Miért nincs a hírlapokban semmi érdekes, miért nincs e nagy szobákban
elég levegõ, amidõn János mester földszinti szobájából elkezdett elébb lassan, aztán
mindig erõsebben hangzani fel hozzá ama vidámságra ösztönzõ ének. Eleinte nem
akart rá ügyelni, hitte, hogy majd vége szakad, hanem mikor már tizedszer is újrakezdték, nem állhatta tovább a dolgot. Összemorzsolta kialudt szivarját s lement
maga hálókabátban a csizmadia szállására.
Éppen végezték azok a verset, amint benyitott hozzájuk s János mester, egész
tisztelettel kelt fel a nagy úr elõtt háromlábú székérõl.
– Kend János mester, a csizmadia, úgye – kérdé tõle a gazdag úr.
– Igenis szolgálatjára, nagyságos uram, parancsol egy pár fénymázas topánkát?
– Nem azért jöttem. De sok gyermeke van kendnek.
– Van biz, nagyságos uram, kicsiny is, nagy is, Sok száj, mikor evésre kerül a
dolog.
– Még több száj mikor énekelnek. Hallja kend, János mester, én kendet szeren-

csés emberré akarom tenni. Adjon nekem egyet ide a gyermekei közül, én azt fiammá fogadom, felneveltetem, eljár velem utazni külföldre, lesz belõle úr, a többieket is
segíti.
János mester szörnyû szemeket meresztett erre a mondásra, nagy szó volt az, egy
gyermeket úrrá tenni! Kinek ne ütne ez szeget a fejébe? Hogyne adná? Persze, hogy
oda adja, hiszen ez nagy szerencse.
– No válasszon kend közülük hamar egyet, aztán menjünk.
– Ez a Sándorka. No ezt nem adom. Ez jól tanul, ebbõl papnak kell lenni; a
második: ez lány, leány nem kell a nagyságos úrnak; a Ferencke: ez már segít nekem
a mesterségben, e nélkül nem lehetek el; a Jánoska: lám, lám, ez meg a nevemre van
keresztelve, nem adhatom oda; a kis Józsi: az meg egészen anyja formája, mintha
csak õt látnám, ez ne lenne többet a háznál? No most megint lány következik, ez
semmi; azután itt van a Palika. Ez volt az anyjának legkedvesebbje; óh szegény
asszony, megfordulna a koporsójában, ha idegennek adnám; no ez a kettõ még
nagyon kicsike, mit csinálna velük a nagyságos úr?
Úgy járt, hogy már a végére ért, még sem tudott választani. Aztán alulról kezdte
felfelé, de csak az lett akkor is a vége, hogy õ bizony nem tudja, melyiket adja oda,
mert õ valamennyit szereti.
– No porontyok! Válasszatok magatok, melyitek akar elmenni, nagy úr lenni,
kocsiban járni? Szóljatok no, álljon elõ, aki akar.
A szegény csizmadia majd elfakadt már sírva, ahogy ezt mondta; a gyermekek
azonban a biztatás alatt apródonkint mind a háta mögé húzódtak; ki kezét,ki lábát, ki
bõrkötényét fogta meg apjának, úgy kapaszkodott belé s bújt a nagy úr elõl. Utoljára
János mester nem állhatta tovább, odaborult közéjük, átnyalábolta valamennyit, s
elkezdett a fejükre sírni, azok pedig vele együtt.
– Nem lehet nagyságos úr, nem lehet. Kérjen tõlem akármit a nagy világon, de
gyermekemet egyiket sem adhatom senkinek, ha már az úr Isten nekem adta õket.
A gazdag úr azt mondta rá, hogy õ lássa, hanem hát legalább annyit tegyen meg
a kedvéért, hogy ne énekeljen többet a gyermekeivel idelent, s fogadjon el tõle ezer
pengõt ezért az áldozatért.
János mester még csak kimondva sem hallotta ezt a szót: „ezer pengõ” és már a
markába nyomva érezte.
A nagyságos úr megint felment a szobájába unatkozni, János mester pedig nagyot bámult azon az ismeretlen alakú ezer forintos banknótán, s azután, elcsukta azt
félelmesen ládájába, a kulcsot zsebébe tette és elhallgatott. Hallgatott az apróság is.
Nem volt szabad énekelni. A nagyobb gyermekek mogorván kuporodtak le a székre,
a kisebbeket csitítva, hogy nem szabad énekelni, a nagy úr odafenn meghallja. Maga
János mester hallgatva járt fel s alá a szobában, s gorombán kergette el magától azt a
kis porontyot, aki feleségének kedveltje volt, mikor odament hozzá és arra kérte,
hogy tanítsa meg õt újra arra a szép énekre, mert már elfelejtette.
– Nem szabad énekelni.
– Nem szabad énekelni.
Aztán leült duzzogva a tõkéhez, elkezdett buzgón szabdalni, addig faragott, addig
szabdalt, míg azon vette észre magát, hogy maga is elkezd dúdolni: „Krisztus urunk
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áldott születésén.” Elõször a szájára ütött, hanem aztán megharagudott, nagyot ütött
a mustával a tõkére, kirúgta maga alól a széket, kinyitotta a ládát, kivette az ezer
forintost, s futott fel az emeletre a nagyságos úrhoz.
– Nagyságos jó uram! Instálom alássan, vegye vissza a pénzt, hadd ne legyen az
enyém, hadd énekeljek én, mikor nekem tetszik, mert az több az ezer forintnál.
Azzal letette az asztalra a bankót s nyargalt vissza az övéihez, sorba csókolta
valamennyit, sorba állította orgonasíp gyanánt, közéjük ült az alacsony székére, s
rákezdték tiszta szívbõl újra:
„Krisztus Urunknak áldott születésén”
S olyan jó kedvük volt, mintha övék volna az a nagy ház. Akié pedig volt az a
nagy ház, egyedül járt kilenc szobáján keresztül, s gondolkozott magában, hogy
vajon mi örülni valót talál más ember ebben a nagy unalmas világban.
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Jaguár egy luxuskocsi,
Belül csupa bõr és kárpit,
A motorja felbõg gyorsan,
Utánam a por száll nyomban.
Kocsis Richard
Dózsa György Általános Iskola

Családi sportnap
Hagyományosan, ebben az évben is volt családi sportdélután az alsósoknak.
Sok anyuka, apuka és kistestvér jött el. Csapatjátékban, sorversenyben és egyéni
feladatokban mértük össze tudásunkat. A legügyesebb ugrálókötelezõ Põcze Laura
volt. A szülõk kellemesen elfáradtak, másnap sajgott kezük-lábuk-hátuk. Tudom,
bánnám, ha nem vettem volna részt rajta, s reméljük, évente többször is lesz ilyen
közös délutánunk.
Mayer Vivien 3. osztály
Dózsa György Általános Iskola

Horgászoknak teli a zsákja
Finom halakkal
Megfõzik majd halászlének
Az a mi kedvencünk
A halász horgászik a tóban,
Halat megfõzik a bográcsban.
A rozmárok is halásznak
Örülnek finom halaknak
A halászok olyan vidámak
Ha nem szöknek el a halacskák
A háló fogja el
Készítünk róla rajzokat is
Napocska süti a halakat is.
Hazaviszik a zsákban a halat,
Az lesz majd a finom falat.
Ezt küldtem én nektek,
A képeslapom megláthatjátok.
Már nem vagyok halacska,
Csak egy kifogott halacska.
Kosztolányi László verse
Dózsa György Általános Iskola
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Hóesés
Ha esik a hó, és azt szeretem,
Hogy a hókupacban bukfencezem.
Nevetek nagyokat, hú de jó!
Az a legjobb, ha esik a hó.
Szabó Norbert
Dózsa György Általános Iskola
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Kis fenyõ
Kis fenyõ, zöld fenyõ,
Szép vagy télben-nyárban,
Mégis ha itt van õ,
Jer be a szobába.
Ha végre itt van õ,
Az év legszebb napja,
Gyere be kis fenyõ,
S legyél karácsonyfa!
Hajdu Hajnalka, 3. osztály
Dózsa György Általános Iskola

Szólózni fogok
Alig pihentük ki a karácsonyi fellépést, mikor Szilvi nénitõl megtudtuk, hogy Laci
bácsi benevezett minket egy táncversenyre: Hetényi Gergõt, Boros Timit, Dula Vikit
és engem, Török Mátét. A táncversenyt február 5-én tartották, a Tatai Református
Egyházközség gyülekezeti termében. Sokat gyakoroltunk, Laci bácsi külön órákat is
adott nekünk. Gergõvel nagyon büszkék voltunk, hogy ránk esett a választás, pedig
a tánccsoportból sok fiú táncol nagyon jól. Úgynevezett somogyi táncot adtunk elõ.
A fiúk botot, a lányok üveget használtak eszközként. Február 5-én reggel 8 órára
kellett Tatára érnünk. Lepakoltunk, majd megismerkedtünk a Kincsõ Zenekarral,
akik a zenei kíséretet adták mindenkinek. Próbáltunk is, hogy a színpadot megismerjük. 11 órakor kezdõdött a verseny. Nagyon izgultunk. 15 mûsorszám volt. Gergõ és
Timi negyediknek lépett fel, Viki és én hatodiknak. Két perces szabad táncunk volt.
Egy órakor lett vége a versenynek, A zsûri visszavonult értékelésre, minket pedig egy
kis eszem-iszom, dínom-dánomra hívtak meg. Kettõ órakor kezdõdött az eredményhirdetés és az egyéni szakmai értékelés. Nagyon szép emléklapot kapott mindenki.
Sajnos egyikünk sem jutott tovább, pedig szerintünk mi voltunk a legjobbak, de úgy
látszik a zsûri nem úgy látta. Legközelebb biztosan jobban sikerül. Az emléklap és a
zsûri jóindulatú szakmai tanácsai is segít ebben minket.
Köszönjük ezt az izgalmas napot Põcze László tanár úrnak!
Török Máté
Dózsa György Ált. Isk.

Versike
Kis Petõfi nem vagyok,
Verset írni nem tudok,
Ezt a verset megírtam,
Több nem volt az agyamban.
Szalai P. Bence
Dózsa György Általános Iskola
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Úszni jó!?
Hat évvel ezelõtt, el nem tudtam képzelni, mi jó lehet az úszásban!
Hetente egyszer mentünk az uszodába, ahol Szilvi néni szeretett volna megtanítani úszni. Évekig ellenálltam a kísértéseknek, pedig akartam nagyon. Amikor láttam,
hogy a többiek sem süllyednek el, nem fulladnak bele, összeszedtem minden erõmet, akaratomat, s „vízbe vetettem” magam. Talán én csodálkoztam a legjobban,
amikor megtapasztaltam, hogy nekem is sikerül a víz színén maradnom. Most már
második éve, hogy én is vidáman szelem a habokat, igaz a 60-70 percben már
figyelem az órát, mikortól lehet pihenés címén játszani a tanmedencében. Örülök
annak, hogy sok társamhoz hasonlóan én nem adtam fel.
Péntekenként nagy hanggal, hatalmas lelkesedéssel rohamozzuk meg az uszoda
öltözõjét. Két – két és fél óra elteltével rendesen, kellemesen elfáradva ballagunk a
buszmegálló felé, s otthon lerogyva a tévé elé elmondhatjuk: édes a pihenés.
Tomozi László 6.o.
Dózsa György Ált. Isk.
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Tappancs kutyám
Tappancs kutyám
Nagyon okos,
Jelez, hogy ha
Jön a gonosz.
Jelzi, hogy ha
Éhes-szomjas,
Jön a macska,
Lesz nemulass!
Mellettem van
Jóban-rosszban
Hûséges kis
Barátom van.
Juhász Patrik
Dózsa György Általános Iskola

Tudnivalók Miután kinyomtattuk a társasjáték tábláját, egy kemény papírra ragasszuk ezt fel
a tartósság érdekében. Egyéb eszközök, amik a játékhoz kellenek: -egy dobókocka - lépõ bábuk
(annyi, ahány ember szeretne játszani)
Játékszabály: A startról indulnak a játékosok. Értelemszerûen annyit lépnek elõre, ahányat
dobtak. Ha a következõ mezõkbe lépnek, az ahhoz tartozó feladatot meg kell csinálni.
3.mezõ: Számoljunk! Hány éves vagy? Tapsolj annyit! Helyes válasz esetén: hármat léphet elõre!
5.mezõ: Zengõ-bongó! Énekelj el egy olyan dalt, amely valamilyen állatról szól! Helyes válasz
esetén: kettõt léphet elõre.
8. mezõ: Számoljunk! Hány kereke van egy autónak és egy biciklinek összesen? Helyes válasz
esetén: hármat léphet elõre.
12. mezõ: Zengõ-bongó! Énekeld el a kedvenc dalodat! Helyes megoldásnál: kettõt léphet elõre.
15.mezõ: Környezetismeret: Mondd el a lakcímedet! Helyes válasz esetén: kettõt léphet elõre.
17. mezõ: Számoljunk! Két macskának hány lába van összesen? Helyes válasz esetén: hármat
léphet elõre.
22. mezõ: Környezetismeret: Mi az apukád és az anyukád foglalkozása? Helyes válasz esetén :
kettõt léphet elõre.
23. mezõ: Zengõ-bongó! Tapsold el a kedvenc dalod ritmusát! Helyes megoldás esetén: kettõt
léphet elõre.
27. mezõ: Zengõ-bongó! Mondj el egy mondókát! Helyes megoldás esetén: kettõt léphet elõre.
28. mezõ: Számoljunk! Dobj egyet a kockával! Annyit léphetsz elõre, ahányat dobtál.
32. mezõ: Környezetismeret: Mik kellenek egy növény fejlõdéséhez? Sorolj fel négy dolgot! Helyes
válasz esetén kettõt léphet elõre.
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Hol volt, hol nem volt, nem ma volt, nem is tegnap, talán tegnapelõtt, amikor én
nagyanyámnál töltöttem az iskolai szünetek minden percét. Szüleim mindketten
dolgoztak és hát ugye nem maradhattam magamra naphosszat. Nehogy valami bolondság megforduljon a fejemben, mondogatták. Ugyan miféle bolondságra is gondolhattam volna én, hiszen állandó vendége voltam a könyvtárnak, meg aztán a ház,
ahol laktunk, tele volt velem egyívású gyerkõccel. Talán ez utóbbi – mármint a sok
gyerek – késztette arra a gondolatra a szüleimet, hogy jobb lesz nekem ettõl a csapattól távol.
Hát bizony jobb is volt.
Annyi csodát láttam én a nagymamáim falujában – Darnózselin – hogy egész
életemre elteltem velük. Mindkét nagyszülõm ebben a faluban lakott. Volt ott rokon,
unokatestvér bõven. S mert számítógép akkor még nem volt, TV is csak mutatóban
egy-egy tehetõsebb családnál, maradt nekünk a baromfiudvar, a kert és a határ száz
csodája.
Nos ebben az idõben, amirõl beszédemet sorolni szeretném, apai nagyanyámnál vendégeskedtem éppen, akinek volt egy Marci nevû keverék kutyája. Fekete
színû, rövidszõrû, alacsony eb úrfit tisztelhettünk benne. Kinézete nem volt ijesztõ,
ám a hangja az förtelmesen rekedt, mély baritonként hangzott ha rákezdett – de azért
azt hiszem, sem az opera, sem a zenés színházak nem fizettek volna tíz fillért a
fellépéséért.
Nem is tudom miért szaporítom feleslegesen a szót, amikor már mondhatnám a
velejét annak, amiért tulajdonképpen belekezdtem mondókámba.
Volt a nagymama kertje végében egy patak, s azon egy keskeny fahíd. Éppen csak
akkora, hogy az én akkori csenevész testem széltében – hosszában elfért rajta. Itt
múlattam az idõt a magam és a mama kacsáinak örömére. No ez utóbbi talán magyarázatra szorul. Hogyan is kerülnek ide a kacsák? Ez a patak telis-tele volt apró halacskákkal. Nagyon hosszú ideig tudtam nézni a vizet, a halacskák ezüstös csillogását, a
vízi növényeket, mert átlátszóan tiszta víz folydogált a mederben. Szinte bele szédültem. Szerencsére nem a vízbe, csak a látványba. Mondja a mamám egy alkalommal:
szednék már valami zöldet a kacsáknak, csalánt meg egyéb más gizgazt. Brrrr. Csalánt? Csíp, büdös, meg zöld lesz a kezem tõle. Emlékeztem rá, hogy valahol láttam
egy alig használt szitát kidobva. Rá is akadtam a színben, a nagyapa szekerének
hátuljában. No kimentem én azzal a szitával a patakra, ráhasaltam a kis fahídra.
Belemerítettem a szitát a vízbe és vártam, hogy az apró halak összegyûljenek fölötte.
Amikor már elegen rajzottak ott, kikaptam a szitát a vízbõl. Vittem örömmel és öntöttem a kacsák elé. Falták, ahogy mondani szokás – mint kacsa a nokedlit. Néhányszor
megismételtem ezt a nagy halászatot, s láttam, hogy már degeszre ették magukat.
Próbálkoztam azért még, amikor a híd alól egyszerre brekegés hallatszott. Mellettem
volt a Marci kutya – hát hol is lehetett volna máshol – így mindketten felkaptuk
fejünket a hangra és hegyezni kezdtük a fülünket.

Kurutty, kurutty és megint csak kurutty és brekeke. Marci kutyánk megirigyelhette
a vartyogást, mert majdnem hasonlóan válaszolt. Krrmmm, krrmmm, krrmmm. A
béka ismét rákezdett s ez folyt ki tudja meddig. Már rég otthagytam õket, amikor még
hallottam társalgásukat. Talán meg akarták tanulni egymás nyelvét, hogy ne csak
szajkózzák folyton a mondandójukat, hanem, hogy meg is értsék egymás „beszédét”. Meddig tartott a tanfolyam, nem tudom. Csak azt tudom, hogy a mai napig nem
hallottam ugató békát, vartyogó kutyát sem a mama kertje végében sem a világ más
tájain. Nem is lesz ez másként jövõre sem. Nem lesz soha béka-vau s nem lesz kutyakutykurutty.
Tonomár István

AZ ERDEI FENYÕK
álmodnak most szép szobákat
meleg szemeket piros almákat
mosolygó arcot apró angyalokat
feledve az erdei fagyokat
álmodnak díszeket csillogó ékeket
trombitás csendes halk zenéket
asztalon gõzölgõ ünnepi étket
örömtõl áradó családi képet
álmodnak szépeket az erdei fenyõk
most még szolganép
de lesznek elõkelõk
új ruhába bújók
jászolnál térdelõk
színes fényben állók
csillagig szökkenõk
nekünk örömszerzõk
az erdei fenyõk
Tonomár István
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ITT A TÉL
mentem, mentem, mendegéltem,
míg egy szép mezõre értem,
õsz végének legvégénél,
e szép rétnek legszélénél,
megpihentem fák tövénél.
ó, de messze fenn az égen,
felhõk gyûltek, keveregtek,
sûrûsödtek, fenyegettek,
pillangókat elkergettek,
madarakat messze ûztek.
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hoztak nekem rossz napot.
a szívemre bánatot,
a mosolyom
az arcomra
ráfagyott.
tavasz nyár õsz itt hagyott.
pedig nincsen semmi baj,
csak az történt, mint tavaly
ez idõ tájt megesett:
az elsõ hó leesett.
megy az idõ mendegél
így hát megint itt a tél.
Tonomár István

Könyvajánló kis-, és nagykamaszoknak!
Mark Twain:
Tom Sawyer és Huckleberry Finn kalandjai
„... az életbõl lestem el, mégsem egy bizonyos fiúról
mintáztam – három jól ismert gyerek vonásait egyesítettem benne, a regényszerkesztés szabályai szerint” – így írt a szerzõ Tom Sawyer-rõl, ám jóval
többet tett ennél. Mindenkirõl szól, tehát mindenkinek szól, ezért örök életû ez a regény, ami már elsõ
megjelenésekor (1884) nagy sikert aratott. Az ifjúsági irodalom sok szép alkotása között egyike a legkiválóbbaknak.
„Aki nem olvasta a Tom Sawyer Kalandjai címû
könyvet, mit se tudhat rólam, de az nem tesz semmit. A könyvet egy Mark Twain nevû úriember írta,
és nagyjából az igazságot írta meg. Néha lódított
egyet-mást, de azért a java igazság, amit írt.” Huckleberry Finn szavai ezek, a regény izgalmas eseményeit ugyanis az õ elbeszélésébõl ismerjük meg. De
ott van mellette a hûséges barátja, Tom Sawyer is. Minden nagy vállalkozásuk közös:
hajóznak a Mississipin, szélhámosok társaságába keverednek, nagy és izgalmas „rabszolga-szabadító” akciót folytatnak – úgy, ahogy az igazi nagy regényekben meg van
írva – az öreg Jim megszöktetésére. A legnehezebb mégis: mindezt megírni. Huck
Finn õszinte szavai szerint: „Ha tudtam volna, hogy milyen fene nehéz dolog egy
ilyen könyvet megírni, bele se fogtam volna;
nem is kezdek ilyenbe még egyszer.”
S most nézzünk egy kis ízelítõt a könyvbõl!
„Tom megszólította a társadalom e regényes kitagadottját:
– Szerbusz, Huckleberry!
– Szerbusz! Na, mit szólsz hozzá?
– Mihez?
– Ehhez a döglött macskához.
– Mutasd közelebbrõl, Huck. Tyû! Milyen
kemény! Hol szerezted?
– Vettem egy fiútól.
– Mit adtál érte?
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– Egy kék cédulát és egy disznóhólyagot, amit a mészárosnál találtam.
– És hol találtad a kék cédulát?
– Ben Rogerstõl vettem két hete egy karikahajtóért.
– Te, mondd, mit csinálsz evvel a döglött macskával?
– Mit csinálok? Szemölcsöt lehet vele irtani.
– Szemölcsöt? Nem igaz! Te, én tudok valamit, ami jobb.
– Fogadjunk, hogy nem jobb. Na, mi az?
– Békanyál!
– Békanyál? Ér is az valamit!
– Próbáltad már?
– Én nem, de Bob Tanner megpróbálta.
– Ki mondta?
– Ki mondta? Õ mondta Jeff Thatchernek, Jeff mondta Johnny Bakernek, Johnny
mondta Jim Hollinsnak, Jim mondta Ben Rogersnek, Ben elmesélte egy négernek, és
a néger elmondta nekem.
– Na és? Mind hazudtak. Biztos, mind hazudtak, még a néger is. A négert nem
ismerem ugyan, de még sosem láttam olyan négert, aki ne hazudott volna. Te talán
láttál? Mi? Mondd, Huck, hogy csinálta Bob Tanner?
– Hát bedugta a két kezét egy odvas fába, amelyikben az esõvíz békanyálas volt.
– Nappal?
– Persze, hogy nappal.
– Arccal a fának fordulva?
– Persze, azt hiszem.
– Mondott valamit?
– Mit tudom én, mit mondott.
– Na, ugye! Tudtam! Ilyen marhaságot! Szemölcsöt akar gyógyítani békanyállal!
Persze, hogy úgy nem használ. Tudod, hogy kell ezt csinálni? Pont éjfélkor a legsûrûbb erdõben keresni kell egy olyan odvas fát, amelyikben békanyálas a víz, háttal a
fatörzshöz kell állni, bele kell nyúlni a vízbe, és el kell mondani ezt a mondókát:
Árpadara, árpa, kukoricadara,
Tûnjön el kezemrõl szemölcs, ótvar, ragya.
Aztán tizennégy lépést kell elõre, becsukott szemmel, tenni aztán háromszor egymás után meg kell fordulni, és hazamenni. De útközben egy szót sem szabad szólni.
Mert ha beszélsz valakivel, a varázs nem ér semmit.
– Lehet, hogy így kell csinálni, de Bob Tanner azért másképp csinálta.
– Biztos, hogy nem így csinálta! Bobnak van a legtöbb szemölcse az összes fiú
közül, és biztos, hogy egyetlenegy se lenne rajta, ha tudta volna, milyen varázsigét
kell mondani a békanyálra, hogy hasson. Azt hiszed, egy szemölcsöt szedtem így le
a kezemrõl? Tudod, sokszor játszom békákkal, és sok szemölcsöt kaptam már. De
néha a kisebbeket babbal szedem le.
– Igen, tudom. A bab jó, ezt már én is csináltam.
– Igazán? Hogy szoktad te csinálni?

– A babot kétfele vágom, a szemölcsöt annyira elvágom, hogy kicsit vérezzen, a
vért az egyik fél babra teszem. Éjfélkor, újhold idején a keresztúton lyukat kaparok, és
elásom ezt a fél babot, a másik felét meg elégetem. A véres fél bab aztán elkezd nõni,
nõni, a másik felével akar találkozni, és segít a vérnek, amelyik magához szívja a
szemölcsöt, úgyhogy hamar elpusztul.
– Ez az! Így kell csinálni. De még sokkal jobb, ha a következõ varázsmondást
mondja el az ember, mikor elássa a babot: „Menj, bab, menj el, bab, vidd el az én
szemölcsömet.” Így csinálja Joe Harper is, pedig az már mindenfelé járt, még
Coonville-ben is volt. De mondd csak, Huck, hogy szeded le õket a döglött macskával?
– Tudod, az ember fogja a macskát, és éjfél fele kimegy a temetõbe, oda ahol
valami gonosztevõt, vagy rossz embert temettek el. Pontban éjfélkor aztán jön az
ördög, néha kettõ vagy három is, de nem látni õket, csak annyit hallani, mintha a szél
fújna, esetleg néha hallani, amint beszélnek. Mikor aztán el akarják vinni a gonosz
lelket, meg kell fordulni, és az ördögök után kell dobni a döglött macskát. Közben ezt
kell mondani: „Ördög, menj halott után; macska, menj ördög után; szemölcs, menj
macska után; többet ne is lássalak!” Ez minden szemölcsöt elpusztít.
– Jó varázs lehet! Megpróbáltad már, Huck?
– Még nem, de Hopkinsné mondta.
– Akkor biztos jó varázs, azt mondják, az öreg
Hopkinsné boszorkány.
– Azt mondják? Én tudom, hogy boszorkány!
Megbabonázta az én öregemet is, megverte szemmel. Az öreg maga mondta. Egyszer a faluba jövet Hopkinsnéval találkozott, s rögtön úgy érezte, hogy rontás van rajta. Az öregem felkapott
egy követ, és ha a vénasszony le nem hajol, el is
találja. Éjjel aztán le is gurult az öreg arról a szalmarakásról, amelyiken részegen aludt, és el is
tört a keze.
– Borzasztó! És hogyan tudta, hogy õt babonázza Hopkinsné?
– Hát istenem, az öreg könnyen meg tudja
mondani. Azt mondja, ha nézik az embert, s ha
olyan hegyesen néznek, akkor azok boszorkányok.
Pláne, ha morognak is hozzá. Az öregem azt mondja, hogy ilyenkor, mikor morognak, mindig visszafelé mondják a miatyánkot.
– És mikor próbálod ki a macskát, Huck?
– Ma éjjel. Azt hiszem, ma éjjel eljönnek az
öreg lóképû Williamsért.
– De az öreget már szombaton eltemették. Már
biztos elvitték a lelkét szombat éjjel. Nem igaz, Huck?
– Hogy lehet ilyeneket beszélni! Azt hiszed,
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hogy szombat éjfélig meg tudták volna csinálni? Akkor meg már vasárnap van, és
tudod, az ördögök nem mernek vasárnap a földre jönni.
– Persze! Sose jutott volna eszembe. Te Huck, mondd, elviszel magaddal?
– Elviszlek, de csak ha nem félsz!
– Félni? Pont én félek! Szóval, nyávogsz majd?
– Igen, és te nyávogj vissza, ha jössz. ...”
S, hogy a szemölcs valóban eltûnt-e, s milyen kalandokba keveredett ez a két jó
barát, azt olvassátok el a regényben.
Jó szórakozást hozzá! Meglátjátok, nem fogtok csalódni!
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A könyvet Kass János rajzai díszítik.

Omega: Gyermekbiblia
– A világ legcsodálatosabb története a gyermekek nyelvén
Isten népének története: Az Ószövetség
Mózes 1-4.
Kezdetben
Régen, az idõ kezdetén teremtette Isten világunkat.
Õ teremtette a Napot, hogy világítson nappal, a
Holdat és a csillagokat pedig, hogy uralják az éjszakát. Az Õ mûve az ég, a föld és a tenger.
Az Õ teremtményei a madarak, a halak, és minden egyéb állat. Isten nagyon elégedett volt, amint
teremtményeit szemlélte. A világ készen állt az ember
fogadására. Ezután teremtette Isten az elsõ férfit és
nõt: Ádámot és Évát.
Isten Ádámra és Évára bízta az új földet, hogy
vigyázzanak a növényekre és fákra, a madarakra,
halakra és egyéb állatokra. Csodálatos otthonban,
az Éden kertjében helyezte el õket, ahol hûs folyók, árnyékot adó fák és különbözõ
gyümölcsök voltak.
Ádám és Éva nagyon boldogok voltak. Isten csak egyetlen dolgot tiltott meg
nekik, hogy egyenek a jó és gonosz tudásának fája gyümölcsébõl. Isten azt mondta, ha
ezt a parancsot megszegik, meghalnak. Ádám
és Éva ekkor még barátai voltak Istennek, és
mindenben az Úr akaratát cselekedték.
Volt azonban valaki, aki meg akarta rontani Isten által tökéletesnek teremtett földet.
Egy napon, amikor Éva elsétált a jó és gonosz tudásának fája elõtt, meghallotta a kígyó lágy sziszegõ hangját:
Látod milyen jó ez a gyümölcs?
Ugye, hogy összefut a nyál a szádban? Csak
kóstold meg, ez majd igazán bölccsé tesz, és
olyan leszel, mint Isten.
Éva hallgatott a kígyó hízelgõ szavára.
Amikor ránézett a gyümölcsre, azonnal elfelejtette, hogy Isten milyen jó és kedves volt
hozzá. Olyan akart lenni mint Isten, ezért
megszegte az Úr parancsát.
Kinyújtotta kezét, leszakította a gyümölcsöt, megkóstolta és Ádámnak is adott belõle.
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Ettõl a perctõl kezdve minden rosszra fordult. Isten tudta, hogy mit tettek. Elõle
semmit sem lehet elrejteni. Ádám és Éva nem lehetett többé Isten barátja.
El kellett hagyniuk az Éden kertjét, ahol azelõtt olyan boldogok voltak, együtt
jártak és beszélgettek Istennel. Egy angyal kivont karddal õrizte a bejáratot, hogy
megállítsa õket, ha vissza akarnak térni.
Ezután mindenért keményen meg kellett dolgozniuk. Azt is megtanulták, hogy
milyen érzés a fájdalom. Az volt a legrosszabb, hogy valóra vált Isten félelmetes
figyelmeztetése; tudták, hogyha megöregednek, meg fognak halni.
Ádámnak és Évának két fia született, miután elhagyták az Éden kertjét: Kain és
Ábel. Amikor felnõttek, Kain földmûvelõ lett, Ábel pedig pásztor és apja nyájára
vigyázott.
Aratás idején Kain ajándékot adott Istennek a termésbõl, így mondott köszönetet
a gondviselésért. Ábel viszont a bárányaiból adott Istennek. Ezek jó ajándékok voltak, de Isten szeretetét nem lehet ajándékokkal megvásárolni. Õ azt nézik milyenek
vagyunk.
Ábel jó ember volt, és Isten kedvesen fogadta az ajándékát. Kain viszont féltékeny
és mérges volt. Gyûlölte testvérét mert tudta, hogy Isten nem fogadta el az õ ajándékát.
Egy napon amikor kint voltak a mezõn, Kain megölte Ábelt. Azt gondolta, hogy
senki sem látta gonosztettét, Isten azonban tudott róla.
Kain súlyos büntetést kapott: örökre el kellett hagynia otthonát és családját. A jó
és a tökéletes új föld is rontás áldozata lett.

Jézus és követõinek története: Az Újszövetség
Lukács 1:26-38
Mária
Názáret városában, Izráel északi részén (Galilea tartományban) élt egy Mária nevû
lány. Olyan volt mint a többiek, segített anyjának kenyeret sütni, gyapjút fonni, és
vizet hordani. Amikor elég idõs volt már, a szülei elrendezték, hogy Józsefhez, a
városi ácshoz menjen feleségül. Egy
napon azonban valami rendkívüli dolog történt.
Máriát most is, mint mindig, lekötötték a napi feladatok, gondolatait
azonban már a közelgõ esküvõ foglalta le. Amikor feltekintett, egyszer csak
egy idegent pillantott meg, aki õt figyelte. Mielõtt egy szót is szólhatott volna,
a jövevény megszólalt:
– Gábriel vagyok, Isten üzenethordozó angyalainak egyike – mondta. –
Üzenetet hoztam neked Istentõl.

Mária alig akart hinni fülének. Megijedt, és azon tûnõdött, hogy mit akarhat az
angyal.
– Ne félj! – folytatta az angyal – Isten mindent tud rólad, és szeret téged! Azért
küldött hozzád, hogy elmondjam neked, egy különösen megtisztelõ feladatra választott ki téged. Te leszel az Istentõl ígért király édesanyja, s a születendõ gyermek
Isten Fia lesz.
– Ezt nem értem, - mondta Mária. – Hiszen még férjhez sem mentem... – Csak úgy
zúgott a feje a sok kérdéstõl.
– Ezt maga Isten fogja elvégezni, hiszen számára semmi sem lehetetlen. Emlékezz
csak Erzsébetre, a rokonodra. Mindenki azt gondolta, hogy neki már soha nem
lesznek gyermekei, most mégis kisbabát vár. Meglátod, Isten elõtt nincs legyõzhetetlen akadály.
Amikor Mária ezt meghallotta, tudta, hogy bízhat Istenben, aki mindig megcselekszi azt, amit ígér. Neki nem fontos az, hogy mindent értsen.
– Megteszem mindazt, amit Isten kér tõlem – válaszolta.

Lorien :

Imádság
Miatyánk, ki odafenn vagy,
Védjél, óvjál mind magad,
Legyen szent a Te neved,
Ajakadon, mi szó nevet.
Hozd el nékünk Országod,
Legyen szép most világod.
Minden, amit Te akarsz,
Égen - Földön igaz az.
Falat kenyeret, ha Tõled kapok,
Tudom, ezzel örökre hagyok.
Ha rossz is voltam: Atyám, kérlek,
Bocsáss meg nekünk minden vétket.
Vigyázz rám ma jóban-rosszban,
S édes Jézust mentsd meg Uram!
Védd meg Atyám családom,
Szüleimet, minden barátom,
S légy velem, hogyha az élet
szembehoz egy nehézséget.
Fogd a kezem, hogyha félek,
S én csak nézlek, nézlek Téged.
Ámen.
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Balladák földje: Erdély
– Erdélyi magyar írók történelmi elbeszélései
A könyv, amelyet ezúttal ajánlok Önök könyvespolcára, mely erdélyi magyar írok tollának írásait gyûjtötte össze. Wass Albert, Tamási Áron mellett Kacsó Sándor, Kemény Zsigmond, Antal Áron, Jósika Miklós,
Petelei István, Molter Károly, Osvát Kálmán, Asztalos
István, Bánffy Miklós és Nyírõ József balladái keserûen megható képet festenek elénk. Az írásokból
Nyírõ József: A nóta címû balladáját választottam
ajánlóként.
Nyírõ József: A nóta
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– Hej, Ágnis, Ágnis, Huszár Ágnis! Ha te nem volnál, nekem beh jó volna! – sóhajtott rá a lovak farára
Laji, a szeretõje. Illetõleg, ha a szertõje volna, s nem csak Laji veszne meg Ágnisért,
hanem a lány is több vonzalmat mutatna a legény iránt, ez a tisztességes székely fiú
nem sorvadozna az üres deszkás szekéren, hanem repülne hazafelé, hogy mihamarabb lássák egymást. Így azonban minek! Azt csinálhat tõle a két ló, amit akar. Nagy
kedvük nekik se volt. Ember, állat érezte abban az idõben a kisebbségi sorsot, amihez hozzájárult most a legény nagy bánata is. A boldogtalan szerelem pedig nehezebb akármilyen terü-deszkánál.
De különben szép holdvilágos, szikrázó, csillagos éjszaka volt. Laji felnézett rájuk, míg szeme beleködösödött a nézésbe, és a nehéz érzéstõl kibõdült belõle a nóta.
Az, hogy: „Nem jó csillag lett volna énbelõlem” ... Fene tudja már, hogy hol ragadt
bele a fülébe, de a jelenlegi helyzetéhez nagyon ez a nóta talált. Arról vagyon szó
ugyanis jelenleg, hogy Pásztor Lajiból azért nem lett volna jó csillag, mert éjfél után
nem feküdnék le a többi rendes csillaggal, hanem fenn maradna az égen, körbejárná
a nagy eget, s úgy nézné meg, hogy „a babám” kit szeret.
Ilyen, a hûtlen szeretõjét lesõ, a nagy eget körbejáró boldogtalan legény sok van
a csillagok között, csak kevesen látják testi szemeikkel, mert az emberek egy részének
még nem jött el, a más részének meg már elmúlt az ideje. Ahogy a lovak a szentpáli
tetõn felfelé haladtak, az aljból valóban úgy látszott, hogy a legényt egyenesen a
bánatos csillagok közé viszik; de valami kicsi bajnak mégis kellett történnie, mert
hirtelen lebuktak a túlsó oldalon Recsenyéd felé és leereszkedtek vele újra a súlyos
sorsú, fekete földre. Székelyföldön abban az idõben a Jóisten is nehezen tudta volna
megmondani elsõ tekintetre, hogy bú vagy bánat van-e több rajta. Azt se hagyták,
hogy csendesen viseljük. A levesünkbe, bibliánkba egyaránt beledugta az orrát a
hatalom. A szerelemmel úgy-ahogy még elég szabadon boldogulhattunk, csak a
leányt nem tudtuk eltartani, ha feleségül vettük. Akinek meg még a szerelem se

sikerült, mint ennek a boldogtalan Pásztor Lajinak, annak jobb volt, ha megkönnyebbült az ágya szalmája, s egyenesre nyújtózott a temetõben.
A szerencsétlenben még tartotta a lelket a nóta, bár a nehéz bánattól már azt se
tudta, hogy mit énekel. Az éjszaka fekete pora is nehezítette teste-lelkét. A lovak is
súlyosabban léptek elõre. Késõbbre is járt az idõ, s az álom olyan mélyen elnyomott
mindent, hogy a szekérzörgésre még az útszéli fûszál se emelte fel a fejét. A csillagok
is mintha még hátrább húzódtak volna az ég végtelenségébe, szemmel láthatóan
azonban a nagy mindenségben, minden szegény Lajinak fájt, a szíve még inkább
elfacsarodott, s a nóta már-már elviselhetetlenné vált száján. Fekete szárnya elszomorított mindent körös-körül, s még az alvók álmát is megzavarta, pedig abban az
idõben azzal a vékony reménységgel feküdtünk le Erdélyben, hogy hátha valami
csuda történik, s valami könnyebbséget hoz a sorsunkban másnap.
Ez a legény azonban még a másnapot se várhatta meg, mert az egyik faluban – ha
jól tudom, éppen Szentpálon – a csendõrök felriasztották a bánatból:
– Stai! Állj!
A lovak már ismerték ezt a mondást. Maguktól megállottak, hogy az õrmester
bedughassa fejét a kóber alá.
Meg is tette, de nem azért, hogy Lajinak „Egészséget s Pénzt” kívánjon, hanem
egy szó nélkül lehúzza a szekérbõl.
– Hogy mersz magyarul énekelni?
Ne érjem meg a holnapot, ha nem ezt mondta! ... Az efféle dolog olyan mindennapi volt abban az idõben, hogy nincs is mit csodálkozni rajta.
Az õrmester úr különben is abból a fajtából való volt, akinek hiába magyarázta
volna szerencsétlen Pásztor Laji, hogy azzal õ semmit se árt a világrendnek és semmi
ideiglenes hatalomnak, ha egy elkeseredett csillag képében körbejárja a nagy eget, s
úgy nézi meg, hogy a babája kit szeret. Nem is lett volna ideje rá, mert mire a száját
feltáthatta volna, a puska tusa két felõl zúdult a testére:
– Adok és neked magyar nótát! ...
Ebbõl világosan megtudta Pásztor Lajos fiatal székely legény, nem azért kell
szenvednie, mert a füveket, fákat, mezõket, pihenésre eldõlt fehér utat, a szép éjszakát gyönyörködtette a dalával; hanem azért, mert magyarnak született, amit õ eddig
természetesnek és Isten rendelésének tartott egyszerû eszével. Hirtelen azonban rájött, hogy ez mégis valami más, s míg az ütések zuhogtak a fejére, maga elé meredve,
szinte rádöbbenve lassan, ízenkint kimondta: magyar!...
Észre sem vette, hogy az arcából lehulló vér még meg is festette a szót, csak arra
bámult fel, hogy valahonnan belülrõl, szívébõl-e, agyából-e, lelkébõl-e, honnan, azt
õ nem tudta, de valahonnan nagyon mélyrõl elöntötte egész lényét valami hatalmas,
édes, fénylõ áram, mintha tûzárvíz lenne, és felrémlett benne, hogy mi az a magyar.
A fájóan szép és különös érzéssel úgy el volt foglalva, hogy éppen csak összerándult az nehéz ütésekre, de nem ért rá védekezni. Megvallva az igazat, nem is akart,
pedig szíjas, széles, szálas, kemény legény volt, aki az öklével is meg tudta volna
értetni magát, de most valami ünnepféle volt benne, amit nem akart verekedéssel
megszentségteleníteni. Csak akkor ütötte fel dacosan a fejét, mikor az õrmester felparancsolta a szekérre, és ráförmedt:

201

Lehúzom a bõrödet, ha még egyszer magyarul énekelni mersz!
Pásztor Laji nem szólt semmit, csak meglepetten rápillantott az õrmesterre, fejében, testében fájdalmak nyilaldostak, a távoli falu fényei és az ég csillagai reszkettek
megvert szemei elõtt, füleiben tompa, egyhangú búgást érzett, és idõbe telt, amíg
valamennyire össze bírta szedni magát. Jól ki volt készítve. Arca véres, foltos, dagadt,
teste kínzott, sajgó, szemei vérmesek, zekéjén is alvadt vér, kezén sebek. Hirtelen
nem is tudná megmondani, hogy mennyi ideig verték a csendõrök, de nem is ez a
fontos, hanem az a parancs, tilalom, hogy neki többet nem szabad magyarul énekelni. Egyszerû, szerelmes és szegény falusi legény volt Pásztor Laji, azt is tudta, hogy az
életével játszik, de azzal is tisztában volt, hogy gaz árulás volna önmaga és a magyarok ellen, ha õ most az õrmesternek szót fogadna. Csak azért is kitátotta dagadt száját,
ahogy tudta, és farkasszemet nézve a csendõrökkel, tele tüdõvel kizengte magából:
Nem jó csillag lett volna énbelõlem...
Az õrmester puskát fogott rá. A szemébe volt írva, hogy kavargó dühében rálõ, ha
a legény nem engedelmeskedik a parancsnak. Mindenki érezte, hogy az élet-halál
pillanatai ezek, és a legénytõl függ minden. Az égen futó hold sietve bújt elõ egy égen
feledkezett felhõcske mögül, és megvilágította az úton álló szekeret. Pásztor Laji székely legény ekkor még jobban kiegyenesedett, egész alakját, képét afféle szent kábulat
öntötte el, és boldogan elmosolyodva, csak azért is kiénekelte a nóta második sorát:
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Éjfél után fennmaradnék az égen
Az õrmester keze megrándult, s a lövés eldördült. A legény hátrahanyatlott, a lovak
a szekérrel ijedten megugrottak, de ismét lépésre fogták, mintha tudnák, hogy súlyosan sebesült gazdájuk és Isten után apjuk a lelkét készül kiadni.
A csendõrök is vigyázzba merevedtek, s az õrmester tétován a karjával megtörülte a hideg homlokát, és felcsattant benne a szörnyû kérdés: „Mit csináltál, moi Joane...”
A próbacsendõr sûrû görögkereszteket hányt magára, és hirtelen a föld is mintha
ellankadt volna. Bizonyos, hogy egyszerre majdnem kibírhatatlan csend borult a
lövés után az egész természetre, és ebben a csendben kínosan és olyan kietlenül,
hogy még az ég is belerázkódott, felhangzott a haldokló legény ajkáról a nóta folytatása:
Éjfél után körbejárnám a nagy eget...
A lovak esett fõvel, szinte zajtalanul tovabandukoltak az úton, s mielõtt befordultak
volna a fehér kanyarulatba, messzirõl, nagyon messzirõl, mintha már a másvilágról
hallszanék, felhangzott a befejezõ sor is:
... S úgy nézném meg, hogy a babám kit szeret...
Az éjszaka egyet sóhajtott, aztán elcsendesedett minden...

*

*

*

Mondom, ez az egész história a régi világban történt. Lehet annak ide-oda már
tizenöt esztendeje is. Annak idején titokban sokat szörnyülködtünk és keseregtünk
rajta, de a Pásztos Lajos temetése után egyéb bajaink között bizony megfeledkeztünk
róla. A szeretõje, a Huszár Ágnis sorsát se tartottam számon. Most se ástam volna elõ
az egész ügyet, ha minap a falugyûlés után, mikor elhatároztuk, hogy végre mi is
felállítatjuk a hõsi halottak emlékét – maga Huszár Ágnis bé nem óvakodik hozzám,
s azt nem mondja szemérmesen, szemlesütve, hogy: „Nagy kérésem volna, tekintetes úr!”
– Ki vele, Ágnis! Mi az?
– Csak annyi – bátorkodik kissé már ütõdött vénleány -, hogy ha már összeírják
a hõsöket, ne feledjék ki a szegény boldogult Pásztor Laji nevét se.
– A Pásztor Lajiét? – lepõdöm meg, mert hirtelen eszembe jut, hogy erre nincs
törvényes lehetõség. A kisebbségi sors hõsi halottairól még nem történt intézkedés.
Ezt azonban nem mondhatom meg ennek a leánynak. Azt ölném meg benne, amiért
a szeretõje meghalt. Mintha mégis sejtene valamit ez a leány, elmenõben nagyon
komolyan figyelmeztetett:
– ... Mert ha valaki, õ igazán megérdemli, hogy arra a kõre felkerüljön a neve!...
Mintha az õ szíve nem érne többet a kõnél...
Mintha...
*

*

*

Tisztelt Ház! ... Olyan javaslatot kérek a miniszter úrtól, amely lehetõvé teszi, hogy
Pásztor Lajos nevét felírhassuk „arra a kõre”...
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Csillag születik
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Több társammal együtt táncolni tanulok az iskola tornatermében. Laci bácsi, vagy
Melinda néni tanít bennünket.
Egy nap Melinda néni közölte velünk, hogy részt veszünk egy karácsonyi mûsorban.
Most már a Közösségi Házba vagy a Csokonai Mûvelõdési Központba kell menni
próbálni a többi komáromi táncossal együtt.
Nem lelkesedtünk az ötletért, hiszen korábban kellett menni és egészen estig próbáltunk. Szilvi néni vitt bennünket busszal, majd a szüleink jöttek értünk. A próbák alatt
más-más jeleneteket gyakoroltunk. Klári néni mindig elmagyarázta, hogyan szeretné. Ha nem mi gyakoroltunk, akkor csodálkozva néztük a nagyok tánctudását.
Az elsõ fellépésünkre a Csokonaiban került sor. Ez volt az elsõ megmérettetés. Nagyon izgultunk, de minden jól sikerült.
A második fellépés elõtt, ami Nagyigmándon volt, még mindig rengeteget próbáltunk, és hatalmas sikert arattunk.
A legjobb és legtökéletesebb a Sportcsarnokban való szereplésünk lett. Még a téli
szünetbõl is feláldoztunk pár napot a siker érdekében. Azon a napon korán kellett
menni, hogy a színpadot itt is kiismerjük.
Nagyon izgultunk, de a végén büszkén álltunk az énekesek és a felnõtt táncosok
mellé a tapsvihar közepette.
Ez a karácsonyi mûsor a Betlehemi csillag volt, ahol mi is kicsit csillaggá váltunk.
Czita Szilárd 3. osztály
Dózsa György Ált. Isk.

A fellépés
December végén a Városi Sportcsarnokban léptünk fel. A Magyarock Dalszínház
közremûködésével adtunk elõ egy zenés színdarabot, mely a Betlehemi csillag címet
kapta. A fellépés nagy sikert aratott a nézõk körében. A legközelebbi elõadáson is
szeretnék részt venni, mert nagyon jól éreztem magam.
Havasi Dániel, 3. o.
Dózsa Gy. Ált. Iskola

A nagy fellépések
Mi, a monostori táncegyüttes 2004 szeptemberétõl táncolunk. Bár már sok fellépésünk volt, az volt a legjobb, amit decemberben adtunk elõ. Mikor egy napon megtudtuk, hogy a nagyokkal fogunk táncolni egy karácsonyi zenés játékot, nagyon
megörültünk. Már a próbák is érdekesek voltak. Megismerhettünk sok embert, és
láthattunk, hogyan táncolnak a nagyok. Közremûködött a Garabonciás
Néptáncegyüttes, a Zúgó Néptáncegyüttes és a Délibáb Színház. A rendezõ Vizeli
Csaba volt. Végre elérkezett december 18-án az elsõ fellépés a Csokonai Mûvelõdési
Közpotban. A következõ december 20-án volt Nagyigmándon a Kultúrházban. Ezzel
kezdõdött el a nagy megmérettetés. Itt a színpadon a színdarabhoz illõ díszletet
használhattunk. Templommal és jászollal még szebb, jobb lett a darab. A megvilágítás pedig színesebbé, hangulatosabbá varázsolta. A következõ fellépés a Sportcsarnokban volt, ahol ugyanez a díszlet és világítás állt rendelkezésünkre. Mikor vége lett,
a közönség felállva tapsolt. Nagyon boldogok voltunk, hogy ennyire tetszett mindenkinek az elõadás. De a végén egy kicsit elszomorodtunk, hiszen vége lett ennek
a varázsnak.
Dula Viktória, 5. o.
Dózsa Gy. Ált. Iskola

Németh Nikolett 2. osztály
Dózsa György Általános Iskola Komárom
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Kosztolányi Eszter 1. osztály
Dózsa György Általános Iskola
Komárom

Zwickl Kitti 2. osztály
Dózsa György Általános Iskola
Komárom

Oláh Julianna 3. osztály
Dózsa György Általános Iskola Komárom

Oláh Julianna 3. osztály
Dózsa György Általános Iskola Komárom

Reiff Dorina 1. osztály
Dózsa György Általános Iskola
Komárom
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Ingrid Sjöstrand:

Ha nagy leszek
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Ha nagy leszek,
híres ember leszek,
titkos telefonszámot tartok,
és autogramot küldök
a gyerekeknek,
akik bajuszt rajzolnak
a képemre az újságban.
Ha megunom
a hírességet,
rendes telefonszámot
kérek,
és bajuszt növesztek,
akkor majd nem ismer meg senki
(csak a gyerekek,
akik bajuszt rajzoltak
a képemre az újságban).

Kézzel-lábbal
209

Ingrid Sjöstrand:

Milyen kár
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Milyen kár,
hogy nincs cipzár a banánon!
Ha csak a felét akarom megenni,
bezárhatnám a maradékot.
Azt hiszem, cipzárat fogok szerelni
egy banánra,
mondjuk füzet kapoccsal,
és enne kezdem a buszon.
Lehúzom a zárat,
majszolok belõle,
és újra behúzom.
Klassz, mi?
Hogy bámulnak majd az ürgék!
Persze õk úgy tudják,
hogy nincs cipzár a banánon!

„Itt a farsang, áll a bál ...”
Szõlõ jelmez

Elkészítése:
1. A fejdíszt zöld kartonpapírból állítjuk össze:
1. Fejpántot megformáljuk, iratkapoccsal összefogjuk,
2. Rárögzítjük a zöld papírból készült
leveleket és a papírból körkörösen kivágott „indákat”.
2. „Testjelmez” elkészítése: Különbözõ méretû lufikat fújunk föl, amiket
madzagok segítségével felakasztunk a
gyermekre. Jó tanács: érdemes a nagyobb méretû lufikat felülre helyezni!
Álarc papírtányérból
Elkészítése:
1. A papírtányért lefestjük a kívánt
színûre.
2. Kivágjuk a szem-, orr-, és
szájnyílásokat.
3. Gumival erõsítjük az a archoz.
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Ötletparádé húsvétra
Tojás elõkészítés:
A díszített tojásokhoz kifújt vagy fõtt tojást használhatunk. Ha kisgyerekekkel
festjük a tojásokat érdemes fõtt tojást használni. (A fõtt tojás évekig eltartható ha
legalább 45 percig fõzzük. Én 1 órát szoktam õket fõzni és van már pár 5-6 éves
tojásom is.)
A tojásokat ki is lehet fújni. Ehhez mind a két végén kell készíteni egy - egy nem
túl nagy lyukat. Ezen keresztül tudjuk kifújni a tojást. Utána alaposan elmossuk és
megszárítjuk. Fûzhetünk bele cérnát vagy fonalat és akár fa ágakra is akaszthatjuk. A
kifújt tojásokat érdemes már húsvét elõtt elkezdeni gyûjteni.
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Természetes tojás festékek:
Piros: Szedjük le a lila hagyma külsõ leveleit, tegyük a vízbe a leveleket és fõzzük
a tojásokat benne 30 - 60 percet. Minél tovább van a tojás a lében annál sötétebb
lesz. Kisebb mennyiségû héj esetén szép levendula színt kapunk.
Rózsaszín: Áztassuk a keményre fõtt tojásokat ecetes cékla levében. A színek
erõsebbek lesznek, ha hosszabb idõt áztatjuk.
Ibolya kék: Áztassuk egész éjjel a kemény tojásokat melegvízben amihez ibolya
virágot adtunk.
Levendulaszín: Áztassuk a kemény tojást szõlõ lében vagy, az Ibolya kék folyadékhoz adjunk 2 teáskanál citrom levet és abban áztassuk. Így egy halványabb színt
kapunk.
Sárga: 2 dl meleg vízhez adjunk 2 teáskanál kurkumát és 1/2 kanál ecetet. Ebben
áztassuk a fõtt tojásokat.
Sárgás barna: Szedjük le a vörös hagyma külsõ leveleit, tegyük a vízbe a leveleket
és fõzzük a tojásokat benne 30 - 60 percet. Minél tovább van a tojás a lében annál
sötétebb lesz.
Barna: 2 dl meleg vízhez adjunk 1 evõkanál instant kávét és 1/2 kanál ecetet.
Áztassuk a lében a fõtt tojásokat amíg a kívánt színt el nem érik.
Lakásunknak is húsvéti hangulatot kölcsönözhetünk, ha készítünk egy Húsvétfát. Készíthetjük száraz ágakból, akkor egy kövekkel telerakott nagyobb edénybe
állítjuk az ágakat. Ha friss ágakból készítjük, akkor egy nagy vázába tesszük és az
ünnepek alatt szépen kihajthat. Erre a fára akaszthatunk festett kifújt tojásokat, vagy
készíthetünk papírból, papírmaséból is tojásokat. Kisebb fához akár sógyurmából is
készíthetünk apró tojásokat.
A törött tojáshéjakból készíthetünk gyertyát, vagy használhatjuk apró vázaként
rövidszárú virágokhoz. A lakásba elhelyezett pár szál vágott virág szintén emeli az
ünnep hangulatát.
A tojásokat díszíthetjük temperával, zsírkrétával, vagy akár maradék körömlakkal is. Ragaszthatunk rá papír szeletkéket, gyöngyöket vagy beleforgathatjuk mákba.
Mintát ragaszthatunk rá lencsébõl vagy sárga borsóból. Aranyos tojástartókat készíthetünk sógyurmából, vagy papírból.

Húsvéti ajándékötlet:
Húsvéti meglepetés-kocsi

Egy alaposan kimosott margarinos doboz külsõ oldalait bevonjuk körben fehér
papír csíkkal, melynek szélessége megegyezik a doboz magasságával.

Barna papírcsíkokat vágunk, melyekkel szintén körberagasztjuk a dobozt három
sávban.

Ezután erõs kartonpapírból kivágunk 4 db. kereket, melyre ragasztással vagy
rajzolással küllõket varázsolunk.

213

Felragasztjuk a kerekeket a dobozra, majd fehér mûszaki rajzlapból kivágunk egy
nyuszi formát. Színes papírból kivágjuk, majd felragasztjuk rá a fül belsõ részét, az
orrot és a masnit. Miután megrajzoltuk a nyuszi szemét, bajuszát és száját, a csíkozott
rész ragasztásával hozzáerõsítjük a doboz hátuljához úgy, mintha a nyuszi a kocsi
mögött állna. Egy darab fényes kötözõ szalagot ollóval megpödrünk.
Zöld színes papírból fû csíkot vágunk, melyet a csíkozott részen beragasztózunk.

A fû csíkot belülrõl a doboz elülsõ részéhez ragasztjuk.
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A fodros kötözõ szalag egyik végét a nyuszi kezéhez, másik végét a kocsi belsejéhez erõsítjük cellux-szal. Ez után nincs más hátra, mint a dobozt megtölteni mindenféle finomsággal.

Ajándékötletek Anyák napjára
Üdvözlõkártya anyák napjára

1) Az ábra szerint kivágjuk a kártya alapját színes, vastagabb papírból, félbehajtjuk,
majd csücskeit lenyírjuk.
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2) Másik, hajtogatós színes papírra körberajzoljuk az elõbbi alapot, ezt is kivágjuk,
majd félbehajtjuk

3) Most vágjuk be a térben kiemelõ kis fülek két szélét a másodjára elkészített, hajtogatós
papíron. Az ábra alapján szélesebb, ill. keskenyebb csíkokat készítünk, ügyelve arra,
hogy a felezõhajtás alatt és felett ugyanakkora hosszúak legyenek!

4) A rajz szerint meghajtjuk a kiemelõ füleket (satírozott rész) úgy, hogy oldalnézetbõl
szögletes, kifelé nézõ hajtást kapjunk. Ezután a karton alap belsejébe ragasztjuk az
elõbbi lapot úgy, hogy a kiemelõ fülek belsõ része ne legyen ragasztós!
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5) A kiemelõ fülecskék függõleges felszínére ráragasztjuk a kívánt fotót, valamint a
díszeket. (Pl: szívecskét, virágot ... stb.)
6) A kártya külsõ, ill. belsõ részeire további szívecskéket, ragaszthatunk, valamint
megírhatjuk mellé jókívánságainkat.

E kis ajándék ötletünkkel kívánunk minden édesanyának boldog, szeretetteljes anyák
napját és jó egészséget a kis csemeték felneveléséhez!
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Anyák-napi ajándék : Papírvirág - kép
1, Vágjunk 4 db., különbözõ színû papírcsíkot 18x6 cm. nagyságban!

2, A csíkokat egyenként hajtogassuk meg harmonika-hajtásban, kb. 1 cm. távolságokban!

3, A négyféle színû, meghajtogatott papírt a végeiknél ragasszuk össze úgy, hogy egy
kört alkossanak!
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4, Az így elkészített virágfejet ragasszuk rá egy papírlapra, majd zöld papírból vágjuk
ki és ragasszuk fel a
hozzá tartozó szárat,
levelet, stb.
5, A virág köré kedves,
mutatós környezetet
festhetünk. Pl: Felhõ,
napocska, méhecske ...
stb.

Családkép Anyák napjára

1.) A gyermek által megrajzolt, ill. megfestett családképhez sötét kartonból keretet
készítünk a következõképpen:
Ha A4-es nagyságú a kép, a hosszabbik keret-elemek 30 cm-esek, míg a rövidebbek
21 cm-esek. A keret vastagsága 2 cm.
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2.) A két 30 cm-es darabból a rajz alapján levágjuk a megfelelõ méretû háromszögeket,
majd ugyanígy teszünk a 21 cm-es darabokkal is.

3.) Összeillesztjük és a családrajz szélére ragasztjuk a keretet.
4.) Hátulról akasztót erõsítünk rá cellux-szal, majd a keretet szárított tésztacsillagok
falragasztásával díszítjük.
Összeállította: Makóné Tóth Ágnes, Müller-Tóth Judit
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Ingrid Sjöstrand:

Holnap leszek nyolc éves
Holnap leszek nyolcéves.
Ez persze nagyon klassz.
Megkapom talán a hármas fém építõt, abban több kerék van.
Megkapom talán a legújabb Beatles-lemezt, de lehet, hogy az túl sokba kerül.
Miért lógatom úgy az orrom?
Meg tortát is fogok kapni.
Holnap nyolcéves leszek, és nem leszek már hétéves soha többé.

Ez is, az is
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Baka István :

Õszi esõzés
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Pálca-esõk verik, ázik a puszta,
duzzad az úton a sár;
csörgedezik patakokban a lusta,
szürke habú mocsok-ár.
Ázik a gát, hasadozva leválik,
ömlik a vízbe a part,
ólom-esõkben a város elázik,
nyirkos a házfal, a park.
Koppan a földön a gesztenye gombja, inge kinyílt, csupa rongy;
vissza ki varrja a gombot a lombra,
nincs se szabó, se bolond.
Szálas esõ pereg: égi spagetti, tála a tér, köd a szósz,
falja csatornanyílás. De a resti
sörszagú mennybe hajóz.
Nyelve a járda kövére fityeg le
mit motyorász a plakát?
mintha a fal maga jönne, lihegve
elpanaszolni baját.
Állnak a hídon a gépkocsik, ott fent
nincs ma be út, se kiút...
Buksza-üres szemû nénike töpreng:
holnap ebédre mi jut?
Búvik a méhe, ha fordul a naptár, Méze - kifosztva ugyan,
ám ura híg szirupával a kaptár
télire még teli van.
Hát mi, ha int az idõ, hova bújjunk?
Bárha begyûjtve a méz,
még beledugni se tudjuk,
hogyha hibádzik a pénz.
Lágy ez a vers, puha ritmusa altat
s mint az esõ, beterít,
Ágy ez a vers, aki benne elalhat,
álmaival betelik.
Pálca-esõ zuhog, ázik az elvert
város, elönti a sár;
gennye fakadt ki a régi sebeknek,
s máris az új sebe fáj.

50 ajándék gyermekeiteknek
az év bármelyik hónapjában
Olyan szellemi és lelki ajándékokról van szó, amelyez az anyai és az apai fantázia
dúsíthat.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Öleljétek és csókoljátok meg egymást gyermekeitek elõtt.
Ígéreteiteket tartsátok be, soha ne hazudjatok.
A nagyszülõk kényeztethessék õket egy kicsit.
Tegyétek másokkal azt, amit majd nekik is tenniük kell másokkal.
Adjatok pontos választ a kérdésre: „Hogyan születik egy gyermek?”
Legyetek példaképek: õk mindig azt teszik amit ti tesztek, és azt mondják, amit ti
mondotok.
7. Szoktassátok õket jó olvasmányokhoz.
8. Amit elkezdtek, fejezzétek is be. Magyarázzátok meg, hogy a nagy tettek fáradtságba kerülnek.
9. Vegyék ki szavaitokból, amikor jót beszéltek másokról.
10. Meséljetek gyermekkorotokról. Különösen arról, amikor olyan idõsek voltatok
mint õk.
11. Segítsétek õket ahogy csatlakozzanak egy csoporthoz, focicsapathoz, zenekarhoz…
12. Legyetek következetesek: õk ismerik el elõször ennek az értékét.
13. Olvassatok fel nekik hangosan kedvenc könyveikbõl.
14. Tetteikért vállalják a felelõsséget. A rájuk törõ hullámokat nem védhetitek ki
mindig.
15. Minden este kérdezzétek meg tõlük milyen volt a napjuk.
16. Mielõtt büntetést kapnának, gyõzõdjetek meg, tisztában vannak-e a három „Miért?” –tel: Miért tiltott?; Miért kell jóvátenni?; Miért nem tehetik meg máskor?
17. Biztosítsátok õket, bármi történjék is, mindig mellettük lesztek.
18. Rögtönözzetek egy esetlen dallamra esetlen szöveget és énekeljétek tele torokból.
19. Ha magukra csukták szobájuk ajtaját, ne zavarjátok õket.
20. Tanítsátok meg õket arra, hogy elismerjék a hibáikat és a bajért ne mást okoljanak.
21. Este mindig adjatok nekik csókot: akkor is, ha már alszanak és akkor is, ha már
elmúltak harminc évesek.
22. Amit ma meg lehet tenni, hajrá! A holnap bizonytalan.
23. Ismételjétek meg, hogy szeretitek õket. Nevessetek együtt sokat.
24. A káromkodást ne tûrjétek.
25. Válaszoljatok kérdéseikre õszintén, különben nem kérdeznek.
26. Feszült állapotban ne térjetek nyugovóra.
27. Az egészségetekre ügyeljetek. Ez gyermekeiteké is.
28. Ne mondjátok soha: „Na, látod? … Ugye megmondtam…”
29. Tanítsátok meg õket úszni, fõzni, mosni és táncolni.
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30. A családban legyenek jellegzetes szokások. Mindenki kapjon feladatot.
31. Különböztessétek meg a jót a rossztól – együtt.
32. Ne beszéljétek le aggodalmukat és félelmeiket.
33. Tanítsátok meg nekik, hol van a Sarkcsillag és a négy égtáj.
34. Fizessetek elõ nekik egy kedvenc gyermeklapra.
35. Ismételjétek: „Elégedett vagyok veletek!; Jól van!; Sikerülni fog!”
36. Szeressétek õket úgy, ahogy vannak. Ez a legnagyobb ajándék.
37. „Mivel apád/anyád vagyok felelõs vagyok érted.” – ha többször hallják nem
zavarja õket.
38. Gyakoroljátok, mit kell tenni tûz esetén, csõtöréskor vagy földrengéskor.
39. Ne adjátok fel a harcot, míg nem fejezõdött be a mérkõzés.
40. Tegyetek a zsebükbe valami apró meglepetést.
41. Adjatok jó példát: használjátok a szemetes kosarat.
42. Szoktassátok rá õket, hogy elnézést kérjenek és bocsánatot is.
43. A nyugodt és derûs szülõk gyermekei is nyugodtak és derûsek. Ez tény!
44. Hívjátok meg õket egy fagyira vagy egy pizzára.
45. Ne ti mondjátok meg nekik, hogy „nincs Jézuska”.
46. Ne hasonlítsátok össze õket mással.
47. Titkaik maradjanak titkok.
48. Ne akarjatok hibátlannak tûnni elõttük.
49. Legyetek olyan szülõk, amilyeneket ti szerettetek volna magatoknak.
50. Imádkozzatok együtt minden este.

A fenyves futás története
Futni Jó! Ezt a felkiáltást szem elõtt tartva 1996-ban egy lelkes francia társaság
elhatározta, hogy Komárom várossal kötött testvérvárosi kapcsolat kezdetét egy országokat átívelõ maratoni váltófutással teszik emlékezetessé.
Az elhatározást tett követte és tavasszal elindultak Wavignesbõl, hogy megvalósítsák ezt a hatalmas vállalkozást.
És hogyan kerülnek a komáromi futók a történetbe? Született egy ötlet, mi lenne,
ha a franciákat a magyar határtól futva kísérnék el Komáromig. Az elsõ gyors körbekérdezés a futók között és máris készen állt az a társaság, akik vállalták ezt a kihívást.
Így történt, hogy a soproni határátlépést követõen egy francia és egy komáromi
futó párban futva tette meg a távot.
És milyen a magyar virtus? Felvettük az elénk dobott kesztyût, és elhatároztuk,
hogy mi is megtesszük ezt az utat, azonban, hogy mégse csak ugyanazt csináljuk meg
úgy döntöttünk, az útbaesõ testvérvárosokat is érinteni fogjuk.
A megvalósítás érdekében megalakítottuk a Komárom Európa Futó Egyesületet
(röviden KEFE), és elkezdõdhetett a több mint egy éves folyamatos szervezés felkészülés és rengeteg edzés, aminek végén 1997 tavaszán útnak indulhattunk Franciaország felé. A túrát jelen helyen nem részletezném, az egy külön fejezetet érdemel.
A megalakult KEFE tagsága 1996-ban a sok edzés, más futó egyesületekkel kialakult jó kapcsolatot felhasználva úgy határozott, hogy használjuk ki Koppánmonostor
területi adottságait és rendezzünk itt is futóversenyt.
A verseny szervezését Dr. Mikolasek Sándor és Töltési László vállalta magára.
Természetesen felsorolhatnám itt a KEFE teljes tagságát, mert mindenki hozzájárult a
maga módján a teljes sikerhez.
Korábbi futásaink alkalmával sok kilómétert teljesítettünk a fenyves erdõben, ezért
kézenfekvõ volt az az ötlet, hogy a versenypályát is az erdõben tûzzük ki. A verseny
szlogenje is ez lett: „Mikor futottál utoljára fenyves erdõben?”
A helyi erdész Téglás Kálmán Attila az elsõ megkeresést követõen készséggel állt a
rendelkezésünkre, és biztosította, illetve biztosítja ma is számunkra a helyszínt.
Már csak az volt a kérdés milyen idõpontra tûzzük ki a versenyt? Ez bizony komoly
fejtörést okozott, mert szeptembertõl kezdve futóversenyek egész sora biztosítja a
futók részére a megméretetés lehetõségét. Hosszas egyeztetés végén augusztus 20-ra
esett a választás. Utóbb beigazolódott ez jó döntés volt, mert azóta is ezen a napon
rendezzük meg.
Külön köszönet illeti a monostori tábor vezetését, mert lehetõvé teszik a táborban
versenyközpont kialakítását. Itt lehet nevezni, itt van a rajt és a cél is. A verseny végén
tisztálkodni tudunk és elfogyasztani a frissítõket, valamint az ebédet. És ha már az
ebédnél tartunk, akkor ejtsünk szót errõl a helyi sajátosságról is – amit tapasztalatink
szerint több verseny szervezõje is át vett tõlünk. Minden induló részére saját magunk
által készített babgulyást biztosítunk. Ezzel kapcsolatban nem feledkezhetünk meg az
ízek mesterérõl sem, aki nem más mint Czigány Sándor más nevén Derelye. Az egyesület megalakulása óta kísér minket mindenhová és biztosítja számunkra a fõtt ételt.
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Aki evett már a fõztjébõl tudja milyen remek dolog ez. Egyetlen hibája van csak neki,
hogy nem fut. Ezt azonban elnézzük neki mert jó és finom ételekkel biztosítja számunkra a szükséges kalóriát.
Ejtsünk egypár szót magáról a versenyrõl is.
Két távon rendezzük meg. A rövidebb 3,2 km, a hosszabb 13,2 km hosszú. Mindenki maga dönti el felkészültségi állapotának megfelelõen melyik távon indul.
A rövidebb táv a tábor bejáratától indul a sziget lejáró felé. Ott le, majd végig a kisDuna partján egészen a Fenyves útig, ott fel az aszfaltra és irány a tábor. A nagyon jók
kb. 10-12 perc között teljesítik a távot.
Alaposabb felkészülést igényel a hosszabb táv. Ha valaki próbált már futni bármennyit is, akkor az is tudja mire is gondolok itt. Gondoljunk az augusztus 20-i hõségre, a fenyves erdõ homokos süppedõs talajára, valamint az erdõben a meleg miatt
meglévõ fülledtségre.
A mezõny itt is a tábor bejáratától rajtól , és az erdészháznál tér be az erdõbe. Ott két
6 km-s kört kell teljesíteni. Az embertpróbáló feladat teljesítésének megkönnyítése
érdekében két helyen frissítõ állomás van, ahol zacskózott vizet kapnak a versenyzõk.
A befutásnál mindenki nyer. Legyõzte önmagát, teljesítette a távot, versenyzett a
társaival. Jutalma? Elsõsorban az egészség. Másodszor egy hangulatos verseny kellemes emléke.
Nem utolsó sorban azonban a jól futók korosztályonkénti 1-3 helyezettjei éremmel gazdagodnak.
Külön díjazást kap a legidõsebb és a legfiatalabb futó.
Befejezésként egy nyúlfarknyi statisztika az eddigi évekrõl.
év
nő
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

25
12
21
14
19
19
5
11

rövidtáv
férfi
21
28
16
27
25
34
20
24

összes
46
40
37
41
44
53
25
35

nő
22
23
17
10
9
14
9
22

hosszútáv
férfi
összes
103
125
79
102
79
96
47
57
59
68
53
67
37
46
64
86

összes
induló
171
142
133
98
112
120
71
121

Az elsõ 1997-es évrõl sajnos nem rendelkezünk adattal. Tekintsük azt a próba
évének, ami olyan jól sikerült, hogy bátran kijelenhetjük a Fenyves futásból mára
hagyomány lett.
A KEFE tagsága mára a kezdetekhez képest különbözõ okok miatt megcsappant. A
jelenlegi tagság élükön Viczena János elnökkel továbbra is a szívén viseli ennek a
versenynek a megrendezését.
Amennyiben valaki úgy érzi, hogy kedvet kapott ehhez a versenyhez, és szeretné
kipróbálni magát valamelyik távon, várjuk sok szeretettel augusztus 20-án a jubileumi
10. Fenyves futáson.
Czidlina Balázs

Az illemrõl
Az illem nem dogma, hanem az ésszerûséget követõ, az emberi kapcsolatokból kikövetkeztethetõ hasznos szabályok sokasága.
Az illemszabályok mindig is változtak, tökéletesedtek, korszerûsödtek. Ebbõl a
folyamatból könnyen leszûrhetõ a tanulság: minden megszívlelendõ viselkedési szabály kiindulópontja a jóérzés, a tapintat, az erkölcs. Az emberek közötti kapcsolatok
javításának folyamatában divatos változások és változtatások úgy alakítanak az illemszabályokon, hogy az egyéni szabadság ne csorbuljon, és a természetesség uralkodjék a közösségenként, tájegységenként és országonként kialakult szokásokban.
Viselkedését minden ember maga szabályozza az általa elfogadott és tiszteletben
tartott erkölcsi normák szerint. Ezért szükséges, hogy ne csak elfogadjunk bizonyos illemszabályokat, hanem érzékenységünket és a másokkal szembeni magatartásunkat tökéletesítve idõnként átfogalmazzuk, bõvítsük, javítsuk õket. A közreadott, többnyire az erdélyiek viselkedését leíró különféle munkákból kialakított illemkódex célja az, hogy az
elõttünk járók szokásaiból merítve az olvasó a „maga képére” és a holnapi igényeknek
megfelelõen bõvíthesse illemszótárát. Erre kívánunk ösztönözni mindenkit.
AJÁNDÉK - Ajándékot vinni soha, sehova nem kötelezõ. De az év minden
napjára jut egy névnap, aztán van születésnap, házassági évforduló, eljegyzés, esküvõ,
ballagás, népi ünnepek stb. Az ajándékozás nem anyagi kérdés, de tudnunk kell, hogy
kinek mit illik ajándékozni. A gondolkodás nélkül vásárolt ajándékkal könnyen kényelmetlen helyzetbe hozhatjuk a megajándékozottat. Ne vigyünk cukorkát, csokoládét cukorbetegnek, cigarettát annak, aki nemrég szokott le a dohányzásról, hanglemezt, akinek nincs lemezjátszója, bicegõ embernek görkorcsolyát, félõs kisgyermeknek ijesztõen pukkanó riasztópisztolyt, akasztott ember házába kötelet. Személyi tárgyat, ruházatot, fehérnemût csak családtagnak ajándékozzunk. Az ajándék szép csomagolása figyelmesség. A leggyakoribb ajándék a virág, az ital és a könyv. Aki virágot
kap ajándékba, csomagolja ki, tegye vázába, vízbe. Az ajándékba kapott italt nem illik
eltenni, más alkalomra tartogatni. Használt tárgyat, nekünk dedikált könyvet ne ajándékozzunk senkinek. Az ajándéknak nincs ára, illetlenség kérdezõsködni felõle, lebecsülni vagy kérkedni értékével.
Azt, amit „figyelmességként” csúszópénz helyett adunk, nem nevezhetjük ajándéknak, mert lekenyerezés, megvesztegetés, elvtelen befolyásolás a célja. Régi illemszabályok szerint ezt vissza kell küldenünk. Aki elvárja az „ajándékot”, attól hiába
várjuk, hogy megsértõdjék emiatt. A megvesztegetés olykor járvánnyá fajul.
Jóléti államokban baráti összejöveteleken és különféle alkalmakkor is szokásos
valamiféle apró ajándékot adni. Például kis doboz cukorkát, egyetlen szem csokoládét, amelyhez „Kellemes napot!” vagy „Jó éjszakát!” stb. feliratú díszkártyát mellékelünk. Mindenféle ajándékot, minden alkalomra, szépen becsomagolva - nyugaton ezt
külön mûvészetté fejlesztették - illik küldeni vagy átadni. Elfogadott szabály, hogy az
ajándékozás örömöt nyújtó szertartásaihoz alkalmazkodni jó, kellemes és kivétel nélkül mindenkinek ajánlatos.
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Tanuljunk a japánoktól, akik szerényen lekicsinylik saját ajándékaikat, amikor pedig maguk kapnak, szabadkoznak, miután elfogadták, több alkalommal hálálkodnak
és dicsérik az ajándékozót. Nálunk inkább lekicsinylik, minimalizálják az ajándékot,
mert a szokásos hátsó gondolatok sugallatára, az értékes ajándékot hasonlóval vagy
még értékesebbel „kötelezõ” viszonozni. A japánok nem bontják ki az ajándékozó
jelenlétében az ajándékcsomagot, hogy ezzel is elkerüljék az esetleges zavarba ejtõ
helyzeteket. Náluk is a kicsi, de ötletes ajándéknak nagyobb a sikere, mint a nagynak
és az értékesnek.
ANGOL ILLEM - A hivatalos megszólítás Mr. (mister) úr, Mrs. (misiz) asszony. A
Ms. (miz) családi állapotot nem feltüntetõ nõi megszólítás. Az illetõ rangját is megemlíthetjük. Tartsuk be az emberek közötti tisztes távolságot. Ha nem akarunk feltûnni,
vigyünk magunkkal fekete esernyõt. Tanúsítsunk tiszteletet a „királyi család” iránt, ne
tegyünk fel az angoloknak személyes jellegû kérdéseket, és ne csodálkozzunk. Ajánlatos az angol „hidegvér” is.
ARAB ILLEM - Viseljük el, hogy az arabok igen közel szeretnek állni beszélgetõ
társukhoz. Nem szabad érdeklõdnünk arab ismerõsünk családja felõl. Vigyáznunk
kell, nehogy megsértsük büszkeségüket. Ne mutogassunk, ne integessünk senkinek.
A lábunkat úgy kell a talajon tartanunk, hogy talpunk ne látszódjék. Étkezésnél használjuk a jobb kezünket, a balnak az arabok a tisztátalan feladatokat adják. Ha étellel,
itallal kínálnak, ne utasítsuk vissza, amit bírunk, együnk meg. A nõk illendõségbõl
végtagjaikat betakarják, a régimódiak az arcukat is elfedik.
ASZTAL - Az asztal sok mindenre való, csak arra nem, hogy rákönyököljünk.
ASZTALBONTÁS - Nem a vendég kezdeményezi. Csak akkor kelhetünk fel az
asztal mellõl, amikor a háziasszony felállt, vagy felszólította az asztalnál ülõket az
asztalbontásra. Vendéglõben is a nõ ad jelt az asztalbontásra és a távozásra.
AUSZTRÁL ILLEM - A rendkívül meleg éghajlat következtében kényelmesen
öltöznek, amely nem számít illemtelenségnek, és fesztelen viselkedésük mindenben
demokratikus.
AUTÓBUSZ-ILLEM - A felszállás általában gyurakodás, lökdösõdés közepette történik. Pedig segíteni illene az idõsebbeket, a gyengébbeket, a gyerekeket, a nõket. Ez
prédikációkban jól hangzik, a gyakorlatban is jól mutatna. Aki nem látott még ilyet, annak
is tudnia kell, hogy bizony van ilyen a civilizált országokban. Csakhogy ott gyerekkortól
ezt gyakorolják, és nem a lökdösõdést. Nyilván azért nem kell lökdösõdniük, mert az
autóbusz pontosan jár és pontosan kiszámítják, milyen idõközökben jön ahhoz, hogy
lehetõleg ne legyen zsúfolt. Addig is, amíg ez nálunk is így lesz, mielõtt feltolakodnánk a
buszra, várjuk meg, amíg leszállnak az utasok. Ugyanis övék az elsõbbség, hiszen Arkhimédész óta sejtjük: minden buszba mártott utazóközönség annyit veszít súlyából, ahány
utast leengedünk (nem kiszorítunk) a jármûrõl. Préselnek a buszban? Nincs mit tennünk,
még így is illik illedelmesen viselkednünk. Csak mosolyognunk lehet azon a régi illemszabályon, miszerint a fiatalnak át kell engednie ülõhelyét az idõsebbeknek, a férfiaknak
elõzékenykedniük kell a nõkkel szemben; nem szabad beleolvasnunk a mások újságjába, könyvébe, nem illik kihallgatni mások beszélgetését stb. Közben az utasok fuldokolnak a degeszre tömött buszban, és oly némák, akár a „heringek”. Fogózkodnunk sem
igen kell. Mesélik, hogy Tokióban csúcsforgalmi idõben „gyömöszölõ” embereket alkal-

maznak a metróban, akik szabályosan bepréselik az embereket a kocsiba, és ezért senki
sem sértõdik meg. Valószínûleg az autóbuszoknál ez nem szokásos, mert ezek utas számát gyári utasítás szabályozza, és ezt többi más okos szabállyal együtt a civilizált országokban be is tartják. Svédországban busz feliratok dicsérik Arisztotelész zsenialitását, aki
az elsõ közös utazásra alkalmas jármûvet megtervezte. Ha kényelmes, valóban nagyszerû
minden együttutazás.
AUTÓS - Nem az utak királya vagy császára, bár sok vezetõ annak képzeli magát.
Mégpedig nem valamiféle jóságos fenségnek, hanem csak olyannak, akinek minden
gorombaság megengedett. A gépkocsi kormányánál ülõk gyakran szidják a gyalogosokat, az elõttük, mellettük és mögöttük haladó kocsi vezetõjét, és még a rendõrt is
lehülyézik. Az elõbbieket kieresztett nagy hangon, az utóbbiakat úgy, hogy lehetõleg
ne hallják. Vannak tolakodó, dudáló, kezüket rázó, öklüket mutogató, vicsorító, pulykavörös, agresszív vezetõk. Miattuk osztják az emberiséget három csoportba: Vannak
jó emberek, rossz emberek és sofõrök! Az senkit ne tévesszen meg, hogy Nyugatról
behozott szokás szerint egyesek „úr-vezetõ”-nek hiszik maguk.
AUTÓSTOP - Valakit segíteni, valakinek szívességet tenni szép és illedelmes
dolog. A kocsit megállító segítséget kérõt illik észrevenni. Annak, aki stoppol, viszont
illik tudnia, hogy a gépkocsi nem állhat meg ott, ahol tilos, ahol forgalmi akadályt
képezne a kocsi. Kanyarban például hiába integetünk, nem valószínû, hogy megáll
valaki. Különben egyre kevesebben kockáztatnak azzal, hogy gépkocsijukba idegent
ültetnek. Sok nálunk a nincstelen, a munkanélküli, a csavargó és az olyan, akinek
már minden mindegy, sok jót nem várhat tõlük az ember. Ezért aztán az autóstopos
ne számítson jótéteményre. Ha fel is veszi valaki, nem a szép szeméért - kivételek
erõsítik a szabályt - teszi, hanem a pénzéért, amit az üzemanyag kiadása pótlásába ebben a sanyarú világban talán nem egészen jogtalanul - elvár. Ha már fölvett egy
autós, viselkedjünk szerényen, ne akarjuk mindenáron szórakoztatni, ne zavarjuk
rádiózással, dohányzással, ne szóljunk bele a vezetésbe, ne oktassuk ki, mit hogyan
kell jobban tennie, de segítsünk, amikor bajba jut, kereket cserél, benzint tölteni,
kocsit mosni.
ÁPOLATLANSÁG - Semmilyen divatos ruhadarab, parfüm, szagtalanító szer
nem takarhatja el az ápolatlanságot. A piszkos nyak, köröm, az izzadságszag, a dohánybûz, a zsíros arcbõr, a borotválatlanság, a romlott fogak szaga visszataszító. A víz,
a szappan, a fogkefe, a ruhakefe és egyéb ápolószerek és eszközök ma már hozzáférhetõk. A középkorban fehérnemût is ritkán váltottak az emberek, az egész testre kiterjedõ mosdás csak a 18. században vált szokássá. Férfi és nõ egyaránt adjon magára,
otthon se járkáljon pizsamában, pongyolában, ügyeljen arra, hogy ne legyen illúzióromboló. Ápolatlan kéz, láb, fog, haj - nem anyagiak függvénye.
ÁPOLT - Az ápolt ember rokonszenves, és bizalmat ébreszt. (Az ápolatlanra ennek
ellenkezõje érvényes.) Mi szükséges ehhez? Víz és szappan. Törülközõ, fogkefe, fogkrém, fésû, borotválkozó szerszám, nõknél némi kozmetikai szer. Általában mindez
könnyen beszerezhetõ. De mindennél fontosabb: a beidegzõdött szokás. Aki nem
szokta meg a naponkénti többszörös mosdást, a borotválkozást, az önápolást - az
rendetlen, rossz szagú, csúnya, sõt visszataszító. A tisztaság nemcsak fél egészség,
hanem szépség is.
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ÁSÍTÁS - Udvariatlanság. Társalgás közben nem illik ásítani. Ha elkerülhetetlen,
tegyük kezünket a szánk elé és kérjünk bocsánatot. (Ne elnézést, mert ez utólag képtelenség.) Az ásítási ingert is le lehet küzdeni, lehet csukott szájjal is ásítani.
BELEVÁG - Illetlenség közbeszólással „letácsolni” vitatársunkat, félbeszakítani
okfejtését, mondanivalóját. Türelemmel várnunk kell sorunkra, amikor magunk is
„letehetjük a garast”, szóhoz jutunk, hogy ellenérveinket felsorakoztatva védjük a
magunk igazát és meggyõzzük álláspontunk helyességérõl. A félbeszakított társalgás
féligazságokat teremt, elveszünk a részletkérdésekben, végül is nem vezethet megegyezésre, hanem civakodásra, egymás túlkiabálásához. Ezért sûrû figyelmeztetés: „Ne
szólj közbe, hallgass végig!” Minden közbeszólás elõtt jusson eszünkbe a világ összes
országában ismert, de ritkán megfogadott kipróbált igazság: „Hallgatni arany.”
BÉLYEG - Az elõírtnál kisebb értékû bélyeggel levelet küldeni illetlenség. Figyelmes levelezõ - különösen, amikor külföldre küld levelet - igyekszik szép bélyeget
ragasztani a borítékra. Magánlevélhez válaszbélyeget mellékelni sértés.
BEMUTATKOZÁS - Ne szégyelljük - bemutatkozáskor például - kimondani érthetõen teljes nevünket. Nem illetlenség, ha a nem érthetõen bemutatkozót megkérjük,
ismételje meg a nevét, hogy megjegyezhessük. Nem jelent kivagyiságot, ha bemutatkozásunkkor a foglalkozásunkat is megmondjuk. Társaságban a bemutatás a házigazda feladata. Férfit szoktak nõnek bemutatni, fiatalabbat az idõsebbnek. Elõször annak
nevét mondjuk, akit be akarunk mutatni, aztán azét, akinek bemutatjuk barátunkat,
ismerõsünket, vendégünket. A nehezen kiejthetõ furcsa nevûek „magyarázzák”, kössék valamihez a nevüket. Egyedülálló személyt mutatunk be csoportnak és nem fordítva. A régi bemutatkozási szövegek kopottak, modorosak: „Engedje meg, hogy bemutassam...” Bizonyosan úgyis megengedi, tehát a kérés formális, üresjárat a társalgásban. És mi történik, ha nem engedi meg? A régi illemszabályok errõl hallgatnak. Manapság fölöslegesnek érzünk minden ehhez hasonló üresjáratot. Ha ismeretlen személyt lakásán keresünk fel, be kell mutatkoznunk.
BESZÉLGETÉS - Nem illik egymás szavába vágni és megakadályozni valakit
abban, hogy mondanivalóját befejezze. Sokat beszélni nem illik még akkor sem, ha
erre mások buzdítanak. Az utcai beszélgetés csakis rövid lehet. Különösen akkor, ha a
két beszélgetõ társaságában olyanok is vannak, akik nem ismerik egymást. Nem illik a
társaságunkban lévõt kirekeszteni a beszélgetésbõl.
BETEGLÁTOGATÁS - Beteg hozzátartozónkat, munkatársunkat, osztálytársunkat, barátunkat illik meglátogatni. Nem mindenki lesz beteg, de elõbb-utóbb mindenkibõl beteglátogató lesz. Fiatalok nem szívesen vállalják ezt az emberi kötelességet. Talán, mert úgy hiszik, hogy jelenlétükkel nem sokat segíthetnek a betegen. Vagy
egyszerûen irtóznak a betegtõl, összeszorul a szívük a sajnálattól, és nem tudják
miként viselkedjenek. Így aztán többnyire az idõsebbek gondja a beteglátogatás. Õk
tudják, tapasztalták, hogy a beteglátogatás közösségi esemény, az összetartozás, a
bensõséges emberi kapcsolatok szükséges kifejezésének alkalma. Elsõsorban a betegnek van arra szüksége, hogy ismerõsei jelenlétébõl erõt merítsen, a barátság és
szeretet jeleibõl életigenlést, akaratot nyerjen a további küzdelemhez. Különösen a
gyerekekbõl, fiatalokból sugárzó életerõre van szüksége, ezért ne sajnáljuk a vele
töltött fél órát. Ennél sokkal több idõt nem is szabad töltenünk a betegágyban fekvõ-

nél. A szenvedõ beteg általában nem szereti a hosszas látogatást, a sajnálkozókat, az
orvosi tanácsokat nyakra-fõre osztogatókat, a gyógyszereket, az orvosokat és a kórházi ellátást ócsárlókat. Betegágynál a saját magunk bajairól, betegségeirõl hosszan
beszélni több mint illetlenség, megcsontosodott önzõségünk nyilvánvaló jele. Ha a
beteg maga hozakodik elõ betegségeinek részleteivel, hallgassuk türelemmel, és
vigasztaljuk.
A beteg látogatói közül elsõbbséget élveznek a családtagok és azok, akikkel fontos,
esetleg hivatalos megbeszélnivalója van a betegnek.
Illik ajándékot vinni, örömet szerezni a betegnek. Nemcsak ildomos, de javallott
megnevettetni a beteget. A nevetés, a kacagás állítólag a legjobb orvosság. (Kivételt
képeznek a frissen mûtött olyan betegek, akiknek fájdalmat okoz a nevetéskor használt izmok mozdulata.) Élelmet orvosi engedéllyel adjunk, az ajándékba vitt virág ne
legyen erõs, bódító illatú. Könnyû olvasmányt, szórakoztató könyvet ajánlatos vinni a
betegnek. Amikor már lábadozik, a kiadós beszélgetés, könnyed csevegés, izgalmas
pletyka jó hatással lehet a beteg közérzetére.
Nem célszerû, nem is illik a beteg ágyára ülni. Betegszobában dohányozni tilos! A
beteglátogató ne várja, hogy vendégként foglalkozzék vele a beteg.
Magunk is lehetünk betegek. Ilyenkor sem árt, ha mértéktartóan viselkedünk. Ne
sajnáltassuk magunkat, nem feltétlenül fontos a látogatóknak betegségünk részleteit
ismertetni, az operáció helyét-sebét mutogatni. Ha látogatóink társasága fáraszt, nyugodtan elküldhetjük õket, ez nem jelent sértést. Ha civilizáltan tesszük és jól viselkedünk, újra és újra meglátogatnak majd.
BIGGYESZTÉS - Az ajakbiggyesztés fõként a lányok durcásságának jele. Elõfordul minden életkorban. Az emberi kommunikációban a szó nélküli lefitymálást, a
sértõdöttséget mutatja. Ne gyakoroljuk. Ha megszoktuk, próbáljuk elhagyni, mert különben joggal pökhendinek, arrogánsnak, szemtelennek fognak tartani. Legyünk mindenkor nyíltak és szókimondók, de kerüljük a semmi jóra nem vezetõ durcáskodást, a
kihívó viselkedést.
BÓK - Állítólag még nem ment ki a divatból. A nõk szeretik, ha szépnek, kedvesnek, csinosnak tartják õket, és ezt idõnként valamilyen elfogadható formában tudomásukra is hozzák. A bókolás nem lehet hamis hízelgés. Az ilyesmi kibújik, mint szeg
a zsákból, és kilóg, mint a lóláb. Legjobb, ha szívünkbõl jövõ érzésbõl dicsérünk és
kedveskedünk.
BOCSÁNATKÉRÉS - Bármennyire igyekszünk, idõnként mégis elkövetünk illetlenséget. Jó, ha rögtön bocsánatot kérünk. Ezzel elejét vehetjük a helyzet további
elmérgesedésének. A bocsánatkérésnek csakis tisztességtudó viselkedéssel és szerénységgel együtt van értéke. A gyakori bocsánatkérõ õszinteségét elõbb-utóbb megkérdõjelezik, joggal hiszik róla, hogy gúnyt ûz az illedelmességbõl. A bocsánatkérõnek nem szükséges megalázkodnia. Kiskorú gyermek sértõ viselkedéséért a szülõnek
kell bocsánatot kérnie, hiszen nem eredményesen nevelte gyermekét. A bocsánatkérõnek illik azonnal megbocsátani, és valóban el kell felednünk azt, hogy megsértett.
BORRAVALÓ - Vendéglõben általában a számlán szereplõ összeg tíz százalékát
hagyjuk a pincérnek. (Olaszországban, Dél-Amerikában, Egyiptomban 20 százalékra
is felmehet.) A borravaló nem kötelezõ, de általában elfogadott és elvárt. Van, ahol
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feltüntetik a számlán, beleszámítják a végösszegbe. Ilyenkor a vendégnek nem kell
azon gondolkodnia, hogy mennyit is adjon a pincérnek.
BÚCSÚ - Távozáskor illik búcsút venni. Vendégségben elõször a háziasszonytól,
a házigazdától, majd a vendégektõl búcsúzunk. A búcsúzást nem célszerû elhúzni,
mert ezzel indokolatlanul távol tartjuk a háziakat a többi vendégtõl, a vendégeket a
társaságtól. A kapuban, az ajtóban hosszan búcsúzni határozatlanságunk jele, illik
elõbb eldönteni: megyünk vagy maradunk.
CIGARETTÁZÁS - A dohányzásnak ez a formája aránylag gyorsan elterjedt,
óriási hasznot hozott és sokfelé állami monopóliummá vált. A század elején még nem
szerepel a lexikonokban, napjainkban a tüdõrákos megbetegedések statisztikailag is
bizonyított okozójaként talán visszaszorulóban van. Növekszik a nemdohányzók száma, de az elszívott cigarettamennyiség is. Egyes országokban a nõk vezetnek a cigarettázásban. Ezért a szenvedélyért évente százezrek életükkel fizetnek.
A cigarettázás viselkedésre való hatását figyelve megállapítható, hogy a gyerekek a felnõtteket utánozva szoknak rá, késõbb cselekvéspótlóként használják a
pubertás korban, mert nem tudják mihez kezdjenek a kezükkel, felnõttkorban
pedig a befele fordulás szándékával szívesen babrálnak, szöszmötölnek a tüzet
kívánó cigarettával, amelybõl füstöt lehet szívni, azt körülményesen megjáratni a
tüdõben, kifújni, a meggyûlõ cigarettahamut helyére pöccinteni stb. A cigaretta
kipróbált idõhúzó, látszatelfoglaltságot nyújtó eszköz, határozatlankodók, a döntéseket nehezen kigondolók szívesen élnek vele. Sajnos számos alkalmat teremt
ahhoz, hogy különbözõ módon áthágjuk az illendõség határát. Minél erõsebb a
cigarettázóban a nikotinéhség, annál önzõbbé válik, egyre nehezebben tud magának parancsolni. Ott is dohányzik, ahol nem szabad. Olyanok is akadnak szép
számmal, akik a gyerekekre sincsenek tekintettel: „Majd kiszellõztettek! Jó?!” megjegyzéssel már nyúlnak is cigarettacsomagjuk után. A tisztaság ellenségei is nagy
számban közülük kerülnek ki, amennyiben elszórják a hamut, a legkülönbözõbb
helyen könnyedén megszabadulnak cigarettacsikkjüktõl, nem törõdnek ennek
sokszor felbecsülhetetlenül káros következményeivel. A civilizált országokban
kötelezõ feltüntetni a cigarettacsomagokon: A dohányzás ártalmas az egészségre!
Azt, hogy illetlenség, sehol sem említik.
CUPPANÓS - Csókból hangoskodót adni vagy kapni nem egyéb feltûnéskeltésnél. Mikor ildomos a cuppanós csók, ezt nem nehéz eldönteni. Az oltár elõtt, a házasságkötés polgári ceremóniáján nem hangulathoz illõ. Ha kisgyerek arcán csattan, kedves játék, örömteli szeretetet áraszt.
CSÁBÍTÓ - Ha egyén, és célja nem tisztázott, illik neki ellenállni. Ha tárgy, és
megszerzése nem becsületes módon történik, úgyszintén. Manapság a kereskedelem
tele van mindenféle csábító áruval. Aki gyenge, nem képes ellenállni a csábításnak,
felrúgja a szükség diktálta beosztással eltervezett költségvetését és elõre nem látott
pénzügyi bonyodalmakba keveredhet. Az erõs csábítást csakis erõs akarattal lehet a
józan viselkedés kereteiben legyõzni.
CSALÁDBAN - Otthon is tudnunk kell jól viselkedni. Családi körben sem szabad
lebecsülnünk az illemszabályokat. Ne legyünk ízléssértõk, ne használjunk durva szavakat, trágárságokat. Viselkedéskultúránk alapja a szülõk példamutatása. Nevelni a

gyermekét valójában csakis az a szülõ tudja, aki önmagát megismerve kijavítja elõbb
saját hibáit, rossz szokásait és mindenben példát mutat.
CSENDHÁBORÍTÁS - A csendzavarás súlyosabb formája. Ne bömböltessük rádiónkat, kazettafonunkat, mert észre sem vesszük, hallásunk károsodik, és szomszédaink
megutálnak. Szimfonikus hangversenyen papírzacskóval zörögni neveletlen csendzavarás. Ablakba kitett hangfalat dübörögtetni, utcán rikoltozni, éjszaka randalírozni csendháborítás, melyet törvény büntet. Jó, hogy sokba kerül az illetlenség, ha büntetik.
CSENGETÉS - Ennek is van illeme: lehet félénken, nyugodtan, kitartóan, követelõen és riadtságot okozva csengetni. Amerikában élõ néni hibás magyarsággal találóan minõsítette a környék gyerekeinek idegpróbáló szórakozását, amikor felemás nyelvén így fogalmazott: „Ezek a kis gonoszok, állandóan rángatják a bell-emet!” Többszörösen és kitartóan csengetni nemcsak illetlenség, hanem hiábavaló. El kell fogadnunk a házigazda jogát, miszerint lakásába nem mindenkit enged be.
CSERKÉSZ - A jólneveltség példaképe. Különösen az a vonzó benne, hogy
sûrûn jó cselekedetekre vállalkozik. A jótett már magában etikus. Nemes egyszerûségû
viselkedése szilárd erkölcsi alapokra épül.
CSIKK - Cigarettavéget akárhol eldobni nemcsak szemetelést jelent, hanem tûzveszélyt is. A dohányzás ártalmait felfogó emberiség a cigarettázókat külön helyre dohányzó helyre, szakaszba, utazófülkébe stb. - szorítja, ahol a csikket illik a hamuzóban elnyomni.
CSIPA - Nem mindig a mosdatlanság jele. Lehet hurutos szemek velejárója. Társaságban ne mutogassunk a hozzánk közelállóra szemtörlésre biztatva, mintha valami
illetlen dolgot követett volna el, hanem feltûnésmentesen kérjük meg, tüntesse el a
csipát szeme sarkából. Ha tiszta zsebkendõjét elkérve, vagy még inkább steril vattát
szerezve magunk végezzük el a tisztogatást, bizonyára hálásan fogadja segítségünket.
CSÍPÕ - A nõi csípõcsont körül kidomborodó testrész játéka lehet túlzottan kihívó. Az illendõségen túl ez visszatetszést kelt, ezért bánjunk csínján vele. Táncban ma
már minden szabad, de a folytonos riszálást, „csípõdobást” megszokni nem érdemes,
mert még szakmai elferdülést láttat.
CSÓK - Mikor illedelmes az elsõ csók? A régi illemtanok ezt is holtbiztosan elõírták. Merthogy az elsõ csók nagyon sokat jelenthet vagy nagyon keveset. Szülõk, testvérek, barátok, ismerõsök unos-untalan összecsókolózása nem lehet õszinte. Nem
hihetjük, hogy nem érzik, nem tudják vagy elfelejtették, mire jó igazán az, ha ajkunkkal
érintjük egymást! A Keletrõl elterjedt, férfiak közötti csókolózás többnyire visszataszító,
ízléstelen. Ölelkezéssel, nyelves csókkal, ahogyan például a mongoloknál láttuk, émelyítõen furcsa. Hagyományainktól (a férfiak között a puha kézfogást is enyhén utáljuk)
távol állanak az ilyen szokások. Az erotikus csók magánügy. Az illendõség úgy kívánja, hogy lehetõleg ne a nagy nyilvánosság elõtt gyakoroljuk.
DEZODORÁLÓ - Vigyázzunk az izzadságelleni átható, émelyítõ, kihívóan tömény illatára. Ebbõl is megárt a sok. Aki ad magára, mindig ugyanazt az alig illatos
szagtalanítót használja, amely minél finomabb, annál drágább.

233

Tizenkét parancs azoknak a szülõknek,
akik azt akarják,
hogy gyermekük gonosztevõ legyen
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1. Teljesítsék gyermekük minden vágyát, így abban a meggyõzõdésben fog felnõni,
hogy az egész világ neki köteles szolgálni.
2. Ha a gyermek illetlen szavakat használ, nevessenek rajta, akkor öntelt lesz, és
szellemesnek tartja magát.
3. Ne adjanak neki semmilyen szellemi és lelki nevelést. Ha 21 éves lesz, majd
maga választ.
4. Sose figyelmeztessék: ,,ezt nem szabad” , mert rossz érzés keletkezik benne, és ha
késõbb egy autórabláson rajtakapják, azt gondolja: az emberiség üldöz engem.
5. Minden rendetlenségét tûrjék el és saját maguk rendezzék el helyette, akkor majd
az a meggyõzõdés él benne, hogy mindenért más a felelõs.
6. Sterilizálják minden edényét, étkészletét, de engedjék, hadd olvasson mindent,
hadd nézzen meg mindent a tévében, hiszen a szellemi élet bacilusai nem ártanak.
7. Minden családi veszekedést a gyerek elõtt folytassanak le, így ha késõbb válásra
kerül a sor, nem fog csodálkozni.
8. Adjanak neki annyi pénzt amennyit csak kér, hogy õ ne dolgozzon érte. Milyen
szörnyû lenne, ha neki olyan sorsa lenne, mint a szüleinek.
9. Gondoskodjanak arról, hogy gyermekük mindent megkapjon ételben, italban és
kényelemben. Különben levert és életunt lesz.
10. Mindig neki adjanak igazat. Szidják elõtte a tanítót, szomszédot, a rokont, hiszen
ezek úgy is ellenségei a gyermeknek.
11. Irtsák ki belõle az istenhitet és az istenfélelmet, és ha csirkefogó lesz vagy a vonat
alá fekszik, hitessék el magukkal, hogy nem tehetnek róla.
Közben, míg a gyermeket bálványozzák, készüljenek föl egy szomorú, keserves
öregségre, és készüljenek fel Isten kemény ítéletére. Isten ugyanis számon kéri az
elveszett lelket a szülõtõl.

Könyv
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Kónya Lajos:

Fáklyaként
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Nemcsak olvasni – oly szûkös a szó,
Nem írni csak – az írás elmosódik - ,
Tanítani a lét maradandó
Örömeit, dolog dáridóit,
A töltekezõ szellem bõ vigadalmát,
A lélek beleélõ örömét,
Megõrizni a gyermeki szabadság
Önfeledségét, az idõ sötét
Borúban bátran bontakozó kedv
Csörgõ fegyvereit, ki nem fogyó
Kíváncsisággal merülni a fölvert
Vizek alá – ilyen útravaló
Volt tarsolyomban, míg elébük álltam.
Látom ma is szemükben azt a fényt.
S nem tudom, bennük – elúsztak az árban –
Felvillanok – e olykor – fáklyaként!

ELÕSZÓ ELÕTTI MENTEGETÕZÉS
Kedves Olvasóm!
Tegezõdhetünk?
Ha nõ vagy, szolidaritásból, gondolom, megengednéd. Ha férfi vagy, elõbb utóbb
úgyis tegezni fogsz, sûrûn emlegetve felmenõ nõrokonaimat.
Köszönettel tartozom, mert ismeretlen irodalmi tényezõ létemre megszavaztad a
bizalmat nekem, és úgy döntöttél, elolvasod a könyvet.
Ha mégsem váltanám be a reményeidet, lapozz ide vissza, és olvasd el enyhítõ
körülménynek számító mentségeimet.
1. Tulajdonképpen már régóta írok mindenfélét, de ezidáig Bea barátnõm volt a
teljes olvasótáborom. De két éve, Erzsike, a jósnõ belenézett a tenyerembe, és azt
mondta, valami jelentõs szellemi alkotással fogom megörvendeztetni embertársaimat.
Mivel a matematikához kevés, a fizikához még kevesebb /a kémiáról ne is beszéljünk/
tehetséggel bírok, rá kellett jönnöm, igen nagy szerencse, hogy már minden fontosabb
törvényt felfedeztek és megalkottak mások. Ha tehát a reálszféra nem az én asztalom,
akkor talán végre meglesz az eredménye a huszonöt évi tollkoptatásnak.
2. Több neves Íróval is mutatok közös vonásokat. Született már nagy mesemondó a városban /Jókai Mór/, utálok mosogatni /Agatha Christie/, idõnként nem a
koromnak megfelelõen öltözködöm /Claire Kenneth/, kedvelem a rózsaszínû holmikat /Barbara Cartland/, és eredetileg én is „keribe” jártam /Fehér Klára/.
Mindezek ellenére jó szórakozást kívánok, remélve, hogy senki emberfia lelkivilágába nem gyalogolok bele túlságosan.
Mrs. Leslie K.
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ELÕSZÓ
Melybõl kiderül, miért is kezdtem bele a könyvbe
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„Szeretnék a szinglik problémáival küszködni”- sóhajtott fel az egyik barátnõm egy
össznépi szalonnasütés alkalmával.
Így, tíz év házasság után, nagyon egyet tudtam vele érteni, pedig annak idején Õ is
és én is jelentõs energiákat fektettünk szingli státuszunk megszüntetésébe. Mert a mi
idõnkben is voltak szinglik, csak akkor még öreglánynak, jobb esetben vénkisasszonynak titulálták õket, és korántsem volt irigylésre méltó a helyzetük.
/A férjem erre utalva jelentette ki egyszer, hogy neki köszönhetem, hogy egy nap
alatt megfiatalodtam: öreglány helyett fiatalasszony lettem./
Tavaly tavasszal megtartottuk a húsz éves érettségi találkozónkat. Szakmai ártalom,
hogy minden öt évben statisztikát készítünk.
Harmincegyen érettségiztünk. Ketten sajnos már soha nem lehetnek velünk a találkozókon. Ketten eltûntek, mint szürke szamár a ködben. Tizenöten élnek az elsõ házasságukban. Négyen optimisták, és másodszor is megkísérelték. Hatan elváltak, és
úgy is maradtak. Ketten még szabadok.
A tizenöt házasságban élõbõl hárman bevallottan tudják, mi az a súlyos depressziós állapot, és legalább ötnek ott lebeg a feje felett Demoklész kardja. A többieknek
vagy igen jó a tûrõképességük, vagy fejlett a humorérzékük.
E nagyon fontos tulajdonság fejlesztéséhez szeretnék hozzájárulni ezzel a könyvvel.
Ajánlom tehát szingliknek, akik a történetekben elõforduló elrettentõ példák ellenére mégis úgy döntenek, megpróbálják, és a nem szingliknek, akik még nem adták fel
a reményt, hogy egyszer gyõzni fognak a szélmalomharcban.
Lássuk tehát, hogy hogyan keressünk, kit keressünk, és ha megtaláltuk, milyen
problémák halmaza fog ránk zúdulni!
És rögtön a könyv elején hadd mondjak köszönetet „szerzõtársaimnak”, akik
megosztották velem szingli és nem szingli koruk tapasztalatait. Név szerint nem sorolnám, aki olvassa közülük, valószínûleg magára fog ismerni.

LEPKEHÁLÓ HELYETT
Módszerek férfinak látszó élõlények becserkészéséhez
Megfigyelésen alapuló
Fõként egészen ifjú, még általános iskolás éveit taposó szingliknek ajánlott. A
módszer lényege, hogy rálelj a megfelelõ tereptárgyra, ahol megfigyelõállásodat
elfoglalva szemmel tarthatod imádatod tárgyát, persze gondosan ügyelve arra, hogy
Õ ne vegyen észre. Szerencsésebb, erkélyes lakással rendelkezõ szinglik esetében
ez viszonylag egyszerû, de a kutyasétáltatás is remek alibi lehet arra, miért járkálsz
mindig éppen arra, amerre. Ha elég kitartó vagy, rövidesen tisztában lehetsz az
imádott férfiú napirendjével, mikor jár suliba, mikor lóg a haverjaival, mikor viszi le
mondjuk a szemetet. /Elõfordulhat, hogy ez utóbbi tevékenység, tekintve utálatos
mivoltát, szintén valamilyen megfigyelési tevékenységet rejt./
Sportosabb leányzók esetleg megfigyelõállást létesíthetnek játszótéri fák lombjai közt is. Arra azért ügyelniük kell, nehogy úgy járjanak, mint az egyszeri megfigyelõ, aki persze fiú volt, és rögvest le is pottyant a fáról, mihelyt megjelent a megfigyelése tárgyát képezõ leányzó. /Fent említett megfigyelõ ekkor kapta a Tarzan fedõnevet, az Õt megfigyelõ lánytól./
Ez a módszer akkor igazán hatékony, ha a megfigyelések gondos elemzése után
sikerül azt az idõpontot kiválasztani, amikor egy órányi készülõdés után sikerül a
véletlen látszatát keltve épp abban az idõben keresztezni a megfigyelt útját, amikor
mondjuk, épp a szemetesvödörrel bandukol a kuka felé. Elõbb utóbb fel fog tûnni
neki a megjelenésed, és valószínûleg nagyobb kedvvel fogja a magára vállalni eme
feladatot, esetleg naponta többször is. És akkor már meg is fordult a kocka, mert
megfigyeltbõl elõlépett megfigyelõvé. Tehát gyõztünk.
Közoktatáson alapuló
Ha a középiskola éveit nemcsak hasznosan, hanem kellemesen is akarod tölteni,
ne ragaszkodj az olyan iskolatípusokhoz, ahol elnõiesedett pályákra készítenek fel.
A mi idõnkben a közgazdasági szakközép például valóságos sorscsapásnak számított ebbõl a szempontból, mert százharmincvalahány diákjából tizenöt volt csak fiú,
abból tíz biztosan nem volt a nõk ideálja, a maradék ötbe pedig kollektívan szerelmes volt az egész iskola. /Manapság a férfiak egyenjogúsági törekvéseinek és számítástechnika elõretörésének következtében az arány jelentõsen javult még az én régi
iskolámban is./
Ha valamilyen férfias pályát választasz, mondjuk, esztergályos szeretnél lenni,
akkor az elsõ tanítási napon már abba a kellemes helyzetbe kerülsz, hogy Te választhatsz a szintén esztergályosnak készülõ fiúkból. /Ha négy év alatt a szakma
mellé férjet is szereztél, akkor esküvõ után még mindig kitanulhatsz valami lányos
szakmát is, mondjuk, lehetsz nõi szabó./ Kétségkívül kellemesebb és praktikusabb
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dolog egy fiús iskolában lánynak lenni, mint egy lányosban. Elsõ esetben mi választunk, a másodikban általában bennünket választanak.
Ha szerencséd van, akkor abból a bizonyos ötbõl akad meg rajtad valakinek
a szeme. Ha nincs, akkor jelentõs energiádat fogja felemészteni ama törekvés,
hogy a nemkívánatos udvarlótól megszabadulj. Mert elõfordulhat, hogy lenne
más jelentkezõ is, de épp az fogja visszatartani az illetõt, hogy állandóan lát a
közeledben cirkálni egy levakarhatatlan pasast. És azt Te nem tudhatod, hogy a
tornaöltözõben, avagy a mellékhelyiségben folytatott élménybeszámolók szerint
milyen mértékben vagy szerelmes a levakarhatatlanba. Nem tudom, divat-e manapság a középiskolákban a kapusfülke, ahol mi annak idején suttyomban másoltuk a ránk bízott leckéket, reménykedve abban, hogy szerzünk néhány jó
pontot imádatunk tárgyánál, és másnap eldicsekedtünk a lányoknak, hogy tegnap X.Y. felsõbb osztályos ifjú teljes három percet fordított ránk drága idejébõl,
amíg elmagyarázta, hogy mit hová másoljunk be. Nekem olyan különös szerencsém volt, még elsõs koromban, hogy a magyar írásbeli érettségi idején én voltam az ügyeletes, és akkori imádottam toll nélkül érkezett érettségizni. Mivel én
voltam az elsõ útjába akadó személy, épp tõlem kérte kölcsön a tollamat, amire
én roppant büszke voltam, és abban reménykedtem, hogy a toll visszaadása
majd alkalom lesz az újabb találkozásra. Természetesen a tollamat soha nem
láttam viszont, a fiút azonban igen, négy év múlva. Hosszasan nézett, közölte,
hogy látott már valamikor, de halvány fogalma sincs róla, hogy hol.
Vannak azonban nálam szerencsésebb iskolai szerelmesek is, például a volt kolléganõn, aki immár majdnem negyven éve él az Õ felsõbb osztályosával. Vannak olyan
kevésbé szerencsések is, akik megkapták ugyan az Õ iskolai ideáljukat, összeházasodtak, gyerekük is született, és mint derült égbõl a villámcsapás, egyszer csak elváltak.
Pedig mindenki azt hitte, hogy minden osztálytalálkozóra együtt fognak jönni.
TÁBOROZÁSON ALAPULÓ
Lényegesen izgalmasabb kaland, mint az iskola berkein belül vadászni. A legjobb,
ha már az utazás során próbálod kitalálni, hogy vajon a sok hátizsákos közül kik
azok, akik ugyanoda tartanak, mint Te. Rendszerint úgysem azok, akiket szeretnél, de
ha mégis, akkor praktikus már a vonaton felhívni magadra a Neked tetszõ ifjú figyelmét. Már csak azért is, hogy elkerüld az ismerkedési esten a fiuk kegyeiért való
tülekedést. A tábori kapcsolatok jellemzõje a lóugrás szerinti szerelem, ami egyszerûbben azt jeleni, hogy A szerelmes B-be, B szerelmes C-be, C viszont A-ba.
Ez a felállás a tábor ideje alatt persze többször is átrendezõdhet, és ha végre a
lóugrás szerint épp nálad táboroz a kiszemelt fiú, a szobatársak beavatásával
titkos éjszakai randira lehet invitálni az illetõt. Arra azért vigyázz, nehogy úgy járj,
mint iskolatársnõm, az építõtáborban. Annak rendje-módja szerint megbeszélte
a fiúval, hogy az éj leple alatt majd osonjon be a szobába, velünk pedig megígértette, hogy mélyen fogunk aludni. Persze, senki nem aludt, leszámítva épp azt a
lányt, aki a randi alanya lett volna. A fiú azonban errõl mit sem sejtett, és meg is
jelent az éjszaka kellõs közepén. Egy darabig próbálkozott vele, hogy felébressze

szíve hölgyét, de aztán feladta, és visszaosont a saját szobájába. Épp jókor, mert
mi ébren levõk épphogy meg nem fulladtunk a takaró alatt a visszafojtott röhögéstõl.
Persze megint csak van ellenpélda, hiszen barátnõm egy fõiskolai elõkészítõ
tábor alkalmából találta meg élete párját. Persze ezt Õ nem vette észre rögtön, csak a
fiú, és sok szerelmes levelébe került, mire a barátnõm is rájött, hogy mégiscsak Õ az
igazi. Azóta két szép gyerekük is született, és jövõre beköltöznek a saját maguk által
megálmodott „kacsalábon forgó” házikójukba.
TÖMEGSPORTON ALAPULÓ
Lehet, hogy ez a kifejezés már idejétmúlt, hiszen manapság még futni is az edzõtermekben szokás, és nem tömegesen, hanem vokitokival a fülön, magányosan egy
futópadon. Ha mégis arra az elhatározásra jutottál, hogy sportolás céljára a szabad ég
alatt keresel lehetõséget, ajánlanám szíves figyelmedbe a jégpályát. Szerintem zseniális. Ha körülnézel, rögtön be tudod lõni a számodra megfelelõnek vélt célcsoportot.
Ha macsót keresel, a jégkorongozók közt, ha elmélyült gondolkodót, a magányosan
köröket rovók közt, ha bohém mûvészlelket, akkor a bonyolult manõverekkel próbálkozók közt kell keresgélned. A hokisok közé viszonylag egyszerûen, egy ütõt
segítségül magaddal cipelve bekerülhetsz, s a magányosan körözõ mellé odacsapódhatsz. A figurázóval a legegyszerûbben úgy ismerkedhetsz meg, ha egy jól sikerült becsúszással keresztezed a röppályáját.
Ha Te esel hasra, Õ fog felsegíteni, ha Õ, akkor Te próbáld meg anélkül talpra
állítani, hogy mellette találd magad a jégen. /Ha nem tudod elkerülni a közös esést,
igyekezz Te felülre esni, az sokkal esztétikusabb./ Miközben kölcsönösen leporoljátok egymásról a jégkását, meg lehet indítani a társalgást: érdeklõdj, nem fáj-e valamije, és ha igen haladéktalanul kezdj neki mesélni a feketenadály balzsam ütõdésekre
gyakorolt jótékony hatásáról. Ha felkeltetted az érdeklõdését, esetleg megkérheted,
hogy, ugyan avasson már be a tõle látott figurák kivitelezési technikájába. Ha elég
kitartóan csodálod a tudományát, valószínûleg egészen másfajta figurák technikai
kivitelezéséig is el fogtok jutni.
HANGHATÁSON ALAPULÓ
Ez olyan speciális módszer, ami speciális hozzávalókat igényel. Például ilyen volt
régen a telefonközpont. Sajnos a technika fejlõdésének és a telefonvonalak
crossbárosításának következtében az ismerkedésnek ez a romantikus formája szinte
teljesen eltûnt a palettáról. Manapság csak a nagyobb cégek recepciósaiba szerethetsz bele a hangjuk alapján, és megvan az a veszélye a dolognak, hogy a megjelenése nem olyan szexis a férfiúnak, mint a hangja. Egy másik barátnõmnek még
megadatott az a szerencse, hogy dolgozhatott telefonközpontban, és a jövendõ férje
épp akkor töltötte katonaidejét, minõ véletlen, épp a laktanya telefonközpontjában.
Éjszakai mûszak alatt forrón égett a vonal a laktanya és a központ között, minek
eredményeképpen azóta két fiúgyermekük született.
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BULIZÁSON ALAPULÓ
Alapvetõen nem minden buli-típus alkalmas a vadászatra.
Mert vegyük például a házibulit. Oda rendszerint párosával érkeznek a meghívottak, és egész éjjel õrzik is azokat, ahelyett, hogy felszabadultan szórakoznának, némileg megközelíthetõvé téve ezzel parlagon hagyott hozzátartozójukat.
Ha szingli létedre meghívnak egy buliba, és még azt is hozzáteszik, hogy „de
feltétlenül gyere el”, biztos lehetsz benne, hogy a Te dolgod lesz annak a korántsem
álomlovag típusú vendégnek a szórakoztatása, aki az egyetlen egyedülálló pasi.
Egész buli alatt kínosan feszengve kell elviselned, és amikor a házigazda távozáskor
megkérdezi, hogy mit szóltál X.Y.-hoz, még csak a véleményedet sem mondtatod el,
mert õ biztosan csak jót akart neked azzal, hogy enyhíteni próbálta magányodat,
magának pedig azzal, hogy nem az õ nyakán lógott az elviselhetetlen vendég.
Ha ráunsz, hogy egyedül lézengj a buliban, és el akarod kerülni a hasonlóan
kínos helyzeteket, akkor elõbb utóbb beszerzel egy alibi pasit. Ez azért is ajánlatos,
mert legalább nem kell állandóan a család és az ismerõsök „Neked aztán senki nem
felel meg!...” kezdetû lemezét hallgatnod, és az is köztudott, hogy egy foglaltnak
látszó lány sokkal kapósabb, mint egy szingli. Mert a férfiak úgy vannak összerakva,
hogy az olyan nõ, aki másnak nem kell, az, nekik sem, de ha másé, az rögtön
érdekesebb variáció. Csakhogy az alibi pasinak megvan az a nagy hátránya, hogy
nem igazán köti le az ember érdeklõdését, és elõbb-utóbb megakad a szeme valakin.
Ha a valaki veszi az adást, akkor két eset állhat elõ. Ha tartja magát a házibulik íratlan
szabályaihoz, akkor nem nyúlja le a más nõjét, ebben az esetben hazaérve a fejedet
fogod a falba verni, hogy miért kellett épp most pasival megjelenned, és bízol benne,
hogy valahol máshol még összefutsz vele. Ha nincsenek erkölcsi aggályai, esetleg
teljesen nyilvánvaló számára, hogy a veled levõ pasihoz nem kötnek érzelmi szálak,
s akkor lépni fog. És akkor kitör a botrány. Nehogy azt hidd, hogy bárki is a Te
pártodra fog állni, mindenki szegény elhagyott lovagot fogja sajnálni. Én mégis a
botrányt ajánlanám, mert, mint az szintén köztudott, minden csoda három napig tart.
A munkahelyi buli szintén nem az ideális terep. Egyrészt, akikkel együtt bulizol,
azokat már régen felszedhetted volna munkaidõ alatt, másrészt, akiket magukkal
hoznak, még inkább tiltottak, mint a házibuliban elõfordulók. És ebben az esetben
nem ajánlanám a botránykeltést, mert másnap dolgozni kell menned, és esetleg
elõfordul, hogy a többiek kiutálnak.
Elõfordulhatsz még bulizás céljából különféle szórakozóhelyeken is. Az elegáns
éttermeknek az a hátránya, hogy a Te korosztályod ifjai az ott való elegáns megjelenést a cikis jelzõvel szokták illetni. A kellõen laza megjelenést diszkóban tudják
leginkább prezentálni, ott viszont általában sötét van. Ennek rengeteg elõnye mellett
óriási hátránya az, hogy nem ad módot a kellõ körültekintésre. Mert tegyük fel, hogy
a figyelmed, esetleg éleslátásod nem terjed tovább álmaid férfijánál, és receptoraid
nem érzékelik a társaságában levõ, barátnõnek látszó élõlényt, könnyen elõfordulhat, hogy amint figyelemfelkeltés céljából ringó járással elhaladsz az asztala mellett,
legszexisebb cuccod valamilyen kimoshatatlan löttynek esik áldozatul. Legcélszerûbb elõzetesen megfigyeléses módszerrel feltérképezni a kiválasztott szórakozási
szokásait, és valamelyik unatkozó barátnõd társaságában véletlenszerûen megjelen-

ni ott. Célszerû olyan barátnõt magaddal vinni, aki szükség esetén a tettek mezejére
lép. Például határozott léptekkel megközelíti a kiszemelt férfiút, és megkérdezi tõle,
tetszel-e neki. Igenlõ válasz esetén további tanácsokkal látja el a bizonytalan lovagot,
például felszólítja, hogy akkor talán még záróra elõtt kérjen már fel táncolni.
Az a legszerencsésebb eset, ha sikerül bekerülnöd egy szingli fiúkból álló csapatba. Ezek a fiúk lehetnek, mondjuk fiútestvéred barátai, de ha lányos családból származol, megteszi a szomszéd fiú is. Kölcsönösen jót fogtok tenni egymás imidzsének,
mert a többi fiút izgatni kezdi, mi lehet olyan különleges benned, hogy hat-nyolc
fiúval jársz diszkóba, a Te lányismerõseid pedig odacsapódnak majd melléd, és
akkor a fiúk is kedvükre válogathatnak. Igaz, a dolognak vannak káros mellékhatásai, mert számításba sem vehetõ ifjak esetleg rossz híredet kelthetik, mondván biztosan végigpróbálgattad a csapat összes tagját. De jusson eszedbe, hogy a rossz hírû
lányok általában kapósabbak. És elég, ha Te tudod, hogy nincs mit szégyellned.
Mindezen nehézségek ellenére, egy másik barátnõm épp ifjúságunknak eme vad
idõszakában lelte meg élete párját, és talán már ide sem kell írnom: azóta két szép
gyerkõcük született.
KÖZVETÍTÉSEN ALAPULÓ
A lehetõ legkínosabb férjfogási módszer. Igaz, mindenki, aki közvetítésre adja a fejét,
csak jót akar Neked. (A dolognak csupán az a szépséghibája, hogy nem egyezik a
jóról alkotott véleményetek.) Biztosan van Neked is a talonban pár olyan unatkozó
rokonod és ismerõsöd, aki folyamatosan megtalálja az igazit számodra, és haladéktalanul közli, hogy hol és mikor jelenj meg szerzeménye megtekintése céljából. Ezek
a kísértetiesen lóvásárra emlékeztetõ találkák rendszerint nem hozzák meg a kívánt
eredményt, csupán arra jók, hogy a közeljövõben gondosan elkerüld a létrehozását
kiötlõ személyt.
Van a közvetítésnek egy indirekt módja is, amikor tulajdonképpen nem ajánlják
a figyelmedbe konkrétan a férjnek valót, csak folyamatosan emlegetik. Persze ezzel
az alamuszi módszerrel azt érik el, hogy érdekelni kezd a legény, és magad nézel
utána a lelõhelyének. Jobb esetben véletlenül is belebotolhatsz, de konkrétan a
megfigyeléses módszer alkalmazása a legcélravezetõbb. Ha sikerült becserkészned,
és még szimpatikus is, akkor nehogy eszedbe jusson kuncogva elmesélni neki, hogy
tulajdonképpen mennyire örülne, mondjuk az õ apukája és a te anyukád, ha most
látna benneteket, mert már hónapok óta azon dolgoznak, hogy valahogy összeboronáljanak. Kellõ önérzettel rendelkezõ férfiember ilyenkor ugyanis oly mértékben
képes megsértõdni, hogy rögvest el is tûnik, mint szürke szamár a ködben. Mondván, nem olyan legény õ, aki maga ne tudna egy nõt becserkészni. Mindezek ellenére húsz év elteltével mégis Téged fog felelõsségre vonni, mert Te a történtek után nem
kerested a társaságát, és õ kénytelen volt egy másik tökéletlen nõt feleségül venni.
Meg kell tanulnod nagyon udvariasan leszerelni a jóakaróidat, mert különben
mindenki Rád fog haragudni. Nem fogják megérteni, hogy azért mert épp nincs
senkid, még nem éred be olyannal, aki a hátad közepére sem kell púpnak. Ha
engedve a nyomásnak, mégis megpróbálkozol megbarátkozni a jelölttel, és ez jelentõs erõfeszítések ellenére mégsem sikerül, megint csak Te leszel a hunyó, mert nem
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értékeled kellõképpen, sem a férfiú, sem pedig a közvetítõk arra irányuló igyekezetét,
hogy Téged, ha törik, ha szakad, boldoggá tegyenek.
Valahol olvastam egy nagy elme gondolatát, valahogy így szólt: A boldogság
lényege abban rejlek, hogy azt tudhatjuk magunkénak, amit mi szeretünk, és nem
azt, amit mások találnak szeretetre méltónak.
Kedves közvetítõk! Ezt Ti is tartsátok szem elõtt!

244

MUNKAHELYI LEHETÕSÉGEKEN ALAPULÓ
Munkahelyeden többféle módozatban is lehetõséged van vadászgatni. Elõször is
vannak a kollégák. Csak akkor válogass közülük, ha késõbb, esetleges szakítás esetén szó nélkül tudod végiggusztálni az elkövetkezõ szerelmi ügyeit, és képes vagy
arra, hogy ne illesd bántó megjegyzésekkel az utódodat.
Ha olyan munkahelyet sikerült találnod, ahol közvetlen kapcsolatba kerülhetsz
nem „céges” férfiakkal, jelentõsen nagyobbak az esélyeid az észrevétlen becserkészésre.
Különösen szerencsés helyzet egy kereskedelmi, avagy vendéglátóipari egység,
tekintettel a visszajáró vendégekre. (Bár a vendéglátás kocsmai részlegének visszajáró vendégei nem biztos, hogy ideális jelöltek.) Számtalan történet kering éttermekben kezdõdött szerelmekrõl, melyek egy véletlenül kiborított kávéval, levessel és
miegyébbel kezdõdtek. Mai mosolyszegény világunkban már talán nincs is szükség
ilyen drasztikus módszerekre, a férfi vendégnek fel fog tûnni, ha kedves mosollyal az
arcodon közelítesz feléje.
Vizsgáljuk meg most a kereskedelem lehetõségeit. Persze, a bolt típusa is nagyon
fontos, mert egy autós-motoros-alkatrészes bolt mindig több lehetõséget rejt, mint
egy nõi fehérnemû üzlet, ahol rendszerint aktuális új kedvesének keresgél a férfi.
Élelmiszerbolt esetén a vásárolt élelmiszer mennyiségébõl és összetételébõl következtethetsz a férfiú családi állapotára, sõt lehetõséged van kideríteni, hogy a késõbbiekben majd mivel kedveskedj neki.
Könyvesbolt esetén a lelkivilágába kaphatsz betekintést, és az legalább olyan
fontos, mint az étkezési szokások megfigyelése. (De akármit is vásárol, legalább olvas, és az már jó jel.)
Ha kiválasztottad a neked tetszõ alanyt, akkor be kell vonnod a kollégáidat is a
továbbiakba. Vendéglátóhely esetén mindenki más mondjon le a kiválasztott kiszolgálásáról, bármilyen üzlet esetén akadjon sürgõs dolguk a raktárban. (A kedves
kollégák késõbb aztán majd önállósítják magukat, és olyankor is egyedül hagynak a
placcon, ha éppen az a pasas van a boltban, akit ki nem állhatsz. Mire észbekapsz,
egyedül tartod a frontot, miközben a többiek fulladoznak a röhögéstõl a függöny
vagy az ajtó mögött.)
Sajnos, az efféle módszernek megvan az a hátránya, hogy vadászból könnyen
zsákmánnyá válhatsz. Az egyik volt kolléganõm például sokáig nem értette, hogy az
a bizonyos férfiú, aki késõbb a férje lett, miért mindig a legfelsõ polcon levõ könyveket kéri tõle. Késõbb kiderült, hogy azért volt erre a manõverre szükség, mert a pult
mögött csak derékig tudta szemrevételezni, és kíváncsi természetû lévén szerette
volna, ha fény derül a pult alatti rész minõségére is. Sajnos, Õk már nem élhetnek

együtt, a kíváncsi fiút több mint huszonöt év házasság után baleset érte, de szerintem
addig nagyon boldogok voltak.
Be kell vallanom, hogy személy szerint az én férjem is munkahelyi szerzemény,
igaz, eleinte hallani sem akartam róla, mert elõször is úgy csapkodta a rekeszeket ki
az ajtó mellé, hogy majdnem ránk dõlt a bolt, másodszor úgy tudtam, hogy nõs.
Késõbb kiderült, hogy az egyik beszállítónk küldte hozzánk vásárolni, igaz csak sörért, borért, pálinkáért, nem gondolta, hogy nõsülni is a lerakatból fog. (Azt azért be
kell vallanom, idõnként úgy érzem, jobb lett volna, ha máshová küldi, viszont van
két gyerekünk, és gondok meg mindenhol akadnak.)
UJSÁGHIRDETÉSEN ALAPULÓ
Fõként addig dívott, amíg meg nem jelent a sokkal korszerûbb internet.
Kétféleképpen kerülhetsz kapcsolatba ily módon férfiakkal. Vagy Te hirdetsz,
vagy végigböngészed a reményteljes ifjak öndicsõítõ bemutatkozását. (Minden férfi
hibátlan, aki hirdet, csak a nõk nem tudják értékelni õket.)
Ha Te hirdetsz, akkor ki vagy téve mindenféle szex-õrölt és melankólikus depressziós leveleinek. Hiába nem válaszolsz, õk akkor is újra és újra írni fognak, mert
feltétlenül közölni akarják Veled vágyálmaikat, mintha az meg is történt volna. A
szex-õrült arról fog Neked folytatásos regényt írni, hogy egy kollégiumi birkózómeccs után egy csapat lány támadt rá a szobájában, miközben Õ gyanútlanul tanult,
és fondorlatos módon többszörösen meg is erõszakolták. Mindezekrõl kikéri a véleményedet is, hátha ki tud csikarni belõled valami hasonló történetet. A depressziós
rögtön az elsõ levélben hosszasan elbeszéli, hogyan és hányszor kísérelt meg öngyilkosságot, majd további leveleiben azt is leírja, hogy hány levelezõtársa követte
példáját, és azt is, hogy sikerült-e nekik. Ha véletlenül sikerül valami normális lelkûletüt
kifognod, az a harmadik levél után biztosan megtalálja valahol a környezetében az
igazit, de errõl persze Téged elfelejt értesíteni.
Ha Te böngészel a hirdetések közt, akkor számolnod kell azzal, hogy a válaszod
több tucat levél közt észrevétlen maradhat. Ha mégsem, és a hirdetõ érdeklõdést
mutat irántad, legcélszerûbb egy személyes találkozást indítványozni. Lehetõleg semleges, de ismert terepen. Nem árt, ha megtekintés céljából az alanyt egy jól látható
tereptárgy elé állítod, és Te egy megfigyelõállásból szemmel tartod. A randiról úgyis
illik késni, és ha nem igazán nyerte el a tetszésedet, még idõben kereket oldhatsz.
Persze, másnap illik elnézést kérni, és megmagyarázni, hogy milyen halaszthatatlan
ügy hátráltatott a megjelenésben, valamint közölni vele, hogy az elkövetkezõ tíz
évben valószínûleg nem fogsz ráérni. Ha az elõzetes szemle felkeltette az érdeklõdésedet, akkor feltétlenül lépj a tettek mezejére, és viharosan jelenj meg az adott tereptárgynál. Célszerû egy barátnõt is bevonnod az akcióba, aki szemmel tud tartani, és
adott jelre véletlenszerûen megjelenik, hogy kimentsen, ha mégsem megfelelõen
alakulnának a dolgok. Kíváncsi természetû barátnõ abban az esetben is meg fog
jelenni, kezében pár hot-doggal, ha vészhelyzetnek semmi jelét nem tapasztalja,
mondván több szem többet lát, és különben is, biztosan megéheztetek az elmúlt fél
órában. Ha a férfiú ekkor sem távozik sietõsen a tetthelyrõl, megéri további próbálkozást. Persze akkor már külsõ tényezõk nélkül.
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INTERNETEN ALAPULÓ
Kevésbé bonyolult az újságokban való böngészésnél. Sajnos nekem errõl a típusú
keresgélésrõl nincsenek személyes tapasztalataim, pedig biztosan nagyon tudnám
élvezni a névtelen flörtölgetést.
Ha neten akarod meglelni a párodat, mindenképpen nagy gyakorlatra kell szert
tenned a tûzben tartott vasak nyilvántartásában és a találkozók egyeztetésében.
Nehogy a nagy rohanásban elõfordulhasson olyan kínos eset, amikor téves
egyezetés miatt esetleg a találkahelyen két pasi is vár rád. Szintén ne kövesd el azt a
hibát, hogy nem jelenkori, urambocsá’ nem is saját fotódat bocsátod a hálóra, mert
személyes megjelenésedkor esetleg hiába bizonygatod a jelen levõ illetõnek, hogy
egészen biztosan Téged vár.
Hallomásból tudom, hogy a neten szörfözõ férfiak nagy része bizonyos fokig
nyilvánosháznak tekinti a hálót. Ha a férfi virággal érkezik a randira, ebbõl rögvest
következtethetsz nõs mivoltára. Ebbõl az is következik, hogy az illetõ nem életre
szóló kapcsolatot szeretne Veled kialakítani. Ha romantikus autókázás címszó alatt
egyszer csak elhagyatott szeméttelepen köttök ki, nem árt gondolkodnod a menekülés lehetséges módozatain. Legjobb, ha elhagyod az autót, mert mint azt egyik tapasztalt ismerõsöm nagyon találóan megfogalmazta, zárt térben kevés a hely a védekezéshez. Ha már karnyújtásnyi távolságnál messzebb kerültél, ne kezdj az autó
körül fogócskázásba, mert egyes férfiak úgy gondolhatják, azért futsz, amiért az egyszeri tyúkocska. Mielõbb világosítsd fel pajkos partneredet, hogy már rég kinõttél az
autós szexbõl, és a romantika sem feltétlenül jelent számodra egyet a lepusztult
környékkel. Persze fenti intelmek nem vonatkoznak arra az esetre, ha Te magad is
csak egyszeri „élvezetben” akarsz részesülni.
KÖZLEKEDÉSEN ALAPULÓ
A párkeresésben nem elhanyagolható szerepet játszanak a közlekedés közben adódó helyzetek. Kezdve az eltévedésen alapuló szituáción, befejezve a szerencsés kimenetelû karambolon. De a kettõ között is vannak lehetõségek bõven.
Gyalogosan haladva, fõként idegen városban semmi kivetnivaló nincs abban, ha
jóvágású helybeliektõl érdeklõdsz helyi nevezetességek iránt. Rosszabb esetben csak
mutogatni fog irányukba, jobb esetben el is kísér. Azért arra ügyelj, hogy ne kerülj
olyan kínos helyzetbe, mint én, amikor Pesten nem a megszokott megállónál hagytam el a földalattit, akkori álomlovagom társaságában. Én ugyanis meg voltam róla
gyõzõdve, hogy jó irányban haladunk bérelt szállásunk felé, mert emlékezetem szerint pontosan abba az irányba indultunk, amerrõl feljöttünk a föld alól. Csakhogy, az
Opera megállójánál valami oknál fogva kijárat a Deák tér felé volt tájolva, és mi éjjel
tizenegykor gyanútlanul elindultunk a szállással ellenkezõ irányba. Szegény fiú ugyan
idõnként megjegyezte, hogy szerinte épp oda tartunk, ahonnan jöttünk, de én nem
hittem neki. Amikor aztán be kellett látnom, hogy igaza van, sûrûn kérhettem a
bocsánatát elvesztegetett idejéért, többször is hangsúlyozva, nem így akartam elérni,
hogy több idõt töltsön velem. Nem tekerte ki a nyakamat, csupán annyit jegyzett
meg, hogy reméli, a történtek ellenére még idejében hazaér a saját szállására, ami
történetesen Budán volt.

Vonaton közlekedve tekints el attól, hogy valami kényelmes cuccban vágj neki az
útnak, mert egy bakancsból soha nem tudod olyan szexisen kibujtatni a lábadat,
mint egy körömcipõbõl, lehetõséget adva ezzel veled utazó férfinak arra, hogy valamilyen együtt érzõ megjegyzést tegyen, miközben érdeklõdve szemlélgeti a bokádat.
Olvasótáborom ezidáig egyetlen tagja is egy tûsarkú cipõnek köszönheti élete párját,
és azóta már egy lányuk is született.
Ha nem tömegközlekedsz, akkor fõként a parkolás problémái segíthetnek olyan
helyzetekhez, amikor férfiakat szólíthatsz meg látszólag minden hátsó szándék nélkül. Ha például egy férfi gyanútlanul úgy talál leparkolni, hogy Te nagyobb erõfeszítés nélkül bele tudj ütközni az autójába, némi veszélyes manõverezgetés után lépj
oda hozzá, és kissé ingerülten érdeklõdj tõle, segít-e kitolatni, vagy nem félti-e az
autóját. De célravezetõ lehet az is, ha pontos idõzítés után sikerül a parkolóból
elétolatnod úgy, hogy még éppen elkerüld a karambolt. De a közlekedési lámpáknál
állva eltöltött idõt is töltheted flörtöléssel, a forgalmi dugó pedig néha valóságos
aranybánya.
VÉLETLENEN ALAPULÓ
Senki sem tudja, hogy mûködik. Miért éppen oda kellet menned, miért éppen Õ volt
ott, miért éppen vele szembe ültél le, miért éppen Õ jött be az ajtón, miért éppen neki
ütköztél, és még sorolhatnám. A véletlen a legjobb kerítõ. Minél inkább nem számítasz rá, annál inkább be fog következni. Majd meglátod!
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LÍRIKUS TÍPUS
Felbukkanása leginkább az ábrándos iskolai évekre tehetõ.
Különös ismertetõ jele, hogy rögvest az elsõ pillanatban félreérthetetlenül jelzi,
szándékai vannak Veled, elriasztva ezzel az összes többi esetleges jelöltet. (Akik még
tetszenének is, de gondos porhintés eredményeképp meg vannak gyõzõdve róla,
hogy Ti ketten egy pár vagytok.)
Közben persze önkéntes lovagod már többszörösen az agyadra ment a kábító
szövegével, de mivel nem ért célt, verseket kezd küldözgetni. Suttyomban nyújtja át,
közölve Veled, hogy Neked írta, a Te lényed hozta ki belõle ezeket a sorokat. Még
aznap hatalmas egyest kapsz matekból. Miután az elsõ költeménye hatástalan maradt, hamarosan következik egy nagyobb lélegzetû mû, és vele együtt még egy matek
egyes. Mivel összefüggést vélsz felfedezni a versek és az egyesek között, megkéred,
hogy válasszon magának más múzsát, mert nem szeretnél megbukni matekból. De
azért azt nem bírod megállni, hogy ne dicsekedj el a versekkel egy felsõbb osztályos
barátnõdnek, aki, miután kellõ tisztelettel végigolvasta, közli Veled, hogy nem akar
elkeseríteni, de tavaly még az õ osztályukból kábított egy lányt ugyanezekkel a költeményekkel az iskola dalnoka. A közlés ugyan szíven üt, de meg is nyugszol, mert
ezek szerint nemcsak a Te lelkeden fog száradni e lángelme szerelmi költészetének
további negatív, avagy pozitív alakulása.
Kis idõ múlva látszólag feladja a küzdelmet, de azért még költõi ígéretet tesz arra
vonatkozólag, hogy hatvanöt éven keresztül fog várni rád. Ezen bejelentés ugyan
némi rettegéssel tölt el, de aztán pár év múlva értesülsz róla, hogy mégis megnõsült
várakozás közben.
ELSÕ SZERELEM TÍPUS
Lehet osztálytárs, szomszéd fiú, anyukád barátnõjének fia, és más effélék.
Mások elõtt gondosan titokban tartja, hogy tetszel neki, sõt, elõtted is. Ezért aztán
meglepõdve veszed tudomásul, amikor mondjuk iskola-mozi után lelkesen bandukol melletted, holott tudod, hogy épp az ellenkezõ irányba kellett volna indulnia.
Útközben kiderül, hogy alapos nyomozást folytatott személyedet illetõen, tud az
óvodás korodról, iskolás éveidrõl, valamint azt is, hogy nem olyan régen még kövér
voltál és szemüveges. Mindezeket az infokat fáradságot nem kímélve a környezetében fellelhetõ, téged évek óta jól ismerõ hímnemûektõl szerezte be, és Te rögvest el
is határozod, hogy adandó alkalommal feltétlenül kitekered az informátorok nyakát.
A következõ iskola-mozit már egymás mellett vészelitek át, és Te õszinte csodálattal adózol a férfiú azon képességének, hogy a bûvös kocka oldalait sötétben is képes
összerendezni, ami Neked még világosban sem sikerült soha.

Ezután persze már veszed a bátorságot, hogy néha egészen nyíltan is a közelében
legyél, de persze csak valami ártatlan célzattal, hogy a többiek ne sejtsenek semmit.
(Persze mindenki sejt mindent.) Iskolai kiránduláson tervet szõtök a Szent Korona
elrablására, más esetben a kriptalépcsõn lefelé haladba érzed a kezét a derekadon,
persze, csak ezért, nehogy az egyik szarkofágban találd magad. Az ilyen apróságok
aztán kellõen átgondolva mind azt jelentik számodra, hogy szeretve vagy, és szép
lassan Te is beleszeretsz. És vársz a csodára. Ami be is következik, mondjuk egy
áramszünet formájában, amikor épp táncoltok, és Õ a sötétségbõl erõt merítve megcsókol. (Az, hogy ez még nem igazán volt csók, csak akkor fog kiderülni, amikor évek
múlva valaki „igazán” fog megcsókolni. És Te mégis erre bizonytalan próbálkozásra
fogsz majd úgy emlékezni, mint életed legizgalmasabb csókjára.)
És mesebeli Hamupipõkévé változol, remélve, hogy a bál után a herceg majd
keresni fog, de a herceg úgy megijedt saját tettétõl, hogy évekig nem is mer hozzád
szólni. Pedig tudja, hogy szereted, de feltûnõen úgy tesz, mintha a világon sem
lennél. Egészen a legutolsó pillanatig, amikor már az érettségi feszültéségét fojtjátok
némi szeszbe, és Õt felháborítja, hogy Téged épp egy másik fiú akar felcsípni. Csak
annyit kell mondania: Jössz táncolni? - és Te zavartan kérsz elnézést a fiútól, aki már
azt is felajánlotta, hogy hazakísér, és mész vele egy utolsót táncolni.
Már régen nem szól a zene, Ti ketten álltok az üres parketten, halkan megkérdezed
tõle, tudja-e hány évedet tette tönkre? Tudja. De épp most készül jóvá tenni.
Nem látod ugyan, de tudod, hogy mindenki a szerelmi dráma utolsó felvonását nézi.
És akkor elköveted életed talán legnagyobb hibáját: rábízol egy olyan fontos
döntést, hogy gyalog, avagy autóval kísérjen hazáig. Persze azóta már tudod, hogy
gyalogolnotok kellett volna, mert kettesben, összebújva két kilométeren keresztül
talán elmondja azt, amit másnap, kijózanodva már nem mert.
De Te rendületlenül vársz, hátha majd ad az élet egy újabb alkalmat a javításra,
de alkalom helyett csak pletykák érkeznek. Amikor értesülsz róla, hogy hamarosan
megnõsül, jól kibõgõd magad a barátnõdék piros foteljében, elhatározod, hogy
azért is el fogod felejteni.
De azért amikor végre megismerkedsz a feleségével, némi kárörömmel állapítod
meg, hogy bár Te sem vagy egy bombázó, a nej mégis egészen szürkének tûnik
melletted.
Mindezek ellenére máig az a másik nõ hordja az Õ jegygyûrûjét.
FEL-FELBUKKANÓ TÍPUS
Megnyerõ modorú és külsejû, kissé bizalmaskodó természet. Rendszerint valami olyan
dolgot mûvel, amivel „kiragyog” a többi férfiú közül. Például focizik, vagy zenél, esetleg
színjátszik. (Késõbb kiderül róla, hogy nemcsak esetleg, hanem állandóan.) Népes rajongótábora van, véleménye szerint õ annyira különleges lény, hogy kár lenne a nõtársadalom nagyrészét megfosztani a társaságától. Ezért aztán egyszerre több lányt is kitûntet a
szerelmével, gondosan ügyelve arra, hogy a lányok földrajzilag távol essenek egymástól.
Ügyes szervezéssel a botrányok így kiiktathatók.
Elõször haverként bukkan fel, nagy valószínûséggel azért, hogy hozd össze a
barátnõddel. Te megkísérled ugyan, de valami megmagyarázhatatlan okból a
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barátnõdnek nem kell, így el is tûnik az életedbõl, mert semmi hasznodat nem
tudta venni.
Eltelik pár év, és elõkerül újra, mondjuk belebotlasz egy bálban. Lelkesen felkér
táncolni, mert rádöbben, hogy tulajdonképpen Te is nõ vagy, csak a barátnõd elhomályosított annak idején. Még randira is hív, és Te el is mész vele, mert épp nincs
senkid. Maximum kétszer. És akkor megint eltûnik.
Megint eltelik egy kevés idõ, és õ megjelenik ismét, éppen katonaruhában, és
mivel gyengéd az egyenruha, megint beszaladsz a csapdájába. De a csoda ismét csak
három napig tart.
Gondosan lebeszéled magad róla, éled a világod, persze másokkal, és mire
sikerülne teljesen kiheverned kampányszerû megjelenéseit, ismét elõkerül.
Mivel nem szívódik fel a második randi után, sõt még a kezedet is megkéri anélkül, hogy az ágya felé próbálna kormányozni, megfordul a fejedben, hogy az egyik
utolsó lovaggal van dolgod személyében. Pedig eddig úgy tudtad, hogy kutyából
nem lesz szalonna.
Amikor végre mégiscsak eljuttok az ágyig, meglepõdik, mert emlékei szerint legutóbbi találkozásotok alkalmával még szûz voltál. Minden hátsó szándék nélkül
megjegyzed, hogy az a legutóbb legalább három éve volt, mire õ utánaszámol, és
megbocsátja neked, hogy amíg õ kalandozott, Te nem vonultál zárdába állagmegóvás céljából.
Ez túl szép, hogy igaz legyen - gondolod magadban. És igazad is van. A felszívódás nem marad el ezúttal sem. Bár úgy gondolod, durva dolog szó nélkül lelépni egy
egymásratalálós-szerelmes este után, õ mégis megteszi. Te pedig eldöntöd, hogy
ezúttal nem maradsz adósa, és ha már vissza nem kaphatod, legalább egyszer röhöghess rajta. Avasd be a legjobb barátnõdet a dologba, és juttassátok a fülébe, hogy
a szerelmes éjszaka nem maradt következmény nélkül. Pánikszerûen keresni fog,
hogy lebeszéljen az élete tönkretevésérõl, randizz vele, de tégy úgy, mintha nem
tudnád, hogy õ tudja, amit tud. Életed egyik legszórakoztatóbb randija lesz, ahogy
látod a magabiztos szívtiprót gerinctelen féreggé alakulni, és garantáltan ki is ábrándulsz belõle. Ha lehet, bírd ki nevetés nélkül, majd kettesben a barátnõddel vihoghattok, amikor elmeséled neki a végkifejletet.
TILTÓLISTÁS TÍPUS
Õt elõször csak hírbõl ismered, rendszerint azért, mert valamelyik barátnõd fülig
szerelmes bele. Tudod róla, hogy õrülten jóképû, okos, intelligens és egyetemre fog
járni. Megtekinteni csak egy tablóképen tudod, meg is állapítod, hogy tényleg helyes, de mivel Te akkoriban éppen egy másik tablókép elõtt ábrándozol, a dolog
ennyivel le is zárul. Nem is esik nehezedre megígérni a barátnõdnek, bárhogy is
fordul a sors kereke, Te soha semmilyen körülmények közt nem fogsz szemet vetni
ama bizonyos tablókép eredetijére.
Ígéreted betartásának nincs is semmi akadálya egészen addig, amíg a barátnõd el
nem cipel egy házibuliba, éppen õhozzájuk. Mert egy tablókép nem beszél, de a
modellje igen. És ráadásul minden figyelem feléd irányul, mert még senki nem ismer,
és új lehetõség vagy. Igaz ugyan, hogy a fiú állítólagos barátnõje is jelen van a bulin,

mégis amikor le akarsz lépni, minden különösebb teketória nélkül Téged kap a
karjaiba, hogy megakadályozza a távozásodat. Ahogy utazol az ölében, az motoszkál a fejedben, hogy ha nem tetted volna azt a hülye ígéretet annak idején, akkor ezt
a fiút Te nagyon tudnád szeretni.
De kishitû vagy, mert ez idáig nála sokkal jelentéktelenebb fiúkat sem sikerült
meghódítanod, és el sem tudod képzelni, miért kellhetnél éppen Te neki.
Pedig tapasztalsz jeleket, legalábbis reméled, hogy amikor legutóbb fél órát
töltöttél anyukáddal és az egyik barátnõjével az egyik forgalmas útkeresztezõdés
zebrája mellett pletykálkodással, akkor az a bizonyos autó, benne azzal a bizonyos
fiúval nem véletlenül húzott el arrafelé legalább hatszor. De Te még azt sem merted
megtenni, hogy legalább egyszer integess neki az út szélérõl. És nem azért, mert a
barátnõdnek megígérted, csak úgy gondolod, hogy Te nem vagy elég jó hozzá.
TAKTIKUS TÍPUS
Valószínûleg tudja, hogy nincs esélye Nálad, de az õt egyáltalán nem zavarja. Mindig
éppen abban a formában van jelen az életedben, amire szerinte szükséged van. Ha
bulizni kell, haver, ha bukni készülsz matekból, korrepetitor, és ha mozi helyett
gyalogtúrára mész a szerelmeddel, akkor még alibi mozijegyrõl is gondoskodik.
(Elõször ugyan nem érted, hogy miért erõlteti, hogy tedd el a jegyet, mert Te már
otthon beszámoltál a programváltozásról, de aztán rájössz, hogy leginkább arra volt
kíváncsi , hogy tilosban jártál-e.)
Igen nehéz kicselezni, mert szigorúan baráti alapon a legváratlanabb pillanatokban jelenik meg, sõt, ha nem vagy otthon, akkor megvár, és közben a családodat
szórakoztatja, ezzel belopva magát a szívükbe. Fõként az anyukádéba, aki némi
ráhatással próbál jobb belátásra bírni, és Te hiába magyarázod, hogy nem akarsz
vele komolyabban foglalkozni, mert mások esetleg azt hihetik, hogy együtt jársz vele.
Le kell szögezni, hogy fent jellemzett ifjú kifejezetten a lányos mamák álma,
hiszen okos, intelligens, mindenrõl eltársalog és még a szörnyen keserû üdítõitalt is
megissza szemrebbenés nélkül. Bár miután egyszer rád várva hosszas elõadást tart
anyukádnak a jakuzákról, némileg csökken az ázsiója.
Mivel állandóan nem lóghatsz valamelyik barátnõdnél, ezért elhatározod, hogy
bárki csönget, valamelyik családtagodat küldöd ajtót nyitni, míg Te menedékjogot
keresve dekkolsz a WC-ben. Eszedbe jut ugyan, hogy jobb lett volna a spájzba
bújnod, mert ha tényleg õ az, és családod heves tiltakozása ellenére mégis beküzdi
magát, esetleg eszébe jut használni az illemhelyet, másrészt ott legalább nem halnál
éhen. De nem mersz elõbújni, mert hátha épp akkor lép be az ajtón, mikor Te egyik
rejtekhelyedrõl a másikra osonsz.
Ha elég kitartóan bujkálsz elõle, elõbb-utóbb rádöbben, hogy méltatlan vagy a
társaságára, és új ideál után néz. Viszont addig sokat fogsz fejlõdni álcázás terén.
KARRIERISTA TÍPUS
Leül Veled szemben egy asztalhoz, és Te rögvest beleszeretsz. Igaz ugyan , hogy félig
már elkötelezted magad a barátjának, neki pedig van barátnõje, de akkor ez nem
tûnik lényegesnek.
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Kissé bohókásan indul a dolog. Ha éppen ráér, (naponta fél órát a munkaidejébõl) akkor telefonon érdeklõdik a hogyléted felõl, munkaideje lejárta után bepattan
az autójába, hogy személyesen is meggyõzõdjön arról, élsz és virulsz. Hétvégén
elvegyültök valamelyik szórakozóhely tömegében, vagy andalogtok a sötét és hideg
városban. Tart ez a boldog állapot egészen addig, amíg eszébe nem jut, hogy neki
más irányú elkötelezettségei is vannak. Ekkor töredelmesen bevallja, hogy õ most
épp megcsal valakit. Te szemrebbenés nélkül közlöd vele, hogy tudod, de nem
igazán zavar a kétszáz kilométerre levõ barátnõje, ha csak havonta egyszer jut eszébe.
Sajnos õt mardossa a lelkiismeret, és szakítotok. Egészen a hét végéig.
Akkor aztán megint elbújik veled táncparkett tömegében, és szemmel láthatólag
nem hiányzik neki a barátnõje. Viszont furcsa vallomást tesz: tulajdonképpen nem is
neki jutott eszébe, hogy szakítson Veled, hanem a haverja hívta fel a figyelmét arra
tényre, hogy minden nõ habos fehér ruháról kezd álmodozni két hét együtt járás. De
ha már ennyi energiát fektet annak a lánynak a meghódításába, akinek az apukája
majd egyengeti az õ karrierjét is, akkor nem helyes a cél elõtt valaki mást feleségül
venni. És akármennyire szeret is, melletted nem juthat olyan magasra, amilyenre
szeretne, önerõbõl meg lusta küzdeni. Baromi rosszul esik ugyan, de annyira szereted, hogy nem érdekel, milyen mélyen taposott bele a lelkedbe. Mindezek után
mégsem jövendõbelijével, hanem Veled tölti a szilveszter estét, idõnként megszöktet
a buliból, de nem történik semmi komoly, mert van ugyan kivel, és mivel, de nincs
hol, ha meg lenne hol, akkor a lelkiismerete miatt nem állna a zászló. Többször is
megpróbálkozol az elcsábításával, de valami mindig közbejön, és lassan feladod azt
az elvedet, hogy Te elõször majd azzal, akit nagyon szeretsz. Ha másnak sikerül,
neked sem lehet akadály, hogy nem szereted az illetõt. Ki is választasz egyet a
jelentkezõk közül, el is határozod magad hõsiesen, hogy történjen bármi, Te mindenképpen megszabadulsz az ártatlanságodtól. De az akció kudarcba fullad, mert
utolsó pillanatban bepánikolsz, és otthagyod a vállalkozó szellemû ifjút állva.
Eltelik közben egy év, és újra belebotlasz álmaid lovagjába, aki idõközben mégsem vette feleségül befolyásos apuci kislányát. Felcsillan némi remény, és Te újból
megpróbálod a lehetetlent, hátha azóta rájött, hogy mégis Veled lehet csak boldog,
nem is beszélve arról, hogy idõközben Te is hozzá méltó beosztásba kerültél. De õ
még mindig nem biztos benne, hogy fel merjen-e vállalni Téged, vagy várjon tovább
egy megfelelõ apósra.
MINDIG ROSSZKOR FELBUKKANÓ TÍPUS
Õ az, akit már régen kinéztél magadnak, de soha nem mered megszólítani, csak vársz
éveken át a megfelelõ alkalomra. Ezek az alkalmak el is jönnek, de sosem az alkalmas pillanatban.
Egészen biztos lehetsz benne, hogy ameddig a barátnõid társaságában látogatod
a lakhelyéhez legközelebb esõ diszkót, teljesen hiába szuggerálod a bejáratot, hogy
ugyan lépne már be rajta. Viszont amikor ugyanezen diszkóból viharosan távozol
legújabb szívszerelmeddel, némi romantikus csókolózás céljából, akkor biztosan ott
ül a bárpultnál, és Neked majdnem sikerül is leborítanod a székrõl. És természetesen
egyedül van.

Felbukkanhat mondjuk egy tóparton, ahol férfitársaságban nézegeted a vizet,
meglehetõsen összebújva. De azért nem annyira, hogy ne vedd észre Õt, amint az
anyukája kutyáját sétáltatja. Mit nem adtál volna régebben ezért a szituációért, fõként
ha még kutyapórázba is sikerül belegabalyodnod.
Amikor végre egyszer sikerül úgy elmenned a házuk elõtt, hogy észrevegyen, épp
lelkesen lapátol valami törmeléket, valamint közli Veled, hogy épp most készült el a
felújítás, és be is invitál, hogy az elsõk közt tekinthesd meg a végeredményt. Kellõ
tisztelettel adózol az akkoriban még ritka sarokkádnak, a méretre készült konyhaszekrénynek és az áttetszõ függönyöknek, amikor konstatálod, hogy lányos zavarodban valahol leejtetted azt a levelet, amivel épp a postára indultál. Õ sehogysem
érti, miért fordult figyelmed hirtelen a szintén méregdrága és figyelemreméltó járólap
felé, de aztán jóindulatú mosollyal az arcán segít megkeresni a leveledet.
Te nem tudod megérteni, hogy az élet miért mindig ilyen faramuci helyzetekben
hoz össze, de felnõttebb fejjel majd rá fogsz jönni, hogy vele kapcsolatban ez volt a
legjobb megoldás. Ami nem megy, nem szabad erõltetni.
FÉLREINFORMÁLT TÍPUS
Õ a lányos mamák álma: szolíd, kedves, jó modorú, rendes állása van és nem rámenõs. Olyannyira nem, hogy rendszeresen Neked kell vele szóba elegyedned. Te ezt a
tényt a félénkségének tudod be, eszedbe sem jut, hogy tulajdonképpen ez az érdeklõdés teljes hiánya részérõl. Te rendületlenül próbálod valahogy elérni, hogy legalább egyszer randira hívjon, de azon kívül, hogy kedvesen társalog Veled, semmi
másra nem kapható. Egészen addig, amíg a sors végre egy közös buliba vezényel
benneteket. Végre teljesen önállóan felkér táncolni, sõt, minden képzeletet felülmúlóan még sétálni is hív. Te pedig repdesel a boldogságtól, és örülsz, hogy szorgos
munkád végre meghozta gyümölcsét. Még az sem gyanús, hogy rögtön próbál a saját
házuk felé terelni, de Te ösztönösen másik irányba fordulsz. Mindegy, arrafelé is
hajlandó Veled tartani, Te nem tudod, de õ igen, hogy arrafelé épp egy liget felé
haladtok, és a célnak az is megfelel. Amikor eléritek a búvóhelyet, a félénk fiú csodálatos átalakuláson megy keresztül, szenvedélyesen ölelni és csókolni kezd, és Te
majd elolvadsz a kezei között, de három perc múlva már erõsen kell koncentrálnod,
hogy visszavert a támadásokat, melyek egyrészt a dekoltázsod, másrészt a szoknyád
ellen irányulnak. Akkor már tudod, hogy mit akar, és nem is lenne ellene kifogásod,
de nem ott, nem akkor és nem hézagpótló jelleggel. Te úgy tervezted, hogy ez egy
brazil szappanoperákat megszégyenítõ szerelem lesz, fokozatos beteljesüléssel, de õ
erre nem ér rá, rögtön szeretne az utolsó részhez érni, és nem végigküzdeni ötszáztizenhét folytatást. Igen meglepõdik, amikor közlöd vele, hogy nem díjazod a ligeti
padot, és nem szokásod senkit egy tánc után a kegyeidben részesíteni. Az arcára van
írva, hogy neki errõl egészen más infoi voltak.
Te levonod a tanulságot az esetbõl, és rájössz, nem elég tisztességesnek lenni,
annak is kell látszani.
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CSAPODÁR TÍPUS
Eleinte gondosan elkerülöd, mert a rossz híre megelõzi. Igaz, hogy egy a baráti
körötök, de Te éppen próbálsz a családodnak kedvére tenni, és az általuk megfelelõnek tartott fiúval járni. Ez ugyan jelentõs erõfeszítéseket igényel, mert igazán még
beszélgetni sem tudsz vele, és nagyon ügyesen kell manõverezned, ha el akarod
kerülni, hogy megcsókoljon. (Aminek a lehetõségétõl is ráz a hideg.)
Már többször is elhatároztad, hogy szakítasz vele, és épp aznap estére tervezed a
nagy vallomást, amikor arra leszel figyelmes, hogy a kártyaasztal mellõl jelentõs az
érdeklõdés irányodba. Kíváncsi leszel, és odamész kibicelni. Rövid idõ múlva csapodár ifjú leteszi a kártyát, és inkább minden figyelmét Neked szenteli, ez aztán
garantáltan szemet szúr a lovagodnak, és csak azért nem lép közbe, mert legalább
húszan látnak. De amikor csapodár épp tõle érdeklõdik, hogy mikor indul a busz,
amivel hozzád utazhat, kitör a botrány. Próbálsz magyarázkodni a réginek, de õ közli
veled, hogy ezt már akkor tudta, amikor hetekkel azelõtt egy koncerten Te éppen a
csapodártól kértél egy marék szotyolát. Te erre már nem is emlékeztél, de most, hogy
mondja, tényleg milyen kedves volt tõle, hogy megkínált.
Ezek után elszabadul a mennyország, virágcsokor kíséretében bemutatkozik az
anyukádnak, fél éjszakákat andalogtok a városban, eltöltötök egy kellemes délutánt
a ligetben közvetlenül szúnyogirtás után és a férfikollégák megjegyzik, milyen sugárzóan gyönyörû vagy mostanában. Vonatos kirándulás alkalmával a kalauz csak a
harmadik diszkrét köhécselés után meri elkérni a jegyeteket, mert nem akar zavarni.
A pizzériában a német turisták elnézõ mosollyal nyugtázzák a produkciótokat, amikor egy szál spagettit két vége felõl egyszerre próbáltok megenni.
Különösen szimpatikus vonása, hogy nem akar egyszerre mindent, holott a Te
korodbeli lányoknál a férfiak már nem kerítenek túl nagy feneket a ráhangolódásnak, persze akkor Te azt még nem tudod, hogy azért ilyen türelmes veled, mert ilyen
irányú igényeit más hölgy(ek)nél elégíti ki. Még akkor sem fogsz gyanút, amikor
vadiúj pulcsija eltûnik és az anyukája háromszor is megkérdezi, nem maradt-e egészen véletlenül nálad. Azt a bizonyos pulóvert ugyan egy másik lányon kellett volna
keresnie, történetesen azon, akinek a tóparton aláterítette, de Te azt akkor még nem
tudhattad, mert csak a szakítás után derül majd ki, és akkor sem tõle tudod meg.
Mikor a barátnõiddel nyaralni mész, szûkös valutakereted jelentõs hányadát dobálod be egy telefonfülkébe, hogy meghallgathasd, mennyire hiányzol neki. Tíz nap
elteltével boldogan borulsz a nyakába a busz lépcsõjérõl, és tényleg úgy tûnik, mintha nagyon várt volna. Telik az idõ, minden nagyon szépen alakul, már magával cipel
jelentõsebb eseményekre is, és mindenhol nagyon büszke Rád. Igaz, egyszer hallasz
valami olyan pletykát, hogy kedvesed azért késte le a buszt, mert az éjszaka nagyon
kifárasztotta, és reggel elaludt. De csak legyintesz, pedig jól tudod, hogy ha elfáradt,
azt nem Neked köszönhette, de arra gondolsz, biztosan csak valami férfias dicsekvésrõl van szó.
Pár hét után aztán egyszercsak minden elõjel nélkül kialszik a nagy lángolás.
Kész, vége, megunta, nem is fecsérli az idõt magyarázkodásra. Tudomásul veszed a
döntését, és megpróbálsz nem bõgni. Sikerül is egészen addig, amíg nem kapsz egy
levelet, máig sem tudod, kitõl, amibõl aztán részletesen megtudhatod, hogy kivel,

hol, hányszor, csak azt nem, hogy miért. Akkor kezdesz bõgni, folyamatosan egy
hétig, de talán épp annak az egy hét bõgésnek köszönhetõ, hogy nem bolondulsz
meg. Az egyetlen káros mellékhatása az ügynek az, hogy még a lehetõségét is kiirtotta
belõled annak, hogy ezek után bárkibe bele merj szeretni.
NOSZTALGIKUS TÍPUS
Elsõ ránézésre tökéletes. Magas, jóképû, kellemes a hangja, szép a szeme, intelligens,
ráadásul istenien táncol.
Figyelmét hosszas ügyeskedéssel sikerül csak felkeltened, például, igyekezz úgy
lelépni autója elé a zebrán, hogy még kellõ féktávolság álljon a rendelkezésére a
megálláshoz, de azért látótávolságon belül legyél. Ha nem üt el, feltehetõen boldog
idõszakra számíthatsz, összebújós cukrászdákkal, hangulatos ligeti padokkal, táncos
összejövetelekkel. A gond csak akkor kezdõdik, amikor már kellõ mennyiségû rossz
és jó tulajdonságodra fény derül. Ekkor ugyanis menthetetlenül össze fog hasonlítani elõzõ barátnõivel. Ha Te gond nélkül el tudsz indulni egy autóval, akkor el fogja
mesélni, hogy egyik barátnõje miként bánt el az autójával. Történt ugyanis, hogy az
illetõ hölgynek gyengéje volt a kézifék, és csak negyven kilométer megtétele után
tudatosult benne, hogy induláskor elfelejtette kiengedni, akkor is csak azért, mert az
autó kerekei már erõsen füstöltek. De ez még mind semmi, mert volt olyan hölgyismerõse, aki bevonta õt egy nem legális külkereskedelmi ügyletbe, minek következtében egy csomagtartónyi édességgel lekapcsolták a határon, és kétséges volt, nem
végzi-e börtönben. Egy idõ után úgy fogod érezni, hogy az õ barátnõi immár a Te
barátnõid is.
Néha ugyan eszedbe jut, hogy szorosabbra kellene fûznöd vele a kapcsolatot, de
mire a tettek mezejére lépnél, az a kényszerképzeted támad, hogy a romantikus
légyott kellõs közepén egyszercsak megszólalna, és elmesélné, hogy ez más hölgyismerõseivel hogyan zajlott. De Te erre igazán nem vagy kíváncsi, inkább magadra
vállalod, hogy miattad csõdölt be az ígéretesen induló románc, és egy este kedvesen
elbúcsúzol tõle.
Amikor késõbb majd szembesülsz valamelyik elõdöddel, meg fogod állapítani,
hogy túl korán feladtad az emlékével vívott küzdelmet.
Ezek után csak abban bízhatsz, hogy a következõ barátnõjének majd talán rólad
fog mesélni.
ÁLCÁZÓS TÍPUS
Olyannyira álcázza magát, hogy egyáltalán nem hasonlít az általad ideálisnak tartott
férfira. Ha például Te a barna hajú, sötét szemû férfiakat részesíted elõnyben, õ igen
nagy valószínûséggel szõke és kék szemû.
Az elsõ pillanatban, amikor meglátod, tudod, hogy egyszer majd közöd lesz
hozzá, igaz abban a bizonyos elsõ pillanatban ez teljesen kizártnak tûnik, mert hidegrázást kapsz a hozzá hasonló magabiztos és beképzelt férfiaktól. Mire kiderül,
hogy õ a „végzet”, hosszú évek telnek el szorgos álcázással.
Ez olyan se veled, se nélküled kapcsolat. Vannak ugyan néha törekvései arra,
hogy valami módon hozzád érhessen, és tesz is néha kétértelmû célzásokat, de mivel
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ezeket mindig nagy plénum elõtt követi el, nem tudsz mást, mint valami kevésbé
goromba kijelentéssel visszalõni. Amikor aztán egyszer egyedül talál, bizalmasan a
füledbe súgja, hogy egyszer úgyis el fog lopni. Meglep a közlése, de hangot adsz ama
aggodalmadnak, hogy sajnos vissza is fog hozni. Tulajdonképpen jól esik, hogy
valakinek még ilyen gondolatok jutnak eszébe rólad, mert életednek épp abban az
idõszakában vagy, amikor reggel kibõgött szemekkel mész dolgozni, persze egy
másik pasi miatt. Nem sokkal ezután azt is a tudtodra adja, hogy neki semmiféle
káros szenvedélye nincs, csak Te. Erre te villámgyorsan elhagyod a tett színhelyét, és
vadul dobogó szívvel azon gondolkozol, vajon milyen jellegû szenvedély fûzheti
hozzád. És akkor megváltozik minden. Rájössz, hogy tulajdonképpen kell neked ez
a pasi, csak eddig Te is álcáztad magad. Vagy áltattad. Mindegy. Tudod, hogy van
számtalan barátnõje, rengeteg stiklis ügye, és neked is van valakid, de kell. Nem vagy
szerelemes, valószínûleg õ sem az. De jó vele, még bújkálni is. Nem is tud meg senki
semmit, olyan szintre fejlesztitek a kapcsolat álcázását. Jó összebújni vele a kis bérelt
lakásban, és utánanézni, amikor elmegy, és hosszasan bámul visszafelé az ablakra,
aminek a behúzott függönye mögött ott sejt Téged. És féltékeny is, idõnként megérdeklõdi, milyen a konkurencia, és Te nem meséled el neki, hogy már régóta csak õ
van, nehogy elbízza magát. És szeretnél számára több lenni egy mellékutcánál, lehet, hogy több is vagy. Ám mivel nem követelõzöl, nem erõlteti a nyilvánosságot.
Egyszercsak ott ülsz a bérelt lakás ágyán, és tudod, hogy vége. Nem mondja, de
Te tudod.
Ha csak annyit mondott volna, hogy most egy darabig nem tud veled törõdni, de
várj, amíg rendezi a sorait, Te vártad volna, mint Pénelopé Odüsszeuszt. De ezt a
lehetõséget Te is gondosan álcáztad.
Szeretnéd ugyan látni az arcát, amikor felfedezi az ujjadon a jegygyûrût, de épp
háttal állsz, és csak a hirtelen beálló csendbõl tudod, hogy konstatálta.
Megkéri a kezedet is, igaz csak egy hónappal azután, hogy férjhez mentél. Mit
nem adtál volna ezért az egy mondatért másfél évvel az elõtt!
EGYÉJSZAKÁS TÍPUS
Általában nõs. Viszont igen vonzó, ezért bûn lenne kihagyni. Fõleg, mert már évek
óta nézegeted. És eljön a nap, amikor végre tesz Neked egy tisztességtelen ajánlatot.
Amit persze gondolkodás nélkül elfogadsz, bizonyítva ezzel, hogy Te egy modern nõ
vagy, aki a szexet a szabadidõ eltöltésének egyik módozatának tekinti.
És persze azért is, mert hátha másodszor már nem fog ajánlatot tenni. De szigorúan leszögezed, hogy csakis egy alkalomról lehet szó, mert kétszer lefeküdni valakivel, az már viszony.
A randira pezsgõvel érkezik, és még csinosabb, mint általában. Te viszont sokkal
dögösebb vagy, mint általában, persze a barátnõdtõl kölcsönkért cuccban. Azért egy
kicsit zavarban vagytok mindketten. Neked fogalmad sincs, hogyan viselkedik egy
olyan nõ, aki elsõ szóra elmegy egy pasival, õ pedig nem olyannak ismert eddig,
mint aki elsõ szóra elmegy egy pasival. De a pezsgõ jótékonyan oldja a hangulatot,
és olyan romantikus az egész, amilyet még soha nem éltél át olyan pasival, akivel
hivatalosan együtt jártál. És nem kapkod, kényeztet, becézget, Te pedig meg vagy

róla gyõzõdve, hogy ilyen éjszakád nem lesz még egy. Nem, mert nem akarsz a
szeretõje lenni, abból csak bonyodalom származik, és elõbb-utóbb úgyis rád un,
akkor inkább csak erre az egy éjszakára akarsz emlékezni, és áltatni magadat azzal,
hogy ezt Te akartad így.
Még el sem halványul az ölelése emléke, amikor újra megkérdezi, nem akarsz-e
vele tölteni egy újabb éjszakát. Persze, hogy akarsz, és ki is nevezed búcsúéjszakának.
Kezdesz beleszeretni, mert soha senki még ilyen kedves és aranyos nem volt
veled. Õ még arra is képes, hogy titkos levelet küldjön Neked, ha mégsem tud eljönni
a randira, és nem csak úgy szó nélkül lelép, mondván majd észreveszed, hogy nincs
ott. De tudod, hogy nincs értelme szeretned, megmondta, hogy õ nem akar elválni,
és sosem hitegetett, Te mégis belementél.
Sürgõsen beszerzel egy másik pasit, hogy elhitesd magaddal, nem kell neked
igazán. De az elsõ adandó alkalommal engedsz a csábításnak, és beleegyezel egy
újabb búcsúéjszakába.
Ha akkor sejtetted volna, hogy egyszer majd mégiscsak elválik a feleségétõl egy
rámenõsebb nõ kedvéért, lehet, hogy merted volna szeretni. Egy családi botrányt
Neked is megért volna.
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ÁLLÍTSÁTOK MEG DON QUIOTÉT!
Problémákról, melyek szükségszerûen felmerülnek a szingli
státusz megszûnése után
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AZ ESKÜVÕRÕL
Az esküvõ az az esemény, mellyel a problémák megkezdõdnek.
Ha már eljutottál odáig, hogy a kiválasztott és becserkészett férfiú megkérte a
kezedet, alkalmasint el is jegyzett, amikor épp pirosra váltott a jelzõlámpa, és épp volt
két szabad perce, nekiláthatsz életed legszebb napjának megszervezéséhez.
Ha jól el vagy eresztve anyagilag, rábízhatod ezt a feladatot egy rendezvényszervezõ irodára, de ha erre nincs külön keret, végeláthatatlan gondokat veszel a nyakadba.
Már az esküvõre meghívott személyek számának limitálásánál összeütközésbe
fogsz kerülni a családoddal. Ha meghúzod a határvonalat mondjuk unokatestvéri
szinten, egészen biztos, hogy lesz pár olyan rokon, aki messzebb esik ugyan, de
érdemeire való tekintettel meghívást érdemelne, viszont ha meghívod õket érdemi
alapon, az azonos szintû meg nem hívott rokonok garantáltan megsértõdnek. Ebben
az esetben számíthatsz arra, hogy az esküvõ elõtti készülõdés kellõs közepén mégiscsak be fognak állítani, mondván, hogy csak egy pillanatra jöttek, amíg odaadják az
ajándékot, de ez az egy pillanat épp elegendõ lesz ahhoz, hogy az örömanya a
megõrülés határára kerülve a konyhába meneküljön.
Nem árt, ha azoknak a dolgoknak is utána nézel, amelyek egyébként a võlegény
feladatai lennének. Például tanácsos rákérdezni az esküvõ elõtt pár nappal, hogy
megrendelte-e már a csokrot, mert a legtöbb võlegény azt hiszi, hogy egy menyasszonyi virágköltemény is kész van tíz perc alatt, és elegendõ az esküvõ napján
megrendelni a haját tépõ virágkötõtõl. Az sem árt, ha tudatosítod az agyában kedvenc virágod nevét, nehogy szórakozottságában valami olyanból rendeljen, ami
mondjuk az elõzõ barátnõje kedvence volt, ne adj Isten, természetesnek vegye, hogy
Te is hajlandó vagy olyan csokorral oltár elé vonulni, mint mondjuk ez elsõ felesége.
Ilyenkor némi iróniával nem árt megjegyezni, hogy Te nem ugyanaz a nõ vagy.
A menyasszonyi ruha kiválasztása is fontos momentum. Egyszer minden nõnek
kijár az a habos-fodros-gyöngyös-csipkés-uszályos-virágos ruhaköltemény, akárhány éves is. (Barátnõm igazi mestere az ilyen csodaruháknak, volt olyan kuncsaftja,
aki annyira meg volt elégedve a munkájával, hogy a második esküvõjére is vele
varratta a ruháját.) Igaz, a csodaruháról csak használat közben fog kiderülni, hogy
levegõt venni alig, enni pedig egyáltalán nem lehet benne, és egy egyszerû pisiléshez
is minimum három ember közremûködésére van szükség. És amikor éjfélkor megpróbálnál belõle kibújni, hogy menyecskévé változhass, akkor meg kiderül, hogy az
alsó szoknyát olyan szorosan kötötted meg a derekadon, amikor le akart csúszni,
hogy képtelen vagy kibogózni, olló meg sehol. Viszont amíg Te küzdesz a ruháddal,
a vendégsereg remekül fog szórakozni annak a találgatásával, ugyan mit mûvelhetsz
ilyen sokáig a színfalak mögött.

Sajnos, lesznek olyan dolgok, amiket a leggondosabb szervezés mellett sem
fogsz tudni garantálni. Például a jó idõt. Ha az esküvõ hetében verõfényes napsütéses az idõjárás, biztos lehetsz benne, hogy a nagy napon orkán erejû szél fog tombolni, ami három méterenként a fejedre borítja a szoknyádat abroncsostól, és ráadásul
zuhogni fog az esõ, hogy a selyemcipõd kellõen elázzon.
Mindezek után el fogtok késni az esküvõrõl, mert az egyik tanú otthon felejti a
bokrétáját, és amikor hazamennek érte, még sorompót is kapnak. Hab a tortán, ha a
vendégek közül még rendõr is megbüntet valakit, mert az esküvõre igyekezve figyelmen kívül hagyott valamilyen közlekedési táblát.
Amikor végre ott állsz az anyakönyvvezetõ elõtt, már csak arra koncentrálj, hogy
a kesztyûd ne szoruljon be a võlegény gyûrûje alá, amikor felhúzod az ujjára, mert
egészen biztos, hogy az eseményt megörökítõ videós hosszú perceket fog áldozni
annak a küzdelemnek, amit a kesztyûddel és a gyûrûvel vívsz, mire kiszabadítod.
A lakodalomban is számos veszély leselkedik rád. Enni nem nagyon tudsz, egyrészt az említett ruhabõség miatt, másrészt humoros rokonok még a kanaladat is el
fogják tüntetni, és egy merõkanálból kell etetned újdonsült férjedet, valamint magadat. Ha nem vagy elég szemfüles, még a tortát is szét fogod úgy osztogatni, hogy Te
meg sem kóstolod. És bármennyire is résen vagy, úgyis ellopják a cipõdet. Ha nem
az asztal alatt szerzi meg egy kiskorú vendég, akkor tánc közben kapnak fel, hogy
eltulajdonítsák. (Ezután egy darabig sajnos legszebb harisnyádat fogják taposni a
táncpartnereid.)
Amikor a lagzi után holtfáradtan végre ágyba kerülsz, egészen biztosan megszólal a nászajándékok közt a kakukkos-óra, figyelmeztetve ezzel, hogy elfelejtettétek
megtartani a nászéjszakát.
Másnapra természetesen újra kisüt a nap, és egészen boldog idõszaknak nézel
elébe, és tart ez az állapot majd addig, amíg maximálisan alá tudod rendelni összes
létezõ idõdet a férjed programjainak, és amíg nem kerül sor arra, hogy rajta kívül
másról is kelljen gondoskodnod.
A FÕZÉSRÕL
Ha fellapozod az utolsó fejezetet, találsz ott egy mondatot, ami így hangzik: „Nem
minden a mákos tészta!” Ezzel a mondattal volt fõnökasszonyom fia indokolta házasságkötési szándékát, mert anyukája nem akarta megérteni, miért akar a gyermeke
megnõsülni, mikor a menyjelölt mákos tésztája meg sem közelíti az övét.
Meg fogod látni, hogy a házasság elõrehaladtával egyre inkább elõtérbe fog
kerülni a mákos tészta. Mert a régi vicc szerint az ember eleinte szerelmet reggelizik,
ebédel és vacsorázik, késõbb azonban szükség van másfajta táplálékra is.
Tudnod kell, hogy igen kevés ifjú asszony rendelkezik a fõzési tudományok
olyan magas fokozatával, mint az anyósa. Legtöbben csak rántottát, zacskós levest,
elõre panírozott húst, tasakos rizst tudnak készíteni, a rántás készítés rejtelmeirõl
pedig ne is beszéljünk. Ha esetleg te sem tudnád elsajátítani, nyugodtan hivatkozz
arra, hogy a rántás, mint olyan teljesen elavult, ráadásul egészségtelen, és alkalmazd
a habarásos módszert. Ráadásul mindig akkor fog megszólalni a telefon, vagy csönget be valaki, amikor hosszas koncentrálás után végre beleöntenéd a rántást a fõze-
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lékbe, ezáltal vagy csomós, esetleg betonkeménységû lesz az egész alkotás. Ilyenkor
szokta az ifjú férj megjegyezni, hogy majd az õ anyukája megtanít Téged erre a fontos
momentumra, mire Te haladéktalanul közlöd vele, persze kissé emelkedett hangnemben, hogy felesleges, mert elméletileg ezt már Te tudod, csak még nem gyakoroltad eleget. Valamint felajánlod neki, hogy a jövõben fõzhet Õ, esetleg étkezhet továbbra is az anyukájánál.
Amennyiben továbbra is nehézségeid támadnak a fõzéssel, és a szakácskönyv
sem ad felvilágosítást arra vonatkozólag, hogy a zöldbabot mikor tanácsos megsózni
fõzés közben, mert azt gondolják, hogy azt mindenki tudja, rögtön azután hívd fel
telefonon valamelyik barátnõdet, hogy alágyújtottál az ebédnek, így mire a lé felforr,
ki is tudjátok magatokat beszélgetni.
Ha már gyermeked is születik, és evõképes korba kerül, akkor kezdheted a fantáziádat megerõltetni, hogy miképpen álcázd a „nem szeretem” ennivalókat. Állítólag
egy darabig be lehet csapni a gyerkõcöt, ha a cumisüveget színes papírba csavarod,
és nem látja benne zöldellni a spenótot. Arra ügyelj, hogy ne járj úgy, mint az egyszeri anyuka, aki feltette fõni a sárgarépát, közben altatta a gyerkõcöt valami mesével,
amitõl õ is álomba merült, és mire felébredt, az egész adag répa erõteljesen
karamellizálódott. Jó, ha tudod, a gyermeked valószínûleg sokkal jobban fogja szeretni a nagymama vagy a szomszédasszony fõztjét, és ennek rendszeresen hangot is
fog adni. Amit otthon meg sem szagol, azt máshol habzsolni fogja, miközben te nem
gyõzöl majd mentegetõzni, mert senki nem fogja elhinni, hogy Te magad is szoktál
ilyesmit fõzni. Az is igen gyakori, hogy amit elõzõ héten még szó nélkül megevett, azt
a következõn már a „tudhatnád, hogy nem szeretem” mondattal visszautasítja. Ilyenkor tarts egy kis szünetet az illetõ ennivalóval, aztán tálald elé újra, mondván, hogy
ezt most a szomszéd néni receptje alapján fõzted. Nemhogy meg fogja enni, de még
meg is dicséri majd.
A fõzési tudományod majd akkor mondható tökéletesnek, amikor a férjed nem
tudja eldönteni, hogy a bolognai spagettidet értékelje-e nagyobbra, vagy egy Veled
töltött szerelmes éjszakát.
A FÉRFIAK HÁZ KÖRÜLI TÉNYKEDÉSÉRÕL
Naiv ifiasszonyok hajlamosak azt hinni, hogy a ház körüli teendõket majd igazságosan megosztják életük párjával. Kis idõ elteltével azonban kiderül, ilyen jellegû munkamegosztásra nem számíthatsz a házasságodban, sõt, még az is a Te feladatod lesz,
hogy párod által szerteszét hagyott szerszámot, zoknit, leveleket és számos miegyebet elpakolj, amikor már meguntad kerülgetni, vagy már nem bírod a szagát.
Fiatal férjek szívesen kápráztatják el párjukat fõzési tudományukkal, leginkább
azért, hogy utána mindenkinek dicsekedjenek vele, miféle meglepetéssel szolgáltak.
Ilyenkor az ismerõsök felsóhajtanak, és megállapítják, hogy milyen jó dolgod van.
Pedig emlékezhetnének arra a megrázó élményre, amikor az õ férjük lepte meg õket
egy ebéddel és a vele járó több halom mosatlan edénnyel. Mert a férfiak nem ismerik
a menet közbeni mosogatás fogalmát. A „neked csak mosogatni kell, drágám” mondat rendszerint kétszer annyi munkát takar, mintha Te magad készítetted volna el az
egész menüt. Ha nem értékeled kellõképpen a produkciót, és netán még megjegyzé-

seket is teszel, miközben eltakarítod a romokat, nemcsak arról mondhatsz le, hogy
akár egy bögre teát is elkészítsen Neked életed párja, de még azok a ház körüli
teendõ is rád maradnak, melyek egyébként a férfimunka kategóriába sorolandók.
Jobb, ha megtanulsz alapvetõ villanyszerelési, kõmûves- és háztartásigép-szerelõi fortélyokat. Meg fogod látni, hogy a porszívó gégecsöve remekül csatlakoztatható
egy hajcsavaróval is, és a kerti ruhaszárító sem dõl fel, ha pár mázsa kõvel megtámogatod, késõbb virágokkal beültetve még csinos sziklakertet is varázsolhatsz belõle.
Jobb, ha a szennyvízcsatornán keletkezett lyukat is Te magad foltozod meg némi
szigetelõszalaggal, netán öntapadós tapétával, mert így elkerülhetõ a rongyszerû
égés, majd amikor a vízmûvek embere elõkotorja a csatornából az intimbetét nejlontasakját, amivel életed párja tömte be a lyukat, de a víz és a szennyvíz egyéb összetevõi magukkal sodorták. Nem árt, ha beszerzel valami fáklyaszerû eszközt, amivel a
gázbojler õrlángját meg tudod gyújtani, ha esetleg elaludna, mert a szerkezet úgy van
megszerkesztve, hogy csak olyan ember képes meggyújtani, akinek a két kézfeje közt
legalább három méter a fesztávolság.
Külön említést érdemel a férfiak gyermekre vigyázó tevékenysége. Ha kétszer
rábíztad erõsen kiskorú gyermekeidet életed párjára akár csak egy órára is, legközelebb garantáltan inkább magaddal viszed Õket. A férfiak ugyanis úgy értelmezik a
vigyázást, hogy hagyják a gyereket kibontakozni, tehát mindent szanaszét szórhat a
lakásban, lényeg, hogy ne zavarja õt a tévénézésben. És még azt is megjegyzi, mikor
hazaérsz, nem érti, te miben fáradsz el, hiszen úgy feltalálja magát az a gyerek, hozzá
sem kell szólni. És mint aki jól végezete dolgát, odébb is áll, hogy ne zavarjon Téged
az asztalon hagyott ételmaradékok, a szétdobált játékok, a fregoliról lehajigált ruhák
összepakolásában, valamint a gyermek letakarításában.
Családi nyaralásból hazatérvén teljesen természetes, Õ lepihen, hogy kipihenje
az út fáradalmait, Te viszont neki kezdhetsz az úti holmi mosásának, közben megeteted utazásban megéhezett gyermekeidet. (Itt megjegyezném, hogy kisgyerekkel nyaralni sokkal fárasztóbb, mint otthon maradni. Persze, csak Neked.)
Még az egyébként barkácsolásra hajlamos férfi sem egészen problémamentes,
mert igaz ugyan, hogy lelkesen átalakítja a lakás egyes részleteit, és még azt is figyelembe veszi, Neked hogyan tetszene leginkább. De a munka hosszadalmas, közben
meg kell nézni egy-egy fontosabb meccset avagy azonos hosszúságú kalandfilmet,
miközben kalapácsot, fûrészt, csavarhúzót a tett színhelyén szerteszét hagyja, mondván arra a kis idõre minek pakolja össze. Súlyosabb esetben megfeledkezik arról is,
hogy konnektorban a fúrógép dugóját visszacserélje a mélyhûtõére, minek következtében könnyen elõfordulhat, hogy egész nyári munkád kárba vész, áramellátás
hiányában.
A férfiak ténykedését illetõen valamiben egészen biztos lehetsz: ha megkéred egy
konkrét valamire, mondjuk, javíttassa meg a gázbojler õrlángját, és erre kiszabsz
mondjuk egy hét határidõt, a jelzett idõpontban többféle változást is tapasztalni fogsz
a háztartásban. Valószínûleg átrendezi a lakást, átfesti a frissen megpucolt ablakokat,
persze elõbb gondosan leszedi a kimosott függönyöket, hogy ne legyenek festékesek, csak egyvalaminek az állapota lesz változatlan, azé a bizonyos õrlángé.
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A MUNKAVÁLLALÁSRÓL
Munkavállalási esélyeidben jelentõs változások állnak be, mihelyt családanyává változol.
Ha szerencsés vagy, régi munkahelyeden tárt karokkal fognak várni, miután gyermekedet bölcsõdébe, óvodába elhelyezted. Ha még szerencsésebb vagy, áll a hátad
mögött nagymama, nagypapa, szomszéd néni, netán a saját férjed, aki alkalomadtán
helyettesit Téged otthon, amikor a gyerkõc megbetegszik, vagy csak úgy egyszerûen
szünet van a pedagógiai intézményben. Fent említett esetben ezt a fejeztet akár el se
olvasd.
Ha azonban megszûnt a munkahelyed, míg Te gyanútlanul gyereke(ke)t szültél,
esetleg nem tartottak tovább igényt a tapasztalatodra, egyet fogsz érteni az alant
leírtakkal.
Kétféleképpen teremthetsz magadnak munkalehetõséget: hirdetéseket böngészel,
és állásinterjúkra jársz, vagy saját vállalkozásba kezdesz.
Járjuk körül az álláshirdetéseket. Ha már huzamosabb ideje böngészel különféle
újságokban munka után, meglehetõs gyakorlatra teszel szert a szelektálásban. Ha
nincs konkrétan megjelölve, hogy milyen jellegû az állás, csak annyit közölnek, hogy
szenzációs kereseti lehetõség, biztos lehetsz benne, hogy magas nívójú, és árfekvésû
háztartási cikkeket kellene eladnod, eladás közben pedig a multilevél elve alapján
munkatársakat toboroznod. Ha Téged azzal a meglehetõs rossz tulajdonsággal vert
meg a sors, hogy csak olyasmit tudsz ajánlani embertársaidnak, aminek a célszerûségérõl meg vagy gyõzõdve, ez nem a Te munkád. Sõt, miután gyanútlanul végighallgattál néhány tucat erre irányuló elõadást, Te is rá fogsz jönni, hogy a multilevél
tulajdonképpen legalizált pilótajáték, itt is csak azok keresnek vele igazán sokat, akik
az útjára indították. Ugyanez a helyzet a biztosításokkal is. Aki akar kötni, az megkeresi valamelyik biztosítótársaságot, teljesen önállóan, mert tudja, hogy szüksége van
valamiféle alapbiztonságra. Ha nincs róla meggyõzõdve, Te úgysem fogod meggyõzni, és maximum köt egy olcsó biztosítást, aminek csak egy havi díját fogja befizetni,
mindezt azért, hogy lerázzon. Komolyabb biztosítótársaság elegáns szállodákban tart
alapképzéseket, hogy lássad, milyen helyek nyílnának meg elõtted, ha elég rámenõs
lennél. Szemtelenül fiatal aligazgatók fognak elõadást tartani arról, hogy õk soha
nem akartak biztosítással foglalkozni és ügynökölni. Rá fogsz jönni, hogy tulajdonképpen tényleg nem ügynöki munka ez, inkább a vadászok melletti hajtókéhoz
hasonlít. Te végzed az aljamunkát, az aligazgatóké a dicsõség és a pénz.
Ha találsz olyan hirdetést, ahol Neked megfelelõ állást kínálnak, készülj fel az
állásinterjúra. Olyan kérdéseket fognak feltenni, hogy miért éppen ezt a munkát
szeretnéd végezni, és mennyit szeretnél keresni. Jó elõre készülj fel valami elfogadható magyarázattal, mert azt nem mondhatod, hogy az egyedüli okod az, hogy más
hasonló jellegû munkát nem találtál, és azt sem mondhatod el, hogy igazán mennyit
szeretnél keresni. Vigyázz, el ne bizonytalanodj, amikor meglátod a rajtad kívül jelen
levõ ötvenhét másik jelentkezõt, még akkor sem, ha sokkal csinosabbnak és gyermektelenebbnek látszanak is Nálad. Úgyis mindenkitõl azzal búcsúznak, hogy majd
értesítjük, és mint köztudott, a remény hal meg utoljára.
Ha éjszakába nyúló munkát találsz magadnak, és a gyerkõc(ök) felügyeletét gyanútlanul, munkában megfáradt apjukra bízod, ne lepõdj meg, ha mûszakod lejárta-

kor hazatérvén gyermekedet a konyhában találod, amint a legnagyobb konyhakéssel épp kenyeret szel magának, hogy a recésen felnyitott konzervdobozból megkenje magának, miközben életed párja békésen alszik a hangosan bömbölõ tévé elõtt.
(Ha másnap felelõsségre vonod, állítani fogja, hogy õ elaltatta a gyereket.) Az viszont
biztosnak látszik, hogy ezek után nem fogsz tudni teljes odaadással csak a munkádra
koncentrálni.
Ha van rá likviditásod, próbálkozz meg valamilyen vállalkozásba fogni. Ha semmihez nem értesz, csekély százezer forintért elvégezhetsz egy tanfolyamot, ahol három hónap alatt boltvezetõ lehet belõled, és manapság már abból is lehet egy év alatt
mérlegképes könyvelõ, aki azelõtt a mérleget csak konyhából ismerte.
Ha valamilyen kereskedelmi tevékenységre adod a fejed, nem árt, ha utána nézel
egy kisegítõ alkalmazottnak, ugyanis a boltnak akkor is nyitva kell lennie, amikor a
gyereknek szünet van, vagy beteg. Ha magaddal cipeled õket, elõfordulhat, hogy
kiszökdösnek az ajtón, amíg a vevõkkel foglakozol, vagy kipakolják a polcról az árut,
és bevackolódnak a helyére. Ha betelik a hócipõd, és felveszel egy szinglit, mondván
se kölyke, se verebe, tud majd jönni dolgozni szombaton is, amikor végképp nincs
iskola, kiderül, hogy õ szombaton fodrászhoz szokott járni, és kezdheted elölrõl a
gyerekek cipelgetését. Ha esetleg olyan gondolatod támadna, hogy a saját férjed is
beugorhatna néha helyetted, mondjuk, arra a kis idõre, amíg a gyerkõcöt orvoshoz
viszed, csalódni fogsz. Készségesen megígéri, de majd csak akkor tud helyettesíteni,
ha véget ért a teniszmeccse, kártyapartija, miegyebe. Az nem fogja érdekelni, hogy
közben véget ér a rendelés is.
És akkor úgy döntesz, hogy bezárod a bolt ajtaját, elviszed a gyereket az orvoshoz, és ezek után inkább unatkozó feleség leszel.
A SÚLYFELESLEGRÕL
A fejezetet semmiképpen se olvasd el, ha azon kevés szerencsés nõ közé tartozol,
akik felkeltek a szülõágyról, és rögvest belefértek a terhesség elõtti cuccaikba.
Ha viszont sírógörcsöt kapsz, amikor a régi ruháid között válogatsz, hogy valamilyen jótékonysági célra felajánljad a még használható darabokat, és szembesülsz az
egykori és a jelenlegi méreteid közti jelentõs különbséggel, akkor kezdj neki, és rá
fogsz jönni, hogy nem vagy egyedül.
Igaz, hogy amikor azokat a régi ruhákat hordtad, szörnyen kövérnek érezted
Magad, és még az sem gyõzött meg az ellenkezõjérõl, amikor mondjuk a fõnököd
utasított, hogy járj egy kicsit rövidebb szoknyában, és ne tartsd a lábaidat az íróasztal
alatt. Akkori csípõbõséged megegyezik a mostani derékbõségeddel, és ez némi depresszióra adhat okot. Sajnos Pierce Brosnan az egyetlen olyan férfi, aki hasonló
okok miatt kesergõ felesége depresszióját gyémánt fülbevalóval, nyakékkel, egy sport
BMW-vel, valamint a „minden dekát imádok rajtad” mondattal igyekezett enyhíteni.
Más egyéb férjek, a „nagy kofferbe lehet jól pakolni”, esetleg a „nem baj, ha nagy a
feneked, legalább nehéz mellé találni” mondatokat alkalmazzák terápiás célzattal.
Fenti mondatokat hallva persze rögtön elhatározod, hogy csak azért is le fogsz fogyni. Mi sem egyszerûbb, fittnesstõl terhelt világunkban, hiszen minden újság tele van
tutibiztos fogyókúrás receptekkel, és minden barátnõ legalább kétféle még annál is
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jobbat tud. És akkor még nem is beszéltünk a csodagépekrõl, melyeket a tévé ajánlgat, megígérve, hogy csupán napi öt perc a masinán napok alatt manökent farag
belõled.
Ha undokoskodó férjed megjegyzései nem adnának elég lökést a fogyókúra
megkezdéséhez, nézegess családi videókat. Az ilyen felvételeken sokkal kövérebbnek látszik az ember, mint valójában (vagy csak úgy gondoljuk), és ha a videót
felvevõ személy következetesen mindig premier plánban veszi, ahogy jóízûen falatozol, megunod, hogy mindig valamilyen tereptárgy mögé bújj enni, és leszoksz a
bulikon való féktelen evésrõl.
Kiválasztasz valamilyen egyszerûen betartható diétát, mondjuk, nem kevered a
szénhidrátokat a fehérjékkel. Remek, hiszen még az ebéd összetevõit is lehet úgy
szelektálni, hogy csak bizonyos részleteit vedd magadhoz, és mégis jóllakj. Igaz,
hogy élelmesebb gyermek ilyenkor haladéktalanul meg fogja jegyezni, hogy õ azt
hallotta tõled, mindent meg kell enni, mert különben nem nõ nagyra az ember.
Megnyugtatod, hogy Te már éppen elég nagyra nõttél, és most éppen azon igyekszel, hogy fürdéskor némileg kevesebb vizet szoríts ki a kádból. Hõsiesen bírod is
napokig, nem is vagy nagyon éhes, és akkor úgy döntesz, hogy kitartásod jutalmául
a hétvégén végre megeszel egy rendes ebédet, levessel, rántott hússal, savanyúval,
rizzsel és somlói galuskával. Persze azt kihagyod a számításból, hogy szegény szervezeted már nincs felkészülve ilyen adag bûnösen összeválogatott táplálék problémamentes feldolgozására, és kénytelen vagy két napig zöld teát iszogatni, hogy legalább rá tudj nézni utána valami egészségesebb ennivalóra.
Ha már elértél valamelyes súlycsökkenést, és képes vagy közszemlére aerobiccuccba bújtatott alakodat egy csupa tükör edzõteremben, feltétlenül válts fittnessz
bérletet. Tapasztalt fogyókúrázók állítják, jót tesz az önbizalomnak, ha nálad kövérebb nõket látsz küzdeni. Arra azért vigyázz, hogy örömmámorban úszva ne ess
kísértésbe pár tábla csokoládé, tucatnyi franciakrémes, hamburger és más szörnyen
ellenséges táplálék magadhoz vételére, azzal az indokkal, hogy ez a kevéske nem
árthat. De mint tudjuk, sok kicsi sokra megy, és a nehezen leadott kilókat kamatostul
fogod visszaszedni.
Ha már kipróbáltál ezerféle diétát, és lakásod rejtett zugai tele vannak soha nem
használt fogyasztógépekkel, de Te még mindig nem vagy könnyebb egy kilóval sem,
akkor se csüggedj. Többféle megoldás is létezik.
Barátkozz olyan nõkkel, akiknek még nálad is több „úszógumijuk” van.
Nem fogod elhinni, de vannak olyan férfiak is, akik szerint nemcsak a manökeneké a világ. Elõfordulhat, hogy a munkahelyeden, utcán, vonaton stb. olyan férfiba
botlasz, aki némi elõzetes nyomozás után a közeledbe fog férkõzni, elõadja, hogy
neki már van autója, lakása, hétvégi háza, csak egy ilyen töltött galamb felesége nincs
még. Te ugyan próbálod lebeszélni nõsülési szándékáról, mondván, már van egy
férjed, esetleg több gyermeked is, de ez õt nem fogja eltéríteni szándékától, és közli
Veled, ha mégis meggondolnád magad, csak szólj, de ha Te végképp nem vagy
hajlandó elválni, legalább hozd össze valami hasonlóan nagydarab barátnõddel.
És végsõ vigasztalásul álljon itt kedvenc „turi butikos” eladóm véleménye: kövér
nõ nincs, csak ünnepien telt.

A VÁSÁRLÁSI FÓBIÁRÓL
Megnyugtatlak, a legtöbb nõben van némi hajlam a kényszeres vásárolgatásra. Ez
fõként lelki okokra vezethetõ vissza. A férfi, ha mérges, és nincs igaza, szó nélkül
otthagyja vele veszekedõ élete párját, és mondjuk, harminc kilométert furikázik az
autójával, hogy megnyugodjon. A nõk nyugtató célzattal keresnek fel üzleteket, és
beszereznek nagyon kedvezõ árfekvésû bármicsodákat. Úgy vannak vele, mint Gombóc Artúr a csokoládéval, mindegy mi az csak meg lehessen venni.
A vásárlási kényszer leküzdésére többféle fondorlatos módszer is létezik.
Az egyik az „adok egy esély a bármicsodának, hogy más megvegye elõlem”. Ha
az üzletbe napok múlva visszatérve még mindig ott találod a kiszemelt tárgyat, nyugodt lélekkel vedd meg, mert akkor Neked volt szánva.
A másik módszer, a „nem viszek pénzt magammal, nehogy kísértésbe essek.” És
mivel rendszerint lusta vagy, hogy hazamenj likviditásért, ez a módszer többnyire
hatásosnak is bizonyul. Azért arra vigyázz, hogy ne vidd túlzásba a módszert, mert
elõfordulhat, hogy a férjednek kell majd a benzinkútról kiváltania, ha késõn döbbensz rá, hogy tankoláshoz is a leszoktató üres pénztárcádat vitted magaddal.
Hatékony módszer a pénzköltés mérséklésére a „second-hand” üzletek látogatása, ahol nyugodt lélekkel belecsaphatsz a lecsóba, hiszen minden sokkal olcsóbb, és
néha egészen remek darabokat lehet kihorgászni. Igaz, rövidesen olyan gyûjteményed lesz dindliruhákból, hogy egy hétig tudnál tiroli turistát alakítani anélkül, hogy
ismételnéd a toalettedet, viszont a dindliruha a ducibb nõknek is jól áll, nem is
beszélve a jelentõs dekoltázsokról.
Nem árt, ha valamelyik barátnõdet is rászoktatod az ilyenfajta kincskeresésre,
mert több szem többet lát, és remekül lehet szórakozni egy-egy ruhadarab felpróbálásakor.
Jelentõs veszélyforrást képeznek még a katalógus áruházak is. Kellõ akaraterõvel
el fogsz jutni odáig, hogy a fõkatalógust csak átlapozod, de rendelni majd csak akkor
fogsz, ha ugyanezek a cuccok az akciós kiadványban szerepelnek, fél áron.
A MEGGAZDAGODÁSRÓL
Ha pár évnyi házasságotok alatt nem sikerült a felsõ tízezer tagjai közé beküzdeni
magatokat, annak - férjed szerint - egyértelmûen Te vagy az oka.
Mert nincs az a pénz, amit Te el ne tudnál költeni, vele ellentétben, aki csak
lottóra, sportfogadásra, szaunázásra, masszíroztatásra költ, és idõnként kisebb összegeket ad kölcsön, persze csak abszolút megbízható embereknek. Egyszer majd találkozol is egy ilyen abszolút megbízható emberrel, akit a férjed az utcán üldözõbe
vesz, mert hatszámjegyû tartozását szeretné rajta bevasalni. Akkor fog kiderülni,
hogy az illetõ egyszer panaszkodott neki, hogy megbüntette valamely hatóság, és a
Te férjed mindenféle papír nélkül a rendelkezésére bocsátotta az összeg egy részét,
jóllehet akkor látta az illetõt elõször.
Különben is meg kell tanulnod, hogy a férfiaknak remek ötleteik vannak, amitõl
milliós nyereséget remélnek.
Te valószínûleg felelõtlenségnek tartanád eladni az épphogy berendezett új lakásotokat, hogy helyette valami romos mûemléképületet vásároljatok, amiben majd
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valamilyen vállalkozást lehet mûködtetni. Minden befolyásodat latba veted, és meg
is akadályozod az üzletet, évekig fogod hallgatni, hogy milyen jól járt vele, aki megvette, mert jelentõs állami pénzeket kapott a felújítására. Késõbb, mikor férjed újabb
zseniális ötlettel meg akar vásárolni egy fél vendéglátóipari egységet, már nem mersz
tiltakozni, és csak annyit jegyzel meg, hogy közös lónak túrós a háta. Mire erre õ is
rájön, már jelentõs pénzeket ölt az üzlet fellendítésébe, de igen örülsz annak is, hogy
hajlandó eladni azon az áron, amennyiért megvette, csak már több veszteséget ne
termeljen.
A férfiak fantáziáját nagyon meg tudja mozgatni egy üresen álló garázs, vagy
pince, vagy ha nem is annyira üres, ki fogja belõle tuszkolni az autódat, hogy valami
zseniális vállalkozásba fogjon a felszabadult helyen. Az sem baj, ha nem ért ahhoz,
amibe belevág, a férfiak szerint bármit meg lehet tanulni három hónap alatt. Be is
szerzi hozzá a szakirodalmat, amit aztán betesz valamelyik fiókba, és soha nem is
veszi elõ, mert mint köztudott, gyakorlat teszi a mestert, nem az elmélet. Ha elsõre
nem sikerül úgy, ahogy gondolta, vagyis a dolog mûködésképtelen, más irányból
fogja megközelíteni, és mindig a munkatársa, üzlettársa, alkalmazottja lesz a hibás,
mert nem dolgoznak rendesen, mert nem fizetnek rendesen, és persze Te, mert neked a Jóisten pénze sem elég. Nem érted, hogy miért kell minden fillért kikönyörögni
tõle, amikor másoknak számolatlanul ad kölcsön sokkal többet annál, mint amennyit
Te kértél. De elmagyarázza Neked, hogy amit kölcsön ad, azt majd vissza fogja egyszer kapni, amit Te kérsz, arra meg keresztet vethet. Elszámolsz magadban százig, és
nem vágod a fejéhez, hogy amit Neked ad, az ennivalóvá, ruhává, mosószerré,
villanyszámlává változik, de amit kölcsön ad, az, leginkább csak köddé.
AZ AUTÓRÓL
Régebben a kutya volt az ember legjobb barátja, ma kétségkívül az autó. Egyes
feleségek úgy vélik, az autójuk sokkal megbízhatóbb társ, mint a férjük.
Amíg csak ketten vagytok, fel sem tûnik, hogy a férjed mennyi idõt tölt az autójával, mert még meg tudod tenni, hogy elkíséred, és mivel úgyis ott vagy mellette, még
beszélgetni is hajlandó Veled. Gyermeked születése után némileg változik a helyzet,
már nem tudsz örökké vele lenni az úton, de ha néha mégis magával visz benneteket, az már családi programnak nevezhetõ, és legalább a hátát folyamatosan látja a
gyerek. Késõbb, ahogy a gyerkõc nõ, és ingázni kezdesz az óvoda, a munkahelyed, a
nagymama, a bevásárlóközpont, az orvosi rendelõ között, nem árt, ha kiharcolsz
magadnak egy akármilyen kicsi autót, mert a férjed úgysem fog ráérni, hogy ide-oda
cipeljen benneteket.
A bajok ekkor kezdõdnek. Mert van, mondjuk tíz éves jogsid, és még nem
okoztál közlekedési balesetet, mert autóhoz csak ritkán jutottál, ez menten meg
fog változni, amint elkezdesz vezetni. A nõknek általában csak három dolog okoz
gondot vezetés közben: a tolatás, a jobb kéz -szabály és a többi autós. Saját autód
csak akkor válik veszélyforrássá, ha Neked is a „kezdõnek akármilyen lerobbant
tragacs megteszi” elv alapján vásárolnak autót. Pedig éppen azoknak kellene a
rendesen mûködõ autó, akik épp akkor barátkoznak a közlekedéssel, mert éppen elég egyszerre megoldani az indexelés-körülnézés-sebességváltás-kormány-

zás problémakörét, nem hiányzik, hogy közben még az autó is lefulladjon, esetleg a hátsó kerék elkerülje az elsõt.
Vannak olyan típusok, melyek meglepetéseket okoznak még a jogosítvánnyal
rendelkezõ nõknek is. Például, ha egy „kispolszki” tulajdonosa vagy, és úgy ítéled
meg, hogy már nem tudod hová tenni a csomagokat, nehogy úgy járj, mint az egyszeri leányzó, aki úgy gondolta, akkor talán hátra kellene betenni a kosarat. Igen
meglepõdött, mikor kiderült, hogy nem lehet, mert felelõtlen emberek oda már betették a kocsi motorját.
Vannak autók, melyek minden ok nélkül undokok Hozzád. Addig semmi bajuk,
amíg át nem nézeted egy szerelõvel, de aztán elszabadul a pokol. A fék még annyira
sem fog, mint annak elõtte, és ha valahol gyanútlanul leparkolsz vele, és egy fél órára
magára hagyod, mikor visszatérsz megrakodva, egyszerûen nem hajlandó továbbindulni. Ilyenkor hasznos, ha tudomásod van férjed hollétérõl, és módod van arra, hogy
felháborodva elkérd az õ jól mûködõ autóját, felajánlva helyette a hisztis másikat. Ha
ezt a mûsort háromszor eljátszod, õ maga fogja javasolni, hogy vesz Neked egy jó
állapotú, bár nem egészen új autót. Miután megszabadulsz sátánautótól, elképedve
tapasztalod, hogy az új tulaj képes vele járni, igaz, az elsõ héten már eltalálta az autót
a kapuval, és a második héten látod az út szélére félreállva szerelni, de azért bír vele.
Aztán egyszer csak látod, amint helyszínelõ rendõrök veszik körül sátánt, mert beleszaladt egy másik kocsi hátuljába. Akkor megnyugszol, hogy nem Benned volt a hiba.
Ha szerencséd van, és a férjed már unja, hogy mindenhová vele akarod magatokat cipeltetni, mikor neki ennél sokkal fontosabb dolga is van, akkor hamarosan
álmaid autójában ülhetsz. A kiválasztásánál ne legyél nagyon telhetetlen. Ha mondjuk, Te nagyon szeretnél egy piros BMW-t, ne ragaszkodj mindkét kritériumhoz,
elégedj meg azzal, hogy az autó vagy BMW, vagy piros. Ha tényleg neked van szánva,
azt az autó jelezni fogja. Ha a férjed megy vele, akár csak tíz kilométert is, rögtön
elszakad az ékszíj, vagy defektet kap, terád viszont vigyázni fog, még akkor is hazaérsz
vele, ha kiégett a lámpája, és már elég sötét van. Viszont akaratlanul is ártani fogsz
neki, megpördülsz a jégen, és oszlopnak csapódsz, (jobb hátulja), nekitolatsz egy
álcázott betontömbnek (kipufogó), beleesel egy árokba (hátulja közepe), égve felejted a lámpát (akkumulátor), kitolatsz egy gyanútlanul arra közlekedõ autó elé (sofõrje szerencsére idejében megtalálja a féket, és persze a dudát is). És akkor még nem is
beszéltem azokról a természeti csapásokról, melyet szintén együtt vészeltek át sikeresen (zuhogó esõben hegyrõl lezúduló sártenger), és az elõre nem látható domborzati egyenetlenségekrõl, melyeken átszáguldva mindenféle giz-gaz akad a lökhárítóra,
valamint a gyermekeid által útközben elfogyasztott élelem csomagolóanyagainak az
ülésen és kalaptartón való felhalmozása, melyek nem tesznek jót az autó esztétikai
megjelenésének. De lelkes gyermekeidre mindig számíthatsz autómosás ügyben,
minden elképzelhetõ tisztítószert (ablaktisztító, kárpittisztító, folteltávolító, tusfürdõ
és hajbalzsam) ki fognak cipelni, és gondosan rá is fogják kenni az autóra. Amikor
látod, hogy készülõdnek az egész kulimász kerti locsolóval történõ eltávolítására,
jobb, ha készítesz elõ nekik száraz ruhát.
Az autóval való közlekedés kétségkívül nagyon kényelemes, nem vagy idõhöz
kötve, nem ázik be, egyszerre be tudsz vásárolni, az autó többet is elbír két kiló
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kenyérnél. És gondolj bele, milyen nagy élmény lesz autóhoz szokott gyermekeidnek, ha felülteted õket a vonatra, órákig fognak lelkesen mesélni arról a tíz-húsz
kilométerrõl, amit két állomás között megtettek.
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A HÁZIÁLLATOKRÓL
Ha Te meg is lennél háziállatok nélkül, gyermekeid elõbb-utóbb úgyis rágni kezdik
a füledet valamiféle nyoszorgatható állatkáért. Mert annak idején bizonyára Te is az
õrületbe kergetted szüleidet azzal, hogy tömbház harmadik emeletén, mondjuk kutyát tarthass. Ez az ötleted azonban nem lelt támogatásra, egyrészt helyhiány másrészt apukád rendszeres felháborodása a szomszéd lépcsõházban lakó kutyatulaj
láttán, aki nem átallotta sáros idõben kedvencét ölben sétáltatni. (Késõbb meglepve
tapasztaltad, hogy idõvel kutyatulajjá vált felmenõd milyen elnézõ mosollyal vette
tudomásul, amikor a család új kedvence kitúrta a kedvenc foteljából, mert onnan
szeretett tévézni (mármint a kutya).
Többféle állatkával is megpróbálkozhatsz, sõt, meg is fogsz próbálkozni, több
okból is. Egyrészt az állatkák idõnként belepusztulnak a túlzott törõdésbe, illetve a
teljes elhanyagolásba. Másrészt gyermekeid idõvel ráunnak a kedvencre, és ilyenkor
könyöröghetsz egyedülálló ismerõseidnek, hogy vegyék magukhoz a megunt jószágot, még jót is tesz nekik, ha gondoskodhatnak valakirõl, nem fogja õket annyira
nyomasztani a magány.
Legjobb, ha valami strapabíró állattal kezdesz, mondjuk aranyhallal, vagy ékszerteknõssel. A halaknak megvan az az elõnyük, hogy benn tartózkodnak az akváriumban, és viszonylag kevés gyerek veszi a fáradságot, hogy a tésztaszûrõvel kihalássza simogatás céljából. Megelégednek az esztétikai élménnyel is. Arra kell csak
ügyelned, hogy amikor akváriumtisztítás céljából lehalászod az állományt, lehetõleg
ne legyen a közelben aprótalpú csemete, aki a halacskákat a lavórból véletlenül a
konyhakõre borítsa, amíg Te az algákat sikálod az üvegrõl.
Az ékszerteknõs sem túl problémás, viszonylag nehéz megfojtani, és azt is túléli, ha
valamelyik látogatónk meglepetésében a szoba másik felébe hajítja a gyanútlanul elbóklászott páncélost. Idõnként azonban nem árt róla is lecsutakolni az algát.
Némileg problémásabb a tengerimalac és a különbözõ egérféleségek. A gyerkõcöknek ugyan nagyon tetszik az apró lábacskáival, gombszemeivel és hosszú farkincájával, és órákig képesek nézegetni, ahogy eszik. De ezek az állatok hajlamosak a
depresszióra, és neked a szíved fog megszakadni értük, amikor a terráriumban köröznek megzavarodva, és még a mókuskerék hajtása sem vidítja fel õket. Elengedni
meg nem mered õket a lakásban, mert eltûnnek, és esetleg éhen halnak a szekrény
alatt, rosszabb esetben elkezdenek szaporodni.
Igazán kutyával szórakoztató megosztani az otthonodat. Egy kölyökkutya igazán
izgalmassá tudja tenni a hétköznapokat. Rengeteg olyan dolgot képes elkövetni,
amit az adott pillanatban nem nagyon fogsz díjazni, de késõbb majd nevetve fogod
mesélni baráti összejöveteleken a maflaságait. Például, amikor a karácsonyi sütésfõzés közepette furcsának találtad, hogy a tepsi milyen lassan telik meg pozsonyi
kiflivel, aztán észrevetted, hogy a kutyus a legnagyobb csöndben óvatosan szedegeti
kifelé, amit Te épp beleraktál. Az elõzõ este elültetett virágpalántákat reggel a küszö-

bön találtad, mert szépen sorban lerakva akart Neked kedveskedni. És az is milyen
aranyos dolog, hogy amikor megéhezik, a fülénél fogva cipeli eléd a tányérját. Viszont sorra kiharapdálja a labdákat, és egyszer még a ruhaszárítót is felborította,
hogy megkaparintsa, és cafatokra szedje gyermeked kedvenc csíkos plüssfiguráját,
nem is beszélve a szomszédból átcipelt fél pár papucsokról. És elõbb-utóbb meg
fognak jelenni a szomszéd kutyák is, egy kis evészetre, kertrongálásra. Sõt, élelmesebb gyerkõcök még csábítják is a ház környékére a kóbor ebeket, a kapu elé kis
tálkában kirakott kutyatáppal. Ha nem vagy elég szemfüles, elõbb-utóbb kutyamenhellyé változik az udvarod. Aminek semmi más elõnye nem lesz, minthogy a macskák nagy ívben el fogják kerülni a portádat. Majd közlekedhetsz lapos kúszásban a
szomszéd elõtt, aki a Te udvarodban véli felfedezni elveszett perzsacicáját, persze alig
használt állapotban.
És arra is jobb, ha felkészülsz, hogy Te hiába kötöd meg a kutyát, ha férjed „kell a
mozgás az állatnak” felkiáltással rendszeresen elengedi. Ilyenkor a legtöbb eb visszaél a
helyzettel, és vagy csavarogni indul, vagy kárt tesz valamelyik szomszéd állatállományában. Elõ fog fordulni, hogy este, mikor már arra gondolsz, hogy ez a nap is eltelt minden
rossz nélkül, megszólal a telefon, és valamelyik utcabeli felháborodva közli Veled, hogy
a kutya épp most tépte darabokra baromfiudvara díszét. Ilyenkor leghelyesebb, ha a
telefont átadod a fürdõkádban gondtalanul ázó férjednek, mint a kutya ilyen irányú
tevékenységét elõidézõ személynek. A dörgedelmek után legalább egy hétig meg fogja
kötni az ebet, és talán még az utcaajtót is be fogja csukni.
Különös gondot okozhat még a kutyák szerelmi élete is. Lustaságáról elhíresült
házõrzõd minden nehézség nélkül át fogja ugorni a két méter magas kerítést, ha a
közelben szerelmes kutyalányt észlel. Ráadásul sarkiturmix típusú kutyád élõszeretettel és sikerrel udvarol majd féltve õrzött fajtatiszta kutyalánynak, minek következtében kerülõutakon kell majd közlekedned a gazdája elõtt. Ha lánykutyád van, biztos lehetsz benne, hogy az összes kóbor kutya hozzá fog járni, és az udvar csatatérré
változik, mire az ebek eldöntik, ki legyen a kiskutyák apja. Persze, kapsz majd okos
tanácsokat arra vonatkozóan, hogy a kutya fölös energiáját le lehet vezetni pár óra
futással, de ilyenkor nyugodtan kérdezd meg a bölcs tanácsadót, hogy mit szólna, ha
a felesége futni küldené, mikor szerelmesen felajzva közeledik feléje.
És ez még mind semmi ahhoz képest, amikor majd megszületnek a kiskutyák.
Amíg még nem tudnak túl messzire merészkedni az anyjuktól, nem lesz nagy baj. De
amikor már meglehetõs jártasságra tesznek szert, nem gyõzöd a kerítést foltozni, mert
átküzdik magukat rajta, és egy nap rajtakapod egyiküket, amint kerek fenekét meglódítva nagyot csobban a gyerekek medencéjében. (Legalább tudni fogod, mitõl vannak az alján sáros tappancs nyomok.) És ugyanezek a tappancs nyomok lesznek a
nyomravezetõk akkor is, amikor a férjednek sütött meglehetõsen bonyolult tortának
csak a maradványit találod az asztalon.
Ilyenkor legcélravezetõbb, ha a tortatorzót megfogod, megkeresed a kutyákat, és
„akkor már zabáljátok meg az egészet” felkiáltással hozzájuk vágod.
Ezek után mindig lesz indokod arra, hogy miért rendelsz méregdrága tortát a
cukrászdából, ahelyett, hogy Te magad sütnél.
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A LAKÁSFELÚJÍTÁSRÓL ÉS A LAKBERENDEZÉSRÕL
Minden házasságban nagy próbatétel a lakásfelújítás kivitelezése. Egy házasság igen
nagy valószínûséggel csak egy teljes lakásfelújítást bír ki. A nõk általában úgy gondolják, hogy életük párja - saját apukájukhoz hasonlóan - ezermester, és egy lepukkant lakás helyrepofozása nem okozhat különösebb gondot számára. A közös családi fészek rokoni összefogásból, és kölcsönbõl való megszerzése után lelkesen tervezgetni kezded, hogy hová, mit, milyen színût és mekkorát. Mikor elõadod életed
párjának is terveidet, kiderül, hogy õ egészen máshogyan képzelte, és Veled ellentétben nem a gyerekszoba élete nagy álma, hanem egy házi-mozi. Némi veszekedés
után közelít ugyan egymáshoz a két álláspont, de akkor meg kiderül, hogy mindkét
verzió megvalósításához nem áll rendelkezésre likviditás. Sebaj. Majd spóroltok a
munkadíjon, és úgy gondolod, ez azt jelenti, hogy szabadidõtök jelentõs részét fogjátok feláldozni a barkácsolás oltárán. Mint utólag kiderül, ezt rosszul gondoltad,
mert serénykedõ férjed helyett nagyon olcsón dolgozó, férjed szerint remek szakembereket találsz a lakásban. Igaz ugyan, hogy a remek szakember olyannyira nincs
tisztában a flexibilis vízvezeték szerelvény felszerelésének rejtelmeivel, hogy még
aznap éjjel sikerül is eláztatnotok az alattatok elterülõ pincesort. Ezek után életed
párja még téged von felelõsségre, mert szerinte alaptalanul elzavartad a lakásból a
szakit. A festõt is megsérted, aki történetesen a férjed barátja, mert az utcán jártodban-keltedben találkozván megkérdezed tõle, hogy miért lófrál, amikor Ti másnap
költöznétek, és a fal még nem a kívánt színben tündököl. Ezért persze megint megkapod a magadét, mert folyton csak akadékoskodsz.
Amikor végre minden iparos végzett, és örömmámorban úszva rendezkedni
kezdesz, kiderül, hogy az elõre pontosan kiszámított helyekre nem férnek el az oda
szánt bútorok. Megkezdõdik a tologatás, melyben egy darabig segít férjed is, de aztán
megunja, vagy elfárad, és valami fontos ügyletre hivatkozva távozik a felfordulásból.
Nem baj, mert a bútorok tologatása sok fölös energiádat levezeti, és remekül oldja a
benned felhalmozódott feszültséget is. Ez a tologatós módszer házasságod késõbbi
idõszakaiban is jót fog tenni: amikor már kezdesz megõrülni a tehetetlenségtõl és a
dühtõl valami megoldhatatlan probléma miatt, rendezed át a lakást. Persze, õrjítõ tud
lenni a konyha, ahol rendszerint beépített bútorzat található, és különben is olyan
kicsi, hogy ha egy ember be akar menni, kettõnek ki kell jönnie. De a lakás többi
részén nyugodtan eszközölj kisebb-nagyobb változtatásokat. Persze, szigorúan férjed távollétében, és ha elkészültél, hívd fel telefonon, hogy hazatérvén ne oda feküdjön le, ahová eddig, mert ott most nem az ágy van, hanem a háromajtós szekrény. És
arra is ügyelj, hogy ne állíts mindenféle csinos kis polcokat és szekrénykéket az ágy és
a telefon közé esõ útvonalra, mert egy váratlan telefoncsengés esetén szendergésébõl felriadó férjed az összes bútordarabba káromkodva bele fog rúgni.
Elõfordulhat az az eset is, amikor éppen a férjed az okozója a lakás fejtetõre
állításának. Mondjuk, ha a haverjának megtetszik az ülõgarnitúra a nappalitokban,
és õ a Te határozott tiltakozásod ellenére nekiadja. Ha már ilyen remek alkalom
kínálkozik, ne habozz valami egészen más jelleget kölcsönözni a megüresedett lakrésznek. Alakítsd, mondjuk ebédlõvé. Kezdj keresgélni bizományi áruházakban ónémet tálalószekrényeket, vagy art deco étkezõasztalokat, szerezz be apróhirdetési új-

ságokat, ott sokkal olcsóbban találhatsz mindenféle megunt bútorzatot. És ne keseredj el, ha étkezõgarnitúrát csak hálószobával együtt kínálnak, ez újabb lehetõségeket kínál a változtatásra, valamint úgyis régóta vágytál egy háromszárnyas tükörre.
Ajánld fel a szekrénysorodat valamelyik szintén változatosságra vágyó barátnõdnek,
aki felajánl majd érte cserébe egy digitális fényképezõgépet, amire a férjed már úgyis
régóta vágyott. Ezzel hozományod utolsó jelentõsebb darabját is sikerül elkótyavetyélned. (Hozományod más darabjai már úgyis régen kevésbé jelentõs darabokra
törtek, amikor vitrinestül estek le a falról.)
Vannak olyan átalakítások is a berendezést illetõen, melyeket nem az esztétikum,
hanem a praktikum motivál. Amikor megunod, hogy fél éjszakát tölts ingajáratban a
gyerekszoba és a hálószoba között, elhatározod, hogy a gyerkõc ágyát átcincálod
magad mellé, és akkor legalább egy órával többet fogsz aludni éjszaka. De csalódnod kell, mert a gyerkõc nem fog megelégedni azzal, hogy egy légtérben legyen
Veled, arra is igényt fog tartani, hogy a Te ágyadban aludjon. (Általában keresztbe
fordulva, vagy a lábadhoz vackolódva.) Így aztán még kevesebbet mersz aludni,
mert félsz, hogy fordultodban esetleg megrúgod. Esetleg átköltözöl az õ kisebb méretû fekhelyére, ahol kénytelen vagy kifliformát felvenni, hogy elférj. Végül úgy döntesz, hogy a legegyszerûbb megoldás az összes ágyat eltüntetni, és matracokkal beteríteni a padlót, aztán mindenki ott alszik, ahol tud, vagy ahol helyet talál.
Kérdezed, meddig tarthat ez az állapot? Kisfiam tanító nénije azt mondja erre: ne
izgulj, tizennyolc éves korában már nem veled akar egy ágyban aludni. Addig meg
csak kibírod valahogy!
A TERHESSÉGRÕL
A gyerekvállalás nem egyforma terheket ró a nõre és a férfira. A férfiak körülbelül öt
perc alatt letudják a saját részüket, egy nõnek viszont húsz-huszonöt évi elfoglaltság.
És azt se feledd, hogy a terhesség összes kockázatait és mellékhatásait is a nõk viselik.
A férfiak nem tartják tragikusnak, ha elsõ próbálkozásra nem sikerül összehozniuk az áhított utódot. Õk szeretnek próbálkozni. Te viszont rögtön aggódni kezdesz,
ha kiderül, hogy nem vagy terhes, pedig semmit nem tettél ellene. Kezded magadban
keresni a hibát, egyre idegesebb leszel, és végül arra a következtetésre jutsz, hogy
nem lehet gyereked. Már le is mondasz róla, amikor kezdenek gyanús jelek mutatkozni rajtad. Amikor aztán remegõ kézzel fogod a pozitív tesztet a kezedben, nem
akarsz hinni a szemednek. Eufórikus hangulatodban fel akarod hívni az anyukádat,
hogy vihogva nagymamának szólítsd, de nem jut eszedbe a telefonszáma, sõt a
férjed munkahelyi száma sem. Ezért elrohansz hozzá, hogy személyesen közöld vele
az örömhírt, de legnagyobb meglepetésedre nem látsz rajta eluralkodni semmiféle
meghatottságot. Sõt, a családod is némi aggodalommal fogadja a hírt. Határtalan
örömödben csupán volt szerelmed képes osztozni, legnagyobb meglepetésedre felkap, és körbeforgat a hír hallatán. (Igaz, Te inkább a férjedtõl vártál volna valami
hasonló reakciót.)
A kezdeti felhõtlenség után kezd jönni az aggódás idõszaka. Amíg az ember nem
terhes, meg sem fordul a fejében, hogy egy gyerek nem problémamentesen jön a
világra, és ha mégis, az õ gyerekének akkor sem lehet semmi baja. De aztán hall ezt-
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azt a terhes gondozáson, és aggódva kezd figyelni. Nem szabad sokat hízni, idegeskedni, megerõltetõ munkát végezni, negatívan gondolkodni, mert az árt a babának.
Csak nehéz mindezt megvalósítani. Ne hízz sokat, amikor állandóan éhes vagy, és
kilószám tudnád enni a fagylaltot. Ne legyenek negatív gondolataid, amikor azt
látod, hogy a férjed majdnem fellök téged, mert annyira bámul egy másik nõt, hogy
nem is vesz rólad tudomást. És ne legyél ideges, amikor azt hallod, hogy a férjedet
félreérthetõ helyzetben találták egy karcsú, csinos nõvel. Miközben Te úgy nézel ki,
mint a tévéreklámos kistehén. Nem biztos, hogy szeretni fogod a terhességnek ezt az
idõszakát. De akkor is magadban fogod keresni a hibát, hiszen a bulvárlapok tele
vannak olyan riportokkal, hogy a sztárok mennyire imádnak terhesek lenni. Ne
keseredj el. Lenne annyi pénz, amennyiért Te is azt nyilatkoznád, még akkor is, ha
minden este telesírnád a párnádat.
Milliószor elképzeled, milyen lesz majd, ha meglesz végre a Te saját gyereked.
Fogod-e rögtön szeretni, tudod-e majd etetni, nem fogod-e leejteni, ha fürdeted?
Bele tudod-e majd bûvészkedni a pelusba, és mit csinálsz, ha nem akarja abbahagyni a bömbölést? És egyáltalán: honnan fogod tudni, hogy a világra akar jönni? És fel
tudod-e kelteni majd alvó férjedet, vagy elõ tudod-e keríteni a világ végérõl, ha eljön
a nagy nap?
És õ is éppen úgy örül-e neki, mint Te?
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A BICIKLIZÉSRÕL
Magát kellõen felnõttnek érzõ gyermeked elõbb-utóbb elõáll az önálló biciklizés
ötletével. Elõször csak az utcában kerül párat, persze Neked ilyenkor mindig ki kell
találnod valami utcán végezhetõ elfoglaltságot, hogy szemmel tarthasd. De a gyereked hamar átlát a szitán, és felelõsségre von, ugyan miért kell õt égetned a haverok
elõtt az ellenõrizgetéssel. Bizonyára azért kérdez ilyesmit, mert már nem emlékszik
azokra az eseménydús biciklitúrákra, amelyeket kisebb korában élt át Veled együtt.
Például kiesik az emlékezetébõl az az eset, amikor jó pár kilométert tettetek meg
úgy, hogy Te a háta mögött tekertél, és folyamatosan távirányítottad a kölköt, persze,
csak szóban. Amikor egy pillanatra elhallgattál, hogy levegõt vehess, Õ abban a szent
minutában balra fordította kormányt, hogy átkeljen az út másik oldalára, persze
anélkül, hogy körülnézett volna. Persze jött is az autó a hátad mögött, még szerencse,
hogy lassan, mert biztosan látott már kiskorút biciklizni, és számított valamilyen
partizánakcióra.
Arra sem emlékszik, amikor a saját házatok elõtt vagánykodott a haverokkal.
Cserélgették a bicajokat egymás közt, és fogalma sem volt, hogy a feneke alatt levõ
biciklinek melyik oldalán van a hátsó fék. Persze, hogy az elsõt húzta be, minek
következtében rögtön röppályára is állt a kormány fölött, és landolt az elsõ kerék
elõtt a porban. Mire odaértél, szerencsére már a lábára állt, és messzirõl kiabálta,
hogy „nem fáj semmim”. Utána is csak kicsit sántikált. Ehhez képest egészen üdítõ
epizód volt, amikor valamelyik iskolai ünnepség elõtt, felöltözve a legszebb ruhájába még került egyet a bicajjal, hogy ne vesszen kárba az az idõ, míg Te bezárod az
ajtót. Csak a fû még csúszott egy kicsit, és elég vizes is volt ahhoz, hogy a biciklirõl
lepottyanó, és meghempergõ gyereket újra kelljen öltöztetni.

Az elsõ szürkületi túra a tépõzáras lámpával szintén nem volt eseménytelen.
Komoly húsz kilométerrel száguldott a gyerkõc a bicajjal, Te pedig utána az autóval,
amikor hirtelen azt vetted észre, hogy a bicaj a földön, gyerek szintén, és lapos
kúszásban közlekedik. Mint utólag kiderült, a lámpát kereste, ami egy zökkenõnél
önállósította magát, Õ pedig rögtön leugrott a bicajról, hogy megkeresse. Hálát adtál
Szent Kristófnak, hogy épp Te mentél mögötte.
Arról nem is beszélve, hogy idõnként úgy áll meg, mint az agresszív kismalac. Tette
ezt egyszer éppen aggódásra amúgy is hajlamos nagyanyjánál, ahol be akart állni a
garázsba, de közben a bicaj ledobta a láncot, ebbõl kifolyólag a gyerkõc, fékezés
nélkül durrant bele a kukoricadarálóba. A daráló elvesztette az egyensúlyát, rádõlt a
kazánra, és letört a teteje. Mire utána rohantatok, ártatlan képpel és feje tetejéig kukoricadarásan állt a romok között, és az egészet ráfogta a biciklire.
Ezek után csak úgy mered elengedni bicajjal, ha szigorúan a járdán halad, és Te
az út szélén követed, villogó elakadásjelzõvel.
A HÁZASSÁGTÖRÉSRÕL
Az ördög nem alszik. Különösen a vörös ördög, akinek az üzenetét egyszer csak
megtalálod a férjed sms-ei között. Férjedet felelõsségre vonván azt adja elõ védekezésül, hogy fogalma sincs, ki az a vörös ördög, biztosan valaki másnak akarta küldeni
az üzenetet, csak melléütötte a telefonszámot. Elhiszed, mert jobb az úgy Neked. De
amikor másodszor is jelentkezik fent nevezett titkos valaki, már nem vagy kíváncsi a
férjed magyarázatára. Sms-ezni kezdesz a vörös ördöggel, aki kezd belezavarodni a
számára furcsa válaszokba. Végül megkérdezed tõle, tudja-e ki vagy, mire õ közli,
hogy persze. Akkor te megadod a kegyelemdöfést, és közlöd vele, hogy ezt kötve
hiszed, mert Te a felesége vagy annak, akinek õ a vörös ördöge. Vörös ördög többet
nem küld üzenetet, legalábbis sms-ben.
Alig múlik el a vörös ördögös akció hatása, amikor férjed váratlanul reggelivel lep
meg. Kezded azt hinni, hogy eljött végre a megérdemelt kényeztetés ideje, de csalódnod
kell. A reggeli mellé töredelmes vallomást kapsz, persze kellõen kidomborítva, hogy
micsoda humoros eset történt vele, amikor tegnap az irodában az egyik kollégája épp
akkor nyitott be, amikor õ a kolléganõje fenekét simogatta. Tulajdonképpen nem is
simogatta, csak a kolléganõ el volt keseredve, hogy hiába jár fittnesszbe, nem elég kemény a feneke. Õ csak meg akarta állapíttatni, hogy tényleg hiábavaló-e a pénzét
fittnesszbérletre költeni. Te azért ezt annyira nem találod humorosnak, és megkérdezed
tõle, mit szólna, ha téged érne valaki tetten, miközben valamelyik kollégád bizonyos
testrészének keménységét ellenõrizgeted. Ezt viszont õ nem találja humorosnak, és közli,
hogy neked semmit nem érdemes elmesélni. Legközelebb, mikor nem elég kemény
fenekû kolléganõ telefonon érdeklõdik férjed mobilszáma felõl, készségesen megadod,
majd várod a fejleményeket. Estefelé elõkerülõ férjed feldúltan elõadja, hogy képzeld el,
szegény kolléganõjét a rendõrség karmai közül kellett kiszabadítania, mert valami félreértés miatt zaklatták szegényt, és úgy beszéltek vele, mint egy bûnözõvel. És a Te férjed egy
lovag, aki kiszabadította, és végighallgatta a sirámait, holott a Te sirámaid végighallgatására soha nincs ideje. Szóvá is teszed, hogy ha õ nem ér rá soha, akkor majd Te is
kénytelen leszel keresni valakit, aki viszont a Te panaszaidat hallgatja.

273

274

Csakhogy ez nem olyan egyszerû, mint sokan gondolják. Mert amikor még ifjú
asszony vagy, és úton-útfélen kapod az ajánlatokat azoktól a férfiaktól, akik gyávák
voltak feleségül venni, még eszed ágában sincs észrevenni más férfiakat a férjeden
kívül. Ahogy telik az idõ, sokasodnak gyerekeid és a kilóid, egyre kevesebben ajánlják fel, hogy otthoni problémák esetén pár órára szívesen helyettesítik a férjedet.
Amikor elõször próbál valaki kísértésbe vinni azzal, hogy felajánl egy koncertjegyet, mert akivel ment volna, az már nem aktuális, még lila köd honol a tudatodon,
és úgy gondolod, nem szép dolog nem a férjeddel megjelenni nyilvánosság elõtt,
mert az milyen megalázó lehet a szeretett férfira nézve. Akkor még úgy gondolod,
hogy a megcsalás már ott elkezdõdik, ha más férfival is kellemesen eltöltöd az idõdet.
(Ezt a véleményedet a késõbbiekben majd többször is felül fogod bírálni.)
Másodszori megkísértés gyanánt régi szerelmedet használja fel az élet. Igaz, konkrét ajánlatot nem tesz, csupán annyit jegyez meg, mikor kiszabadít az autója beszorult ajtaja mögül, hogy ide szokta azokat ültetni, akiket nem akar elengedni. De amint
kiszabadít, elmenekülsz a közelébõl, mert úgy gondolod, otthon már vár a férjed, és
nem töltheted az idõt nosztalgiázással, mert a jövõd már máshol van. De hazaérve
kiderül, hogy nyugodtan maradhattál volna, mert életed párja csak este kerül elõ
valami fontos kártyapartiról. Akkor felmerül Benned, hogy felelõtlenség minden
más férfi társaságáról lemondanod, valószínûleg életed párja sem rendel alá mindent a házasságotoknak.
Sajnos, az elkövetkezendõ idõkben sem lesz nagyobb szerencséd a kalandokkal.
Ha belebotlasz az alkalmas férfiba, aki félreérthetetlenül a tudomásodra hozza, hogy
szívesen elszökne Veled valahová, ez egészen biztosan akkor fog bekövetkezni, amikor
épp a fogorvostól jössz, és az egész arcod fel van dagadva, ennél fogva nehézségekbe ütközik megcsókolnod bárkit is, hogy más egyébrõl most ne is tegyek említést.
Persze, azért lesznek még ajánlatok, csak azokhoz az ajánlattevõkhöz meg Neked
nem lesz kedved. Így aztán elõbb-utóbb levonod a konzekvenciát: legalább annyi
esélyed van a házasságtörésre, mint az örömlánynak a jámbor életre.
A TANULÁSRÓL
Majd meg fogod látni, ha gyermeked iskolába kerül, milyen élethûen fogja Karinthy
Frigyes örök érvényû novelláját tolmácsolni, még akkor is, ha soha nem olvasta.
Valahogy így:
Anya, Te ezt nem érted! Nem kell elolvasni az egész olvasmányt, csak azt a rövid
bevezetõt, ami elõtte van. Látod, csak ez elõtt van T betû, ami azt jeleni, tanulni. És
különben sem kell kétszer elolvasni, csak annak, aki csúnyán olvas. Elkezdem olvasni, és
ha szép, akkor abbahagyom, jó? Most miért kell még egyszer elolvasnom? Miért nem
tudtad megállapítani, hogy hol volt a mondat vége, és hol volt vesszõ? Különben is, már
el tudom mondani a tartalmát, akkor meg minek olvassam el még egyszer.
Honnan veszed, hogy meg kell tanulni a szavakat németbõl? A tanító néni nem
mondta, csak azt, hogy írjuk be a szótárba. Az már régen volt, amikor Te tanultál
oroszul, és minden nap írtatok dolgozatot a szavakból. És különben is, nincs is
benne a szótárban az, hogy „die Rute”, pedig már kerestem. Nem, nem verhetsz a
fenekemre, ha Te mégis megtaláltad. Benne van? Érdekes. És mit jelent? Nem igaz,

hogy nem tudod megmondani. Miért emlegeted folyton, hogy te már tudsz szótárazni, és nem kell gyakorolnod? Különben is, a tanító néni sokkal rendesebb, mert õ
megmondja a szó elsõ betûjét, és úgy már könnyebb kitalálni. És különben is, mi
nem is tanulunk németórán, csak ismételgetjük, amit a magnóról hallunk.
De hidd el, hogy igazságtalanul kaptam egyest nyelvtanból. Csak egészen kis
hibáim voltak. Nem tollbamondás volt, hanem másolás. Szerinted azt miért tudtam
volna megírni hiba nélkül? Azt hiszed olyan könnyû dolog másolni valamit? És a
tollbamondás? Én még nem tartok ott a szójegyzékben, ahonnan a tanító néni diktálta a szavakat. Ja, persze, ha minden nap írtam volna, tíz szót, akkor esetleg, de sosem
ellenõrizte senki. Honnan tudtam volna, hogy Madách Imrét nem cs-vel, Kossuth
Lajost nem egy s-sel és két t-vel, a fiút nem ly-nal írják. És különben is, miért nem jó
az múlt idejû igének, hogy mellett? Nem látod, hogy két t van a végén?
Nem értem a matekot. Szöveges feladat. Nem, még nem olvastam el. Kellett
volna? Miért írjam fel a szabályt, én tudom, hogy jött ki az x-bõl meg az y-ból a z. Az
nem hármas, hanem ötös, és akkor jó az eredmény. Nem is rondák ezek a számok,
nehogy azt hidd, hogy egész oldal ötöst meg hármast fogok írni, mint az elsõsök.
Hány fok van kint? Miért nem tudod? Jó, beírok mínusz hármat. Most borús az
idõ? Miért húzzam el a függönyt. Ja, akkor fogom látni, hogy süt a nap. Fúj a szél? Egy
kicsit. Ja, tényleg, hallom, hogy csapkodja az ajtót. Van itthon rossz elem, vagy üres
kólásüveg? Nehogy eldobd, lehet érte kapni piros pontot, ha szelektíven gyûjtöm az
újrahasznosítható hulladékot. El kell végezni ez a kísérletet. Meg kell állapítani, hogy
mi keletkezeik az átlátszatlan tárgy mögött, ha rávilágítok. Szerintem kocka. Ja, tényleg árnyék, de ezt a húgom honnan tudja, még nem is jár suliba.
Rajzoltam a meséhez illusztrációt. Az a kupac széken, az a költõ, az elõtt a pillanat
elõtt, mielõtt felkapta volna a madár. A király nem a költõt akarja megölni a karddal,
csak a madarat akarja elkergetni. Vannak még többen is a mesében, de az nem
lényeges. Ha nem lenne olyan nagy az a madár, hogyan tudná majd felkapni a
költõt?
Most miért vagy ideges? Nem is igaz, hogy én tanulás helyett szétszedem az
íróasztalt, csak úgy láttam, hogy meglazult benne a csavar. Vissza akartam csavarni,
csak fordítva raktam össze a csavarbehajtót. És a ceruzát is ki kellett faragnom, meg az
összes színest. Most ugyan nem kell színezni vele. És nem akartam a szõnyegre
faragni, csak nem vettem észre, hogy a faragó teteje leesett. Miért mondod, hogy ilyen
hangzavarban nem lehet tanulni? Csak egészen halkan szól a magnó. Most miért
üvöltesz? Jó, lehalkítom.
Most miért mondod, hogy beadsz a napközibe? Gondolod, hogy ott majd szebben megírom a leckémet, és nem a te hajad fog õszülni a leckeírástól. Különben meg
így is megmondlak a mamának, hogy áthúztad a leckémet, pedig mennyit dolgoztam
vele, és annyira nem is volt olvashatatlan. Most miért mondod, hogy mutassam meg
neki a füzetemet is?
Most miért nem vagy képes felhívni valakinek az anyukáját, hogy megmondja, mi
a lecke? Egyest fogok kapni miattad, aztán meg majd engem fogsz szidni! A múltkor
is azért kaptam fekete pontot, mert nem tudtam a tábláról leírni a feladatot, mert a
padszomszédom piszkált.
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És nem értem, miért vagy kiakadva, hogy egyest kaptam. Majdnem az egész
osztály egyest kapott, még a Péter is, pedig õ a legjobb tanuló, ráadásul még nálam is
több hibája volt a dolgozatban. Igen, tudom, hogy a mások egyese miatt legyen
mérges mások anyja, de miért kell ezt annyiszor elmondani?
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A HÁZIMUNKÁRÓL
Bizonyára Te is háborodtál már fel, mikor egy férfi önelégülten kijelentette: az én
feleségem nem dolgozik. A legtöbb férfi nem tudja, hogy ezt helyesen így kellene
mondania: a feleségemnek nincs munkaviszonya. Van olyan férfi, aki pár év házasság
után elválva tapasztalja, hogy mennyivel egyszerûbb egy bejárónõt alkalmazni, mert
akkor takarít, amikor õ nincs otthon, és sokkal gondosabban vasalja az ingeket is, mint
egykor a felesége. Ilyenkor nem árt némi cinizmussal megkérdezni az illetõt, hogy a
feleségének is fizetett-e annyit a takarításért és a vasalásért, mint a bejárónõnek.
Azt mondják, a baj akkor kezdõdik, amikor egy feleség kezdi átszámolni magát
bejárónõbe. Ha mondjuk egy bejárónõ heti egyszeri megjelenéssel havi tizenkétezret keres, akkor az egy egész hónapra kilencvenezer forint. És ez csak szigorúan
házimunka, nem tartalmazza a bébiszitteri teendõket, ami szintén jelentõs összeg.
Ugye, hogy nem is keresel rosszul? És Te, mint gyakorló feleség, a két tevékenységet
általában egyszerre végzed. Igaz ugyan, hogy életed párja képtelen megérteni, hogy
mitõl fáradsz el estére, holott csak fõznöd, mosogatnod, bevásárolnod, (gyerekekkel) mosnod (igaz, automatával), teregetned, vasalnod, lakásban szétszórt ruhákat
összegyûjtened, takarítanod, virágot locsolnod, cipõt pucolnod, esõs idõben gyereken ruhát cserélned, biciklit pumpálnod, játékbohócnak ruhát varrnod, gyerekkel
tanulnod, gyereket különórára és iskolába cipelned, kedvenc kazettákat másolnod,
számítógépes játékokat telepítened, gyerekek közti nézeteltéréseket elsimítanod (átlag félóránként) kell. Különben egész nap semmi dolgod.
Próbálkozhatsz ugyan azzal, hogy bevonod a családodat is a házimunkába, de
ne táplálj túl nagy reményeket. A férjednek az jelenti a családon belüli munkamegosztás, hogy ha valahonnan hazaértek, és Te vetkõzteted, eteted, lesuvickolod a
gyerekeket, addig õ elfekszik a tévé elõtt, hogy ne zavarjon.
Ha elég türelmes vagy, próbálkozhatsz a férjedet bevonni a háztartás dolgaiba,
de figyelmeztetlek, nem lesz elég csak verbálisan ösztönöznöd. Csak sokkszerû módszerekkel érhetsz célhoz.
Például megpróbálkozhatsz a vasalás átruházására, vagy legalább arra, hogy
amíg Te vasalsz, kösse le a gyerkõcöt, nehogy eszébe jusson megnézni, tényleg
forró-e a talpa. Ha nem hajlandó megtenni, és Te továbbra is kénytelen vagy sötétben vasalni, mikor már a gyerkõc elaludt, akkor szorítkozz csak a saját és a nagyon
szükséges holmik kivasalására, a férfi holmit nyugodtan tedd vissza a vasalatlan
holmik közé. Elõbb-utóbb elfogynak a szekrénybõl az ingei és a gatyái, mikor is
felháborodva érdeklõdik majd a ruhái holléte felõl. Határozottan mutass rá a felgyülemlett kupacra, és sajnálkozó mosoly kíséretében tárd szét a karodat, mondván,
hogy sajnos, nem volt idõd a kivasalásukra, és mutasd meg neki, merre találja a
deszkát és a vasalót. Azt fogja mondani, semmi az egész, és feltûnõ lelkesedéssel
neki is lát, Te pedig nyugodtan ülj le a tévé elé brazil sorozatokat nézni. Egy idõ után

megjelenik majd, mint aki jól végezte dolgát, és Te elkezded törni a fejed, vajon
hogyan csinálta. A megoldásra másnap fogsz rájönni, mikor becipeli a lakásba a
tisztítóból hozott, frissen vasalt nadrágokat, és közben háborog, hogy micsoda rablás ennyi pénzt elkérni pár darab cuccért.
Rendrakásra leginkább úgy bírhatod rá párodat, aki rendszeresen szanaszét hagyja
a kalapácsot, csavarhúzót, piszkos zoknit és hasonló dolgokat, ha egyszer tematikusan
felhalmozod az egészet valami olyan helyre, (például garázsajtó elé) ahová neki
minden nap muszáj bejutnia. Így kénytelen lesz mindent visszahordani a helyére, ha
kedvenc autójához hozzá szeretne jutni.
A legtöbb férj szökõévente egyszer nagylelkûen felajánlja, hogy elviszi a gyereket
otthonról, amíg Te elvégzed a nagytakarítást a festõk után, mellesleg megfõzöd az
ebédet. Ilyenkor általában horgászni indulnak, mert ott mindig vannak haverok, a
gyereknek van sikerélménye, és mint köztudott, a horgászás megnyugtat. Épp végzel
a felmosással, amikor megérkeznek a zsákmánnyal, és gyermeked boldogan rohan
befelé, lengetve a szákban pár tucat törpeharcsát. A halakról a sáros víz csöpög végig
a még meg sem száradt kõre. Gyorsan kituszkolod a gyereket szákostul-harcsástul. A
hirtelen irányváltoztatás miatt a halak potyogni kezdenek, egy a kõre, egy a lépcsõre,
egy a virágoskertbe, egy a kerti csap elé, amelyre a gyerek nagy lendülettel rögtön rá
is lép, és el is csúszik rajta. Feltápászkodás után szorgosan összeszedegeti a halakat
egy virágcserépbe. Mire visszaérsz, az ebédnek már csak megszenesedett maradványait találod a konyhában. Egész délelõtti munkád a nullával vált egyenlõvé, cirka két
perc alatt. A kõ sárosabb, mint reggel és az ebéd is némi kívánnivalót hagy maga
után.
Eddig mindössze egyetlen férfival találkoztam, aki elismerte, hogy a nõk tényleg
sokat dolgoznak otthon. De erre csak akkor döbbent rá, amikor a felesége hirtelen
kórházba került, és Õ ott találta magát két apró gyerekkel és a velük való összes
teendõvel. Akkor fogalmazta meg ama örökbecsû igazságot, miszerint „a házimunkának csak akkor van látszata, ha nem végzik el.”
A SZÓRAKOZÁSRÓL
A szingli években elmulasztott szórakozást egészen bizonyosan nem kisgyermekes
anyukaként fogod bepótolni. Sem idõd, sem energiád nem lesz arra, hogy moziba,
színházba, ne adj Isten bálba menj. Ha mégis, hosszas unszolásra beadod a derekad,
egészen biztosan fél óránként fel fogod hívni a gyermeked õrzésével megbízott személyt, hogy minden rendben van-e, és igazán nem is fogod jól érezni Magad. Mert
nem elég, hogy aggódsz, a társaság többi tagja esetleg még cikizni is fog miatta.
Áthidaló megoldásként a szórakozást a babazsúrok fogják jelenteni. Barátnõk és
rokonok azonos korú gyermekeinek összehozása játék ürügyével alkalmat ad némi
felhõtlen pletykálkodásra. Sõt, a gyerekek szülinapja idõvel felnõtt bulivá is válik
majd, de csak akkor, ha a gyerekek már elérik azt a kort, amikor a szülõket egyszerûen kicsukják a konyhába, hogy ne zavarják az õ privát bulijukat. De addig még
rengeteg olyan összejövetelnek leszel részese, ahol a legmozgalmasabb jelenet, amikor
az ünnepeltet arra bíztatjátok, hogy tenyereljen már bele a tortába. Ahogy nõnek a
gyerekek, mindig akciódúsabbak lesznek a bulik. Totyogós korban levõ csemeték
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már olyan szórakoztató dolgokat képesek kieszelni és végrehajtani, mint például a
kerti virágtartók egymás utáni kiborogatása, és a medence harminc centis vizében
túlélõ búvárgyakorlat végrehajtása. De a kerti tó lehalászása is fénypontja lehet a
bulinak, bár nem mindig a halak akadnak a horogra, idõnként a féltve óvott tavirózsák is. Külön díjazandó az a kislegény, akinek eszébe jut, hogy szegény halakat
némi levegõhöz juttassa a matracpumpa csövének a tóba irányzásával. A keletkezett
pezsgõfürdõnek szintén nagy sikere lesz. Gyümölcsérés idején a buli programját
fáramászással is színesítheted , garantáltan élvezni fogják a srácok, a szülõk nem
annyira, mert a nehezebben közlekedõket nekik kell a fára tuszkolniuk.
Sikeres szülinapi zsúrokon felbuzdulva nekiláthatsz szilveszteri buli szervezésének is. Ne aggódj, négy-öt éves gyerekek már jobban fogják bírni az éjszakázást, mint
a felnõttek. Összeszokott társaság esetén, harmadik alkalommal már mindenki tudja
a dolgát. Ki hozza sütit, ki a franciasalátát, ki a fasírtot, és ki a bólét. (Ez utóbb
fogyasztását a férfiak nemes egyszerûséggel a „tányérból alkoholizál” kifejezéssel
fogják illetni.) Vállalkozó kedvû apukák még némi illegális tûzijáték megrendezését
is vállalni fogják a hangulat fokozása végett, igaz, arra nem árt ügyelni, hogy enyhén
illuminált állapotban a rakéták függõlegesen közlekedjenek, és ne vízszintesen. Ünnepi mûsorról a gyerekek fognak gondoskodni, a lakás fejre állítása közben önfeledten éneklik majd együtt a magnóval, hogy „fáj a gyomrom, fáj, pálinkáért fáj.”
És innentõl már nincs messze az az idõ, mikor a gyerekek összedobják a pénzt a
Ti bulitokra, hogy ne legyetek útjukban az õ jókedvüknek.
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A DRÁGA JÁTÉKOKRÓL
Karácsony elõtti idõszakokban terepszemlét tartasz a gyerkõc szobájában, és szent
esküvéssel megfogadod, hogy a fa alatt nem lesz egy darab játék sem, több okból. A
gyerekek ugyan novembertõl kezdve listákat írnak és rajzolnak a Jézuskának, de amikor eljön a Szent Este, és kibontogatják a csomagokat, nem örülnek annyira a tartalmuknak, mint azt Te elképzelted, miközben végigjártál három plázát, hogy az áhított
kacatot beszerezd. Sõt, amíg egészen aprók, rendszerint a csomagolópapír és a doboz
sokkal nagyobb lehetõségeket rejt számukra, hiszen egy nagyobb edénykészlet dobozával remekül lehet ki-be bújósat játszani, akár órák hosszat is, és a papírba is fel lehet
öltözni a rajta levõ madzaggal és ragasztócsíkokkal. Második ok, a játékok összeszerelése és üzembe helyezése, ami idõnként a felnõttek technikai felkészültségét is próbára
teszi. S amíg Te gondosan tanulmányozod a használati utasítást, a gyerkõc rendszerint
talál magának valami más elfoglaltságot, mert elunja magát. És ráadásul, miután nem
tudod összerakni, még elpakolni is Neked kell az apró darabkákat, ha nem akarsz
majd sötétben botorkálva belelépni. Nem is beszélve arról, hogy szülõi tekintélyedet
alaposan aláássa az a tény, hogy még egy vacak játékot sem vagy képes összeszerelni.
Különben is a gyerek fantáziáját sokkal jobban fejleszti, ha otthon megtalálható
bármicsodákból barkácsol magának játékot.
Az elõhagyott ágynemûvel tengeri ütközetet lehet modellezni, kombinálva a Titanic
elsüllyedésével. Ha szerencséd van, még azelõtt sikerül kieszközölnöd a békekötést,
mielõtt a ciha valahol léket kap, és a benne levõ töltelék beteríti a szobát, mint
Moszkvát a hó.

Ha van a családban horgászember, az õ csalihalai fürdésnél sokkal nagyobb
örömöt képesek okozni, mint a kifejezetten erre a célra kifejlesztett vízi játékok, amik
megtelnek vízzel, és amikor a gyereket cipeled a kádból az ágyba, végiglocsolja velük
a lakást. A csalihalnak csak két hibája van: ragadós-nyúlós anyagból készül, és
könnyen szakad darabokra, minek következtében hosszú perceket tölthetsz majd a
kád fölé görnyedve, mire az utolsó foszlányt is kihorgászod. Szintén ez a probléma
áll fenn a papírhajóknál is, de annak darabjait nem tudod a teaszûrõvel összeszedni.
Az építõkocka is helyettesíthetõ magnó és videó kazetták dobozaival. Sokkal
gyorsabban lehet belõle az egész szobát körbeépíteni, és sokkal gyorsabban lehet
összeszedni is, ha a gyerkõc ráun. Utána remekül elszórakozol majd, mire minden
tekercsnek megtalálod a saját dobozát, és magad is meg fogsz lepõdni, milyen jó
filmek és zenék hevernek parlagon, de majd most megnézed -hallgatod õket, ha már
megtaláltad.
Családi házban felnövõ gyerekeknél elõbb-utóbb eljön a kerti kunyhóépítés
idõszaka. Ehhez aztán mindent felhasználnak, amit csak elhintve találnak az udvaron, a gereblyétõl a sátorponyváig. Mikor kész a remekmû, áthívnak pár tucat szomszédgyereket, és az éléskamrában található konzervkészlettel beköltöznek a bungiba,
és ott nyomorognak a negyven fokos hõségben.
Mûvészi hajlamokkal megáldott gyerek már egészen kiskorában rá fog jönni,
hogy a konyha tele van hangszerekkel. Leginkább az ütõs hangszerek modellezhetõk. Ne lepõdj meg, ha gyermekedet a fiókban találod ücsörögni, miközben elmélyülten csapkod össze két - lehetõleg zománcos - fedõt. Nem kevésbé idegtépõ a
radiátor kanállal történõ ütögetése sem.
Falusi búcsúba vetõdve meg fogsz lepõdni, hogy gyermeked milyen remek eredményt képes elérni sodrófahajításban. Esetleg még a szalmabála-mászásban és a
tetején való fennmaradásban is kivívja a helybeliek elismerését, pedig szerinted
ilyesmit otthon nem is csinált. De amelyik gyerek párnákból összerakott lépcsõn fel
tud kapaszkodni a szekrény tetejére, annak egy bála sem jelent akadályt.
Arról azért ne feledkezz meg, hogy a gyerekek mindig akkor csinálják a legnagyobb galibát, amikor a legnagyobb csöndben vannak a szobában. Ilyen esetekben
küldd be életed párját hozzájuk, hogy nézze meg, mit csinálnak, és mondja meg
nekik, hogy nem szabad.
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MURPHY UTÁN SZABADON
Egy rossz férjnél csak egy hirtelen megjavult férj rosszabb.
/F. Zsuzsa/
Aki másodszor is megnõsül, nem érdemelte meg, hogy elválhatott.
/M. Tibor/
A férfi szerelme nem azzal mérhetõ, amit megtesz érted, hanem azzal, amit elvisel
érted.
Az a férfi, aki annak idején lelkiismeret furdalás nélkül megcsalta a feleségét Veled,
rögvest lelkiismeret furdalást érez, ha Te akarod megcsalni.
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Akármilyen rossz tulajdonságai vannak a férjednek, mielõtt újra cserélnéd, vedd
figyelembe, hogy a másiknak sem lesznek jobb tulajdonságai, viszont megszokhatsz
egy csomó új rigolyát.
/Ibi Néni/
Volt szerelmeid akkor döbbennek rá, hogy mégis Téged kellett volna elvenniük,
miután elvettek valaki mást, vagy Te mentél hozzá valaki máshoz.
Ha nincs pasid, akkor még a látóhatárról is eltûnik mindenki. Ha van, akkor csõstül
jönnek a többiek is.
Az Igaziról mindig csak utólag derül ki, hogy Õ volt az.
Ha egy férfi azt szereti Benned, hogy mindenrõl van véleményed, késõbb azt veti
majd a szemedre, hogy Te mindenbe beleszólsz.
Nem minden a mákos tészta.
/M. Gábor/
A legtöbb férfi igényei kielégíthetõek lennének egy bejárónõvel és egy szeretõvel, de
egy feleség sokkal gazdaságosabb.
Sok nõ úgy gondolja, hogy egy férfiból az a bizonyos húsz centi a legfontosabb.
Pedig az a száznyolcvan az, ami mögötte van.

A legtöbb férfi úgy gondolja, hogy egy automata mosógép megvásárlásával egész
életére letudta a házimunkában való segédkezést.
„Mindenkinek van egy tévedése!” És a legtöbben hozzá is mennek feleségül.
Egy férfi azt érti látszatházasságon, ha hiányzik belõle a szex. Egy nõ azt, ha csak szex
van benne.
Ha tudtam volna, hogy valaki egy bizonyos összegért takarít és mos rám, ráadásul
akkor, amikor nem vagyok otthon, sosem nõsültem volna meg.
/H. Imre/
A mai hercegeknél nem a ló számít már, hanem a lóerõ.
/ Marci Bácsi/
A nõknél a megcsalás már gondolati síkon is válóoknak számít.
A takarítás nem munka, csak Te azt csinálsz belõle.
/B. Pista/
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Az okos férfi nem nõsül, csak a becsületes.
/T. Tibi Bácsi/
Ha az ember elmúlt huszonnyolc, már csak a szemétben kotorászhat.
/T. Bea/
Az a férfi, aki egyszer megnõsül, egyszerûen csak szerencsétlen. De ha másodszor is
megnõsül, akkor hülye.
/N. Misi/
Minden anyukának szüksége lenne otthon egy saját Ross doktorra. Ha valami baj
történik a gyerekkel, akkor kéznél legyen, ha nem történik semmi, akkor az esztétikai
élmény kedvéért.

UTÓSZÓ
Kedves /leendõ/ Don Quioték!
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És ez még csak a jéghegy csúcsa! Nem esett még szó olyan hétköznapi dolgokról,
mint a gyerekkel történõ bevásárlás, a beteg gyerek orvoshoz cipelése, az éjszaka
lerókázott, és kicserélt ágynemû. A gyerek délutáni elaltatása, egy egyszerû családi
kirándulás, a tévét nézõ, munkában megfáradt férj látványának szó nélküli elviselése.
A koszos zoknik és használt papírzsepik családtagok utáni összeszedegetése, hivatalos ügyek gyerekkel közösen történõ intézése, a pisilni, illetve kakilni kell mondat
legrosszabb helyen és idõben történõ elhangzása. De, a gondosan felöltöztetett gyerek újraöltöztetése egy perccel az indulás elõtt, idegesítõ szokásaiknak állandó szóvá
tétele, úgymint csúnya beszéd, kaján vigyor, krónikus nem köszönés, alkalmi süketség. A „te úgyis ráérsz” kezdetû mondat végighallgatása vérnyomás-emelkedés nélkül, saját programjaid rendszeres felborulása, a férjed hobbijainak és szenvedélyeinek elviselése /esetleg értük való lelkesedés/. Igazságtevés két vagy több gyerkõc
között, mindenki kedvére való ebéd fõzése, jól kinézõ nõk látványának elviselése,
más anyák dicshimnuszainak végighallgatása. Szembesülés saját gyermeked tökéletlenségével, saját tökéletlenségeddel, a „ha nekem olyan jó sorom lenne, mint
neked” mondat végighallgatása rezzenéstelen arccal. Potyázó rokonok, ismerõsök
és ismeretlenek koordinálása és lerázása, a hajcsavarókban alvás, az egy felvétel
után elszakadt nejlonharisnya, a lelkiismeret furdalás elviselése, amit akkor érzel,
amikor nem a családodat szolgálod, hanem saját jogon érzed jól magad.
Ha mégis a Don Quioték táborába kívánsz lépni, csak egy valamit garantálhatok
Neked egészen biztosan: soha nem fogsz arra panaszkodni, hogy megöl az unalom!

Közérdekû információk
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Településünk felekezeti hitoktatási- és mise rendje:
Római Katolikus gyermekek részére:
Helyszín: Komárom, Szent Imre Katolikus Általános Iskola,
Bajcsy-Zsilinszky E. u. 15. Tel.: 342-464
Minden héten kedden:
1. osztályosoknak:
14.30 – 15.15
2-3. osztályosoknak:
15.15 – 16.00
Minden héten csütörtökön:
5-6. osztályosoknak:
15.00 – 15.45
Hitoktató: Pados József apát úr, Komárom plébánosa.
Helyszín: Római Katolikus Plébánia, Kállai Tivadar u. 15. Tel.: 340-576
Minden héten csütörtökön:
7-8. osztályosoknak:
16.15 – 17.00
Minden héten pénteken:
középiskolásoknak:
18.45-tõl
Hitoktató: Pados József apár úr, Komárom plébánosa.
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Koppánmonostoron: minden hétfõn:
12.30-13.00
Helyszín: Kápolna hitoktató terme, Áprily L. u.
Hitoktató: Pados József apát úr, Koppánmonostor plébánosa
Szentmise: vasárnaponként a koppánmonostori kápolnában 11.00 órától
Helyszín: Kápolna, Ápriliy L. u. 8.
Egyházfenntartási járulék:
Dolgozóknak:
4000 Ft/év
Nyugdíjasoknak:
2000 Ft/év
Református gyermekek részére:
Helyszín: Komárom, Református gyülekezeti terem,
Komárom, Mártírok útja 2. Tel.: 340-601
Idõpont: minden szombaton, korosztályonként.
Hitoktató: Máté László református lelkipásztor
Istentisztelet: Koppánmonostoron minden második vasárnap 15.00 órától
Helye: a Dózsa György Mûvelõdési Ház, Koppány vezér út
Egyházfenntartási járulék: az évi nettó jövedelem 1 %-a

Evangélikus gyermekek részére:
Helyszín: Komárom, Mártírok útja 10. Tel.: 343-664
Hitoktatás minden csütörtökön és pénteken korosztályok szerint.
Hitoktató: Ihász Beatrix evangélikus lelkész
Istentisztelet: minden vasárnap 9.30 órától, minden hónap elsõ vasárnapján
úrvacsorás.
Cím: Evangélikus Imaház, Komárom, Mártírok útja 10.
Egyházfenntartási járulék:nyugdíjasokank: 2.400 Ft/év (ajánlott összeg)
keresõknek:
6.000 Ft/év (ajánlott összeg)
Tisztelettel várnak énekelni szeretõ fiatalokat és idõsebbeket énekkarukba.
Jelentkezni lehet Ihász Beatrixnál.
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Ügyfélfogadási rend
hivatalok, orvosok, gyógyszertárak, állatorvosok Komáromban
Önkormányzat: Szabadság tér 1. - Telefon : 541 - 300
Építészeti osztály, Anyakönyvvezetõ,
Fogyasztóvédelmi osztály és a Népjóléti Szociális Osztály:
Hétfõ
:
8.00 - 16.00
Kedd
:
nincs
Szerda
:
13.00 - 15.30
Csütörtök
:
nincs
Péntek
:
8.00 - 12.00
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Osztályokon

:

szerda kivételével, naponta :

8.00

-

16.00

Lakosságszolgálat

:

Hétfõtõl csütörtökig
Pénteken
(útlevél ügyintézés)

8.00
8.00

-

16.30
12.30

Adóhivatal

:

Hétfõ
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

:
:
:
:
:

8.00
7.30
7.30
7.30
8.00

:
:
-

Okmányirodák::
Személyigazolvány és lakcímnyilvántartó iroda:
Hétfõ
:
8.00 Kedd
:
12.30 Szerda
:
8.00 Csütörtök
:
12.30 Péntek
:
8.00 Gépjármûves okmányiroda:
Hétfõ
:
8.00 Kedd
:
12.30 Szerda
:
8.00 Csütörtök
:
12.30 Péntek
:
8.00 Vállalkozási okmányiroda:
Hétfõ
:
8.00 Kedd
:
12.30 Szerda
:
8.00 Csütörtök
:
12.30 Péntek
:
8.00 -

16.30
16.00
16.00
16.00
12.30

16.00
15.30
15.30
15.30
12.00
11.30
15.30
11.30
15.30
11.30
16.00
15.30
15.30
15.30
12.00

Földhivatal: Szabadság tér 1. - Telefon : 340 - 273
Hétfõ
:
8.00 Kedd
:
nincs
Szerda
:
8.00 Csütörtök
:
nincs
Péntek
:
8.00 Városi Rendõrkapitányság : Igmándi út 24. - Telefon
Hétfõ
:
7.30 Kedd
:
nincs
Szerda
:
7.30 Csütörtök
:
12.30 Péntek
:
7.30 -

15.00
15.00
12.00
: 541 - 020
16.00
16.00
16.00
12.00

Közjegyzõ Hivatal: Szabadság tér 1. - Telefon : 340 - 011
Hétfõ
:
nincs
Kedd
:
8.00 - 15.00
Szerda
:
nincs
Csütörtök
:
8.00 - 15.00
Péntek
:
nincs
Városi Bíróság: Beöthy Zsolt u. 26. Hétfõ
Kedd
Szerda :
(Panasznap)
Csütörtök
Péntek

Telefon : 342 - 153
:
8.00 - 10.00
:
8.00 -10.00
:
:
:

8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00
8.00 - 10.00
8.00 - 10.00

Városi ügyészség: Beöthy Zsolt u. 26. - Telefon : 342 - 089
Szerda
:
8.00 – 12.00 és 13.00 – 15.00
Falugazda: Közösségi Ház, Jedlik Ányos u. 8. - Telefon : 347 - 111
Szerdánként és csütörtökönként : 8.00 - 12.00
ÉDÁSZ Rt.
Rt.: Klapka György út 41. - Telefon : 40/ 220 - 220
Személyes ügyfélszolgálat Komáromban nincs.
ÉGÁZ Rt.: Igmándi út 45. - Telefon
Hétfõ
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

: 344 - 604, 344 :
8.00 :
8.00 :
8.00 :
8.00 :
8.00 -

605
14.30
14.30
17.30
14.30
14.30
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Vizák, Komárom - Ács Vízmû Kft.: Sport u. 35.- Telefon : 343 - 860, 340 - 188
Hétfõ
:
7.00 - 16.30
Kedd
:
7.00 - 14.30
Szerda
:
7.00 - 14.30
Csütörtök
:
7.00 - 14.00
Péntek
:
7.00 - 12.00
Saxum Közszolgáltató és Kereskedelmi Kft. :
Marek József u. 3. - Telefon : 340 - 664
Hétfõ - péntek
:
Posta:

6.30 - 14.30

Koppánmonostor, Radnóti Miklós u. 6.- Telefon : 340 - 751
Hétfõtõl péntekig
:
8.00 - 16.00
Pénztári órák
:
8.00 - 15.00
Komárom, Szent István tér 2. - Telefon : 344 - 536
Hétfõtõl péntekig
:
8.00 - 19.00
Fõpénztár
:
8.00 - 18.00
Szombaton
:
8.00 - 12.00
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Orvosi rendelõ: Tamási Áron u. 3. - Telefon : 346 - 409
akács Ágnes család
orv
os
Dr.. T
Takács
családorv
orvos
Dr
Helyettesít: Dr. Paksi Magdolna mobil: 30/4747 - 184
Hétfõ
:
11.30 - 13.00
Kedd
:
11.30 - 13.00
Szerda
:
11.30 - 13.00
Csütörtök
:
11.30 - 13.00
Péntek
:
11.30 - 13.00
Dr. Schler Szilvia gyermekgyógyász: mobil: 20 / 9454 - 704
Csecsemõtanácsadás: minden hónap elsõ csütörtökén : 12.00 - 13.00
Dr. Zsilka Ilona gyermekgyógyász: mobil: 30 / 9944 - 730
Csecsemõtanácsadás: minden hónap elsõ hétfõjén : 11.00 - 12.00
Dr. Boldov Tibor gyermekgyógyász: mobil: 70 / 2140 - 455
Csecsemõtanácsadás: minden hónap elsõ péntekén : 9.00 - 10.00
Piskovszki Jánosné védõnõ: Telefon : 343 - 662
Kismama tanácsadás és csecsemõgondozás: kedd: 9.00 – 11.45
Felnõtt ügyelet:: Komárom, Tóth Lõrinc u. - Telefon : 344 - 770
Hétfõtõl péntekig
:
17.00 - 7.00
Szombat - vasárnap
:
egész nap

Gyermek ügyelet
ügyelet:
Selye János Kórház, Komárom, Széchenyi István út 4. -

Telefon : 342 - 840

Komáromi Rendelõintézet szakorvosi rendelései :
Cím : Komárom, Beöthy Zsolt u. 4.- Telefon : 344 - 080
Sebészet

Hétfõtõl - péntekig
:
8.00 - 14.00
Csütörtök
:
8.00 – 12.00
Keddenként 12.00 órától érszûkület vizsgálat, lábambulancia.
Szerdánként 14.00 órától orthopedia.
Csütörtökönként 12.30 órától urológiai szakrendelés.
Sorszámot reggel 7.00 órától osztanak!
Ügyelet : Selye János Kórház, Komárom, Széchenyi István út 2. Telefon : 342 - 840
Nõgyógyászat

Hétfõtõl - péntekig
:
8.00 - 14.00
Ügyelet :
Selye János Kórház, Komárom, Széchenyi István út 2. Telefon : 342 - 840
Fogászat - telefon : 341 - 934
Dr. Szekeres György
Hétfõ
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

:
:
:
:
:

Dr. Wander Zsuzsanna
Hétfõ
:
Kedd
:
Szerda
:
Csütörtök
:
Péntek
:
Iskolafogászat : Feszty Árpád Általános Iskola,
8.00 -14.00 óráig Telefon : 343 - 601

8.00 - 14.00
12.00 - 18.00
8.00 - 14.00
8.00 - 14.00
Iskolafogászat
Iskolafogászat
8.00 - 14.00
12.00 - 18.00
12.00 - 18.00
8.00 - 14.00
Csillag ltp. 6.

Dr. Pártos Orsolya
Hétfõ
:
8.00 - 13.00
Kedd
:
11.00 - 18.00
Szerdától-péntekig:
8.00 - 14.00
Iskolafogászat:
pénteken, Komárom, Babtis u. 51/a.
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Belgyógyászat

Hétfõtõl - péntekig
:
8.00-14.00
Csütörtökön
:
8.00-13.00
Ügyelet : Selye János Kórház, Komárom, Széchenyi István út 2. Telefon : 342 - 840
Szemészet
Dr
Dr.. Török Katalin
hétfõ - péntek
:
8.00 - 14.00 (sürgõs esetekben)
Szemüvegíratás elõjegyzéssel történik.
Minden hó második csütörtökén a rendelés szünetel!
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Orr-, fül-, gégészet
Hétfõ
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

:
:
:
:
:

7.00 - 13.00
10.00 - 13.00
7.00 - 13.00
7.00 - 13.00
7.00 - 13.00

Audiológia:

:

12.30 - 14.00

Ideggyógyászat
Elõzetes bejelentkezéssel

:

8.00 - 14.00

Pszichiátria
Szerda kivételével, hétfõ – péntek
Pszichoterápia

:
:

7.00 – 12.00
13.00-15.00

Hétfõ - péntek

:

7.30 - 10.00

Hétfõ - péntek

:

8.00 - 13.00

Laboratórium
Röntgen
Onkológia
Ortopédia

hétfõ - péntek

Hétfõ, szerda, péntek :

12.00 - 13.00

Szerda

14.00-tól

:

Rheumatológia, Táncsics Mihály u. 34. Telefon: 344 - 696
Dr. Németh Eleonóra
Hétfõ - péntek

: 7.00 - 13.00 telefonos bejelentkezés alapján

Dr. Fazekas István
Hétfõ - csütörtök

: 13.00 - 14.30 telefonos bejelentkezés alapján

Dr. Boldov Tibor gyermekgyógyász
Telefon : 345 - 915, mobil : 70 / 2140 - 455
Hétfõ
:
Kedd
:
Szerda
:
Csütörtök
:
Péntek
:
Csecsemõtanácsadás szerdánként :
Dr. Schler Szilvia gyermekgyógyász
Telefon : 345 - 924, mobil : 20 / 9454 - 704
Hétfõ
:
Kedd
:
Szerda
Csütörtök
Péntek
Csecsemõtanácsadás keddenként

:
:
:
:

Dr. Zsilka Ilona gyermekgyógyász
Telefon : 346 - 368, mobil : 30 / 9944 - 730
Hétfõ
:
Kedd
:
Szerda
:
Csütörtök
:
Péntek
:
Csecsemõtanácsadás csütörtökönként:

8.00 - 12.00
8.00 - 12.00
10.00 - 12.00
14.00 - 15.00
8.00 - 12.00
8.00 - 12.00
12.30 - 13.30
7.30 - 11.00
7.30 - 10.00
14.00 - 15.00
7.30 - 11.00
7.30 - 11.00
7.30 – 11.00
12.30 - 13.30

8.00 - 12.00
10.00 - 12.00
8.00 - 12.00
8.00 - 12.00
14.00 - 15.00
8.00 - 12.00
12.30 - 13.30
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Bõr- és Nemibeteg gondozó Intézet
Telefon : 340 - 011
Hétfõ
:
Kedd
:
Szerda
:
Csütörtök
:
Péntek
:

7.00 - 15.00
8.00 - 14.00
8.00 -13.00
8.00 -12.00 mûtéti nap
7.00 - 14.00

Gyógyszertárak :
Aranykígyó Patika, Kalmár köz.
Hétfõ - péntek
Szombat
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:
:

Telefon : 343 - 940
9.00 - 18.00
9.00 – 12.00

Balzsam Patika
Patika, Klapka György út 3.
Hétfõ - péntek
:
Szombat
:

Telefon : 340 - 063
7.30 - 17.30
8.00 – 12.00

Mentha Patika, Jedlik Ányos u. 12.
Hétfõ - péntek
:
Szombat
:

Telefon : 345 - 925
8.00 - 17.00
8.00 – 12.00

Vásártér Patika, Széchenyi István út 81.
Hétfõ - péntek
:
Szombat
:

Telefon : 343 - 063
8.00 - 17.30
8.00 - 12.00

Állatorvosok :
Dr
os
Dr.. Gyõrfi Laj
Lajos
os,, Táncsics Mihály u. 61.
Dr. Muravölgyi László, Gábor Áron u.
Dr. Nedeczky Árpád, Jókai Mór tér 9.
Dr. Répási Gábor, Babits Mihály u. 9.
Dr. Radziwon András, Kállai Tivadar u. 1.

Telefon : 342 - 480
Telefon : 30 / 9468 - 862
Telefon : 342 - 367
Telefon : 342 - 907
Telefon : 30/9563-407

Üzletek nyitvatartása :
Pro-Food Bt. ( Nagy bolt ) Koppány vezér út 111.
Hétfõ - péntek
:
6.00 - 17.00
Szombat
:
6.00 - 12.00
Vasárnap
:
8.00 - 10.00
Best-of ABC
ABC, Koppány vezér út
Hétfõ - péntek
Szombat
Vasárnap

:
:
:

5.00 - 18.00
5.00 -12.00
7.30 - 10.00

Kis - Duna ABC,, Koppány vezér út.
Hétfõ - péntek
:
6.00 – 17.00
Szombat
:
6.00 – 12.00
Vasárnap
:
8.00 – 10.00
Palackos gáz csere a bolt nyitvatartási idõpontjával megegyezõen.
Bordács ABC
ABC, Aranyember u.
Hétfõ - péntek
Szombat
Vasárnap

:
:
:

Teríték kölcsönzõ, Koppány vezér út. 53.
Hétfõ
:
Kedd
:
Szerda
:
Csütörtök
:
Péntek
:

7.00 – 17.00
7.00 – 13.00
7.00 – 11.00
- Telefon : 344 - 168
14.00 - 18.00
szünnap
14.00 - 18.00
szünnap
14.00 - 18.00

Kozmetika,, Csendes u. 4. - Telefon : 340 - 905
Páros héten :
Kedd
:
Szerdától szombatig
:
Páratlan héten :
Hétfõtõl - péntekig
:

14.00 - 20.00
8.00 - 14.00
13.00 - 20.00
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Komárom - Koppánmonostor autóbusz menetrendje :
A menetrend 2005. május elsejei állapotokat tükrözi. Az év során menetrendváltozásokra is lehet számítani. Biztonságos utazása érdekében ajánlott érdeklõdni az autóbusz állomáson.
Komáromból indul munkanapokon :
4.10, 4.50, 5.00 táborig, 5.30, 6.25, 6.45 iskolai napokon és táborig, 7.30 táborig, 8.20,
10.10 táborig, 11.40, 12.55, 13.50 iskolai napokon és a táborig, 14.30, 14.55, 15.45
táborig, 16.35, 17.25, 18.40 táborig, 19.50, 20.35.
Komáromból indul szabad-, és munkaszüneti napokon :
4.20, 5.00 táborig, 6.25, 7.25 táborig, 8.55, 10.10 táborig, 11.40, 13.50, 15.30, 16.45,
17.30, 18.40 táborig, 19.50, 20.35, 22.40.
Koppánymonostorról indul munkanapokon :
4.30, 5.10, 5.30 tábortól, 5.50, 6.45, 7.10 iskolai napokon, 7.50 tábortól, 8.40, 10.35
tábortól, 12.00, 13.15, 14.10 iskolai napokon tábortól, 14.50, 15.15, 16.05 tábortól,
17.00, 17.45, 19.05 tábortól, 20.10, 20.55.
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Koppánymonostorról indul szabad-, és munkaszüneti napokon :
4.40, 5.30 tábortól, 6.45, 7.45 tábortól, 9.15, 10.35 tábortól, 12.00, 14.10, 15.50, 17.05,
17.50, 19.05 tábortól, 20. 10, 20. 55.
Komárom autóbusz állomástól indul Almásfüzitõre munkanapokon:
5.00, 5.11, 5.30, 6.00, 6.20, 6.50, 7.30, 8.05, 9.00, 10.00, 11.00, 11.30 nyári tanítási
szünetben munkanapokon, 12.00, 12.30, 13.05, 13.27, 14.00, 14.30, 15.00, 15.15,
15.30, 16.10, 16.50, 17.15, 17.30, 18.45, 19.55, 21.07, 22.10.
Komárom autóbusz állomástól indul Almásfüzitõre szabad napokon:
5.11, 5.30, 8.05, 9.00, 9.30, 11.00, 12.00, 13.00, 13.27, 14.30, 15.30, 16.00, 17.12, 17.45
nyári tanítási szünetben, 19.55, 21.15, 22.10.
Komárom autóbusz állomástól indul Almásfüzitõre munkaszüneti napokon:
5.11, 5.30, 7.00, 8.05, 9.30, 11.00, 12.00, 13.00, 13.27, 14.30, 15.30, 16.00, 17.12, 17.45
nyári tanítási szünetben, 19.55, 21.15, 22.10.

Csok
onai Mûvelõdési Központ
Csokonai
Komárom, Kelemen L. u. 7. Telefon : 342 - 208
Hétfõtõl- péntekig
: 7.00 - 20.00
Szombaton
: 10.00 - 18.00
Vasárnap
: 13.00 - 18.00
Komáromi Kisgaléria
Komárom, Kelemen L. u. 7. Telefon : 342 - 208
Hétfõtõl- péntekig
: 7.00 - 20.00
Szombaton
: 10.00-18.00
Vasárnap
: 13.00 - 18.00
Közösségi Ház
Komárom, Jedlik Ányos u. 8. Telefon : 340 - 140
Hétfõtõl - péntekig
: 7.00 - 20.00
Szombaton
: zárva
Vasárnap
: zárva
Jókai Mór Filmszínház
Komárom, Táncsics Mihály u. 13. Telefon : 340 - 165
Az elõadások kezdete
: 18.00 és 20.00 óra
Szünnap
: csütörtök
Pénztárnyitás elõadás kezdete elõtt 2 órával.
Jókai Mór Városi Könyvtár
Komárom, Táncsics Mihály u. 10. Telefon : 345 - 003
Hétfõtõl - péntekig
:
9.00 - 18.00
Szombaton
:
9.00 - 17.00
Gyermekkönyvtár
Komárom, Jedlik Ányos u. 8. Telefon: 340-140
Hétfõ
:
szünnap
Kedd
:
10.00 – 18.00
Szerda
:
10.00-18.00
Csütörtök
:
szünnap
Péntek
:
10.00-18.00
Dózsa György Általán
os IIsk
sk
ola Könyvtára
Általános
skola
Koppány vezér út 59.
Telefon: 340 – 688
A könyvtár felnõtt látogatókat is fogad!

295

Tengerészeti Múzeum
Komárom, Szabadság tér 1. Telefon : 340 - 011
Keddtõl – vasárnapig
:

10.00 - 16.00

Helytörténeti Kiállítás
Komárom, Kelemen L. u. Telefon : 344 - 697
Keddtõl - vasárnapig
:

10.00 - 16.00

Monostori Erõd Hadkultúra Kht.
Telefon : 341 – 968, 540 - 582
Csoportos látogatási lehetõség, elõre bejelentkezéssel
Az erõdben lévõ kiállítás naponta: 9.00 - 16.00
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Tourinform Iroda
Komárom, Igmándi út 2. Telefon: 540-590
Nyári idõszámításkor:
hétfõtõl-péntekig
szombat, vasárnap
Téli idõszámításkor:
hétfõtõl-csütörtökig
pénteken
szombat, vasárnap

:
:

9.00 - 18.00
9.00 - 17.00

:
:
:

8.00 - 16.00
8.00 - 14.00
zárva

Támogatóink a következõ szolgáltatásokkal
állnak az ÖNÖK RENDELKEZÉSÉRE:
Põcze József, autószerelõ mester,
Vendéglõ u. 1. - Tel.: 340 - 720
Hétfõ
:
Keddtõl - péntekig
:
Szombat
:

szünnap
8.00 - 15.00
8.00 - 14.00

Tisztelt Ügyfelünk!
Ezúton szeretnénk bemutatni, milyen elõnyöket jelent Önnek,
ha igénybe veszi Bankunk szolgáltatásait. A lakossági szolgáltatásaink széles palettája igyekszik megfelelni az évek során
tapasztalt fogyasztói elvárásoknak.
A szélesebb körû igények kiszolgálása érdekében a következõ lehetõségeket teremtettük meg ügyfeleink számára:
9 Akciós Személyi Kölcsön
9 Lakás Kölcsön
9 Jelzáloghitel
9 Akciós Betétlekötés
Amennyiben ajánlatainkkal kapcsolatban bõvebb felvilágosításra lenne szüksége, szívesen állunk rendelkezésére:

Raiffeisen Bank Rt.
2900 Komárom, Mártírok útja 14.
Telefon: (34) 540-810
Telefax: (34) 540-820
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