„Mert nem lehet mindent csak pénzben mérni, bármennyire is ösztönöz korunk.
Vannak ennél sokkal fontosabb értékeink is, a maradék szorgalmunk,
emberségünk, hitünk és reménységünk a sikeres folytatásban.”
Fábiánné Szabó Irén
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Az ÉLETTÉR Közösség- és Településfejlesztõ Egyesület kalendáriuma
Koppánmonostor 2007. november 13.

Készült a HUNGAROLEN Rt., Komárom Város Képviselõ Testülete, Közmûvelõdési
és Sport Bizottsága, Komáromi Közgyûjteményi Közalapítvány, Koppánmonostori
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Culturae Alapítvány Karácsony Sándor Szakkollégiuma támogatásával.
Köszönet érte!
Írásukkal, gyûjtõmunkájukkal a kiadvány megjelenését segítették:
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Változatlanul romantikus vagyok,
hiszen mindig olyan dolgok foglalkoztattak, amelyek mások számára érthetetlennek és értelmetlennek tûntek. Az egyéni boldogulás elé helyeztem a közösség érvényesülését, a gyengébbek vagy tanácstalanabbak segítését. A munkában sosem azt
kerestem, hogy hol és mikor lehet abbahagyni. Igyekeztem a tõlem telhetõ legjobb
és legalaposabb munkát végezni, függetlenül attól, hogy egy egyszerû takarítás, vagy
egy komoly szakmai program megvalósításán dolgoztam.
Természetesen én is csak egy ember vagyok. Tele hibával, erõteljes, nem mindig
pozitív egyéniséggel, nyers beszédmodorral, „elszállt” elképzelésekkel és meggondolatlan lépésekkel. Minden rossz mellett azonban vannak jobb tulajdonságaim is.
Kitartó és eltökélt vagyok, s töretlenül hiszek az emberi jóságban. Talán ezek segítettek abban, hogy ezt az egyesületet az alapítás óta támogassam, kilencedik éve pedig
vezessem. Az elmúlt 10 év alatt sokat változtunk. Többször cserélõdött a tagság, mára
csupán ketten maradtunk az alapítók közül, s mindkettõnk kitartása, akaratereje volt
az, ami mindig átsegített a válságokon, az aktuális problémákon. Mert problémák
mindig voltak. Hol kisebbek, hol nagyobbak, de mindig „égetõek” és azonnali megoldásra serkentõek.
A pihenés, a kikapcsolódás nem „civilnek” való tevékenység. Sosem tudunk a
munkától, az adott tevékenységtõl elvonatkoztatni. Ha nyaralunk, akkor is dolgozunk. Figyelünk, szemlélünk, „lopjuk” az ötleteket, keressük a lehetõségeket, bõvítjük kapcsolatainkat, feltöltõdünk társaink sikerén. Kevés a szabad idõnk, nincs jó
fizetésünk és a társadalmi megbecsülésünk is csupán négy évente értékelõdik egy
kicsit feljebb. Ez az a munkahely, ahol nincs meghatározott munkaidõ, a napi 8 óra
után önkéntesként folytatjuk az elkezdett tevékenységeket. Gyermekre vigyázunk,
füvet nyírunk, közösségi házat építünk, csellengõ jószágot gondozunk, hagyományokat ápolunk, szabadidõs programokat szervezünk, idõs embereknek segítünk,
és még hosszan sorolhatnám mindazt a szerteágazó feladatot, amit ma a nagyvilágban civil szervezetek, s a benne tevékenykedõ elkötelezett emberek végeznek. Vajon
miért? Mi ösztönöz bennünket minderre? Ezen a kérdésen már nem gondolkodom.
Nincs idõm rá. Szerencsére egyre többen vagyunk, s mindez egyre több feladatot és
munkát ad nekem is, mint minden aktív civilnek.
Mert aktív, értelmes és tartalmas életet élni jó. Hagyni magunk után valami maradandót, az is jó. Példát mutatni, példát adni, jó. Barátokat szerezni, barátokkal dolgozni még jobb. Olyan dolgokat tenni közösen, amelyben „alkothatunk”, ez a legjobb. S most mi itt tartunk. Együtt dolgozunk, közösen alkotunk, s közben egymást
segítjük. Kívánhat-e ennél többet egy szervezet vezetõje?
Monostori Éva
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Kedves Olvasónk, leendõ Támogatónk!
Köszönettel és tisztelettel fogadjuk mindazok támogatását, akik 2008. évben
adójuk 1 %-ával egyesületünk munkáját segítik, s ezzel hozzájárulnak MAGházunk mûködtetéséhez.

Az ÉLETTÉR Közösség- és Településfejlesztõ Egyesület
adószáma:
18607190 – 1 –11
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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 a
Mag-ház építési költségeire fordítottuk.
Tisztelettel: ÉLETTÉR Egyesület
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Miért éppen kalendárium?
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A Kistarcsai Kulturális Egyesület 1993 tavaszától mûködik. Sok – azóta már hagyománnyá vált – helyi rendezvény kezdeményezõi voltunk, így mi rendeztük az
elsõ Kistarcsai Napok nevû fesztivált is. A széleskörû összefogással megvalósult,
nagy volumenû eseménysorozat alkalmából kapcsolatba kerültünk nyomdákkal is,
mivel megjelentettünk – többek közt – egy alkalmi újságot és egy programfüzetet is.
Rendezvényeink fellépõi mellett szerettünk volna lehetõséget biztosítani az alkotók bemutatkozásának is, ezért 1995-ben megjelentettünk egy kulturális kiadványt
Névjegy címmel, melyben a településünkön élõ emberek irodalmi, képzõ- és iparmûvészeti munkáiból válogattunk. Csalódottan tapasztaltuk, hogy ez a füzet csak
igen kevesek érdeklõdését kelti fel. Ez volt az ok, amiért 1997 végén elkészítettük az
elsõ Kistarcsai Kalendáriumot, amelyet évente kiadunk. A naptár és a helyi vonatkozású írások mellett bemutatkozási lehetõséget nyújtunk mindazoknak, akik akár hivatásszerûen, akár csak a megélhetésüket biztosító foglalkozásuk mellett, szabadidejükben folytatnak alkotó tevékenységet.
A kalendárium – mûfajánál fogva – jóval szélesebb kört érint meg mint egy teljes
egészében mûvészeti kiadvány, és burkoltan bár, de ily módon sikerül megvalósítanunk eredeti elképzelésünket, eljuttatjuk az alkotásokat a közönséghez.
Nagy szerencse és ritka találkozás, hogy egy másik település kalendáriumával,
annak kiadóival szoros kapcsolatba kerüljünk. Az Élettér Egyesület által évrõl-évre
kiadott kalendáriumot minden évben megkapjuk, s õrizzük. Az ismeretszerzés, a
tanulás, a puszta kíváncsiság sarkall most már 10 éve, hogy kezemben tarthassam és
átolvashassam.
Kereszti Ferenc
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Január
„Ha valamit el akarunk érni az életben, akkor
elõször is teljes szívünkbõl vágyni kell arra, hogy mûködjön;
Másodszor hinnünk kell abban, hogy mûködhet;
Azután pedig tudatos képet kell alkotnunk és
látnunk kell magunk elõtt, ahogyan lépésrõl
lépésre elindul, mûködni kezd, s közben egy
pillanatra sem engedhetünk a kételynek és
hitetlenségnek.”
(Eileen Codoly)

„Egyesület születik”
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Tíz évvel ezelõtt, egy kellemes tavaszi napon, a Mártírok úti árkádok alatt fogalmaztuk
meg azt, hogy önálló, szakmai szervezetet alakítunk. Akkor még csak hárman üldögéltünk ott, de néhány héttel késõbb, már készen álltunk a feladatra. Ennek már tíz éve!
Tíz év alatt nagyon sok minden történt az egyesülettel, a benne tevékenykedõ,
önkénteskedõ tagokkal. Azonban az akkor megfogalmazott, és leírt célkitûzéseink mit
sem változtak. Alkottunk, dolgoztunk, írtunk, segítettünk, pályáztunk, elszámoltunk,
kértünk, mentünk, utaztunk, tapasztalatot szereztünk, barátokra leltünk, lettünk azzá,
amivé váltunk. Mészáros Zsuzsa az egyesület elsõ, alapító elnöke, akinek gondolatait,
irányelveit példaként tisztelünk és ma is követjük. Reméljük méltóak vagyunk közösségfejlesztõ munkájához.

Kedves Éva!
Emlékszel még arra, amikor 1992-ben elõször találkoztunk? Annyi minden történt
azóta, hogy nekem csak halvány képek tûnnek fel: a kecskédi közösségi beszélgetések
a helyiekkel, amikor még csak kóstolgattuk a közösségfejlesztõi szerepet, az utazás
Balatonalmádiba a szövetkezetfejlesztõi képzésre, amikor még alig értettük Fábiánné
Szabó Irén lelkesedését a tejszövetkezet iránt.
Azután a következõ emlék az, amikor már anyukám szõnyi otthonában hárman
gondolkodtunk arról, hogy egyesületet kellene alapítani, hogy hasznára lehessünk
annak a településnek, ahol élünk.
Közösségfejlesztõi hivatástudatunk megkérdõjelezhetetlen volt számunkra. Hittünk
abban, hogy az emberek képesek tenni a környezetükért, képesek együttmûködni a jó
célok érdekében, csak meg kell szólítanunk õket. Hittünk abban, hogy nem kell várnunk
arra, hogy mások segítsenek rajtunk, hanem magunknak kell kezdeményezõnek, önte-
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vékenynek lennünk. Hamarosan már megnyertünk annyi embert ennek a gondolkodásmódnak, hogy az egyesület megalapítása elõtt jogi akadály nem állt. A név azonban
fejtörést okozott. Többfélét is kigondoltunk, ami legjobban kifejezi a szándékunkat, de
nehezen tudtunk dönteni. A gyerekek kreativitására hagyatkoztunk. Végül, az akkor 12
éves Balázs fiam vált névadójává az Élettér Közösség- és Településfejlesztõ Egyesületnek.
Akkor még szakmai közösségként határoztuk meg magunkat, akik a helyi közösségek
önszervezõdését segítik elõ, és nem gondoltuk, hogy az egyesület maga is folytat majd
olyan tevékenységeket, amihez a helyi emberek saját elhatározásukból csatlakoznak.
Tehát egyben egy generáló, kezdeményezõ szakemberekbõl álló szervezet és egyben
egy helyi ügyekért is felelõsséget vállaló egyesület leszünk.
Az elmúlt 10 évben kicsit közel és kicsit távol is kerültem az egyesülettõl. A 160 kmes távolság nem teszi lehetõvé a mindennapi együttlétet, de a barátság és a hit abban,
amivel az egészet elkezdtük hosszú távon és távolsággal is fenntartható kapcsolatot
alakított ki.
Egyszer csak azt vettem észre, hogy a kunadacsi Közösségi Kávéházban várom a
komáromi fiatalokat, és azon izgulok, hogy vajon elég lesz-e a vendégváró palacsinta
és minden körülmény megfelelõ lesz-e ahhoz, hogy a lelkes gyerekek itt is jól érezzék
magukat. Nem ez volt persze az elsõ alkalom, hogy ide várhattam az egyesület tagjait.
Amióta elkészült a kunbábonyi Civil Kollégium képzési központja, sok szálon megindult a Kiskunság és a Kisalföld egy szegletének kapcsolata. Kunadacsra talán már 10
éve járnak gyerekek lovagolni Komáromból, az egyesület tagjai pedig évente megfordulnak valamilyen képzésen, közösségi összejövetelen Kunbábonyban. A két település, alföldi viszonylatokban nincs távol egymástól (30 km-re), ami nekem már észrevehetetlen távolság, hiszen itt van az otthonom, a munkám, és a barátaim. Amikor ide
költöztem, nem gondoltam, hogy komáromi barátaimnak, az Élettér Egyesületnek és
Neked is, Éva lassan már ugyanolyan ismert lesz minden tanya, dûlõút és az itt élõ
emberek, mint nekem.
Mennyi sok új kapcsolat, felemelõ emberi megnyilvánulás, feltöltõdés és lelkesedés, persze közte csalódások és nehézségek is, jellemzik ezt az elmúlt 10 évet! Az
elõbbiek feledtetik az utóbbiakat. Az biztos, hogy a kezdeti jó gondolat – ami annak
idején megszületett bennünk –, sok további új és jó gondolatot szült. Kevés hely van
már az országban, ahol ne ismernék a Koppánmonostori Kalendáriumot, hogy ne
hallottak volna arról, hogy milyen erõfeszítések által és mennyi elkötelezett ember
közremûködésével készül a kisház, amelyet Mag-Háznak kereszteltetek. Kicsit könnyebb
így messzirõl csakis a szépet látni, tudom, hogy Nektek mindennapi küzdést is jelent.
Tudom, hogy mennyire nehéz megszólítani, bevonni az embereket, még akkor is, ha
tudva tudjuk, hogy csakis az együttmûködés, együttgondolkodás, együttcselekvés viszi elõbbre tartósan és fenntarthatóan az életünket.
Az Élettér Egyesület igazi közösségfejlesztõ egyesületté vált a saját környezetében
és a szakmai közösségeinkben is. Gratulálok Nektek mindehhez, és azt kívánom, hogy
sokáig maradjon meg a lelkesedés, elkötelezettség bennetek, vidámság és öröm töltse
be a kisházat minden nap!
Szeretettel üdvözöllek,
Mészáros Zsuzsa alapító elnök, közösségfejlesztõ
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Február
„Akármilyen utat is választhatsz magadnak,
mindig lesznek, akik azt fogják mondani, tévedsz.
Mindig lesznek majd olyan nehézségek, hogy azt fogod
hinni, talán csakugyan a kritikusoknak van igazuk.
Az út kiválasztása és követése a végsõkig mindig nagy bátorságot kíván.”
(Ralph Waldo Emerson)

Közösségfejlesztés
Közösséget életre kelteni, közösséget fejleszteni, közösséget építeni, közösségben
alkotni, tevékenykedni. Ez a hitvallásunk. Minden, amit csinálunk csak a közösségfejlesztés szellemében valósulhat meg. Nincsenek egyéni sikerek közösségi részvétel nélkül.
Nincsenek egyéni villongások, és ismeretlen a „könyöklés”, egymás sárba tiprása is. Az
egyén csak akkor lehet sikeres, ha a közösség mögötte van. Támogatja, segíti õt. Semmi
esetre sem hátráltatja, vagy elnyomja. Ezt a szellemiséget kellene tovább adnunk. Tudni
tovább adni, hogy egyre többen, és többen legyünk, akik segítik egymást, akik bíznak
egymásban, akik megbecsülik a másikat. Péterfi Ferenc közösségfejlesztõ a Magyar Mûvelõdési Intézet Közösségfejlesztõi Fõosztály vezetõje, aki sok éves szakmai tapasztalattal
a háta mögött igazán példát mutatott nekünk, kis kezdõknek a szakma, a szellemiség
átadásában és magunkévá tételében. Nyugodt, korrekt, rávezetõ segítése nagyon sokszor segítette szakmai munkánkat. Szakmai biztatása és támogatása révén partnerként
vehetünk részt abban az országos hálózati munkában, ahol nem csupán a megyei, hanem a regionális koordináló feladatokat is elláthatjuk.

Helyben segíteni

Mire vársz??!!
„Ritkán gyógyítani,
Gyakran enyhíteni,
Mindig vigasztalni.”
(Felirat a Sorbonn egyetem falán)
Három éve indult egy országos szakmai segítõhálózat a közösségi kezdeményezések, a helyi cselekvési kísérletek megerõsítésére, támogatására az akkori szociális tárca
támogatásával.
Szakemberekbõl alakult ez a hálózat az ország minden megyéjében – így KomáromEsztergom megyében is – azzal a céllal, hogy keressenek helyben közösségi ügyeket,
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kezdeményezni képes helyi embereket, akik bátorítással, hozzáértõ segítéssel és némi
anyagi forrással a saját környezetükben mozdulni – s másokat is mozgatni képesek.
A közösségi munkások dolga, hogy települési és kistérségi szinteken szelíd segítséggel közremûködjenek a közösségek belsõ erõforrásainak helyi mozgósításában,
azok felszínre hozásában, bevonásában, fejlesztésében.
A mostanában sokat emlegetett Új Magyarország Fejlesztési Terv által is erõsített
verseny kialakulása egyoldalú, csupán az infrastruktúra erõsítésére koncentráló lépésekkel azt a veszélyt hordozza, hogy a társadalom individualizálódik, a szolidaritás, az együttmûködés háttérbe szorul. S elhiteti az emberekkel – reméljük nem így van -, hogy a
fejlesztés, az csupán valami fizikai dolognak: vasnak és betonnak a beépítését jelenti
A Közösségi Kezdeményezéseket Támogató Hálózat (ez a hivatalos neve ennek a
programnak) éppen arra hivatott, hogy az emberekre, azok közösségeire, az élhetõ és
szerethetõ helyi életre: ezek fontosságára irányítsa a figyelmet. Ezzel hozzá járulhat
ahhoz, hogy az emberek és közösségeik képesek legyenek a társadalmi összefogásra,
az egymásra figyelésre, az öngondoskodó, önszervezõ magatartásra, s ezáltal a helyi
társadalom öntevékenysége megerõsödjön.
Kétféle szintû feladatot, végeznek a hálózat szakemberei: az egyiket, közösségi
munkások, egy - már tapasztalatokkal rendelkezõ - szakmai segítõ hálózatának keretében, amely fõként a közösséghiányos területeken aktivizál és támogat új, helyi
közösségi kezdeményezéseket és kezdeményezõket, segíti helyi szintû civil mozgások elindítását.
A másik feladatkört közösségfejlesztõ szakemberek látják el, átfogóbb, tartósabb és
mélyebb fejlesztõ folyamatokat segítenek, vezetnek. Míg az elõzõben az aktivizálás,
fõként annak elsõ lépései, fázisa történik; a fejlesztõi hálózat az elindult kezdeményezések szervezetté tételét, tartóssá válását, közösségi intézmények építését szolgálja a
kistérségekben és a településeken. Ugyanez a szakmai csoport végzi a hálózat országos és regionális szakmai fejlesztését, szervezését, a megyei közösségi munkások felkészítését, képzését és az innovációt.
A helyi segítõ szakemberek feladata a közösséghiányos területeken kezdeményezõ
személyeknek, az összefogásra alkalmas ügyeknek a felkutatása, aktivizálható helyi
polgárok felkészítése, folyamatos szakmai segítése a hálózati program kereteiben.
Feladatukat folyamatosan a terepen - az adott kistérségekben, településeken látják el, maguk keresik a kezdeményezésre esélyt kínáló településeket, közösségeket
és személyeket. Tehát helyben segítenek! Feladatuk a közösségi részvétel megerõsítése, helyi közösségek felkészítése a változásokra, bevonása a helyi fejlesztési folyamatokba; hiszen ez teszi lehetõvé, hogy a lakosok állampolgárként vegyenek részt saját
környezetük alakításában, változtatásában és az õket érintõ döntések elõkészítésében.
Azz esélyegyenlõség megteremtésének egyik legfõbb feladata lehet: eszközt adni az
eszköztelenek kezébe, a kérdezéshez, a beleszóláshoz, a részvételhez. Annak segítése,
hogy kérdezni, beleszólni, érdeket képviselni tudjanak a helyi közösség tagjai. Az
eszköz adása a képessé tétel, a felhatalmazás a közügyekben való aktív részvételre;
annak megerõsítése, hogy felismerje a helyi közösség: köze van a dolgok alakulásához. S ha eléggé elhiszi, talán már meri azt gondolni, hogy „rajtunk múlik”!
Péterfi Ferenc közösségfejlesztõ
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Húsvét
Irén
Emmánuel
Hajnalka
Gedeon
Auguszta
Zalán
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Március
„Az ért el sikert, aki jól élt, gyakran nevetett
és sokat szeretett;
aki élvezte a jó emberek bizalmát és
szeretetét; aki kitöltötte a helyét és
bevégezte a feladatát; aki jobb
világot hagyott maga után, mint
amilyent talált…”
(Bersie A. Stanley)

Településfejlesztés

14

Közösségfejlesztõnek lenni nem könnyû. Településfejlesztõnek nehezebb.
Települési polgármesterként élni pedig nagy felelõsség. S ha mindeközben a
polgármester maga is közösség- és településfejlesztõ, akkor a legnehezebb. Soha
nem elégedett önmagával, sem a közösségben végzett munkájával. Egy örökös harc
a közösségi lét és az egyéni megfelelés között. Nem irigylem érte azt, aki ilyen
helyzetben van.
Egyesületünk nem csupán közösségfejlesztéssel, hanem településfejlesztéssel is
foglalkozik. Nagy és felelõsségteljes munka. A kettõt nem lehet különválasztani és
értelmezni. A kettõ együtt komplex, jövõt építõ. Ilyen folyamatnak lehettünk
Nádasdon, egy vas megyei településen, részesei. Karvalits Zoltán közösségfejlesztõ
szakember, aki sokáig vezette a helyi kulturális egyesületet szép sikerekkel. Ott még
van hagyománya a szüretnek, locsolásnak, rönkhúzásnak, vagy a disznóvágásnak.
A falu apraja-nagyja összegyûlik az eseményekre. Polgármesterré választását követõen
sem hagyta figyelmen kívül a helyi közösség érdekeit, értékeit. A helyi
településfejlesztési folyamatba – idõt és energiát nem sajnálva – bevonta a helyi
lakosokat, hogy közösen, együtt alkothassák meg a település jövõképét, fejlesztési
területeit. Kezdeményezése talán nem egyedülálló, de mégis ritka, példamutató.

Településfejlesztés közösségi részvétellel
Nádasd Község Képviselõtestülete településrendezési terv kidolgozását határozta
el. Ennek elsõ lépése a településfejlesztési koncepció kidolgozása
kidolgozása, amely
megalapozója a további tervrészeknek és tartalmában széleskörûen foglalkozik a község életének, mûködésének különbözõ elemeivel. A terv készítése során át kell gondolni a jelenlegi helyzetet, különös tekintettel a hiányosságokra, meg kell fogalmazni,
hogy az egyes területeken milyennek képzeljük el a jövõt, s annak érdekében milyen
fejlesztéseket kell végrehajtani.
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Tudnunk kell, mit szeretnénk a közlekedésben, mit tegyünk az utcák képével,
nyomvonalával, intézményeinkkel, szolgáltatásainkkal, az eddig megõrzött helyi értékekkel, büszkeségeinkkel a jövõben? Mi változzon elõnyére a kedvünkért, mi maradjon meg úgy, ahogy most is van, hogyan tegyük komfortosabbá, barátságosabbá, még
élhetõbbé szeretett falunkat?
A rendezési terv elkészíttetésének eddigi gyakorlata szerint a testület kiválaszt egy
tervezõirodát, akik a testület elképzelései alapján, elkészítik - íróasztal mellett, a településtõl távol a helyi lakosok bevonása nélkül- másfél év leforgása alatt a terveket. Ezzel
a hagyománnyal próbált testületünk szakítani, amikor a tervezõiroda kiválasztása mellett
a Közösségfejlesztõk Egyesületét is felkérte, hogy a településfejlesztési koncepció
kidolgozásában a lakosság bevonásával segédkezzenek a kidolgozásban. Bíztunk abbam, hogy a koncepció közös megalkotása lehetõséget biztosít az érdekek
egyeztetésére és a késõbbiekben a közös megvalósításra is egyben. Úgy gondoltuk,
hogy a lakosság elképzeléseinek összegzésére, a bennük élõ jövõkép megjelenítésére
a kipróbált közösségfejlesztõi módszerek a legalkalmasabbak.
A Közösségfejlesztõk Egyesületének másfél évtizedes munkája, helyi és kistérségi
fejlesztésekben szerzett tapasztalatai is azokat az elképzeléseinket igazolták, hogy – az
elrendelõ jogszabálytól függetlenül – minden településnek szüksége van hosszú távú,
a helyben élõk elképzeléseit, sokszor vágyait és mindenképpen akaratát tükrözõ tervekre, jövõképre.
Az önkormányzat megbízottjai, a tervezõk és a közösségfejlesztõk a program indulása elõtt tartott megbeszélésen elhatározták, hogy több összejövetelt, közösségi beszélgetést, szakmai fórumot szerveznek közösen. Elõre meghatározott idõpontokban
egy-egy fontos témakörben tartottunk lakossági beszélgetéseket, ahol minden érdeklõdõnek módjában állt megosztani másokkal a saját elképzelését. Lehetõséget kínáltunk tehát mindenkinek, szóljon bele, vitassa meg maga is, alakítsa azt az elképzelést,
ami a megvalósítható terv alapfeltétele.
Közösségi beszélgetés három helyszínen, hat témában zajlott. Témáink voltak:
Gazdasági helyzetünk, vállalkozások; Kapcsolatok emberi, közlekedési, földrajzi; Épített és természeti örökségünk; Utcakép; Zárt kertek, mezõgazdasági kül- és belterületeink; Szolgáltatásaink, intézményeink. Fórumokon kívül, rajz és fogalmazási pályázatot
indítottunk a helyi iskolások számára, Milyen falut szeretnél címmel. A falu két pontján
különbözõ méretû térképeket biztosítottunk arra, hogy az elképzeléseket térképen
rajzolva is bemutathassák az itt élõk. Ezen felül tíz fejlesztési füzetet bocsátottunk útjára,
amelyekkel az volt a célunk, hogy aki nem tud, illetve nem akar eljönni a fórumokra,
az is elmondhassa véleményét. A fórumokról illetve a tervezés folyamatáról folyamatosan tájékoztattuk a nádasdiakat a helyi lapon, a Hétdombi Híreken keresztül.
A folyamat során újra bebizonyosodott, hogy milyen nagy szükség van a helyi
emberek megszólítására, véleményének a kikérésére, a civil részvételre. A sok és változatos véleménykérés ellenére, a mintegy 1360 lelkes faluból mindössze hatvanan
voltak hajlandók véleményt mondani valamilyen fórumon. Ha kevesen is, de elkészítettük a fejlesztési koncepciót. Született egy terv, ami tükrözi a helyi emberek véleményét. Azt azonban megállapíthatjuk, hogy tanulnunk, tanítanunk kell a véleményalkotás gyakorlatát.
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Ez úton is szeretnék köszönetet mondani a Közösségfejlesztõk Egyesületének tagjainak - Balázs Péter (Pécs) Monostori Éva, (Koppánmonostor) Peták Péter (Pécs) Tóth
Ágnes (Ács), Pósfay Péter (Szombathely) - akik sokszor magukat sem kímélve hajlandók volta több száz kilométert utazni, hogy segítsék e kis település fejlõdését.
Karvalits Zoltán
Nádasd polgármestere

Keszi Csaba:

Néma csend

16

Nincs fény, nincs élet
Nincsenek hamis dolgok
Minden út mentén
Síri csend honol
Megmutatja mindazt
Mit nem láthat a fény
Hol már nem él semmi,
És nincs többé remény
Csak félelem honol
Csak ridegség árad
A fény csak elvakít,
És hamis létet ad,
S csak a lélek érzi azt,
Hogy mi az igaz
A szél csendet lehel,
Mindent belep a dér,
A némaságban lelkem
Nyugovóra tér
Csak félelem honol,
Csak ridegség árad...
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Konrád
Csilla
Béla
György
Márk
Ervin
Zita

28 H Valéria
29 K Péter
30 Sz Katalin
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Április
„Az, aki sodortatja magát az
árral, aki nem irányítja életét
magasabb rendû megfontolások
alapján, akiknek nincsenek ideáljai
sem meggyõzõdései, az… nem
élõ és mozgó lény, csupán
mozgásban lévõ tárgy-nem
lény, csupán visszhang…”
(Henri Frédéric Ariel)

Civil szerepvállalás, képviselet

18

Miért is jó civilnek lenni? Miért jó másokon, másoknak segíteni? Miért vállalja az
ember az önzetlen, és gyakran hálátlan munkát? Miért kezdi el, miért folytatja, s miért
nem hagyja abba? Még akkor sem, ha nagy a baj. Miért? Miért? Miért?
Nagy kérdés mindez. Nagy, és megfejthetetlen. Aki részese és szereti, annak az
élete részévé vált. Aki nem részese, nem is szeretheti. Mert nem ismeri.
Szerencsére sok, egyre több társadalmi szerepvállalásról tudunk. Gyarapodik a
civil társadalom, helyet kér magának. Az államnak vannak gesztusai a szektor felé.
Így, néhány éve a személyi jövedelemadónk 1%-át felajánlhatjuk egy, általunk kiválasztott, megtisztelt egyesületnek, vagy alapítványnak. Az állam ehhez a kis összeghez hozzáad még egyszer annyit. Így már 2%-unk van. Erre pályázhatunk régionként
mûködési költségeink fedezéséhez, illetve szakmai programjaink megvalósításához.
A Nemzeti Civil Alapprogram Közép-dunántúli Regionális Kollégiumának elnöke
Bereznai Csaba, aki aktív civil szerepvállalása elismeréséért nyerhette el a régióban
mûködõ szervezetek bizalmát már második ciklusban. Embersége, tevékenysége és
civilbarát hozzáállása segíti a kollégiumi munkát, melyben mindig a „kicsik”, a civilek
érdekeit tartja szem elõtt.

Köszöntõ
„Ahol ugyanis ketten vagy hárman összegyûlnek
az én nevemben, ott vagyok közöttük”
(Mt 18,20)
Sokunk számára ezen Máté által közvetített gondolat talán a legfontosabb tájékozódási pont, melynek segítségével igyekszünk berendezni az életünket. Ketten vagy
hárman, mindenképpen egynél többen alkothatunk közösséget. Nem masszát, nem
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csoportosulást, nem összeparancsolt emberek hadát, nem véletlenül egymás mellé
sodort egyének tömegét. Hanem valódi közösséget, mely akár Jézus Krisztus tanításait, akár bármely más jó ügyet tûz a zászlajára.
Közösségekben éljük le teljes életünket. Családba születünk, majd többnyire
magunk is édesapává, édesanyává, majd nagyszülõvé válunk. Az iskoláinkban, a
munkahelyünkön, a gyülekezetünkben is igyekszünk hasznos tagjává válni ezeknek
a kisebb közösségeknek. Nincs ez másképp igaz lokálpatriótaként, s jó magyarként
nemzetünk szintjén sem.
Eme közösségeket azonban általában nem mi választjuk magunknak, nem mi
alapítjuk õket, sõt a legtöbbjük tevékenységére is viszonylag csekély befolyással
bírunk. Szemben azon civil szervezetekkel, melyek létrehozásában és munkájában,
mûködésében is meghatározó módon veszünk részt. Egy-egy kicsiny település életében szinte mindenre kiterjed a faluszépítõ egyesület tevékenysége. A sportegyesületek, mûvészeti csoportok, nyugdíjas klubok, hobbiszervezetek tagjai a maguk örömén túl sok esetben a szûkebb-tágabb környezetük javára is munkálkodnak. Nem
beszélve azon oktatási, kulturális alapítványokról, egyletekrõl, melyek – az állami és
önkormányzati intézmények mellett vagy helyett – különféle szolgáltatásokat biztosítanak, iskolákat, óvodákat, mûvelõdési házakat, gyermekotthonokat tartanak fenn,
könyveket, újságokat vagy épp kalendáriumokat adnak ki. Mindezek mellett ezek a
közösségek a demokrácia pillérei is. Az erõs civil szektor nemcsak a mindenkori
kormányzat kontrollját jelentheti, hanem a demokratikus eljárásmódok elsajátításának gyakorlati színtereként is szolgálhat.
Közösségeink valódi értékek! Legyünk büszkék rájuk, óvjuk, becsüljük, erõsítsük
õket!
Barátsággal:

Bereznai Csaba
A Nemzeti Civil Alapprogram Középdunántúli Regionális Kollégiumának
elnöke
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Angéla
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Május
„Ha elégedetten akarunk élni, az eleganciát
keressük, ne a fényûzést, és a kifinomultságot,
ne a divatot;
legyünk érdemesek, ne tiszteletreméltóak, és
jómódúak, ne gazdagok; tanuljunk keményen,
gondolkodjunk csendben, beszéljünk
halkan, cselekedjünk õszintén, nyílt szívvel
figyeljünk oda a csillagokra és madarakra,
kisdedekre és bölcsekre; maradjunk vidámak
és legyünk mindenkor bátrak…”
(Wiliam Elbery Channing)

Civil együttmûködés, tanácsadás
Kezdeti lépéseink bizonytalanok és gondterheltek voltak. Az alapításkor elkészítendõ dokumentumok, a bírósági eljárás, majd néhány évvel késõbb az ügyészségi
vizsgálat, mind-mind fejtörést okoztak. Akkor, amikor igazán elindult az egyesületünk, és valóban nagy szükségünk volt megfelelõ könyvelõre, pont akkor nem találtunk. Házilag készített, szakmailag minõsíthetetlen irományokkal rendelkeztünk,
amelyek természetesen nem feleltek meg a követelményeknek. Ekkor mindig eszünkbe
jutott, hogy most kellene abbahagyni, nem foglalkozni vele többet. Aztán szép lassan mégis újra nekiláttunk. Kérdeztünk, utána jártunk, küzdöttünk. Nem volt egyszerû. Igaz, ma sem az. A kisebb, szakmai tömörülésekre alakult egyesületek, alapítványok ma ugyanígy küzdenek. A feladat azonban nagyobb. Pontosabb beszámolók,
elszámolások és könyvvezetés szükséges az életben maradáshoz. Ehhez próbálunk
segítséget nyújtani azoknak, akik hozzánk fordulnak. Méry Anasztázia az Egressy
Béni Mûvészeti Iskola igazgatója, az „Összhang” Közmûvelõdési Alapítvány kuratóriumának elnöke. Mûvészeti oktatásuk, szép, kifinomult ízlésviláguk hiányozna a
közéletbõl. Minden, tõlünk telhetõt megteszünk, hogy megkönnyítsük bürokratikus
rendszerünk elvárásait, ezáltal megkönnyítve mûvészeink szakmai munkáját.

Helyben segíteni
Az Egressy Béni Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény tantestülete, diák és szülõi
közössége civil kezdeményezése1993-ban hívta életre az „Összhang” Közmûvelõdési
Alapítványt.
Fõ célkitûzésünk a komáromi, illetve a várost is magában foglaló kistérségi alapfokú zeneoktatás tárgyi-technikai feltételeinek fejlesztése, valamint a város és a kistérség
mûvészeti életének gazdagítása rendszeres, nívós rendezvényekkel, a mûveltség elõ-
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segítése és terjesztése. A város földrajzi elhelyezkedése következtében az Alapítvány
tevékenysége egyben az országhatáron átnyúló térségben is jelentõs kapcsolatokat
épít Rév-Komárom és térségéhez tartozó kulturális közösségekkel, együttesekkel, intézményekkel. Az Alapítvány székhelye az Egressy Béni Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény épületében van, amelyhez a jól felszerelt Egressy Terem is tartozik, ami
koncertek, elõadások, konferenciák ideális helyszíne. A szigorú iskolai kereteken kívül
az Alapítványnak fontos szerepe van abban, hogy szélesebb körben, a város egész
lakosságát megszólító kulturális rendezvényeket szervezhetünk.
Az Élettér Egyesület, mint tanácsadó kitûnõ ötletekkel járul hozzá az Alapítvány
tevékenységéhez. Különösen sokat jelent számunkra az a segítség, melyet a pályázati
munka kapcsán nyújtanak. Könyvelési, jogi tanácsadásukra bizton számíthatunk.
Önkéntes szakértõ segítségük a legjobbkor jött, midõn már eltévedtünk a „Civil” pályázati rendszer útvesztõiben és majdnem belefulladtunk a papírmunkába.
Az Egyesület fontos és kézzelfogható összekötõ kapocs az egyedi alapítványok,
egyesületek láncolata és az azokat tömörítõ civil érdekképviselet között.
Köszönjük az eddigi munkát és további sok sikert, lendületet kívánunk az Élettér
Egyesület önkénteseinek, képviselõinek a következõ 10 évhez is.
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Méry Anasztázia
Az „Összhang” Közmûvelõdési Alapítvány
Kuratóriumának elnöke

Miként a Nap nem vár imákra és varázsigére,
Hanem egyszerûen világít és- általános szeretetnek örvend,
úgy Te se várj jó tettedért hangos tetszést és elismerést,
hanem tedd, amit teszel, saját ösztönzésedbõl,
és Téged is szeretni fognak, mint a Napot.
Cicero
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Június
„Igaz leszek, mert vannak, akik bíznak bennem;
Tiszta leszek, mert vannak, akik törõdnek velem;
Erõs leszek, mert oly sok a szenvedés;
Merész leszek, mert annak kell lennem.
Barátja leszek mindenkinek-ellenségnek;
társtalannak;
Ajándékozom, s elfeledem az ajándékot;
Alázatos leszek, mert ismerem a gyengéimet;
Felnézek.. és nevetek… és szeretek… és
magasba emelek.”
(Howard Arnold Miller)

Civil partnerség

24

Néhány évvel ezelõtt még mi is versenytársként tekintettünk a többi civil szervezetre.
Féltékenyen óvtuk szponzoraink, pályázati forrásaink bázisát. Mára szerencsére kinõttük ezt a gyerekes viselkedést. Már ciki, a „dögöljön meg a szomszéd tehene is”!
Hosszú távon fenntartható bizalmat és megbecsülést akkor vívunk ki, ha mi magunk is elismerjük, megbecsüljük és segítjük partnereinket. Közösen eltervezett és
megvalósított programok, rendezvények, kiadványok sora öregbíti ezáltal mi magunk sikerét is. Nemes Andrásné a Kecskés László Társaság kuratóriumának elnöke
olyan civil partner, akivel a közös munka mindig építõ. A két szervezet már-már
„testvéri” kapcsolata több évre vezethetõ vissza, amelyben a felvidéki magyarság
történelmi emlékei és értékei kapnak nagy hangsúlyt.

A természetes, a feltétel nélküli bizalom
Azonnal a civil kurázsi szó villan belém, amikor az Élettér Egyesület munkájára,
lelkes, megbízható csapatára gondolok. A civil világ a szolgálatról szól. A civil tenni
vágyóknak igen szûken mérték a teret 1990 elõtt. Ma már nincs kötelezõ „társadalmi
munka”, de mit hozott az eltelt közel 20 év a civil életben? Megválaszolatlan kérdések
özönét, napi szembesülést azzal, hogy mennyivel egyszerûbb behúzódni a kis csigaházba, gépiesen tenni a kötelezõket, szinte abba is belefáradva, hogy a napi életet
éljük. S mennyi akadály tornyosul a közösségért munkát vállalók elõtt, szembenézve
sokszor a meg nem értéssel, közömbösséggel. Mit nyüzsög, mit akar, milyen hátsó
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gondolatai lehetnek, miért csinálja? – s fel sem merül az önzetlenség, a példamutatás.
Bibó István fogalmazott még 1945-ben: „apátia, közöny, akaratbénaság félelmetes fala, amelybe a cselekedni vágyók óhatatlanul beleütköznek”. Semmi nem változott, gondolata ma is érvényes. Az Élettér a cselekedni vágyók közössége, de nem
elégszik meg saját, önként vállalt feladatai teljesítésével. Segít bennünket, késõbb
indulókat, más civil feladatot felvállalókat. Az egyesület missziós feladatot vállalt, a
jóra segítés mellett elkötelezetteket tanítja, hogyan igazodjanak el a mai, rendkívül
bürokratikus, életidegen szabályokkal teletûzdelt körülmények között. Sok lelkes
segítõ menne, dolgozna, vállalná, s amikor az elõírások „félelmetes falába” ütközik,
tettereje sorvad, lankad, teret nyer a közöny. Ezért rendkívül fontos az segítõ szervezet missziója, megoldó, javaslattevõ szerepe, a vélt és tényleges akadályok kiküszöbölésére készen álló csapatának tapasztalati ereje.
A természetes, feltétel nélküli bizalom csak nagyon szûk körnek adatik, bizalom a
családban, bizalom Istenben, az egyházban. Tanult bizalom felnõtt életünkben a
körülöttünk élõk iránt a szerzett tapasztalaton nyugszik. Az Élettér Egyesület rászolgált erre, a tanult bizalomra, hosszú évek együttmûködése bizonyította, amit vállalnak, teljesítik. Akkor, amikor kell, s akkorra, amikorra kell, s sokszor elég a szó, a
telefon. Rendkívüli adottság, ma, amikor legtöbbször papírhegyekkel kell körülvennünk magunkat, pecsétekkel, aláírásokkal, közjegyzõvel, ügyvéddel bástyázzuk körbe magunkat, s még így is félünk, hogy nem teljesül ill. nem az teljesül, amit leírtunk,
amit kézjegyünkkel láttunk el.
Az egyesület levegõt, oxigént ad a hozzá forduló önkénteseknek, megmutatja,
lehet emelt fejjel élni, mert nem vagyunk egyedül. Hosszú évek munkájával bebizonyította, hogy az ötletgazdagság és kivitelezés harmóniába kerülhet, s polgári értékrend alapján álló missziójuk nyomán sok kis egyesület, alapítvány végezheti rétegszolgálatát. A polgár a mindenkori hatalom lelkiismerete kell, hogy legyen, s az
Élettér csapata erre tanít bennünket. Arra tanít, hogy aki változtatni szeretne, változtasson, aki tenni szeretne, tegyen. De megmutatja a módot is a cselekedni vágyónak:
ahhoz, hogy álma valóra váljon, hinnie kell benne! Hit nélkül semmi, sehol nem
teljesül, hit nélkül félresiklik, hit nélkül csak álom marad.
A Kecskés László Társaság Alapítvány önkéntes segítõi nevében kívánom, hogy
az Élettér Egyesület álmai teljesüljenek, cselekedjenek mindenben fiatalos lelkesedéssel, és soha ne adják fel!
Nemes Andrásné
Kecskés László Társaság
Kuratóriumának Elnöke
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Július
„A tett, s nem a tett következménye számít.
Mindig helyesen kell cselekedned.
Talán nem tõled függ, s talán nem is a te idõdben lesz a
tettnek következménye, de ez nem jelenti azt, hogy nem kell
helyesen cselekedned. Sosem tudhatod, hogy a tetteidnek
mi lesz az eredménye. De ha nem teszel semmit, nem lesz
eredmény sem.”
(Mohotma Gandi)

Önkéntesség, önkéntes munka
A civil szektor legnagyobb ereje önkénteseinek szaktudásában és odaadó
munkájában rejlik. Igazán az a szervezet képes hosszú távon fenntarthatóvá válni, aki
képes környezetét minél szélesebb körben megszólítani. Nem kiszolgálni, vagy
programot nyújtani, hanem aktív, cselekvõ részesévé tenni a kitûzött céloknak. Aki
megérzi az önkéntes munka ízét és szerepét, az nem mond le többet róla. Mátyás
Mónika a veszprémi Csalán Egyesület elnöke, aki az elsõ hazai önkéntes program
Közép-dunántúli Régiós tevékenységét koordinálta, segítette.

ÖTLET - állás nélküli fiataloknak
és civil szervezeteknek
Sokan csodabogárként néznek azokra, akik önkéntes munkát vállalnak. Föladni a
kényelmet, a mindennapok megszokott rendjét egy olyan munkáért, amiért nem is
fizetnek? Pedig egyre többen próbálják ki.
Önkéntesként ma - Magyarországon
Az önkéntesség igen sokszínû, nehezen fér bele egy adott keretbe. Ha mégis megpróbáljuk valahogy csoportosítani az önkéntesség hazai megnyilvánulásait, akkor az emberek indíttatását nézve két nagyobb típusú önkéntességgel találkozhatunk: az egyik egy
hagyományos, pl. karitatív alapokon nyugvó önkéntes munka (pl. Vöröskereszt), a másik pedig egy nagyon érdekes, önfejlesztõ és útkeresõ önkéntesség. Ez utóbbi fõként
fiataloknál figyelhetõ meg, akik az iskola mellett/vagy után, munkába állás elõtt keresnek
maguknak önkéntes elfoglaltságot. Egyrészt azért vállalkoznak önkéntességre, mert így
könnyû munkatapasztalatot szerezni, utazni, vagy akár szakmát tanulni. Másrészt pedig,
kétségtelen, hogy igen jól mutat az önéletrajzban pár hónap, vagy akár egy év önkéntes
munka, amit itthon, vagy külföldön is eltölthetnek a fiatalok.

27

KALENDÁRIUM

28

MONOSTORI KALENDÁRIUM

A fizetés nélküli társadalmi munka nyugaton egyre bevettebb dolog. Hazánkban
viszont gyerekcipõben jár még. Pedig igen sokat lehet tanulni, fejlõdni egy-egy ilyen
munkavégzés alkalmával. A gyakorlati tapasztalatok elsajátításán túl lehetõség van
arra, hogy az illetõ megtanuljon másokat elfogadni, kiállni valami mellett, valamint
elsajátíthatja, hogyan mûködik egy munkaközösség, és milyen a felelõsség érzése.
Tapasztalattal rendelkezõ munkatársat keresünk…..
Hazánkban a fiatalokat érintõ munkanélküliség egyre nagyobb méreteket ölt, évrõl
évre egyre több pályakezdõ küzd a munkavállalás nehézségeivel, annak ellenére,
hogy ma jóval több a szakképzett, érettségivel és diplomával rendelkezõ fiatal, mint
akár egy évtizede. A fiatalokat érintõ tartós munkanélküliség növekedést mutat, sok
fiatal karrierjének elsõ állomása a munkanélküliség. A munkaerõ-piaci lehetõségek
különösen korlátozottak a megfelelõ munkatapasztalat és szakmai gyakorlat nélküli
pályakezdõk számára. Tapasztalat nélkül nehéz elhelyezkedni. De akkor hol szerezzek
gyakorlatot??? Ez sokak számára egy ördögi kör.
Az ÖTLET program arra vállalkozott, hogy megteremtse a hazai hosszú távú
önkéntes szolgálat kereteit, feltételeit és kísérleti jelleggel integrálja azt a pályakezdõ
fiatalok tapasztalatszerzését támogató egyéb programok közé.
A program célja, hogy a 18 és 30 év közötti munkanélküli fiatalok munka-erõpiaci
esélyeit javítsa a hosszú távú önkéntes szolgálat során megszerezhetõ tapasztalati
tudással, készségek fejlesztésével és munkahelyi gyakorlat megszerzésével. A
programban lehetõség nyílik arra, hogy a fiatalok védett körülmények között, fõként
civil szervezeteknél tapasztalhassák meg milyen egy munkahelyi közösség tagjaként, a
munka világának szabályai szerint mûködni, milyen csapatban és ezzel egy idõben
mégis önállóan dolgozni, felelõsséget vállalni saját magukért és másokért.
A program további célkitûzése, hogy az önkéntesség eszmeisége terjedjen, az
önkéntesség kultúrája és az önkénteseket fogadni tudó szervezetek felkészültsége
fejlõdjön hazánkban.
A Közép-dunántúli Régióban ezidáig közel 20 szervezet fogadott ÖTLET önkéntest.
Ezek között fõként civil szervezeteket és önkormányzati fenntartású intézményeket, pl.
óvodát, mûvelõdési házat találunk. A programba bevett szervezetek speciális felkészítést
kaptak az önkéntesekkel való munkáról.
Komárom-Esztergom megyébõl 6 szervezet vett részt eddig a programban, – ezek
közül az egyik szervezet az ÉLETTÉR Közösség- és Településfejlesztõ Egyesület, melynél
Herczeg Bálint segítette önkéntesként a szervezet munkáját 10 hónapig. Példájukból
látszik, hogy egy munkahelyi környezetnél mennyivel többet adhat a fiataloknak egy
civil szervezet segítõ háttere a munkavállalásra való felkészülésben, melybõl
természetesen a szervezet is sokat tanulhat.
A több képzésen részt vett fogadó szervezetek várhatóan a program befejeztével
élnek majd az itt tanultakkal, és önálló önkéntes programokat hirdetnek. Így a
közremûködésükkel az érdeklõdõk számára érdekes és számukra ill. a társadalom
számára is hasznos önkéntes lehetõségek nyílhatnak meg.
Bõvebb infó: www.otletprogram.hu
Mátyás Mónika
programvezetõ Közép-dunántúli Régió – Csalán Egyesület
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Augusztus
„Hiszek az otthonomban, mint a társadalom
alappillérében.
Hiszek a minden fiú és lány elõtt ott álló mérhetetlen
lehetõségekben.
Hiszek a képzeletben, a birodalomban, a reményben
és ideálokban,
amelyek ott lakoznak minden gyermekszív mélyén.
Hiszek a természet, a mûvészet, a könyvek és a
barátság szépségében.
Hiszek az elégedetten végzett kötelességben.
Hiszek a mindennapi élet apró meghitt
örömeiben….”
(Ozora Danis)

Gyermekvédelem, esélyegyenlõség

30

Két évvel ezelõtt egy nagyon érdekes pályázati felhívást olvastam. Gyermekek
fejlesztésére kerestek szervezeteket, ahol a 0-6 éves korú kisgyermekek korai fejlesztését kell elvégezni családias, klubos környezetben. Komoly megfelelés volt a kitétel
mind szakmailag, mind infrastrukturálisan. Mindehhez azonban nem adtak semmit.
Vagyis igen. Aki megfelelt a feltételeknek, azok kaphattak információt, képzést és
szakmai segítséget. Valamint használhatják a „Biztos Kezdet” program logoját. Nagy
kihívás, mondhatom. Mégis „beleszerettem” a programba, s kollégáim áldozatos
munkájával a város intézményeinek, szociális szervezeteinek bevonásával elkészítettük a pályázatot, amit nagy meglepetésünkre meg is nyertünk. Büszkeségünket csak
fokozta, hogy a régiónkban egyedüliként, az országban pedig egyetlen társadalmi
szervezetként kaptunk jogot és lehetõséget ennek a programnak a beindítására. Magházunkban kialakított klubszoba december harmadikától várja a kismamákat és a
kisbabákat. Hallgató Éva a Szociális és Munkaügyi Minisztérium programszakértõje
maga is közösségfejlesztõ szakember sok éves szakmai tapasztalattal a háta mögött.
Programunk ily módon az országos hálózatban is egyedülálló, közösségi szellemiségében. Õt kértük Mag-házunk egyik fõvédnökeként, melyet tisztelettel el is fogadott.

Invitáló a Biztos Kezdet Programba
A közeljövõben a koppánmonostori városrészben indul egy program és nyílik egy
klub ahol találkozhatnak gyerekek, és családjaik a gyermekekkel foglalkozó szakemberekkel hogy megismerjék egymást, megbeszéljék a gondjaikat és tanuljanak egymástól..
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A Biztos Kezdet Program az Egyesült Királyságban indult, ahol a szakemberek
felismerték, hogy a gyerekeknek életük legkorábbi idõszakában szükségük van arra,
hogy segítséget kapjanak fejlõdésükhöz. Ha ebben az idõszakban nem kapnak támogatást, hátrányaik késõbb nem, vagy nehezen korrigálhatók.
Az angol program ösztönözte a hazai szakembereket a közös gondolkodásra és
modellkísérletek beindítására. A programok tapasztalatai hozzájárultak ahhoz, hogy
2006-ban 51 településen elindult a Biztos Kezdet Program.
Itt Koppánmonostoron most értek meg a program indításának feltételei. A program
tervezését és megvalósítását az Élettér Egyesület szakemberei vállalták, akik elkötelezettek a program mellett és megteremtették a feltételeket a program indításához. Sok szakember közös munkájával járult hozzá egy jó szakmai program kidolgozásához.
A program célja, hogy a gyerekek egyenlõ eséllyel férjenek hozzá az életkoruknak
és szükségleteiknek leginkább megfelelõ minõségi szolgáltatásokhoz. A problémák
korai felismerése, a szakemberek összehangolt támogatása, a gyerekekkel és a szülõkkel közösen történõ foglalkozások hozzájárulnak a késõbbi sikeres iskolakezdéshez.
A programban nagyon fontos, hogy legyen egy hely, közösségi tér, ahol találkozni,
játszani lehet, ahol a szülõk megbeszélhetik közös dolgaikat egymással, kérdezhetnek
a szakemberektõl, és a közös játékban érthetik és tanulhatják meg, hogyan segíthetik
gyermekeiket otthon is, hogy minél jobban fejlõdjenek gondolkodásban, beszédben,
mozgásban.
Kiknek szól a program?
A klubba elsõsorban azokat a gyerekeket és szüleiket várják a szakemberek, akik nem
járnak bölcsõdébe és óvodába, ugyanakkor a közösség és a közös játék számukra is
fontos, mert segíti a késõbbi idõszakban a gyermekintézményekbe történõ beilleszkedést, biztosítja az életkoruknak megfelelõ tevékenységeket és a fejlesztõ játékokat.
A Biztos Kezdet Program segíti a szülõket abban, hogy információhoz jussanak a
gyermekeket és a családokat érintõ szolgáltatásokról, szükségleteiknek, igényeiknek
megfelelõen kezdeményezhetnek közös programokat, segítséget kaphatnak egyéni
problémáik megoldásában is.
A késõbbiekben a klub szolgáltatásai az igényeknek megfelelõen bõvülhetnek. A
program kereteket és lehetõséget biztosít ahhoz, hogy a programban résztvevõ szülõk aktivitásukkal, ötleteikkel, javaslataikkal vegyenek részt a program megvalósításában, önkéntes munkájukkal járuljanak hozzá annak sikeréhez.
Hallgató Éva
szakértõ – Szociális és Munkaügyi Minisztérium
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Szeptember
„Apáink sok olyan törvényt hagytak ránk, amelyet a
saját apjuktól örököltek meg. Ezek az évek
hasznosak.
Arra tanítanak, hogy az embereket mindig úgy
kezeljük, ahogyan õk is kezelnek bennünket;
hogy sose legyünk mi az elsõk, akik megszegünk
egy egyezséget; hogy szégyen hazudni és
nem szabad mást mondani, csakis az igazat…”
(Chief Joseph)

Ifjúsági munka, civil közösségi ház
Az egyesület megalakulása óta foglalkozik a gyermek és ifjúságot érintõ feladatok
megoldásán. Nagyobb hangsúlyt azonban 4 évvel ezelõtt kapott ez az irányvonalunk, amikor fiatal, pályakezdõ munkanélküliek foglalkoztatásával szembesültünk a
korosztály napi problémáival. Mindezekre kerestük a lehetõségeket és törekedtünk
céljaink megvalósításában. Így jöhetett létre állami, közösségi támogatásokból, és
rengeteg önkéntes munkából megépült Mag-házunk, ami itt, helyben elindíthatja azt
a folyamatot, amirõl korábban álmodoztunk. Beke Pál népmûvelõ, közösségfejlesztõ, a Magyar Mûvelõdési Intézet nyugalmazott igazgatója, a Civil Közösségi Házak
magyarországi „nagykövete”, a gyermek- és diákönkormányzatok életre hívója. Õt
kértük, legyen másik fõvédnöke épületünknek és a benne folyó munkának.

Az ifjúság házáról
Egy nemrég megjelent, az ifjúsági munkát összegzõ tankönyv (Ifjúságsegítés. Probléma vagy lehetõség az ifjúság? Szerkesztette Nagy Ádám. Kiadta a Belvedere - Palócvilág Alapítvány – Új Mandátum Kiadó 2007-ben 430 oldalon) szokatlan szöveggel
kezdõdik. Mottóként Mark Twaint idézik: Amikor tizennégy éves voltam, apámat
annyira tudatlannak találtam, hogy alig bírtam elviselni jelenlétét. Amikor huszonegy lettem, megdöbbentett, milyen sokat tanult hét év alatt.
Hát igen. Nem egyedül volt így, és bizonyára nem csak én gondolkodtam hasonlóan
annak idején. Akik ezt a veretes két mondatot a tankönyv élére állították, bizonyosan
ugyanígy vélekedtek fiatal korukban. Ezzel a szemtelen megfogalmazással így vagy úgy,
ma is sokan egyetértenek. Mert vélhetõen a mai tizenévesek szerte a világon rendre így
élik, és ekként ítélik meg a körülöttük lévõ felnõttek képességeit, és ezen nem változtat,
hogy a szöveg a végletekig pimasz, mint ahogy nem változtat az sem, hogy nekünk
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(immár régen felnõtteknek) nem áll módunkban, nincs semmiféle eszközünk az ilyetén
gondolkodás megváltoztatására. Hacsak nem hagyjuk õket magukra.
Tanulságos emlékeim között tartom számon azt az európai ifjúsági összejövetelt,
amelyet felnõtt ifjúságsegítõk szerveztek vagy négyszáz tizen-, és huszonéves fiatalnak az
európai ifjúságsegítés módjairól, a különféle európai ifjúsági kedvezmények továbbfejlesztésének mikéntjérõl, esetleg új alkalmak, szervezõdések, tanulási- és látogatási folyamatok elindításáról kérdezve õket. A plenáris együttléteket mûhelybeszélgetések követték, az itt elhangzottakat újra plenárison összegezték frissen, azonnal reagálva az elhangzottakra, véleményezve azt, és rögtön konszenzust keresve. A több munkanyelven párhuzamosan folyó munkamegbeszélés jó és konstruktív hangulatú volt, ennyit még köztes-európaiként is érzékelhettem sekélyes nyelvi ismereteim ellenére, bár a velem utazott
fiatalok rendre kisegítettek magyarázataikkal. Egyszer aztán megfagyott a levegõ. Több,
korábban már lezárt kérdés újratárgyalását kérte egy országcsoport, és amikor másfél óra
múlva azt újra megint lezárták, a téma ismételt megnyitását és újravitatását kérték. Ekkor
a felnõttekbõl álló elnökség felállt, és elhagyta a pódiumot. Még volt másfél nap az
együttlétre, de bejelentették, hogy részükrõl ennyi volt a közremûködés, ha valaki szét
akarja verni, meg akarja akadályozni az egyetértések sorozatát, hát tegyék, itt a pódium,
a viszontlátásra. És elmentek.
Hogy elõre eltervezett volt-e, vagy sem, már vagy tíz éve nem tudom. A bejelentésüket
és a távozásukat követõ meglehetõs hangzavarra jól emlékszem. Arra is, hogy idõvel kiült
oda néhány önjelölt fiatal, akiket aztán leszavaztak és kiültek mások. Õk is megpróbáltak
rendet tartani, és végül (az egész éjjelen át tartó plenáris ordítozás eredményeképp)
másnap délre megszületett egy állásfoglalás. Hogy ez hasonlított-e az eredetileg szándékoltra, esetleg miben tért el attól, mennyivel lett más, több vagy kevesebb, nem tudom. De
lett valamilyen eredmény, ami, mint aztán utólag hallottam, évekig megszabta az ifjúságügy európai irányait, annyiszor hivatkoztak vissza rá annak idején.
Erre gondolok, amikor úgy vélem, hogy csak mértékkel kell vagy lehet úrrá lenni
a felnövekvõ generáción. Komáromtól már nincs messze Ausztria, ahol nemrég éppen leszállították a választási korhatárt, õk tudják (és bizonyára indokolták is) hogy
miért. Bár a törvénykönyvek nálunk bizonyosan másképpen fogalmaznak, tán nem
félreérthetõ, ha azt írom: a fiatal nem gyerek, nem gügyögve és tiltásokkal, hanem
lehetõségekkel és alternatívával kell körülvenni mindannyiukat.
Ilyen lehetõségek és alternatívák keresése, megtalálása és felkínálása a felnõttek
felelõssége. Több minden lehet ez; gyermek- és ifjúsági önkormányzat éppen úgy,
mint egy általuk vezérelt ifjúsági ház (klub, közösségi színtér, nevezze, ki hogyan
akarja). „Általuk vezérelt” írom, és úgy is gondolom, hogy ami ott zajlik és történik és
szervezõdik és folyik, az (egészen addig, amíg nem sértik a Magyar Köztársaság külés belbiztonságát) az õ dolguk. Ha Ausztriában már választóképesek, ha néhány év
múltán már nálunk is megházasodhatnak és gyerekük lehet, ha pillanatokon belül
munkaképesek és munkavállalók, hogyne tudnák a mindehhez képest egyszerûbben és könnyebben vezérelhetõ szabadidejüket maga-maguknak szabályozni?
Európában (mint ahogy az oroszok bejövetele elõtt nálunk is mindenütt) maguk
a polgárok, az emberek szervezték és szabályozták szabadidejüket úri és polgári
kaszinókban, vigadókban, munkásotthonokban, paraszti nép- és olvasókörökben,
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az egyházak körül kialakult ifjúsági- és nõegyleti keretekben. Mint olvashattuk, a Pál
utcai fiúk is jócskán képesek voltak erre. Hogyne lennének képesek minderre a mai
gyerekek és fiatalok?
Számtalan kötelesség és kötelezettség vonatkozik rájuk. Döntõ többségük jobbára mindennek megfelel. Legalább szabadidejükben hagyjuk, ha nem is magukra, de
legalább békén õket.
Beke Pál
közösségfejlesztõ

Keszi Csaba:

Árvák könnye
Ismét visszatért, hogy felkeltse a vágyat,
Hogy megmutassa minden mocskát e romlott
világnak
Megfogja kezem és felszállunk az égbe
Úgy tisztábban látjuk, hogy pusztul az élet
Új értelmet nyer,
Melyet nem ismerhet senki
Minden keserves könnyét örökre elfelejti
Nem hitt a szemének, annyira fájt a lelke
A sáros földön hevert élettelen teste
Egy árva lány könnyei folytak le az arcán,
Végzete percében azt hitte, angyalt lát
A remegõ lány könnyeit arcáról letörlöm,
Az ártatlanság cseppjei áztatják a bõröm
Most értette meg csak, kegyetlen az élet
Elég egy pillanat, és minden véget érhet
Új értelmet nyer, melyet nem ismerhet senki
Minden keserves könnyét örökre elfelejti
Saját igazságát egyszer megtalálja
Ez tartja életben, létét ez táplálja
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Október
„A legnagyobb megnyugvást ebbõl a gondolatból
meríthetjük: az emberi élet célja
nem más, mint hogy a magunk szerény eszközeivel
segítsünk csökkenteni a tudatlanságot, közönyt és
nyomorúságot ezen a gyönyörû világon.”
(George Eliot)

Hazai és nemzetközi civil szakmai hálózatok
Egyesületünk több hazai civil tömörülés, szövetség alapítója, tagja. Az ifjúsági munkában tevékenykedõ szervezetek összefogásából jött létre a Diagonál Magyarország
Egyesület, amely célkitûzéseiben a gyakorlatorientált ifjúságsegítõ munka honosítását tûzte „zászlajára”. Aktív hazai és nemzetközi munkát folytatunk, melynek eredményét reméljük, hogy hamarosan élvezhetik a hallgatók felsõoktatási tanulmányaik
során. Kandikó Rita a nagyvázsonyi Fekete Sereg Ifjúsági Egyesület elnökeként hívta
életre ezt a szövetséget, melynek szintén elnökévé vált. Fiatal kora ellenére az ifjúságpolitika területén nem csupán a régióban, és az országban, hanem nemzetközileg is
elismert szakember.

Diagonál Magyarország
A Diagonál Magyarországot 2006 júliusában hat, az ország különbözõ pontjain
mûködõ ifjúsági szervezet alapította. A szekszárdi Polip Ifjúsági Egyesület, a MásMozaik Szociokulturális Egyesület Debrecenbõl, Kárász Közhasznú Egyesület Szegedrõl, Élettér és Közösség- és Településfejlesztõ Egyesület Komáromból, a Bástya Egyesület Gárdonyból és a Fekete Sereg Ifjúsági Egyesület Nagyvázsonyból.
Fontos számunkra, hogy az ország különbözõ pontjain élõ fiatalokkal foglalkozó
szervezetek és szakemberek különbözõ gyakorlati tapasztalattal segítség gyakorlatorientált munkánkat.
Célunk: ifjúsági munkások gyakorlati képzési rendszerére több éves kísérleti munkával saját képzési modell kidolgozása
A Diagonal Magyarország megalakulásának közvetlen mozgatórugója az a tapasztalat volt, miszerint a létezõ ifjúságsegítõ-, ifjúsági munkás képzésekben nem kap kellõ
hangsúlyt a gyakorlati oktatás, illetve a létrehozók hiányt éreznek saját tapasztalataik
rendszerszerû multiplikálásában.
Az egyesület missziója a magyarországi ifjúsági munka minõségének javításában,
az ifjúsági munka elfogadott és egzisztenciával bíró szakmává változtatásában való
aktív, kezdeményezõ, partnerségen alapuló részvétel.
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Eddigi munkáink:
- november tanulmányút Franciaországban
- Szekszárdi Ifjúsági munka szerepe az EU-ban konferencián bemutatkozás (2007.
február)
- Közös beszélgetés a MOISZ, a Diagonál és egy francia ifjúsági szakemberrel a
jövõbeni ifjúsági képzésekrõl
- Település és Ifjúsága Konferencián elõadás (2007. március)
- Diagonál modell elõkészítés az ifjúságsegítõk gyakorlati képzésére.
- Országos szakmai fórum szervezése (2007. július)
- Magyarországon elsõként Csoportos Eurpai Önkéntes Szolgálat fogadása 6 héten át 14 önkéntest segítettünk 6 országból. (2007. július-augusztus)
- Diagonál nyári tábor szervezése (2007. augusztus)
A Nagyvázsonyi Diagonál Magyarország Ifjúságsegítõk Országos Szervezete 2007.
július 15 – augusztus 31. között mûvészeti fesztiválok és ifjúsági tábor címmel 19-26 év
közötti fiataloknak szóló projektet valósított meg, az Európai Csoportos Önkéntes
Szolgálat keretében. Az egyesület Magyarországon elõször és a szervezet életében is
elsõ alkalommal szervezett hathetes csoportos önkéntes szolgálatot a nyári fesztiválokra
(Utcazene Fesztivál, Veszprém, Mûvészetek Völgye, Kapolcs) és a Diagonál nyári ifjúsági
táborába (Kéked-Zemplén). A csoportos önkéntes szolgálat egy új lehetõség a Fiatalok
Lendületben Programon belül. A projekt keretében nyolc civil szervezettõl hat
országából (az EU-ból - Egyesült Királyság, Spanyolország, Portugália, Olaszország és a Mediterrán régióból - Törökország, Izrael) érkezetek fiatalok.
A szolgálat alatt az önkéntesek az elsõ héten intenzív magyar nyelvtanfolyamon
vehettek részt, valamint elõkészítettük a rendezvényeken való önkéntes, munkájukat.
A fiatalok többek között hagyományos népi játékokat tanítottak, kérdõívet készítettek
az önkéntességrõl. Az önkéntesek a Mûvészetek Völgyében információt adtak
anyanyelvükön (angol, olasz, spanyol…) az érdeklõdõ külföldi látógatóknak, illetve
segítettek a HUMUSZ környezetvédelmi szervezetnek a szelektív hulladékgyûjtésben.
A Diagonál táborban nagyvázsonyi és kékedi fiataloknak szerveztek sportos és
környezetvédelmi programot, valamint a kékedi Laposa patakból szemetet szedtek. A
tábor befejezése után Nagyvázsonyban értékeltük a közös munkát, majd a Mobilitás
magyar nemzeti irodája a Fiatalok Lendületben Program tudásanyagából szervezett a
debreceni Úton Egyesülettel közösen egy képzést a külföldi önkénteseinknek. A fiatalok
a képzés után a jó önkéntes munka méltó jutalmát, szabadságukat tölthették
Magyarországon augusztus utolsó napjáig. Nagy öröm volt számunkra, hogy a fiatalok
között több olyan önkéntes is volt, aki életében elõször utazott külföldre és jelentõs
pozitív változott hozott személyiségében.
Kandikó Rita
Diagonál Magyarország elnöke
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November
„Álmodtam az éjjel:
Egy erdõ ment kézen fogva.
Egy egész erdõ. És mindegyik
fa fogta a másik kezét.
Folyón lábaltak, hegyre kapaszkodtak
és soha nem engedték el
egymás kezét.
EGY EGÉSZ ERDÕ!”
(Gyurkó László)

A három szektor

40

Civil körökben ez a kifejezés mindennapi. Nincs modern társadalom a három
szektor együttmûködése nélkül. Mi is ez tulajdonképpen? Az állami szektor, amelyhez állami támogatásra lehet fordulni, illetve akitõl állami feladatokban aktív szerepet vállalni. A vállalkozói szektor, ami a felkarolás lehetõségét biztosítja. S van a civil
szektor, aki mindezt megfelelõen hasznosítja.
Ez természetesen nem ilyen egyszerû, s nem is ennyire sarkított. A ma társadalma
azonban még csak kommunikálni tudja megfelelõen ezt az együttmûködést. Csírái
megvannak a mecenatúrának, a feladatok átadásának, vagy a támogatásoknak. Ma
még a harmadik (civil) szektort nem tekintik megfelelõ, egyenrangú partnernek. A
civilek pedig nagy feladatokat képesek az állam válláról levenni, s a legkisebb vállalkozói adományt is megfelelõ módon hasznosítani egy adott cél érdekében.
Mi nem panaszkodhatunk. Szervezetünk soha nem juthatott volna idáig, ha
nincs megfelelõ támogatottságunk a helyi Munkaügyi Kirendeltséggel. Natkai Istvánné
kirendeltség vezetõ helyettes minden tõle telhetõ segítséget megadott számunkra,
amely révén lehetõségünk nyílt a foglalkoztatásra. Alkalmazottaink tekintélyes hányadát az iroda ajánlásával és támogatásával kaphattuk. A korrekt, segítõ magatartás, a hozzánk fûzött partneri megnyilvánulás példaértékû a szektorok közötti elõrelépésre.

A civil szervezetek és a Komáromi Munkaügyi
Kirendeltség együttmûködése
Amikor Monostori Éva megkért, hogy írjak pár mondatot a fenti címmel kapcsolatosan, természetes volt, hogy igent mondok a kérésére. Az Élettér Egyesület és a
kirendeltség kapcsolata lassan 10 évre tekint vissza. Elmondhatom, hogy tartalmas,
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mindkét fél részérõl korrekt és kimondottan jó partneri viszony alakult ki az évek
során. A civil szférával való együttmûködés a kirendeltség kiemelt feladatai között
szerepel a munkáltatói kapcsolatok között. Sajnos, ha ezt a szegmensét tekintjük a
non-profit szférának igen kevés azon szervezetek száma, amelyekkel együttmûködünk. Tapasztalataim szerint sok lelkesedés, erõ, és szorgalom, valamint kitartás kell
ehhez az áldozatos, egész embert kívánó munkához. Egy civil szervezet tagjaként
tudom, hogy az egyesületi munka nem egy ember munkája, de kell valaki, aki az
egészet összefogja, szervezi a programjait, mûködteti, és életben tartja azt. Önfeláldozást kíván ez mindenképpen. Több civil szervezettel – egyesülettel, alapítvánnyal - is
van kapcsolatunk, de a legkiemelkedõbb mindegyik között az Élettér Egyesülettel
való. Az eltelt idõszakban támogatásunkat biztosítottuk a pályázatok megírásához és
az elindításához. Ez emberi és anyagi segítségnyújtás formájában is megvalósult. Az
évek során az egyesület sok hátrányos helyzetû embernek biztosított képzési és
munkalehetõséget. Ennek megvalósításában tudott a munkaügyi kirendeltség segítséget nyújtani, mind támogatások formájában, mind a munkavállalók kiközvetítésével. Az Élettér Egyesület szívesen látott vendég a kirendeltségünkön. A kapcsolatunk
egymás megbecsülésen alapul, mely nagyban segíti a közös együttmûködésünket.
Natkai Istvánné
Közép-dunántúli Regionális
Munkaügyi Központ Komáromi
Kirendeltségének helyettes vezetõje

Radnóti Miklós

Mivégre
Felnõtt vagy, - szólok undorodva néha,
és nem segíthetsz rajta, lásd be végre.
Térj vissza, - szól egy hang ilyenkor,
csak ülj a földre és beszélj az égre.
Nem tudsz már? - kérdi s mintha rína.
A szék lábától, nézd csak! balra Kína
és jobbra lóherés örök vadászmezõk.
Ó, hol vagy régi, indiáni gõg?
nem érdekel már, honnan fúj a szél? Az ember egyre vénül, verset ír, tanít...
“Csak ülj a fölre és beszélj az égre.”
S nem ül le. S nem beszél.
Felnõtt és azt se tudja, mivégre.
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Melinda
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Borbála
Vilma
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Mária
Natália
Judit
Árpád
Gabriella
Luca
Szilárda
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Valér
Etelka
Lázár
Auguszta
Viola
Teofil
Tamás
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Zénó
Viktória
Ádám
Karácsony
Karácsony
János
Kamilla

29 H Tamás
30 K Dávid
31 Sz Szilveszter
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December
„Figyelmünkkel minden
nap és minden órában
arra összpontosítsunk,
amit szeretünk és értékelünk,
ne arra, ami rossz
-így részt vehetünk
egy jobb jövõ születésében,
amelyhez a naponta meghozott
kis döntések vezetnek el.”
(Carol Peorson)

Partneri elismerés
Közösségfejlesztõként mindig azokat az értékeket tartottam meghatározónak, ahol
a közösségi szemlélet megvalósul. Nem elég csupán megálmodni egy darabot, amit
néhány emberrel meg is rendezünk. Ezt a néhány embert össze is kell fogni. Sõt! Úgy
is tartani. Ez a modern kor kihívása. Gyerekeket, fiatalokat és felnõtteket. Egy közös cél
megvalósításáért. Nem az egyén, hanem a közösség boldogulására. S ehhez mindent
megteremteni.
Bár egyesületünk nevében benne van a közösségfejlesztõ szócska, azonban gyakran érzem úgy, nem tudjuk igazán megvalósítani a benne rejlõ értéket. Azt az értéket,
ami megadja az ízét. Amitõl olyan egyedi és csak a miénk. Vizeli Csabának a Magyarock
Dalszínház elnökének mindez sikerült. Irigylem lelkesedését, kitartását és munkabírását. Azt az igyekezetet, amellyel 6 éve több tucat „eszetlen”, szertelen fiatalt foglalkoztat. Irigykedve, de büszke irigyként tekintek rájuk. Elismerésük, melyet az ötödik születésnapjukon adtak, egyesületünk legszebb és legértékesebb ajándéka. Hiszen civil
adta civilnek.

5 év, egy díj, és ami mögötte van….
Az alkotás, a teremtés az ember egyik legfõbb vágya, de azzal már nem mindenki
van tisztában, hogy a teremtés egyben nagyon nehéz dolog is. Fõleg társak, barátok
nélkül…
Egy csecsemõ világra jövetelénél a világ minden táján orvosok, bábák segédkeznek. Egy új élet születése mindig igazi ünnep, természetesen legnagyobb részt a szülõk
számára. Teremtésben nekünk is részünk volt. 2002 februárjában az élet szerencsés
alakulásának köszönhetõen találkozott pár fiatal. Legtöbben nem is ismerték egymást,
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de szövetkeztek egy cél érdekében. A cél egy addigiaktól eltérõ március 15-i ünnepély
létrehozása volt. Megkíséreltük, pozitív visszajelzéseket kaptunk. Biztattak, folytattuk,
bár kezdetben magunk sem tudtuk, hogy mit és hogy hogyan.
S ekkor, - már magam sem emlékszem, hogy miként, - kapcsolatba kerültem az
Élettér Egyesülettel. Monostori Évi felvállalta, hogy segít nekünk. Õ akkor már végigküzdötte a megalakulás nehéz lépéseit. Nálunk sokkal jobban tudta, hogy miként is
kell egy szervezet hivatalos formáit megalakítani. Tudta, s ami a legmeghatóbb volt,
nem akarta mindezt a tudást magának megtartani, hanem mind a mai napig megosztja
másokkal. Így történt ez velünk is.
Bábáskodott, segédkezett, segített, ahol tudott. Szép és jó dolognak tûnt, hogy
egyesületté válhatunk, de ez számunkra még elég „kínai” volt. Fogalmunk sem volt,
hogy ezzel milyen konkrét feladatok járnak. Odaadó segítségének köszönhetõen egyre jobban tisztult a kép, s nõtt a feladatok száma. Az már a csodálatos hivatalnoki
rendszerünk szépsége, hogy közel 7-szer kellett újjáalakítanunk az alapszabályt és a
megalakulás után több, mint másfél évvel sikerült végre hivatalos szervezetté válnunk.
De összejött, s ez az Élettér Egyesületnek köszönhetõ.
Azóta szinte összefonódott egymással életünk. Állandó zaklatójává váltam az egyesületnek, fõleg Évának. Mit, miért, merre, hogyan? Mindenre tõle vártam a választ, s õ
többnyire tudta is. Így az évek alatt - ahogy mondani szokták - a koszon kívül már
ragadt rám más is, s sikerült rengeteg pozitív példát látnom az egyesületi életbõl, s
sokat tanulnom az Élettértõl.
Még emlékeimben van a legelsõ közös pályázatírás, ami igazából részemrõl kimerült abban, hogy csak ámultam, és néztem, hogy mi-miért van. Ehhez képest mostanság már legendás pályázatírókká váltunk közösen, mikor ketten 3 gépen és 2 laptopon
egy délután alatt egyszerre 6 pályázatot írtunk meg. Természetesen a beadási határidõ
elõtt percekkel végezve. Ez az ami viszonyunkat talán a legjobban meghatározza.
Megtaláltuk azt a közös hangot, ami elengedhetetlen az együttmûködéshez. Más területeken mûködünk, de nem csak magunkért, hanem egymásért is. És ez a legfontosabb. Csodálatraméltó, hogy a rengeteg saját egyesületi tennivaló mellett mindig fordulhattam az irodában a lányokhoz. Õk mindig szívesen segítettek, segítenek kacifántos egyesületi dolgaimban. Ezt bátran kijelenthetem, hogy nélkülük, nélkületek a
Magyarock nem Magyarock igazán, s nem lenne képes mûködni.
Összejönni – ez a kezdet
Együtt maradni – haladás
Együtt dolgozni – siker
Ezeket a szavakat Monostori Éva szájából hallottam elõször egy számomra igazán
ünnepi estén, s minden csodás élmény mellett ez az õszinte „vallomás” fogott meg a
legjobban. S úgy gondolom, hogy ennél jobban közös viszonyunkat semmi sem tudta
volna leírni.
2007. február 9-én az Észak-komáromi Városi Mûvelõdési Központban nagyszabású gálamûsorral ünnepeltük a Magyarock Dalszínház 5 éves születésnapját. E jeles
alkalomra a társulat egy díjat hozott létre: a Magyarok-díjat. Az elismerést olyan szerve-
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zet, magánszemély, intézmény kaphatja meg, amely nagyon sokat tett a Magyarock
Dalszínházért, annak létéért, mindennapjaiért. A társulat tagjainak egyhangú szavazata alapján úgy tûnt mindenki számára evidens, hogy a díjazottak között az elsõk között
kell lennie az Élettér Egyesületnek is.
A minden hátsó szándék nélküli, õszinte odaadás, ahogy velünk foglalkoztok, tanítandó lehetne mindenki számára az élet minden területén. Bízom benne, hogy egyszer
lesz alkalmunk meghálálni azt a sok segítséget és jót, amit eddig kaptunk. Azt pedig
ígérhetem, hogy mindent megteszünk azért, hogy bizalmatokhoz, szeretetekhez méltók legyünk a jövõben is.
Ez a díj a legkevesebb, amit adhattunk, de higgyétek el szívbõl jött, s csak mi tartozunk
köszönettel nektek.
Köszönjük szépen!
„Ahogy erdõn, a fák között,
Látsz egy ösvényt
S elindulsz a rengetegen át,
Mindig beljebb érsz,
S mindig egy újabb út vár
A sorsod csak ez lesz ezután.
De vannak percek,
Bennük ott az életed.
Vannak percek,
Míg élsz
Benned mindig ott élnek
Ahogy ezek a percek…”
(Miklós Tibor)
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Somlyó György

Mese arról, ki hogyan szeret
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Van, aki azt hiszi, tehet, amit akar,
hisz szeretik.
Van, aki azt hiszi, tehet, amit akar,
hiszen szeret.
Van, aki úgy érzi, minden tettére vigyáznia
kell, éppen mert szeret.
Van, aki úgy érzi, minden tettére vigyáznia
kell, éppen mert szeretik.
Van, akinek számára a szerelem
határos a gyûlölettel.
Van, akinek számára a szerelem
határos a szeretettel.
De van olyan is, aki a szerelmet összetéveszti
a szeretettel,
s nem érti, hogy mások feleletül a
gyûlölettel tévesztik össze a szerelmet.
Van, aki úgy szeret, mint az országútra
tévedt nyúl,
amely a fénycsóvák csapdájába esett.
Van, aki úgy, mint az oroszlán, amely széttépi
azt, amit szeret.
Van, aki úgy szeret, mint a pilóta a várost,
amelyre bombáit ledobja.
Van, aki úgy, mint a radar, amely a repülõk
útját vezeti a levegõben.
Van, aki békésen szeret, mint a kecske, amely hagyja,
hogy megszopja az éhezõ kisgyerek.
Van, aki vakon, mint a másikat alaktalanságába
nyelõ amõba.
Van, aki esztelenül, mint az éjszakai lepke
a lángot.
Van, aki bölcsen, mint a medve a téli álmot.
Van, aki önmagát szereti másban,
s van, aki önmagában azt a másikat,
akivé maga is válik általa.
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Kiállítás Szõny és Koppánmonostor történetérõl
2007. április 26-án, a 16. Komáromi Napok keretében nyílt meg az a kiállítás, amely
Szõny és Koppánmonostor történetét mutatta be a kezdetektõl 1977-ig, abból az alkalomból, hogy Koppánmonostort 75 éve, Szõnyt pedig 30 éve csatolták Komáromhoz.
Már a megnyitóra is nagyon sokan kíváncsiak voltak, és késõbb is szép számmal
látogattak el a Klapka György Múzeum fõépületébe, ahol július elejéig volt látható ez a
kiállítás. A kiállítás anyaga katalógus formájában is megjelent, és - a nagy érdeklõdésre való tekintettel már utánnyomására is szükség volt, így most újra - kapható a
múzeumban.
Szeretnénk még egyszer köszönetet mondani mindazoknak, akik munkájukkal,
tárgyi emlékeikkel, fényképeikkel, elbeszélésükkel segítették, hogy ez az érdekes, tartalmas és nagyon szép kiállítás, bemutató létrejöhetett.
Megismerhettük ezáltal egy kicsit e két település múltját, fontos emlékeit, nevezetességeit, bemutathattuk értékeit.
Turi Zsolt
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A kiállítást Herczeg Renáta mûvészettörténész nyitotta meg
Fotó: Turi Miklós

A kiállítás megnyitója I.

Fotó: Turi Miklós
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A kiállítás megnyitója II.

Részlet a kiállításból I.

Fotó: Turi Miklós

Fotó: Szokodi Zoltán
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Részlet a kiállításból II.
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Fotó: Szokodi Zoltán
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Részlet a kiállításból III.

Fotó: Szokodi Zoltán
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Részlet a kiállításból IV. Fotó: Szokodi Zoltán
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Ady Endre

Szeretném, ha szeretnének
Sem utódja, sem boldog õse,
Sem rokona, sem ismerõse
Nem vagyok senkinek,
Nem vagyok senkinek
Vagyok: mint minden ember: fenség,
Észak-fok, titok, idegenség,
Lidérces, messze fény
Lidérces, messze fény
De, jaj, nem tudok így maradni,
Szeretném magam megmutatni
Hogy látva lássanak,
Hogy látva lássanak
Ezért minden: önkínzás, ének:
Szeretném, hogyha szeretnének,
S lennék valakié
Lennék valakié.
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240 és 220 éve történt

A nagy komáromi földrengések krónikája
A 18. század közepén Rév-Komár
Rév-Komárom
om jelentõs szerepet játszott az ország újjáépítésében:
“Ekkor volt virágzásban nálunk az ipar és kereskedés; a gabonakereskedõk nagy
tölgyfahajói leúsztak a Dunán Zimonyig, szállították a gabonát és a híres komáromi
tulopános ládákat, melynek nagy része Belgrádba vándorolt; az épületfakereskedés a
Vág-Duna mentén a város széltében húzódott végig; a halászok még mindig fogtak
óriási vizákat és szállították Pozsonyba, Nagyszombatba sõt Bécsbe is; a vizi malom
ipar is kifejlõdött…; a superok (hajóácsok) nagyban dolgoztak; még gombkötõ mester
is nyolcz volt a városban...”1
Mindezeknek köszönhetõen a város virágzott, polgárai jómódban éltek.
E nagyarányú fejlõdés sokakat csábított a városba. Ennek köszönhetõen Komárom 1715-ben 8321 lakosával már az ország ötödik legnépesebb városa, az egy mesterre jutó éves jövedelem pedig a második legmagasabb Magyarország városai közül.
E fejlõdés – no és 50.000 Ft „kenõpénz” - eredményeként Komárom 1745. március
16-án Mária Teréziától megkapta az oly régóta óhajtott szabad királyi városi rangot.
Ezt a fejlõdést vetette vissza kis idõre az 1763. évi földrengés.
Az elsõ komáromi földrengés, amelyrõl adataink vannak, 1599. október 1-jén
következett be, ám a város történetében a 18. század volt a földrengések évszázada.
1757-ben: kisebb rengés, „jóformán kár nélkül, nagyobb csapástól mentesen”, 1759:
„nagyobb károkat nem okozó” rengésrõl tudunk.2
1763
E két bevezetõ rengés után következett a mindent elsöprõ erõsségû rengés, 1763.
június 28-án 5 és 6 óra között:
„Június havában, huszonnyolcadikán,
Kedden, alig-reggel, naptámadat-formán,
Úgy öt óra tájban, amikor ki se várta,
Megindul õt, a föld, nagy nyomorúságra.”3
„Rút nap volt akkor a’ Június 28-dika, ámbár, kék égen ragyogott; alig jött fel’ már is
kitört. Megdördült a város alatt, s máfél minuta után szûnt meg a rázástól nézni, mit
tehetett? Hullottak a kémények, szakadoztak a bolthajtások, a leroggyant falak után dültek
a födelek s ölték az embereket bizonyos szám nélkül. A Sz. János és Város tornya leesett
Szinnyei József:: Tímár-ház. Napló-jegyzetek 1835-1848. (Kny. a „Komáromi Lapok”-ból.)
Réthly Antal: A Kárpátmedencék földrengései (455-1918) Budapest, 1952, 45, 73-74.
3
Stefan Korbel: Visszatekintõ elmélkedés az iszonyatos földrengésrõl. Madách Kiadó 1981,
1
2
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az árosokra a vevõkre – éppen a Péter-Pál napi országos vásár ideje volt4 - a Fehér
barátok klastromában lakni nem lehetett míg ki nem jobbítoták; a Franciskánusoknak
egészen új templomot kellett építeniök a halmora dült helyébe. Sõt ég a bámulásig erõs
Szent András temploma is egy szempillantatban fel volt dúlva; kevéssel az elõtt Bécsi
festõ Malpes - ti. Maulbertsch – által ritka mesterséggel festett boltozata leszakadt az Isteni
szolgálatra gyülekezett népre5, két ledült tornyai pedig kívûl okoztak halált.”6
A rengés által megrázott terület: 87.200 km2. Mária Terézia rendeletére a Királyi Helytartótanács utasította a megyéket, hogy ott, ahol a legnagyobb a kár, a szolgabíróból vagy
helyettesébõl, valamint ács és kõmûves szakemberekbõl álló szakértõi csoport álljon
össze a károk felmérésére. Mivel a kárfelmérések jóval a rengés után történtek, az utórengések okozta károk is szerepelnek a jegyzõkönyvekben. Az adatok szerint Szõnyben a
fennálló 266 házból 147, Új-Szõnyben 116 házból 32 sérült meg. Komárom városának
augusztus 8-i jelentése szerint 279 ház összeomlott, 353 ház részben összedõlt, 213 ház
nagy költséggel hamar javítható, 219 ház kis költséggel javítható, 7 templom megsérült (a
Szt. András, és a Szt. János templom tornyával együtt leomlott; a Jézus társasági atyák
éppen elkészült, felszentelés elõtt álló temploma megrongálódott, két tornya részben
leomlott; a ferences templom állva maradt, de csak nagy költséggel javítható; megsérült a
Szt. József kápolna a kórházzal, helyreállításához nagy költségek kellettek; és a görög
katolikusok templomát „teljes rontás sújtotta”.
A földrengés a „Vág-Dunánál felszakította a földet és szétválasztotta, de mély szakadékokat és nyílásokat nem támasztott. Nehéz szagú kénes vizek kékszínû lángokkal
törtek elõ. Néhány helyen különbözõ színû fövenyek préselõdtek ki a földbõl.” A
természeti katasztrófának 63 halottja és 102 sebesültje volt.
A kövekbõl készült, több emeletes, bolthajtásokkal tûzdelt házak fokozottan rengésveszélyesebbek voltak, míg a könnyû, fából készült szerkezetek kevésbé károsodtak. Ezt erõsíti meg Fábián Julianna verse is:
„Mezõvárosokban, s falukban is tett kárt,
De kis, s fa házaknak mivel ez úgy sem árt,
Mint azoknak, mellyek kõbõl építtetnek,
Contignatiókra többekre vitetnek;”
A komáromi épületek egy része több emeletes volt, erre utalnak azok a források,
amelyek szerint „a város színesebb része, ahol a házak kövekbõl épültek, egy kietlen
kõhalmazzá változott. A földrengés a háromemeletû lakóházakat egy emeletûre alacsonyította.” 7;valamint a Helytartótanács késõbbi rendelete, hogy „az újabb épülete4
„Kereskedésre is alkalmas volt igen,/mert sok árus, kalmár járt a Duna-vizen,/ százféle portékát hoztak õk magokkal,/Komárom
hírnevét növelte azokkal./ S a Péter-Pál napi sokadalomkor/ ugyan ki félt volnabárminõ csapástól?/Biztonsággal lakták népei
a várost,/vígan készülõdtek mind-mind a vásárhoz.”
In: Stefan Korbel, im. 10.
5
„… a komáromi hívek nagy része, hogy a beállott országos vásár miatt korábban végezze az isteni szolgálatot, az egyházakba
gyülekezett.”
In: Szinnyei József: Vasárnapi Újságba írott cikke a földrengés a századfordulóján.
6
Réthly, im. 75.
7
Szeidovicz, im. 36.
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ket csak földszintesre szabad építeni, elõnyben kell részesíteni a faépítményeket és a
bolthajtásokat mellõzni kell.”; továbbá ez látszódik Friedrich Bernhard Werner 1732.
évi látképén és Karl Friedl 1764. évi, a katasztrófát megörökítõ festményén.
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Werner látképe
Szeidovicz Gyõzõ szeizmológus professzor a földrengés epicentrumának és intenzitásának meghatározására tett kísérlete során a Friedl-féle festménybõl az alábbi következtetéseket vonta le:

Karl Friedl: Az 1763. évi nagy komáromi földrengés (1764)
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1. Mivel a Szt. András tp. hátsó, nyugat-kelet irányú falán egymásra merõleges
repedések láthatók és a templom tornyai Ny-ra dõlnek. A város keleti részében lévõ
templomok tornyai is nyugatra dõlnek. Ebbõl arra lehet következtetni, hogy a rengés
fészke az épülettõl keletre, vagy nyugatra volt.
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Részlet Friedl festményérõl
2. A Duna-parti földszintes házsoron csak kisebb sérülések láthatók, mely azt a megfigyelést erõsíti, hogy elsõsorban az emeletes házakban keletkeztek nagyobb károk. 8
Vizsgálódásai eredményeként valószínûsíti, hogy a földrengés fészke a Vág és a
Duna közti terület alatt, Komáromtól nyugatra keresendõ.
A június 28-i rengést több utórengés követte Komáromban és környékén is, ám
ezek epicentruma már Izsa környékén volt.
A jezsuiták az 1763. év végéig kb. 600 földrengést (=lökést) számláltak össze.
A rengések 1764-ben is folytatódtak: „1763. június 28-a óta állandóan háborog a
föld. A népet elcsigázzák az állandóan ismétlõdõ rengés okozta gyötrelmek. Imádkoztak, böjtöltek, búcsút jártak. Semmi haszon.”
„1765. év folyamán is … a gyakori földrengések miatt már a város elsüllyedésétõl
kell tartani.„ 9
8
9

Szeidovicz Gyõzõ: Komárom környzetében keletkezett rengések. Kézirat a Klapka György Múzeum Könyvtárában.
Réthly, im. 94-95.
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1766-ból nem jegyeztek fel rengéseket, de 1767-ben 1768-ban, 1770 és 1775 között többet is, 1777-ben, 1780-ban. 10
1783
A Messinát és egyéb városokat halomra döntõ földrengés 1783. április 11-én ért
Komáromba, de még csak gyengébb károkat okozott. Ezt követõen április 21-én éjfélkor és 22-én éjjel 2-kor Gyõrben elõmozgások voltak.
a 30 per
1783
percckor pedig újabb pusztító földrengés csapott le:
83.. április 22: 3 ór
óra
és 59.900 km2 nagyságú területet rázott meg.
„1783 évben húsvét második ünnepén, amely április 22-re esett, ez a baj hevesen
kiújult; ugyanis hajnali fél négykor a komáromi város és vár annyira megremegett,
hogy a lakók fekhelyeikrõl és házaikból elmenekültek: ezt az erõs rengést a szokottnál
fagyosabb záporok és dühöngõ szél kísérte: esõktõl nedves tél elõzte meg …Amikor a
föld borzalmas dübörgésével ez a földrengés minket sújtott, hirtelen a magasba emelt,
mialatt a föld érezhetõen lesüllyedt, lakóházunkat erõs rengés ostorozta; az épületek
általában lesüllyedtek, a kémények, más velük leomló tárgyakkal esés közben elõre
bukva lógtak, leginkább azonban a 20 év elõtti régi sebeket újította fel az igen nagy
mértékben fellépett rengés. Pedig semmiféle tüzek nem keletkeztek, mint egykor, nem
hiányoztak azonban a tûzjelenségek: kisebb mértékben égett homokot is kivetettek a
hasadékok és kutak.” 11
A legnagyobb pusztításokat Komáromban okozta: 500 házat „rommá tett”, mivel
azonban nem halt meg senki – annak ellenére, hogy a földrengés hajnalban keletkezett - a házak valószínûleg nem dõltek össze, hanem harmad-és negyedfokú károk
keletkeztek bennük. Az épületkár: 86.530 Ft volt, ebbõl 75.000 Ft a magánházaké.
„Sok ember ágyából kivettetett, sok kémény lesodródott, a legvastagabb kõfalak
meghasadoztak, s egy ház sem maradt épen.”12
A legnagyobb kár a várat érte, olyannyira, hogy átmenetileg jelentõségét is vesztette: „Ezen esztendõben a Duna körül felette nagy földindulások voltanak; kivált Komáromban, ahol a vár is, mely gyõzhetetlennek tartatott és egy faragott szûz a töröknek
fügét mutatott, összeomolván, elhagyatott.”13 „A régi vár minden épülete romhalmazzá vált, de azon része, amely a Duna és a Vág összefolyásánál nyúlik ki, elszakadván,
vagy 3 lábnyi mélységbe süllyedt, a keletkezett résen lángok, majd kénnel vegyes
homok és víztömeg csapott fel, hogy néhány perc alatt a várat környezõ árkok 4 láb
magasra vízzel teltek meg.”14
Szeidovicz Gyõzõ a korabeli leírásokból arra következtet, hogy a földrengés kb. 7°os intenzitású lehetett.15
Réthly, im. 97-98.
Réthly, im. 109.
12
Réthli, im. 110.
13
Réthli, im. 111.
14
Kecské László: Komárom az erõdök városa. Zrínyi Kiadó 1984, 155.
15
Szeidovicz Gyõzõ, im. 75.
10
11
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II. József nem csak egy nagyobb összeggel segítette az újjáépítést, de rendeletet
hozott arról, hogy Komárom lakói költözzenek át a kevésbé veszélyeztetett Duna túlsó
partjára, Újszõnybe. A Városi Tanács megvitatta a rendeletet, de végül elvetette, mivel
a lakosok elsõsorban Vágon folytatott kereskedelembõl éltek. A király azon rendeletét, hogy a házakat csak fából építsék, megfogadták, de hozzátették, hogy a tûzveszély
miatt csak meghatározott távolságra szabad a házakat építeni.
A földrengés Komáromon kívül csak néhány településen okozott épületkárokat.
Utórengések 1786. július 22-én voltak utoljára..
Hogy pontosan milyen okok idézték elõ a pusztító erejét tekintve a 18. században
tetõzõ földrengéseket, pontosan a mai napig nem tudjuk. A geofizikusoknak két elképzelése van erre, de teljesen egyik sem bizonyított:
1. Az egyik feltételezés szerint A Rába-vonalnak nevezett tektonikai törésvonal
okozta a földrengéseket. Ez azonban elmegy Gyõr alatt Ógyalláig, onnan pedig
Diósjenõig folytatódik: a földrengések feltételezett epicentruma azonban innen kb. 10
km-rel lejjebb volt.
2. Az újabb elképzelések szerint a 7-8 km mély kisalföldi medencén belüli tömegátrendezésrõl van szó, vagyis a medence alaphegységére laza, üledékes réteg telepedett rá. A medence közepe folyamatosan mélyül, a szélei azonban nem tudnak olyan
ütemben mélyülni, ezért feszültséghalmozódás történik a két rész között, melynek
következtében a szélei idõnként megcsúsznak. És ekkor keletkeznek a földrengések.16
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Füzesi Magda

Metamorfózis
Én azt hittem, enyém a tenger,
Amelynek mélyén a gyöngy terem.
Én önpusztító gyötrelemmel
E kincset vágytam szüntelen.
Lebuktam ím és fölmerültem,
Szorítva gyöngyház álmokat.
Megsebzett szívvel, szelídülten,
Felnõtt lettem egy perc alatt.

16

Szeidovicz Gyõzõ szeizmológus professzor szóbeli közlése.
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70 éve történt

A Felvidék visszacsatolása1 és elõzményei a
korabeli sajtó tükrében2
A csehszlovák hadsereg 1919. január 10-én bevonult Komárom bal parti városrészébe. Ezzel gyakorlatilag megtörtént Komárom kettéosztása, melyet a trianoni békeszerzõdések – a Duna vonalán meghúzott új határokkal - jóváhagytak, vagyis a történelmi Komárom jogilag is Csehszlovákia része lett.
Az 1896-tól egységes Komárom két része újra önálló életre kényszerült.
Észak-Komárom, vagyis 1919. október 6-tól hivatalos nevén Komárno, elõször a
megalakult Gyõr-Komárom-Esztergom megye székhelye, majd az 1923. január 1-jével
végrehajtott közigazgatási átszervezés után, törvényhatósági jogától és megyeszékhelyi
rangjától megfosztva, a Pozsony megyéhez csatolt Komáromi járás székhelye lett. A város
lakossága az 1921-ben tartott népszámlálási adatok szerint 17715 fõ volt, ebbõl 13584
magyar, 729 német, 2411 szlovák és cseh, 128 zsidó és 29 egyéb nemzetiségû.3
A déli városrész mint Komárom-Újváros törvényhatósági jogú város, 1923-ig a
Csonka Komárom Vármegye székhelye volt, 5963 fõ lakosával. A pozitív vándorlási
különbözet akkor közel 2500 fõ volt, ez a menekültek betelepülésébõl, közigazgatási
hivatalnokok (és családjaik) áthelyezésébõl adódott és az 1930. évi népszámlálásra
már 4000-re nõtt.4

1. A Müncheni egyezmény
„A négy nagyhatalom kormányfõi kijelentik, hogy amennyiben a Csehszlovákiában élõ lengyel és magyar kisebbségek problémáját az érdekelt kormányok három
hónapon belül egyezség útján nem rendeznék, a kérdést a ma összegyûlt négy nagyhatalom kormányfõi újabb értekezleten tanulmány tárgyává fogják tenni.”5
1
A Felvidék túlnyomórészt magyar lakta területei visszacsatolásának 70. évfordulójára emlékezve a Komáromi Klapka György Múzeum kiállítást szervez 2008 szeptemberére. Célunk az események helytörténeti vonatkozásainak megismerése, dokumentálása és bemutatása mindkét Komárom életében. Várjuk az ezzel kapcsolatos fotókat, dokumentumokat, tárgyi emlékeket Észak-és Dél-Komárom lakosaitól egyaránt.
2
A sajtóanyag a Klapka György Múzeum gyûjteményében található korabeli újságokból, illetve Prohászka Marcell ny.
iskolaigazgató célirányos, a kiállításra történõ gyûjtésébõl származik. Utóbbinak ez úton is köszönetet mondunk munkájáért.
3
Az összehasonlítás végett: Komárom. Népszámlálási adatok, 1910. Területe: 5554 kh. Lakossága: 22337 fõ (ebbõl a déli
városrészé 3523). Anyanyelv: magyar 19924, német 1248, szlovák 768, horvát 48, szerb 11, oláh 27, rutén 79, egyéb 232.
Vallás: r.kat. 7017, gör.kat. 5, ref. 3761, ev. 354, gör.keleti 20, izr. 1925, unitárius 1. Külterület lakott hely: Pusztamonostor.
Népszámlálási adatok 1910. Lakossága: 506 fõ. Anyanyelv: 503 magyar, tót: 3. Vallás: r.kat. 471, ref. 35.
4
Komárom-Újváros. Népszámlálási adatok, 1930. Területe: 2172 kh. Lakossága: 7652 fõ. Anyanyelv: magyar 7365, német
144, tót 19, oláh 2, horvát 7, szerb 1, egyéb 24. vallás: r.kat. 5529, görkat. 59, ref. 1402, ev. 346, gör.keleti 129, izr. 192, egyéb
32. Lakóh: 872.
5
A Müncheni szerzõdés 2. számú függeléke. In: Dr. Réti György: 60 éve történt. Az elsõ bécsi döntés kulisszatitkai. In: Élet és
Tudomány, 1998
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1938 õszén Anglia és Franciaország vezetõi késznek mutatkoztak arra, hogy „a
béke megmentése érdekében” Csehszlovákia rovására kössenek kompromisszumot
Berlinnel. Chamberlain angol miniszterelnök 1938. szeptember 15–én Hitlernél tett
látogatása után a magyar kormány bekapcsolódott Németország Csehszlovákia ellenes kampányába, az egykori magyar területek visszaadását követelve. Nyomatékul a
kormány több katonai intézkedést is tett. A müncheni konferencián Hitler számára
csak a Szudéta–vidék megszerzése volt a fontos. Ezt a célját el is érte: a szeptember 29ei, csaknem egész napos tárgyalás után éjjel a négy kormányfõ – Hitler, Mussolini,
Chamberlain és Daladier – aláírta a müncheni egyezményt, amelynek értelmében
Németországhoz csatolták a Szudéta-vidéket. Ugyanitt megtárgyalták a magyar és a
lengyel igényeket is. Ezekrõl a szerzõdés fenti, 2. számú függeléke rendelkezik.

A komáromi tárgyalások

60

„Komárom, ez az õsi magyar város, öt napon át történelmi események színhelye
volt. A Müncheni egyezményben Nagybritannia, Németország, Franciaország és Olaszország által aláírt ama rendelkezés ügyében, hogy a magyar követelésekre nézve három hónap alatt Csehszlovákiának és Magyarországnak meg kell egyeznie, e héten
kezdték meg a tárgyalásokat.6
A müncheni egyezmény kiegészítõ nyilatkozata világossá tette, hogy Anglia és
Franciaország lényegében elismerte a magyar követeléseket. Románia és Jugoszlávia
– Csehszlovákia kisantantbeli szövetségesei – kénytelen volt tudomásul venni a magyarlakta csehszlovák területek elfoglalását. Mindez nagymértékben megnövelte a
magyar kül- és katonapolitika irányítóinak magabiztosságát Csehszlovákiával szemben. Csehszlovákia azonban visszautasította a magyar kormány követeléseit.
„Október 9-én, vasárnap este 7 órakor kezdõdnek Komáromban a tárgyalások
Magyarország és Csehszlovákia között.” – Közölte a Komáromi Lapok október 8-án:
„A magyar kormányt a tárgyaláson Kánya Kálmán külügyminiszter és Teleky Pál gróf
közoktatásügyi miniszter képviseli. A csehszlovák kormány részérõl kiküldött bizottságot Tiso és Párkányi miniszterek vezetik.”
A felvidéki új magyar határ megállapítására összehívott tárgyalássorozatra tehát
1938. okt. 9-13. között került sor Komáromban.
„A csehszlovák delegáció érkezését a Prágából elindult különvonaton délután fél 4
órára várták … Mivel azonban a vonat háromnegyed órát késett, így a csehszlovák
miniszterek fogadása csak fél öt felé történhetett.”
A magyar küldöttséget és a külföldi laptudósítókat a Zsófia és a Szt. Imre gõzõs,
valamint hatalmas túraautók vitték Budapestrõl.
„A hídfõnél álltak le a gépjármûvek és a kocsiból kiszálló minisztereket Alapy
Gáspár m. kir. kormányfõtanácsos, polgármester megilletõdötten köszöntötte: […] Ez
a kis város – ti. Magyar-Komárom – a világ országútja mellett terül el. Több, mint 15
esztendõs polgármesterségem ideje alatt gyakran volt szerencsém üdvözölni ebben a
kis városban elõkelõ vendégeket.[…] Legyen szabad azonban hangsúlyoznom, hogy
6

Komárom öt napig a világérdeklõdés középpontjában. In: Komáromi Lapok, 1938. október 15. 1.
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olyan õszinte, igaz örömmel és olyan lelkesedéssel még nem üdvözöltem senkit, mit
Excellenciátokat. […] Egy alázatos kérésem van Nagyméltóságotokhoz. Ez a komáromi Dunahíd […]a technika csodálatos alkotása. Másutt a hidak arra valók, hogy összekössék a két partot és közelebb hozzák az embereket egymáshoz. Ez a híd egészen
más természetû. Ennek a közepén végigvonul egy láthatatlan vonal, mely 1919. óta
országhatár és azóta ez a híd arra való, hogy elválassza az apát a fiútól, testvért a
testvértõl, a gyermeket szüleik sírhalmától. Nem tudunk érintkezni elszakított testvéreinkkel. Arra kérem Nagyméltóságtokat vigyék meg nekik a mi üzeneteinket, hogy
örömmel, lelkesedéssel becsületes magyar szívvel várjuk õket vissza: örömkönnyel a
szemünkben fogjuk õket a keblünkre ölelni. Szegények és elesettek vagyunk ugyan,
azonban, ha szükség lesz rá, nemcsak az utolsó falatunkat bocsátjuk rendelkezésükre,
hanem még gyermekeink utolsó falatjának a felét is.

A jó Isten áldása
és kegyelme
legyen
Nagyméltóságtokon
és történelmet
jelentõ munkájukon.”7
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„A Zsófia Magyar Komáromban kötött ki és a delegáció tagjai onnan jöttek át
gépkocsikon. … Ez az átjövetel azonban nem ment egészen simán. A híd közepén, a
spanyol lovasok állanak és a hídfõnél a katonai õrség fegyverei vannak elhelyezve.
Elõbb el kellett ezeket az akadályokat az útból tenni s csak azután jöhettek át a magyar
delegátusok a Dunán[….].
A magyar delegáció fogadására tízezer fõnyi közönség gyült egybe a dunai kishid
lejárójától a Baross úton, Kishíd uccán, Korház-téren át vezetõ útvonalon.

A spanyol lovasok a hídon
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A közönség soraiban magyar ruhába öltözött nõk és iskoláslányok, magyar nyakkendõs ifjak nemzeti színû kokárdákkal, árvalányhajjal ékesített kalapban, a magyar
társadalom minden rétege, gazda, iparos, kereskedõ, hivatalnok, nyugdíjas, munkás és
alkalmazott felsorakozott és mindvégig a legpéldásabb fegyelmezettséggel, rendben tartott ki addig a pillanatig, amíg este a magyar bizottság tagjai meg nem érkeztek.[…]
Az üdvrivalgás zúgása közben hét óra elõtt hat perckor gördült Kánya miniszter
autója a vármegyeháza elé. … Fülöp Zsigmond bankigazgató, városbíró köszöntötte
mélyen megindult hangon a következõ szavakkal:
Engedje meg Nagyméltóságod, hogy az õsi Komárom lakossága nevében legmélyebb tisztelettel s bensõséges érzésekkel köszöntsem úgy Nagyméltóságú Miniszter Urat,
mint a magyar bizottság tagjait. … Midõn hálás szívvel köszönöm meg mindnyájunk
nevében azt, amit eddig tettek értünk s az Isten áldását kérem a bizottság munkájára,
õszintén kívánom, hogy a tárgyalások a legteljesebb eredménnyel végzõdjenek!”8
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A tárgyalás a régi vármegyeházán, a járási hivatal helyiségeiben és a
kistanácsteremben volt.
„Az esetleges változás hírére hirtelen magasra szökött a nemzeti önérzet hõmérõje.
És amint ez már történni szokott, rendszerint azok szorongatták hónuk alatt a legfeltûnõbb és legnagyobb hõmérõt, akik azelõtt hétrét görbültek a hatalom elõtt. Egy ilyen
újmagyar minden mást megszégyenítõ tenyérnyi kokárdadísszel a mellén jelent meg
a hosszúnapi istentiszteleten. Egyik hittársa nézte, nézte egy darabig, majd egyet gondolt, kifordította a felöltõjét és úgy vette fel. Ijedten rohantak hozzá a körülállók, azt
hitték, hirtelen megzavarodott az elméje. Õ azonban épeszû magyarázatát adta furcsa
viselkedésének, mondván:
- Ha másnak szabad, nekem is szabad kifordítanom a köpönyegem!”9
A tárgyalások azonban annak ellenére nem vezettek eredményre, hogy –magánérte7
8
9

Történelmi nagy napok Komáromban. In: Komárom megye Hírlap, 1938. október 15, 1.
Komárom öt napig a világérdeklõdés középpontjában. In: Komáromi Lapok, 1938. október 15, 2.
Apróságok a nagy napokból. In: Komáromi Lapok, 1938. október 15, 4.
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sülések szerint - október 10-én, hétfõn reggel Tiso szlovák miniszterelnök, egy magánbeszélgetés alkalmával azt mondta: „Meggyõzõsédem, hogy a nagyvonalú és általános
kérdésekben mindkét fél megelégedésére hamar megegyezünk. De mivel nekem nemcsak néprajzi, hanem gazdasági szempontjaim is vannak, a részletekben alig végzünk
ilyen gyorsan. Egyes vidékeken minden kis falunál külön-külön fogunk tusakodni.”10
Október 10-én, hétfõn délután plenáris ülést, kedden délelõtt szakbizottsági ülést,
délután pedig plenáris ülés tartottak. Szerdán ismét teljes ülés volt. Az ülések a legkisebb eredmény nélkül zajlottak, mivel a magyar javaslatokkal szemben a csehszlovák
küldöttségnek különbözõ kifogásai voltak.
„Az ezeréves együttélés, mely a magyarok és szlovákok közös sorsát megpecsételte, feltételezhette volna a kölcsönös megértést a két tárgyaló fél között és a magyar
kormány a legszebb reményekkel nézett a tárgyalások elé, sajnos azonban, hogy a
tárgyalás, bár mindkét fél részérõl a legközvetlenebb és a legsimább modorban folyt le,
nélkülözte csehszlovák részrõl a kellõ megértést s noha többször összeültek a bizottságok, a tárgyalás ötödik napján a magyar delegáció kénytelen volt kijelenteni, hogy
mivel a csehszlovák bizottság javaslata még a tárgyalás alapjául sem fogadható el, a
tárgyalást megszakítja.”11
„A magyar delegáció, híven a müncheni egyezményben lefektetett alapelvekhez,
az egész magyarlakta terület átadását kívánta, a csehszlovák delegáció ezzel szemben
csak töredékeket volt hajlandó a magyarlakta területbõl átadni. Ezt a megoldást a
magyar delegáció el nem fogadhatta s így a tárgyalások megszakadtak és a négyhatalmi konferencia lesz hivatott igazságunkat elismerni.”12
„Húsz év óta várt fölszabadulást – sajnos – Komárom történelmi napjai nem tudták
meghozni ugyan, de a tárgyalások eredménytelensége a kérdést odázni nem engedheti.”13
Nézzük meg, mi is történt a tárgyalásokon és hogyan vezetett mindez az elsõ bécsi
döntésig.
Október 10: A magyarok azt kérték, adják át Sátoraljaújhely vasútállomását és 36
órán belül Ipolyságot, amit a csehszlovákok elfogadtak. Emellett minden magyarlakta
terület visszaadását követelték, melyhez a tárgyalópartner délután 2 óráig haladékot
kért. A tárgyalási szünetet a csehek arra is fölhasználták, hogy az állami intézményekbõl, a közraktárakból minden mozdíthatót (pl. a kikötõbõl kb. 700 vagon gabonát)
elszállítsanak vagy megrongáljanak, majd másnapig a tárgyalás elnapolását kérték.
Október 11: Délelõtt csak a szakértõk tárgyaltak, délután a magyar küldöttség ellenjavaslatot kért, amire Tiso azt válaszolta, hogy csak autonómiát akar adni a magyaroknak. Küldöttségünk ezt azonnal visszautasította és kitartottak amellett, hogy az 1910-es
népszámlálás szerint követelik vissza a magyar településeket. Az ismételt halasztás 12én délutánig tartott.
Október 12: Tiso ellenjavaslatot tett, mely szerint visszaadnák a Csallóközt a KisDunáig és Komáromot, de utóbbit mint szabadkikötõt használnák.
Komárom öt napig a világérdeklõdés középpontjában. In: Komáromi Lapok, 1938. október 15, 2.
Komárom öt napig a világérdeklõdés középpontjában. In: Komáromi Lapok, 1938. október 15. 1.
12
A Magyar Nemzeti Tanács felhívása. Részlet. In: Komáromi Lapok, 1938. október 15, 2.
13
Nincs megegyezés. In: Komáromi Lapok, 1938. október 15, 2.
10
11
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Október 13: Reggel Tiso elhagyta a tárgyalásokat és a csehszlovák küldöttség
közölte, hogy Csallóköz egy részérõl, a Rimaszombat, Rozsnyó, Kassa, Ungvár alatti
kis terület sávokról (kb. 5200 km², kb. 345 ezer lakos) lemondanának, a városokról
nem. A tárgyalások ezzel megszakadtak.
A tárgyalások eredménytelensége miatt a magyar kormány a müncheni egyezményt aláíró nagyhatalmakhoz fordult, s fegyverbe hívta az 1908-1911 között született
korosztályt. Népszavazást ajánlott az igényelt és visszaajánlott rész közötti területekre.
Október 25-én Prágában a minisztertanács német-olasz döntõbírósági döntést kért.14

Az elsõ bécsi döntés
„Magyarország 12.400 négyzetkilométer nagyságú területtel nagyobbodott s bár
nem kapta vissza a húsz évvel ezelõtt elveszített területeket, de az a tény, hogy a
délszlovákiai magyarlakta területeket egymilliót kitevõ lakosával visszacsatolták a
régi hazához, fényes bizonysága annak, hogy a trianoni békediktátum teljesen egyoldalúan ítélte oda Csehországnak a magyarok által lakott területeket.”15
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A német-olasz döntõbíróság 1938. november 2-án kezdte meg a tanácskozást a
bécsi Belvedere-palotában, Ciano gróf olasz külügyminiszter és Ribbentrop német
külügyminiszter részvételével. Magyarország képviseletében Kánya Kálmán külügyminiszter, Csehszlovákia képviseletében pedig Chvalkovszky külügyminiszter volt jelen. „Az elsõ nap még nem került sor döntésre, azonban szerdán este végetért a
tárgyalás, a nagyhatalmak a két állam közötti problémát megoldották, s a néprajzi
tagozódás alapján Csehszlovákiának Magyarországgal való új határát megállapították.16 Mivel pedig a két hatalom még a döntés elõtt kijelentette, hogy a hozandó határozatba belenyugszik, a döntés jogerõssé vált.”17

A Csallóköz birtokbavétele
Csallóköz megszállását a Temessy Milán altábornagy vezetése alatt álló 2.
vegyesdandár hajtotta végre.
A magyar királyi honvédség csapatai Doborgaznál és Medvénél pontonhidat emeltek és november 5-én átlépték a Dunát. Az átkelés után elindultak a csapatok a Csallóköz belsejében fekvõ községek megszállására:
Felvidékünk, honvédségünk. (Trianontól - Kassáig) Bp., 1939:65. (Kapy Rezsõ: Komárom), 83. (Uõ: Megszakadnak a
~ok) - Dunatáj 1946. III:577.
15
12400 négyzetkilométer területet csatoltak egymillió lakossal Magyarországhoz. In: Komáromi Lapok, 1938. november
6, 2.
16
Magyarország, az I. világháborút lezáró trianoni béke által elvett területeibõl visszakapott 11 927 km²-t, zömében Csehszlovákia (pontosabban az akkor már autonóm Szlovákia) déli részét, benne Kárpátalja déli részével (Ungvár, Munkács,
Beregszász környéke). Az 1941-es magyar népszámlálás szerint az átkerült 1 millió 62 ezer lakosnak 84%-a volt magyar és
kb. 10%-a szlovák. (Az 1930-as – vitatott hitelességû – csehszlovák népszámlás szerint a magyarok aránya itt 57% volt.)
85 391 szlovák került át a magyar oldalra és kb. 67000 magyar maradt a szlovák oldalon. (Emellett, a Szlovákiánál
maradt 89 000 fõnyi zsidók többsége is magyar anyanyelvûnek vallotta magát.)
17
12400 négyzetkilométer területet csatoltak egymillió lakossal Magyarországhoz. In: Komáromi Lapok, 1938. november
6, 2.
14
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A Doborgaznál átkelt 5. önálló dandár Doborgaz, Keszölcés és Vajka területének
birtokba vétele után, keletrõl nyugat felé haladva Körtvélyes, Bacsfa, Szentantal, Tárnok és körzete, valamint Macháza, Nagyszarva és Sárosfa következett. November 7-én
elfoglalták Gútort, Somorját, Bélvatát és Vajasvatát. E seregtest november 8-án érte el
a célpontját, Dunaújfalu–Sáp és Zonc területét.
A Medvénél átkelt 4. önálló dandár 24/I zászlóalja birtokba vette Balonyt,
Csilizradványt; a 24/II Nyáradot, és ott is maradt; a 24/III zászlóalj pedig Kucsodnál kelt
át, és innét indult tovább. A 4. önálló dandár zászlóaljai Padány, Alistál, Tõnye, Felistál,
Nagymad, majd Ekecs, Dunaszerdahely, Nyék és Várkony körzetét szállta meg. A 6.
önálló dandár szintén november 5-én Komáromnál való átkelés után megszállta a
várost, majd Keszegfalvát, Csallóközaranyost, Örsújfalut, november 7-én Gútát, és
haladtak egészen a határig.
A dandár egy csoportja 6-án 14 óra 15 perckor a kormányzóval az élen ünnepélyes keretek és a város lakosságának üdvrivalgása közepette vonult be Komáromba.18

A bevonulás
„Horthy Miklós, Magyarország Kormányzója, a legdaliásabb magyar katona, egymillió felszabaduló magyar álmából, vágyából, rejtett imáiból mint a leggyönyörûségesebb csodatétel, íme valósággá elevenedett és fehér lovon a magyar nemzeti hadsereg felvirágzott csapatainak élén a Klapka-induló és a Magyar Himnusz hangjai, a
házakat, utcákat, tereket szorongásig megtöltõ emberáradatnak egetverõ üdvrivalgása
közben bevonult az õsi Komáromba.”19
„A magyar nemzeti hadsereg elõõrsei ekkor már a híd közepén álltak, de a spanyol
lovasokhoz még senki sem nyúlt hozzá. Boschéza alezredes szintén megjelent a híd
közepén és pontosan 11 órakor – ti. november 6-án – elhangzott
vezényszava:>>Elõre!<< Abban a pillanatban a magyar utászok széttépték a drótakadályokat, szabaddá tették a híd közepét és megindultak a magyar vitézek, hogy 20
év után ismét birtokukba vegyék ezt az elrabolt magyar várost és soha többé ki ne
adják kezünkbõl.”20
„A képet, amely délután kettõkor jelent meg a komáromiak elõtt, soha, soha nem
lehet elfelejteni.

18
Szabó Helga: A visszacsatolt Csallóköz politikai és közigazgatási beilleszkedése 1938–1941. In: Fórum Kissebbségkutató
Intézet, IV. évf. 2002/2
19
Horthy Miklós seregei élén fehér lovon bevonult Komáromba. In: Virradat, 1938. november 7, 1.
20
Az álom beteljesedett … in: Komáromi Lapok, 1938. november 12, 2.
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Titkon mindig így képzeltük el, álmainkban s kétség-remény
között hányódva: egyszer majd megjelenik Horthy Miklós, Magyarország kormányzója, fehér lován, s megáll a Klapka szoborral szemközt.[…]
A kormányzó testõrei kíséretében lovagolt át Újkomáromból Komáromba.”21
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Elsõként Kállay Éva köszöntötte a kormányzót, pompás virágcsokor kíséretében:
„Fõméltóságú kormányzó Úr!
Húsz év álma vált valóra ebben a szent pillanatban az itt élõ magyarságnak, hogy
ismét a hõs magyar nemzeti hadsereg léptei alatt remeg ez a föld […]A földet bitorolhatták ugyan, de a mi szívünket a magyar haza iránti szeretettõl és ragaszkodástól
eltéríteni egy pillanatra sem tudták.

Hûségünket tisztán megõriztük s ennek az elszántott magyar ugarnak
színes virágaival együtt ebbe a csokorba kötöttük.”22
21
22

Az álom beteljesedett … in:Komáromi Lapok, 1938. november 12, 4.
Az álom beteljesedett … in:Komáromi Lapok, 1938. november 12, 4.
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Ezt követõen Imrédy Béla miniszterelnök, majd Fülöp Zsigmond városbíró mondott üdvözlõ beszédet:
„Húsz nehéz, szenvedésekkel, megaláztatásokkal teljes esztendõ minden könnyes
bánata vált e mai napon végtelen örömmé, kifejezhetetlen hálává és rendületlen
bizalommá lelkünkben, amikor vitéz hadseregünk felszabadító csapatai élén Fõméltóságú Kormányzó Úr Komárom õsi földjére lépett. […] A világtörténelemben példátlanul álló igazságtalanságot tett jóvá az a döntõbíróság, amely nemzetünk két
hatalmas barátja: Olaszországnak és Németországnak akaratát juttatta érvényre … E
döntés hozta meg Komárom fölszabadulását is az alól a kereszt alól, melyet Trianon
vállaira rakott. […] Magyar volt a város ezer éven át, magyar maradt a legsúlyosabb
idõkben is, magyar lelke, magyar szelleme megtartotta magyar nemzetének.[…] A mi
visszacsatolásunk nemcsak hazánk megnagyobbodását jelenti, hanem jelenti azt is,
hogy örök idõkre visszatérünk nemzetünkhöz és hazánkhoz.”23
Az üdvözlõ beszédek után - melyeket számtalan éljenzés szakított meg - Horthy
Miklós kormányzó szólt a komáromiakhoz:
„Nehéz szavakba foglalni azt az érzést, ami eltölt ebben a történelmi pillanatban.
Húsz súlyos esztendõ után elõször lépek seregünk élén a Felvidék felszabadult földjére. Hozom hazatérõ testvéreinknek az egész magyarság szeretetét.[…]
- Az idegen uralom idejében kemény magyarnak lenni, becsület dolga. Komárom kitartott magyar becsületében és ma az õsi Szent András-templom tornyán újra
a mi zászlónk leng.
- Köszönöm e város falai közül a Felvidék hûségét, szeretetét, kitartását és kiváló
vezéreinek a feltámadásba vetett tántoríthatatlan hitét. […]”24
A kormányzó szavait hatalmas ováció követte, mely után Bratkovics Rózsika
verses köszöntõje és az elõkelõségek üdvözlete következett. Végezetül a csapatok
díszmenetben hagyták el a várost. Útjuk valóságos diadalút volt.
Két oszlopba vonultak tovább a magyar honvédek Komáromtól: az egyik Gutáig
ment elõre, a másik Érsekújvár irányában Ógyalla és Bagota községeket szállta meg.
A csapatok november 10-ig mindenütt elérték céljukat. Az élen határbiztosító
századok és elõrevont határbiztosító õrsök haladtak, melyek, miután elérték a határt,
lezárták azt, és a fõ közlekedési vonalakat is. A trianoni határokon nehézfegyverekkel
megerõsítve visszamaradt a határbiztosító zászlóaljparancsnokságok és õrsök egyharmada. Az 1/I õrnaszád a doborgazi és a medvei hidat biztosította, a 2/II pedig az
ó-komáromit. Mindkettõ a 2. vegyesdandár alárendeltségébe tartozott.
„Csapataink ma már egész Csallóközt birtokba a vették – olvasható a november
12-i Komárommegyei Hírlapban - és Érsekújvárt, Lévát elhagyva elérték a demarkációs vonalt.”25
Számadó Emese
múzeumigazgató
Az álom beteljesedett … in:Komáromi Lapok, 1938. november 12, 4.
Horthy Miklós beszél Komárom népéhez. In: Virradat, 1938. november 7,2.
25
Horthy Miklós Kormányzó … in: Komárommegyei Hírlap, 1938. nove,ber 12, 2.
23
24
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Széchenyi Ödön
a Budapesti Önkéntes Tûzoltóság elsõ fõparancsnokának
rövid életrajza
A nagy nevek örökösei nem csak dicsõséget, de jelentõs kötelességeket is örökölnek. Ilyen nagy név örököse volt Széchenyi Ödön is, hiszen a „legnagyobb magyar” Széchenyi István és Seilern Crescencia grófnõ házasságából született 1839.
december 14-én Pozsonyban. Õ volt a család másodszülött fia (bátyja Béla földrajztudós és geológus volt), aki Nagycenken élt és nevelkedett.
A család Nagyenyedrõl hozott mellé kiváló tanárokat, akik a legfontosabb tudományokra és a haza iránti hûségre, szeretetre nevelték az ifjú grófot.
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Nagycenk, a Széchenyi család lakóhelye
1860. szeptember 2-án, az alig 21 éves Ödön grófot egy olyan mély behatás érte,
amely egész életét meghatározta. Ugyanis Nagycenken 1860. szeptember 2-án tûz
ütött ki, mely rövid idõ alatt 8 lakóházat és több gazdasági épületet hamvasztott el.
Széchenyi Ödön azonnal a szerencsétlenség helyszínére sietett. Elsõ volt az oltók
között magát is kitéve a veszélynek, úgy hogy a ruházata is meggyulladt, így ruházatát
is oltani kellet. Ugyanaznap Fertõszentmiklóson is tûz ütött ki, amelynek következté-
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ben 98 lakóház lett a tûz martaléka. A
derék Ödön gróf ott is azonnal megjelent, habár a rémítõ szélvihar miatt lángtengerben és átláthatatlan füstben állott
a város nagy része. Õ itt is emberfeletti
munkát végzett a tûz tovaterjedésének
megakadályozásában. Másnap pedig
igyekezett a szerencsétlen károsultak
nyomorán enyhíteni anyagi segítséggel.
A lelkes fiatal gróf ekkor látta igazán
az emberek szenvedését és tehetetlenségét a tûz pusztításával szemben. Tehát gróf Széchenyi Ödön ekkor esett át
az elsõ „tûzkeresztségen”, és ennek
hatására felötlött benne a tûzoltóság
megszervezésének gondolata, de ekkor
még annak kivitelezési módját nem ismerte. Ezt követõen Ödön gróf rövid idõ
múlva Pestre költözött. Ezt követõen
Ödön gróf, mint agilis fiatal arisztokrata
Gróf Széchenyi Ödön
ki akart lépni a közélet porondjára is.
A kor azonban nem kedvezett a nagy Széchenyi fiának, akit rebellisnek tartott a
helytartó tanács és elnyomó gépezete. Titkos rendõrök figyelték útjait és igyekeztek
személyét befeketíteni.
1862-ben, amikor a harmadik világkiállítást Londonban rendezték, a kiállításon
õ képviselte Magyarországot kormánybiztosi minõségben. Londoni kiküldetése döntõ
hatással lett az egész életére. Ott-tartózkodását felhasználta arra, hogy az akkor már
hírneves londoni tûzoltók életét és munkáját megismerje. Tette ezt azzal a szándékkal, hogy olyan gyakorlati tûzoltói ismereteket szerezzen, amiket aztán itthon hazája
érdekében felhasználhat. Széchenyi Ödön vállalta a legfáradtságosabb tûzoltói gyakorlatot és a tüzeseteknél tanúsított önfeláldozó munkájával kivívta a tûzoltólegénység és a tisztikar elismerését. Mintegy öt hetet töltött a londoni tûzoltóságnál, és 1862.
június 7-én azt írta bátyjának, hogy egy láda könyvet hoz magával, s az a terve, hogy
itthon kidolgozzon egy tûzoltóegylet létrehozásának a tervvázlatát. Hazafelé jövet
meglátogatott néhány francia és német várost és tanulmányozta azok tûzoltói szervezetét. Londonban a hazautazása elõtt vásárolt egy masszív, de karcsú csónakot és
azzal Vushofentõl Linzig egyedül evezett, majd onnan Keve Józseffel együtt eveztek
le a Dunán Pestig. Igaz nem elõször tett kisebb-nagyobb csónakkirándulást a Dunán.
Az atyja által alapított Budapesti Hajósegyletnek Ödön gróf ekkor már választmányi
tagja volt. Ezek után nagyszabású tervet dolgozott ki, hogy Pesttõl Párizsig vízi úton
hajóval eljusson. Évekig folytatott föld és vízrajzi tanulmányokat merész terve megvalósítása érdekében.
Londoni hazatérése után összehasonlítást tett a hazai és külföldi tûzrendészet és
tûzbiztonság között s megállapította, hogy városaink tûzoltói felkészültség terén na-
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gyon elmaradtak. Ezért felvilágosító cikket írt „A tûzoltóintézetek hasznosságáról” a napilapokban.
1862. december 11-én a Pesti Naplóban megjelent
cikkében kifejtette, hogy: „A mûvelt országokban jól
szervezett tûzoltó intézetek várják a garázda lángokat,
célszerû készletekkel elfojtandók azokat, mielõtt nagyobb károkat tennének.” A továbbiakban az önkéntes tûzoltóegyletek létesítése mellett tört lándzsát. Ekkor még nem sejtette, hogy milyen hosszas küzdelmet
kell vívnia a helytartótanáccsal azért, hogy az eszme
testet ölthessen. Elsõként 1862. december 16-ra meghívta magához azokat az ismerõseit, barátait, akikrõl
feltételezte, hogy támogatni fogják a tûzoltóság megalakítását.
1863 elején elõkészítette az alapszabály tervezetet
a tûzoltóság mûködéséhez szükséges pénz biztosítása
végett pedig személyesen felkereste a tehetõsebb embereket.
Pénzgyûjtõ körútjai szép anyagi sikert hoztak. „Az
Ország Tükre” budapesti képes közlöny bemutatja a
Gróf Széchenyi
nagyközösségnek az ifjú grófot, azt írja róla: a „legnagyobb magyar” gróf Széchenyi István ifjabbik fia (már
Ödönrõl elnevezett
eddig is több nemes intézmény köszönheti létét neki…)
tûzoltódíj kupája
…s újabban tûzoltóegylet felállításán fáradozik”
A tûzoltóegylet megalakításával kapcsolatos kérelmét azonban az aggodalmaskodó helytartótanács elutasította 1864. szeptember 20-án. Az elutasítás miatt nem
hátrált meg, hanem 1864. november 9-én egy újabb kérvényt adott be az udvari
kancelláriához, s felhasznált minden összeköttetést, hogy kieszközölje a kedvezõ
döntést.
Egy év múlva 1865. november 28-án választ kapott, mely szerint: ”gróf Széchenyi Ödön abbeli kérelmének, miszerint az általa alapító társaival egyetemben Budapesten tervezett tûzoltóegylet életbeléptetése megengedtessék, hely adatik.” Az átdolgozott alapszabályokat 1866. szeptember 13-án hagyták jóvá.
Idõközben tudatosan készült párizsi vízi útjára, s tervei alapján 1866-ban egy
20m hosszú 2,33m széles kis gõzhajót építtetett magyar anyagból, magyar iparosokkal. Hajójának a „Hableány” nevet adta, s mivel hajóját maga akarta vezetni, 1866.
november 12-én a helytartótanácsnál letette a dunai kereskedelmi hajóskapitányi
vizsgát. 1867. április 6-án indult el Pestrõl, hogy a Duna, Majna, Rajna, Marne folyókon és a Szajnán át vízi úton jusson el a párizsi világkiállításra. Õ volt a kapitány, volt
egy kormányosa egy gépésze, egy fûtõje, és egy 12 éves gyermekszakácsa.
Május 18-án érkezett a Szajnán Párizsba.
Ezren és ezren akarták látni a csodát, mert magyar lobogóval még sosem jelent
meg ott hajó. Egyszeriben Széchenyi Ödön lett a világkiállításon a legérdekesebb
ember Párizsban. III. Napóleon császár és Eugénia császárné maguk is kétszer láto-
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gatták meg a gõzöst. A Hableányt a párizsi
világkiállítás aranyérmével tûntették ki, Széchenyi Ödön pedig vakmerõ vállalkozásáért
megkapta a francia becsületrendet. Ez az útja
sportszempontból mérve úttörõ volt. Vállalkozása Európa szerte nagy feltûnést keltett,
nemcsak a hajósvilágban, de a tudományos
körökben is.
Széchenyi István fia, Ödön, mint a közmunkák tanácsának tagja nagy buzgalommal igyekezett fejleszteni a fõvárost. 1867ben kérvényezte Buda tanácsánál, hogy a
párizsi világkiállításon látott „emelõgép”
mintájára a Városhegyen építsenek hasonlót. A következõ év nyarán alapította meg a
Budai Hegypálya Társulatot és már 1870.
március 2-án megnyílt a Wohlfart Henrik tervei alapján épített „Budai Hegypálya”, a sikló. Két szálloda építése is nevéhez fûzõdik.
1868-ban engedélyt kért és kapott arra, hogy
Gróf Széchenyi Ödön
felesége Almay Irma tulajdonát képezõ Fõ
utca 72-73. szám alatti telken háromemele„tûzpasa”-ként
tes szállodát és kávéházat építhessen. Az Elsõ
Magyar Szálloda Rt-t is 1868-bn hozta létre
és három év múlva már készen állt a Duna-parton a Grand Hotel Hungária.
A különféle részvényes vállalkozásai közül meg kell említeni, hogy 1867-ben
részt vett a késõbbi MAVAG gyár alapjául szolgáló Magyar Svájci Gépgyár Rt. 1868ban pedig az Újpesti Hajógyár alapításában is.
Sorolhatnánk tovább különbözõ kezdeményezéseit. Mindezek mellett fáradhatatlanul tevékenykedett az önkéntes tûzoltóság továbbfejlesztésében. Idõközben belátta, hogy az önkéntes tûzoltó egyesület egyedül nem lesz képes a fõvárosban kifogástalanul ellátni a tûzoltó szolgálatot, mivel az önkéntesek szolgálati tevékenykedése csak az éjszakai órákra korlátozódik. Ezért, már 1869-ben elõterjesztést tett Pest
város tanácsához, hogy az önkéntes tûzoltóság kiegészítésére szervezzenek fizetett
tûzoltóságot is. Indítványát a tanács megértéssel fogadta és 12 fõs fizetett tûzoltósága
1870. február 1-jén megkezdte a szolgálatot. Fõparancsnokká Széchenyi Ödön grófot tették meg. Mint hivatásos parancsnokot azonban a város nem sorolta hivatásos
állásba, így fizetést nem kapott.
Az 1870-es év eseményei közül meg kell említeni a Magyar Országos Tûzoltó
Szövetség életre hívását is. Széchenyi Ödön elnöklete alatt kiküldött szövetségi bizottmány 1870. december 23-án tartotta elsõ ülését. Így az 1871. szeptember havában Pesten tartott nagygyûlés, tûzoltószer kiállítás és ünnepség szervezése is Széchenyi Ödön vállára nehezedett. Mint fõparancsnok a tûzeseteknél a legveszélyesebb
pontokon járt és jelenléte még fokozottabb munkára buzdította embereit. Így tett
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1871. szeptember 13-án is, amikor a Nemzeti Színház díszlettára égett. Tûzoltóinak
emberfeletti munkával sikerült megmenteniük a színház épületét és a ruhatárat. A
tûznél megjelent gróf Andrássy Gyula miniszterelnök is, aki személyesen is meggyõzõdött a tûzoltók önfeláldozó és hõsies munkájáról. A színészek a tûzoltóság tiszteletére hálaelõadást rendeztek és bevétel felét, 1107 Ft-ot a tûzoltóságnak juttatták.
Széchenyi Ödönt a tûz sikeres oltása és az önkéntes tûzoltóság megalakítása
körül kifejtett érdemei elismeréseként 1871. október 15-én a Lipót-rend lovagkeresztjével tûntették ki.
A hatékonyabb tûzoltás érdekében 1872-ben saját költségén hozatott Angliából
egy gõzfecskendõt, amit tiszteletére „Széchenyinek” neveztek el. A gõzfecskendõvel
1872. december 12-én bemutatót tartott a Duna-parton. Tûznél elõször 1873. március 1-jén avatkoztak be vele, a Mezõ utcai Orfeum égésénél.
Széchenyi Ödön 1873 májusában egy elõterjesztést nyújtott be a belügyminiszternek. Ebben rámutatott arra, hogy a tûzoltóintézmények fejlesztését az egész mûvelt világ magáévá tette, s nem sajnálja azoktól sem az anyagi, sem az erkölcsi támogatást, csak éppen hazánkban sínylõdik szegényebben és kezdetlegesebben. Felhívta a figyelmet azokra a módokra és eszközökre, amelyekkel a még bölcsõjében lévõ
magyar tûzoltóság megerõsíthetõ.
Az egyre nagyobb számú tûzesetek közül az 1873. évi július 29-re virradó éjjel a
Kõbányai úton lévõ vagongyár tüze volt a legnagyobb. A tûzoltást Széchenyi Ödön
vezette, és abban az összes pesti tûzoltócsoport részt vett. A tûzoltók derekas munkával megmentették azt az épületet, amelyben a gõzkalapácsok és a kovácsmûhelyek
voltak. Ezek 260 ezer forint értéket képviseltek. A tûz eloltása után a miniszterelnök,
gróf Andrássy Gyula és a kereskedelemi miniszter a helyszínen kifejezte köszönetét
a sikeres oltásért Széchenyinek és vezetése alá beosztott tûzoltócsapatoknak.
A Széchenyi által vásárolt gõzfecskendõ nélkülözhetetlen szernek bizonyult a
további tûzeseteknél is.
1874-ben átvette a budai tûzoltóság vezetését is, miután beolvadt a Budapesti
Önkéntes Tûzoltó Egyesületbe.
Érdemeinek elismerése alapján a török szultán 1874-ben meghívta a konstantinápolyi tûzoltóság megszervezésére. A megtisztelõ meghívásnak eleget téve, 1874.
október 12-én indult Konstantinápolyba. Az ottani bemutatkozása jól sikerült. Ugyanis
Budapestrõl kért magyar gyártmányú tûzoltófecskendõket és jól kiképzett tûzoltókat,
akikkel bemutatót tartott a szultán elõtt. A magyar tûzoltók rendkívüli teljesítõképessége, fegyelmezett, katonás magatartása hibátlan és hangnélküli mûködése láttán a
szultán elismerését fejezte ki, és november 23-án kinevezte Széchenyit a szervezendõ török tûzoltóság fõnökének.
Eredetileg egy évig szándékozott Törökországban maradni, s azt gondolta, egy év
után hazajön és átveszi a budapesti parancsnoki teendõit. Ebbõl sajnos nem lett
semmi. Széchenyi Ödön ugyanis 1874-tõl haláláig a konstantinápolyi tûzoltóság
vezetõje volt. Megszámlálhatatlan tûzesetnél vett részt tûzoltóival a tûzoltásban, emberek és értékek mentésében. 1874-tõl 1876-ig 53 tûzesethez vonultak ki tûzoltói,
ezek közül 17 volt olyan amilyen a tûzoltóság megszervezése elõtt egész városnegye-
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deket semmisített meg. Amikor 1876. november 16-án megmentették tûzoltói a
Szulejmán mecsetet a már biztosnak látszó megsemmisüléstõl, a szultán is meghajtotta elõtte az elismerés zászlaját. 1880 tavaszán a szultán érdemei elismerésül pasává nevezte ki. Ez volt az elsõ eset, amikor keresztény ember ezt a magas méltóságot
elérte úgy, hogy nem kellet áttérnie az iszlám vallásra. Kinevezésével megkapta livai
dandárparancsnoki rangot. A sok-sok sikeres tûzoltás jutalmául 1883-ban már osztálytábornoki rendfokozatot kapott. Ebben az évben a japán kormánytól meghívást
kapott a japán tûzoltóság megszervezésére. Török tábornoki rangjának megfelelõ
japán katonai rangot és magas fizetést ajánlottak neki, õ azonban a japánok meghívását nem fogadta el.
1884-ben, azután, hogy elsõ felesége meghalt feleségül vette Chrislopouló Eftáliát.
(Elsõ feleségétõl egy fia és két lánya, másodiktól három fia és egy lánya született.) Az
évek gyorsan peregnek. 1899-ben töltötte be a 25 éves törökországi tûzoltó szolgálatát. Ez alkalomból a szultántól a legnagyobb török kitüntetést, az Ozmanje-rend
nagyszalagját kapta. A huszadik század fordulója után is arra törekedett, hogy a török
tûzoltóságot is a nyugat-európai színvonalra emelje. Az elsõ világháború kitörése
súlyos feladatok elé állította a konstantinápolyi tûzoltóságot, mert csaknem minden
tûzoltót elvittek a harctérre. A nehézségek ellenére, a világháború befejezése után is
helyén maradt, és továbbra is ellátta tûzoltó fõparancsnoki teendõket. A tûzesetekhez magas kora ellenére is mindig kivonult.
1921-ben gyengélkedni kezdett, érelmeszesedése mind súlyosabb méreteket
öltött, de szellemi frissességét teljesen megtartotta. 1922. januárjában azonban ágynak esett, és március 23-án örökre lecsukta szemét.
Végakarata szerint a ferikõi (Törökország) temetõbe temették. Temetése törökmagyar temetés volt. A törökök megmutatták, hogy szívükbe zárták õt, az udvari
lovasság díszegysége és két zászlóalj tûzoltó kísérte koporsóját. A magyar kolónia
egyik legrégibb tagja mondta a búcsúbeszédet, majd eldördültek a díszlövések.
Erdély Ernõ gyõri tûzoltóparancsnok a következõ sorokkal búcsúzott: „Megnyugvással a változhatatlanba adózunk emlékének, és mikor sírjára letesszük koszorúinkat, meghajtjuk lobogóinkat, meghajtjuk fejünket, térdünket…”.
Összeállította: Bilkó István
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A jó és hasznos közügy eszméjéhez Komárom nagy szülöttje, Jókai Mór is csatlakozott és szintén terjedelmes újságcikket írt a napilapokban, melyekben arra buzdított,
hogy Széchenyi Ödön példájára hazánk legkisebb falujában is létre kell hozni a fölöttébb hasznos tûzoltó társulatot.
Sajnos a vidéki városok, falvak elöljárói jóval késõbb (10-15 év múlva) követték
Széchenyi Ödön és Jókai Mór lelkesítõ felhívását. Történetesen Ó-Szõny község elöljárói
is csak 1881-ben tettek elsõ alkalommal intézkedést a község tûzvédelme ügyében.
A megyei alispán a 156 gy/4058ai 881. szám
alatt kiadott tûzrendõri szabályok a községben tûzoltó egylet felállítását elrendelték: „A községben
felállítandó tûzoltó egylet alapszabályai elkészítésére Vásonkeöy Imre, Nagy Antal, Czike Lajos,
Szauer Jakab, Soós Ferenc, s Hegedûs János képviselõ testületi tagokból bizottság küldetik ki azon
utasítással, hogy munkálatát még ez év folyamán a
képviselõ testületi közgyûlés elé terjessze.”
Az alapszabályokat a fenti bizottság elkészítette a megszabott idõre, ennek ellenére a szõnyi
önkéntes tûzoltóság csak 1885-ben alakult meg.
Ezt bizonyítja a mellékelt alapszabály keltezési dátuma is. A tûzoltóság megalakulásakor egyesületi
elnöknek Nagy Antalt, fõparancsnoknak:
Vásonkeöy Imrét, jegyzõnek: Horvát Józsefet választották. A tûzoltóság részére- a korábbi kézifecskendõ helyett- 1889. február 26-án rendelt az önkormányzat egy 600 Ft értékû lóvontatású kocsifecskendõt teljes felszereléssel együtt.
Ez a kocsifecskendõ több mint hat évtizeden
keresztül hasznosan szolgálta Szõny község tûzvédelmét.
A tûzoltóegylet a huszadik század fordulójától
az elsõ világháború kezdetéig (a béke idõben), úgy
szervezeti, mint szakmai tekintetben szépen fejlõdött. Sajnos ez az örvendetes fejlõdés az elsõ világháború kitörése után megtorpant. Ugyanis a fiatal, lelkes tûzoltókat behívták katonának és kivitték a frontra, ez a körülmény nagyban visszavetette a tûzoltóegylet gyakorlati tevékenységét.
Gróf Széchenyi Ödön
A háború befejezése után – a község közigazgatásának helyreállításával egyidõben (1920.) – az
síremléke
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önkéntes tûzoltó egyletet is újjá kellett szervezni, és az újonnan belépõ egyleti tagok tûzoltói
kiképzését megkezdeni.
A tûzoltóegylet szervezeti és fõleg szakmai
fejlõdése, igazából csak 1925 elején kezdett
érdemben kibontakozni. Az 1925-ben kibocsátott 230.000/1925 B.M számú új tûzrendészeti alaprendeletet, valamint az új tûzoltási
gyakorlatok megismerése érdekében az 1925.
június közepén Esztergomban tartott tûzoltó
szaktanfolyamra két tûzoltó- altisztet delegált a
szõnyi önkéntes tûzoltóság. A tanfolyamon
szerzett ismeretek gyakorlati haszna lemérhetõ
volt a tûzoltóversenyek eredményességében
és a községben keletkezett tüzek gyors, szakszerû oltásában.
A tüzek megelõzésére tett intézkedések.
A korábbi idõkben keletkezett tüzek rendkívül gyorsan terjedtek a falusi településeken
és nagy területen pusztítottak. Ma már tudjuk,
hogy ennek a jelenségnek kézzelfogható okai
voltak.
Elég csak a XVIII-XIX. század építészeti szokásaira az építéshez használt tûzveszélyes anyaGróf Széchenyi Ödön
gokra utalni. Ahogy a legtöbb magyar falusi
bronz szobra
településen, úgy Szõny községben is az elmúlt
századokban a lakóházakat és gazdasági épületeteket szorosan egymás mellé vagy
egymáshoz építették. Az épületetek többségét pedig (különösen az istállókat, ólakat)
szalmával, náddal fedték be. Az állattartáshoz szükséges szálastakarmányt, alomszalmát a gazdasági udvarban vagy az istállók padlásán tárolták. Mindehhez még hozzájárult a nyíltlángú világító eszközök (mécses, gyertya, petróleumlámpa) használata.
Ezek a körülmények nagyban hozzájárultak a gyakori tüzek keletkezéséhez, és a gyors
terjedéséhez. Ó-Szõny község önkormányzata, a tüzek megelõzése érdekében, elsõ
alkalommal 1889-ben adott ki tûzrendészeti szabályrendeletet. A szabályrendelet 3. §a kimondja:
„A községi épületetek közt minden tûzveszélyes cselekmény szélvész esetén, vagy
nyomtatás és behordás idejében nyílt helyen, szérük, kazlak, csûrök vagy fészerek
körüli szivarozás és pipázás, disznópörzsölés a község beépített belterületén, házak
között, udvarokon, gõzgéppel való cséplés, fedetlen égõ gyertyával való járás, lövöldözés szigorúan tiltatik…”
A tûzoltóegylet a két világháború között az 1930-as években fejlõdött a legdinamikusabban. Szakmai tekintetben ezekben az években egyre több fiatal tûzoltó végezte
el az ún. altiszti tûzoltótanfolyamot. Ez pozitívan hatott a tûzoltóegylet szakmai színvonalának fejlõdésére. Történetesen 1931. augusztus 15-16-án Komáromban zászló-
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szenteléssel egybekötött területi tûzoltóversenyt rendeztek.
A versenyen a- falusi csapatok közöttkitûnõ szerepléssel a szõnyi tûzoltóegylet csapata nyerte az elsõ díjat és a díszoklevelet.
Ezt követõen a további években is
második-harmadik helyezést ért el a csapat a járási, illetve területi versenyeken.
A tûzoltói munka mellett az egylet fiatal tagjai Kovács Béla tanító úr egyleti parancsnok irányítása mellett bekapcsolódtak a falu kulturális életébe is. Az egyesület -esetenként- önálló jótékonysági, kulturális rendezvényeket is tartott.
1937-ben kimagasló érdemeket szerzett a községnek az önkéntes tûzoltó egylet. Ugyanis 1937. július 4-én a KomáromEsztergom megyei Tûzoltószövetség újonnan beszerzett, gyönyörûen hímzett zászlaját Komáromban szentelték fel. A zászlószentelés napján megyei tûzoltóversenyt
Gróf Széchenyi Ödön által
is rendeztek, melyet kimagasló eredvásárolt és üzemeltetett
ménnyel a szõnyi tûzoltóság versenycsatûzoltókocsi
pata nyert meg. Az elsõ helyezett szõnyi
tûzoltócsapat, az újonnan felszentelt megyei zászlót- mint vándordíjat- vehette át és egy
évig (a következõ megyei gyûlésig) féltõgonddal, de nagy büszkeséggel õrizte.
Következtek a második világháborús évek. Magyarország hadba lépésekor (1941.
június 27.) megismétlõdött a jól képzett fiatal és középkorú tûzoltók hadbahívása (bevonultatása) így a tûzoltóegylet gyakorlatilag mûködésképtelenné vált. A tûzoltó felszerelések többsége (karbantartás hiánya miatt) tönkrement, használhatatlanná vált.
Így a háború befejezése után ismét a nulláról kellett kezdeni a község tûzvédelmének
és tûzoltásának újjászervezését. Az újjászervezést azonban több tényezõ is hátráltatta.
Többek között az ország katasztrofális gazdasági helyzete, a társadalmi rendszer és a
közigazgatás teljes átalakítása, a tûzoltó felszerelések pótlásának akadályai. Minden
nehézség ellenére néhány lelkes –a hadifogságból hazatért- önkéntes tûzoltó 1945
közepén megkezdte a tûzoltói szolgálatot az egyetlen lóvontatású kocsifecskendõvel.
Mindezek elõtt legfontosabb feladat volt a kocsifecskendõ üzemképessé tétele.
Szerencsének mondható, hogy az 1940-es évek második felében nem fordultak
elõ nagyobb kiterjedésû tûzesetek a faluban.
A tûzoltóegylet úgy szervezeti, mint szakmai tekintetben csak az ’50-es évek elejére
érte el a háború elõtti színvonalat. Mûszaki tekintetben jelentõsebb elõrelépés csak
1954-ben történt. Ugyanis ebben az évben a Belügyminisztérium –az árvíz elleni
védekezés megerõsítése szempontjából- egy utánfutóval ellátott 800l/perc teljesítmé-

MONOSTORI KALENDÁRIUM

HELYTÖRTÉNET

nyû kismotorfecskendõvel látta el a tûzoltóegyletet. A motorfecskendõ kezelése és a
tûznél való alkalmazására újabb tûzoltókat kellet tanfolyamokon kiképezni.
A késõbbi évek folyamán a tûzoltóegylet versenycsapata igen jól szerepelt a versenyeken, de a tûzoltási, árvízvédelmi munkákban is.
Történetesen 1972-ben a járási és a megyei tûzoltóversenyen is elsõ helyezést ért
el a versenyraj a 800-as kismotorfecskendõ kategóriában.
A tûzoltó egyesület hivatalosan 1982-ig mûködött. A Komárom-Ószõny közigazgatási összevonás illetve a Komárom- és a MOL hivatásos tûzoltóságának egyesítése
idején a Szõnyi Önkéntes Tûzoltó Egyesületet határozatilag megszüntették.
Felhasznált forrásanyagok
1. Kürthy - Tóth: Komárom- és Szõny Képviselõtestületi ülések jegyzõkönyvének
kivonata.
2. Országos Levéltár Budapest: K150-1888-VIII.-8-5232.sz ügyiratok
3. Bozsó Ferenc – Dr. Németh József: Tûz elleni küzdelem Kalocsán
4. Komárom megyei alispán 156/4058/1881. sz. rendelete az Ó-Szõnyi ÖTE
megszervezése.
5. 100/1882. sz. ügyirat: az Ószõnyi Tûzrendészeti szabályainak megalkotása.
6. 439/1889. sz. ügyirat: Tûzoltófecskendõ beszerzésének elrendelése.
7. 66/29/1943, 66/30/1943, 66/31/1943, sz. ügyiratok tûzoltószerek kiegészítésére
megrendelõk.
(Az ügyiratok megtalálhatók a Komárom- Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára Komáromi Fióklevéltárában.)

Rácz Lászlóné

Miklósnak
Tétova kezed kezemhez ér,
De szívem remeg belé,
Emlék ébred szívembe – régrõl Pergament kezed fogom,
Szemembõl könny csorog.
Pillád rebben, ajkad mozog:
Imát mormol, vagy szerelmet,
-Ifjúnak látlak, szerelmesnek,
Gondoskodó szeretõnek.
Apa lettél, majd nagyapa,
Körül rajongott a sok unoka.
Ha kirepültek is, mint fecskék visszatértek.
Most te indulsz utadra,
De a fészek üres marad,
Ha menned kell, elengedlek,
De hagyd meg nekem az emlékeket,
Mely tovább él szívembe.
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Dr. Kreft-Horváth Loránd

És még miért is jó, hogy civil szervezetek mûködnek lakóhelyünkön….
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Nem túlzás azt állítani, hogy Koppánmonostoron (Katapán monostorán) több
évtizede köztéri alkotás formájában nem történt kulturális fejlesztés. Az is tény, hogy
Monostornak nincsen központi tere, ahol megemlékezéseket, ünnepségeket lehet
tartani. És az is tény, hogy a város vezetõinek 2006-ig nem volt konkrét elképzelése,
hogy miként hasznosítsa a mai labdarúgó pályával szemközti, az elágazó monostori
fõ utca által körbeölelt füves – fás területet.
Az Élettér Egyesület három tagjának – Czidlina Balázsnak, Monostori Jánosnak
és jómagamnak - éppen a fent felsorolt okok adták az ötletet, hogy lakhelyükön
történelmi emlékparkot, történelmi sétányt alakítsanak ki a helyiek számára. A rövid
szóbeli tervezgetést tettek követték; a kezdeményezõk írásbeli javaslatukkal fordultak a komárom képviselõtestületének tagjaihoz, illetve több személyes egyeztetés is
történt ez ügyben.
A parkról az eredeti elképzelés egy kicsit más volt, a kopjafák nemcsak a hét
honfoglaló vezérre emlékeztettek volna, hanem Monostorral kapcsolatos történelmi
dátumokra is. A tervezés és a kialakítás során azonban a kezdeti elképzelés módosításokon ment keresztül, szerencsére a koppánmonostori részönkormányzat is felkarolta a kezdeményezést, és lassan elindulhattak a munkálatok. A kopjafák készen
vannak, melyek Bruncz János fafaragó mester keze munkáját dicsérik. A felállításra
szánt földterületet azonban még rendezni kell. A víz és az elektromos áram ellátást
biztosítani kell. Rremélhetõleg 2008 tavaszára elkészül a Vezérek Parkjának elsõ
üteme, mikor a kopjafák felállítására és a park avatójára is sor kerülhet.
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Dr. Baranyai József

Csallóközi aranymosás
Egyik kedvenc aranyászó helyük volt az aranymosóknak a komáromi Erzsébet sziget.
Konkoly Thege Balázs dr. komáromi ügyvéd szíves volt közölni, hogy 25-30 évvel
ezelõtt látta az aranymosókat munkában a komáromi Erzsébet sziget felsõ orrán, a zátonyon, azon a helyen, ahol most a vízmû van. Az itt mûködött aranyászok mind aranyosi
emberek voltak Kerestek naponta 1.40-1.60 forintot, ami akkor nagy pénz volt. Ezeknek
volt egy hosszúkás négyszögletes üvegcséjük, amely rovátkával hitelesítve volt, s a beváltáskor a rovátkákból állapították meg, hogy mennyit ér az arany és készpénzben fizették
ki. E foglalkozást azért hagyták abba, mert a Duna szabályozása sebesebbé tette a Duna
folyását s az aranyat tartalmazó homok nem ülepedhetett le a parton, hanem a folyó
medrébe került. Sokszor lehetett látni, hogy a nap-fényben csak úgy ragyogott a parti
fövény. Az aranyászok különösen a Fogthüy féle kert mellett szerettek tanyát ütni az
Erzsébet szigeten. Asszonyokat, leányokat és gyermekeket is foglalkoztattak az aranymosásnál. Rendesen, többen összeálltak „bokrokba”, csoportokba. A kereset közös volt. A
vizet a zátonyon hevenyében ásott gödörbõl rendesen ketten merték a mosópadra.
Lakatos Károly, komáromi községi elemi iskolai igazgató volt szíves velem közölni,
hogy 1890-ben látott egy elég fiatal aranyászt aranyat mosni az Erzsébet-sziget orrán,
aki kérdésére elmondotta, hogy átlag naponta egy gramm aranyat tudott összegyûjteni. A kimosott aranyport az öreg Király komáromi aranymûvesnek szokta eladni, aki az
arany grammját egy forintért vette meg. Az itt említett aranyász nem komáromi volt, s
mondotta, hogy bizony néha semmit sem keres.
Ugyancsak Lakatos Károly igazgató szíves figyelmeztetésére az Erzsébet sziget öregebb csõszeit is kikérdeztük tárgyunkra nézve. A csõszök elõadását ifjú Tárnok Gyula
fõgimnázista stenografálta le, aki különösen fáradhatatlan volt az adatok gyûjtésében.
Gulyás Ferenc, az egyik Erzsébet szigeti csõsz a következõket mondotta:
„A 80-as években, mikor a városnál kocsis voltam, a sziget orráról hordtunk kavicsot.
Ott volt akkor három aranyat mosó ember; az egyik, amelyikkel beszéltem, Ásványi volt,
a másik kettõt nem tudom. Akkor az aranymosás tiltva volt, de nekik külön engedélyük
volt. Kaptak egy kis vas iskátulyát, amelyiknek a tetején olyan nyilás volt, mint a
pörsölyökön a templomban. Beletették az aranyat, de ki nem vehették, mert lakat volt a
födelén. Ezt a ládát minden negyedévben bevitték Pestre, oszt ottan beváltották. Azt
mondták, hogy egy naponként kerestek 3 forintot is, de megesik, hogy semmit se. Ezek
leginkább a leéli zátonyokon mostak, meg a sziget orrán, de azért másuvá is elmentek.
Akkor a sziget orrán a zátonyok kavicsosak voltak; rézsútos padjukra annyi kavicsos
homokot is kimertek egy nap alatt, amennyi egy kocsira elfér. A pad rovátkás. Erre,
egyszerû fekete bársonyt tettek és erre jött a kavics; körülbelül két literes meregetõ edénnyel
vizet mertek a padra és a kavics lement, az arany ott maradt a bársonyban, amit este egy
fekete viaszos vászonra vertek ki, azután bezárták az iskátulyába.”
Mikor matróz voltam egy dunai hajón egész Paksig láttam aranymosókat.
Gulyás Ferenc erõsen állította, hogy nem posztó volt a padjukon, hanem bársony.
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Talán finomabb bolyhos posztó lehetett, ámbár a bársony is igen alkalmas lehet az
aranypor felfogására.
A Gulyás Ferenc elbeszélésében említett perselyszerû aranytartót talán inkább
maguk az egycsoportban dolgozó aranyászok alkalmazták és pedig azért, hogy egyik
a másikat meg ne rövidítse, mivel a kereset közös volt. Ez az aranytartó ládika hasonló
lehetett a mai tölcséres tintatartóhoz, amelyet felboríthatunk, de a tinta nem ömlik ki
belõle. Ilyen ellenõrzõ vas szelencének másutt nem akadtam nyomára, de ez nem
zárja ki, hogy csakugyan használták.
A másik szigeti csõsz, Száki Ferenc a következõket mondotta:
„Még ezelõtt öt évvel is mostak itt a sziget orrán aranyat szapi emberek. Volt nekik egy
sima rézsútos padjuk, amelyiken egy cm mély és széles rovátkák voltak körösztbe bevésve. Némelyiknél posztó is volt a rovátkában, de azt mondták, hogy a nem posztós pad
jobb, mert a fa jobban megfogja az aranyat. Beszélgettünk, hogy milyen az élet náluk,
meg nálunk? Azt mondták, hogy ha jól beüt, 60, 80 vagy 100 pengõt is keresnek egy
hónap alatt. Mindig dolgoztak. Este kivették azt, amit nappal mostak, reggel meg azt, amit
éjjel mostak. Választóvízzel szedték ki az aranyat a deszkáról, aztán kis golyókba gyúrták
össze. Összegyúrtak néha akkorát is, mint egy kukoricaszem. Gusztus volt nézni.”
Itt megint egy adat arra, hogy az aranyászók nagyon is szorgalmas emberek voltak.
Nem csak nappal, de éjjel is dolgoztak. Siettek felhasználni a holdvilágos és a nyári
csillagos éjeket. E munkához különben nem kellett valami nagy világosság, mert csak
vizet kellett merni a vízmerõ köpõcével, vagy — mint a szapiak mondták — meringülõvel
az aranyász deszkára, amit akár sötétben is elvégezhettek. Az arany mosás többi teendõi,
az aranyszemek lesöprése a padról, stb. természetesen csak világossal végezhetõk.
Az éjjeli munkára a meggazdagodás vágya, az olthatatlan kincs-szomj, vagy a munkaszeretete ösztönözte-e õket, az a dolog végeredményén nem változtat.
Száki Ferenc említette választó víz alatt bizonyosan higanyt kell érteni.
A fentebb említett két szigeti csõsz mondotta még, hogy az aranyászok, akik az
Erzsébet-sziget orrán dolgoztak, gyékénybõl csinált sátrak alatt laktak.
10—15 évvel ezelõtt Czike János tanyi lelkész még többször látott a komáromi
Erzsébet-sziget orrán aranyat mosni.
Alapi Gyula dr., Komárom vármegye levéltárnoka és Tóth Imre komáromi városi
kamarás öt évvel ezelõtt láttak aranyászni utoljára a komáromi sziget orrán. Az aranyász nem komáromi volt.
Itt említem meg, hogy Szokoly Viktornak a „Hazánk s a Külföld” címû folyóiratban
megjelent s elõbb már közölt cikke is felhozza, hogy az aranyászok szívesen keresték
fel a komaromi szigetet.
Komáromban az öreg Grünhut József aranymûves szokta összevásárolni a kimosott aranyport az aranyászoktól. Õ sok érdekes dolgot tud errõl a kiveszett foglalkozásról, éppen azért szóról-szóra közöljük szavait, amelyeket ifjú Tárnok Gyula gyorsírt le.
„Abban a régi jó idõben, — úgymond az öreg Grünhut — mikor az aranymosás
virágzott, a Duna folyása mentén számos helyen felállították az aranymosók padjaikat.
Kis deszkaalkotmány volt ez, és két lába magasabb; kettõ alacsonyabb volt. Kétféle
ilyen padot ismerek. A pad deszkáját vagy keresztben metszették be kis csatornákká,
vagy posztót szegeztek a deszkára. A szeget alól verték be. Erre a padra tették a homo-
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kot, melyet a Dunából szedtek ki. Egy közönséges edénnyel folyton méregették a vizet
és öntözgették a padon a homokot. Most már így a homok lefolyt, az arany pedig a kis
csatornákban, vagy a posztóbán föntmaradt. Természetesen a posztó több aranyat
fogott fel, mint a deszkába vájt csatorna és az összegyûjtés is könnyebb volt; tehát a
posztót jobban szerették, de mert a pénzt sokan sajnálták érte, kevesen használták.
Mikor már a homokot lemosták, a posztót megszárították. A száraz posztóra nagy
papirost tettek, a padot megfordították és az egészén száraz posztót levették a padról,
kirázták a papirosra és ott volt a kimosott, por alakú arany. Ezt azután összeseperték,
(legtöbbször nyúllábat használtak e célra) közönséges kanálba tették higannyal együtt
és kiégették. A kiégetés úgy történt, hogy lángra tartották az elkészített kanalat, a higany, mely, az aranyat magába szívta, elpárolgott, az arany pedig meg-maradt. Ha
egyszeri égetés után nem volt elég tiszta az arany, másodszor is kiégették. Kiégetés után
kis golyókat csináltak az aranyból.
Volt rá eset, hogy a teljesen kiégetett aranyban ezüst is volt; ekkor az arany értéke
csökkent.
Egy arany (5 forintos aranypénz) nehézségû aranyért kaptak 5 forintot. Egy aranyban 31/2 gramm arany van, az aranymosók tehát 2 86 K.- ért. adtak egy gr. aranyat ma
pedig 3 33 K-t fizetünk egy gramm vegyileg tiszta aranyért.
Bizony kérem az aranymosók keresete nagyon is bizonytalan volt. Elõfordult,
hogy egész napon át mostak és nem kerestek semmit. Általában, ha találtak aranyat:
egy nap alatt 1-5 forintot kerestek, de a legritkább esetek közé tartozott már az 5
forintnyi napi kereset.
Komáromban nagyon kevés aranyat mostak.
Én már 20 éve, hogy nem vettem aranyat, azóta nem hoztak hozzám az aranyászok. Abbahagyták az aranymosást, mert a szabályozás folytán a Duna medrébe sok
köves és agyagos iszap került és a part alkalmatlan lett aranymosásra. Azután meg a
kiégetés veszedelemmel is jár. A higany, kérem, mérges gõzt bocsát ki, melybõl ha
beszív az ember, mind a 32 fogát elveszti, azonkívül még nagyobb szervi bajt is okozhat. Mi, ha tüzes arannyal dolgozunk, aranypénzt teszünk szánkba és a pénz a rárakodott higanytól egészen fehér lesz.
Az aranymosók aranyukat nálunk, aranymûveseknél, ötvösöknél értékesítették,
de minket nem tudtak becsapni, mert megpróbáltuk, tiszta-e az arany. Volt itt Komáromban egy Brandstein Ludvig nevezetû ruhakereskedõ a Baross utcában, aki nagyon sok aranyat összevásárolt. Apja aranymûves volt és valamit értett az ilyesmihez,
de azért õt is sokszor becsapták.
Legfõbb ok, hogy abbanhagyták az aranymosást, az, hogy igen keveset találtak.
Fáradságos munka volt nagyon az aranymosás.”
Brandstein Lajos már nagyon szûkszavú volt a fölvilágosításban. Csak annyit mondott, hogy õ is vett néha aranyat az aranymosóktól, s hogy néha egy-egy aranyászó
csapat keresett 10 forintot is egy nap alatt. De ez ritkaság volt. A közmondás csak azt
mondta róluk, hogy ahány aranyász, annyi rongyász.
Gyûjtõmunkát végezte: Hegedüsné Baumann Dóra, Kiss Károly és Kollárik Milánné
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110 éves a koppánmonostori iskola
Fényes Elek: Komárom vármegye

KÖZOKTATÁSÜGY
I. NÉPOKTATÁS
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Komárom vármegye nevelésének és oktatásának történeti múltjáról sok a töredékes följegyzés, de egységes képét megörökíteni mégis vajmi nehéz. Országútja volt e
vármegye, ezer év óta, hol Kelet pusztító csordáinak, hol Nyugat kíméletlen zsoldosainak; elannyira, hogy még az úgynevezett canonica visitatiók is hézagosan emlékeznek meg róla. Inkább az egyházak Memoriaie Historicumain és Matriculáin elindulva
igyekszünk bevilágítani a múlt homályába.
A régi jobbágyvilágban ugyanis a népnevelés és népoktatás még majd-nem fényûzés számba ment s alig volt több az egyház veteményeskertjénél. Valamelyes oktatásban csak a köznemesek és a városi polgárok csemetéi részesültek, ezt pedig, egészen
a reformáczióig, szerzetesek és apáczarendek végezték. Éppen ezért a népoktatás
czentrumai akkoron a rendházak, monos-torok és a nagyobb kúriák valának, a hol
állandó, vagy peregrinuskodó szerze-tesek oktatgattak.
A régi szerzetesi iskolák
Ilyen iskola volt e vármegye területén a koppánmonostori, Komárom tõszomszédságában. Ez az apátsági iskola 1222-tõl 1411-ig a czisztercziták vezetése alatt állott,
azontúl pedig a pannonhalmi benczések látták el. Hasonló iskolájok volt a
benczéseknek, az alsó-csallóközi köznemesség és megváltott jobbágyaik számára
Füssön. A mai tatai járásnak hajdani iskolája a Tata melletti kálvária magaslatán, az
úgynevezett Ó-Tatán volt, a melyet Szent István keresztapja : Deodatus, sanseverinói
gróf alapított. Híres szerzetes-iskola volt a majki; az Általér partján és az udvardi kálvária táján pedig a pálosok hazafias szellemben vezetett iskolája. A gesztesi járásban
Vértes-keresztúron szintén a pannonhalmiaknak volt jóhírû iskolájuk.
E vármegye területén általában elég nyoma van a hajdani népnevelés-nek és
népoktatásnak, mert három helyrõl is irányították azt: Esztergomból, Gyõrbõl és Pannonhalmáról.
És ha mindezekhez hozzá vetjük azt is, hogy alig volt jelesebb uralkodója hazánknak, a ki e vármegye területén meg ne fordult volna, valószínû, hogy a nép nevelése
és oktatása nem lehetett és nem is volt olyan elárvult, mint az ország sok más vidékein.
A reformáczió
A népnevelés és népoktatás ügyét azonban a reformáczió elõbbre vitte. Igaz ugyan,
hogy a hirtelen elszaporodott felekezeti iskolák azután is inkább a vallást szolgálták, de
a protestánsok Németországból behozott trivium tantárgybeosztása (írás, olvasás és
számolás) csakhamar divatba jött a szerzetesrendek alsófokú iskoláin is.
Gyûjtõmunkát végezte: Hegedüsné Baumann Dóra, Kiss Károly, Kollárik Milánné
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Dr. Kreft-Horváth Loránd

A monostori iskola 27 évvel ezelõtt…
Több mint negyed százada, hogy iskolába kezdtem járni Koppánmonostoron,
oda ahová még jó anyám is járt. Kisdiák koromban még szombaton is volt tanítás,
cserépkályhával fûtötték a termeket, a mellékhelyiség az udvar másik végében néhány
fa mögött bújt meg - igazi faülõkés, pottyantós; és a mai tornaterem helyén, füvesföldes focipályán rúgtuk a bõrt a napközi szabad perceiben.
Az iskolaudvar közepén állott még egy melléképület, melyben tûzifát és szenet
tároltak, meg persze a karbantartáshoz szükséges eszközöket. E téglaépület mögött –
Istenem – hányszor feküdtünk hanyatt a tavaszi, puha fûben Pipics Jozsóval, és kémleltük az égen a felhõket, próbáltuk kitalálni, hogy mihez hasonlítanak leginkább.
Közben pedig a közelgõ nyári szünetet tervezgettük.
Akkoriban sem volt nagy létszámú tanulója az iskolának, minden évfolyam egy
20-25 fõs osztályból állt, ez adta a lehetõséget arra, hogy szinte mindenki ismert
mindenkit. Elsõs lurkóként tisztelettel néztünk fel a nyolcadikos nagyfiúkra, név szerint
azonosítottuk mindegyiket, és természetesen hozzájuk szerettünk volna hasonlítani.
Az iskola családias hangulatát tovább emelte, hogy a konyhán kitûnõen fõzték a
legegyszerûbb ételeket is, tízóraira pedig egy nagy papírzsákból két diák árulta a péksüteményeket minden osztályt körbe járva. Életemben a legfinomabb friss, tömör
(adalékmentes) zsemlét ebbõl a zsákból ettem, azóta is keresem ezt az ízt (és talán ezt
a hangulatot is). A zsemle akkor még 50 fillérbe került.
Tanítóink, tanáraink nagyon szerettek bennünket, mindenkivel volt idõ és lehetõség eleget foglalkozni. Anci néni (Lipka Józsefné) rajzszakkörein szárnyaltunk, rengeteg díjat és országos hírnevet szerezve ezzel is ennek a kicsi iskolának. Az orromban
érzem a nagy rajzos szekrény temperás-festékes szagát, mikor arra gondolok, milyen
lelkesen kerestük az elõzõ szakkörön félbehagyott munkánkat. A földrajzot is õ tanította, az elsõ órára még ma is emlékszem pontosan, amelyen meggyõzött bennünket
arról, hogy ezt a tantárgyat csak térkép segítségével lehet igazán elsajátítani. Gabi néni
(Hojka Jánosné) kiváló magyaróráit végigdolgozva biztos alapokra tettünk szert a
magyar nyelv és irodalom terén.
A sort még folytathatnám tovább, hisz tanítóink, tanáraink mindent megtettek azért,
hogy általános iskola után tovább folytatva tanulmányainkat sehol se valljunk szégyent!
Fûtési szezonban felsõsként néhányan korán érkeztünk az iskolába. Ilyenkor a
cserépkályhákban már ropogott a tûz, s a szeneslapátot óvatosan felforrósítva a tûz
felett kukoricát pattogtattunk. Merengve néztük a lángokat, a tûz õsi ereje nemcsak
arcunkat melegítette meg, hanem egészen a lelkünkig ért. A pattogatni valót Skuba
Zsolti hozta mindig, aki sajnos már nincsen közöttünk.
1997-ben ünnepelte a koppánymonostori iskola fennállásának századik évfordulóját, idõsebbik fiam ekkor született. Most mindketten 10 évesek, az egyik 110 a másik 10.
Észrevétlen suhannak az évek bizonyos emlékeket maguk mögött hagyva és a feledés homályába veszejtve, bizonyos emlékek örökre megmaradnak. És az iskola? Az
örök…
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Szeretem és szerettem ezt a falut,
sosem kívánkoztam el innen...
Beszélgetés Nagy Ilonával
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– Meséljen Monostorról és a családjáról.
– Mindig Monostoron laktam, ide születtem. Szeretem és szerettem ezt a falut, sosem
kívánkoztam el innen. Én vagyok talán a legidõsebb jelenleg. Itt a Duna parton születtem, ahol a húgom is. Még most is áll a régi
házunk. Az unokám és férje a nyáron elvittek, s megnézhettem. Nagyon szépen gondozott most is. Ugyan egy kicsit azóta már
átalakították az új tulajdonosok, de én még
ráismertem. Szép.
Hatan voltunk testvérek, de már csak én
vagyok és a Bözsi húgom, aki négy évvel
fiatalabb nálam. Õ most Igmándon lakik a
férje halála óta, de eljár hozzám minden héten egyszer, de ha lehet kétszer is.
Családunkban két fiú volt meg négy lány.
Én vagyok az ötödik gyereke szüleimnek.
Szüleim napszámosok voltak a grófné birtokán.
A bátyámnak földje volt a Pap teleki úton, meg itthon is volt nekik szõlejük, a
felesége is idevaló volt, õ halt meg elõször. A nõvérem a lengyárban dolgozott, a többi
testvérem nem dolgozott. A Maris nénénk, a Margit nénénk a Józsi bátyánk mind
szellemi betegek voltak. Leginkább itthon segítettek, vagy alkalmi munkán dolgoztak.
Fiatal koromban sok táncmulatság volt a faluban. Mi a búcsúba ki szoktunk menni,
de nem táncoltunk, nem mulattunk. Házi mulatságok voltak a baráti házaknál, azt
viszont nagyon szerettem, fõleg a keringõt. Anyáméknál laktunk még. Volt egy ember,
akinek harmonikája volt, zenélt, s mi táncoltuk. Nem nagy mulatozások voltak ezek,
hanem csak két-három pár táncolgatott. Rauck Rudi volt az, akivel nagyon szerettünk
keringõzni. Nagyon jól tudott táncolni, tõle tanultam meg a keringõt is.
Akkoriban jóval kevesebben laktak Monostoron. Szinte mindenki ismert mindenkit. Ez biztonságot adott. Ma már nagyon sokan beköltöztek a faluba, nagyon kevés
embert ismerek.
Akkoriban még bolt sem volt itt. Be kellett mennünk vásárolni Komáromba. Ez is
egy rendszeres tevékenység volt a helyieknek. A Duna-parton el lehetett menni, meg
vissza is és így gyorsabb volt a közlekedés. Vendéglõ azonban volt helyben. Már
meséltem, hogy abban rendezték a nagyobb táncmulatságokat is.
Nekem három gyermekem volt. Az egyik 38-ban született a másik 41-ben. A legki-
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sebb 2 és fél éves korában halt meg agyhártyagyulladásba, Pesten. Mihálynak hívták
és Pesten temették el. A férjem pedig fiatalon Kapuváron halt meg, ott is van eltemetve.
Sosem tudtam elfelejteni, így az életem újrakezdése nem sikerült. Maradtam egyedül a
gyermekeimmel.
– Ilus néni a legidõsebb monostori, aki a helyi iskolában tanult. Mesélne errõl az
idõkrõl?
– Azt hiszem, hogy összevont osztályokba jártunk. Hat osztály volt, három ismétlõ. Én
ugyan az elsõ osztályban megbuktam, mert a lábam eltörött és 63 napot hiányoztam.
Orvos nem volt akkoriban, így édesanyámmal magunk kezeltük a lábam, ami elég hosszadalmasra sikerült. Kijártam mind a hat osztályt meg a három ismétlõt is. Hiszek Nándor
volt a tanító, aki Tóth igazgató mellett dolgozott. Szerettem õket, de szerintem mindenki
más is szerette õket. A Tóth igazgató több színdarabot is készített a gyerekekkel. Én nem
színészkedtem, de többször szerepelhettem. Szavaltam: „Megy az Ilona az iskolába, nyakában az útitáska”- többre sajnos nem emlékszem. Nagyon szerettem iskolába járni.
Nem volt különösebben kedvenc tantárgyam, mert mindegyiket szerettem.
– Tetszik emlékezni, arra, hogy hányan jártak egy osztályba?
– Rukken Ferencné, Rák Bözsi, Rák Irma, Kováts Julis. Sajnos elfelejtettem már,
kikkel jártam egy osztályba, vagy iskolába. Nagyon régen volt, és a nevek is nehezen
jutnak az eszembe. Lehet, hogy az elõbbieket is összekevertem.
– Mit csinált az iskola után Ilus néni?
– Elmentem a napszámba, mint akkoriban szinte mindannyiunk. Molnárnénál,
Harsányinénál, Tarnaiknál dolgoztam rengeteget. Ahol most a Komjátiék laknak ott is
nagy darab szõlõ volt, ott is dolgoztam A Gyürki grófnõnél is dolgoztam. Herka,
Nagyhalom, Újszállás puszta, ismertem az összes földet a környéken.
Aratáson és a szõlõkben kaptam leginkább munkát. Az aratáson elsõ éven kötélterítõ voltam, majd kilenc évig elsõ marokszedõ. Ez volt a legnehezebb, mert ott dupla
kéve volt, s nagyon oda kellett figyelni. Nehéz fizikai munkák voltak akkoriban ezek.
Kevés idõt a lengyárban is voltam lent teregetni lent nyírni, de ez csak idõszakos
munka volt, mert állandó munkára nem vettek fel a gyárba. Rövid ideig a Tornyos
villában és egy ügyvédnél bejárónõ voltam. Akkortájt még nagyon rendezett, szép volt
a villa. Legtöbbször azonban a szõlõkben dolgoztam. Egy szõlõsgazda kivételével
minden szõlõben megfordultam. Akkor még kapáltuk a szõlõtõke közeit. Metszettünk,
kacsoltunk, minden munkát elvégeztünk, ami adódott. Természetesen a szüret idején
is kivettük a részünket a munkából.
Sokat dolgoztam, elfáradtam. Ma már csak inkább pihenek, s örülök, ha látogatóm
jön. Akkor tudok egy kicsit beszélgetni, ezzel is telik az idõ.
Készítette: Juhász Ildikó és Monostori Éva
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ARATÁSI ÉS CSÉPLÉSI SZERZÕDÉS
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Mely egyrészrõl a prímási öregcsémi gazdaság intézõsége, mint munkaadó, másrészrõl alulírott Tábor Károly és társai monostori lakosok, mint munkavállalók között
1932. évre az alábbi feltételek mellett köttetett:
1./ A munka tárgyát képezi az öregcsémi XXIV. sz. t. 50 m. hold búza, ujmajori 90 m.
hold búza, ujmajori 31 m. hold rozs, ujmajori 20 m. hold õszi árpa, ujmajori 30 m.
hold tavaszi árpa, vagyis összesen ccs 140 m. hold búza, 31 m. hold rozs, 20 m. holod
õszi árpa, 30 m. hold tavaszi árpa, mindösszesen cca 221 m. hold és az 1932. évi
összes õszi és tavaszi kalászosok és takarmány magvak elcséplése.
2./ A kikötött aratást tartoznak 12 kaszával, 12 marokszedõvel, 6 kötözõvel és 6
kötélteritõvel felszólításkor azonnal megkezdeni, folytatni és bevégezni egyetemleges
felelõsséget vállalva ezen munka teljesítésére. Az aratási munkát tartoznak szabatosan
teljesíteni, alacsony tarlót hagyva, a learatott terményt önmaguk által készített kötelekbe, aratófával, szorosan rendes kévékbe kötni és 14 vagy 18 kévés keresztekbe összerakni, a tarlót tisztán felgereblyézni és a kuszát felkötve külön keresztekbe rakni. A
vihar által szétszórt vagy beázott kereszteket, tartoznak a szükségeshez képest annyiszor amennyiszer szükséges megszárogatni, és újból összerakni. Tartoznak a learatott
gabonát teljes erõvel dolgozva asztagokba összehordani, vagy a gabonának a gépre
hordásakor a szekerek mellé kellõ számú rakodót adni, és a cséplõgép mellett tartalékot rakni, hogy a cséplés az etetési idõ alatt se szüneteljen.
3./ Fõzésrõl, víz és étel hordásáról az aratók maguk tartoznak gondoskodni. Az
ehhez használt lóra az uradalom ad az aratás és cséplés tartama alatt zöld takarmányt.
Csikós ló a határban nem türetik és szigorúan tilos a learatott gabona etetése.
4./ Ezen munka teljesítésért a munkavállalók a következõ díjazásban részesülnek: Az
általuk learatott és elcsépelt búzából rozsból és árpából a 11-ik részt kapják szemben és
ezen rész gabonájukat a munkaadó lakásukra Monostorra szállítja. Az aratás tartama
alatti élelmezésre 10 q búzát és 10 q rozsot, 25 kg zsírt, hetenként két birka húsát, továbbá
szükségeshez képest burgonyát, babot, sót, paprikát és tüzelõt kapnak. A szakácsnét saját
kerestükbõl tartoznak fizetni, az uradalom csak
hold földet ad a szakácsné részére.
5./ Amennyiben a termést valami elemi csapás érné, vagy az aratók az egész termést rész helyett általány díjazásért kívánják learatni, ez esetben 1200 négyszögöles
holdanként a learatott terménynek megfelelõ gabonából 40 kg vagy ennek a komáromi piacon szeptember 1-én érvényben lévõ piaci ára állapíttatik meg munkadíjul,
melyért tartoznak az aratást pontosan a 2-ik pontban elõírt módon teljesíteni. Tartoznak azonban az aratás megkezdése elõtt nyilatkozni, hogy az egész aratást részért vagy
általány díjazásért fogják teljesíteni.
6./ A munkavállalók az aratást minden körülmények között megkezdeni, megszakítás nélkül folytatni és befejezni kötelesek, szerzõdést bontó akadálynak egyedül a
termést ért oly mérvû elemi csapás tekintetik, minek következtében a termés szem
nyerés céljából le sem aratható, mirõl azonban a munkaadó a munkavállalókat azonnal értesíteni tartozik.
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7./ A kikötött aratás bevégezte után tartoznak a munkavállalók cséplését megkezdeni, folytatni és bevégezni és pedig 24 munkással, kik közül 8 úgynevezett fél részes is
lehet, de mind erõteljes munkabíró munkás. A szalmákat és törekeket tartoznak kifogástalanul összerakni, a tavaszi és takarmány szalmákat, a polyva kazalokat õszi szalmával rendesen befödni az elcsépelt szemet a gépnél lemázsálni és a rendelet szerinti
magtárba rendes rakatokba összehordva bezsákolni. Ha a munkaadó egyik vagy másik szekéren szállított gabonát ellenõrzés céljából a magtárban újra lemázsálni akarja
azt is teljesíteni tartoznak. A csépléshez kiadott zsákok és egyék eszközökért felelõséggel tartoznak.
8./ A részcséplésért és az elcsépelt gabona hazaszállításáért tartoznak a munkavállalók
30 hold takarmányt, vagy takarmánymagvakat lekaszálni, megforgatva megszárogatni,
petrencékben felgyûjteni és a behordásnál, a kazalozásnál teljes erõvel segédkezni.
9./ Ha a munkaadó az aratás tartama alatt a cséplést más munkásokkal akarja
megkezdeni vagy esetleg a cséplés gyorsítása céljából még egy gépet kíván munkába
állítani, ezt a munkavállalók minden megtérítés nélkül eltûrni tartoznak.
10./ A cséplõgép melletti összes munkájukért az õ aratásuk után esõ rész levonása
után fennmaradó gabonából, az elcsépelt gabona nembõl 104 q-ból 4q-át kapnak.
11./ Tartoznak a megbükkönyt, pohánkát, babot, mákot, esetleg egyéb takarmány
magvakat szintén elcsépelni a 10-ik pontban elõírt feltételek mellett, midõn a
megbükköny után zab, egyéb termény után búza fog kiméretni.
12./ A cséplés tartama alatt élelmezést nem kapnak csak hetenként egy birka húsát.
13./ A munkaadó minden egész részes cséplõre 1 hold tengeri földet ad, tehát
összesen 16 holdat egyszer megszántva. A föld termése a cséplõdé, de szigorúan
kiköttetik a föld rendes megmunkálása, gaztól tisztán tartása és a kukoricaszárnak a
tengeritörés után azonnali kapával földszint való kivágása. A föld termését maguk
tartoznak haza szállítani, de a november 15-én túl, az el nem szállított kukoricaszárt
minden kártérítés nélkül az uradalomé marad. A földért tartoznak fejenként 5 hold
összesen 80 hold takarmányt lekaszálni, megszárogatni, rendes petrencékbe felgyûjteni és a behordásnál, kazalozásnál teljes erõvel segédkezni. Tartoznak együttesen
dolgozva, ahány hold tengeri kijelölve lesz, letörni, lemázsálva a rendelet szerinti
góréba vagy padlásra hordani, a kukoricaszárt földszint kapával kivágni és a szárt
önmaguk által készített kötelekbe felkötni és rendes kúpokba rakni. A törésért a 10-ik
részt kapják, a kóróvágás, kötözés és kúpokba való rakását holdanként 20 kg csöves
tengerit kapnak. A tengeriszárból részt nem kapnak, de a csövestengeri részüket munkaadó a lakásukra szállítja, mely fuvarért tartoznak az általuk levágott tengeriszár behordásnál a rakodóerõt díjtalanul szolgálni. Tartoznak annyi takarmányrépát amennyi
kijelöltetni fog holdanként 1 q búzáért kiszedni, a letisztogatni, rendes kupacokba
rakni és fagy ellen földdel azonnal befödni. Ha az uradalom úgy kívánná tartoznak
mennyi kívántatni fog takarmányt pénzért letakarítani és pedig holdanként 8 azaz
nyolc pengõért. Ezért tartoznak a takarmányokat rendesen lekaszálni esetleg forgatással megszárogatni, rendes petrencékbe összerakni, a behordásnál és kazalozásnál
teljes erõvel dolgozva összehordani. Ha egyéb sürgõs elfoglaltságuk mellett a takarmány munkánál megkívánt munkákat nem teljesíthetnék, a kaszálásért holdanként 3
pengõ, a gyûjtésért 3 pengõ, a behordásért 2 pengõ lesz számítva. A munkaadó
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kívánságára tartoznak szokásos napszámért a kívánt számban bármely gazdasági
munkára kiállni. Tartoznak munkavállalók tavasszal a burgonya elrakásnál segédkezi
folyó napszámbér mellett, míg õsszel a burgonyát kiszedni, rendelés szerint megváltogatva és osztályozva kúpokba rakni, a kupacokat burgonyaszárral vagy földdel befödni, a behordásnál teljes erõvel segédkezni és a prizmákat fagy ellen letakarni. Ezen
munkájukért az osztályozott burgonya 8-ik részét kapják. Az ezen pont alatt kikötött
munkájuk biztosítására jogában áll a munkaadónak minden cséplõtõl 1q búzát, 1q
rozsot visszatartani és ezt csak a teljes megelégedésre teljesített munkák bevégzése
után kiadni.
14./ A cséplés befejezte után, vagy a cséplés tartama alatt is, ha a vihar a szalmakazlakat megrongálná, tartoznak az összes szalmakazlat és polyva rakványokat, rendesen
élesre összeigazítani és a kívánt szalmákat, és polyvákat rendesen betetõzni.
15./ Az aratógazda külön 1 hold földet kap kapás alá.
16./ A két etetõ 100-100 kg búzát és 100-100 kg rozsot, a két kazalozó 50-50 kg
búzát, 50-50 kg rozsot kap, ezt a jutalmat csak kifogástalan munka után kapják.
17./ Minden igazolatlanul elmulasztott napért tartozik, a mulasztó 20 kg búza kártérítést adni és ezt jogában áll a munkaadónak levonni. A veszekedõ, izgága, bujtogató,
részeges, a meg nem engedett helyen dohányzó vagy tüzet rakó munkást jogában áll
a munkaadónak a munkából elbocsátani, és az esetleg okozott kárt keresményébõl
levonni. Ezért minden munkás tartozik az aratógazdának a munkára, rendre, tisztaságra vonatkozó rendelkezéseit pontosan, minden ellenmondás nélkül teljesíteni.
18./ Ad az uradalom minden egyes kaszásnak az aratás és cséplés befejeztekor öt
kereszt õszi szalmát, mely szalmamennyiség cséplésekor külön-külön rakatokba fog
kiadatni.
Jelen szerzõdés minden pontja, nem különben a gazdasági munkásokról szóló
1898 évi t. c II fej. 13, 14, 16, 18, 20 §-a III. fej. 31. 34. 41§ -a a munkaadó és munkavállalók elõtt pontról pontra felolvastatván megmagyarázva megértetett s a szerzõdés két
példányban kiállítva, a jelen szerzõdésben elvállalt kölcsönös kötelezettségek teljesítésének biztosítására, a munkaadó, a munkavállalók megbízottja az összes kaszások,
cséplõk, kötözõk, marokszedõk és kötélterítõk által aláíratott.
Kelt: Öregcsém, 1932. év március hó 31- én.
Takács Mihály s. k.
fõintézõ
mint munkaadó.
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100 éves történetek
Közgyûlési Jegyzõkönyv
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231
5912, 5625/1908.
A községi iskolaszék, jogügyi és pénzügyi szakbizottságok javaslata a városi zeneiskola újjászervezésére vonatkozó szabályzat tárgyában.
Az iskolaszék és jogügyi bizottság által beterjesztett szervezeti szabályzatot a tanács
a következõ módosításokkal ajánlja elfogadásra: az elsõ § végére felveendõ: „Ezen
iskola a községi iskolával kapcsolatos intézmény, és mint ilyen, a községi iskolákra
érvényes törvények, szabályok és rendelkezések hatálya alatt áll.” Továbbá a 23 §.
elsõ mondata ekkép módosítandó: „Az iskola igazgatásával megbízott tanító tanítási
órája helyenként 16-nál, a többi tanító heti tanítási órája 22-nél több nem lehet.
Vargha Sándor indítványozza, hogy az elõterjesztett szervezeti szabályozat 4. §-a
akkép módosíthassék, hogy a felvételi vizsgálat díja 4 kor legyen, mely a
szegénysorsúaknak elengedhetõ. Továbbá a 13. § akkép módosíthassék, hogy az utalványozásokat ne az iskolaszéki elnök vagy gondnok, hanem a polgármester eszközölje,
végül a 23. §-t a tanács javaslatával szemben az iskolaszék javaslata szerint vagyis akkép
ajánlja elfogadásra, hogy az összes tanárok heti órája 22-nél több nem lehet.
A két elsõ módosításhoz a közgyûlés egyhangulag hozzájárulván, a 23. §-ra vonatkozólag a szavazás elrendeltetett s mivel a tanács javaslata is 14, Varga Sándor indítványa is 14 szavazatot nyert, elnöklõ fõispán a tanács javaslata mellett döntött.”
1069/1908
Községi iskolaszék elõterjesztése a közs. elemi iskolák kibõvítése tárgyában.
A községi elemi népiskolai helyiségek a megváltozott helyzet, - a tanulók nagymérvû felszaporodása folytán már nem elégségesek.
Az iskolaszék jelentése szerint a városi óvodától egy – annak is égetõen szükséges
– helyiség vétetett el, a VI. leányosztálynak nincsen tanterme, s más hitfelekezet hitoktatói tanterem nélkül van, a Kézi munka tanteremben 110-130 tanuló szorong, zene
iskolának helyisége nincsen, az ifjúsági és tanítói könyvtárakat elhelyezni alig lehet, az
áldásosan mûködõ napközi otthonnak, hol téli idõben 100-140 gyermek kap meleg
ételt és részesül felügyeletben, helyisége nincsen, testületi és egyéb ülések tartására
megfelelõ helyiség nincs. Kilátás lehet arra is, hogy alsó osztályok tanulóinak felszaporodásával további új tantermekre lesz szükség, az 1500 elemi és ismétlõdõ tanulón
kívül még az iparos tanonciskola és kereskedõ tanoncziskola és különbözõ tanfolyamok igénylik e helyiségeket. Mindezeknél fogva szükség lenne két tanterem, 1 kézi
munka terem, 3 hitoktatási terem, 1 könyvtárszoba, egy helyiség a napközi otthon
számára, egy ülésterem és egy zeneteremre.
Tekintettel arra, hogy már múlt évben az iskola tervezett kibõvítésére beadott tervek és költségvetés szerint csak hat új tanterem kiépítése 6120 Kor. fillérbe kerül és
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ezzel az iskolák szükséges kibõvítése csak ideiglenesen lenne megoldva a közgyûlés
akként óhajtja megoldani e kérdést, hogy a polgári állami leányiskolát új helyiségbe
helyezi el, annál inkább, mert a polgári leányiskola helyiségei sem megfelelõk már a
tanulók létszámának nagy mértékben való felszaporodása folytán, mert az idõközben
párhuzamosított I. és II. osztályon kívül rövid idõ alatt a III. és IV. osztály párhuzamosítása és be fog következni.
Ennélfogva utasítja a közgyûlés a tanácsot, hogy az áthelyezendõ polgári leányiskola helyére, építési tervezésre költségvetésére, államsegély kieszközlésével a fedezetre nézve oly idõben tegyen jelentést, hogy az építkezést kellõ idõben megkezdhetõ és
a polgári leányiskola rendeltetésének átadható legyen és ekként az ezen iskola által
elfogadott helyiségek a községi elemi iskola rendelkezésére állhassanak.
Jelen határozat ellen a polgármesternél a kihirdetéstõl számítandó 15 nap alatt
fellebbezésnek van helye a Kir. Belügyminisztériumhoz.
Gyûjtõmunkát végezte: Hegedüsné Baumann Dóra, Juhász Ildikó és Kollárik Milánné

Kosztolányi Dezsõ

Szeretet
Mennyi ember van,
akit szeretek.
Mennyi nõ és férfi,
akit szeretek.
Rokonszenves boltileányok,
kereskedõsegédek, régi és hû
cselédek, lapkihordók, csöndes,
munkás írók, kedves tanárok,
kik veszõdnek a kisfiammal.
Találkozunk mi olykor-olykor,
meg-megállunk, szemünk összevillan
s én még maradnék tétovázva,
talán, hogy elmondjam ezt nekik.
Mégsem beszélek, mert csak a részeg
aggastyánok, s pulyák fecsegnek.
Ilyesmirõl szólni nem ízléses.
Meg aztán nincs is idõnk.
De hogyha majd meghalok egyszer
s egy csillagon meglátom õket,
átintek nekik kiabálva,
hajrázva, mint egy gimnazista:
”Lásd, téged is szerettelek.”
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„Nem gondoltam, hogy ilyen nehéz a közösséget
összefogásra sarkallni ...”
– Közösségfejlesztés Molajon –

94

A közösségfejlesztõ folyamat 2007. május 3-án kezdõdött a Komáromhoz tartozó
Molaj lakótelepen. Már több mint fél éve dolgoztam az ÉLETTÉR Közösség- és Településfejlesztõ Egyesületnél, amikor alkalmam nyílt arra, hogy tapasztalatot szerezzek
ezen a területen. A munkát a 2007-es „Közösségfejlesztõ” képzés szakmai gyakorlata
keretében, öt gyakornoktársammal kezdtük meg. A gyakorlatvezetõnk, Monostori Éva
mellett egy helyi képviselõ volt a segítségünkre, aki, mivel már évek óta él a lakótelepen, nemcsak annak történetét, hanem minden lakóját jól ismeri.
A feltárt és feltárásra váró régészeti leletekben bõvelkedõ területet a lakók a „senki
földjének” nevezik. Bár közigazgatásilag Komárom városhoz tartozik, a telep 1999-tõl
egy helyi Kht. tulajdonába került. A lakók elmondása szerint nem törõdik velük igazán
senki sem.
A lakótelep a kõolaj feldolgozásnak köszönhette a létrejöttét, a MOL Rt. építette fel és
mûködtette. A létrejött új munkahelyeknek köszönhetõen a felnõtt lakosok körülbelül
90%-a helyben dolgozhatott. A kedvezõ lehetõségeket felismerték a környezõ települések lakosai is, akik közül szintén sokan jártak ide dolgozni. Az itt élõ emberek különleges,
mondhatni kiváltságos helyzetbe kerültek, hiszen a gyönyörû környezet mellé különbözõ szolgáltatások is jártak. Ebben az idõben pezsgõ közösségi élet zajlott itt, ami változatossá tette az itt élõk mindennapjait. A helyi kultúrház adott otthont a különbözõ kulturális és közösségi eseményeknek, többek között könyvtár és mozi is mûködött az épületben. A lakótelepen több strand és játszótér is épült, valamint itt mûködött a környék
legnagyobb sporttelepe. A lakótelepen óvoda, napközi, orvosi ügyelet, továbbá cukrászda, élelmiszerbolt, valamint ruhatisztító is volt. A lakosok szabadidejükben kertészkedhettek, de állattartásra is volt lehetõségük, hiszen erre a célra is jelöltek ki területeket. Az
olcsó és jó életszínvonalnak köszönhetõen nehéz volt itt lakást szerezni.
A lakótelep akkor indult hanyatlásnak, amikor a MOL Rt. megkezdte a gyáregység
felszámolását. A tárgyalások 1999-ben kezdõdtek a komáromi önkormányzattal az
átadásról, azonban ezek éveken át kudarcba fulladtak. A MOL Rt. Vegyészszakszervezete ezért létrehozta a Kht-t, amely „megkapta” a lakótelepet. Molaj hanyatlásának
történetében ez volt a döntõ mozzanat, hiszen megszûntek a felújítások, de még a
karbantartások is. A legtöbb szolgáltatás, ami addig természetesnek és magától értetõdõnek tûnt, megszûnt. A lakók a leépülés folyamata alatt kiábrándultak és közönyössé
váltak a közösség ügyei iránt. Az egykor összetartó lakókból mára elidegenedett, egymás mellett, de mégis egymástól távol élõ emberek csoportja lett.
Molajba érve elhanyagolt közterület, a közösségi élet teljes hiánya, valamint elöregedõ lakosság fogadott bennünket. Munkánkat a fenti tények tudatában kezdtük el.
Elsõ lépésként szórólapokat készítettünk, amelyekben röviden felvázoltuk tervezett tevékenységünket, valamint felhívtuk a lakosok figyelmét az elsõ közösségi beszél-
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getésre, melyet a helyi óvoda épületébe terveztük. A meghívónk invitálására négy
aktív közösségi tag jelent meg az elsõ „megbeszélésünkön”, ahol bemutattuk a közösségfejlesztés lényegét, és választ adtunk a felmerülõ kérdéseikre. Miután világossá vált
számukra, hogy miért vagyunk itt, felajánlották segítségüket az interjúkészítésekben,
ennek ellenére mindössze egyikük vett részt ténylegesen a tevékenységünkben, a
többiek a háttérben maradtak és egyetlen közösségi beszélgetésen sem jelentek meg.
Vajon miért gondolták meg magukat?
Az õ segítségüket kértük abban, hogy megtaláljuk azokat az „aktív” lakosokat,
akiket elõször érdemes felkeresni. A 600 fõs teleprõl 41 fõt ajánlottak.
Május 3-án délután kezdtünk el interjúzni. A fogadtatásunk vegyes volt, hiszen volt
olyan helybéli, aki szívesen megosztotta velünk a gondolatatit - szerencsére aggályaim
ellenére belõlük volt több -, néhány lakos viszont egyértelmûen a tudtunkra adta,
hogy nem érdekli a kezdeményezésünk és nem is hajlandó válaszolni a kérdéseinkre.
Ezeknek a különbségeknek szerintem az lehetett a legfõbb oka, hogy az emberek
elszigetelõdtek egymástól és érdektelenné váltak mindenfajta összefogás iránt. A szocializmus idejében megszokták, hogy a különbözõ szolgáltatások alanyi jogon jártak
nekik. A „jóléti rendszerben” elégedettek voltak, szerettek ott élni és hozzászoktak
ahhoz, hogy a munkájukért cserébe a rendszer „kiszolgálta” õket. Mára oda jutottak,
hogy aktivizálódás és egy közös ügy melletti elkötelezõdés helyett megelégednek a
régi rendszer elõnyeinek felemlegetéseivel.
Hét interjút készítettem, ezekbõl mutatok be ötöt.
Elsõ interjúalanyom egy fiatal hölgy volt, aki bár még csak a húszas éveiben jár, a
legjobban a gyerekkorában tapasztalt közösségi életet hiányolta. A kérdéseimre szívesen válaszolt, de a válaszaiból ítélve nem hitt a változásban, hiszen jól ismerte a
helyieket, akik napjainkra teljesen inaktívvá váltak. Elmondása szerint nekik minden
jó úgy, ahogy van.
A következõ utam egy fiatal házaspárhoz vitt. Szerény körülmények között élve
nevelték három kisgyermeküket. Rendkívül kedvesen és érdeklõdve fogadtak. Szeretnek ott élni, mert a csendes a környék és szép zöld a környezet, s a kedves régi
ismerõsök kárpótolják õket a helyi közüzemek üzemeltetõje által okozott bosszúságokért: hiányzó járdák, rossz közvilágítás, a rendõri jelenlét hiánya, leromlott utak, elhanyagolt játszóterek. A beszélgetés alatt készségesen együttmûködtek velem és felajánlották segítségüket a parkosításban, a közterület tisztításában.
A soron következõ beszélgetõtársam egy kétgyermekes családanya volt. Nem születése óta élt Molajon, oda ment férjhez. A fogadtatásom nagyon kedves volt. A beszélgetés során minden kérdésemre részletesen válaszolt. Az itteni élet elõnyei közül õ is
a csendes, nyugodt, zöld környezetet emelte ki. Elmondása szerint a közösségi élet
hiánya hátrányosan hat a fiatalabb generációkra. A szórakozási hely és lehetõség
hiányában a fiatalok a házak elõtt összeverõdve, cél nélkül töltik el szabadidejüket. A
játszótér állapota is rossz, a terület elhanyagolt, az üzemeltetõ nemtörõdömsége miatt
mára szinte használhatatlanná és veszélyessé vált. Régebben indított egy kézmûves
szakkört, de az, az érdeklõdés hiánya miatt kudarcba fulladt. Szívesen részt venne
bármiben, akár újra elindítaná a szakkört, még ha minimális lenne is az érdeklõdés.
Véleményem szerint a közösségi élet elindításában is szívesen részt venne.
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Következõ interjúalanyom érdekes személy volt, egyedülálló anyuka, akinek meglehetõsen sajátságos véleménye és elképzelése volt a lakóteleprõl. Arra a kérdésemre,
hogy szeret-e itt élni, számomra elég meglepõen reagált: visszakérdezett, hogy miért
ne szeretne? Õ még fiatal, sok helyen lakott már és eddig még mindenhol meg tudta
teremteni magának azokat az életkörülményeket, amelyek az õ és kislánya számára
megfelelõek. Nem változtatna semmin, elmondása szerint minden jó úgy, ahogy van.
Szerinte nem változna semmi sem, ha a lakótelep Komáromhoz tartozna. A lakótelep
lakosainak többsége úgy vélte, hogy ha Komárom átvenné a lakótelep „irányítását”,
akkor minden probléma megoldódna. (Külsõ szemlélõként tisztában voltam, voltunk
vele, hogy ez nem így történne.) Interjúalanyom véleménye szerint a lakók többsége
csak a helyi Kht.-t hibáztatja a lakótelep helyzetéért, pedig a város is felelõs az itt
történtekért. A beszélgetés után vegyes érzésekkel távoztam, mert beszélgetõtársam
nemcsak a problémákat, hanem a megoldásukat is jól ismerte, mégsem tett, akart tenni
semmit sem. Szerintem belefáradt az emberek közönyösségébe, nemtörõdömségébe,
ezért õ is felvette ezt a fajta magatartást.
Egy fiatal nõvel folytattam a következõ beszélgetést, aki gyermekkora óta a telepen él.
Megszokásból, és a csendes környezet miatt szeret ott élni, amelyeket egy nagyvárosban
nem találna meg. A lakások olcsóbbak a lakótelepen, mint Komárom városban. Nagy
szívfájdalma, hogy gyerekkorában még összejártak a szomszédok beszélgetni, összefogtak a tömbök lakói, füvet nyírtak, szemetet szedtek, virágokat ültettek a lakóépületek köré,
azonban mára ezek a szokások teljesen kihaltak, vagy csak néhány tömb folytatja tovább.
Õ is felajánlotta a segítségét a szemétszedésnél és a parkosításnál is.
Az interjúkészítés a közösségfejlesztési folyamat elsõ lépései közé tartozik, ez a
lakosság megszólításának egyik fõ módszere. A folyamat e kezdeti szakaszában ismerhetjük meg a közösség „szószólóit”, vezéregyéniségeit. Az interjú fõ funkciója a kapcsolatfelvétel, hogy a közösségfejlesztõk bekapcsolódhassanak a helyi közösséget érintõ
eseményekbe és segíthessenek rátalálni a céljaik megvalósulását segítõ cselekvés útjára. Ami engem lenyûgözött, az, az, hogy négy egyszerû kérdéssel – Mi a jó az itteni
életben? Mi a rossz? Min változtatna és hogyan? Õ maga mivel tudna hozzájárulni
változtatásokhoz? – olyan összefüggések, problémák kerültek a felszínre, melyeknek a
megoldása is megmutatkozik. Megfelelõ számú interjú elkészítése után a fejlesztõkben
kialakul egy ismerethalmaz, azokról a problémákról, melyek a helyi embereket foglalkoztatják, azonban a megoldáshoz feltétlenül szükséges a közösségi beszélgetés.
Az elsõ közösségi beszélgetésen a kezdeményezõk a helyiek elõtt számolnak be az
adott helyre jellemzõ értékekrõl, problémákról, lehetõségekrõl. A lakosok választják ki
a legfontosabbat, és ezáltal kijelölik a következõ nyilvános beszélgetés fõ irányvonalát. A nyilvános beszélgetések jó alkalmak arra, hogy az emberek ráérezzenek, „nincsenek egyedül”, tehát közösek a problémák, valamint létrejöhet egyfajta közösségi
felelõsségvállalás, kirajzolódnak a probléma közös megoldásának körvonalai.
Molajon több közösségi beszélgetés zajlott le, azonban értékelhetõ eredményt
még nem tudunk felmutatni. Amikor belekezdtünk a munkánkba, nem gondoltam,
hogy ilyen nehéz a közösséget összefogásra sarkallni. Az interjú során általában megígérték, hogy eljönnek a nyilvános beszélgetésre, de szomorúan azt kellett tapasztalnom, hogy interjúalanyaim közül egyetlen személy sem jelent meg az elsõ alkalom-
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mal. Azonban több mint harmincan jelentek meg, s ez gyakorlatvezetõnk szerint nem
volt rossz eredmény. A résztvevõk egyéni elvárásokkal érkeztek, ezért a beszélgetés
megrekedt az egyéni problémák és sérelmek felszínre hozásánál, valamint a helyi Kht.
felelõsségének megvitatásánál. Bár a beszélgetés gyakorlott vezetés alatt zajlott, még a
tapasztalt közösségfejlesztõnek is nehéz volt helyes mederben tartani a gyûlést. A
lakók rendkívül türelmetlenek, nyugtalanok voltak és meglehetõsen agresszíven nyilvánultak meg egy-egy vélemény elhangzása után. A beszélgetés néhány vezéregyéniség vitájává fajult, meg a többiek a háttérbe maradva inkább csak végighallgatták a
beszélgetést.
Az elsõ nyilvános közösségi beszélgetés végére három irányvonalat jelöltek ki a
helyiek: a lakótelep sorsa, egy közös képviselõ kijelölésének gondolata, valamint a
lakóhely környezete.
Közösségfejlesztés - összetett szó, mely összetett gondolkodást és közösségi munkát feltételez. Létezik egyfelõl maga a közösség, amelynek közös a múltja és közösek a
jelenbeli problémái is, másfelõl a fejlesztõ is beavatkozhat az ott zajló eseményekbe,
akinek megfelelõ szakértelemmel kell rendelkeznie ehhez a munkához. Az emberi
természet bonyolultsága és különbözõsége miatt sohasem tudhatjuk, hogy egy-egy
lakó hogyan reagál az ott folyó eseményekre. A közösségfejlesztés pozitív és negatív
irányba is tarthat, ha nem vagyunk megfontoltak és elõrelátóak. Bízom benne, hogy
eddigi munkánknak lesz eredménye és már a közeli jövõben tanúi lehetünk a településrészen a közösségi élet „felvirágzásának”.
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Juhász Ildikó

László Noémi

Lépés
Holnap egy évet, egy napot,
egy percet, talán annyit sem öregszem,
szeles tetõn, ahol figyelni kell,
míg alattomosan lapul a testem helyet keres, ahol betörhet
a feltérképezhetõ pillanatba
egy villanást, mely fontossá teszi,
határozottan élni hagyja;
holnap emlékforgács zuhog
képzelt egembõl minden földi partra,
s míg figyelem, mi miben akad el,
suhannak percek, napok, évek holnap arra a bizonyos
szeles tetõre lépek.
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Tóth Árpád

Lélektõl lélekig
Állok az ablak mellett éjszaka,
S a mérhetetlen messzeségen át
Szemembe gyûjtöm össze egy szelíd
Távol csillag remegõ sugarát.
Billió mérföldekrõl jött e fény,
Jött a jeges, fekete és kopár
Terek sötétjén lankadatlanul,
S ki tudja, mennyi ezredéve már.
Egy égi üzenet, mely végre most
Hozzám talált, s szememben célhoz ért,
S boldogan hal meg, amíg rácsukom
Fáradt pillám koporsófödelét.
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Tanultam én, hogy általszûrve a
Tudósok finom kristálymûszerén,
Bús földünkkel s bús testemmel rokon
Elemekrõl ád hírt az égi fény.
Magamba zárom, véremmé iszom,
És csöndben és tûnõdve figyelem,
Mily õs bút zokog a vérnek a fény,
Földnek az ég, elemnek az elem?
Tán fáj a csillagoknak a magány,
A térbe szétszórt milljom árvaság?
S hogy össze nem találunk már soha
A jégen, éjjen s messziségen át?
Ó, csillag, mit sírsz! Messzebb te se vagy,
Mint egymástól itt a földi szívek!
A Szíriusz van tõlem távolabb
Vagy egy-egy társam, jaj, ki mondja meg?
Ó jaj barátság, és jaj szerelem!
Ó jaj az út lélektõl lélekig!
Küldözzük a szem csüggedt sugarát,
S köztünk a roppant jeges ûr lakik.
1923
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Szent Teréz imája:
Hozzon a mai nap belsõ békét a számodra. Bízz az Istenben annyira, hogy tudd,
pontosan ott vagy, ahol lenned kell. Ne felejtsd el a végtelen lehetõségeket, amelyek a
hitbõl erednek. Használd az adottságokat, amelyeket kaptál, és add tovább a szeretetet, amely megadatott számodra. Légy elégedett abban a tudatban, hogy az Isten
gyermeke vagy. Legyen ez a tudat teljesen a tiéd, és adja meg lelkednek a dal, a tánc,
a hála és a szeretet szabadságát. Ez mindannyiunké.
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Dr. Simon József koppánmonostori apát

A koppánmonostori apát és apátság története
A nemzetségek szakrális központjai a monostorok. A nemzetségek közös vagyonából épített és megajándékozott apátságoknak õk lettek a kegyurai és védelmezõi.
A monostorok templomai viszont a nemzetségek szent helyeivé váltak. Ott imádkoztak értük a szerzetesek és ott temették el halottaikat.
A nemzetségi monostorok zöme a XII. században, annak is inkább az elsõ felében
keletkezett, atyja lelki üdvére, saját bûnei váltságáért, az összes hívek lelki javára Szûz
Mária tiszteletére (pl. az almádi kolostort) alapította Ogiuz 1117-ben. Hasonló lelkület
nyilatkozott meg, amikor a Koppán nemzetség Koppánmonostort építette. (Magyarországon a XIII. sz. elején kb. 100 apátság állott!)
Mivel a monostorok és a templomok az alapítók (fundátorok) birtokán épültek fel,
azok tulajdonjogát továbbra is magukénak tartották, s mint „monasterium proprium”ról beszéltek, miként azt a Koppán monostora, Ajtony monostora elnevezések is mutatják.—Õket a XII. századtól patrónusoknak, kegyuraknak hívták.
A XVI. sz. elsõ felében egymás után hagyták el a szerzetesek a pécsváradi,
szenttrinitási, koppánmonostori apátságokat (a török elõl!).
II. Lipót király megígérte, hogy az elsõ széküresedéskor bencés kézre adja a (bátai)
monostort. Ezt az ígéretet azonban sem õ, sem fia, III. Károly nem váltotta be, noha
Sajghó Benedek fõapát (1722-68) azt több alkalommal is szõnyegre hozta. Sajghó
egyébként sokat fáradozott ez irányban, mert más apátságokat-... Koppánmonostort,
Zebegényt, Tapolcát- is szeretette volna a rend számára megszerezni.*
Koppánmonostor: Komárom városnak a Duna jobbpartján fekvõ, a gyõri püspökséghez tartozó részétõl vagy félórányi távolságban fekszik a máig Monostornak nevezett, szõlõkkel beültetett domb, amelyen a Koppán nemzetségnek valamelyik tagja
kolostort emelt a Boldogságos Szûz tiszteletére. (Vö. Karácsonyi: A magyar nemzetségek. II.328.—L., Fraknói: Két hét olaszországi könyv és levéltárakban. 19.1.)
Koppánmonostort legkorábban 1222-ben említik. 1247-ben a „catpani” apát
helyett tisztje tanúskodik valami birtokügynél. (Hazai Okm. III.9.) 1259-ben ismerjük az
elsõ név szerint megnevezett apátot, Mártont, aki a monostor kegyurával, Koppan nb.
János fia Miklóssal a komáromi s más várjobbágyokkal perel Mélyértõ nevû részbirtokért, amelyet aztán a felek megosztottak. …
Miután 1365 január 30-án azt látjuk, hogy Nagy Lajos király egyik oklevelét
„Kapanmunustura”-ból keltezi (Apponyi Okit. 168), 1383-ban újra Örs mellett fekvõ
birtokát és keszõi jószágát említik az apátságnak (Fejér: id.m. X/1, 108-109), három
évvel utóbb végre részletesebb és behatóbb hírek hallatszanak róla. Mária királyné
Herke András szerzetest nevezte ki Koppánmonostor apátjának, aki át is vette a monostor kormányát. A kinevezés azon hiszemben történt, hogy az apátság kegyurasága
a királyhoz tartozik. Ez azonban nem felelt meg az igazságnak. A monostor kegyurasága sok nemes birtokát tette, akik közül a szakállasi Korch fia Péter és ennek testvére,
Pozsár György tiltakoztak a királyi kinevezés ellen, s a monostor kegyuraságát és vele

101

TEMPLOMOK

102

MONOSTORI KALENDÁRIUM

az apát kinevezési jogát maguknak követelték. Jogukat kétségtelenül megbizonyították, mert Mária királyné 1385 november 17-én rendeletet bocsátott ki, amellyel István
pannonhalmi, Domonkos pécsváradi, Miklós szekszárdi és Henrik garamszentbenedeki
apátoknak kötelességévé tette, hogy a tõle apáttá kinevezett Herke Andrást fosszák
meg az apátságtól s helyébe - a rendi elnökség alapján - azt tegyék apáttá, akit a
kegyurak bemutatnak. Az új apát kinevezése ilyen formában történvén meg, némi
alapul szolgált, hogy Pannonhalma fejei késõbb nagy befolyást nyerjenek
Koppánmonostor ügyeinek intézésébe. A kinevezéssel kapcsolatban az is kiderül,
hogy az említett két testvéren kívül még több nemes jogot formált a kegyurasághoz.
Több ékeli nemes, Balázs fia Ivahon és testvére János, György fia Czene, Imre fia Jakab,
Benedek fia András 1384-ban azt mondták, hogy a patronátus éppúgy az övék, mint
Korch fia Péteré, meg Pozsár Györggyé s ennek biztosítására átiratot szereztek Mária
királyné 1385-i rendeletérõl. Igazuk lehetett, mert Korch fia és testvére egyáltalán nem
tették szóvá az ékeli nemesek eljárását. (A pannonhalmi szt.Benedek rend tört. II. 574575) Hogy a kegyurak a rendi elnököknek kit mutattak be, nem tudjuk; de aligha mást,
mint azt a Gál apátot, aki 1395-ben Némái Kolos fia Jánossal Mélyértõ miatt perlekedik, az 1259-i osztályt bizonyító levéllel sikerül neki a mélyértõi részbirtokhoz való
jogát sértetlenül fönntartani. Kormányéveibõl más eseményt nem ismerünk; de valami soká nem is volt apát.
A XV. század elején, 1402-ben Imre fia Pál, aki most ezen apátságban tartózkodott,
a tatai apát közvetítésével IX. Bonifác pápától engedélyt nyert, hogy bencés lehessen,
illetve továbbra is Koppánmonostorban maradhasson. (Monum. Vatic. I/4. 438.) A
monostor fejét csak néhány évvel késõbbrõl, 1407-bõl ismerjük. Ekkor Lajos apát
perben volt az esztergomi érsek õrsi praedialistáival, akik az apátság halfogóját megrongálták. (Pannonhalmi rendi levéltár, c.8.P és c.63 Pp.) Kormányzatának nagy jelentõségû ténye, hogy 1411-ben elismerte monostora fölött Pannonhalma felsõbbségét s
ennek jeléül engedelmességet fogadott Pannonhalma kormányzójának. (L. részletesen A Pannonh. Szt.Benedek rend tört. III. 155-160)
Lajos apát kevéssel élte túl, hogy kolostorát függetlenségében meggyengítette. 1413ban már András apát állott perben Rozgonyi Simon országbíróval és több helyi nemessel. A június 8-i tárgyaláson nem intézték el az ügyet, hanem Garai Miklós nádor a
következõ év januárjára halasztotta az ítéletet. (Országos levéltár: dipl.oszt. 10078 sz.) A
szomszédsággal való küzdelem közt perbe keveredett az apátság kegyurával is. 1419ben Kávai Pozsár Domonkos az apátságnak Keszegfalva és Újfalu közt lévõ jószágáról,
Gesztrérõl, melyet a gadóczi prímási jobbágyok használtak, ezek kárára 100 kepe gabonát elhordatott. A jobbágyok panaszt tettek a bérbeadó apátnál, mire ez Pozsár ellen
vádat emelt. 1420. szeptember 16-án nyomozást tartottak a panaszos ügyben s kiderült,
hogy Pozsár valóban elkövette a károsítást. Ez az összeütközés, meg bizonyára egyéb
peres dolgok okozhatták, hogy Pozsár végre teljesen meghasonlott az apáttal s attól sem
riadt vissza, hogy becsületét megbántsa. Arra vádolta az apátot, és várnagyát, Gergelyt,
meg a konventet, hogy hamis pénzt vertek. Ebbõl bizonyára új per lett, mely 1422
február 27-én azzal végzõdött, hogy Pozsár a vádat visszavonta s engesztelésül megígérte,
hogy az apátnak 54 új forintot, két, becsû szerint 40 forintot érõ lovat s egy zablát, a
konventnek pedig 2 hátaslovat fog ajándékozni. (Hazai Okmt.ll. 230-232)
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A megegyezés nem jelentette azt, hogy immár béke lesz. Adorján apát 1425-ben
ismét perben volt Pozsár Domonkossal. Az esztergomi érsekhelyettes bírósága elõtt
volt az ügy, de Pozsár úgy nyilatkozott róla, hogy gyanús bírónak tartja. Erre Zsigmond
király szeptember 6-án meghagyta a vikáriusnak, hogy ha Pozsár az ítéletével meg
nem elégszik, terjessze az ügyet az õ személyes jelenléte elé. (Magyar Nemz. Múzeum
levéltára: törzsanyag) Sok egyéb per után 1429. június 15-én megjelentek a pannonhalmi konvent elõtt Kükeházai Küké István, az apát prókátora, Kávai Pozsár Domonkos nevében meg Gadóczi János s itt kijelentették, hogy feleik közt jó emberek békét
teremtettek, de Pozsár a tõle okozott sérelmek, igazságtalanságok fejében 24 új forintot
tartozik fizetni. Pozsár ezt a büntetést megfizette, az apát embere pedig a konvent által
nyugtatót állíttatott ki neki. ( U.O.)
Adorján után ismét András nevû apátja volt a monostornak. 1438-ban igmándi
Kelemen társaságában a gyõri káptalannal néhány, az igmándiakat érdeklõ oklevelet
íratott át, amelyek között egy 1268-i írásban a katpáni apát népeirõl is szó esett. (Orsz.
Levéltár: dipl.oszt.189.sz.) Peres ügy állítja elénk Gergely apátot. Gutori Nagy László volt
alnádorral szemben az országtanács elõtt forgott valami ügye-baja, de Nagy kijelentette,
hogy neki az országtanács gyanús bíró. Erre Hunyadi János kormányzó 1449 március
11-i rendeletével a nádor elé tette át a pert. (Magyar Nemzeti Múzeum: Forgách-levéltár)
Hamarosan más dologban is perbeli társ lett Gergely apát és Nagy László. 1449 május
13-án radoványi László Komárom megyei alispán s a szolgabírák arról állítottak ki jelentést, hogy az apátot és ennek koppánmonostori jobbágyait Nagy czonczói halastavának
felétõl eltiltották. (U.O.) Gergely apát, aki ezen évben egy birtokügynél, mint szomszédos
birtokos, volt jelen, kormányzónak adott helyet az apátságban.
1452-ben Dénes papról azt mondják, hogy az apátság javainak védelmezése végett
Koppánmonostorban lakik, s ugyanõt Fegyvernek! Dénes néven a koppánmonostori
apátság kormányzója címen említik, midõn bizonyos, nem a monostorát érdeklõ ügyben
a somogyvári konvent elõtt jár. (Orsz.lvt.:dipl.oszt. 14522 sz. vö.33800) A század végére
ismét helyreállott a törvényes rend a Miklós apát intézkedett a monostor dolgaiban.
Alatta az 1407-i foglalás következtében elidegenített területet a most már Gadóczra költözött Chudorok visszaadták, majd aztán 1469-1480 közt bérlet fejében használták a Gadócz
mellett levõ földeket, halastavakat, illetve végül csak a földeket. (Pannonhalmi rendi
levéltér: c.8, O. és act. Archiabbat. Fasc.85. nr.6.)
A század elején Pannonhalmával létesült kapcsolat hatását látjuk annak utolsó
évében. Tolnai Máténak pannonhalmi apáttá történõ megválasztásakor, 1500. március 21-én, a pannonhalmi konvent élén találjuk a tatai apát mellett Balázs
koppánmonostori apátot. (Fraknói: Oklevéltár a magyar kir. kegyúri jog tört.61 o. L: A
pannonhalmi szt. Benedek rend tört., III.554.) Ebbõl nagyon valószínû, hogy Balázs a
pannonhalmi konventbõl került az apáti székbe. Ez a viszonya késõbbi mûködése
során is meg- megnyilatkozik. … 1504 június folyamán a pannonhalmi apátság egyházterülete érdekében mint megbízott bíró mûködött. (A pannonhalmi szt. Benedekrend tört. 111.591.) Balázs személyérõl 1508-ban nem a legjobb hírek hallatszottak és
április 13-án a vizitáló apátok Koppánmonostorban is megjelentek, hogy számon
kérjék az apát és szerzetesei sáfárkodását. A látogatás jegyzõkönyve szerint a vagyoni
állapot ez: a monostor istállójában mindössze két ökör állt, s más állatról semmi szó; az
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egyházi felszerelést nyolc miseruha, közülük egy vörös kamukából, öt aranyozott réz s
egy megaranyozott ezüst kehely, nyolc régi, romlott -bomlott s öt jobb kazula, két
pergamenen kiállított s egy nyomtatott misekönyv, egy kis ezüst kereszt, hét oltáröltöztetõ, egy kétkötetes breviárium, huszonöt különféle könyv, egy infula, egy baculum és
öt ezüst gyûrû tette. Egészben véve tehát igen szegény leltár, melynek fõleg gazdasági
része szegénységre vagy hanyagságra mutat. Az erkölcsi viszonyokról nem valami jó
dolgokat hallunk. Az apátról olyasmit rebesgettek, hogy tisztasági fogadalmát nem
tartaná meg. Ezt azonban maguk a szerzetesek, akik Pannonhalmán tettek fogadalmat
s onnan küldték õket az apátságba, csak mint hallott hírt hozták föl, a maguk tudásából
nem merték állítani. Bizonyára abból keletkezett a kolostor körül a hír, hogy az apát
lakását egy asszony tartotta rendben és tudta róla, amit a két szerzetes is panaszkodva
említett, hogy az apát nem fõzet otthon, a majorságban lakó asszonyok végzik ezt a
dolgot s bizony a maguk javára, mert azt lehetett mondani, hogy ezek veszik a monostor javainak hasznát, míg a szerzetesek a rendi statútumoktól elõírt ruházatot és ellátást
sem kapják meg. (A pannonhalmi Sz. Benedek R. tört. 111.620.) Az apát hibás lehetett
ugyan, de az erkölcsérõl terjesztett panaszok nem lehettek valóak; mert ha igaznak
bizonyul, hogy az apát a gyermekét a monostorban tartja, kétségtelenül elmozdítják
állásából. Márpedig Balázs megmaradt a helyén s 1511-ben más apátok mellett õ is
szerepel, midõn Isvaglies Péter bíborostól a Rend Pécsváradot és Szekszárdot bérleti
szerzõdés formájában átveszi. (A pannonhalmi sz. Benedek R. tört. 636)
Balázs apát idejébõl még azt tudjuk, hogy a gadóczi praedialistákkal megújította az
elõdeitõl kötött szerzõdést s megígérte nekik, hogy a földeket nem veszi el tõlük. Talán
1518 tájáig maradt meg apátnak.
Amennyire tudjuk, Pesthy János pannonhalmi szerzetes, aki az itteni konvent
tagjai között már 1517-ben említve van, s ebben, valamint a következõ évben fontos
rendi ügyekben vesz részt Budán (U.0.671., 700-701) az utolsó valóságos
koppánmonostori apát. 1519 április 28-án Budán volt, midõn István telki apát engedelmességet fogadott a pannonhalmi fõapátnak. ( A pannonh. Sz. Benedek R. tört. III.
718 ) Ugyanezen évben a pannonhalmi konvent Pozsegavári Máté rendtaggal II. Lajos
rendelete értelmében be akarta vezettetni Czonczó jószágba, ez ellen azonban Kolos
Jakab és Ambrus tiltakoztak, miért is törvénybe idézték õket. (Pannonhalmi hiteleshelyi
levéltár, nr. 129-v.ö. rendi levéltár, C.66.E)
A török terjeszkedése kezdetén Baranyai Máté tatai prefektus, aki a tatai apátságot
is lefoglaltatta, kerítette Koppánmonostort a kezébe. Mihály pannonhalmi fõapát érintkezésbe lépett vele a monostor érdekében, de itt annyi eredményt sem ért el, mint
Tatán. 1540 szept.29-én Felsõ Lénárd írt Baranyainak, Hogy a kevés igazsággal Tatához foglalt Monostort adja vissza Pannonhalmának, (Egyháztört. Emi. III.493-494)
november 1-én meg a komáromi várnagy kapott I. Ferdinándtól rendeletet, hogy a
Baranyai és Hardeck János által elfoglalt koppánmonostori apátsághoz tartozó dunai
halászatot juttassa Pannonhalma birtokába , mivel Koppánmonostor is ehhez tartozik.
A pénztelenség hamarosan azt okozta, hogy Ferdinánd király a következõ év június
20-án Leitmeritzben kelt levelével az apátság törzsbirtokát tevõ Monostort, mivel az
apátság elhagyottan, pusztulóban áll, ezt a jószágát is jogtalanul bírja valaki, az apátság
helyreállításáig Farkas Mihálynak ajándékozta élete fogytáig. Az õ kezében a falu s a
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monostor végleg elpusztult: az átvonuló királyi seregek kifosztották, fölgyújtották. (A
pannonh. Sz. Benedek R. tört. IV. 137-138)
Farkas halála után 1580-ban Fejérkövy István, Pannonhalma kormányzója elfoglalta az alig 20 forintot jövedelmezõ birtokokat, majd azon kérelemmel fordult Ernõ
fõherceghez, hogy ne csatolja õket a pozsonyi kamara ajánlata szerint a komáromi
várbirtokhoz - vagy, ha e kérése nem teljesíthetõ, adjon legalább elismerõ okiratot,
hogy a fõapátság el ne veszítse kegyúri jogait ezen apátságban s, hogy ennek erejével
újra adományozhassák utódai a koppánmonostori apátságot, ha esetleg a jövõben
visszaadják a jószágokat eredeti rendeltetésüknek. Fejérkövy annyira meg tudta gyõzni a fõherceget, hogy ez lemondott a bekebelezésrõl s a következõ évben már a
kormányzó azt írja:
“a koppánmonostori apátság és ennek adományozása visszaszállt a fõapátságra”.
Ha az adományozójog nem valósulhatott is meg, mivel a leégett szentmártoni vár és
monostora sok pénzre levén szükség, Koppánmonostor jószágait 600 forintért zálogba kellett vetni; annyi hasznát mégis vette Fejérkövy a fõhercegi intézkedésnek, hogy
egyszer pénzforrása lett a fõmonostor számára. Rudolf király 1592-ben a komáromi
várral szomszédos összes területeket, köztük Koppánmonostort, Komárom céljaira
foglalta le s többé Pannonhalmának nem lett rá módja, hogy az apátsággal rendelkezzék, noha a fõapátság vezetõi fölhasználták az alkalmakat, hogy joguk fönnmaradását
biztosítsák. (A pannonh. Sz. Benedek r. tört. IV. 138)
Himmelreich kormányzó 1604-ben Gadócz biztosítása miatt tiltakozással élt. Mikor II.
Mátyás király 1615-ben az egész komáromi dominiumot, a várhoz összes jóságokat
17000 az új fõkapitánynak, Reiffenberg Teodorik János lovagnak inscribálta, Himmelreich
perbe fogta a fõkapitányt s tanukkal igazolta Koppánmonostorhoz való jogát, s hogy ezt
gyakorlatilag megmutassa, 1616-ban határjárást tartott. Mikor az 1622-i országgyûlés is
felszólalt, hogy a komáromi várhoz lefoglalt birtokok, köztük Pannonhalma javai, jogos
tulajdonosaiknak visszaadassanak, Himmelreich két évvel utóbb, 1624-ben óvást tett,
hogy a gadóczi nemesek régi szokás ellenére a komáromi várhoz fizetik az ottani templomtól járó évi 4 forintot. Pálffy Mátyás fõapát 1640-ben a szõnyiek, mocsaiak, ácsiak
ellen védte a monostori határokat. 1650-ben Magger Piacid fõapát tett kísérletet
Koppánmonostor megmentésére. (A pannonhalmi Sz. Benedek R. tört. IV. 138-139)
Reiffenberg halála után családjánál maradtak a birtokok, mivel a következõ fõkapitány nem tudta megváltani õket. Erre II. Ferdinánd engedélyével Eszterházy Miklós
gróf nádor fizette meg a Reiffenberg örökösöknek a zálogösszeget s az így kiváltott
terület egy részét átengedte Kolloniesnak, hét birtokot azonban 17000 forint zálogért
Zichy Pál gyõri fõkapitánynak adott úgy, hogy Kollonics a zálog visszaadásával megválthatja. Sem Kollonics, sem utóda Pucheim Kristóf János fõkapitány nem tudták a
hét birtokot megváltani, mire azok Zichy Pál fiára, Istvánra szállottak. III. Ferdinánd
azonban 37118 forint fejében, melyet Pucheim a komáromi várra költött, neki adta a
komáromi várhoz tartozó összes jószágokat s a Zichy Istvánnál lévõ hét birtokot is, ha
ugyan a rajtuk lévõ zálogot lefizeti. Pucheim életében erre nem került rá a sor, halála
után pedig özvegye, pénzre levén szüksége, a hét birtokon kívül kezében levõ uradalmat is, melyet különben férjével együtt némely szerzett jószágokkal gyarapították, egyességileg Zichy Istvánnak adta. Ez az uradalomból kiszakított négy birtokot és egy komá-
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romi házat, az összes terheket levévén róluk, ingyen a komáromi kapitányság javadalmára engedte át. Ezért azután és egyéb érdemeiért I. Lipót 1659. július 30-án az egész
komáromi uradalmat - benne Monostort is, a fiai ágán örökbirtokul,- iure perpetue et
irredemptibiliter- a leányaién pedig a visszaváltás jogával neki adta. (Országos levéltár: act.neoregest. fasc.275., nr.21)
A monostor javainak ezen össze-vissza való vándorlása mellett sem ment ki a
tudatból, hogy Koppánmonostor bencés apátság. Az adományosok, Bernicz Ágoston
1697. március 2-ától, (U.o. Lib.Reg. XXIV.,235) utána Resch János bencés, majd Lacza
János gyõri kanonok 1705. július 4-étõl ezzel a jelleggel bírták (U.o.XXVIII. 71.) s az
utóbbi halála után III. Károly is mint bencés apátságot adta Graun József Antal bárónak 1718. augusztus 5.én. (U.o.XXXII.100.) Ezen apátok közül egy sem tett kísérletet az
apátsági javak visszaszerzésére. Folytatták ezek vándorlásukat a zálogbirtokosok kezében. Zichy Péter gróf a javak egy részét, az ún. szõnyi uradalmat Stegner Mátyásnak,
majd utóbb Neffczer Jakab bárónak adta zálogba. Ettõl Sajghó Benedek a monostori
részt 600 forint zálogösszeg lefizetésével - vagyis amennyiért valamikor Fejérkövy
zálogba vette -1743-ban vissza akarta ugyan szerezni, de eredménytelenül tett ajánlatot. Péter gróf örökösei Ferenc, gyõri püspök és Miklós grófok voltak. A két testvér a
báró örököseitõl visszaváltotta a zálogos uradalmat. Majd pedig Miklós, 24000 forinttal kielégítvén Ferencet egészen magának szerezte meg a birtokot. Mivel pedig a testvére kielégítésére szükséges összeget, valamint az instaurálás költségeit- -40000 forintota felesége, Berényi Erzsébet fedezte, 1757-ben 150000 forint értékben ennek inscribálta
úgy, hogy életében meg sem váltható, hanem csak örököseitõl.
Sajghó Benedek fõapát, aki 1757-ben is tiltakozott a romjaiban még megismerhetõ
koppánmonostori apátság javainak elidegenítése ellen, néhány évvel utóbb, 1760.
november 17-én a Komárom megyei törvényszék elõtt pert indított az idõközben
megözvegyült grófné ellen, illetve bíróságilag fölajánlotta neki, hogy megváltja
Koppánmonostort s ha ebbe nem egyezik bele, perbe fogja. A grófné vonakodása
miatt ez utóbbi történt. A per csakhamar szélesebb mederben folyt, mert a grófné, mint
szavatost (evictort) megidézteti a gyõri püspököt, majd ez mint a maga szavatosait
(superevictorait), Zichy János és István grófokat, ezek pedig ugyancsak a szavatosság
kérdése miatt megidéztetik a fiscus regiust. A fõapát a maga követeléseinek igazolására
Mária királynénak a rendi elnökökhöz intézett levelét, a Miklós apáttal kötött 1486-i
bérleti szerzõdést, Baranyai Mátyásnak a fõapáthoz írt 1537-i levelét, Ferdinánd 1540i rendeletét, Fejérkövy 1581-i záloglevelét, az 1624-i, és 1640-i tiltakozásokat mutatta
be, míg a Zichyek, természetesen, a királyi adománylevélre hivatkoztak. A perlekedésben igen sok halasztás van, mert kezdetben a szavatosok tiltakoznak, hogy rövid
terminusra idézték õket, majd a Zichyek ügyvédje betegszik meg, a komáromi földrengés miatt Bagotára kell áttenni a tárgyalást, meg azután az alperes mindenkor tusakodóik a megyei törvényszék illetékessége ellen, úgyhogy Mária Terézia beavatkozását is
ki kell mindkét félnek kérnie. Mikor pedig a fõapátnak megítélik a jogot, hogy igenis
Koppánmonostort megválthatja, a grófné és a két gróf föllebbezést jelentenek be, s
részben a kincstár nevében is föllebbezés történik, amennyiben az õ szavatosságát az
1581-i és a Pucheim-féle zálogokban említett összegeken felül is ki akarnák terjeszteni.
1764. április 15-én a megyei törvényszék a fellebbezéseknek helyt adott. (Pannonhal-
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mi rendi levéltár: act, archiabb.fasc. 85.,nr.6) Sajghó fõapát, tekintettel a per további
nagy költségeire, nehézségeire és arra a szerencsétlenségre, mely a Zichyeket az óbudai uradalom elvesztésével érte, fölhagyott keresetével s az apátsági jószág a Zichy
családnál maradt. (Fuxhoffer- Czinár, i.m.l.285)
Mikor a régi nevén ma is Monostornak nevezett helyen, a kolostor közelében levõ
területen a komáromi várat kiegészítõ erõsség (Sandberg) megépült, a várépítés céljaira kisajátított területért a Zichy család a lébényi uradalmat kapta kárpótlásul. Ma a régi
apátsági épületnek nyoma sincs, emlékét csak a koppánmonostori apát cím õrzi. (Megemlítjük, hogy a pécsi egyházmegyében is adományoznak ilyen címû apátságot. Vö.
Országos levéltár. Lib.Reg. XXXl.58-concept.ref.1748.num.164., orig.ref.1748. num.155)
Példa van arra, hogy egy apátság, a mostani adományozás szerint, két egyházmegye joghatósága alá tartozik, mint a koppánmonostori is.
A garamszentbenedeki konvent a birtokügyekben járatos prépostjukat, Henriket
választották meg apátjuknak (1374-1400). A rendi életben nem igen szerepelt. 1386ban Koppánmonostor vitás kegyurasága miatt õ is kapott ugyan megbízást, ez azonban csak királynéi rendelet volt.
A pécsváradi Domonkos apát: „Mária királyné megbízásából végzett mûködését
ismerjük, mikor a pannonhalmi apáttal a koppánmonostori apátság kegyurasága miatt támadt nehézség eloszlatásán fáradozott.” **
* Csóka J. Lajos: Szent Benedek Fiainak világtörténete. I.-II. Ecclesia. 1969.
** Sörös Pongrác: Az elenyészett bencés apátságok. Budapest. 1912.
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Jézus Szíve Nagytemplom ünnepe Komáromba
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Minden helységben, városon és falun ünnep a templom
felszentelésének az évfordulója. Természetes ez, hiszen amíg
valahol nincs templom, addig hiányzik a helység szíve, a
kegyelmi élet központja. Ezért ünnepeltük meg a komáromi Nagytemplom felszentelésének 70 éves évfordulóját. Ezt
az ünnepet megtisztelte Dr. Pápai Lajos megyéspüspök Úr
is, és megszentelte az új ablakokat, és az új szembemisézõ
oltárt.
Miért kell a templomot ünnepelni?
Azért, mert nem csak egy hely, ahol jobban tudunk imádkozni. Nemcsak egy ház, amely égbenyúló tornyával a végtelen örökkévalóság felé mutatja az utat. Nemcsak egy hely,
ahonnan indul, és ahol végzõdik az ember életútja: hiszen
itt keresztelnek meg, és itt mutatják be érted az engesztelõ szentmiseáldozatot.
A templom ennél sokkal több. A templom Isten háza! Minden templommal, amelyben kigyúl az örökmécs lángja, hogy világítson az Oltáriszentségben jelen lévõ Jézus
elõtt, valóra válik a Szentírás szava: „Nincs nemzet, melynek istenei olyan közel volnának hozzá, mint a mi Istenünk közel van hozzánk!” Itt van a szentségi Jézus! Az oltáron
mindennap megismétlõdik Betlehem titka, amikor a szentmisében újra meg újra közénk jön Krisztus, és mindennap megújul a Golgota áldozata is, amikor újra feláldozza
magát a szentmisében.
Itt a templomban hangzik el az örök, változhatatlan
krisztusi tanítás is. Itt tanuljuk megismerni és megszeretni
az Istent. Itt halljuk meg az örök igazságokat is. Ugye,
milyen megnyugtató, hogy van egy hely, ahol örök igazságokat hirdetnek! Amikor a világban annyi katedrákon,
dobogókon, emelvényeken annyi tanítás, vélemény,
program hangzik el, hogy az ember szédülve néz körül.
És milyen változók ezek! Ami tegnap igazság volt, az holnap hazugság. Ami tegnap hõstett volt, az holnap gaztett
lesz. De az embernek fülébe cseng az evangéliumi szó: „ Ég és föld elmúlnak, de az én
igéim el nem múlnak.” Amit a templomban hirdetnek, az szent volt ezer évvel ezelõtt is,
és szent lesz ezer év múlva is. Számunkra öröm, hogy van templomunk, van Krisztusunk.
Az igazi örömünket azzal mutatjuk meg, hogy szeretjük és megbecsüljük templomunkat mint a lelkünk otthonát, a keresztények szülõházát.
Megyéspüspök Úrral együtt kértük a Szentlélek Úristent, hogy templomunkból az
Õ kegyelme és áldása áradjon tanulóifjúságunk munkájára, hogy hitükben megerõsödve értékes nemzedékké válja-nak egyházunk, és hazánk javára.
Szent Ágoston beszél egy Viktorinusz nevû pogányról, aki a keresztényüldözés
idején belátta a kereszténység igaz voltát, de vonakodott nyíltan közéjük állni.
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Légy meggyõzõdve! - mondta szent Szimplicián vértanúnak. - Én is hozzátok tartozom, én is mint keresztény halok meg. Ez pedig így felelt:
Nem hiszem én ezt, míg nem látlak a templomban!
Hogy hogy? - kérdezte a pogány. - Hát a templomfalak tesznek valakit kereszténnyé?
Azt nem - volt a válasz -, de megmutatják, ki a keresztény. Ki vall bátran színt
Krisztus mellett, és ki mellõzi gyávaságból. Legyen számunkra is a bátor hitvallás helye
templomunk, járjunk szívesen a szentmisére, hogy minket is megvalljon Krisztus a
mennyei Atya elõtt!
Pados József apát
fényképek: Semsei Lászlóné és Pénzes Zoltán
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Templom épült Komáromban*
Komárommegyei Hírlap 1937. (36. sz.) szeptember 4. 2. old.
Folytatásokban a 40. számig

Az új plébánia templom története. I.
Irta: Surányi Ferenc
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Amikor Komárom város minden rendû és rangú polgára együttérez a katolikus
Egyház minden hívével és részt kér az új plébánia templom felszenteltésén érzett
örömébõl, aktuális téma, hogy vissza tekintsünk a múltba és gondolatokat szõjjünk a
jövõre.
A mi kis templomunké az elsõ emlékezés. 1891-ben a mostanihoz hasonló boldogság dobogtatta meg az uj-szõnyi hívõk szívét. Gyõregyházmegye Istenben boldogult volt Fõpásztora, az áldott emlékû Zalka püspök 1891-ben fejezte be Uj-Szõnyben
a katolikus templomot. Kis templomunk falán márványtábla hirdeti: „Isten dicsõségére, Szent István király tiszteletére, az uj-szõnyi hívek lelki hasznára építette Zalka János” gyõri megyés püspök, püspökségének 25. esztendejében. 1891.” Uj-Szõny ezen
idõben filialisa, leányegyháza volt az anyaegyháznak: Szõnynek. Megboldogult
Nagy Antal és Wenninger Ernõ plébánosok pásztorálták Uj-Szõnyt, az õ felkérésükre Komáromból bencés tanárok jártak át vasár- és ünnepnapokon és miséztek a szõnyi híveknek. Nagy szeretettel
emlegetik még ma is: Tamás Vazul,
Gosztonyi Nándor és Tihanyi Gál nevét.
A csendes, békés munka napjait egyszer
csak fegyverek zaja verte fel. A világháború szele, vihara felkorbácsolta az ujszõnyi hívek nyugalmát is, de a lelkipásztorkodásban a hívek lelkiszükségletének
ellátásában fennakadást nem okozott. A
világháborút követõ forradalom és a kommunizmus gyalázatos tombolása nem kímélte meg kis templomunkat sem. A tulsó
parttal összekötõ hídra sorompó került,
elzárta az utat a bencés tanár urak elöl s a
jó öreg Wenninger esperes úr nagykiterjedésû plébániája mellett nem volt képes
Uj-Szõnyt kellõképpen pasztorálni. A vasárnapi és ünnepi misék el-el maradtak
Uj-Szõnyben. Ekkor esett meg a gyalázat
Jézus Szíve Templom
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kis templomunkon, hogy egy piszkos,
istentelen kommunista kéz táblát akasztott a kis templom ajtajára: „Isten hiánya miatt zárva !”
A becsületes jó lelkek sokat sírtak
ebben az idõben és imádkozva bújtak
el csendes kis szobájuk zajtalan magányába, amikor Virágvasárnapon, a
nagyböjt komoly szent vasárnapján, a
nagyhét kezdetén táncmulatság volt a
templomtéren és vad rikoltások, nyomdafestéket nem tûrõ szavak, kiáltások
verték fel kis templomunk csendjét. A
vörös zivatar is elmúlt. Szunyogh Xavér Ferenc tábori lelkész, a lelkes, melegszívû bencés tanár, az izzó lelkû
magyar állott az uj-szõnyi katolikusok
élére és megszervezve a katolikus tábort, elindítója volt egy új katolikus reneszánsznak. Uj-Szõnynek, illetve Komárom-Újvárosnak a lakossága
Surányi Ferenc
nõttön-nõtt. A trianoni szerencsétlenség után részben túloldalról jöttek át hazájukat felejteni nem tudó magyarok, részben
bevándorlás útján szaporodott fel Komárom lakossága. Szunyogh X. Ferencnek, a jó
lelkigondozónak nemsokára távozni kellett Komáromból, rend-fõnöke, a pannonhalmi Fõapát új munkakört jelölt ki számára. Búcsúzása elõtt nagygyûlésre hívta össze
Komárom-Újváros katolikusait. Õ vetette fel az eszmét, hogy Komárom-Újvárosban
plébánia alakuljon. Annak megszervezésére bizottságot alakított. Nemsokára népes
küldöttség kereste fel ez ügyben Istenben boldogult jó megyéspüspökünket: Fetser
Antalt. A fõpásztor nagyon nagy elismeréssel emlékezett meg a komáromujvárosi
hívek buzgalmáról, megdicsérte szándékuk tisztaságát, áldozatos szeretetüket és megígérte, hogy Komárom-Újvárosban egyenlõre helyi lelkészséget szervez, melynek vezetését Surányi Ferenc mosonszentmiklósi káplánra bízta azzal a feladattal, hogy a
helyi lelkészséget szervezze át plébániára.

Az új plébánia templom története. II.
Irta: Surányi Ferenc
Megjött az új helyi lelkész Komárom-Új városba. 1921. év szeptember hava 6-án
köszöntött be, hogy átvegye Komárom-Újváros katolikus híveinek lelki vezetését az
Istenben boldogult Wenninger esperes úrtól. A helyi lelkészség hivatalos helyisége,
egyben a lelkész lakása, egy bútorozott szoba volt özv. Nagynénál az Országúton
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(Mostani Márkus ház). A helyi lelkészség ezen idõben még nem volt tökéletesen megszervezve. Tisztán a hívek adományaiból tartotta fenn magát a helyi káplán. Nyolc
hónapon át felváltva családoknál étkezett, vacsorát lakására küldték a gondoskodó
hívek s ha egyik-másik megfeledkezett arról, hogy õ van a soron, két deci tej és egy
sóskifli volt a hevenyészett vacsora. Késõbb a rendezettebb viszonyok közé jutott helyi
káplán a tisztviselõi étkezdében kapott ellátást. A lelkipásztorkodás azonban megindult. Szeptember 8-án, Kis-asszony napján mondotta el beköszöntõjét az új lelkiatya.
Akkoriban még csak egy szentmise volt. A nagymise délelõtt 10 órakor. A templomot
ez alkalomra kicsinosították s egyházi vegyeskar énekelt Ray Gyula igazgató-tanító
vezetésével. Szép volt, megható. Úgy mondották, hogy ennyi hívõt sem látott még a
kis kápolna! S mennyi volt az a sok? Megteltek a padok asszonyokkal és négy férfihivõ
hallgatója volt az új lelkipásztornak. Egy szentmise és félig sem telt templom. Az új
lelkipásztor érezte, hogy mélyebb alapot kell ásni a hitéletnek, ezért elõször is bevezette az októberi ájtatosságot, majd 1922. év nagyböjtjében szent missiót tartott, melynek
vezetését két híres jezsuita páter: Jámbor és Omerovich páterek vállalták el. A nyolc
napos missió valóban mélyen szántott. Megkezdõdött az elsõ péntekek megszentelése. A Jézus Szíve ájtatosságokat a hívek megkedvelték. A mindennapi ájtatosságok is
sok hívet vonzottak a kis templomba, úgy hogy a helyi lelkész érezte, hogy egy szentmisével már nem tudja kielégíteni híveinek Istent keresõ vágyát, azért püspökétõl
vasár- és ünnepnapokra két szentmise mondására kért és kapott engedélyt. A lelki élet
mindjobban elmélyedt. Fájó-sebe volt azonban a lelkipásztori szívnek, a teljes lerongyolódottságban levõ kis templom és egy lelkészi ház hiánya. Hiába díszítette fel a jó
Ováry néni, majd a szorgos Lázár Margit keze az oltárt virágokkal, a vakolatot is
lelhullatott falak, a csupasz téglák nem igen példázták Isten házának ékességét. Ezen
feltétlenül segíteni kellett, ez volt a legnagyobb lelkipásztori gond és fájdalom. De
hogyan? Jól tudta a helyi lelkész, hogy hívei a renovációhoz szükséges nagy összeg
elõteremtésére képtelenek. A jó Isten küldött egy hatalmas segítõt: Gróf Klebelsberg
Kunó vallás- és közoktatásügyi miniszter lett a város képviselõje, a város ujjáteremtõje,
minden egyháznak meleg szívû, pazar kézzel kincseket osztó segítõje. Haló poraiban
is áldott legye emléke.

Az új plébánia templom története. III.
Irta: Surányi Ferenc
A nagy alkotó kultuszminiszter Komárom képviselõje lett. Még ma is élénken emlékezem arra a napra, amikor Istenben boldogult Klebelsberg Kunó gróf, összehívta a
Vasutas Társaskör nagytermébe az egyházak vezetõit, hogy Komárom város egyházi
és kulturális intézményeinek fejlõdésérõl tárgyaljon. A kat. Egyház részérõl a helyi
lelkész, Alapy Gáspár h. polgármester, az egyházközség világi elnöke és az egyházközséget abban az idõben lelkesen támogató és segítõ Mészáros Mihály malomtulajdonos volt jelen. A nagy kultuszminiszter ismertette elgondolását, terveit. Bõkezûsége
mindenkit meghatott. Ekkor fejlesztette ki a kat. fiúiskolát két uj tanteremmel öt tanitós
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iskolává, ekkor ment határozatba, hogy plébánia számára házat vesz az egyházközség
a kultuszminisztérium nagy támogatásával, a helyi lelkészséget önálló plébániává fejlesztik, a minden ékességtõl megfosztott templomot kívül és belül restaurálják vallásalapi támogatással és a templomhoz egy sekrestye épül. A terv meg is valósult. A kat.
fiúiskola két tanteremmel kibõvült, az Iskola utcai 13. sz. ház, mely özv. Köller Józsefné
tulajdona volt, plébánia céljaira megvétetett, templomunk szentélyében pedig márványtábla hirdeti, hogy gróf Klebelsberg Kunó kultuszminiszter képviselõségének idején a templom kívülrõl és belülrõl megújult.
A nagy alkotó miniszter nem pihent. A vallásalap támogatásával a komáromi helyi
lelkészséget önálló plébániává fejlesztette, s Komárom elsõ plébánosává Istenben
boldogult Fetser Antal gyõri megyéspüspök 1924. évi május hó 15-én Surányi Ferenc
helyi lelkészt kinevezte. Komárom rohamos fejlõdésével a kat. egyházközség egyetlen
iskolája a fiúiskola szûknek bizonyult. A nagy kultuszminiszter gondolata volt, hogy a
leányifjuság annyira fontos nevelését apácákra bízza. A plébánost meghívta, hogy
tárgyaljon ez ügyben az „Isteni Megváltó Leányai” Congregációja általános Fõnöknõjével Sopronban. A rendfõnöknõ készséggel vállalkozott arra, hogy nõvéreket küld a
leányiskola növendékek tanitására-nevelésére. Felépült a Zárda és az elemi leányiskola impozáns, modern épülete a Mészáros Mihály malomtulajdonos által ajándékozott
hatalmas telken. 1926. évi január 3-án vonultak be a kedves nõvérek Komáromba,
nagyon kedves, megható ünnepség között foglalták el a rendházat. Följegyezzük nevüket: Henriette nõvér, fõnöknõ, Tharsilla, Castissima, Felicia, Frida nõvérek mint
tanítónõk és Margit nõvér, mint háztartásvezetõ. A jó Tharsilla nõvér azóta Istenhez
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költözött, a kedves nõvérek meg más megbízatást nyertek és eltávoztak Komáromból,
egyedül Felicia kedves nõvér van Komáromban az elsõ kedves nõvérek közül.
A tanuló ifjúság száma évrõl-évre igen erõsen emelkedett, az állami polgári iskola
is hatalmas fejlõdésnek indult. Surányi Ferenc plébános már nem tudta ellátni lelkipásztori munkája mellett az iskolai hitoktatást teljes mértékben, ezért hitoktatói állás
szervezése vált szükségessé. Ebben is Klebelsberg Kunó gróf volt a hatalmas segítõ. A
hitoktatói állás megszervezése után Rozmán Ferenc gyömörei káplánt diszponálta
hitoktatóul Komáromba 1924. év õszén Fetser Antal megyés püspök. A hitélet fejlõdésével szükségessé vált több szentmise mondása vasár- és ünnepnapokon. Emiatt is
szükségessé vált a hitoktatói állás szervezése. Egy szentmise helyett most már három
szentmiséjük volt a híveknek vasár- és ünnepnapokon De még így is szûknek bizonyultak a kis templom falai. A három szentmisét felváltotta a négy. Majd amidõn a
katonai lelkészség megszüntetésével a helyõrség lelki gondozását is a plébánia vette
át, s a lelkipásztori munkatér is kiszélesedett egyesületei alakulásával és az iskolák
rohamos fejlõdésével, szükségessé vált a segédlelkészi állás szervezése. 1928. év augusztusába Esztergomy Antal ujmisés foglalta el Komárom kápláni állomását. Így vált
lehetségessé, hogy vasár- és ünnepnapokon öt szentmise mondassék a hivek lelki
szükségletének kielégítésére.
A minden alkalommal megtelt templom érlelte meg egy új, szép Isten háza gondolatát. De ez a gondolat még félénken húzódott meg a szivek legmélyén, remény volt,
melyet kimondani még senki sem mert.
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Az új plébánia templom története. IV.
Irta: Surányi Ferenc
Az a szivek mélyén táplált reménység, hogy az alkotó nagy kultuszminiszter,
Klebelsberg Kunó gróf képviselõsége idején az új rom. kat. plébánia templom is felépüljön, egészen elhalt a nagy miniszternek Komáromból való eltávozásakor. A képviselõ választások után, bár Komárom egyhangú lelkes bizalmával tüntetett Klebelsberg
Kunó gróf mellett, a nagy kultuszminiszternek magasabb politikai érdekbõl mégis
távoznia kelleti Komáromból, hogy az egyetemi város: Szeged élvezhesse a kiváló
zseni alkotó mûvészetének minden erejét és szépségét. Komárom nagyon árva lett. A
nagy lendület megállott. Az új templom reménysége messze ködökbe veszett el.
Az isteni Gondviselés azonban nem engedte a szent, a nagy gondolatot elsiklani.
A képviselõválasztáson: dr. Zsindely Ferenc pénzügyminiszteri titkár kapta meg a választók bizalmából Komárom város mandátumát, ki nagy tehetségének, erejének fiatalos, céltudatos lendületével, fáradhatatlan buzgalmával megkezdte az építõ munkát
Komárom városában. Az õ rendkívüli agilitása láttán és érzésén újra felcsillant az új
templom építésének reménysége és nem alaptalanul. Zsindely Ferenc dr., aki szívvellélekkel és tettekkel szolgálta a keresztény nagy egység gondolatát, az új katolikus
templomban ennek a nagy egységnek és a jobb magyar jövõ reménységének: a vallás-erkölcsös életen nyugvó hazafias munkának egyik fellegvárát látta meg s teljes
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erejével, lelkének buzgalmával az új templom felépülésének anyagi bázisának megteremtésén fáradozott.
Nagy fáradságos munkájának eredménye: az egyházközség 1935. év februárjában
országos pályázatot hirdetett az új templom tervének elkészítésére. A tervpályázati
hirdetés iránt óriási érdeklõdés nyilvánult meg. 68 pályamunka érkezett be, melynek
felülbírálása és a dijak kiutalására 1935. évi május 4-én ült össze a bíráló bizottság.
Tagjai voltak: Neichinger Károly építész-tanár, Koromzay Vilmos építészmérnök, Iványi
Gyula építészmérnök és dr. Somogyi Antal theol. tanár, egyházmegyei egyházmûvészeti elöadó. Teljes három napot vett igénybe a pályázatok lelkiismeretes elbírálása.
Titkos szavazással az elsõ díjra javaslatba hozták és kivitelezésre ajánlják Körmendy
Nándor épitészmérnök tervét, a második dijat: Antal Dezsõ építészmérnök, a harmadikat: Hübner Tibor épitészmérnök kapta. Az egyházközség a döntést május 17-i gyûlésén hozta meg, amikor Körmendy Nándor építészmérnök tervét a kivitelezésre elfogadta, Marschall Béla gyõri épitõmestert bízta meg a kõmûves, a beton, az ács és a
kõfaragói munka elvégzésével; a tetõfedõmunkát, a vízvezetéki és csatornázási berendezés munkáját Sircz János komáromi bádogosmester, a festési munkát Sztratyil Ferenc komáromi festõ- és mázoló mester, az asztalosmunkát: Petõcz János és Fejei Géza
komáromi asztalosmesterek kapták meg. A nagy munka elindult. Az elsõ kapavágást
1935. szept. 2-án tette meg Surányi Ferenc apátplébános és Alapy Gáspár m. kir.
kormányfõtanácsos polgármester, az egyházközség világi elnöke, a jó Isten nevében.
Szinte amerikai tempóban ment a munka. 1935. év október havának 16-ik napján egy
ünnepség keretében tette le az alapkövet: Breyer István megyéspüspök Úr Õnagyméltósága. Mire beköszöntött az elsõ fagy, a hatalmas templomon rajt volt a vasbeton
mennyezet. Az örömbe, hogy tetõ alatt van az Isten háza, fájdalom is vegyült. Az
egyházközség fáradhatatlan, lelkiismeretes építési ellenõre, Tangl Endre építõmester, a
jó „Tangl bácsi”, egy novemberi hûvös estén, midõn a betonmunkát ellenõrizte, meghûlt és rövid szenvedés után meghalt. November 12-én az egyházközség nagy részvéte kísérte sírjába.

Az új plébánia templom története. V.
Irta: Surányi Ferenc
Az 1935. évben a tél állította meg a munkát. Deszkával befödték a templom kapuit,
ablakait. Téli álmát aludta a templom. Az 1936. év tavasza sem hozott sok változást.
Különbözõ körülmények gátolták az épitõmunka megkezdését. Erõsen nyárba nyúlt az
idõ, amikor ismét vig kopácsolás hangzott a templom csarnokából. Mig derék kõmûveseink serényen dolgoztak, vakoltak, klinkereztek, Villányi Béla budapesti építészmérnök
szerelõi vésték a falakat és befektették a villanyhuzalok csöveit, õszbe hajlott az idõ,
amikor a templom belsejének sempernovázására került a sor. Ez a munka nem nyert
befejezést. Korán beköszöntött a tél, ismét deszkák kerültek az ajtók, ablakok elé. 1937ben nagy lendülettel indult meg a tavaszi munka. A sempernova burkolat elkészülte után
lebontották a templom belsejében lévõ állványokat. Elhelyezték a bejáratok és oltárok
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márványlépcsõit, Király József piszkei kõfaragó mester kifogástalanul szép munkája,
megépült a templom egyik fõ ékessége: az árkádfolyosó. Újra dolgozni kezdtek a villanyszerelõk, a huzalokat húzták be a falba fektetett csövekbe. (Érdekességnek emlitjük meg,
hogy a csövekbe fektetett villanyhuzalok hossza 4 kilométer.) Feltöltötték a templom
belsejét, szigetelték, betonozták, üvegtéglákkal rakták be az ablakokat. Megjött Kontuly
Béla festõmûvész, megfestette a szentély impozáns freskóját nagy mûvészettel, Király
József is felállította az általa készített két mellékoltárt, az egyik a Szociális Missió komáromi
Szervezetének, a másik az Oltáregylet ajándéka. Kovács Margit budapesti iparmûvész,
keramikus felrakta mûvészi kerámiáit a szószékre. Schima Bandi, gyõri aránykoszorús
mester, iparmûvész remekbe készült pompás vaskapuit is helyükre illesztették. Szinte
boszorkányos gyorsasággal dolgoztak a Nagybátony-Ujlaki vállalat falburkoló és padlóburkoló mesterei, Birkmayer János kõfaragó mester is munkához látott, nagy gonddal
épitette fel, állította össze a szentély fõ ékességét, a gyönyörûen faragott márványfõoltárt.
Körmendy Nándor építészmérnök és Marschall Béla építész diktálták a tempót, Langmár
János épitésvezetõ szeme ott volt mindenütt. Az utolsó simítások elõtt Petõcz János és
Fejei Géza asztalosmesterek szerelték fel az általuk remekbe készített tölgyfakaput, Sircz
János bádogosmester feltette a szószékre az aranyozott gömbön álló keresztet. Így virradt
meg szeptember 11., a templomszentelés napjának vigiliája. Csodásan szép, felejthetetlenül impozáns, nagyszerû volt a felszentelés ünnepsége: szeptember 12-én. E nap pompájáról, bensõséges áhítatáról a Komárommegyei Hírlap teljes részletességgel megemlékezett.
Áll a templom, kapui tárva. A hivek szeretetükbe fogadták Isten új házát és dicséretes
buzgalommal töltik meg vasárnapokon a hatalmas csarnokot. A hétköznapi szentmisék
még a régi templomban vannak. Sztratyil Ferenc festõ és mázoló mester most végzi a festõ
és mázoló munkákat. A templom csillárjai is most készülnek és elkészült már egy gyóntatószék. Mennyi-mennyi munka, tennivaló van még hátra! Néma a torony, az új templom
tornyából nem hívnak a harangok istenitiszteletre, padok hiányában egypár szék árválkodik a hajóban, hiányzik az áldozó-rács, a szent-sir oltár és a kis kápolna freskója, oltára,
padjai, hiányzik három gyóntatószék, üres a sekrestye, nincsenek bútorai, szobrok kívánkoznak az oltárok fölé, a falakra. A keresztuti ájtatossághoz megkívánt 14 stáció sincs
meg, csendes a kórus, nem bughat még fel az orgona, stb. stb. A Zsoltáros azt mondja:
„Uram! Szeretem a Te házad ékességét!” Az a dicséretes buzgóság, amelytõl, sok, különösen szegény, de aranyszivü hivünk lángot fogott, már gyönyörû dolgokat hozott létre.
Reméljük, bízvást hisszük, hogyha ez a dicséretes áldozatkészség megindítja azoknak a
szivét is, kik eddig nem igen tartották szív-ügyüknek ujtemplomunk ügyét és ha a buzgóság, áldozatkészség, Isten házának felékesítésén versenyzõ lelkek nemessége általánossá
lesz, úgy minden hónapban egy-egy új színfoltot kap gyönyörû új templomunk és nemsokára teljes pompában hirdeti Isten nagyságát és dicsõségét és a komáromi katolikus
hivek vallásos, élõ, lángoló hitét.
(Vége.)
Gyûjtõmunkát végezte: György Károlyné Rabi Lenke
* Gyûjtõmunkánkat korabeli írás szerint tesszük közzé.
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Mûvészi nevek és az új templom
Néhány mûvészember eredetiségét, inspirációját s odaadását hirdeti a remekbe
készült hatalmas, új komáromi plébánia templom.
Az elsõ név, mely itt szerepelhet, természetesen a templom tervezõ-mûvészének,
Körmedy Nándor budapesti építészmérnöknek a neve. A modern - de nem túl modern - vonalakat a legszerencsésebben egyesítette a mûvész álma az ókeresztény
bazilika stílusával s kiváló hozzáértõk szerint ebben a nemben páratlant alkotott. A
torony gyönyörû campanile megoldása, a fõhomlokzat nemes vonalai, az oldal épületek harmonikus beilleszkedése kívülrõl, belülrõl pedig a remek ó-bazilika
gerendázat és kiváltképpen a belsõ oszlopívelés még a laikus nézõt is megragadják. A szentély megoldása szintén
teljesen egyedülálló. A legimpozánsabb és legmegkapóbb része az egész
templomnak az, hogy a szentélyt a környezõ oszlopozás és világítás és az
emelkedett elhelyezés az egész belsõ
kiképzésnek szinte a középpontjába
állítja. Sokszor és sokat fognak még,
mint látni fogjuk, avatott mûvészek és
hozzáértõk tollai országos relációban
is foglalkozni a komáromi templom
architektúrájával, — minden bizonnyal
igen kiváló és merõben az újság ingerével ható építészeti szépségek évszázadokra szóló, állandó hirdetõje az új
komáromi templom.
A másik mûvész neve Kontuly
Béláé, a festõé, ki a szentély félkörívét
látta el freskóival. Középütt a lebegõ
Kontuly Béla freskója a szentély
Krisztus-alak, körülötte a magyar törtéfékörívében
nelem szentjeinek életébõl a jellegzetes momentumok: Szent István, Szent
Imre, Szent Gellért, Boldog Margit, Szent Erzsébet, Szent László, Kapisztrán János
csoportozatai. Van egy-két jelenet: Szent Gellért pogány magyarokat keresztel, Hunyadi János halála, Szent Erzsébet rózsa-jelenete, Kapisztrán János prédikációja stb., melynek nagy mûvészi híre lesz még az országban. A remek világítási megoldással szinte
tündököl az oltár körül a magyar szentek történetének galériája. A szentély szélén
mûvészi betûkbe öntve megkapóan magyarázza a megható magyar ének az alkotó
mûvész intencióját :
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Isten, hazánkért térdelünk Elõdbe,
Rút bûneinket jóságoddal född be.
Szent magyaroknak tiszta lelkét nézzed,
Érdemét idézzed.
István királynak szíve gazdagságát,
Szent Imre herceg kemény tisztaságát,
László királynak vitéz lovagságát,
Ó, ha csak ezt látnád.
Szent Erzsébetbõl hõs szeretet árad,
Margit imái vezekelve szállnak.
Minket hiába, Uram, ne sirasson
Áldott Boldogasszony.
Ránk bûnösükre minden verés ráfér,
De könyörögnek õk tépett hazánkért.
Hadd legyünk mink is tiszták, hõsük, szentek:
Hazánkat így mentsd meg.
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Szemereki Teréz kerámiaképe a fõbejáratnál

MONOSTORI KALENDÁRIUM
A harmadik mûvészi név Kovács Margit
budapesti keramikusé, ki a szószék egészen
eredeti kerámiáit tervezte s maga is égette. A
négy evangélistának remek motívumokkal díszített alakja borítja a szószéket, mely a különben egyszerûségében is grandiózusan ható
templomhajónak mûvészi dísze és becse, a
szószékre irányuló szemek lelki gyönyörûsége lesz.
Meg kell említenünk itt negyediknek a kivitelezõ építésznek: Marschall Bélának a nevét, ki bár az építésnek mesterségbeli részét
végezte, de ezt olyan tökéletesen, kiváló tudással és gonddal, hogy ez valóban mûvészi
odaadásnak és lelkességnek is beillik.
(Itt említjük meg, hogy úgy Körmendy Nándor, mint Kontuly Béla azóta, hogy a komáromi templommal kapcsolatban mûvészi megbízásukat - mintegy két éve - elnyerték, máris
kiváló mûvészi karriert futottak meg. Körmendy
Nándor nyerte el a csornai templom építését,
a budapesti OTI kórházat és nagy budapesti
építkezéseket, Kontuly Béla pedig a párisi világkiállítás magyar pavillonja reprezentatív freskóinak egy részét készítette, a celldömölki apátság templomának hatalmas freskómunkálatait is megkapta és Bécsben nemzetközi kiállításon nagy aranyérmet nyert. Érdemes a megemlítésre, hogy Kontuly Béla unokája a régi
Komárom sz. kir. város és vármegye egykori
tanfelügyelõjének: Nemessányi Jánosnak.)
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Kovács Margit kerámiája a
szószéken
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Késõbbi mûalkotások, melyeket bemutattunk a Jókai Mór Városi Könyvtár kiállításán:
A bal oldali mellékoltár Mária-szobra Antal Károly, a tabernákulumon az Angyali üdvözlet Ohmann Béla mûve. A fõbejárat fölött
látható a komáromi származású Szemereki
Teréz három kerámiaképe.

Schina András fõbejárati
ajtóráccsa

A gyûjtõmunkát végezte: György Károlyné Rabi Lenke
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Komárom vármegye története
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A XVI. század végén, a reformáczió megerõsödése ellenében, a katholikus visszahatás az erõszak alkalmazását vette igénybe. Szuhay István püspök is elûzte Komáromból 1603-ban Keresztes Dániel ref. lelkészt, és mint Migazzy püspök barátjának ez
évi decz. 3-án írja, a saját tekintélyével és vallásos buzgóságától indíttatva, személyesen vetette ki az eretnek hitszónokot. De a bécsi békekötés és az ezt beczikkelyezõ
1608. koronázás elõtti elsõ törvényczikk új életre keltette a felsõdunamelléki reformált
egyházakat is. Asztalos András nagyszombati polgár 1609. febr. 10-én örömmel írja
Molnár Albertnek: „Immár Isten kegyelmébõl, most minden helyeken, hol ennek
elõtte még csak házuknál sem volt szabad olvasni a Szentírást, most nyilván nagy
bátorsággal hirdettetik az evangéliom... Sok helyeken, hol a háború elõtt be se mert
menni az evangélikus prédikátor, most immár a pápistát be sem bocsátják, mint Komáromban ... és több falukban is” 1.) Szenczi Lukács pedig arról értesíti 1611-ben, hogy
Dobronoky Miklós püspök Bölcskei Istvánnal Komáromban õrzi a Krisztus seregét2)
az iskolában Laskói János volt a rektor, melyben felsõbb tudományokat is tanítottak,
és a kiválóbb tanulókat egyenesen külföldi akadémiákra küldték. Az 1619. sóki zsinat
pedig elrendelte, hogy a komáromi iskolában logika, theologia és pedig a vitás kérdések nyilvános vitatásával együtt, továbbá rhetorika a szónoklati gyakorlatok kíséretében taníttassanak.3)
Komáromot általában Csallóköz szeme fényének tartották, mely czímet egyházi
tekintetben is megtartotta. Állandóan két lelkészt tartott, iskolájában kiváló rektorok
tanítottak. Közöttük volt Péczelyi Király Imre, hírneves költõ és énekszerzõ a XVII.
században, akit Dobronoky Miklós püspök halála után 1616-ban lelkészükké választottak, de éppen e kiváló helyzete miatt késõbb sok szenvedést kellett kiállania.
Már az 1637. évi országgyûlés sérelmei között fájdalommal panaszolják a protestáns rendek, hogy Komárom vármegyében az evangélikus lelkészek a katholikus szentszék elé idéztetnek s tizenhatodaik elvétetnek. Az apáczaszakállasi templomot, mely az
ottani lakosok költségén épült, a pozsonyi apáczák elfoglalták. A hetényi, bajcsi, érsekújvári református lelkészek Literati Tamás érseki biztos által a lakosok akarata ellenére
elûzettek, a bálványszakállasi templom pedig, mely szintén az ottani lakosok költségén épült, ugyancsak az érseki biztos által elvétetett, a lelkész pedig elûzetett. Kollonics
komáromi kapitány a szentpéteri reform, lelkészt elûzte, a lakosokat pedig bírság terhe
alatt a katholikus vallásra való áttérésre kényszerítette. Hasonló módon járt el Balogh
István tatai kapitány, aki az ottani reform lelkészt elûzte és a protestáns katonaságot
erõszakkal és börtönnel kényszerítette a katholikus vallásra.
Abban az összeírásban, melyet a protestáns rendek 1647. jan. 16-án az 1608. óta
elfoglalt, tehát visszaadandó templomaikról készítettek, Komárom vármegyébõl a következõ kilenczet sorolják elõ : Nagymegyer, Apáczaszakállas, Bálvány szakállas, Udvard,
Dr. Dézsi Lajos: Szenczi Molnár Albert naplója, levelezése és irományai. Budapest, 1898. 298. 1.
Ugyanott: 370. 1.
3
A dunántúli reform, egyházkerület.régi jegyzõkönyvébõl.
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Imely, Hetény, Martos, Bajcs, Perbete, de csak a három elsõt nyerték vissza.4) Egy 1650ben kelt feljegyzés szerint pedig Komárom vármegye területén a következõ református
anyaegyházak voltak : Komárom, Tata, Nagymegyer, Füss, Csicsó, Tany, Nagykeszi,
Aranyos, Ekel, Megyercs, Turiszakállas, Ekecs, Rétköz-Szakállas, Ács, Bana, Császár,
Igmánd, Szend, Dad, Kocs, Környe, Bánhida, Bajna, Csanak, Süttõ, Neszmély, Szomód,
Baj, Naszály, Mocsa, Szõny, Izsa, Radvány, Mocs, Marczelháza, Hetény, Martos, Bagota,
Szentpéter, Madár, Almas, Udvard, Bajcs, Perbete, Csúz, Jászfalu, Csehi, Pür. Ez egyházak közül az Udvardig elõsoroltak a komáromi, az azután következõk a komjáti egyházmegyébe voltak beosztva.5 Tehát a mai tatai egyházmegyében levõ egyházak is a
komáromi egyházmegyéhez tartoztak és emlékeink szerint 1652-ben választottak a
Duna jobb partján levõ gyülekezetek felvigyázására esperest Mányoki Mihály tatai
lelkész személyében.
Az 1681. évi soproni országgyûlésen, a protestáns rendek által elõszámlált sérelmek között, Komárom vármegyérõl azt olvassuk, hogy Komárom városában két templom, imaház, parochiával, iskolákkal, temetõkkel s más hozzátartozókkal, továbbá
Aranyoson, Ekelen, Turiszakállason, Apáczaszakállason, Ekelen, Nagymegyeren,
Csicsón, Némán, Füssön, Kistanyon, Nagykeszin, Mocsán, Tatán a templom, paplakkal és iskolával együtt elfoglaltatott.
Magára a komáromi egyházra is szomorú idõk következtek. Széchényi György
kalocsai érsek 1670-ben katonai karhatalommal nemcsak elfoglalta a két prot. hitfelekezet templomát, hanem lelkészeiket is elûzte és halálos büntetéssel fenyegette, ha
valaha a város területére mennének. Nem is mentek, mégis egy szomorú esemény
színhelye lett Komárom: Széchényi György, Száki János ékeli református lelkészt vasas
katonákkal éjnek idején ágyában elfogatta, megkötöztette, feleségével együtt a városba hurczoltatta és minden kihallgatás nélkül halálra ítéltette, a lelkész fejérõl a hajat a
körülötte forgolódó jezsuita a hóhérral leborotváltatta, azután forró olvasztott ólmot
öntetett fejére, ezt mondván: „önts az õ fejére szentelt olajat, mert méltó õ ilyen drága
kenetre”, azután az elõre elkészített vásznat kénkõben és szurokban megmártván,
mezítelen testére varratta, majd meggyújtatta és így sütögette, míg iszonyú kínok között
meg nem halt.6
Ez csak a kezdete volt azoknak a nagyobb mérvû üldözéseknek, melyeket
Szelepcsényi György esztergomi érsek kezdett a magyar protestáns egyház ellen, midõn lelkészeit 1674. márcz. 5-ére Pozsonyba rendkívüli törvényszék elé idézte. A jegyzõkönyv szerint Komárom vármegyébõl a következõ lelkészek idéztettek meg: Németh István ógyallai, Mezõlaki Sámuel perbetei, Komáromi Miklós martosi, Urményi
László baj esi, Ágoston Balázs udvardi, Sellyei András bagotai, Marosi István szemerei,
Tornai nevû izsapi, Kiskó István madari, Szentpéteri Márton hetényi, Vécsey Tamás
radványi, Aliszáli György szõnyi, Komáromi István ácsi, Sallai János igmándi, Körmendi György banai, Somodi János szendi, Gyõri Péter szenterzsébeti, Csatái Miklós
bokodi, Mohácsi Ferencz héregi, Marosi Miklós almási, Magyari János szomódi, Lévai
János naszályi, Szenczi Száki János tatai, Oroszkai János lábatlani, Rátkai Imre tabárdi,
História Diplomatica. Appendix 17. 1.
Perlaki Könczöl Márton lévai esperes levele Szilágyi Istvánhoz a debreczeni fõiskolai könyvtárban.
6
Lampe-Ember : História ecolesiae reformatae, 740. 1
4
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Csobai István csúzi, Újvári István vasdinnyei, Marosi István kisbéri, Pöldvári András
kéthelyi, Szõllõsi István császári, Szõnyi János ászári, Barsi János tarjáni, Tornai János
gyermelyi, Samarjai Márton baji, Szecsei István környei, Vöröstói Pál etei, Gyõri Mihály száki, Urményi Tamás kocsi, Marosi István bánhidai, Vécsei Péter megyercsi
lelkészek.7 Mivel hitüket elhagyni nem akarták, különbözõ börtönökben sínylõdtek,
néhányan megszabadultak közülök, az ácsi, szõnyi, császári, hetényi és szendi lelkészek pedig a gályarabság iszonyú kínjait is átszenvedték és 1676. febr. 11-én szabadultak meg Ruyter holland tengernagy közbenjárására, kivéve Szõllõsi Istvánt, aki a gályákon halt meg 1675. júl. 2-án.
A megidézettek között volt Szenczi Száki János püspök is, aki kibujdosván a hazából sok nyomorgás után 1675 márcziusában meghalt. Ettõl kezdve 37 esztendeig nem
volt a felsõdunamelléki református egyházkerületnek püspöke, mert e hosszú idõ alatt
nem volt kedvezõ alkalom zsinat tartására, a hol az új püspököt megválaszthatták
volna. Az esperesek õrködtek az egyházakra.
Mivel II. Rákóczi Ferencz szerencséjének csillaga folyvást alábbszállt, 1709. okt. 15én a Komárom vármegyében levõ összes református lelkészeket behívták Komáromba, hogy a királyi felség részére a hódolati esküt egyebekkel együtt mindnyájan letegyék. Itt nagy számmal együtt lévén, hogy a jó rendet az ekklézsiában helyreállíthassák, 35 évi néma veszteglés után, ez alkalommal beszéltek egymás közt elõször arról,
hogy a felsõdunamelléki püspökséget helyre kellene állítani.8
Midõn I. József kiadta azt az 1710. nov. 21-rõl kelt leiratát, melyben kijelentette,
hogy a protestánsok templomainak elvétele, papjainak, tanítóinak kiûzése nem az õ
tudtával s akaratából történt, mivel õ a protestánsok érdekeit mindenkor királyi védelemben részesíti : ez felbátorította a felsõdunamelléki reform egyházkerület lelkészeit
is, s a királyi szavakban rég várt szebb jövõjük hajnalának zálogát látták. Azért újból
összegyûltek az egyházmegyék megbízottai Komáromba és elhatározták, hogy a püspökválasztást tovább nem halogatják. Magyari Péter ékeli lelkész, az új püspök a barsi,
ürményi és palánki egyházmegyéket mindjárt 1712. elején meglátogatta és az újonnan
választott espereseket hivatalaikba állította. Magát a püspököt pedig az 1713. évi április
2-án tartott kocsi zsinaton avatta fel Pathay János dunamelléki püspök. Komárom
vármegyében ekkor a következõ reform egyházak voltak : Nagykeszi, Néma, Füss,
Apáczaszakállas, Ekecs, Nagymegyer, Turiszakállas, Nemes-Ócsa, Aranyos, Megyercs,
Ekei, Szomód, Baj, Tata, Kocs, Környe, Dad, Bzend, Császár, Ete, Igmánd, Bana, Ács,
Szõny, Mocsa, Naszály, Almás, Neszmély, Süttõ, Lábatlan, Nagysáp, Csanak, Uny,
Epely, Szomor, Gyermely, Tarján, Héreg, Neszmély, Kamocsa, Szentpéter, Madár, Csúz,
Csehi, Udvard, Perbete. Ugyanezen a zsinaton hat részre osztott egyházi törvényeket
hirdetett ki az új püspök, melynek egyházalkotmányi szempontból a presbiterekrõl
szóló rendelkezése kiváló fontosságú, amennyiben elrendeli, hogy ezek minden
ekklézsiában meglegyenek; ha nagy az ekklézsia, tizenketten, ha pedig kicsiny, hatan
legyenek a közjónak munkálódására.
Magyari Péter után 1722-ben Kocsi Major István szõnyi lelkész lett a felsõdunamelléki
egyházkerület püspöke. Mivel III. Károly 1734. okt. 20-án kiadott vallásügyi rendeleté7
8

A jkönyvet lásd Sárospataki füzetek, 1863. 669. 1.
Tatai János komáromi esperes Önéletrajzában.
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ben a magyarországi mindkét hitvallású evangélikusoknak négy-négy püspök választását engedélyezte, és mivel a Fehér, Veszprém, Vas és Somogy vármegyékben levõ
református egyházaknak 1710-tõl, Hodosi Sámuel veszprémi lelkész elûzetésétõl fogva nem volt püspöke, az említett királyi rendelet pedig úgy intézkedett, hogy a négy
egyházkerületet a mostaniak helyén kell megalakítani: a felsõdunamelléki egyházkerület a Duna jobb partján volt dunántúli egyházkerülettel 1736. július 29-én
Peremartonban tartott közgyûlésen egyesûlt, és az egyesüléskor a két kerület a dunántúli nevet vette fel.
Mivel az 1681. XVI. t.-czikk és ennek értelmezésére kiadott Lipót-féle vallásügyi rendelet szerint mindazok a templomok, melyek katholikus szertartás szerint valamikor fel
voltak szentelve, a protestánsoktól visszaveendõk, ennek alapján a következõ helyeken
vették el a templomokat : Bagotán 1719-ben, a lelkész elûzetett, Tanyból 1712-ben a
lelkészt a földesúr kiûzte, a templomot elfoglalta, Csicsón hasonlóképpen, Nagymegyeren
1718-ban, Gelleren 1748-ban, Ekecsen 1740-ben, Hetényen 1715. óta lelkészt nem tarthatnak, Perbetén 1717-ben, Szentpéteren 1717-ben, Marczelházán 1716-ban, Csúzon
1721-ben, Komáromban 1683-ban, Szendén 1744-ben, Bókodon ugyanakkor, Csépen
1770-ben, Szomoron 1754-ben, Tarjánon 1758-ban, Héregen 1714-ben, Tárkányon
1725-ben, Mocsán 1699-ben, Környén 1746-ban, Tatán 1759-ben.
A Komárom megyében levõ legtöbb ev. reformált egyházban tehát az 1673. évtõl
1783. évig szünetelt a nyilvános vallásgyakorlat hosszabb-rövidebb ideig. A gesztesi
járásban fekvõ egyházak még a legtöbb sikerrel tudták magukat védeni. Mindazáltal az
üldözések és szorongattatások e nehéz napjaiban a reformátusság mindenütt hû maradt vallásához és öt-hat falu népe is eljárt egy-egy olyan templomba, amelyet nem
foglaltak el és ahol valami czímen biztosítani tudták a hívek a nyilvános vallásgyakorlatot. Azok a községek, a melyek a tilalom miatt lelkészt nem tarthattak, legalább arra
törekedtek, hogy református jegyzõt válasszanak, aki azután egyúttal iskolamester is
volt és gyermekeiket az ev. ref. hitelvek szerint elemi oktatásban részesítette.
A komáromi ev. ref . egyháznak az 1683. évtõl fogva nem volt lelkésze. A komáromi
ev. ref. hívek gyermekei keresztelését vagy a szomszéd ószõnyi és aranyosi ref., vagy a
helybeli róm. kath. plébánosok végezték, valamint a házasságuk kötését is, úgy hogy
az e korbeli anyakönyvi feljegyzések mai nap is e lelkészi hivatalok anyakönyveiben
találhatók fel.
Iskoláját azonban a komáromi reformált egyház ez idõben is fenntartotta és pedig
nemcsak mint elemi iskolát, hanem arra törekedett, hogy rektorai és subrektorai mindig theologiai akadémiát végzett kiválóbb egyének legyenek, akik a latin nyelvet és
egyéb világi tudományokat tanították.
A II. József-féle türelmi parancs kibocsátása után a Komárom városi református
egyház visszanyerte régi fényét. Már 1784-ben elkezdte építeni nagy és díszes templomát, két lelkészlakát, hivatalba állította két lelkészét, id. Péczeli Józsefet, a kiváló írót és
Mindszenti Sámuelt. A templomhoz, a paplakhoz a tágas telket, a város közepén a
gyülekezeti tagok adományából pénzen vásárolta, az építési költségeket is a hívektõl
gyûjtötte össze. Aki mást nem tudott adni, odaadta ezüstgombját, nyaklánczát, fülbevalóját, násfáját, a kézimunkát, sõt a mint írva van, az iparos munkát az iparosok
legnagyobb részben ingyen végezték.
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A templom és lelkészlakok építésének bevégzése után hozzáfogott a komáromi ev.
ref. egyház legfõbb büszkeségének, a kollégiumnak megépítéséhez és szervezéséhez.
Az 1794. évben Ferencz királytól megnyerte az engedélyt a kollégium visszaállítására.
Az 1795. és 1796. években készült el az impozáns, századokra szóló, ma is teljesen jó
karban levõ épület, a melynek homlokán, márvány emléktáblán a következõ felirat
olvasható:
„Musis positum sumt. Eocl. Ref. Comarom MDCCXCVT.”
Az épület 1797. jan. 2-ikán avattatott fel Mindszenti Sámuel és Farkas János lelkészsége idejében nagy ünnepélyességgel, az egész városi tanács jelenlétében, lévén a
városi tanács kivétel nélkül reformált vallású. Ámbár a komáromi egyháznak terve és
szándéka volt, hogy ez iskoláját fõiskolává fejlessze, amely czélra úgy az egyház, mint
egyes hívek sok áldozatot hoztak, ez a szándék nem sikerült, amennyiben a dunántúli
ev. ref. egyházkerület, illetõleg a fejedelmi szó, az ez iránt 1804-ben, 1839-ben és
1892-ben megindított, s nagy erõvel lefolytatott küzdelemben Pápa mellett döntött.
Mint gimnázium azonban elévülhetetlen szolgálatokat tett a magyarság, a reformátusság és Komárom város közmûvelõdési ügyének. Innen került ki a magyar irodalom és
tudományosság sok kiváló képviselõje, akik közül legyen elég megemlíteni: Jókai
Mórt, e kollégium legnagyobb büszkeségét, ifjabb Péczeli Józsefet, Hetényi Istvánt, az
akadémikust, Tóth Lõrinczet, Katonát, Beöthy Zsigmondot, Kalmár Józsefet.
Az 1848. év és az akkori események további következményei súlyos csapást mértek a komáromi ev. ref. egyházra. Az 1849-ik évi ostrom alatt temploma és tornya,
amely az ostromló sereg ágyúinak legfõbb czélpontja volt, leégett, alapítványainak
nagy része talán a kezelõk gondatlansága miatt is, magyar bankókba bevételeztetett s
a várparancsnokság által beköveteltetvén, elégettetett. Az egész Dunán a komáromi
kálvinista szekeres gazdák ûzték legnagyobb mértékben a hajóvontatást, de a gõzhajózás és vasút kifejlõdésével e szépen jövedelmezõ kereseti ágtól elestek. A legvirágzóbb iparág volt 1848-ig a hajóács- mesterség (schuper) és a molnárság. E foglalkozásokat az óbudai hajógyár felállítása és a budapesti gõzmalmok letörték, minek következtében száz és száz család költözött el Komáromból, hogy mint szakértõ munkás e
gyárakban keresse megélhetését.
E kedvezõtlen körülmények behatása alatt a ref. egyház gimnáziumát az 1851.
évben kénytelen volt bezárni, csupán elemi iskolái maradtak meg 1869-ig, amidõn
Komárom városában községi iskolák szerveztetvén, a ref. egyház elemi iskolái is megszûntek.
Az alkotmányos élet visszaállítása óta fokozatosan erõsödött a ref. egyház Komárom megyében, híveinek száma kedvezõ arányban szaporodik, iskoláinak, tanítóinak
száma emelkedik, egyházi épületei megújulnak és a kívánalmaknak mind megfelelõbbekké tétetnek, szóval a haladás jelei minden irányban tagadhatatlanok.
Komárom vármegye és Komárom város területén van jelenleg 47 ref. anyaegyház,
9 ref. leányegyház 50563 hívõvel és 47 lelkésszel. Van továbbá 58 iskola 84 tanteremmel és 84 tanítóval, amely iskolákban 7605 mindennapi és ismétlõ iskolás tankötelest
oktatnak. A 47 anya- és 9 leányegyház közül 23 anya- és 6 leányegyház tartozik a
komáromi ref. egyházmegyébe. Ennek esperese ez idõ szerint Tóth Kálmán deáki
lelkész, gondnoka Kálmán Rudolf Komárom megye fõispánja; 24 anya- és 3 leány-
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egyház tartozik a tatai ev. ref. egyházmegyébe, a melynek esperese Czike Lajos ószõnyi
ref. lelkész, gondnoka Konkoly-Thege Imre.
Mindkét egyházmegye a dunántúli ev. ref. egyházkerület kebelébe tartozik, a melynek püspöki székhelye 60 év óta Komárom városa, a mennyiben az utolsó 3 dunántúli ev. ref. püspök (1845—1874-ig Nagy Mihály, 1874—1896-ig Pap Gábor, 1896-tól
Antal Gábor) komáromi ref. lelkész is volt.
Gyûjtõmunkát végezte: Hegedüsné Baumann Dóra, Juhász Ildikó és Kollárik Milánné

Rácz Lászlóné

Keserû csók
Habzsoltam az életet, jártam a világot,
Bárokat, kocsmákat, homokos partokat.
Tengerparton napozva öleltem lányokat.
Vedeltem a pezsgõt száz szám,
Hogy ki volt partnerem egy-egy éjszakán,
Nevét se tudtam, se számát.
Ma már tudom, semmit se láttam!
Itt ülök sötét, vagy világos szobában
A kinti és benti hangokra figyelve,
Látok a fülemmel.
És látok a lelkemmel.
A fény mellett látom az árnyékot,
Csillogás mellett a könnyeket.
A lányt, kit öleltem - gondolván tüzes Most tudom, csak didergett.
A kacaja sikoly volt, csak én nem hallottam,
Odaadása közöny, unalom, undor.
Magamat is látom, üres lélekkel, teli zsebbel,
Érzem a keserû csókot, melyrõl azt hittem édes.
A homokos parton látom a gyereket.
Ki kagylót szed, hogy eladja nekem.
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Neve bizonyára a vármegye elsõ ispánjának (Komár) emlékét õrzi, ehhez járulhatott a kicsinyítõ funkciójú -m képzõ (Kiss). A megye legsajátosabb sorsú városa, mely
évezredek óta lakott hely. Otthonra leltek itt a folyók találkozásánál a kelták, a rómaiak
s a honfoglaló magyarok. Komárom várát és a köréje szervezõdött várispánságot már
1037-ben említik az oklevelek. A vár neve vitatott eredetû. Egyes források szerint a
Kamár személynév, mások szerint a szláv komár (szúnyog) szó származéka. Találkozunk olyan magyarázatokkal is, mely szerint a komora, komorin, azaz kamarai hely
megjelölést rögzíti. A várral szemben, a két part közötti átkelõhely déli pontján szintén
kialakult egy település a XI-XVI. században, melyet Rév-Komáromnak is neveztek. Ez
elnéptelenedett, majd a XVIII. sz. elején a mai Erzsébet híd déli hídfõjénél „Rév”
elnevezéssel újból benépesült. Az évszázadok során, egészen az 1740-es évekig, fõleg
a Duna bal partján fekvõ várat övezõ város fejlõdött, mint a nevérõl jegyzett vármegye
székhelye. Még e században a két part között repülõhíd révén összeköttetés jött létre. A
Duna jobb partján található hídfõ újból benépesült, melyet ebben az idõszakban
Újszõny néven említettek, lévén, hogy Szõny mellett létesült. Ennek hatására Szõnyt a
XVIII. században Ószõnyként különböztették meg a kialakuló, fejlõdõ Újszõnytõl.
Tõle nyugatra feküdt Koppánmonostor (Katapánmonostor). A török idõk alatt elpusztult, majd ismét benépesült kis település Ó-, majd Újszõny részeként élte életét. 1900ban Újszõny és Komárom - melyet Rév-Komárom elõnévvel is illettek - egyesült. Az
elsõ világháború után - a trianoni békeszerzõdés értelmében - ismét különválasztották. Az õsi város, Komárom (Rév-Komárom, Észak-Komárom) a Komarno nevet kapta,
s határainkon kívülre került. A volt Újszõny (Újkomárom, Dél-Komárom megnevezés
is ismeretes) lett a magyarországi Komárom. Az 1938-as elsõ bécsi döntést követõen a
Duna két partján fekvõ város ismét egyesült, majd 1945-ben szétvált. A jelenleg is
fennálló helyzetet a Párizs környéki békeszerzõdés rögzítette. A Duna jobb partján
lévõ Komárom, mely magában foglalta Koppánmonostort, megõrizte városi rangját.
1977-ben Komáromhoz csatolták a korábban önálló Szõnyt.
A Duna jobb partján fekvõ településrész közigazgatásilag korábban Szõnyhöz
tartozott. Fejlõdését elõsegítette a Bécs-budai országút közelsége, és a szõnyi uradalom terjeszkedése. Hajóvontatók, fuvarosok telepedtek le itt. 1764-ben már 242 lakosa volt. 1777-ben Újszõny néven önálló község lett. Itt volt az Ács és Neszmély közötti
posta váltóállomása is. Újszõny a szabadságharcban csaknem teljesen elpusztult. A
rövidesen megkezdett újjáépítés során a tervek már a Duna mindkét partjára kiterjedõ,
egységes Komárom gondolatának jegyében készültek. A trianoni békeszerzõdés nyomán a magyar területen maradt Dél-Komárom önálló várossá lett. Az önálló városi
léthez szükséges középületek, a gazdasági és egyéb feltételek azonban hiányoztak. Az
1919-38 közötti idõszakot az építkezések jellemezték. Ekkor épült a városháza, a polgári iskola, a katholikus iskola, a rendõrség, a járásbíróság, a strand és egyéb középületek. 1922-ben Szõny határából nagy területeket csatoltak Komáromhoz, a külsõ
képében is városiasodó település lakossága 1938-ban 8000 fõ volt. Ekkor a városhoz
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-, az Igmándi- és a Monostori várerõd is. 1938-45
tartozott Koppánmonostor, a Csillag-,
között a felvidéki részek visszacsatolásával ismét egyesült a két város. A II. vh. súlyos
károkat okozott. A visszavonuló német csapatok a hidakat felrobbantották, a város víz
nélkül maradt. Ebben a helyzetben az erõdöknek különleges szerep jutott. Az Igmándierõdben helyezték el 1939-ben a Magyarországra menekült lengyel katonaság egyes
alakulatait, a Csillag-erõd egy ideig LÕSZER-raktár lett. A város 8000 lakosából 3700
maradt a megrongált, tönkretett településen. Az újjáépítés leírhatatlan nehézségek
árán indult meg. Csehszlovákiából sok önként eljött, valamint kitelepített család költözött ide. A lakásínségben még az erõdök egészségtelen kazamatái is megteltek. Az
1950-es évek elején indult meg a lakásépítés, majd elkészült a város rendezési terve. A
város 1919-ben rövid ideig Komárom vármegye székhelye volt, 1950-ig a gesztesi,
ugyanez év jún. 1-tõl a komáromi járás székhelye lett és maradt a járások megszüntetéséig.
A református egyház 1919-ben alakult, élete 1921. okt. 18-án kezdõdött. Iskolájukat 1923-ban nyitották meg. 1924-ben vált önálló anyaegyházzá. Az 1928-ban felavatott neoromán homlokzatú templomnak bélletes kapuzata is neoromán. A belsõben
szegmensíves dongaboltozat, a karzat földszintjén román kocka és kosár fejezetekkel,
magyaros díszítésû keresztelõkúttal, neoromán szószékkel. Kétmanuálos orgonáját
Gersetenengst József építette 1940-ben 9 változattal, majd 1958-ban Fittler Nándor
felújította.
Emléktáblák:
1.A cinteremben: „E szent hajlék épült az örökkévaló Istennek dicsõségére Fõtiszteletû és méltóságos dr. Antal Géza püspök lelkészsége és Szenczy Mihály gondnoksága idejében gr. Klebersberg Kunó m. kir. vallás és közoktatásügyi miniszter õfõméltósága támogatásával az Úrnak 1929. esztendejében. Tervezte Dudás Kálmán mûszaki
tanácsos. Építették Káldy Mihály és Farkas Árpád építõmesterek.
»Nem egyéb ez, hanem Istennek háza és az égnek kapuja. I.Móz.XXVIII:17.«”
2. 1947-97. „Jövevény voltam és befogadtatok... Máté 25:35. Az áttelepítés 50.
évfordulóján a gondviselõ Isten iránti hálából állíttatták a Komáromban otthonra lelt
reformátusok.“ Az úrasztala carrarai fehér márványból készült, ajzata 50 cm széles, a
tartóoszlopa 30 cm, lapjának átmérõje 1 m.
Felirata: „Jöjjetek énhozzám mindnyájan. Máté 11:28. “
A K-Ny-i tengelyû templom nyugati homlokzati tornya 38 m magas. A belsõ 17x24
m-es, 400 ülõhellyel.
A 525 kg-os harangot Seltenhofer Frigyes öntötte 1932-ben Sopronban, felirata:
„Az Örökkévaló Istennek dicsõségére ajándékozta a református nõegylet dr. Toót Zsigmond elnöksége alatt vitéz nagybányai Horthy Miklós kormányzósága, dr. Antal Géza
püspöksége és Szenczy Mihály fõgondnoksága idejében... Hiszünk Magyarország
feltámadásában. 5638 sz. “
A 75 kg-osat Walser Ferenc öntötte 1895-ben Budapesten, felirata: „Az újszõnyi
ev. ref. egyháztagok részére készült Pap Gábor lelkész Konkoly Thege Béla fõgondnok, Pap Sándor iskolai gondnok és Mészáros Gyula tanító mûködése idejében...
2230. sz. “
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Lélekszáma: Fényes Elek szerint 212 ref., 590 r.kath., 23 ev. lakossal. Az 1941-es
névtár szerint 7562 lakos-ból 1402 református, 1999-ben kb. 1955 református.
Lelkészei: Gyõry Elemér 1923-26. - Dr. Antal Géza 1924-27. - Sári Imre 1927-53.
- Trombitás Dezsõ 1953-54, esperes. - Gyulay Imre 1955-95. - Máté László (Baja,
1963. febr. 2-) 1995-tõl mind e mai napig.
Helyettes-, segéd- és hitoktató lelkészek voltak: Szíjj József 1919. - Németh István
1919-21. - Mikos Lajos h. 1922-23. - Várady Lajos h. szõnyi, 1923. - Csizmadia Dániel
sl. 1924-25. - Szûcs István 1925-27. - Faze-kas Mihály 1927. - Mátyás Lajos h. 1927. Pintér Béla h. 1954. - Gyulay Imre hitokt. 1947-55.
Az 1921. okt. 18-án választott elsõ presbitérium tagjai voltak: Szenczy Mihály gondnok, Asztalos Béla, Czina Lajos, Cseke Sándor, Gyõri Gergely, dr. Jakus Benõ, Komlóssy
Károly, Konkoly Thege Béla, Molnár Sándor, id. Papp János, Sulacsik Lajos, Szakáll
Imre, Szathmáry Gyula presbiterek.
Forrásmunka: Balogh Kata - Bárdos István szerkesztett: Komárom-Esztergom megye településtörténeti kalauza. Tatabánya 1993. 223. old.
Gyûjtõmunkát végezte: Hegedüsné Baumann Dóra, Juhász Ildikó és Kollárik Milánné
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A KOMÁROMI REF. EGYHÁZKÖZSÉG TEMPLOMA

Egy új egyház a trianoni határon
Dr. Antal Géza püspök hatalmas egyházépítõ munkája.
írta: Mátyás Lajos
Hazánk kegyetlen megcsonkításának illusztrálására alig lehetne megkapóbb példát találni Komárom városánál, mely a trianoni béke elõtt az ország szívéhez közel,
most egészen az ország széléhez került. Magát a várost is kettészelte a trianoni békeszerzõdés által megvont határvonal. A régi Komárom megyei hivatalokkal, nagyszabású kultúrintézményeivel a csehek számára utaltatott át, dacára annak, hogy a vármegye székházával, az összes várlakossága színmagyar, úgyhogy egyetlenegy tótul, vagy
csehül beszélõ ember nem volt polgárai között. Odaát maradt a virágzó református
gyülekezet, Jókai által annyiszor megénekelt kollégiumával, díszes templomával, püspök lakásával, s iskoláival egyben. A Duna innensõ részén elterülõ régi Újszõny, majd
Komáromújváros csak most fejlõdik, s fejlõdését egyedül annak köszönheti, hogy
kiváló vasúti csomópont Budapest és Bécs között, Gyõr mellett a legforgalmasabb
vasútállomás.
Csonka Komáromnak mintegy 7000 lakosa van, melynek kb. egynegyede református. A református híveknek, míg az egyház a komáromi anyaegyházhoz tartozott,
csak egy kis iskolájuk volt, isteni tiszteletre, s egyházi ünnepélyekre a Duna túlsó
partján lévõ Komáromba jártak át. Ez az állapot Komáromnak cseh uralom alá jutásával megszûnt. A komáromi hívek kezdetben régi iskolájukban, majd a város különbözõ nagyobb helyiségeiben gyûltek össze isteni tiszteletre. 1923-ban a kultuszminisztérium támogatásával megépítették új iskolájukat, melyet a Dunántúl nagynevû püspökérõl, a majdnem két évtizeden át volt komáromi lelkészrõl: „Dr. Antal Gábor elemi
iskolá”-nak neveztek el. Ettõl az idõtõl kezdve ennek az iskolának tanterme szolgált
isteni tisztelet tartására oly módon, hogy a két terem között lévõ deszka közfalat eltávolították, s az isteni tisztelet végeztével újra helyreállították. Ez idõre esik egy nagyobb
magánháznak megszerzése is, melyet a gyülekezet akkor gondozólelkészének, Gyõry
Elemérnek és a gyülekezet gondnokának, Szenczi Mihálynak gondoskodása folytán
elõnyös árban sikerült megszerezni. Az egyháznak elsõ alapjai így meg voltak vetve,
bár a gyülekezet még nem alakult meg önálló anyaegyházzá. Ez csak 1924 õszén
történt meg, amikor is a gyülekezet egyhangú lelkesedéssel meghívta a Dunántúli
egyházkerület nem régen azelõtt megválasztott püspökét, dr. Antal Gézát lelkészül, aki
a meghívást elfogadta és 1924. decemberében elfoglalta a komáromi lelkészi állást.
Ettõl fogva a gyülekezet gyors ütemben, s hatalmas arányokban fejlõdött tovább.
Az egyház megvásárolt egy, az említett lakás tõszomszédságában lévõ nagy magtárépületet, hozzá mintegy 800 négyszögöl telket. Komárom városától sikerült kieszközölnie, hogy a város ezen telekkel határos, mintegy 1200 négyszögöl beépítetlen területet elcserélje az egyház tulajdonát képezõ és távolabb fekvõ földbirtokból kihasított
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egy és félszer akkora területért. Az egyház így a maga 1923-ban épített iskolájával
közvetlen szomszédságba került, s belsõsége, amelyen lelkészlakása is fekszik, egyike
a legnagyobb belsõségeknek, mert mintegy 4000 négyszögöl kiterjedésû.
Ezen a gyönyörû belsõségen emeli fel az egyház a maga tanítói lakását, és templomát. A tanítói lakás három tanító számára készült, akiknek lakása mellett épült fel az
egyház csinos tanácsterme is. Ez az épület augusztus 1-re elkészült és átadatott rendeltetésének.
A templom a nagy belsõség északi részén emelkedik, amelyen az eredetileg megvett lakás egyik szárnyépülete állott, s azt a szárnyépületet az egyház lebontatta, a
kikerült anyagot: tetõt, cserepet részben a tanító lakás, részben a templomépítésnél
használta fel. A templomot Dudás Kálmán mûépítész, az Akadémia mûszaki tanácsosa
tervezte, építését Farkas Árpád és Káldy Mihály gyõri vállalkozók nyerték el, mint
legolcsóbb ajánlattevõk. Az anyagot az egyház szerezte be, s ennek a beszerzése kerek
600 millió koronába, azaz ötvenezer pengõbe került. Az építést magát az építési vállalkozók kerek egy milliárd koronáért, azaz nyolcvanezer pengõért vállalták el úgy, hogy
a templom százharmincezer pengõbe került. Ebben nem foglaltatnak benn a templombelsõ berendezései, a harangok és orgona, amelyeknek beszerzése a gyülekezet
további áldozatkészségére vár. A tekintélyes összeg elõteremtésében az egyházat nagymérvû segélyben részesítette a kultuszminiszter úr, hogy csonka Komárom, CsonkaMagyarország ezen végvára egyházi értelemben is minél elõbb megépüljön.
A templom építését a vállalkozók október közepére kötelesek befejezni, s a komáromi ref. hívekben él a reménység, hogy október 31-én, a reformáció emlékünnepén
átadhatják templomukat rendeltetésének. (Keresztyén család képes naptára az 1928ik szökõ évre.)
A Komáromi Református Egyházközség megalakulása idõpontjához a presbiteri
jegyzõkönyvek alapján annyi kiegészítés szükségeltetik, hogy különálló szervezeti
egységként 1921-ben kezdõdik a gyülekezet élete. Akkor még az „egységes komáromi
református egyház újvárosi parochiális köre”-ként határozták meg magukat eleink. Az
1921. október 18-án tartott egyházközségi közgyûlésen választottak önálló presbitériumot, határoztak meg önálló díjlevelet leendõ lelkésznek, tanítónak.
Az elsõ presbitérium névsora: Szenczy Mihály gondnok, Asztalos Béla, Szakáll
Imre, Sulacsik Lajos, Konkoly Thege Béla, Gyõri Gergely, Czina Lajos, id. Dr. Antal
Géza püspök egyházépítõ munkájának hatalmas eredménye: a pompás szépségû
komáromi református templom, elölnézetben.
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Érdekes
Érdekes, hogy egy ötezres milyen soknak tûnik, ha elviszed a gyülekezetbe,
de milyen kevés, ha a Tescoba mész?
Érdekes, hogy mennyi minden fölösleges dolgot megveszünk, de felebarátaink - saját
országunkban is éheznek?
Érdekes, hogy milyen soknak tûnik, ha egy órán át Istennek szolgálunk,
de milyen rövidnek egy hatvan perces kosármeccs?
Érdekes, hogy milyen hosszú a pár óra, ha a gyülekezetben vagyunk,
de a moziban mindig olyan gyorsan telik az idõ?
Érdekes, hogy amikor imádkozunk, semmi sem jut eszünkbe,
de ha egy barátunkkal beszélgetünk, nincs gondunk a szavakkal?
Érdekes, ha egy meccsen hosszabbítnak, a közönség lelkesedése határtalan,
ha viszont egy prédikáció hosszabb egy kicsit, a legtöbben panaszkodunk?
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Érdekes, hogy néha milyen nehéz egy fejezetet elolvasni a Bibliából,
egy bestsellert viszont le sem tud tenni az ember?
Érdekes, hogy az emberek a koncerteken, vagy meccseken tolonganak
az elsõ sorban levõ helyekért,
a gyülekezetben viszont a hátsó sorban lévõ székekért megy a versenyfutás?
Érdekes, hogy fenntartás nélkül elfogadjuk azt, ami az újságban áll,
de megkérdõjelezzük azt, amit a Biblia mond?
Érdekes, hogy mindenki a mennyekbe akar jutni, feltéve, hogy nem kell hinniük,
gondolniuk, mondaniuk vagy tenniük semmit?
Érdekes?
Mosolyogsz?
Gondolkozol?
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Akarom
Akarom: fontos ne legyek magamnak.
Á végtelen falban legyek egy tégla,
Lépcsõ, min felhalad valaki más,
Ekevas, mely mélyen a földbe ás,
Ám a kalász nem az õ érdeme.
Legyek a szél, mely hordja a magot,
De szirmát ki nem bontja a virágnak,
S az emberek, mikor a mezõn járnak,
A virágban hadd gyönyörködjenek.
Legyek a kendõ, mely könnyet töröl,
Legyek a csend, mely mindig enyhet ad.
A kéz legyek, mely váltig simogat,
Legyek, s ne tudjam soha, hogy vagyok.
Legyek a fáradt pillákon az álom.
Legyek a délibáb, mely megjelent
És nem kérdi hogy nézik-e vagy sem,
Legyek a délibáb a rónaságon.
Legyek a vén föld fekete szívébõl,
Egy mély sóhajtás fel a magas égig,
Legyek a drót, min üzenet megy végig,
És cseréljenek ki, ha elszakadtam.
Sok lélek alatt legyek a tutaj,
Egyszerû, durván összerótt ladik,
Mit a tengerbe visznek mély folyók.
Legyek a hegedû, mely végtelenbe sír,
Míg le nem teszi a mûvész a vonót.
(Kolozsvár, 1917.)
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Reményik Sándor

Özvegy
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Nevetni szívbõl újra megtanult.
S mert Nyár van még: a ruhája fehér.
De lelkében, a legbelsõ szobában,
Minden élõnél erõsebben él
Az ifjú isten, aki tovaszállt,
Ki ajándékba kapta a halált,
Hogy férfi helyett csillaggá legyen:
Örök szépség és örök szerelem.
A lelkében, a legbelsõ szobában,
A virágait rendezgeti szépen:
Ezt névnapra, ezt kézfogóra kapta,
Ezt viszontlátáskor, ezt búcsúképen...
Ó mennyi, mennyi virágot kapott!
Pedig be kurta volt a földi éden.
Pár hétig tartott a paradicsom.
S most lányos asszony-lelkében pihen
Az ifjú hõs, de nem ravatalon.
Élõ erõ és ható hatalom.
Fény, aki mellett árnyék a világ.
Emberarcok, hegyek és tengerek
Csak tükrök, mikben õ jelenik meg,
S kinyilatkoztatja folyton magát.
A megözvegyült lélek-palotán
Férfiak is, kérõk is járnak át.
Tán akad, aki hosszabban tanyázik.
De ki eljut az utolsó szobáig,
Az a küszöbrõl némán visszafordul
És úgy oson el lábujjhegyen, loppal.
Ki merne vívni azzal a halottal?
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Hegedüsné Baumann Dóra

Közösségfejlesztõ Szakképzés
a Civil Kollégiumban
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„Az ember mindaddig nem tesz erõfeszítést, amíg meg nem bizonyosodik arról,
hogy õ is befolyásolhatja a fejlõdést.
Így megtanultam, hogy együtt kell mûködni az emberekkel, hogy õk maguk is
láthassák: a dolgok megváltoztathatók.”
(Danilo Dolce)
Egyesületünk fõ irányvonala a közösség és- településfejlesztés ezért nagy hangsúlyt fektet tagjai és alkalmazottai szakirányú végzettségére. Így volt ez velünk is, aki
legutóbb betekintést nyerhettünk a szakma rejtelmeibe. A képzés 1x5, illetve 1x6
napos volt, amely egy záró dolgozattal és szóbeli vizsgával zárult. A vizsgán az elkészített dolgozat védése is szerepelt. A bizonyítványba egy elméleti és egy gyakorlati jegy
került.
A képzés elsõ idõszaka az ismerkedéssel telt, ahol 3 tanár vezetésével kezdõdtek az
órák. Mindenkinek többször kellett bemutatkoznia, ez jó dolog volt, mert így egymást
is jobban sikerült megismernünk. Tisztáztuk és értelmeztük a közösség fogalmát, a
társadalmi funkciókat, a közösségfejlesztéssel foglalkozó intézményeket, az aktivizáló
módszereket, valamint a közösségi gazdaságfejlesztést is.
A képzés során nem csak elméleti, hanem - a hagyományos oktatással ellentétben
- gyakorlati példák, filmvetítések, szakmai kirándulások is szerves részét képezték az
oktatásnak.
Ezek segítségével egyszerûbb volt az elhangzottakat megérteni. A „Szegvár”, vagy
a „Közösségfejlesztés a Bakonyban” címû filmet említem, amelyen keresztül megismerkedhettünk a településekkel, azok problémáival és a segítõ, támogató szakmánkkal, a közösségfejlesztés gyakorlati módszertanával.
Vezetési stílusok – a Módszerek címû film nekem kimondottan tetszett, mert - mint
szociálpedagógus - a korábbi tanulmányaim elméleti anyaga itt vizuálisan is megélt
élménnyé válhatott, ami nagyban hozzásegített a korábbi tudásanyag elmélyüléséhez.
Az esték is jó hangulatban teltek. Volt, amikor zenéltünk, énekeltünk, közösen
játszottunk ( az elején fõleg ismerkedéssel kapcsolatos játékokat), de néztünk jó filmeket is, vagy csak beszélgettünk, ismerkedtünk egymás munkájával, településével, az
adottságok és lehetõségek korlátlan tárházával.
Már az elsõ képzési idõszak után teljesen föltöltõdtem. Meggyõzõdtem arról, hogy
ez a típusú oktatás sokkal hasznosabb, mint a hagyományos. Felnõttként rákényszerítve éreztük magunkat, hogy elõhozzuk magunkból a rejtett képességeket. A tananyag
témáiban bennünket is aktivizáltak, ami során az elméleti tudásunk megélt, mélyebb
elsajátításával járt együtt.
Az elsõ képzési idõszak végén került sor a 24 órás gyakorlat megbeszélésére is,
amelynek során egy közösségfejlesztõ szakemberrel együtt elindulhattunk, vagy bepillantást nyerhettünk egy terepmunkába, egy közösség fejlesztési folyamatába.
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Ilyen téren mi elõnyben voltunk, mert májusban tervezte egyesületünk a molaji
lakótelepen a közösségfejlesztés elindítását. Nagy meglepetésünkre, hármunkon kívül, további öt hallgató jelentkezett erre a munkára, akik az ország más településérõl
érkeztek hozzánk.
A képzésünk második szakaszában újabb két tanárral ismerkedhettünk meg.
Ez alkalommal megismerkedhettünk a közösségfejlesztéssel külföldön, a Rothman
féle 3 beavatkozási modellel, az értékekkel és alapelvekkel a közösségfejlesztésben, a
beavatkozás dilemmáival, a közösségfejlesztõ szerepeivel, a részvétellel és bevonással, a nyilvánossággal, a közösség és a média jellemzõivel, és azzal, hogy mi magunk
hogyan hozhatunk létre alapítványt, egyesületet.
A képzés végén mindenki elmesélte a gyakorlati munka élményeit és megtudhattuk a záróvizsga tartalmát is. A megmérettetésen mindenkinek egy elméleti és egy
gyakorlati anyag megfelelõ ismeretével kellett bírnia, illetve a záró dolgozathoz feltett
kérdéseket megválaszolnia. Budapesten a Magyar Mûvelõdési Intézet patinás épülete
szolgált a megmérettetésünkhöz, ami mindhármunknak jól sikerült, így újabb szakemberekkel gazdagíthattuk egyesületünket.

Rácz Lászlóné

Rekviem egy kisgyermek halálára
Ne várd, hogy kérdezzék, mond, hogy igen.
Arcom piros, lábam fürge, futok a fûben.
Száll a labda, gördeszka pattan,
Futok a parkba, hol az a labda...
-Vidám, gondtalan vagyok-...
Ruhám szakadt, arcom sáros,
Pattan labda, gurul az útra....
Fejem fölött forognak a fák,
Fekszem a földön, és mindenem fáj.
Aztán megszûnt a világ,
De micsoda világ:
Vakít a fény, arcod mégis délibáb.
Szólnék, de megint jön a homály,
- hogy micsoda világ -!
Megint látom a fényt, eltûnt a délibáb,
A te szemedbe ment át, te látod a homályt.
Én tisztán látok és tisztán hallok,
De amit hallok nem hiszem,
Mert amiért én hallok,
Azért õ halott.
Õ mondta, hogy igen? Ha tõlem megkérdezitek,
Én azt mondom igen.
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Hogyan tovább?
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Az Élettér Egyesület vezetõsége, szellemi felfrissülést, és felhasználható ötleteket
keresve látogatást tett egy igen jól mûködõ civil szervezetetnél, Oszkó településen.
Fontos volt ez a rövidke kis túra, mivel
egyesületünk is nagyon komoly, megpróbáltató változásokon megy keresztül. Építettünk egy házat, amit a közösség szolgálatába szeretnénk állítani. Az
építkezési munkálatok elõrehaladtával
azonban mély sajnálatunkra kicsit
megfogyatkozott egyesületi közösségünk, remélhetõleg, csak átmenetileg.
Frissítésre van szükségünk és új egyéniségekre, hogy minél több új ötletet
valósíthassunk meg, illetve legfõbb
célunk a közösségi ház, a MAG-ház megtöltése értékkel. Kérek mindenkit, aki a kalendárium ezen oldalára tévedt, ne lapozzon tovább, tegye meg, hogy elolvassa ezt a pár
oldalt, és ha késztetést érez önkéntes, közösségi munkára, vannak ötletei, amiket szeretne megvalósítani – természetesen segítséget nyújtunk hozzá- keressen meg bennünket. Mindenkit tárt kapukkal várunk!
Tóth Ágnes Anikó
Nem lenne szép tõlem, ha nem a település rövid bemutatásával kezdeném.
Oszkó, Vas megye déli részén, egy különleges mikroklímájú, lankás dombok által
határolt medencében helyezkedik el.
Mindenkinek ajánlom figyelmébe Zágorhidi Czigány Balázs „Oszkó” címû könyvét, amit jómagam felhasználtam forrásként. Õ így ír a település elhelyezkedésérõl:
„Ha a térképen próbáljuk megkeresni falunk pontos helyét, a Vas és Zala megye
határán húzódó dombvonulat oldalában bukkanhatunk rá Oszkó nevére. Térképtõl
függõen hol a Vasi-Hegyhát, hol a Kemeneshát, bonyolultabb esetben a Felsõ-Kemeneshát név szerepel a dombok felett, de az a leggyakoribb, hogy egyáltalán nem jelölik
meg közelebbrõl vidékünket. Bár a térképet vizsgálva rögtön látjuk, hogy a Rábával
párhuzamosan futó dombhát jellegzetes földrajzi jelenség, melynek kezdõ- és végpontja –az Õrség és a Kemenesalja- is közismert, jól körülhatárolható kistáj, maga a
terület mégsem ismert mint elkülönülõ egység. A Hegyhát és a Kemeneshát fogalmát
más és más módon határozza meg a földrajzi, a néprajzi és a helytörténeti irodalom, az
élõ gyakorlat pedig valószínûleg ma ezek egyikével sem esik egybe pontosan.”
„Oszkó a magyar fülnek kissé idegenül hangzó neve feltehetõen szláv eredetû, a
honfoglalás és államalapítás idején itt talált, vagy inkább ide telepített szláv lakosság
emlékét õrzi. A név jelentése a szláv „szûk” melléknévbõl magyarázható, amely jelölhetett irtással kialakított szûk területet vagy keskeny patakvölgyet is.”
„Oszkón a hagyományos paraszti házak az 1970-es évekre eltûntek, bár egy zsú-
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pos és egy cserépfedésû, de nagyon régies kialakítású lakóépület még ma is áll. Egy
1965-ben készült felmérés azonban több szép porta alaprajzát és fényképét megõrizte.
Leszûrhetõ belõlük, hogy a második világháború elõtt a falu képét azok az egyszerû
házak jellemezték, amelyek többnyire háromosztatúak voltak. Mindhárom helyiség
bejárata külön-külön a tornácról vagy pitvarból nyílott: középen a konyha, elõl a
tisztaszoba, hátul pedig a kamra. Eltérések többnyire csak a méretekben, illetve a
tornác vagy a pitvar kialakításában mutatkoztak.”
A település elsõ civil szervezete, a Hegypásztor Kör a hagyományos építészetben
rejlõ lehetõségeket ragadta meg ahhoz, hogy megõrizzék a hagyományos építészeti
tudást, és át is adják azt a következõ generációnak.

Értékek, hagyományok és innovativitás egy vidéki
közösségben
A Hegypásztor Kört 1985-ben helyi fiatalok alakították a községben. A civil szervezet
már alapításakor megelõzte korát, hiszen a nyolcvanas években még egyáltalán nem volt
mindennapi dolog egyesületet létrehozni. Így a térség elsõ társadalmi szervezeteként
jegyezték be, mely innovativitását a mai napig megõrizte. Az alapítók célja az volt, hogy a
faluhoz tartozó szõlõhegy mûemléki értékû présházait dokumentálják, lehetõség szerint
megmentsék, valamint kulturális programokat szervezve megpróbálják élénkíteni a falu
életét, felelevenítve annak hagyományait. A célok tettekké váltak, a Hegypásztorok lelkesedése és tenni akarása ma is töretlen. Az eredeti elképzelések megtartása mellett az
egyesület tevékenysége jelentõsen kibõvült az elmúlt több mint két évtized alatt. Vidékfejlesztés, értékvédelem, turizmusfejlesztés, szõlészet-borászat, ifjúsági munka,
teleházszolgálatások, helyi termékek felkarolása: csak néhány címszó a széles palettából.
A klasszikus önszervezõdés - közösségfejlesztõ jellegét megõrizve - szociális foglalkoztatóvá, bizonyos értelemben non-profit vállalkozássá nõtte ki magát. A folyamatos pályázati munka mellett, ma már az egyéb, önálló bevételi források megteremtése is cél. A
jelenleg 18 fiatalt foglalkoztató szervezet a 700 lakosú Oszkó mellett már térségi, sõt
néhány területeken megyei és régiós hatókörû tevékenységeket végez.

Helyi-, térségi közösségfejlesztés
Az egyesület mûködésének alapeleme volt mindig is a közösség és a közösségi
programok. A megalakulást követõen hamarosan megvásároltak egy romos állapotú
présházat az oszkói szõlõhegy egyik legelhanyagoltabb részén, amit sokéves munkával teljesen felújítottak. A helyreállítási munkák jelentõs részét nyári néprajzi táborok
keretében végezték, ahol a helyi és a környékbeli fiatalok mellett az ország különbözõ
pontjáról érkezõ középiskolások és egyetemisták éltek és dolgoztak együtt. A résztvevõk megismerkedhettek a szõlõhegyi építészethez kapcsolódó különbözõ népi mesterségekkel: aratás, cséplés, kévekettõzés, zsúpolás, sározás, meszelés, stb. Ezt követõen az épület és környezetének fenntartása, majd az újabb területek és épületek kialakítása is közösségi munkában történt. Így lehetett, hogy az évek során újabb és újabb
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generációk fiataljai jutottak közösségi élményhez azáltal, hogy hasznos és értékmentõ
munkát végeztek, és közben az idõsektõl megtanultak olyan hagyományos mesterségeket, melyek természetes továbböröklõdése a mai felgyorsult világban teljesen megszakadt. A népszokások felelevenítése és fenntartása (szüreti felvonulás, pásztorozás,
májusfa állítás, lucázás, passió-éneklés), a falu új és régi ünnepei (falunapok, nemzeti
ünnepek, mikulás, falukarácsony), az egyéb kulturális programok (helyi színi elõadások, színházlátogatások, kézmûves foglalkozások, filmvetítések, stb.) mind a napjainkban egyre pusztuló falusi közösséget erõsítik. Tudják, hogy ezért tenniük kell, szervezniük, feladatot kell felvállalniuk, mert a világ ellenük dolgozik. Ennek érdekében hozták létre 2005-ben Oszkó központjában többfunkciós Közösségi Házukat. Az épület
amellett, hogy közösségi tereket biztosít, helyet ad irodájuknak, a Határmenti
Vinotékának, és egy kerékpárkölcsönzõnek, egyéb közösségek létrejöttét is generálva.
1990-ben a Hegypásztor Kör támogatásával újra kezdte mûködését a községben komoly hagyományokkal rendelkezõ Rozmaring Színjátszócsoport. A csoportot 14-25
éves fiatalok alkotják. Tevékenységével kettõs feladatot tölt be: egyrészt tartalmas, rendszeres alkotómunkát biztosít tagjainak, másrészt alkalmat ad a falu minden korosztályának, hogy évente több alkalommal, a színjátszással közvetített értékek befogadója
lehessen. A repertoárban klasszikus középkori és XX. századi darabokból készült
összeállítások szerepelnek. 1995-ben a Vasvári Mûvelõdési Házzal közösen létrehoztak egy néptánccsoportot (Palotás Néptánccsoport), amelyet oszkói és vasvári fiatalok
alkottak. A csoportnak sikerült számos koreográfiát elsajátítania az évek során. A térségben szervezett programok mellett a megye számos pontján, és külföldön is felléptek, ezzel népszerûsítve a népzenét és a néptáncot. 2002. õszén a csoport térségi
táncház-mozgalommá alakult át, jelenleg is ekként végzi tevékenységét. A Hegypásztor Kör támogatásával 2002. tavaszán megalakult az oszkói nyugdíjas klub 16 fõvel,
Gyöngyvirág Daloskör néven. Számos környékbeli és megyei rendezvényen felléptek, saját programokat szerveztek. A Daloskör ma is mûködik hasznos és szórakoztató
idõtöltést biztosítva nyugdíjas tagjai számára. Igazi közösségi szintérré vált Teleházuk,
melyet 2001-ben nyitottak meg. A Teleház lehetõséget nyújt Oszkó lakói számára,
hogy hozzáférjenek modern irodai és számítástechnikai eszközök használatához: számítógépek, nyomtatók, fénymásoló, fax, Internet-elérés. A helyiek ezáltal próbálják
leküzdeni vidéki létükbõl adódó hátrányukat. Hasonló okokból fontos a Teleházban
elérhetõ munkaerõpiaci információs szolgáltatásuk is. Évente szerveznek számítástechnikai tanfolyamot felnõtt érdeklõdõk részére, valamint „Teleház-bajnokságot” a
számítógépes játékok ifjú ismerõi számára. A Teleházban kezdte meg mûködését a
Szerepjáték- és a Médiaklub is. Az ifjúsággal való foglalkozás kezdetektõl különös
fontosságú volt az egyesület tevékenységében. A fiatalok bevonása, helyi kötõdésük
erõsítése nélkülözhetetlen a kis falvak továbbélése szempontjából. A Hegypásztor Kör
évek óta ellát mikrotérségi szinten (6 településen) ifjúságsegítõi feladatokat. Önismereti, csapatépítõ programokat szervez, képzésekre és tanulmányutakra viszik az aktív
fiatalokat, igyekeznek szélesíteni látásmódjukat annak érdekében, hogy felismerjék,
mit kezdhetnek magukkal és társaikkal saját faluközösségükben. A Hegypásztor Kör
kezdeményezésére jött létre 2002-ben az Oszkó Ifjúsági Önkormányzat, mely azóta
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már második ciklusát éli. A Hegypásztor Kör alapító tagja a Nyugat-dunántúli Ifjúsági
Szövetségnek, mely Vas és Zala megyei ifjúsági szervezeteket fog össze. 2004. óta
egyesületük látja el a szövetség munkaszervezeti teendõit is.

Szõlészet-borászat, szõlõhegyek térségi fejlesztése
Az oszkói szõlõhegy épített és természeti értékeinek védelme a mai napig az egyesület fõ feladata. Ennek jegyében készült 1986-ban a szõlõhegy legértékesebb épületeit bemutató könyv, majd a megvásárolt romos présház felújítása, és ennek szomszédságában, 2002-ben egy gerendafalú, zsuppfedeles lakópince teljes rekonstrukciója. Ezt követõen az oszkó szõlõhegyen 6, majd Petõmihályfán 2 hagyományos borospince felújítását valósították meg. A helyreállításokat pályázati támogatással, és a
tulajdonosokkal együttmûködve oldották meg. Mivel a présházfelújításokhoz nagymennyiségû zsúpra volt szükség, és a korábbi években az egyesület több tagja is
kitûnõen megtanulta a zsúpkészítés valamennyi munkafázisát az idõs mesterektõl,
elkezdtek nagyobb mennyiségben is foglalkozni a kézi aratással és a rozsszalmafeldolgozással. Ez a tevékenység lett az egyesület elsõ önálló bevételi forrása, hiszen a
saját felhasználás mellett egyre nagyobb lett az érdeklõdés ezen ritka építõanyag iránt
az ország különbözõ pontjairól. A zsúpkészítést a mai napig mûvelik, évrõl-évre érdekes és értékes közösségi munkát teremtve az aratások révén. 2005-ben elkészíttették
szõlõhegyük rendezési tervét, majd összeállítottak egy tanulmányt, mely bemutatja és
dokumentálja a térség szõlõhegyein található hagyományos építésû présházakat. Az
oszkói szõlõhegyen saját erõbõl rendbe tették a fõbejáratnál található két többszáz
éves tölgyfa környékét, gyepûszakaszokat újítottak fel és utakat javítottak. Azonban azt
is látták, hogy nem elegendõ csupán az épített értékekkel foglalkozni. Ha azt akarják,
hogy újra élet kerüljön jelenleg csak pusztuló szõlõhegyeikbe, a szõlészet-borászat
szakmai hátterének fejlesztésére is energiákat kell fordítaniuk. Ennek jegyében indítottak el egy térségi képzést, melyre 10 településrõl jártak érdeklõdõk több mint fél éven
keresztül. A kurzus folytatásaként 2005-ben megalapították a Hegyháti Borbarát Kört,
mely folyamatos szakmai fejlõdést biztosít közel 60 tagja számára. Szintén ebben az
évben nyitotta meg kapuit a Határmenti Vinotéka Közösségi Házukban, mely tovább
erõsítette a térség borászati karakterét, és kapcsolatait más nyugat-magyarországi bortermelõ vidékekkel. Nemzetközi szinten is igyekeznek kapcsolatokat építeni. Kõszeg
és Vaskeresztes mellett részt vesznek a Vin-Est elnevezésû programban, mely európai
kis bortermelõ vidékek fejlesztését tûzte ki céljául, és öt országból vesznek részt benne
partnerek. Egyesületük szõlõhegyi területén egy olyan mintaültetvény kialakításán
dolgoznak, ahol szeretnék bemutatni az új magyar szõlõfajták mellett a modern szõlészeti technológiákat, ezzel is példát mutatva a térség bortermelõi számára.

Turizmusfejlesztés, turisztikai szolgáltatások
Turizmusfejlesztési programjukat 1999-ben fogalmazták meg. Lényege, hogy a
szõlõhegy értékeit úgy próbálják megmenteni, továbbéltetni, hogy bemutatható for-
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mára hozzák, és a turisták számára elérhetõvé tegyék azokat. A turizmus révén plusz
források válnak elérhetõvé a fejlesztésekhez, és a helyi lakosok - a vendégfogadásba
való bekapcsolódásuk révén - kiegészítõ jövedelmekhez juthatnak. Ez idõvel jelentõsen javíthatja a falu és a térség lakosságmegtartó erejét. A program kapcsán az eddigi
kisebb, elsõsorban kulturális és ifjúsági, pályázatok mellett nagyobb volumenû regionális (TRFC), országos (VFC, TTFC), majd EU-s (Phare CBC, INTERREG) vidékfejlesztési forrásokra is fogalmaztak meg projekteket. Ez jelentõs fellendülést indított el az
egyesület és a falu életében. EU-s pályázati programjaik kidolgozása kapcsán mindig
számíthattak két legrégebbi külföldi partnerszervezetükre: a heiligenbrunni Pince egyesületre (Ausztria) és a filovci Borturisztikai Egyesületre (Szlovénia). 2000-ben elkezdtek építeni egy szállásépületet a szõlõhegyi területükön. A 25 fõs Erdei Iskola és Turistaszállás ma már szép környezetben, széles programajánlattal várja vendégeit. Tanösvényt alakítottak ki a szõlõhegy természeti és épített értékeinek megismerésére. Nagyméretû közúti táblák hívják fel az átutazók figyelmét az Oszkói Pincesorra. Immár két
nagyszabású turisztikai program is várja az érdeklõdõket a Hegypásztor-pincéknél
évrõl-évre. A május végi Orbán-Napi Hegyi Vigadalom elsõsorban a borról és a hozzá
kapcsolódó érdekességekrõl szól. A szeptember közepén megrendezett Oszkó-Hegyi
Mulatság és Helyi Termék Vásár a tágabb térség gasztronómiáját és házi termékeit
mutatja be. 2005 tavaszán nyitották meg a Határmenti Vinotékát, melynek kóstolótermében csoportok számára adnak lehetõséget vezettet kóstolásokkal, igény esetén
helyi ételspecialitásokkal. A téka borospincéjében bérelhetõ bortrezorokat alakítottak
ki, melyek gazdái a tízboros kezdõkészletet saját szájízük szerint egészíthetik ki, és
vendégeiket saját repertoárjukból kóstoltathatják a ház eszközeit térítésmentesen használva. A Közösségi Házban 70 fõs, modern elõadótermet kínálnak képzések, tájékoztatók, kisebb konferenciák szervezõi számára. Kerékpárkölcsönzõjükben 30 db jól
felszerelt bicikli várja a túrázni vágyókat, akik számára túrajavaslatokat is tesznek térségük megismerésére. A faluban két vendégház nyitotta meg kapuit, és több más kezdeményezés is arra utal, hogy egyre többen látnak fantáziát a vendéglátásban, ami 5-6
évvel ezelõtt elképzelhetetlen lett volna Oszkón. Turisztikai kínálatuk, helyi értékeik
bemutatására az elmúlt években több kiadványt is sikerült megjelenttetniük. Jelenleg
a Vasi-Hegyhát turisztikai érdekességeit felvonultató prospektuson dolgoznak, mely
az elsõ ilyen témájú összefoglaló anyag lesz térségükben.

Vidékfejlesztés, térségfejlesztés
Évtizedes vidékfejlesztési és pályázati munkájukat és tapasztalataikat elismerve
több térségi illetve megyei projektben kaptak feladatot, vállalhattak partnerséget.
Az Európai Unió által támogatott LEADER+ program keretében a Vasi Hegyhát Akciócsoport 100 millió forintos támogatást kapott, mely összeget helyi pályáztatás révén
oszthat fel a térség legfontosabb fejlesztései számára. A programban a Hegypásztor
Kör kapta azt a megtisztelõ feladatot, hogy ellássa a gesztorszervezeti feladatokat, vagyis koordinálja, dokumentálja az egész folyamatot a térségben közel két éven át.
A humán-erõforrás fejlesztés területén a Vasi-Hegyhát Többcélú Kistérségi Társulással
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és Megyei Munkaügyi Központtal partnerségben dolgoznak a Térségi Foglalkoztatási
Paktum létrehozásán. Az EQUAL nemzetközi programban egy 5 partneres konzorcium keretében dolgoznak, távmunkahelyek kialakításán. A projektben Vas megye déli
részén 10 teleházban foglalkoztatnak távügyintézõket. Ugyanerre a 10 teleházas kis
hálózatra szeretnének a jelenleg futó INREREG programjuk révén turisztikai információkat telepíteni, ezzel megvalósítva egy mintaértékû, térségi információs rendszert.

Pannon Helyi Termék Klaszter
A Pannon Helyi Termék Klasztert közel egy éves elõkészítõ munkát követõen 2005.
október 3-án hozta létre 13, a Nyugat-dunántúli Régióban mûködõ szervezet. A Klaszter
a régióban fellelhetõ és elõállítható mezõgazdasági és kézmûipari termékek összegyûjtését, hatékony elõállítását, egységes arculatú megjelenítését, piacra jutásuk segítését tûzte ki céljául. Az értékesítés egyik fõ iránya az egyre erõsödõ helyi turizmus,
másik a jövõ kihívásainak is megfelelõ internetes kereskedelem, harmadik pedig a
vidéken élõk saját felhasználására épülõ helyi piac. Fontos célkitûzés mindezek mellett
a helyi termékek elõállítása révén, a helyi foglalkoztatás növelése, jövedelemszerzési
lehetõségek bõvítése a vidéki térségekben. A Hegypásztor Kör, mint a Klaszter egyik
alapítója, kapta a megbízást a menedzsment feladatok ellátására. Így egyesületük koordinálja többek között a két nyertes pályázathoz kapcsolódó tevékenységeket. A
Regionális Innovációs Ügynökségnél futó projektben a lehetséges értékesítési helyek
feltérképezése, védjegyezés, Web-áruház kialakítása, csomagolástechnikai és minõségbiztosítási fejlesztések zajlanak. A GRIP-IT elnevezésû nemzetközi programban
olasz és cseh partnerekkel tapasztalatcserét végzik. Közösen dolgozzák ki a helyi termékek nemzetközi hálózatának koncepcióját, áttekintik az Uniós védjegyezés lehetõségét, illetve a kereskedelmi szabályozásokat. Az idõközben elkészülõ Web-áruház
többnyelvûsítése is megtörténik a projekt kapcsán, és a folyamat végén a négy partner
közösen jelenik meg termékeivel egy nemzetközi vásáron.
A Hegypásztor Kör a számos megjelent kiadvány mellett, havonta hírlevelet ad ki
tevékenységérõl, terveirõl, melyet a helyi lakosság és a tagság mellett, támogatóik és
partnereik részére juttatnak el. Egyesületük hozta létre, és kezeli a mai napig is a falu
honlapját. Szeretettel várnak minden érdeklõdõt Oszkón. Keressék fel Õket, és megmutatják mindazt, amit õseik hagytak rájuk, és amit közösségük lelkesedése és kitartása létrehozott az évek során.
(Forrás: www.oszko.hu)
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A Hegypásztor Kör táborában
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Még mindig a táborban
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Egy környékbeli „mézeskalácsház”
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A „mézeskalácsház” kicsit közelebbrõl
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Az éhség nagy úr

Rácz Lászlóné

Nélküled
Éltem én nélküled,
S teljes volt életem.
Voltam én boldogabb,
Még nem tudtam, hogy te vagy
Még nem tudtam, hogy te vagy.

Hogyan élhettem nélküled,
Hogy volt teljes az életem,
Hogy élhettem boldogan.
Még nem tudtam, hogy te vagy,
Még nem tudtam, hogy te vagy.

Jöttél egy nyári nap,
Széllel és viharral,
Jeges-esõ, s minden.
Felforgattad életem
Felforgattad életem.

Itt élsz mellettem,
Életünk szél, vihar és tenger,
Forr körülöttünk minden Se veled, se nélküledFelfordult az életem, felfordult az életem.
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Juhász Gáborné

Újra
Miért mindig ugyan oda? Talán azért, mert nem az én kedvemért, hanem a gyerekekért van minden nyári tábor, s ha lehet, az õ kedvükre teszünk mindent. Valójában
már nem is emlékszem, csak sejtem, hogy melyik évben jártunk elõször Kunadacson.
Tudjuk, részben tapasztaltuk, mennyire ki vagyunk téve az idõjárás viszontagságainak, de számomra csak most vált valósággá, s csak most tudatosult bennem, hogy
mennyire jó helyen is élünk mi itt, Komáromban.
Megértünk már az Alföldön esõt, vihart, (olyat, amilyet még életemben nem láttam), meleget, forróságot, zegernyét. Néha kicsit elfáradva, - fõleg a kezdetekbenélveztem azt, hogy örültek a „lovasok”, jó volt látni, hogy egyre bátrabbak, ügyesebbek, merészebbek. Csukott szemmel voltam mégis. Nem láttam messze, nem láttam a
mögöttes rengeteg munkáját az ott élõknek.
Azonban, ez az év döbbentett rá engem arra, mit is jelent ma „parasztnak lenni”.
Házigazdáink gazdálkodók, - s hogy éhen ne haljanak, másodállásban van „civil”
foglalkozásuk is.
Az aratás idején voltunk náluk, s míg a fiatalok Adacs, Leila, Cuki és a többi kezes
jószág hátán rótta a köröket, beszélgettem Robi apukájával.
A „nincs mit tennünk” rezignáltságával mondta, hogy nagy a valószínûsége, el kell
adniuk közös kedvenceinket, mert ebben az esztendõben nem termett annyi gabonájuk,
hogy takarmányozni tudják állataikat. Nincs tartalékuk, mert az elmúlt évek sem hoztak
bõ termést. A bárányok, mangalicák, apró jószágok a hûtõbe kerülnek, de a lovakat
egész télen etetni kell. S elmondta, mennyibe kerül egy bála széna, mert azt ebben az
évben több tíz kilométerrõl kell hozatni, - az idén a Nemzeti Parkban nem lehetett, mint
eddig, minden évben, kaszálni, mert nem volt mit, akkora volt a szárazság.
Az elmúlt nyáron traktor húzta ki a teherautónkat a kátyúból. Annyi volt a víz, hogy
évtizedek óta elõször volt újra tocsogós a rét, s a nagy viharban, aratás elõtt, megdõlt a
gabona, kidõlt famatuzsálemek okoztak kárt, leszedte a szél a tetõt, megrongálta a szint.
Akkor tudtunk segíteni. Nagyzolok, mert a „nagy fiúk”, Gábor, Gergõ, Andris
Dávid voltak a segítõk, az õ fizikai erejükre nagy szükség volt a helyreállításhoz.
S most, az aszály után hogyan tudunk segíteni? (Panaszkodtunk a meleg miatt, de,
míg nálunk, ha nem is sok esõ esett, de esett, addig Kunadacson akkor már több mint
hat hete egy csepp csapadék sem volt.) Sárga volt a kukorica, csökevényes a paprika,
csak a dohány zöldellt, mert azt öntözték.
A vihar az elmúlt évben leverte a gólyafészket, egy fióka élte túl a zuhanást. A
szülõk keservesen keringtek az üres oszlop körül. Robiék visszarakták a kocsikereket,
a fészket, s most nyáron ismét tele volt a fészek. A gólyák nem adták fel.
Ti, kedves anyukák, apukák, akik gyerkõceiteket sokkal „flancosabb”, komfortosabb helyre is engedhettétek volna, mégis velünk engedtétek el õket, s nem akármilyen, ki tudja, kinek növeltétek amúgy is busás bevételét, hanem egy magyar paraszt-
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családnak segítettétek megoldani kedvenceinknek kb. másfél havi takarmányozását.
Eddig sem bántam, hogy éveken keresztül visszajárunk ugyan arra a helyre, de
most már csak azért is odamegyünk, hogy segíthessünk.
A nyár óta már voltam Adacson. Akkor még ott voltak mindannyian. Júniusban
újra rátok ismernek, engedelmeskednek a tapasztalt és a kezdõ lovasoknak.

Rácz Lászlóné

Jelenség vagy
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Ha veled vagyok a természetet járom:
Szemed kékje az ég kékjét idézi,
Csöppnyi szád az érett cseresznyét,
Hajad az erdõ sûrûjét,
Járásod a kecses õzét.
Tested hajlata idéz dombot és völgyet,
Hangod a csermely csobogása,
Kacajod a trillák világát.
Jelenség vagy.
Bársonyos bõröd a moha finomsága,
Szerelmed vihar, és menydörgés,
Taszít mélybe és emel magasba.
Forgószél, mely felkap, aztán elejt,
S elvonul kacagva.
Jelenség vagy.
Ha karomba tartalak, csillaghímes ég borul ránk.
Elbújik a hold, mert téged lát.
Fekete bársony száll ránk, és sok fényes csillogás.
De meddig maradsz nekem?
Sziklák között búvó patak, hûsít, csalogat,
Aztán elbújik kacagva, nem tartalak karomba.
Jelenség vagy
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Horváth Márk

A lovas tábor
2007 nyarán vettem részt elõször a kunadacsi lovas táborban öcsémmel, Ákossal
együtt. Elsõ nap a sátrakat építettük, minket kettõnket ez nem érintett, mivel egy parasztházban aludtunk egy régimódian díszített szobában. Ebben a szobában szinte minden
táborlakó megfordult, mert itt volt konnektor, ahol a mobiltelefonokat töltötték.
Elsõ nap állítottuk fel még a jurtát is, mely Robi bácsié volt. Miután mindezzel kész
lettünk, összepakoltuk a lovagló holminkat, és elindultunk kerékpárral az elsõ lovaglásra. Az út hosszúnak tûnt, de sikerült megtennünk.
Kissé meglepõdtem, hogy elsõ nap már rögtön lóra ülhettünk. Elmagyaráztak
mindent a lovaglásról, meg persze elmondták a lovak neveit is. A kimerítõ nap után
finom vacsorát kaptunk, melyet Klári és Márti néni fõztek. Az esti fürdés is zökkenõmentesen zajlott, az alvás pedig igen jól esett.
Másnap reggeliztünk, fogat mostunk, indulásig Uno kártyát játszottunk. A biciklitúrának beillõ utat ismét sikeresen teljesítettük, és újra lóra ülhettünk. A lovakat a nagyok
már belovagolták, persze minket még vezetõszáron vezettek. Lovaglás után hazamentünk, játszottunk, majd megebédeltünk. Délután még otthonosabbá rendeztük be
táborunkat, és kinn a réten hatalmasat játszottunk. Majd ismét lovagolni mentünk,
akárcsak délelõtt.
Harmadnapon már mi nyergeltük fel a lovakat, mi tagadás, nem volt könnyû! Már
szinte egyedül lovagoltunk. Délután nekem még mindig nem engedték meg az egyedül lovaglást. Kiderült, hogy én pont Buzgót választottam, és tüzes paripa lévén rajta
még nem lovagolhattam felügyelet nélkül.
A negyedik napon, csütörtökön már én is lovagolhattam önállóan, sõt délután már
szõrén ültük meg a lovakat.
Pénteken elmentünk a viperatelepre, ami a lovas tanyától kb. 8 kilométerre van. A
táborlakók nagy része a távot lovas kocsin tette meg, néhány merész vállalkozó pedig
bicóval. Az idegenvezetõnk sok érdekes dolgot mesélt ezekrõl a hüllõkrõl, és egy rákosi
viperát is sikerült megmutatnia nekünk. A rákosi vipera szinte már kihalt, néhány száz
példány él kizárólagosan Magyarországon. Este ismét finom vacsorát kaptunk.
Szombaton strandra mentünk, a szikrázó napsütésben jót pancsoltunk. A strandolás után visszamentünk a szállásra, majd szinte azonnal elindultunk a „paraszt” olimpiára. Az olimpia elsõ részében csapatversenyek voltak, ahol a csapatoknak nyerget
kellett cipelni, lovat kellett nyergelni, egymás hátán kellett lovagolni, és vasvillát kellett
minél messzebbre hajítani. Végül idõre talicskán kellett tolni a csapat összes tagját.
Csapatom jól szerepelt, és jól elhúztunk az ellenfél mellett. Az olimpia egyéni része
ezután következett, ahol lovakkal zajlott a verseny, különféle akadályokat kellett legyõznünk négylábú barátaink segítségével.
A kisebb korúak kategóriájában én nyertem meg az egyéni versenyt. Igazából ez a
jó szereplés engem is váratlanul ért, persze nagyon boldog voltam.
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Az utolsó nap délelõttjén utoljára tettük meg a szokásos biciklitúránkat a tábor és a
lovas tanya között. Útközben betértünk egy presszóba, ahol ettünk egy fagyit. Elbúcsúztunk lovászunktól, Robi bácsitól és természetesen a lovaktól is. Kezdetét vette a
hazautazás. Kunszentmiklósra busszal jutottunk el, ott elsétáltunk a vasútállomásig,
ahonnan haza vonatoztunk Komáromba.
Remélem, hogy a következõ nyáron is eljuthatok a lovas táborba.

Rácz Lászlóné

Szerelmem
Azt mondod nem vagy szép?
Nézz a tükörbe, nézd meg jól magad.
Igaz, szemed csillogása nem a régi,
Bõröd bársonyát szarkaláb szeli,
Szájad sarkában bölcs mosoly ül,
Hogy nem vagy szép?
Nézd magad az én szememmel!

150

Nekem gyönyörû vagy.
Az én szemem látja a múltat!
Sötét hajadat fújta a szél,
Alabástrom karod, karcsú bokád,
Mint az õzé - simult körém.
Aztán dajkáltál gyermeket,
Ápoltál beteget,- szerettél engemetHogy nem vagy szép?
Nézd magad az én szememmel!
Nekem gyönyörû vagy.
Régi tenmagad a kicsikbe látom,
Aztán szemem rád tekint,
A te szoknyád lebben,
Kacajod cseng fülembe,
Mosolyod simogatja lelkem.
Hangodra riadok, térek a jelenbe:
Úgy állsz elõttem, mint sok-sok éve...
Gyönyörûn, de hófehéren.
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Pintérné Tokodi Klára

Tevékenyen pihenni
Nyáron az a megtiszteltetés ért, hogy a jópár éve mûködõ kunadacsi lovas tábor
egyik szakácsnõje lehettem. Szívesen fogadtam a felkérést, mert a sógornõmtõl sok jót
hallottam a táborról. Õ minden évben jár fõzni, a kislánya - az én keresztlányom-, Zsófi
pedig lovagolni. Szilvi néni vezetésével hétfõ reggel indultunk az alföldi kisfaluba.
Kunadacstól pár kilométerre levõ tanyán volt a szállásunk, az utat bicikliken tettük
meg. Én is, mint a gyerekek, akik még nem jártak ott, izgatottan vártam azt a helyet, ahol
majd egy hetet töltünk. A tanya gyönyörû, nyugodt környezetben található. A gyerekek naponta kétszer jártak a faluba lovagolni, mi pedig addig fõztünk. Örömmel vártuk
az éhes szájakat. Közkívánatra palacsintát is sütöttünk, amit a gyerekek meg is háláltak,
az összes elfogyott. A lovaglás mellett voltunk kirándulni és strandolni is. Nagyon jól
éreztem magam, a gyerekek aranyosak voltak, sok örömteli pillanatot szereztek. Ez a
hely biztosította az igazi kikapcsolódást. Nem volt autó, tv , összkomfort, de mégis meg
volt minden! A nyugalom, az egyszerûség, az egymásra utaltság , az odafigyelés a
másikra. Köszönet ezekért a táborvezetõ Szilvi néninek, aki nagyszerû pedagógus.
Szeretetével, türelmével - az idejét nem kímélve az otthoni elõkészületekkel -, felejthetetlen hetet szerzett.
Klári néni

Rácz Lászlóné

Az utolsó tánc
Patak partján éltem,
Pillangókkal kergetõztem,
Szellõ és napsugár volt társam,
Madarak, gyíkok láttak
Futni a széllel, táncolni a réten.
Magas fûben, fa alatt
Szerelmes cickányt láttam,
Irigyen nézte egy sáska,
Bárcsak
Sáska társa a sárba
Szárnya szivárvány sárga.
Barna bot a lába,
Vigyázz, ne te légy a társa.
Bot sáska társa, te árva
Tudtad, hogy ez lesz az ára
A szerelmi táncnak.
Vége a világnak, s az utolsó táncnak.
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Tábor Tamara

Verseny a táborban
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Mint minden nyáron, idén is elmentünk Kunadacsra lovas táborba Szilvi nénivel.
Szerintem kicsik és nagyok nagy örömmel várjuk a nyárnak ezt az egy hetét.
Lovas oktatónk, Gazdik Róbert minden évben egy nap versenyt szervez nekünk.
Mindig más és más feladatokat talál ki számunkra. Az idei verseny egy kicsit szomorkásnak induló szombati napra esett. Két csapatra osztották a táborlakókat, kicsik és
nagyok egyaránt versengtek. Elsõ feladat a nyeregcipelés volt. Ezután következett a
nyergelés. Ez úgy zajlott, hogy be kellett fogni a kijelölt lovakat, és fel kellett nyergelni
a megfelelõ szerszámokkal õket. A lovaglás versenyszám, egy kicsit másként zajlott.
Egy versenyzõ volt a ló, egy másik pedig a lovas, akinek a fejére kobakot húztak, a
kezébe pálcát adtak és a „ló” a hátán vitte a lovast. Ezután a patkódobás következett,
majd a vasvilladobás. A feladat szabálya az volt, hogy az elsõ versenyzõ ahová
eldobta, onnan kellett a következõknek tovább dobni. Majd a talicskatolás jött, egyszerre ketten versengtünk, egy ember a talicskában ült, a másik tolta. Utolsó versenyszám egy kijelölt pálya lóháton való teljesítése volt. A kicsiknek természetesen
könnyebb pálya jutott. A feladat ugratással kezdõdött, utána szlalom, labirintus, szûk
átjáró, ugratás, homok átugratása, fekvõ akadály, fa átfordítása a hordó fölött és
végül a hídon átjárás volt.
A verseny után szokás szerint vacsorával és ajándékkal leptük meg Robiékat. A
vacsora kellemes hangulatban telt és a nap végére megfogalmazódott mindannyiunkban, hogy jövõre sem szabad kihagyni ezt az élményekben gazdag hetet.

Rácz Lászlóné

Születésnapra
Elõtted meghajolnak a fûszálak,
Utánad bókol a rózsafa ága,
Ezer szirmát szórja lábad elé,
Míg öledbe hajtja bársony fejét.
Én csak nézlek megbûvölve - mit is adhatnék Ha királyfi lennék, fehér lovon jönnék,
Nyeregbe pattanva tej-útra mennénk.
A legfényesebb csillagot tûzném hajadba,
S boldog lennék, hogy neked adhattam.
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Szeimann József

Emlékképek egy lovastáborról
Egy puszta közepén állok. A szemembe fújó homoktól nem látok semmit. Egyedül
vagyok, de nem félek. Valahogy ismerõsnek tûnnek az illatok, a föld, a fû, jól érzem
magam. Már kevésbé mozog a levegõ. A szellõ pajkosan kerget néhány elszáradt
fûcsomót. Mintha egy westernfilm díszletei elevenednének meg, csupán a bicikli tûnik
kicsit tájidegennek, amin ülök. Ahogy elcsendesedik a szél, kezdenek kirajzolódni
távoli alakok körvonalai, és lassan ráébredek, hogy csak elméláztam. A megélt pillanatok a gyerekkoromban százszor elképzelt cowboyvilágba repítettek, ahol indiánok
kergették az európaiakat. Itt és most azért más a helyzet, bár ha belegondolok, nem is
annyira. Egy haragosan zöld kétkerekût határozottan tekerve fülsértõen, de szeretetre
méltón kiabál Szilvi néni (Juhász Gáborné). Ûzi a lemaradókat, lassítja a nagyon elöl
haladókat, épp csapatszellemet nevel a nebulókba. Ellentmondást nem tûrõen haladunk, de hova is? Ez a Kunadacs melletti homokpusztán nem lehet kérdés. A környék
egyik legnagyobb ménesével büszkélkedõ falugondnokhoz, akit mindenki egyszerûen, de tiszteletteljesen csak Robinak hív. Amint megérkezünk, csöbörbõl vödörbe
jutunk, mivel Robi semmivel sem engedékenyebb amazon kísérõnknél, fõleg, ha
lovakról van szó, noha az õ pedagógiai eszköztára kimerül az összeráncolt homlokkal.
Sorban kerülnek elõ a nyergek, szíjjak, kantárok. Mindenki tudja a dolgát, egymás
után pattannak a lovakra a „nagyobbak”, hogy szegény állatokat megfelelõ lelkiállapotba jutassák ahhoz, hogy elviseljék a következõ két órában rájuk ülõ „kisebbek”
kantárkezelési próbálkozásait. Ha szükséges, vigyázó szemmel folyamatosan pásztázó
házigazdánktól máris kapjuk az instrukciókat. Erre azonban nem sokáig van szükség.
A notórius visszaesõknek (értsd: a sokadszor Szilvi nénivel nyaralók) hamarosan felrémlenek a tavalyi, szélsõséges esetben tavaly elõtti, netán a még korábbi reflexek, a
kezdõk, akik elõször járnak Adacson, gyorsan belejönnek. Két nap múltán már egy
összeszokott lovascirkuszhoz hasonlít a homokos Kiskunság e Robi által körülkerített
részén ügyeskedõ monostori idegenlégió. Ezen a ponton már csak õsmagyar fegyverekkel lehet fokozni a hangulatot. Aki sajgó fenékkel lekecmergett, esetleg lehuppant a
lóról, íjazással, dárdahajítással kísérletezhet. Itt már nem azzal a képességbeli homogenitással találkozunk, mint a lovaglásnál. Gyorsan kirostálódnak azok, akik hajlamosak a nyílvesszõket az örök vadászmezõk irányába lõni, ahonnan még egyet sem
hoztak vissza. Õk lesznek azok, akik konstruktív személyiségfejlesztési program keretében a társadalom számára hasznos munkát végeznek, magyarul trágyáznak. Közben
gyorstalpaló képzésben részesülhetnek Emesétõl (Robi élettársa), aki környezetvédelmi szakértõ lévén idõnként habzó szájjal adja elõ nézeteit a szelektív hulladékgyûjtésrõl, a Duna-Tisza közén az öntözéstechnológiák alkalmazásában tapasztalható felelõtlenségrõl és sok egyéb, a tinik hétköznapi gondjait képezõ problémáról. Belátható,
hogy ilyen fegyelmezõ erõk árnyékában nincs sok magaviseleti kihágás. Ezt a táborvezetõség (egyszemélyben Szilvi néni) strandlátogatással és lovaskocsizással jutalmaz-
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za. Utóbbi célja legutóbb a Rákosi Vipera Fajmegõrzõ Központ volt, ami nagy élmény
lehetett azoknak, akik még nem láttak élõ mérgeskígyót.
A napi programok után mindenki fáradt mosollyal tér vissza a Petõfi által dicsõített
puszta kellõs közepén egy fasorokkal övezett tanya körül felállított sátrak valamelyikébe. Éhesek vagyunk, de pánikra semmi ok, Márti néni meleg étellel vár minket és
nemcsak a testeken eluralkodó, végkimerüléshez közeli állapot az oka, hogy nincs
panasz. Már csak a fürdés van hátra és vár az ágy, ahol azon merengünk, hogy tulajdonképpen miért vagyunk mi itt. A válasz egyszerû: azé’, mer’ jó!
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Erdélyben jártunk!
Az iskola negyedik és ötödik osztályosai, szeptemberben 5 nap tanulmányi kiránduláson vehettek részt Erdélyben, egy pályázatnak köszönhetõen, melyet osztályfõnökeink készítettek.
Nagy készülõdés elõzte meg ezt a hetet, de megérte, mert ilyen élményben nem
mindenki részesülhet. Az ötletet az adta, hogy tavaly osztályunk felvette a kapcsolatot
a Csibész Alapítvánnyal. Õk árva gyerekeket gondoznak, rengeteg nehézséggel küszködve. Karácsonykor az egész iskola ruhákat gyûjtött az alapítványnak, ezzel próbáltunk segíteni. Elhatároztuk, hogy az idei évben könyveket és tanszereket szerzünk,
saját kezûleg adjuk át az ajándékokat, megismerve a gyerekeket. A kirándulás rengeteg pénzbe került volna, de szerencsére Komárom Város Önkormányzatától és a Monostori Részönkormányzattól is kaptunk támogatást. Hétfõn kora reggel nagy izgalommal indultunk. Tudtuk, hogy hosszú út vár ránk. A határt átlépve élményt jelentett
számomra, hogy elénekeltük a magyar Himnuszt. Elsõ nap Kolozsváron megnéztük
Mátyás király lovas szobrát és szülõházát, ahol fényképeztünk is. Bementünk a
házsongárdi temetõbe, ahol rengeteg híres magyar ember sírja található. Este 11 óra
körül értünk Parajdra, gyönyörû panzióban volt a szállásunk. Fáradtan de örömmel
foglaltuk el szobáinkat. Élmény volt éjjel vacsorázni! Minden este nagyon finom és
különleges ételeket ehettünk. A helyi különlegességeket is megkóstoltuk és recepteket
is gyûjtöttünk. Második nap Parajdon egy hatalmas sóbarlangot láthattunk. Elképzelni
sem tudtam, hogy létezik ilyen hely, ami nem csak csodálatos de, gyógyít is. Rögtön
kipróbáltuk az összes játékot! Sok helyet érintve Korondon is megálltunk, itt a helyi
fazekasmesterek kínálják portékáikat. Farkaslakán Tamási Áron szülõházát megnézve
jutottunk Csíksomlyóra. Nagyon vártam, hogy ideérjünk, hiszen tanultam és olvastam, hogy ennek a helynek varázsa van. És volt is. Anyával a Szûzanya elõtt együtt
imádkozni nagyon megható és jó érzés! Ezután találkoztunk a Csibész Alapítvány
egyik kis családjával. Itt nagyobb gyerekek voltak, bemutatkoztunk egymásnak és
átadtuk ajándékainkat. Gergely atyával közösen emlékül ültettünk egy tuját, az ottani
földbõl még hoztunk is. Harmadik nap Székelyudvarhelyen láthattuk Orbán Balázs
szobrát, Szejkefürdõn pedig a legnagyobb székely sírja található. Itt kerestük meg
Petõfi Sándor szobrát, ahol koszorút is elhelyeztünk. Bemehettünk a Petõfi Sándor
Általános Iskolába, nagyon kedvesen fogadtak bennünket. Néhány tanítási órán is
részt vettünk. A tornateremben mûsort adtunk a gyerekeknek, tanítottunk egy magyar
dalt, így õk is egy helyi dallal gazdagítottak minket. Ezen a napon Rozi mama még
kenyeret is sütött nekünk. Itt megpihentünk és indultunk Segesvárra. A várban sétáltunk, ahol az óratorony tetszett a legjobban. Következõ nap a Gyergyói-medence
csodálatos tájait nézhettük meg. Ilyen hegyeket, gyönyörû erdõket nem minden nap
lát az ember. Leírni nem is lehet a bámulatos nagy sziklafalakat! A Békási-szorost a
pokol torkának is nevezik, de úgy is néz ki. A Gyilkos-tó, az elárasztott falu mind
felejthetetlen élmények! Az ötödik napon már kissé hazavágyva, reggel kicsit álmosan,
korán indultunk útnak. Aradon megálltunk, koszorút és mécseseket helyeztünk el a
vértanúk emlékhelyén.
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Vajdahunyad és Déva várát is megcsodálhattuk! Az öt nap alatt minden nevezetességrõl Szilvi néni (Gyõri Árpádné) és Mariann néni (Kesziné Dudás Mariann) fáradhatatlanul meséket, mondákat, történeteket olvastak fel. Így nem csak sokat tanultunk,
hanem az utat is rövidebbnek éreztük. Köszönet érte! Judit néni (Némethné Bilkó
Judit) a szervezési feladatokban nagyon sokat segített.
Hazafelé sokan már elaludtunk, késõ este értünk Monostorra. Az iskolánk elõtt
mindenki örömujjongásban tört ki. Nekem még ilyen hosszú, tanulságos kirándulásban nem volt részem. Hálás vagyok tanárainknak, szüleinknek és mindenkinek, akik
nélkül ez az utazás nem jöhetett volna létre. Örülök, hogy ebbe az iskolába járhatok.
Emlékül Mariann nénitõl és Szilvi nénitõl mindenki egy albumot kapott, amelyben a
székely Himnusz, a legszebb idézetek, mondák, képek a városokról, nevezetességekrõl és közös fotóink láthatóak. Igazi meglepetés volt!
Külön köszönet minden támogatónknak.
Összeállította: Simon Zsófia 4. osztályos tanuló és édesanyja Simon Istvánné
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Kunbábony
Már napokkal az utazást megelõzõen mindenki lelkesen készült a ránk váró három
kunbábonyi napra. Voltak, akik már nem elõször tették meg ezeket a kilométereket, és voltak
/többek között én is/, akik elsõ alkalommal cseppentek bele ebbe a lehetõségbe. Úgy gondolom, hogy senki nem bánhatta ezt meg, és mindenki hálával gondol Évára, aki vállalta a
fáradságos munkát, hogy mindezt megszervezze, és vidám programokkal szórakoztassa a
jelenlevõket. A hosszú út fáradalmait percek alatt elfeledtük, amint a buszból kiszállva szívtunk
egy nagyot a friss levegõbõl, és elfelejtettük a világ összes gondját.
Az estét egy érdekes játékkal indítottuk, színes újságokból ránk jellemzõ képeket
vágtunk ki, és ezeket egy papírlapra ragasztottuk. A kicsik talán nem is vették észre az
önfeledt ragasztgatásban, hogy a játék valójában mindenki bemutatkozását szolgálja,
az elsõ lépés afelé, hogy megismerjük azokat a gyerekeket-fiatalokat, akikkel az elkövetkezõ napokat együtt töltjük majd. Miután mindenki végzett, egyesével megmutattuk
a közönség elõtt alkotásainkat, és pár mondatban összefoglaltuk, amit a képek jelentenek számunkra. Az este további részében a kicsik ágyba kerültek, a nagyok pedig
hajnalig tartó beszélgetésbe és szórakozásba kezdtek.
A reggeli ébredés (vagy inkább ébresztés) elsõ gondolata arra irányult az ifjúság
körében, milyen szerencsések is azok, akik idõben lefeküdtek aludni. Miután mindenki összeszedte magát és megreggelizett, közösségi játékok vártak ránk, amiket szintén
Éva talált ki. Munkájának meg lett a gyümölcse, hiszen mindenki önfeledten részt vett
a közös játékokban, amelyek mindenkire jó hatást gyakoroltak. Elõször nem is gondolná az ember, mennyire jó érzés kizökkenni a mindennapok szürkeségébõl, és
korral, nemmel nem törõdve bárkivel öröm egy kis közösségi elfoglaltságban részt
venni. Ezen a napon sikerült megtanítani azt a nyelvet, ami alapján mindenki közösen
szólhatott egymáshoz, és mindenki betekintést nyerhetett egymás kis világába. Érdekes volt például az a játék, mikor párokat alkotva ital, állat, és szín szerint kellett leírni,
szerintünk milyen is a másik. Ez azért volt így hasznos, mert a kisebbek is megértették
a lényeget, és tudtukon kívül leírták a köreinkben lévõ idõsebb társaikat, az idõsebbek
pedig ezen jellemzõk alapján utalhattak a kicsik jellemzõikre. Hamar eltelt így a délelõtt, és tapasztalatban gazdagabbak lettünk. A délutáni pihenõt újabb programok
váltották, és csoportokra bontva mindenki egyéni feladatokat kapott, miszerint egyegy történetet kellett különbözõ módon (videó, képregény, színdarab) elõadni. Ez a
csapatmunka és a játékos versengés váltotta ki az ottlétünk legkellemesebb és legönfeledtebb pillanatait.
Utolsó napunkon ellátogattunk egy közeli falu, Kunadacs mûvelõdési házába,
ahol tovább folytatódott a az elõzõ napon elkezdett feladatok tökéletesítése, és felkészítése a bemutatóra, ami nagyon jól sikerült, és tükrözte az együtt eltöltött idõ hasznosságát. Délután egy utolsó közös játékkal, számháborúval ütöttük el az idõt, megnéztük a friss fényképeket, az összevágott videofelvételt, és szomorúan vettük tudomásul, hogy rövidesen haza kell indulnunk, és vissza kell zökkenni a mindennapokba.
Szép emlékeket õrzünk azóta is ezekrõl a napokról!
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Kollárik Erika

Értünk, értetek
Egy kis csoport (köztük én) egy három napos szórakozásra indult. A cél: Kunbábony.
Mi voltunk a komáromi gyerekek „képviselõi”. Kirángattak minket a hétköznapokból
és szabadon, korlátok nélkül kellett gondolkodnunk. Sok furcsa, ugyanakkor szórakoztató feladatot kaptunk. Persze, a játék sem maradt el.
Ezek voltak a mindenkit foglalkoztató kérdések; „Mit is akarunk mi? Nekünk, komáromi gyerekeknek, mire is van szükségünk? Hova menjünk, mit csináljunk együtt?”
A Komáromban és a hozzá tartozó településeken lakó ifjúságért voltunk ott. Ötleteink
része megvalósulni látszik.
Minden csapatnak kell egy vezetõ, aki mindezt megvalósítja. A mi „csapatkapitányunk”; az az egyesület, amely mindezt megvalósítja nekünk.

Keszi Csaba:

Istenek helyett
Holnap tán együtt száll lelkünk
Bíborszín egek felett
Egy ismeretlen térbe,
Melyet angyalok vére fest
A romok között most
A sötétség gyermekei mellett
Óvókart az árnyékok ölelése ad
Istenek helyett
Minden emberre
Az ítélet napja vár
Mi nehezebb teher,
Mint maga a halál
Sorban állva hallgatja
Mindenki a sorsát
hogy a bûn népévé válva
Magával szembe áll
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Kollárik Péter

Kunbábony és a komáromi fiatalok
2007. április 3-án délután 3 órakor egy busz indult Komáromból. A buszon fiatalok, kamaszok és felnõttek egyaránt helyet kaptak. Kunbábonyba indult, hogy egy
három napos táborba szállítsa utasait.
A tábort az Élettér egyesület vezetõje Monostori Éva szervezte. A tábor célja az volt,
hogy a fiatalok közösen megvitassák, hogy mivel lehetne jobbá tenni kicsiny városunkat (Komáromot).
Az elsõ nap csak az ismerkedéssel telt el, este mi idõsebbek a magunk módján egy
kisebb bulival ismerkedtünk össze (Voltak, akik közelebbrõl is). A második és a harmadik napon különbözõ ügyességi, logikai és játékos feladatok vártak ránk. Kicsik és
nagyok együtt bújócskáztak és számháborúztak. Ezen kívül a logikai feladatokban is
részt vettünk, többé-kevésbé mindenki meg tudta oldani õket.
Részemrõl egy fantasztikus új élménnyel lettem gazdagabb. Tudom ajánlani mindenki figyelmébe, ezeket a remek táborokat, hiszen nincs is annál szebb, ha különbözõ korosztályok együtt dolgoznak, és játszanak.

170

SZÉP ERNÕ

ÉN ÍGY SZERETTEM VOLNA ÉLNI
Én úgy szerettem volna élni
Minden halandóval beszélni
Mindenkinek nevét kérdezni
Mindenkinek szívét érezni
A járdán osztani a virágot
Tegezni az egész világot
Megsimogatni ami állat
Érinteni minden fûszálat
Imádni végtelen sereggel
A napot ha fellángol reggel
És énekszóval összejönni
Az esti csillagnak köszönni
S testvéri csókkal hazatérni
Én így szerettem volna élni
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Az elsõ dolgunk az volt, hogy jó cserkészek módjára felállítottuk,
vagy döntöttük a sátrakat (részlet kérdés)!
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Miután végeztünk a „lakhelyünk” megteremtésével, egy hatalmas
medencés bulit rendeztünk, amibõl természetesen a fõnök sem
maradt ki!
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Bár egyeseknek túl jól sikerült a party!!!!
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Reggel persze mindenki fitt és energikus volt,
a maga módján!!!
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Kicsit késõbb észleltük, hogy a medence
korántsem elég.
mindannyiunk számára.
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Helyi segítséggel ráleltünk egy nagyobb fürdõzõ helyre.
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Itt még ugrálni is lehetett!!!!!
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Az úszni nem tudóknak
is megoldottuk a
problémáját!!!

175

?

Még a totyogók is feltalálták magukat.
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Mindezek után jött csak a nagy finálé! A mi Esztink 18.
születésnapja! Ezzel zárult le a Kunbábonyi „kiruccanás”!
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Keszi Csaba:

Megérinteni
Megérinteni a megérinthetetlent
Észrevenni mindazt, mit nem láthat a szem
Olyan világban élve, mit senki más nem ért
A lélek szétszakítja a zárt test börtönét
Élve temet, lelkem minden rejtett sebhelye éget
Látni hagyott, s a világ minden fájdalma bennem szenved
Szemeimnek fényt adott, örökre elátkozott
Azóta is csak halált lát, és átadja bánatát
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Kollárik Erika

Kunbábony
Április 3-án egy busz indult Komáromból,
Nagy öröm volt otthon akkor.
Mikor megérkeztünk,
Mindent a focival kezdtünk.
Nem érdekelt semmi más,
Csak a foci. Nem vitás!
Késõbb, minden nagy játszott velünk,
Ezen nagyon meglepõdtünk.
Ha nem is focit, valami mást,
Mindent kitalált ez a társaság.
Játék, móka, kacagás,
Ez bizony szórakozás!
Volt sok játék, foglalkozás,
Csak logika és semmi más.
Furák voltak nem értettük,
A végén mégis megszerettük.
Bár nem mindenki hozzá teszem,
Kiabálták: „Megáll az eszem!”
Jó volt, klassz volt. Visszavágyom,
Szerencse, hogy megyünk nyáron!!!

177

KITEKINTÕ

MONOSTORI KALENDÁRIUM

Szombath Gáborné

Kedves Olvasó!
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Szeretettel ajánlom figyelmébe Tokodi Bianka írását, amelyet a Kecskés László
Társaság által 2006-ban meghirdetett ifjúsági pályázatra készített A felvidéki kitelepítés
emlékezete családomban címmel.
A pályázat kiírójának a célja az volt, hogy az emlékezés lejegyzésével a ma 14-20 éves
fiatalok családjuk vagy környezetükben élõk sorsán keresztül ismereteket szerezzenek
XX. századi történelmünk megpróbáltatásairól, a harmadik-negyedik generáció szembesüljön a történelmi, politikai döntések emberi életutakat meghatározó voltával.
Bianka nagymamája családjának, a Borza családnak – s mintegy 70 000 Felvidékrõl kitelepített magyarnak - a kálváriája 60 éve történt, a sors kegyelmébõl az unoka
még a mama személyes elbeszélése alapján írhatta meg családja történetének ezt a
szomorú fejezetét, a kitelepítések, a lakosságcsere ugyanis alig kerül bele a történelem
tankönyvekbe.
Komárom lakosságának jelentõs részét teszik ki azok a családok, melyeknek õsi
gyökerei a Duna túlsó partján vannak, s a szülõföldhöz való közelebb kerülés vágya
hozta õket városunkba. Ezért tekinti a Kecskés László Társaság Komáromot a kitelepítés
emlékhelyének, s ezért állított emlékmûvet a Monostori erõdben a sorsüldözötteknek.

Rácz Lászlóné

Hol a hazád
Bejártad a világot kelettõl nyugatig,
Láttad a hegyek bércét,
A tenger végtelenjét.
Ismered a fényt, a sötétség mélyét.
Ajkadon érzed a szegénység izét
Bõrödön a fény melegét,
De hol a hazád?
Almodban látod anyád képét,
Hallod hangját, érzed sóhaját,
Látod távolba nézõ szemét,
Tudod, hogy várja gyermekét.
Míg kötényébe rejti remegõ kezét,
Elrebeg egy imát gyermekéért.
Izzadva ébredsz, megérintett szelleme!
Menj! Még nem késõ, keresd fel.
Fogd meg remegõ kezét,
Csókold meg fáradt szemét.
Vigyázd botladozó léptét,
Öleld meg! Itt, ez a hazád!
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Tokodi Bianka

A felvidéki kitelepítés emlékezete családomban
Az 1947-es áttelepítés az én családomat is érintette, ez akkor jutott a tudomásomra,
amikor a nagymamámmal, Borza Etellel kimentünk a temetõbe az üknagyapám, Földi
Lajos sírjához. A sírkövön számomra kicsit értehetetlennek tûnõ szöveg állt: „Emlékem szeretteim szívében él, lelkem az égben az erõs Istennél, idegenként nyugszom itt,
s porló kezem Jézusom fogja, még hazaérkezem”.
- Mama, mit jelent az, hogy: „Idegenként nyugszom itt”? Az üknagyanyám hol
nyugszik, miért nem itt temették el?
- Tudod, ez akkor kezdõdött, amikor a második világháború elvesztése után meghúzták az új határokat, meg elkezdõdött a lakosságcsere. A mi családunk is érintett volt,
hisz Nagysalló beletartozott ebbe a részbe. Házról házra jártak összeírni azokat, akik
magyarnak vallották magukat. Mi is ezek az emberek közé tartoztunk. Rá pár nappal
megérkezett egy levél, amelyben tudtunkra adták, hogy áttelepítenek, és az elsõ 3-4
család között leszünk. A legszükségesebb ingó vagyonunkat vihetjük magunkkal, amit
az összeírásnál ellenõriznek! A kijelölt idõpontra megpróbáltuk összeszedni a fontos
dolgainkat. A jó szomszédok segítségével könnyebben ment, hisz segítettek pakolni, s
õk fõzték még az útravalónkat is. Eljött az utolsó nap. Szlovák csendõrök érkeztek nagy
teherautókkal az otthonunkhoz a holminkért. A hely szûke miatt figyeltek a rakodásnál, hogy csak a legszükségesebbek kerüljenek fel: gazdasági felszerelést, állatokat,
lovakat: az Olgát és a Lenkét, bálázott állattakarmányt, bútorokat, ruhákat és még sok
fontos dolgot vittünk magunkkal. De otthagytuk a családi házunkat, a kertünket, a
végében lévõ patakot, a földünket, a szõlõnket, a présházunkat, a szomszédinkat, a jó
barátainkat, a rokonainkat, a halottainkat, köztük üknagyanyádat is.
A nagysallói vasútállomásra vitték a holminkat és minket. A szobi határnál keltünk
át, Budapestre indultunk tovább, onnan pedig az úti célunk Bonyhád volt. Minden
nagyobb állomásnál megitattuk az állatokat, a kedvenc kutyámat Pisztolyt meg kiengedtem szaladgálni. Szobnál viszont annyira elcsatangolt, hogy a vonat indulására
sajnos nem ért vissza, így ott maradt.
Néha fel-felzendült a vagonokban a honvágyról szóló ének:
Ez a gõzös, jaj de nagyon robog,
Mikor minket a hazánkból kihozott.
Fekete gõzös vigyél vissza a házamba,
Hadd borulok édesanyám sírjára.
1947. május 21-én, pünkösd napján értük el az új otthonunkat. Minden családfõt
elvittek Aparhantra, s megmutatták a kijelölt házakat. Az apukám legelõször azt nézte,
hogy van-e református templom a faluban, de sajnos nem volt, így a késõbbiek folya-
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mán Váraljára jártunk – ott ismertem meg a nagyapádat. A szomszédok közül ez egyik
Nagysallóról jött, a másik pedig német volt. A kis falut vegyesen laktuk, voltak székelyek, felvidékiek, németek.
Azokat a ládákat, amelyekben a dolgainkat hoztuk, mindvégig õrizgettük, hátha
egyszer visszatérhetünk igazi otthonunkba, s szükség lesz rájuk, de nem így történt.
Próbáltunk gyorsan beilleszkedni az új faluközösségbe, mintagazdák lettünk.
Volt répaföldünk is, ahol mindig kint segédkeztem, játszottam. Egy diákcsoport a
tanárukkal egyszer arra járt kirándulni s meglátták, hogy tanulás helyett a szüleim
mellett foglalatoskodom. Attól fogva az aparhanti iskolába kellett járnom. Amikor kenyérsütés volt, az apukám mindig hozott frissen sült lángost nekem tízóraira.
Ez volt a receptje:
Kenyértésztából kerek lángost gyúrunk, 2 dl tejfölben 1 kanál lisztet, pici sót elkeverünk, ezzel kenjük meg a lángost, majd a tetejébe kaprot szórva megsütjük a kemencében
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Telt az idõ, felnõtt lettem, férjhez mentem egy felvidéki családba, akik
Komáromszentpéterrõl származnak.
Próbáltunk minél többször Csehszlovákiába menni a rokonainkhoz, de addigra
õk már Révkomáromba költöztek. Nekünk is megtetszett a város másik része, s így mi
Komáromba jöttünk lakni, hogy közelebb lehessünk a szülõföldünkhöz.
Amire ezekben a megpróbáltatásokon átestünk, addigra az üknagyapád nagyon
öreg lett, s itt helyeztük örök nyugalomba. Itt nyugszanak dédszüleid Borza Lajos és
Fõldi Jolán is.
- Most már értem a sírkövön lévõ idézetet, s ígérem, hogy ezt a történetet örökre
megõrzöm, hogy a gyermekeimnek továbbadhassam, ha majd egyszer megkérdezik,
honnan is jöttünk mi ide Komáromba.
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Juhász Dávid

Ifjúsági csere fiatal szemmel!
2007 januárjában lehetõségem nyílt részt venni életem második nemzetközi ifjúsági csereprogramján, mely ebben az évben Olaszországban, Goríziában kertült megrendezésre.
Január 3-án reggel indultunk el, este 7 felé értünk célt. Az út hosszú és fárasztó volt,
de hála kreativitásunknak, túléltük.
Megérkezésünkkor hogy ki örült jobban, mi, avagy a hölgyekbõl álló fogadó bizottság, nem tudni, de végre ott voltunk. Az elsõ éjszakánk pihenéssel telt, a többi már
nem elsõsorban azzal. Másnap folyamatosan érkeztek még az új csoportok, észtek,
lengyelek, osztrákok, bulgárok, franciák, na és az olaszok…
A reggeli után elkezdõdött a hivatalos program, mely eleinte ismerkedéssel, játékokkal telt. Lehetõségünk volt vendéglátóink városát megismerni. Sokat sétáltunk. Gorízia,
Komáromhoz hasonlóan határváros. Ugyan úgy kettészakították, mind a miénket.
Leginkább a várlátogatást élveztem, no ott aztán elememben voltam! Trieszt!
A tengert látni, és… nagyon szép város, nekem tetszett. Mivel hétvégén jártunk
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ott, csak a külsõ látnivalókat élvezhettük, „shoppingolni” nem igazán tudtunk.
Velencébe vonattal jutottunk el. Én nem vettem észre, hogy a város a globális
felmelegedés miatt süllyedne – de nem is érdekelt akkor. Természetesen sétáltunk,
sokat, és nem is nagyon tévedtünk el. Azt, amit eddig csak fényképen láthattam, most
megcsodálhattam.
Ha éppen nem kirándultunk, vagy várost néztünk, akkor komoly munka folyt. A
nevetés mellett ismerkedtünk más szervezetek munkájával, nemzetük szokásaival, igaz,
hogy az idõ rövidsége miatt azak csak felületes ismereteket adhattak.
S hogy miért volt ez az egy hét számomra felejthetetlen? Elõször, a híres olasz
ételek, a tésztakülönlegességek, no meg a pizzák! Hihetetlenül finomak. De ha az
élvezeteket lehet fokozni, akkor az a fagyi, no meg a tölcsér. (Úgy gondoljátok, hogy
édesszájú vagyok? Á, dehogy! ) A kajához ital is dukál. Ez alatt az egy hét alatt több
nemzet borát is megkóstoltam, de legjobban az olasz borok íze és zamata fogott meg.
A kötetlen esték voltak a legjobbak természetesen. Hol a pihenésért, hol a bulizásért szerettük. A hajnalig tartó táncolások is felejthetetlenek. Az emberek? Kedvesek,
bohémek, jó fejek, barátságosak. A nõk? A magyarok a legszebbek. S az olaszok? No
hát azok sem rosszak!
Rövid volt ez az egy hét. Ha összegeznem kell egy mondatban: Wazze csokifagyi!!!
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Velence „Sóhajok hídja”

Kölcsey Ferenc

Tudatlanság
Tudok vígan nevetni,
Tudok híven szeretni,
S széprõl énekelni,
S kelyhem ha megtöltétek,
Köszönni bort felétek
Tokaj szent isteni.
Egy van, mit életemben,
Sem búmban, sem kedvemben,
Meg nem tanulhatok,
Epedtem, olvadoztam,
Sok lyányt lágy búra hoztam,
S még sírni nem tudok.
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Baranyi Ferenc

A nyolcadik ajtó
Kékszakállú, én adom most:
íme, itt a nyolcadik kulcs.
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Csak belülrõl nyitja ajtód,
mely saját magadra tárul,
nem torzíthat már a fény, mely
rólam visszaverve rádhull nem vagyok már. Tûnhetsz annak,
ami vagy - s nemcsak lehetnél.
Senki sem lát, csak a nyirkos
várfalak közé rekedt éj.
Mássá tett a nõ-jelenlét:
úgy lehettél hõs, kegyetlen,
dús, gyengéd, s országgal ékes,
hogy a tükröd én lehettem,
gyöngeséged s múltad titkát
féltve is büszkén szemérmes
úgy lehettél, jó uram, hogy
volt egy asszony, aki kérdez.
S ha hét ajtód meg se látom?
Ha semmit se kérdezek meg
s azt sugallja hallgatásom,
hogy kicsit sem érdekellek?
Akkor sértve inkább lennél?
Akkor inkább lenne részem
bús magamra-hagyatottság
várad örök éjjelében?
Lettem volna - mint sok asszony üres szívû, puszta szájú?
Milyen kellett volna lennem?
Mondd meg nékem, Kékszakállú!
Enyém most már minden éjjel és mindig is éjjel lesz már.
S vak az éj. Senkise lát, csak
a rajtam kívül rekedt vár.
Fedd magad fel önmagadnak,
mérd, amit raksz és amit dúlsz.
Kékszakállú, én adom most:
íme, itt a nyolcadik kulcs.
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Dr. Jókai Mór

Utóhangok „Az Aranyember”-hez
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Be kell vallanom, hogy nekem magamnak ez a legkedvesebb regényem. Az olvasóközönségnél is ez van legjobban elterjedve: ezt fordították le a legtöbb nyelvre:
angolul két kiadásban is megjelent: a londoni fordításban mint „Timars two worlds”
(Timár két világa), a New York-iban mint „Modern Midas”. (Az a Midás, akinek a
kezében minden arannyá válik.) Németországban pör is folyt miatta két kiadó cég
között a tulajdonjog miatt. Színdarabot is írtam belõle, s ez az egyetlen színmûvem,
mély húsz éven át fenntartotta magát, s német színpadokon is sikert aratott. De egyéb
is van, amiért szeretem ezt a mûvemet. Ennek az alakjai mind olyan jó ismerõseim
nekem: ki korábbrul, ki késõbbrül. Rokonságomnál fogva nagy összeköttetéssel bírtam. A Jókay családnak a birtokviszonyait a múlt századnak az elején külön törvénycikk rendezte, deputációt küldve ki annak a Maholányi bárókkal folytatott perében az
eldöntésre. Egyszer megkérdeztem a Károly bátyámtól, aki maga egy élõ krónika,
hogyan történhetett az, hogy amíg a dédapáink olyan nagy urak voltak, mink már, az
apánkon elkezdve, olyan kis urakká lettünk, akik munkájuk után élnek? A bátyám
aztán megmagyarázta. - Megvan az a nagy birtok most is. Vedd a kezedbe a krétát, és
számíts utána. A szépapánknak volt egy fia és öt leánya. Az öt leánynak a virtualitását
felvásárolta a híres pécsi püspök, aki szintén családunkhoz tartozott, s az iskolákra,
jótékony alapítványokra fordította. Nagyapánk már csak egy hatodrészt örökölt. Annak megint volt két fia és két leánya. És így édesapánkra már csak egy
huszonnegyedrésze jutott az õsi birtoknak. Mi pedig hárman vagyunk testvérek: mindegyikünkre jutott az õsbirtokbul egy hetvenkettedrész. Azt megkaptad: most is megvan
nálad.
Az anyai ágról való dédapám már nem volt olyan gazdag; de annál híresebb: õ volt
II. Rákóczi Ferenc fejedelemnek titoknoka, Pulay, ki a külhatalmasságokkal fenntartá
az összeköttetést a fejedelem részérõl.
De nagyanyai ágról ismét egy nagy vagyonú családból volt közös eredetünk: a
Szûcsökébõl.
Szûcs Lajosné még a hetvenes években mindenkitõl ismert alakja volt a budapesti
társaságnak. Nagy háza volt a Múzeum körúton, villája Balaton-Füreden: az idény
alatt minden este ott lehetett látni a Nemzeti Színházban, szögletpáholyában. Jótékonyságáról beszélt minden közintézet. Szép öregasszony volt.
Én is kaptam tõle valamit: ennek a regénynek az alapeszméjét. Egy délután összehozott vele a véletlen. Együtt utaztunk át a Kisfaludy gõzösön Balaton-Füredrõl Siófokig. A feleútban kegyetlen nagy vihar fogta elõ a hajót: a veszedelmes Bakony szele
egyszerre háborgó tengert alakított a kedves tóbul: az utazók férfia, nõje mind tengeribetegséget kapott, s menekült a kabinokba. Csak mi ketten: nagynéném és én maradtunk a födélzetén, föl sem véve az egész hajótáncoltató zivatart.
- Csak fenntartja mibennünk az erejét az õsi Szûcs vér - monda a nagynéném; ki
maga is Szûcs családból született: nagyanyámnak nõvére volt: férje után lett gazdag.
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S aztán odaültetett maga mellé, s azalatt, amíg a hullám dobálta a hajót, hogy
annak az egyik lapátkereke folyvást a levegõben kalimpált, elregélte nekem azt a
történetet, ami az „Aranyember” regényemnek a végét képezi, a fiatal özvegy, annak a
võlegénye: a katona-tiszt, társalkodónõje, a tiszt korábbi kedvese és annak az anyja
között, kiket õ mind személyesen ismert. Ez volt az alapeszme, a végkatasztrófa, amihez aztán nekem a megelõzõ történetet, mely e végzethez elvezet, hozzá kellett építenem, s a szereplõ alakokat, helyzeteket mind összeválogatnom: hihetõvé tennem. De
azok az alakok és helyzetek mind megvoltak valósággal.
A „Senki szigetének” a létezésérõl pedig Frivaldszky Imre nagynevû természettudósunk által értesültem, s az a hatvanas években még a maga kivételes állapotában
megvolt, mint egy se Magyar-, se Törökországhoz nem tartozó új alkotású terület.
Ennyit jónak láttam elmondani.
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A hajón. Forgács Péter, Kuczmann Ágnes, Bardóczy Attila, Makai
Marcell, Szûcs József és Juhász Róbert

A szigeten. Másik Lehel, Bardóczy Attila és Nagy Anikó
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Alapy Gyula dr.*

Ki VOLT AZ „ARANYEMBER„?
Ha másról nem ismernék is Komáromot, mint megvívhatatlannak tartott öreg váráról, melynek egyik bástyájáról a kõszûz tekint alá és kezében koszorút tart (tehát nem
fügét mutat, mint azt a néphit tartja) s Komárom legnagyobb fia, koszorús regényírónk
Jókai Mór több regényének eseménye itt játszódik le, e régi falak között, ezek révén
nemcsak az ország ismerte meg Komárom városát, de az egész mûvelt világ is.
Az Aranyember le van fordítva németre és más idegen nemzetek nyelvére is, legendás hõse nemcsak a regény meséjében élt, de a színpadról (és a mozivászonról) is
megszólalt és így széles néprétegekben lett ismerõssé érdekes alakja.
Méltán érdekelhet bennünket tehát az a kérdés : élt-e a valóságban az Aranyember,
vagy csak a költõ buja, színpompás képzelete varázsolta elénk Levatinoszi Timár
Mihály uramnak, a dúsgazdag kereskedõnek alakját, akit csodáltunk, szerettünk, féltettünk és még talán meg is sirattuk, mikor Jókai Aranyemberét olvastuk.
Kétségtelen, hogy Jókai e regényhõse Komáromban élt, a költõ gyermekkorában
halt meg (1833-ban) és mesés gazdagsága nemcsak a kisváros kíváncsi népének
képzeletét izgatta, hanem a híres messze földön elterjedt azon túl is. Ha végigtekintünk
Komárom vagyonos családin a múlt század elsõ évtizedeiben, mindjárt rá kell találnunk arra a névre, amely mögött az Aranyembert keresnünk kell. Komáromban egyébként mindenki tudta azt Jókai regényének megjelenése idejében, hogy az Aranyember nem volt más, mint Domonkos János dúsgazdag gabonakereskedõ, több vármegye táblaírája, ki komáromi görögkeleti szerb egyház temetõjében porlad és várja az
igaznak feltámadását.
Ki volt ez a Domonkos János?
A komáromi híres rácok közül való a családja, akikrõl Komárom legszebb utcáját
nevezték el Rác-utcának. A rácok pediglen a vár régi védõinek, a hõs naszádosoknak
utódai, kik a mohácsi veszedelem idejében települnek meg Komáromban. Sokan
kapnak közülük nemességet és ezek, miként a Pestyek, Domonkosok névben, hanem
egyébként is magyarokká lesznek és a város legelõkelõbb polgárságát alkotják. Legfényesebb napjaink Mária Terézia uralkodása után ragyognak reájuk, mikor a kereskedelem a francia forradalom megindította világháborúk alatt hatalmas lendületet vesz.
Hûséges segítõ társa e kereskedelemnek a Duna, melynek szûzi hátát még nem
szántja ekkor gõzhajó kereke. Lovak vontatják a hatalmas tölgyfahajókat, melyek mindegyikében ezer és ezer mérõ gabona, egy-egy tekintélyes vagyon úszott. Ekkor alakul
ki a híres szekeresgazda osztály, a vontató-lovasgazda, itt terem a jeles hajósnép, mely
a szabályozatlan Duna tõkéket, zátonyokat rejtõ, csalfa tükrén biztos kézzel kormányozza a partról vontatott hajót, - itt alakul meg az elsõ hajóbiztosító társaság is messze
földrõl Komáromba járnak hajót építetni, mert itt találhatók a legkitûnõbb superok, a
hajóácsok, de Komáromban készülnek a gyönyörû tulipános ládák is. Nevezetesek a
göröncsérjei, kordován csizmái, itt van a híres hófehér cipõ, ropogós cigánypecsenye,
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lúdfertály, ott árulják a Szent Háromság elõtt való téren. Komáromban vidám jólét,
bõség, gazdagság van, ez a Kánaán, és ennen kis király a Domonkos János, az Aranyember.
Komáromban bizonyos félelmes tisztelet veszi körül alakját. A nép azt suttogja,
hogy megölt egy gazdag törököt és annak elvette töméntelen kincsét. Törököt ölni
akkor nem is számított gonosz tettnek, hanem romantikus színben tûnt fel a gyilkos is,
ha törököt küldött a próféta virágos kertjébe. Száz esztendeje takarodott ki csak akkor
még a török a Bánáról. Azóta persze nagyot fordult a világnak kereke. Sõt, az egész
világ kifordult a sarkaiból.
Szerezte légyen Domonkos János a vagyonát ilyen félkéz-kalmár úton, avagy
tisztes munkával, bizonyos, hogy igencsak dúsgazdag ember volt õkegyelme. Nem
kellett ahhoz törököt se ölnie. Akkor folytak a francia háborúk. Az inszurrekciók idejében lóra ült a nemesség és az utolsó nemesi felkelés alatt, 1809-ben erõsítik meg
Komárom várát a hatalmas földsáncokkal. A munkások tízezrei dolgoznak itt a szekerek ezreivel, négy-öt vármegye küld ide kétkezi munkásnépet, kik fölött külön királyi
biztos tart rendet. Ezeket az embereket élelmezni kellett, a háborúba induló katonaságot is, a lovakat zabbal ellátni, mert ismeretesen hangzott az anektoda boldog emlékezetû Mária Terézia idejébõl : életünket és vérünket áldozzuk, - de zabot nem. Azt már
nem. Tehát a zabot meg kellett vásárolni, meg a búzát is, meg sok miegymást. A
komáromi híres gabonakereskedelemre felvirradt a hajnal, szállítanak a hadseregnek.
Elõ az összeköttetésekkel, megindulnak a kijárások, ennek sok a csínja-bínja. Ismerni
kell a hátsó kiskapukat, mert hát nem lehet ajtóstul betörni a házba, azután igaz az is,
hogy a kerék is jobban forog, ha megkenik. Aki ezekben a tudományokban otthonos
volt, az, mint manapság mondjuk, nagyszerû üzletet csinált és megütötte a nagylutrít,
a mai hadseregszállító mértékét.
Domonkos Jánosnak dehogy is kellett megölnie a szegény törököt, tömérdek
kincsét elvinnie, elég volt, ha a komáromi várerõdítések munkásnépe számára búzát
liferált, a felkelõ vitéz nemesség lovasainak zabot szállított: gazdagságának a nyitjára az
is elég biztosan rávezetett. Tehát virágzó gabonakereskedés van, sok tölgyfahajója
úszik a kék Dunán, ügynökségei vannak Magyaróvári, Baján és a Tisza mentén: Tiszavasváriban. Itt él egyetlen fivére is, és késõbbi általános örököse: Domonkos Sándor.
Tudnunk kell, hogy a dúsgazdag Domonkos János sohasem nõsült meg és agglegényi állapotban halt meg 1833-ban, hatvanhárom éves korában, Komáromban.
Arcképe - melyet a komáromi múzeum õriz - energikus ember benyomását kelti
bennünk. Szerb típus. Fekete hajú, sûrû szemöldökû, sûrû vérû, villogó szemû ember,
talán indulatos is volt, de mindenesetre erõs akaratú. Csak így lehetett üzletet vezetni
és rendben tartani. Széles, erõs bajusza alatt éles metszésû szája nem árult el érzéki
vonásokat. A szakállát borotválja. A mellén rendjelet visel.
Három nõtestvére van : Éva, Anna, Juliánná : Belgrádi Sándorné, Jovánovics
Mihályné, Kirovits Mártonné. Mikor végrendelkezik 1833-ban, mind a három özvegy
asszony már, ezeknek 30.000 - 30.000 forintot testál. Egyébként általános örökösévé
Sándor öccsét nevezi ki. Még a komáromi görögkeleti eklézsiának hagy 3.000.- forintot.
Üzletében társa is volt, László Ferenc : tõle azonban barátságos egyezséggel vált el.
A gazdag ember öntudatával írja végrendeletében:
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„... Semmi nemû adósságom nincsen, melyet lélek esmérettel vallok és bizonyítok,
azért ha akármely obligatio, quietantia, számadás vagy wechnel ne talántán elõ jönne
és akár mi szín alatt adóssá tenne: ezen Rendjeimmel meghazuttolom....”
Önérzetes szavak, melyeknek igazán hitelt kell adnunk. Kevés ember írta ezt le
utána energiával Komáromban !...
A közmondás azt tartja : Akinek az Isten hivatalt ad, észt is ad hozzá. Ezt meg
lehetne változtatni olyanformán, hogy akit a gondviselés vagyonhoz juttat, annak
hivatalt is ad.
Domonkos János is táblaíró, tehát tekintélyes ember, mert gazdag, befolyásos.
Jótékonyságáról semmi hír se maradt ránk. Végrendeletében nincs egy szó se kegyes
alapítványokról, egyházán kívül. Talán életében osztott elég alamizsnát. Legfelsõbb
kitüntetést is kapott.
Nagy jólétben és bõségben élt. Annyi tokaji bora volt, hogy halála után ezer és ezer
palack maradt a pincéjében. Ez arra enged következtetni, hogy nagy házat vitt. Háza a
Szombathy utcában volt, üzletei és raktárai pedig a Dunaparton levõ hatalmas telken.
E mögött van a görögkeleti temetõ, melyben nyugszik a dúsgazdag Aranyember. A
síremléke a kápolnától jobbra áll.
Halála után a Szombathy-utcai Domonkos kúria nagy-nagy vígságok tanyája lesz
: itt laknak a szép Domonkos kisasszonyok. Híres vármegyei nemes famíliák sarjai
vezetik õket az oltárhoz : Pázmándy Dénes, Bossányi Rudolf, Zámory Adolf, egyiket
pedig délvidéki szerb, de szintén nemes ember: Zakó István. A nagy vagyon négyfelé
szakadt. Fiú örökös nem maradt. A megaranyozott Domonkos címernek ma már nincs
gazdája.
Ez az Aranyember, tehát Domonkos János története. Hites felesége nem volt. Hogy
egyébként járt-e a Senki szigetére, vagy volt-e valahol puha, meleg fészke, hol fehér,
gömbölyû karok ölelték és forró csókok várták, ki tudná megmondani, ezt a titkát
megõrzi a komáromi ráctemetõ csendes lakója.
A többi mind mese, szép, ragyogó mese. A legnagyobb magyar mesemondónak,
Jókai Mórnak a legszebb meséi közül való.
Komáromi Kalendáriom - 1916.
(* A forrásidézeteket a korabeli helyesírással közöljük.)
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A három cseléd. Tar Gabriella, Papp Alexandra és Miklós Eponin
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A Fabula család. Hegedüs Barnabás, Juhász Róbert, Hegedüs
Hajnalka, Jordán Zsófia, Másikné Vizeli Anita és Szilágyi Eszter
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Mikolasek Zsófia

Amatõr színikritika
Amikor elõször megláttam a Magyarock Dalszínház Aranyemberének jelmezeit,
azt gondoltam, nagy fába vágta a fejszéjét a társulat. Amikor újraolvastam a regényt az
elõadásra készülõdve, arra gondoltam, nehéz lesz ebbõl a regényfolyamból létrehozni „valamit”, ami nem puszta dramaturgia, ami túllép a romantikus regényen, ami ad
valamit a mai nézõnek ott, a Monostori Erõd Dunai Bástyájában. (Micsoda gondolat,
beleborzongani is gyönyörûség, a múlt és a jelen összekapcsolódása – elõadni Az
aranyembert a legendás monostori homokdombokon épült erõdben, szerintem már
csak ezért érdemes volt megalkotni ezt a musicalt!)
Nem vagyok sem színi- sem irodalomkritikus, bár kritikus szemmel tekintek a
világra. (Egyesek szerint túlságosan is). Most mégis arra vállalkoztam, hogy VizeliMásik: Az Aranyember címû musicalrõl írjak természetesen szubjektív véleményt.
Amikor a nézõtéren ültem, és néztem a lelkes elõkészületeket, láttam a tömött sorokat,
a kákán is csomót keresõket, és a „mindenképpen tetszeni fog” arcokat, már tudtam,
hogy írni fogok a darabról.
Gondolataimat – érdekes módon – a jelmezek és a díszlet közötti kiáltó különbség
indította el. Módomban volt megtekinteni, megérinteni egy „sokadik alabárdos” jelmezét, melyen még a nem látható részek is gyönyörûen kidolgozva készültek. A díszletek egyszerûsége, jelzésszerûsége, szinte puritánsága és a jelmezek finomsága közötti
ellentét rendkívül feltûnõ. Aztán eszembe jutott az a világ (és persze a mai is), a különbség a kinn és a benn között, a ránk kényszerített szerepeink és vágyaink között.
Nem véletlen talán, hogy a legfinomabban, a legaprólékosabban megalkotott díszlet
a Senki szigetének díszlete. Azé a szigeté, ahol a kinn és a benn egységgé válik, ahol
mindenki vállalhatja saját magát, a vágyait, ahol ki lehet mondani: „én õt szeretem!”
Amikor erre rádöbbentem, hirtelen a jelenben találtam magam, és ekkor már meg
is szólalt a Pénz-blues, és jöttek az alakok egymás után a szomszédból, az utcáról: az
elkényeztetett úrilány, a döntésképtelen, asszonyoktól függõ ficsúr, a bûneiért felelõsséget soha nem vállaló örök gyerek, a felkapaszkodott, külsõségek rabságában élõ
házaspár, és az állandóan a helyes utat keresgélõ „ember”, aki lassan összeroppan
választásai súlya alatt. Vajon választhatunk-e úgy egy utat, hogy egy másikat ne dobjunk el? Vajon egyetlen helyes út van elõttünk, vagy bármelyik út lehet helyes, csak
attól függ, hogyan járjuk végig? Választásaink jellemeznek-e minket, vagy jellemünktõl függ, hogyan választunk? Ha választásaink minõsítenek minket, és jó választásból
csak jó születhet, akkor Tímár Mihály hol rontotta el? Mikor volt az a pillanat, amikor
másik útra kellett volna lépnie? Vagy lehet, hogy nem az õ választásán múlott a boldogsága? Lehet, hogy Tíméa a bûnös? A jó, akit szentként szeretett és tisztelt mindenki?
A kikezdhetetlen? Aki azzal követett el bûnt, hogy hozzáment valakihez, akit nem
szeretett? És ez bûn-e vajon? Bûnhõdhet-e ezért ennyi ember?
A musical nagy jelenete Tíméa, Kacsuka és Tímár hármasa. Kacsuka szerelmet vall
Tímeának, aki hû marad férjéhez, bár egyértelmûen viszontszereti a kapitányt. Tímár
mindezt a Szent-György-kép mögül hallgatja, és rádöbben hármójuk boldogtalansá-
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gára és reménytelenségére. Mindhárman hibáztak, mindhárman hibás döntést hoztak, és mindhárman szenvednek. Tímár Mihály hibája, hogy lelkiismeretfurdalása
miatt vett el egy asszonyt, aki nem szerette õt, Tíméa hibája, hogy „csupán” hálából
ment hozzá egy férfihoz, Kacsuka hibája pedig az, hogy lángra lobbantotta egy lány
érzéseit (miközben maga is megperzselõdött). Vezeklésük hibáikért már rég elkezdõdött, de itt egyszerre szembesülnek boldogtalanságukkal. Ezt a hármas vezeklést a
szövegkönyvben, a dallamvezetésben kiválóan nyomon tudjuk követni. A három
szereplõ egyszerre ismeri fel tehetetlen, fojtogató és kilátástalan boldogtalanságát: „E
sebbel élek évek óta”. Majd a szöveg, a dallam ismét szétválik. Egy pillanatra e három
szív egyszerre dobban. De hiába, mert nem ketten, hanem hárman vannak.
Elgondolkodtatott és szintén a jelenbe varázsolt az a jelenet, amikor a komáromi
polgárok megtárgyalják Tímár Mihály felkapaszkodását, „aranyemberségét”. Az asszonyok éltetik, míg férjeik irigykedve és némi megvetéssel emlegetik õt. Így aztán kettészakadt Komárom. Ahogy kettészakad néhány évtized múlva, ahogy ketté van szakadva most is.
Vajon mi az, ami kettéosztotta õket? Mit lát ugyanabban az emberben ilyen ellentétes módon a két tábor? Teljesen mindegy, hogy mit teszünk, az hogy milyen vélemény alakul ki rólunk, csak a véleményt alkotótól függ? Az õ feltételezéseitõl, elõképeitõl, vágyaitól, terveitõl és elõítéleteitõl?
Az aranyembereknek pedig, akik csak boldogok akarnak lenni, lehet-e más választása, minthogy kilépjenek ebbõl a hazug Komáromból, ebbõl a hazug világból, és
elmeneküljenek a Senki szigetére? Jókai szerint igen, meg lehet tenni. De nem következmények nélkül. És ettõl annyira modern ma is ez a mû.

A polgári Komárom.
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Hegedüs Béla

Az aranyember musical zenéjérõl
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„ Általában ahhoz, hogy egy zenemû mindenki tetszését elnyerje, úgy kell megkomponálni, hogy minden egyes hallgató temperamentumbéli hajlandóságainak kellõ táplálékot nyújtson. Ne legyen elejétõl végig csak éneklõ, vagy csak élénk. És ahogyan minden egyes tételnek erõsen kell különböznie a többitõl, úgy az egyes tételek
önmaguk is tetszetõs és csillogó ötletek helyes keverékei legyenek. Az ellentétes zenei
ötletek vegyüléke legyen célunk. Ha a zeneszerzõnek sikerül ezt az arányt pontosan
eltalálnia – s általa hallgatói szenvedélyeit felkeltenie -, akkor elmondhatjuk róla, hogy
a jó ízlés magas fokán áll, és, hogy úgy mondjuk, megtalálta a zenei bölcsek kövét”.
Ez az idézet Johann Joachim Quantz (1697-1773) II. Frigyes porosz király udvari
komponistájától való, aki nem csak zeneíró volt, hanem a korabeli elõadási gyakorlatról és esztétikai kérdésekrõl is írt.
Ha egy zenekompozíció vagy egyéb mûvészeti alkotás a fenti örökérvényû elvek
szerint készült, annak befogadója hálás lehet a szerzõnek, mert jól szórakozik. A zenés
színpadi mûfajoknál a két összetevõnek: a zenének és a drámának (regénynek, szövegkönyvnek) érdekesnek kell lennie, egységet kell alkotnia. Azonos színvonal a feltétele, hogy egyik se ronthassa a másik (Másik ☺) mûvészi hatását.
2007. augusztus 2-án örömmel tapasztalhattuk, hogy Az aranyember alkotói megtalálták a bölcsek kövét. A világhírû Nyomorultak, Miss Saigon, Producerek, Macskák és a
magyar István, a király, A padlás, a Valahol Európában darabok mércéjével mérve is
eredetit, minõségit hoztak létre Jókai regénye nyomán. Másik Lehel zenéjének nyelve jól
érthetõ a XX. század könnyûzenéjét aktívan vagy akár passzívan hallgató embereknek.
Ezt a nyelvet használta eszközül mûvészi mondanivalójának kifejezésére. Ezt állította a
dráma és a líraiság szolgálatába. Szolgálatába? Ez azt jelenti, hogy a színpadi történéseket, a visszafojtott és a viharos érzelmeket sikerült zenéjével alátámasztani és fokozni a
dramaturgiai hatást. Jó érzékkel válogatott a különbözõ stílusok között, a hangulatoknak
és helyszíneknek megfelelõen, pl. blues, ragtime, tangó, archaizáló udvari zene. Némely
könnyûzenei irányzatra jellemzõ az egyszerû, olykor szegényes harmóniavilág, egyeseknél ez tradíció (pl. blues), más esetekben igénytelenség (ennyire futotta). Másik Lehel
zenéjére a harmóniai gazdagság jellemzõ. Bátran modulál hangnemrõl hangnemre, és
ez soha nem öncélú, hanem a kifejezést segíti. (És még jól is hangzik.)
A „zene” természetesen a hangszerekkel együtt értendõ, de azért felhívom a figyelmet a hangszer-összeállítás, hangszerelés profiságára (noha tudvalevõ, autodidakta
zenészrõl van szó – a tehetséget nem lehet véka alá rejteni). Más hangszínt nem is
kívánhattunk, mint amikor az alkotók (zeneszerzõ, rendezõ) fantáziája szerint megszólaltak a vonósok, a fafúvók, a rézfúvók, vagy a szóló oboa, a töröksíp és a csembaló.
Telitalálat! A zongora fontos szerepet kapott, ebbõl arra következtetek, hogy Másik
Lehelnek ez a kedvenc hangszere.
A legtöbb énekszám önmagában is kerek egész, ezért közülük néhány szóló és
duett bizonyosan önálló életre kel majd. Szerintem ilyen többek közt a: Tímea álma,
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Tímár – Noémi: szeretni kell egymást, Tímár: Miért nem segítesz rajtam, istenem.
Végezetül azt kívánom az együttesnek, hogy megvalósuljon a zeneszerzõ álma;
hogy a nem túl távoli jövõben élõ zenekarral csendülhessen fel ez a szép zenés produkció.
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A Brazovics család. Juhász Róza, Molnár Árpád és Bodnár Vivien.
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A szigeten. Végh Edina, Forgács Péter, Monostori Mátyás
és Nagy Anikó

Juhász Gergely, Vizeli Csaba és Szakács Péter
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Turi Zsolt

Kézmûves és hagyományõrzõ tábor a szõnyi
kisiskolában
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Elsõ alkalommal vehetett részt negyven gyerek (köztük több monostori is) július
elsõ napjaiban abban a kézmûves és hagyományõrzõ táborban, ami az egy éve
üresen álló kisiskolában valósulhatott meg.
- A tábor alapgondolatához vezetõ elsõ lépcsõ, a Komáromi Napok egyik szõnyi
eseménye, egy Hagyományõrzõ vetélkedõ volt, ahol a város iskoláiból érkezett csapatok kipróbálhatták tudásukat, hogy majd õk is részt vehessenek a nyári táborozásban.
Az öt nap alatt a gyerekek különbözõ foglalkozásokon, programokon, ügyességi
játékokon vehettek részt.
Megismerkedhettek, a szövés – fonás, a gyöngyfûzés, a bõrmûvesség, a textil játékkészítés, a tojás díszítés rejtelmeivel. A közeli tó partján gyûjtött anyagokból (vízi növény, levél, fakéreg, ág, kavics, termés, virág, fû, stb.) ragasztással különbözõ képeket
készítettek.
A gyerekek részt vehettek egy tojásdíszítés bemutatón, elõadást hallgathattak meg
az egészséges táplálkozásról, a teáról, Szõny és Monostor történetét bemutató kiállításról, /melynek anyagából készült kis könyvecskét mindenki személyre szólóan megkapott/, népdalokat hallgathattak, ismerkedhettek a népzene világával. Látogatást tettek
a Vásártéren folyó ásatásoknál, ahol betekintést nyerhettek a régészek munkájába.
Talán a legjobban várt esemény az az elõadás volt, ahol halhattunk õseink életérõl,
fegyvereirõl, ruházatáról, ételeikrõl, szokásaikról, egy közösen felállított jurta sátorban, és ezt követõen mindenki kipróbálhatta, hogyan is kell az íjjal bánni.
A táborban nagyon sok szép és érdekes dolog készült, így például textilbaba,
szélforgó, cserépfigura, kulcstartó, különbözõ karkötõk, kis tarisznya, gyertya, karcolt
és viasszal díszített tojás, csuhébaba, dióból készült kis hangszer-játék.
Ezekbõl a tárgyakból az utolsó nap a gyerekek egy kis kiállítást rendeztek, amit a
meghívott szülõkkel és vendégekkel együtt közösen megtekintettek. Táborzárásként
egy kis szalonnasütéssel, beszélgetéssel tették még emlékezetesebbé ezt a napot a
rendezõk.
Reméljük a folytatás sem marad el, és sikerül újra megtölteni élettel a kisiskolát
hasonló rendezvényekkel. Köszönet mindenkinek, aki valamilyen formában segítette, hogy ez a program megvalósulhatott, hiszen csak így lehet erõsíteni a gyermekek
érdeklõdését a múlt, a történelem, a magyar népmûvészeti hagyományok iránt. Törekednünk kell, hogy legyenek olyan gyerekek, akik az értékeket, a magyar népi kultúrát
megõrzik és majd tovább is adják.
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Mikolasek Zsófia

Kölökmonológok
I.
Végre reggel van. Egész éjjel üvöltöttem, hátha játszik velem valaki, de nem. Õk
aludni akartak. Miért nem alszanak délután? Ki mondta nekik, hogy játszani csak
világosban lehet? Sötét azért van, hogy felkapcsolhassuk a villanyt. Egyszer, kétszer,
húszszor. Aztán játsszunk. Éjjel, amikor felébredtem és üvöltöttem és senki nem játszott velem, akkor közben kitaláltam, hogy építek egy nagy tornyot. Csak még nem
nagyon ismerem azt a szót, hogy torony, de azért megépítem. Illetve megépíttetem.
Tudjátok, mi a legjobb az építõzésben? Az, amikor apával építünk, és õ kidugja a
nyelvét, és én nézek rá szelíden a gyönyörû és ártatlan szemeimmel. És apa tudja,
hogy neki van a legokosabb kisfia, aki a gyönyörû, nagy, ártatlan szemeivel nézi, hogy
az õ rendkívül kreatív apukája, aki építész is lehetett volna, ha a gonosz és rossz
rajztanár 4.-ben nem kap röhögõgörcsöt az axonometrikus ábrázolásmódjától, szóval
apa tudja, hogy élete egyik fõ mûvét alkotta meg éppen, és mindezt az õ egyetlen kisfia
szeme elõtt. És végül eljön a pillanat, amikor a zárókövet is elhelyezi az építményen, és
rám néz, szemében diadal, és én visszanézek rá, és õ akkor már sejti a nem annyira
szelíd szemembõl, hogy élete fõmûvének már csak pillanatai vannak hátra. De mielõtt
elüvölthetné magát, én, aki a merényletet elkövettem, már az ágy alatt vagyok. Oda
úgysem tud utánam jönni. Merthogy sörhasa van. Egyébként nem tudom, miért kiabál. Én csak arra ösztönöztem, hogy még jobbat építsen.
Ha nagy leszek, nekem is lesz sörhasam, és én is építek a fiamnak tornyot. De csak
akkor, ha nem lesz ott.
Amikor ilyen nagy veszekedés van, anyukám mindig megvéd. Azt mondja apukámnak, hogy teljesen infantilis és éretlen személyiség, és azért, mert nem volt gyerekszobája, még beengedhetne engem az enyémbe. Apukám erre gúnyosan elmosolyodik, és azt mondja, hogy anyukám csak ne beszéljen, mert az nem gyerekszoba, ha
valakit télen-nyáron kicsapnak a libalegelõre. Anyukám erre elsápad, megsértõdik, és
azt mondja, hogy ez már mindennek a teteje, a gyerekeknek kell a jó levegõ. Aztán: Ideje ebédelni! - felkiáltással elszáguld velem a konyhába, és belegyömöszöl az etetõszékembe. Pedig már majdnem sikerült három kockát egymásra raknom.
Az ebéd, az nagyon jó! Anyukám elém rakja a tányért, és megkér, hogy próbáljak
egyedül enni a kanalammal. Az én anyukám! Büszke vagyok rá! Kitartó nagyon! Tegnap is megkért, és azelõtt is. Szóval egyik kezemben a kanál. Elõttem a tányér, azelõtt
a kispoharam. A tányér tele van spenóttal. Nagy nehezen rájövök, hogy mit szeretne
anyukám, akin látom, hogy még mindig dühös a torony miatt apukámra. Elkezdem
hát szépen belelapátolni a spenótot a poharamba. A krumplival nem tudok mit kezdeni, azt ledobálom a földre. Anyu olyan magasan van, hátha nem veszi észre. A tojáskarikákból tornyot építek.
De anyukám nem örül. A számba lapátolja a spenótot – én is meg tudtam volna
csinálni, de mindig lecsúszik a torkomon, és aztán senki sem hiszi el, hogy odalapátol-
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tam mindet. A krumplit felsöpri, a tojáskarikákra csak egy pillantást vet, és belenyom
apa kezébe:
- Tessék, a te fiad!
Apa kétségbeesetten néz rá, már majdnem kész a torony, amit akkor kezdett el
építeni, amikor anya elvitt ebédelni. Pedig nem is akarom felborítani, én is csak építeni
akarok. Mondjuk az a két kék kocka ott apukám tornyának a legalján meg is teszi
kezdetnek. Csak két kocka! Most mit van úgy oda?
Azt még elmondom, hogy a Ferkónak a szomszédban nem csúszik le a spenót,
hanem össze tudja gyûjteni, és a végén jól kiköpi az egészet! Nagyon klassz! Majd
gyakorlom!

II.
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Reggel mindig bömbölök, ha oviba kell mennem. Igaziból nagyon szeretek oviba
járni, de otthon lenni még jobban szeretek. Felkelni viszont utálok. Illetve azt is szeretek
vasárnap, mert akkor kapok simit, meg puszit, és anyáék mellém bújnak az ágyba, és azt
hiszem, ha nem akarnék felkelni, akkor nem is kellene. De vasárnap igazán nagyon sok
dolgom van, például ott van az a döglött béka a kertben, már biztosan jól kiszáradt. De
felkelni hétköznap! Ajtó ki! Gyerünk! Mozogj! Öltözz, reggelizz, mosakodj, fésülködj, kabát, cipõ! Pedig két hete, amikor elõször kötöttem be egyedül a cipõfûzõmet, még mosolyogtak, meg dicsértek és ünnepeltek. Igaz, akkor vasárnap volt.
Amikor az oviba érünk, mindig bömbölök egy kicsit, hogy anyukám nehogy megsértõdjön, hogy már nem is hiányzik nekem. De közben azt nézem, hogy a gomba, a
labda és a borosüveg megjöttek-e már. Az óvó néni mindig nagyon mérges, ha a
Lackót borosüvegnek hívjuk, azt mondja, hogy a Lackó jele egy sima üveg. Pedig
borosüveg, a Lackó apukája mondta, és õ biztosan tudja, mert náluk sok olyan van.
Egyébként nagyon örült, hogy borosüveg lett a Lackó jele. (Az én fiam! – azt mondta.)
De a Lackó anyukája egyáltalán nem örült, azt mondta, õ a pálinkát jobban szereti.
Amikor anyukám ezt meghallotta, csak forgatta a szemeit, és összerakta a kezét. Gondolom, õ nem szereti se a bort, se a pálinkát. Kérdeztem tõle, hogy õ mit szeret akkor,
de azt mondta, hogy az ásványvizet, mire apukám megkérdezte tõle, hogy nem tudjae anyukám, hogy hová tûnt a sok tojáslikõr a bárszekrénybõl. És anyukám nagyon
mérges lett, és azt mondta, hogy apukám ne nevessen olyan nagyon, mert véletlenül
kidönti a sört, ami elõtte van. Aztán apukám tényleg nem is nevetett már.
Szóval a Lackó a borosüveg, a Ferkó a labda, a Matyi meg a gomba, és az én jelem
a legmenõbb az egész oviban, mert az én jelem az autó. És ha mindannyian ott
vagyunk már az oviban, akkor elõször is bunyózunk egyet, mert otthon nem lehet,
mert nincs testvérünk, csak a Matyinak kettõ, de az egyik nagyon nagy, a másik meg
nagyon kicsi, és igencsak kiabál, amikor ütik. Szóval elõször bunyózunk, aztán amíg a
sarokban állunk, megbeszéljük, hogy melyik lányt fogjuk kergetni az udvaron. Amúgy
mindig a Lujzát kergetjük, mert neki van a leghosszabb haja, és mindig lófarokban
hordja, és így õ lehet a vad ló, akit mi elkapunk. És a Lujza is rendes, mert játszik
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velünk, mindig elfut elõlünk. Csak azt nem értjük, hogy miért kiabálja mindig, hogy
„Elrabolt a gonosz sárkány, ments meg, királyfi!” mert egy ló, az nem kiabál. De nem
baj, mert így is elkapjuk. És ráülünk a hátára, de õ kiabál, hogy egy királylánnyal nem
lehet ilyet tenni
Aztán ebédig megint a sarokban állunk. Van úgy, hogy nem az udvaron vagyunk,
hanem bent a csoportban. Olyankor számolni is szoktunk. Az óvó néni múltkor felmutatott 5 falevelet, aztán eldugott a háta mögé párat, és megmutatta a maradékot. Ki kellett
találni, hogy hányat dugott el. A háta mögé. És én mindig bekiabáltam a jó választ, és az
óvó néni csak nézett, és még sokadszorra is csak jót tudtam mondani, és az óvó néni azt
hitte, hogy zseni vagyok, és elmondta mindenkinek, pedig csak a tükör elõtt állt, és én
pont láttam, hogy hány levelet dugott el a háta mögé. De nem árulom el senkinek, hogy
honnan tudtam, hadd higgyék, hogy egy zseni vagyok. Mert az is vagyok.
Az ebéd az oviban nagyon finom, repetát is szoktunk kapni, fõleg a Lackó, mert õ
otthon nem nagyon kap enni, mert inkább isznak, mint esznek, így aztán az óvó néni
és a dadus néni jól megtömik az oviban, hogy kitartson, amíg legközelebb jön. Általában nem tart ki, mert a Lackó mindig éhesen jön oviba.
Ebéd után alvás van, legalábbis az óvó nénik azt hiszik, de én meg a borosüveg, meg
a gomba meg a labda megvárjuk, amíg az óvó nénik elmennek kávézni, aztán akkor jókat
beszélgetünk az autókártyáról, és arról, hogy ki tud már kétkerekû biciklizni. És a Lackó
mindig a legügyesebb, mert õ sose kap új cuccokat, hanem örököl a sok unokatestvérétõl, akik odaadják neki, amit õk kinõnek, és meg is tanítják vele játszani. Azt hiszem,
mindannyian irigyeljük a Lackót, mert náluk mindig sok a gyerek, és sok játékot játszanak
együtt, és nem kell vigyázniuk a ruhájukra, és a fáról ehetik a gyümölcsöt.
A Ferkóéknál meg úgy van, hogy minden menõ játékot megkap, de sosincs, aki
játsszon vele, mert a szülei mindig dolgoznak. És a Ferkó ezért nagyon irigyli a Lackót,
és meg is mondta a szüleinek, és az anyukája elájult, az apukája meg azt mondta, hogy
ez a te nevelésed, Vilma, meg azt, hogy én kitehetem a lelkemet, de nem érdemlitek
meg. És akkor megint nem játszik senki a Ferkóval.
Aztán mégis elalszunk, aztán felébresztenek minket, uzsonna, mosakodás, és már
mehetünk is haza. Mert otthon a legjobb!
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Találkozzunk a könyvtárban!
Kismamáknak:
- Ha gyermeket vár, vagy a baba meg is született,
- Ha höcögtetõket, mondókákat, dúdolókat keres babájának,
- Ha babákról szóló szakkönyveket, kiadványokat olvasna,
- Ha szeretne részt venni szakemberek elõadásán, praktikus babatermékek bemutatóin,
- Ha szívesen cserélne tapasztalatot, beszélgetne más kisbabák szüleivel,
Akkor váltson mielõbb babaolvasójegyet! Igyekszünk lehetõséget biztosítani
babája szoptatásához, pelenkázásához is!
Kölyköknek:
- Ha kölyökként élsz a világban,
- Ha most ismerkedsz a betûk birodalmával, vagy már otthonosan mozogsz benne,
- Ha szeretsz meséket olvasni, hallgatni vagy mondani,
- Ha szívesen lerajzolnád kedvenc történeteidet, vagy bábfigurákkal életre keltenéd
a hõsöket,
- Ha együtt akarsz játszani, beszélgetni, vagy új ismereteket felfedezni a barátaiddal,
Akkor ismerkedj meg játékos formában a könyvtárral, nyerd el te is a kölyökolvasó címet!
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Tiniknek:
- Ha a tini korosztályhoz tartozol,
- Ha gyorsan akarsz tanulni a könyvek és az adatbázisok segítségével,
- Ha szívesen olvasol, írogatsz, alkotsz és meg akarod osztani élményeidet másokkal,
- Ha mond neked valamit: google, iwiw, msn, myvip,
- Ha szívesen részt veszel érdekes
programokon, játékokon,
Akkor ne felejtsd el: Senkinek nem jössz be,
ha a könyvtárba nem jössz be!
Nagyiknak:
- Ha a sokadik x-ben jár,
- Ha olvasmányaiban régi és új kedvenceket
szeretne felfedezni,
- Ha barátaival, ismerõseivel töltene egy szép
irodalmi estét,
- Ha kíváncsi arra, hogyan lehet az Interneten tájékozódni, vagy kapcsolatot tartani másokkal,
- Ha szabadidejének eltöltéséhez, utazásához
olvasnivalót, ügyeinek intézéséhez információt keres,
Akkor ne üljön otthon, ha könyvtárban is
otthon lehet!
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Könyvek birodalma
Sally Grindley: Kiloccsant víz
Ebben a mûben egy 11 éves kínai kislány, Lu Sze-jen maga mondja el visszaemlékezéseit. A kislány meséje nyomán pedig egy olyan egzotikus és távoli világ nyílik
meg, ami egy európainak – ha nem járt ott – csak nagyon hozzávetõleges elképzelései
lehetnek. Az egyes szám elsõ személyû elbeszélõ technika biztosítja, hogy betekinthessünk a szereplõ belsõ világába, a történetet az õ szemszögébõl éljük át, és a gyermeki nézõpont segítségével közelebb kerülünk az eseményekhez. (11-13 éveseknek)

Marcel Pagnol: Apám dicsõsége
A népszerû és nemzetközileg ismert francia író 1957-ben jelentette meg ezt a regényét egy önéletrajzi regénytrilógia elsõ részeként. A történet, mely a XX. század elején,
Provance-ban játszódok, olvasmányos és lebilincselõ módon ábrázolja egy család
történetét és a kis Marcel növekedését. A könyv a kisfiú szemén keresztül mutatja be a
varázslatos provance-i táj, és az itt élõ francia parasztok jellegzetes világát, ahol a
vadásztöltény készítése, a barkácsolás, a zsíros ételek és a fûszeres borok kedvelése
jellemzik a férfit. Marcelt olyan élmények élik, amilyenek másokat is: a felnõttek hazudnak neki. Azt ígérik, hogy elviszik õt a nagy vadászatra, közben mégis nélküle indulnak
el hajnalban. A fiú azonban nem esik kétségbe, a vadászok után ered, ám közben
eltéved, és az egész napot egy ismeretlen, bozótosokkal teli vidéken tölti. Az
eligazodásban még az indiánkönyvekbõl tanult nyomkeresési ismeretei sem
segítenek, de félelme elszáll. Mire
visszatalál az ismert ösvényre, már este
van, s épp megpillantja apját, aki kettõs mesterlövéssel teríti le az értékes
madarat, a híres királyfoglyot. Míg a
vadász dicsõségérõl beszélnek a környezõ falvakban, a mindig szerény
néptanító apa a hiúság bûnébe esik, s
fotográfiát készíttet önmagáról vadászzsákmánya társaságában. Sok szempontból a franciák Tüskevárának tekinthetõ ez a mû. A regény számos
népszokást ismertet, megkapóan ábrázolja a dél-francia tájat, s a régióra
jellemzõ szokásokat és az itt élõk világlátását. (10-12 éveseknek)
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Kitty Habertsma: Amarilla
kisasszony
Amarilla kisasszony igen különös
jelenség, amint színes zacskókkal díszített biciklijén végigkerekezik a falun.
Ez a falucska elsõ látásra pontosan
olyan, mint bármelyik másik, a történet folyamán azonban számtalan mesebeli lénnyel népesül be. S ha véletlenül azt gondolnánk, hogy ezeknek e
lényeknek nincsenek problémái, tévedünk. Amarilla Kisasszony hatalmas
ereje éppen abban áll, hogy csodálatos beleérzõ képességével rátapint a
gondok forrására. Arra, hogy az Urat
tudat alatt zavarja tenyeres-talpas takarítónõje, hogy a Kutya úgy érzi, a Kutyának sem kell, hogy a zaklatott kísértetek azért szenvednek, mert szükségük
lenne egy pihenõotthonra, vagy hogy
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a Lovasok nem nevetnek mostanában, mert gazdáik lovakhoz méltatlan körülményekre kényszerítik õket. elõbb-utóbb megoldások is születnek. Amarilla Kisasszony
segítõtársai – a Tündérkék és a Mindenhol és sehol sem vagyunk! emberek - közremûködésével. (9-11 éveseknek)

Arnica Esteri: A vitéz szabólegény
Arnica Esteri átirata kifogástalanul közvetíti az ismert népmesét, melynek hõse egy
egyszerû szabólegény. A történet azonban néhány ponton eltér a tipikus tündérmeséktõl. Már a kezdés sem szokványos, elmarad a bevezetõ formula, és egy képpel indul a
történet: a kis szabólegény asztalkájánál dolgozik, közben édes almát eszeget. Az almára
szemtelen legyek telepednek, de a legényke lecsapja õket, mégpedig hetet egyetlen
ütéssel. Ezzel elkezdõdik a bonyodalom, a szabólegény útnak indul. Vándorlása közben
a király udvarába téved, ahol természetesen félreértik az övére hímzett hetes számot, és
azt gondolják, egy rettenthetetlen vitézzel van dolguk. A szabólegény erre természetesen
nem cáfol rá. Mint a klasszikus mesékben, itt is próbatételek elé állítják a hõst. Különös,
természetfeletti lényekkel kell megküzdenie: két félelmetes óriással, egy unikornissal, és
egy pusztító vadkannal. Amiben eltér Esteri története a hagyományostól, hogy a szabólegényt nem segítik varázslatok, varázstárgyak, pártfogók, kizárólag önbizalmának, furfangjának, leleményének, jókedvének és szerencséjének köszönheti, hogy elnyeri a királylány kezét, meg vele a koronát. (5-9 éveseknek.)
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Békés Pál: Doktor Minorka Vidor nagy napja
Doktor Minorka Vidor és a nyári szünidejét a nagynénjénél töltõ kislány képtelen és
izgalmas kalandokba keveredik egy budapesti
piacon, a zöldséges kofák és halasok, hentesek piacért folytatott csatájába. Legyen elég
ennyi elõzetesnek! (8-10 éveseknek)

Janikovszky Éva: Égigérõ fû
Csuda dolgok történnek e régi házban, és a
titkok között nagy szerepe van 121 szalmaszálnak, amellyel csak félig lehet a málnaszörpöt
kiszívni. Végül is sok titokra derül fény, és ez a
nyár, melyet Misu Dezsõ bácsinál tölt, maga a
napfény, a derû és a bizalom. (8-10 éveseknek)

Zelk Zoltán: Gólyavirág, gólyahír
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A költõ születésének 100. évfordulójára
megjelent kötet eddig még kiadatlan költeményeket szed csokorba, melyek között tavaszváró, illetve az évszakok hangulatát idézõ versek
éppúgy szerepelnek, mint állatokról szóló poémák vagy az apró gyermeki megfigyeléseket,
tapasztalatokat feldolgozó mûvek. A költemények hangja közel áll a népköltészethez, képi
világa egyszerû, mégis az elmúlás, a halál élményét is megragadhatóvá teszi. (4-8 éveseknek)

Ctvrtek, Václav: Rumcájsz
A hetvenes évek gyerekeinek, a lakáshitel-csemetéknek fogalom volt Rumcájsz. Volt,
aki szerette, és volt, aki kifejezetten utálta ezt a
szakállas, dörmögõ hangú, kerti törpe kinézetû rajzfilm figurát. Mindenesetre Rumcájsz és
családja – Manka, Csibészke és a szarvas –
abban a generációban kitörölhetetlen emléket hagyott. Akkor senki sem gondolta volna,
hogy Rumcájsz a mesekönyvek világában született, és onnan indult a volt KGST országokba a csehszlovák rajzfilmek halhatatlanságot biztosító filmkockáin. Pedig így volt: a Móra Kiadó ezt cseh mesét újra kiadta,
tegyük hozzá mindjárt – nagyon helyesen. (4-6 éveseknek)
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Mikolasek Zsófia

Várjátok már Harry Potter végét?
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Mióta a Harry Potter elsõ kötete népszerû lett, gyermekkönyvrõl nem született
annyi sajtóhír, kritika. A hazai és nemzetközi sajtó szinte a címlapján szerepeltette a
nyáron, hogy megjelent a Harry Potter utolsó, befejezõ kötete. Nemcsak a sztori, hanem a könyvkiadás körüli események is lázban tartják a rajongókat. A kézirattól a
nyomdába adásig mindenre odafigyel a média. A találgatásoknak se szeri, se száma.
Van, aki azt állította, hogy hozzájutott az eredeti nyomdai levonatokhoz, Interneten
terjedtek a fényképezett oldalak.
A Harry Potter bûvöletében élõ rajongók fantáziája is végtelen. A várakozás idejében volt olyan, aki megírta a befejezõ részt. Elterjedt az a híresztelés is, hogy Harry
halálával fejezõdik be a regény. Hogy ne így legyen, egy könyvesboltos kezdeményezésére aláírásokat is gyûjtöttek a gyerekek remélve, hogy a szerzõt még idõben befolyásolhatják.
Az olvasóknak a magyar nyelvû megjelenésre februárig kell várni, de addigra már
minden titokra fény derül. Ennek ellenére a kiadó százezres példányszámban jelenteti
meg a kötetet, bízva a hûséges rajongókban, hogy a történet ismeretének a fényében
is érdekes lesz számukra a kötet.
Harry Potter számokban:
- Július 21-én, éjfél után 1 perccel a könyvesboltok árusítani kezdték a Harry Potter
befejezõ kötetét.
- Az Egyesült Államokban 12 millió példányban jelent meg az utolsó kötet.
- 2 millió kötetre érkezett világhálós rendelés.
- A brit királyi posta 180 kamiont és 1
teljes vonatszerelvényt bérelt ki, hogy idõben
eljuttathassa a helyi postahivatalokba az elõre megrendelt példányokat szombati kézbesítésre.
- A kötet angol nyelvû kiadását a világ 93
országában kezdték el árusítani ugyanabban
a pillanatban.
- A kötet kézirata 608 oldal.
- Egy gyorsolvasó világbajnok 47 perc és
1 másodperc alatt elolvasta a 759 oldalas kötetet.
- A megjelenéskor Rowling a londoni Természettudományi Múzeumban felolvasott az
új regényébõl 500 gyereknek. A közönséget
90 ezer jelentkezõbõl választotta ki a hivatalos
kiadó, a brit Bloomsbury.
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Jordán Anna

Klára születésnapja
Egyszer, nem is olyan régen, Klárának születésnapja volt. Tél volt, és a kislány
boldogan nézett ki az ablakon a havas tájra, a bolondosan száguldozó hópihék lenyûgözték. A város gyönyörû volt így pár nappal karácsony elõtt. Egyszer csak kopogtattak Klára ajtaján.
- Ki az? – kérdezte.
- Én vagyok az! – hallatszott az ajtó mögül.
- Ki az az én?
- Én vagyok az, az anyukád.
Klára odament az ajtóhoz, és kinyitotta. De nem ám csak az anyukája volt, hanem
az egész család! Úgy ám, még a nagymamája is eljött. Sõt, még Misi is ott mosolygott.
Misi Klára unokatestvére volt, de testvérként szerették egymást. Klára azért szerette
Misit, mert nem volt olyan vad, mint a többi fiú, Misi pedig ugyanígy volt ezzel: lány
létére Klárával lehetett a legjobban focizni.
- Boldog születésnapot, Klára! – hallatszott az egész család ajkáról egyszerre.
- Köszönöm szépen! – nevetett Klára.
- Tudjuk, hogy nagyon vágyódsz egy igazi bõr focilabdára, és hogy régen gyûjtesz
rá. Azt is tudjuk, hogy ilyenkor karácsony felé szeretsz estefelé sétálni és vásárolni a
városban, mert a különbözõ színû csillogó égõsorok a kedvenceid. Ezért úgy határozott a család, hogy egy kis pénzzel ajándékozunk meg. Ebbõl és az összegyûjtött
vagyonodból még két focikaput is vásárolhatsz magadnak.
Klára igazán boldog volt, és másnap este el is ment vásárolni. A csillogó díszek
visszatükrözõdtek Klára tengerkék, gyönyörû szemeiben, szívébe melegség költözött.
Úgy érezte, nem is lehetne boldogabb.
Egyszer csak szörnyû dolgot vett észre. Egy háromgyermekes család állt a templom
mellett. Szakadt, és rongyos volt a ruhájuk. A legkisebb gyermek még kisbaba volt, és
keservesen sírt. A középsõ, egy kislány éppen lehunyta bánatos szemeit, és elaludt.
Álmában talán egy meleg szobában volt, és meleg ételt evett a családja körében. A fiú,
aki a legidõsebb volt, a kicsi babát nyugtatgatta. Anyukájuk és apukájuk koldult.
Klárának elmúlt a jókedve. A szívét szomorúság járta át.
- Hogy lehet az, hogy ebben a gyönyörûen feldíszített városban az ünnepek közeledtével ilyen elõfordul? – gondolta Klára.
A közeli játékbolt kirakatában ott volt a labda és a kapu, amit Klára már évek óta
szeretett volna. A kislány elindult a játékbolt felé, de a templom elõtt megtorpant.
- Elnézést kérek! – szólt Klára félénken, és a fiú kezébe nyomta összekuporgatott
pénzét.
- Köszönjük, kedves gyermekem, de nem fogadhatjuk el. – mondta az anya meghatottan.
- Miért nem? – kérdezte Klára.- Szívesen adom. Egy család nem lehet boldog az
utcán sohasem, különösen nem karácsonykor.
Klára hazaballagott, és most már tudta, hogy a szeretet sokkal fontosabb bármilyen
ajándéknál. Ez volt a legszebb születésnapja.
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Jordán Zsófia

Hogyan találkozott Mátyás király a bánatos
királylányokkal, azaz Mátyás király álruhában napjainkban
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Mátyás király dideregve állt egy hatalmas fa alatt. Amikor reggel udvari bolondjával elindult a palotából, még gyönyörû idõ volt. Most meg teljesen fekete lett az égbolt,
õ meg csak didereg. Hiába! Ez a deákruha nem olyan meleg, mint a jó királyi hermelinpalást. Állt tehát a fa alatt, és a bolondot várta, aki megígérte neki, hogy hamarosan
visszatér egy lóval. De hát ki hisz egy bolondnak?
Hatalmasat dördült az ég, és Mátyás király egyszer csak a földön fekve találta
magát. Megtapogatta a tagjait, és örömmel látta, hogy mindene megvan.
- Belecsapott a villám a fába! Még szerencse, hogy túléltem! – gondolta, és körülnézett, hogy mi maradt a fából. Hanem a fának nyomát sem találta. Ekkor vette észre,
hogy a környéket szürke utak hálózzák be. Volt vékonyabb és vastagabb, a vastagon ló
nélküli szekerek rohangáltak elképzelhetetlen sebességgel. A vékonyabb szürke úton
egy fura ruhás kislány jött felé, akinek korona volt a fején.
- No, végre egy rangombéli – gondolta királyunk, és megszólította a leányt: Üdvözöllek, királylány. Ki vagy te? Hova mész? És hol vagyunk?
- Én egy bánatos királylány vagyok, és a nevem Réka. A mesevetélkedõre tartok.
Amúgy nem messze Komáromtól, a bicikliúton vagyunk. Te ki vagy?
- Mátyás király vagyok. – hangzott a felelet.
- Hát persze! – gondolta Réka. – Ez már megint egy mesevetélkedõs extra feladat.
Na, tegyünk úgy, mintha elhinném.
Mátyás király közben tovább érdeklõdött:
- Miért vagy bánatos, Réka királylány?
Réka sóhajtott egy nagyot, és így válaszolt:
- Miért is…? Gyere velem, megmutatom!
És Réka elkísérte a királyt egy gyönyörû erdõbe, ahol a pihenõhelyen szanaszéjjel
voltak dobálva a konzerves dobozok, a mûanyagpalackok, a cigarettacsikkek, és még
számtalan dolog. Mátyás király szomorúan nézte:
- Értem már Réka, miért vagy szomorú.
- Tudsz segíteni?
- Ezen csak ti magatok tudtok – felelte a király.
A király és Réka elindultak a városba, amikor egyszer csak szembejött velük még
egy királylány. Mátyás király illendõen köszöntötte õt is:
- Üdvözöllek, királylány. Ki vagy te?
Réka súgott valamit az „új” királylány fülébe, aki így válaszolt:
- Én is egy bánatos királylány vagyok, Barbi királylány.
- Miért vagy bánatos, Barbi királylány?
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- Gyere velem, megmutatom!
És Barbi elvezette Mátyás királyt a templom mellé, ahol egy öreg néni szégyenkezve kéregetett. Mátyás király nézte a nénit, levette az ujjáról a legdrágább gyûrûjét, és azt
mondta:
- Értem már, Barbi, miért vagy szomorú. Sajnos csak ennyit tehetek, de nem hiszem, hogy ez nagy segítség. Legközelebb nektek kell segítenetek!
A két lány és a király továbbindultak, és Mátyás király már meg sem lepõdött,
amikor még egy királylánnyal találkoztak. Királyhoz méltóan üdvözölte õt is:
- Üdvözöllek téged, királylány. Ki vagy?
- Én is egy bánatos királylány vagyok, a nevem Evelin.
- És te miért vagy szomorú, Evelin?
- Gyere velem, megmutatom.
És Evelin elvezette Mátyás királyt egy állatkertbe. Mátyás király értetlenül nézett:
- Ezért vagy szomorú, Evelin királylány? Hiszen ez egy gyönyörû hely! Illatos növények, különleges állatok, melyeket sosem láttam.
- Hát, ez az! – válaszolt Evelin. – Ezeknek az állatoknak a nagy részét ma már csak
itt láthatod, a természetben nem. A kihalás fenyegeti majdnem mindet.
- Nos, ezen én nem segíthetek. De ti…
Mátyás király már nagyon-nagyon bánatos volt, de hiába vágyódott egy kis vidámságra, szomorú bandukolásuk közben találkoztak még egy királylánnyal, aki szintén
nagyon bánatos volt. Mátyás király udvariasan megkérdezte tõle is:
- Ki vagy te?
- Én vagyok a negyedik bánatos királylány, a nevem Zsófi.
- És te miért vagy olyan bánatos, Zsófi királylány?
- Gyere velem, megmutatom.
És Zsófi királylány elvezette Mátyás királyt egy könyvtárba. Mátyás király értetlenkedett:
- Hát ezt tényleg nem értem! Mindenhol könyvek! Én nagyon szeretem a könyveket! Miért vagy emiatt szomorú?
- Nem a könyvek miatt! – válaszolta Zsófi királylány, és kinyitott egy vékonyka
könyvfélét. – Emiatt vagyok szomorú, nézd!
És Mátyás király megdöbbenve nézte a képeket, melyeken hatalmas szemû, éhezõ
gyerekek voltak.
- Értem már Zsófi királylány, miért vagy szomorú.
- Tudsz segíteni?
- Nem, én nem tudok. De ti…
A négy királylány összenézett:
- Ne haragudj Mátyás király, de mindig csak ezt mondod, hogy mi… Mi még csak
gyerekek vagyunk, hogyan tudnánk segíteni?
Mátyás király elmosolyodott:
- Ha valaki akar segíteni, akkor tud is. De egy ember ma már kevés egyedül.
Négyen már többre mehettek, húszan még többre, százan már emberéleteket menthettek. Minél többen vagytok, annál többet tehettek!
A négy királylány összenézett. Igaz lehet! – gondolták, és meg akarták köszönni a
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királynak, hogy ilyen bölcs tanácsot adott, de Mátyás királynak akkorra már hûlt helye
volt. Csak egy történelemkönyv lapjait lobogtatta az ablakon keresztül a feltámadni
készülõ vihar szele.

Lackó, szegény…
Új ruhát soha nem kap.
Hordta már elõtte hat.
S ha a biciklijét nézem,
Kölcsön csak félve kérem.
Használták elõtte már
- kopottas kis drótszamár –
hiányzik róla a fék,
szerelõt nem látott rég.
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Autójuk sincsen nekik,
Nyaralásra se nagyon telik,
S ha azt mondom: számítógép,
Azt hiszem, tán nem is ért.
Van viszont tesója, sok.
Szülei, bolondosok.
Kert, hol érik az alma,
Ugrálni nagy kupac szalma.
A Lackó azt megteheti,
(Ha az idõ is megengedi),
hogy mezítláb fusson a rétre!
S nem szól senki se érte.
Lackó a tévét még sose leste,
De van idõ mesére este.
Talán tévéjük sincsen nekik.
A híreket? Boltban veszik!
Tudd meg, hogy becsaptalak!
Mert Lackó egy mesealak…
Így élt egyszer… rég… talán…
Apám. Vagy inkább nagyapám!
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Ismered õt?
Böszörményi Gyula, révülõ
Hogy is kezdõdött az egész (ember), akit ma Gyula bátyóként ismernek olvasók
tízezrei? Teljes bizonyossággal kijelenthetjük (ellent mondva számos lexikon, „ki kicsoda”, s hasonló összeállítások hablatyolóival), hogy Böszörményi Gyula 1964.
július 23-án született Miskolcon.
Gyula bátyó születését – tudtunkkal – semmiféle szokatlan, rendkívüli égi és földi
esemény nem kísérte. Csontjai szokványos leltárt mutattak (tíz ujj, kézen és lábon),
továbbá nem tombolt vihar, nem jött üstökös, a Mars is épp oly vörös volt, mint
máskor, és a szomszédnak sem vonyított egész éjjel a kutyája (tán nem is volt neki). Így
joggal állíthatjuk, hogy Gyula bátyóról senki nem mondhatta akkoriban: az õstáltosok
kiszemelték valamire.
Viszonylag rendben mentek tehát a dolgok (leszámítva a háttérben dúló családi
rondaságokat – a szülõk már akkor sem jöttek ki egymással felhõtlenül). Gyula bátyót
azonban ez nem nagyon foglalkoztatta. Egészen más gondok motoszkáltak a fejében,
amiket ezután sok évvel késõbb meg is írt.
Gyula bátyóval sajnos kétéves kora után komoly baj történt. Miután átesett a szinte
minden gyerek számára kötelezõ kanyarón, bár úgy tûnt, felépült, mégis egyre ritkábban állt fel, indult el sétálni. Végül aztán leesett a lábáról, s többé nem tudta ama
makacs végtagokat rendeltetésszerûen használni. Az izomsorvadás (így hívják, pontos
név) randa egy kór, az orvosok ma is alig tudnak róla valamit. Annyit azonban bizton
állítanak, hogy fogalmuk sincs, hogyan lehetne meggyógyítani. Gyula bátyó gyerekkora ettõl kezdve megszûnt létezni. A „normális” gyerekek óvodába, majd suliba járnak,
fociznak a téren, õrületbe kergetik a szüleiket folytonos trappolásukkal, meg hasonlók.
Gyula bátyó azonban megátalkodottan ült, s legtöbbször nagyon-nagyon csendben
volt. Gondolkodott. Többek között azon, hogy miért kell neki az év java részét kórházakban töltenie, ahol folyton szurkálják, méricskélik, tekergetik, nyúzzák és húzzák. Õ
valójában nem érezte magát betegnek, bár felettébb bosszantotta, hogy nem éri fel az
asztalt, mikor pedig a vendégeknek szánt sütemények mind ott sorakoztak.
De ugorjunk egy nagyot az idõben, mert ez a borongósság cseppet sem illik Gyula
bátyóhoz. Bár Miskolcon, a negyedik emeleti panel lakásban, minek falatnyi erkélyérõl a rendezõ-pályaudvarra, a szeméttelepre, és a mellettük gubbasztó játszótérre lehetett látni (komoly! – a játszóteret egyetlen, sáros földút választotta el a szemétteleptõl),
látszólag unalmas volt az élet. Gyula bátyó ekkor tanult meg történeteket kiagyalni.
Ebben legfõbb segítõje Olgi néni volt, akirõl az író azóta is mindig elmondja, ha teheti,
hogy nélküle soha nem válhatott volna mesélõvé.
Idõközben Gyula bátyó szülei alaposan elváltak. Néha sokkal jobb ez így. Gyula
bátyó úgy kilencéves lehetett, mikor mamája megismerkedett egy hivatalnokkal, s
fiával együtt Budapestre, a XI. kerületbe költözött. Gyula bátyónak hirtelen lett két
leánytesója, de továbbra is csak a lakásban ücsörgött, s ez már kezdett nagyon unalmassá válni. Az új család viszonylag zûrmentesen létezett, de Gyula bátyónak végre
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kezdenie kellett valamit az életével: különösen hasznosnak tûnt volna például a nyolc
osztály elvégzése.
Így aztán intézetbe került. Budapestrõl Debrecenbe. Nyolc évre. Nem volt jó móka.
Nagyon nem. Hagyjuk is. Akit mégis érdekel, milyen is egy ilyen egészségügyi gyermekotthonban élni, az vegye ki a könyvtárból Gyula bátyó Kucó c. regényét – de csak
erõs idegzetûek tegyék, ez a könyv ugyanis nem mese. Nagyon nem az!
Gyula bátyó Debrecenben kezdett el írni, onnan küldte szét elsõ firkálmányait,
legtöbbször sikertelenül. Végül (ezer próbálkozás után) a Magyar Ifjúság elfogadta
egyik szösszenetét, s õ úgy hitte, ettõl kezdve írónak számít. Tévedett. Egyetlen írást
szinte bárki össze tud hozni élete során. De hogy a történetek kiötlése életformává
váljék számára, az sokkal komolyabb munkát igényel.
Nyolc év után Gyula bátyó szabadult Debrecenbõl, miután elvégezte az általánost,
majd leérettségizett (amit késõbb érvénytelenítettek, mert kiderült, hogy az egyik érettségiztetõ tanár nem volt jogosult érettségiztetni – hehe), sõt, magánszorgalomból megtanult eszperantóul (késõbb – szintén magánszorgalomból – tökéletesen elfelejtette a
nyelvet), és még pszichológiát is magolt. Meg persze hihetetlen mennyiségû könyvet
elolvasott, de ez egy írónál természetes tünet.
Nyaranta és a téli szünet idején mindig hazalátogatott, s ezek a hetek gyõzték meg
róla, hogy tolószékben is lehet normális életet élni – feltéve, ha az ember nem hallgat
a környezetében károgókra („Neked intézetben a helyed, mert ott nem érhet baj”), s
nem ereszt le a kereke. Gyula bátyó ifjonti éveiben olykor bõrdzsekit és babos kendõt
hordott (idõsebbek tán még tudják, mit jelentett ez akkoriban), az unokaöccsével,
Robival hajnalig bulizott, beszélgetett Jászdózsa fiatalok által megszállt parkjában, és
gyûjtötte az élményeket. Robiról még el kell mondani, hogy nála tisztább, nemesebb
lelkû srácot azóta sem lelt – többek voltak õk akkoriban, mint unokatesók. Rengeteget
beszélgettek életrõl, lányokról, felnõttekrõl, remélt és elérni vágyott csodákról, és sokat
szorongtak, hogy vajon mit hoz nekik az élet. Ezen évek tündére a Nagyi volt, igazi
tyúkanyó, aki minden nyáron és ünnepen összegyûjtötte a családot, és úgy tudott
szeretni (még a család gyakorta lökött vagy alkoholgõzös, szédült és buggyant tagjait
is), mint egy mesebeli, hatalmas befûtött kályha.
Gyula bátyó tehát elköltözött Debrecenbõl, egyenesen Erdõkertesre, az ottani szociális otthonba. Nos, ez a hely sem volt éppen a boldogság szigete, de legalább szabadabb és demokratikusabb légkör uralkodott. Pl. már lehetett háborogni – igaz, nem
figyelt rá senki. Gyula bátyó viszont figyelt, tanult, kimászkált a faluba, és barátokat
szerzett. Bulikba, rendezvényekre, moziba, étterembe járt, gyakorta bosszantotta az
intézmény vezetõit azzal, hogy „különcködött”, vagyis nem volt hajlandó „engedelmes betegként” ágyban feküdni, és a plafont bámulni.
No meg írt! Rengeteget, sokat, kitartóan. És sokszor fölöslegesen, mivel a kutya
sem adta ki az írásait. Valljuk be õszintén, nem voltak olyan jók, hogy ki lehessen õket
adni. Nyomtatásban. Egészen addig, amíg meg nem született a már említett Kucó c.
kisregény, ami aztán végre kiadóra lelt. Nagy siker nem lett, de azért mégis… Az elsõ
kötet!
Gyula bátyó megint azt hitte, hogy most már egyenes a pályája, õ biz’ író, és kész.
Megint tévedett. A Kucó megjelenése után öt éven keresztül egyetlen újabb sorát sem
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fogadta el sem újság, sem könyvkiadó. Már kezdett kételkedni benne, hogy tényleg
elég tehetsége van az íráshoz, mikor az egyik ismerõse szólt: írhatna álnéven krimiket,
rózsaszín szerelmes regényeket, meg ehhez hasonlókat. Háááát… Ez is több, mint
semmit sem csinálni. Így aztán sorba születtek az Alice Clever, Robina és Robin Mash,
meg egyéb lökött álnevek alatt írt, nem túl fényes mûvek, melyek legalább reményt
(meg kevéske pénzt) hoztak a konyhára.
Azért Gyula bátyó közben sem nyugodott: szervezett amatõr színjátszó kört a falu
ifjaiból, alapított tudományos-fantasztikus és fantasy szerepjáték klubot, Erdõkertesre
szervezett három nemzetközi kongresszust a fenti témákban, meg ilyenek. Ja, és a Váci
utcában ücsörögve maga árulta elsõ regényét, a Kucót 100 Ft/db áron, hogy közben
emberekkel ismerkedhessen meg.
Sok-sok év telt el, s mindegyikben történt valami apróság (Kucó hangjáték, színdarab, Ûrgammák filmsorozat, stb.) Nem soroljuk tovább az egyre sûrûsödõ, újabb és
újabb munkákat, köteteket. Legyen itt elég annyi, hogy egy szép napon, amikor Gyula
bátyó már nagyon el volt kenõdve (sõt, maszatolódva), mivel bármit írt, azokból
valahogy nem akart igazi siker lenni, beállított hozzá barátja, Müller Péter Sziámi. S
nem csak beállított, de együtt gondolkodott vele, s végül megkérdezte: „Miért nem írsz
valamit gyerekeknek?”
Nnnna, így jött el a Gergõ-könyvek nagy pillanata. Persze akkor még senki sem
tudta, fõleg Gyula bátyó nem, hogy ez „nagy pillanat”, mivel az ilyesmi mindig csak
utólag derül ki.
Akkoriban történt egy ennél nagyobb csuda is Gyula bátyóval. (A csudák párban
járnak, mivel félõsek)! Egyik barátjával ugyanis elhatározták, hogy egymást támogatva
megtanulnak angolul. Ment is néhány hónapig a dolog, de akkor Zoli bizony becsajozott, és hirtelen semmi ideje nem maradt az angolozásra (így megy ez). Gyula bátyó
azonban továbbra is szeretett volna tanulni, ezért feladott egy hirdetést az Interneten,
keresve olyan tanárt, aki kijavítaná a leckéit – s erre Cséplõ Noémi válaszolt. Bizony,
Az a Cséplõ Noémi, aki ma az Álomfogó-varázslat táv-bûbájosképzõ révülésvezetõje
és Gyula bátyó életének mosolygós párja 2004. augusztus 21-tõl. Az esküvõn megjelent számos éber, fél-éber, néhány révülõ, valamint Pici és Bogi kutyák.
El is érkeztünk a mához. Jelenleg van egy szép, vaskos sorozat Gergõ-, némi Zsófiregény, no meg az Álomfogó-varázslat táv-bûbájosképzõ, mellyel Gyula bátyóék büszkélkedhetnek. (Ha érdekel a dolog, jelentkezz a gyermekkönyvtárban!) S persze számos terv, remény és gondolat a jövõre nézve.
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Böszörményi Gyula könyvei gyerekeknek:
Rúvel hegyi legenda
A bolhedor lovagjai
Gergõ és az álomfogók
Gergõ és a bûbájketrec
Gergõ és a táltosviadal
Gyerekasztrológia
Zsófi és az elnévtelenedett falu
Zsófi és a boszorkánypláza
Gergõ és az álomvámpírok I-II
Kerekalma mesék
Az elveszett történet
A Gutenberg lovagrend

218

Díjai:
2003:
Körtemuzsika - díj – Az Év Legjobb Gyermekkönyve a gyerekek szavazatai alapján
a Gergõ és az álomfogókért.
IBBY-díj – Az Év Gyermekkönyve a Nemzetközi Gyermekkönyvkiadók Tanácsának döntése alapján.
2006: Közmûvelõdésért-díj
2007: József Attila-díj

Böszörményi Gyula és Müller Péter Sziámi
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Kik azok az Álomfogók?
2002 novemberében a Magyar Könyvklub gondozásában jelent meg Böszörményi Gyula Gergõ és az álomfogók címû meseregénye, mely a hazai könyvkiadásban
ritkán látott, gyors és hatalmas sikert ért el. Olvassák gyerekek és felnõttek egyaránt, s különösen népszerû a pedagógusok, könyvtárosok körében. Köszönhetõ ez annak, hogy a regény nem a nyugati kultúrák mese- és mondavilágára, hanem a honfoglalás elõtti magyar
mitológiára épül. Népmeséink elemeit használja fordulatos, a mai gyerekek által is élvezhetõ, modern stílusban. A regény és folytatásainak népszerûsége megmutatta, hogy nem
csupán a nyugatról érkezõ, óriási reklámkampánnyal és hollywoodi szupermozival „támogatott” történetek köthetik le a gyerekeket, s
bírhatják rá õket arra, hogy olvassanak. S hogy
ez a felbecsülhetetlen értékû lehetõség ne
maradjon kihasználatlanul, 2003 tavaszán életre kelt, verbuválódni kezdett az Álomfogók
csapata. E társaság valóban arra adta a fejét,
hogy „álmokat fogjon”, vagyis megvalósítsa
azt az álomszerû reményt, hogy a magyar gyerekek hazai mesét is olvassanak, s könyveket
vegyenek a kezükbe. Sõt, e meséken keresztül értékes, hasznos információkat, az
iskolai tananyagot kiegészítõ, bõvítõ tudást kapjanak. Az Álomfogók „révülés vezetõje” Cséplõ Noémi, az író felesége és egyben a program koordinátora, gyakorló gimnáziumi tanár, aki remek csapatot hozott össze. Jelenleg az Álomfogók között szaktanárok, mûvészek, grafikusok, újságírók, programszervezõk dolgoznak – õk építették fel és
mûködtetik az Álomfogó-varázslatot. Mi az a Varázslat? Mit neveznek az Álomfogók
varázslatnak? Számukra a varázslat nem mágia, boszorkányság, sarlatánság, nem a
gyerekek és a felnõttek szándékos, manipulatív elbutítása, megrémítése, vagy gyanús
eszmék átadása. Az Álomfogó-varázslat alatt egészen mást értenek. Szerintük varázslat
a mosolyt fakasztó mese, az okosan és mégis szórakoztatóan történõ nevelés. Varázslat
az is, ha képesek vagyunk a gyerekek figyelmét elterelni a televízió, a számítógépes
játékok és más divatõrületek agyzsongító kavargásától, s helyettük értékes irodalmat
adunk a kezébe. Varázslat, ha képesek vagyunk úgy mesélni nekik, hogy közben
szórakozva, észrevétlenül tanulnak, sõt, feltámad bennük az igény a további kutatásra,
alkotásra, feladatmegoldásra. Az Álomfogók varázslata tehát igen egyszerû: a magyar
mese- és mondavilág kincseit a mai gyerekek számára izgalmasan, élvezhetõen feldolgozó történetekkel tanítunk, nevelünk, alkotásra és olvasásra buzdítunk.
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Tuti, hogy nem tudtad!
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A víz alatt tízméteres mélységben a vörös dolgok elvesztik színüket.
A piros zsírkrétának legalább 23 különbözõ árnyalata van.
A hagyomány szerint a kínai menyasszonyok piros ruhát viselnek, mert az szerencsét hoz.
A rubin neve egy latin szóból származik, melynek jelentése: piros.
A bikák színvakok, így nem a piros színtõl vadulnak meg.
Ha piros színt látsz, gyorsabban ver a szíved.
A magyar zászlón a piros sáv az erõt jelképezi.
Magyarországon mintegy tizenhatezren viselik a Veres nevet.
A víziló olyan gyorsan fut, mint az ember.
A kenguru nem tud hátrafelé ugrálni.
A Föld magja közel akkora, mint a Mars.
Ha 33 millió ember kézen fogná egymást, körbeérnék az Egyenlítõt.
Az elefánt foga olyan nehéz, mint a kugligolyó.
Szibériában olyan hideg van, hogy a lehelet jéggé fagy a levegõben.
Izlandon nemcsak földrengések, hanem jégrengések is elõfordulnak.
A legtöbb ember mintegy öt évet tölt az életébõl evéssel.
Az emberi szem másodpercenként több mint 120 millió bit információt dolgoz fel.
A Földet megkerülõ ûrhajósok naponta 16 naplementét és napfelkeltét látnak.
A hajad gyorsabban nõ melegben.
Ha álmodsz, a tested mozdulatlan.
Nyelved mintázata éppolyan egyedi, mint az ujjlenyomatod.
Ha túl sok sárgarépát eszel, a bõröd narancsos árnyalatú lesz.
Hetvenéves korodig a szíved nagyjából 2,5 milliárdszor dobban.
Csontjaid közel egynegyede a lábadban található – több mint 200 csontból 52.
A szemed tízmillió színt képes megkülönböztetni.
Szerencsét hoz:
- Görögországban denevércsontot hordani a zsebedben
- Nyugat-Afrika egyes részein nyúllábat hordani magadnál
- Németországban a kéményseprõ keféjét megérinteni
- Walesben fehér lóval találkozni
- Bulgáriában üveget törni
- Törökországban lópatkót találni
- Olaszországban katicabogarat találni a hálószobában
- Peruban újév napján sárga alsónadrágot hordani
Körülbelül 25 000-szer veszel levegõt naponta.
Ha futsz az esõben, kétszer olyan vizes leszel, mintha csak állnál benne.
A vörös kengurukölyök 190 napig nem mozdul ki anyja erszényébõl.
A vízilovak veszélyesebbek, mint az oroszlánok.
A Föld középpontjában nincs gravitációs erõ.
Bizonyos autók használt sütõolajjal is mennek.
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Egy felhõ 400 tonnánál is nehezebb lehet.
A paradicsom növénytani szempontból gyümölcs.
A világ termeszeinek tömege meghaladja a világ összes emberének a tömegét.
Egy ezerforintos átlagosan 2,5 évig van forgalomban.
Az egyik olaszországi vulkán 2000 éve mûködik.
Jelenleg több mint 8 000 000 milliárdos él a Földön.
A méz sosem romlik meg.
A teknõsök már a dinoszauruszok elõtt is éltek a Földön.
650 házi légy tömege kevesebb, mint három dekagramm.
Mintegy 55 millió évvel ezelõtt pálmafák nõttek az Északi-sarkon.
Az alma egynegyede levegõ.
Az elsõ telefonkönyv mindössze egyetlen oldalból állt.
Lajitas (Texas állam, USA) polgármestere egy kecske.
Antarktika nem tartozik egyetlen országhoz sem.
A tengeri csillagnak nincs agya.
Az ember képtelen egyszerre lélegezni és nyelni.
Ugyanazt a szivárványt minden ember különbözõnek látja.
Az emberi test annyi vasat tartalmaz, amennyi egy ötcentis szög elkészítéséhez elegendõ.
Az Uránoszon 21 évig tart a tél.
Az ámbrásceteknek van a legnehezebb agyuk a Földön.
A tigris bõre éppen olyan csíkos, mint a szõre.
A méheknek 5 szemük van.
Ha felbicikléznél a Holdra, három évig kellene tekerned.
Bizonyos lepkék elefántkönnyel oltják szomjukat.
Az ejtõernyõt korábban találták fel, mint a repülõgépet.
A koala és az ember ujjlenyomata hasonló.
Napfényes idõben a párizsi Eiffel-torony a saját árnyéka felé hajlik.
Egyes cápák az úszóikon sétálnak a víz alatt.
A piszkos hó hamarabb elolvad, mint a tiszta.
Egy vízesés Hawaiion néha felfelé folyik.
A Rubik-kockával 43 252 003 274 489 856 000 (azaz negyvenháromtrillió –
kétszázötvenkétezerhárombillió – kétszázhetvennégymilliárd –négyszáznyolcvankilencmillió – nyolcszázötvenhatezer) kombinációt lehet kirakni.
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Egyesületünket 2006 nyarán önálló ingatlant vásárolhatott helyi közösségi célok
megvalósítására. A lehetõséget, mely az épületrészben és a hozzá tartozó udvarban
volt, rengeteg munka és lelkesedés töltötte meg. Így 2007. december 3-án Mag-ház
névvel megnyitottuk gyermek- és ifjúsági házunkat.
A ház és a benne folyó munka külön bemutatást érdemel, most az ehhez vezetõ útról
kívánok néhány gondolatot megosztani az olvasókkal.
Szervezetünk fennállásának 10 éve alatt létszámát és összetételét tekintve folyamatos változáson ment keresztül. A különbözõ programok, rendezvények egyre inkább elõtérbe
hozták a fiatalokkal, a gyermekekkel való törõdést, az egyesületi munkába való bekapcsolásukat. Az utóbbi években egyesületünk egyik
vezetõ célkitûzése is e két korosztály közösségi nevelése, formálása. Az ifjak közösségi képzései, ifjúsági, nemzeti és nemzetközi cseretáborai, szemináriumai színesítik lehetõségeinket ebben a munkában. Mindeközben a programokban résztvevõk élményben, tapasztalatJuhász Dávid
ban és közösségi-, társadalmi értékrendszerükben fejlõdnek, gazdagodnak.
Azonban nem csupán adni, hanem kapni
is jó.
Mag-házunk teljes egészében a gyermekés ifjúsági korosztály szabadidõs elfoglaltságához, szociális fejlesztéséhez nyújt segítséget.
Alternatív, jelenleg kísérleti – éjszakai – programjaink pedig jórészt prevenciós jellegûek.
Terveztük az épületet, átgondoltuk a benne folytatni kívánt tevékenységeket. Megfogalmazódott, hogy be kell vonnunk a gyerekeket
és a fiatalokat is a munkába, hisz ez által válhat
igazán a „sajátjuk”-ká az épület, s ami még
mögötte van.
Az önkéntes munka nem csupán a fiatalok, de szüleik körében is ismeretlen, idegen
fogalom. Mi az, hogy a munkámért cserébe nem
kapok fizetséget? - Teszik fel sokan ma is a
Monostori Ádám
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kérdést. Mi azonban nem engedtünk e társadalmi „löttyedés”-nek, folyamatosan közzétettük, hogy a háznál milyen munkára várunk önkénteseket. Nem tömegesen, de
mégiscsak voltak olyanok, akik meghallották a hívó szavunkat. Az önkéntes munkavégzés, a benne részt vállalók elismeréseként intézményünk egyik falán mindenkirõl
elhelyeztünk 1-1 fotót, aki szabadidejébõl, önként közösségi munkát végzett. Az önkéntesek falán közel 100 szereplõ bizonyítja, hogy csak el kell tudnunk indulni, s
bizton lelhetünk követõkre is.
Egyesületünk közgyûlése az elmúlt év õszén hagyományteremtõ szándékkal és
példamutatás céljából a fiatal önkéntesek között 10 hónapos idõtartamra ösztöndíjat
szavazott meg annak a két legtöbb idõt és energiát adó fiatalnak, aki az építkezésen
dolgozott. Ezek alapján Juhász Dávid havi 10 000 Ft, és Monostori Ádám havi 5 000
Ft ösztöndíjban részesülhet 2007. szeptemberétõl.
Mit érdemes tudnunk a két támogatottról?
Juhász Dávid, jelenleg a gyõri Hild József Építõipari Szakközépiskola 12. évfolyamos tanulója. Naponta utazik Gyõrbe iskolába, ahol legkorábban 14.30-kor végez. A
szakmából kifolyólag sok beadandó rajzot kell készítenie. Jelenleg felvételi elõkészítõre és országos szakmai tanulmányi verseny felkészítõre jár. Két zenekarban játszik
mint basszusgitáros. Az iskola HRB –je, gyakran lép fel városi rendezvényeken, ezért
heti rendszerességgel vannak zenekari próbái. A helyi zenekarral is hetente próbál, ill.
hétvégeken meghívásos koncerteknek tesznek eleget.
Monostori Ádám a komáromi Széchényi István Közgazdasági Szakközépiskola 12.
évfolyamos tanulója. Az iskolai tanulmányait jó eredménnyel végzi. Szabadidejében
több helyi egyesület munkájában részt vállal. Így a helyi néptáncegyüttes, az amatõr
színházi élet, a zeneiskola és zenei együttesekben való tevékenykedés nagyon sok
idejét leköti. A színház nem csupán fellépéseket, hanem díszletépítéseket, rakodásokat és rengeteg próbát is jelent. Természetesen élete fõ célja és nagy „szerelme” a dob,
melynek szakszerû használatát még tanulja is, de a szomszédok örömére otthon intenzíven gyakorolja. A két fiatal számos elfoglaltsága ellenére a ház építésében folyamatosan és aktívan szerepet vállalt. Talán lehetett benne egy kis szülõi ráhatás is, de
mindezek mellett tevékenységük folyamatos és építõ volt. Munkájukat jó minõségben
és pontosan végezték, végzik. Jelenleg sem állt meg a folyamat, hiszen az épület nyitva
tartását egyesületi tagjaink önkéntes munkájával tudjuk biztosítani. Mindketten szerepet vállalnak az ügyeletben, a programok lebonyolításában. Mi büszkék vagyunk
rájuk!
Monostori Éva
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Tihanyi legendák
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy gyönyörû királylány. Ám hiába jártak
messze földrõl csodájára szépségének, senki sem válthatott szót a szépséges hajadonnal, mert néma volt. A Tihany környéki dombokon legeltette aranyszõrû kecskenyáját.
Megpillantotta egyszer a lányt a Balatonból kiemelkedve az õsz hullámkirály. Kért
egy korsó kecsketejet beteg fiának, cserébe – ígérte – feloldja a hajadont a némaság
alól. Így is történt. A királyfi azon nyomban erõre kapott a kecsketejtõl, a lány pedig
csengõ hangon megszólalt. Az ifjú, amint megpillantotta a lányt, beleszeretett, de a
királylány szívét kevélység töltötte el. Nem állt szóba senkivel, kegyetlenül elutasította
a hullámkirály fiát is, aki belehalt bánatába. Szörnyû haragra gerjedt a király: megátkozta a kegyetlen leányt és egy sziklába zárta. A gazdátlanul maradt aranyszõrû nyáj a
Balatonba veszett, a kecskék körmeit (patáit) azóta vetik partra a tó hullámai. És a
gõgös királylány? Nem látta azóta emberfia. Fogott rajta a király átka: ahogy korábban
senkivel nem ereszkedett szóba, úgy a sziklába zárva készségesen felelget minden arra
járónak, aki megszólítja. Belõle lett ugyanis a tihanyi visszhang – legalábbis egy 19.
századi költõ, Garay János költeménye szerint.
Valójában a tihanyi visszhang nem egy királylányhoz, hanem a tihanyi apátsághoz
kötõdik. A jelenlegi apátsági épület északi fala ugyanis visszaveri a mintegy 300 méter-
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re lévõ Visszhang-dombról elkiáltott szavakat. A hagyomány úgy tartotta, hogy a domboldalon felállított kis oszlop, az úgynevezett ekhókõ mellõl kell a templom felé kiáltani
azt, amit az ember visszhangként akar hallani.
A 20. század elején a visszhang ereje érezhetõen csökkenni kezdett. Többnyire az
újonnan épült házakat okolták ezért, ám azóta kiderült, hogy a templom és a domb
közé ültetett fák egyre terebélyesebb lombja veszi el a visszhang szavát – na meg a
lármás turistacsoportok.
A kecskekörmök valóban állati maradványok, azonban nem kecskéktõl, még csak
nem is emlõsöktõl, hanem puhatestûektõl, pontosabban kagylóktól származnak. Soksok millió esztendõvel ezelõtt a Kárpát-medencében hatalmas, ám meglehetõsen sekély tó hullámzott, a Pannon-tó. Ennek vizében rengeteg különös, csak ezen a helyen
honos csiga, kagyló és más puhatestû élt. Az egyik, a Pannon-tóban valaha rendkívül
nagy tömegben elõforduló kagyló héját nevezte el a néphagyomány késõbb kecskekörömnek – és valóban, ha két aprócska kagylóhéjat egymás felé fordítasz, a kecskepatára emlékeztetõ formát láthatsz benne.
Bár a legenda a kecskekörmöket az északi parton lévõ Tihanyból eredezteti, a
Balaton déli partján is találhatsz belõlük.
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Nyaraljunk itthon!
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BALATON
Miért? Nem kérdés! A tó körül számtalan strand vár. Az északi oldalon meredek a
part, így gyorsan mélyül a víz, a délin általában sekélyebb. A Balaton és környéke
azonban a strandolás mellett számtalan más érdekes programot is tartogat. Az északi
parton regényes várromok várnak, Keszthelyen pedig meglátogathatod Európa legnagyobb babamúzeumát. Ha egy kis nyalánkságra vágysz, irány a marcipán múzeum!
Miután megnézted az ínycsiklandozó kiállítási tárgyakat, a cukrászdában ehetõ finomságokat is választhatsz.
Egy kicsi mozgás: Akár az
egész tavat körbebiciklizheted. Ha
hosszabb kirándulásra vágysz,
túrázz a Keszthelyi-hegységben
vagy a Balaton-felvidéken. Ritka
természeti képzõdményeket is láthatsz errefelé, és a völgyekben takaros kis falvak bújnak meg.
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Érdekes állatok: A kis-balatoni Kányavári-szigeten a Búbos vöcsök tanösvény a
környék madárvilágát mutatja be. Nem messze innen bivalyrezervátum mûködik, ahol
közvetlen közelrõl láthatod ezeket a lenyûgözõ állatokat.
Ne hagyd ki: a naplementét! A déli partról nézve a lebukó nap sugarai aranyhidat
festenek a tó hullámaira.

EGER
Miért? Tégy utazást a múltba! Kémlelj ki a várfal mögül, hunyd le a szemed, és
képzeld el, amint az elõtted elterülõ térséget török csapatok népesítik be! Augusztusban, szombatonként a valóságban is láthatsz a vár három pontján 16. századi öltözékben posztoló õröket. Délelõttönként még az ágyú is eldördül. Hétvégenként este fáklyával járhatod be a vár alatt elhúzódó híres alagútrendszert, a kazamatákat, sõt azt is
kipróbálhatod, hogy milyen íjász vált volna belõled.
Egy kicsi mozgás: Mássz fel a török imatoronyba, a minaretbe! Valaha innen hívta
imára a müezzin naponta ötször a muszlim hitûeket. 97 lépcsõn kell felkapaszkodnod,
de ha mind megmásztad, 32 méter magasból csodálhatod az eléd táruló látványt.
Érdekes állatok: Egertõl 32 kilométerre, Szilvásváradon megnézheted a híres lipicai ménest.
Ne hagyd ki a csillagvizsgálót! A fõiskola, a Líceum épületében, a hatodik emeleten
található a Specula csillagvizsgáló, amelyet gróf Esterházy Károly püspök építtetett
1776-ban. Ezután felkaptathatsz a kilencedik emeletre, ahol láthatod az úgynevezett
camera obscurát, amely egy sötét szobában lévõ fehér asztalra vetíti a város élõ látképét. Vajon fel tudsz mászni lihegés nélkül? Lift nincs!

DUNAKANYAR
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Miért? Itt mindent megtalálsz! A pilisi erdõkben számtalan túraútvonal közül választhatsz. Bejárhatod Mátyás király palotáját Visegrádon, csodálatos kincseket láthatsz az Esztergomi Fõszékesegyházi Kincstárban, sétahajókázhatsz a Dunán, és ha
elfáradtál, egy pohár narancslé mellett kipihenheted magad Szentendre egyik hangulatos kávézójában.
Egy kicsi mozgás: Több mint 100 kilométer hosszú kerékpárúton kerekezhetsz
hegynek föl, völgynek le. Csak bírd szusszal…
Érdekes állatok: Ha szerencséd van, az erdõben láthatsz õzet, mókust, szarvast.
Ne hagy ki a visegrádi bobpályát! Az apró jármûvek sebesen száguldanak lefelé a
síneken az utasokkal. Kapaszkodj, ki ne ess egy éles kanyarban!

ZEMPLÉN
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Miért? Zöldellõ, szinte háborítatlan erdõk, tiszta patakok, vadregényes várak és
romok várnak itt. Rád. Igazi kalandra vágysz? Csomagold be a hálózsákod, a sátrad,
egy bográcsot és irány a folyó: vizitúrázz a Bodrogon! Jobban szeretsz biztos talajt
tudni a lábad alatt? A Kék túra jelzéseit követve gyönyörû gyalogtúrákra lelhetsz.
Egy kicsi mozgás: Kapaszkodj fel a füzéri várba vagy Regéc várához, majd állj meg
Boldogkõváralján!
Érdekes állatok: Az érintetlen erdõségekben sok vad él. Láthatsz õzeket, szarvasokat, vaddisznókat. Elõfordul még nyuszt, hermelin, sõt vadmacska is.
Ne hagyd ki a sárospataki várat! II. Rákóczi Ferenc vára volt egykor a kuruc mozgalom központja.

ÕRSÉG
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Miért? Nézd meg a saját szemeddel, hogyan éltek valaha õseink. Ez az egyetlen
olyan tájegység Magyarországon, melynek lakói folyamatosan, a honfoglalás óta itt
élnek. A falvakat néhány házból, pajtából és istállóból, udvarból álló egységek – az
úgynevezett szerek – alkotják. A házakat kerítések sem választják egymástól. Eredeti
állapotukban tanulmányozhatod a szereket a pityerszeri szabadtéri múzeumban. Megismerkedhetsz a hagyományos mesterségekkel is: több faluban is kipróbálhatod a
korongozást, Gödörházán pedig megnézhetsz egy kecskefarmot és megkóstolhatod a
kecsketejet- és sajtot.
Egy kicsi mozgás: Mivel a települések elég közel esnek egymáshoz, akár biciklivel
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is bejárhatod a környéket. Lovaglásra igen alkalmas a terep, még a kezdõk is lóhátra
pattanhatnak.
Érdekes állatok: sok kertben áll magasles, ahonnan esténként õzeket, nyulakat
láthatsz. A térségben több tanösvényt találsz, ezeket bejárva közelebbrõl is megismerheted az Õrség élõvilágát.
Ne hagyd ki e táj hagyományos, krumpliból készült ételét, a gánicát!

SZARVAS
Miért? A városi arborétumban csodás növényekben gyönyörködhetsz. A Szarvashoz közeli, a Körös-Maros Nemzeti Park kezelésében lévõ területek gazdag élõvilágnak adnak otthont. Gyalogolnod sem kell: a park területén több kijelölt kerékpárút is
húzódik. Ha szereted a pónilovakat, ne mulaszd el augusztusban a pónifogathajtó
versenyt! Az eseménynek a várostól 4 kilométerre fekvõ Ezüst-szõlõ ad otthont.
Egy kicsi mozgás: Mártózz meg a szarvasi fürdõben! Hat medence közül választhatsz!
Érdekes állatok: a vonuló darvak õsszel rendszeresen megpihennek a Körös-Maros vidékén, de az õshonos élõvilág is igen gazdag. Láthatsz búbos bankát, bíbicet,
bakcsót, barna kányát…
Ne hagyd ki a szarvasi szilvanapot szeptemberben. Van minden, ami szilvával
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készül: lekvár, gombóc, derelye, cibere!
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Négysoros
Az ég kék – vándorkék.
A fû zöld – gyalogzöld.
A nap sárga – induljsárga.
Az út vár – lépj hát rája!
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Mibõl veszed észre, hogy felnõttél?
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A cserepes virágaid életben maradnak.
A franciaágy körüli kergetõzés abszurd már.
A hûtõszekrényben több az ennivaló, mint a sör.
Reggel 6-kor kelsz (és nem akkor fekszel le).
A kedvenc slágeredet a liftben hallgatod.
Van esernyõd és figyeled az idõjárás-jelentést.
A barátaid házasok és elválnak, nem összejönnek és szakítanak.
A nyári vakáció három hónap helyett csak egy hétig tart.
Egy farmer és egy póló már nem elegendõ a felöltözéshez.
TE hívod ki a rendõrséget, mert a SZOMSZÉDBAN hangos a zene.
A rokonok nyugodtan mernek obszcén vicceket mondani a jelenlétedben.
Már nem tudod pontosan, hánykor zár a sörözõ.
Az autód biztosítási díja lefelé megy, a törlesztõ részlet felfele.
A kutyát Pedigree Pal-lal eteted, nem McDonalds maradékkal.
Ha a buszon alszol, megfájdul a hátad.
Az ebéd utáni szundítás nem tart este hatig.
A randevú: vacsora és utána mozi (régebben ez csak a kezdete volt).
Már nem az MTV news a legfõbb hírforrásod.
A gyógyszertárba nem óvszerért és terhességi tesztért jársz.
A 200 forintos bor már nem számít egész jónak.
Reggel reggelizel.
A bevásárló listán a cola, spagetti, sajt alatt egyre több tétel van.
Régebben jobban bírtam az italt… helyett: Többet nem iszom ennyit…
A számítógép elõtt töltött idõd nagyobb része tényleg munka.
Már nem alapozol otthon (takarékosságból) mielõtt elmész a bárba.
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Részletek gyerekdolgozatokból
eredeti helyesírással és fogalmazással
Jellemezd a vidrát!
Teste: formás
Melyek hazánk természetes életközösségei?
Magyar, német, finn.
Jellemezd röviden kedvenc hõsödet utazásokról, felfedezõkrõl olvasott könyv alapján: Nekem Jean-Claude van Damme, mert bátran viselkedik és jó a mozgása.
Hogyan keletkeznek a barlangok?
A víznyelõ elnyeli a vizet és ami lerakódik a víz kap okszigént és lepetyeg és pár
évenként növekszik és így keletkezik a mészkõ barlang.
Milyen a gyékény gyökérzete?
Csavargó.
Milyen a férgek testének az alakja?
- Hengeregyenes.
- Görnyet, fére van.
Ismerd fel a rajzról az állatokat!
- Pézsmapocsék.
- Mocsári patkány.
Írj magyarországi halakat!
- Potty, pngy, jégér, szálszalóka, légy, gólya.
Milyen betegséget lehet kapni a parlagfûtõl?
- Energiát.
Az oroszlán jellemzése.
- hangja: vastag, kitörõ
- látása: gonosz
A cápa jellemzése:
- Embert nem eszik, de nem lehet benne bízni.
Milyen tápanyagokat ismersz?
- Sósav, színsav.
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Egy kis közlekedéstörténet:
- A gõzmozdony nem sokáig maradt ringben, mert kiütötte a dízelmozdony ami motorjában robbanás történt.
- A lóvasutat az ember is tudja húzni.
- A villamost úgy különböztetjük meg, hogy sárgára festik.
- 1970-ben feltalálták a vonatot és így már könnyû elutazni bárhová. Csak fizetni kell a
jegyért.
Harmadikosak a csapadékképzõdésrõl:
- Ha a hideg levegõ összeütközik a meleg levegõvel abból lehet lesz.
- Ha hajnalban kimegyünk, vizes lesz a papucsunk.
- A hódara káros, mert feldönti a kocsikat.
- Csapadékfajta: lisztharmat.
A baktériumokról:
- Van mikroszkopikus, ami kicsit nagyobb, mint ami mikroszkóppal látható.
A középkori lovagok a lovagi tornákon mindig egy hölgyet tûztek maguk elé.
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- A nemzetiségi iskolákba több ajkú diákok járnak.
- Nyáron nõ a kalapos gomba, télen a kucsmagomba.
- Villon fõ mûve az Ótestamentum.
- A görög ábécé kezdete alfa, béta, céda…
- II. József, a vaskalapos király Mária és Terézia fia volt.
- A fecske egy költözõ madár olyan, mint a gólya, csak sokkal kisebb és nem hasonlít rá.
- Barbarosa seregében kitört a pestis, amely elõl maga a császár is csak álruhában
tudott menekülni.
- Ady Boncza Bertalant vette feleségül.
- Bombay éghajlata olyan egészségtelen, hogy lakosai máshol laknak.
- A Toldi olyan mû, amelyben a fõhõst feldolgozzák.
- A kõolajt kövekbõl sajtolták.
- Eötvös József többek között Budán született.
- A XVIII. századi fõurak palotakertjei tele voltak szépen nyírt szökõ kutakkal.
- Anonymus III. Béla névtelen jegyese volt.
- A Bibliát Guttenberg találta fel.
- A kutatók az õshazában megtaláltak az õsmagyarok hátrahagyott részeit.
- A Magna Charta Libertatum kimondta, hogy ugyanazért a bûnért senkin nem lehet
kétszer megölni.
- Egyiptom õslakói a múmiák.
- Julius Ceasart a márciusi Idusok ölték meg.
- És akkor a költõ megírta Szundi két apródja címû verset.
- Lincoln anyja már csecsemõ korában meghalt.
- Az éhen halt sereg kitakarodott az országból.
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- A harangvirág a bimbambuszok családjába tartozik.
- A végek vitézei többnyire nem éltek haláluk napjáig, mert már korábban elestek.
- Shakespeare víg nõkkel élt Windsorban és tévedésbõl vígjátékokat írt.
- Zrínyit a bécsi kamarilla által felbérelt ólmozott vadkan ölte meg.
- Az õserdõ olyan terület, ahova emberi kéz meg nem tette be a lábat.
- A zsidó egyházi zene legismertebb tekintélye Palesztina volt.
- Kolombusz háromszor indult útnak, bár a második útján meghalt.
- Szulimánt a szigeti ostromnál megölték, ezért egyelõre felhagyott azzal a szándékával, hogy Magyarországot meghódítsa.

Lujza
A
A
A
A

Lujza az oviból egy lány.
jelleme sajnos, kész talány.
szája piros és parány.
Lujza az oviból egy lány.

Egy lányban kevés az erény.
Affektál, cseppet sem szerény.
Agyban is eléggé szerény.
Egy lányban kevés az erény.
Azt hiszik, övék a világ,
S hogy mindennap jár nekik virág.
A fiúk meg húzzák az igát!
Azt hiszik, övék a világ.
Ma este megkérdem anyát,
Minek is örül egy leány,
Kinek szája piros és parány,
Ma este megkérdem anyát.

235

GYEREKSAROK

MONOSTORI KALENDÁRIUM

Gyermek konyha
Indiai lángos
Hozzávalók: 50 dkg liszt, fél csomag sütõpor, 1 kávéskanál só, olaj.
Keverd jól össze a lisztet, a sütõport, a sót és 2 evõkanál olajat!
Önts bele 2 és fél dl vizet, és gyúrd össze! Formázz belõle 4-5 cm-es labdacsokat!
Lisztezet deszkán lapítsd a golyókat fél cm vékony kerek lepényekké!
Önts egy edénybe 3-4 cm magasan olajat, és a lángosok mindkét oldalát süsd aranysárga színûre!
Brazil lángos
Hozzávalók: fél liter kukoricaliszt, 1 kávéskanál só, 1 kávéskanál sütõpor, 3 dl meleg
víz, 1 evõkanál olaj, vagy vaj a kisütéséhez.
A hozzávalókat jól gyúrd össze, hogy kemény, rugalmas tésztát kapj!
Oszd kis labdácskákra, és hagyd egy fél óráig állni! Lisztezett deszkán formázz kerek,
vékony lángosokat! Gyengén kiolajozott (vajazott) palacsintasütõben süsd mindkét
oldalát ropogósra!
Készülhet búzalisztbõl is, ebben az esetben a 3dl víz helyett másfél dl hideg vizet
használj!
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Gesztenyés desszert
Hozzávalók 12 darabhoz: 1 cs gesztenyemassza, késhegynyi õrölt fahéj, néhány apróra tördelt dió vagy mandula (lehet helyette kimagozott meggy is), méz.
Keverd el a gesztenyemasszát a fahéjjal és formázz gombócokat! Minden gombóc
közepébe tegyél mézes diót, mandulát vagy meggyet!
Ananászkehely
Hozzávalók: 1 doboz darabolt ananász, 1 doboz vanília vagy csoki jégkrém, tejszínhab.
Öntsd le az ananász levét és rakd egyenlõen 6 üvegtál vagy kehely aljába! Tegyél rá
egy-egy szelet jégkrémet, majd díszítsd tejszínhabbal és egy szem gyümölccsel!
Zöldséges sonka
Hozzávalók: 40 dkg mirelit zöldségkeverék (sárgarépa petrezselyem, borsó stb.), 20
dkg apró kockára vágott sonka, 1 dl tejszín, 2 tojás, só, bors, 1 evõkanál apróra vágott
bazsalikom.
Elkészítése: Pároljátok 10 percig a fagyott zöldségkeveréket, majd szûrjétek le! Keverjétek össze a sonkát a tejszínnel és a tojással, majd adjátok hozzá a zöldségkeverékhez!
Szórjatok bele apróra vágott bazsalikomot! Fûszerezzétek meg! Öntsétek ezt a keveréket egy kivajazott alumínium sütõformába! Fedjétek le sütõpapírral, és fõzzétek 30
percig a párolóedényben! Melegen és hidegen egyaránt tálalható.
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Lyoni gesztenye torta
Hozzávalók: 40 dkg gesztenyemassza, 3 tojás, 7 dkg vaj, (3-4 evõkanál rumaroma). A
tetejére: egy tábla csokoládé, édes tejszínhab. A tortaforma kikenéséhez: kevés vaj,
liszt.
Elkészítése: Keverjétek habosra a gesztenyemasszát a tojássárgájával és a puha vajjal!
Verjétek kemény habbá a tojásfehérjét! Keverjétek a gesztenyéhez! Kivajazott, kilisztezett torta formában süssétek meg a tésztát! Borítsátok ki egy gyúrótáblára és hagyjátok
kihûlni! Forró víz felett olvasszátok fel a csokoládét! Lazán keverjétek hozzá a tejszínhabot! Hagyjátok kihûlni! Hidegen keverjétek kemény habbá! Töltsétek meg a tésztát
krémmel!
Zöldségek nyárson
Hozzávalók: 1 konzerv gomba, 2 csõ zsenge kukorica, 5 kemény paradicsom, 2 zöldpaprika, 5 kicsi hagyma, 2 kicsi uborka, 2 evõkanál olaj, só.
Elkészítése: Tisztítsátok meg a kukoricacsöveket, és vágjátok õket 5 cm-es darabokra!
Karikázzátok fel az uborkát vastagra, a zöldpaprikát pedig vágjátok nagy kockákra! A
hagymákat vágjátok félbe, a megmosott paradicsomok szárát pedig távolítsátok el! A
konzerv gombát alaposan szûrjétek le! Az elõkészített alapanyagokat váltakozva húzzátok fel a nyársra! Közben ne felejtsétek el csipetnyi sóval megszórni, majd a végén
olajjal megkenni! Parázs fölött, gyakori forgatás mellett süssétek színesre!
Töltött paradicsom
Hozzávalók: 8 paradicsom, 40 dkg fõtt burgonya, 10 dkg csemegeuborka, 10 dkg
sonka, 2 keményre fõzött tojás, 10 dkg alma, 10 dkg majonéz, só, bors, mustár
Elkészítése: Mossátok meg a paradicsomot, majd vágjátok le a tetejét, mint egy kalapot! A magos belsejét óvatosan kanalazzátok ki, majd belül szórjátok meg sóval,
borssal, és tegyétek a hûtõbe! A fõtt burgonyát, az uborkát, a sonkát, az almát, s fõtt
tojást vágjátok csíkokra, majd a majonézzel, mustárral és fûszerekkel keverjétek össze!
Töltsétek meg az elõkészített paradicsomokat ezzel a töltelékkel!
Nyárbúcsúztató saláta
Hozzávalók: 4 db paprika, 4 db paradicsom, fél kígyóuborka, fél fejes saláta, néhány
szelet párizsi, néhány szelet sajt, só, olívaolaj.
Elkészítése: Mossátok meg a zöldségeket alaposan! Vágjátok fel apró kockákra valamennyit! A párizsit és a sajtot vágjátok vékony csíkokra! Óvatosan dolgozzatok, hogy
az éles kés ne okozzon balesetet! A fejes salátát szedjétek szét levelekre, és néhány
levelet vágjatok apróra! (A többivel béleljétek ki a salátástál alját!) A felvagdosott hozzávalókat tegyétek egy nagy tálba, majd szórjátok meg egy csipetnyi sóval! Locsoljátok
meg az egyveleget egy kis olívaolajjal! Utána már nincs más dolgotok, mint jól összekeverni a zöldségeket, és betenni a tálat a hûtõbe. Egy óra elég ahhoz, az ízek jól
összeérjenek.
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Almakrém mézzel
Hozzávalók: 1kg alma, 6 dl tej, 2 cs vaníliás-pudingpor, 3 evõkanál méz, 2 evõkanál
citromlé.
Elkészítés: Hámozd meg az almát, vágd cikkekre! Szedd ki a magházat! Az almacikkeket
tedd lábasba és önts rá annyi vizet, hogy ellepje! (Add a vízhez a citromlevet is!) Párold
lefedve 8 percig! Készítsd el a pudingot a zacskón lévõ utasítás szerint! Szedd ki a
vízbõl az alma cikkeket, és add a pudinghoz! Tedd bele a mézet! Keverõgéppel jól
keverd össze, hogy kisebb darabokra törjenek az almák! Krémes kelyhekbe, vagy
kompótos tálba oszd szét! Hidegen finom!
Alma bundában
Hozzávalók: 3 és fél dl tej, 2 tojás, egy csipetnyi só, 25 dkg liszt, 1 kg alma, 1 cs
vaníliacukor, porcukor.
Elkészítés: Keverd el a tejben a tojást, a sót, és a lisztet! Hámozd meg az almákat, vágd
ki a magházakat! (Ügyelj arra, hogy meg ne szúrd a kezed!) Vágd az almákat karikára!
Mártsd a karikákat a tésztamasszába, és süsd mindkét oldalukat aranysárgára a forró
olajban! Ha kisült, hintsd mag vaníliás porcukorral! Melegen a legfinomabb.
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Laár András

Ez a csoki enyém
Ezt a csokit itten
magaménak mondom.
Izgalmas burkából
hamarcsak kibontom.
Fogam karistjával
illetem felszínét,
õ meg csoki módra
kenõdik szerteszét.
Ám én - hopp - lenyalom.
De rágni sem restellem.
S azon kapom magam,
hogy, hogy nem, lenyeltem.
Szegény csoki! - mondom,
de csak színlelem a gyászt.
Valójában egyáltalán nem vagyok szomorú.
Egy frászt!
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Növésben
Hogyha anya mos,
Folyton oknyomoz.
Hol a zoknid párja,
S a harisnya lába?
Mi ez a kék folt?
Palkó, rajtad volt?
Mivel jöhet ki
A zsíros nokedli?
Hogy a homok
a kalapokon
mintát formáz
- fura.
De ez a szag a zoknidba’
Mint a szájszag a zombikba!
Tragédia!
Hogy lehet ez?
Két kézzel
Nyolc dolgot
Egyszerre
Végezni
Egy ekkora gyereknek
Nem könnyû megtenni.
Enni, olvasni,
Rajzolni,
Építeni,
Homokozni, tornázni,
Magyarázni, játszani…
Nincs idõm!
Nem fér bele!
Felnövök,
És nem végzek vele!
Anya, segíts!
Mosd ki szépen
Összekoszolt ruhám.
Rendes leszek, megígérem
- Kamaszkorom után.
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Bródy János

A sündisznó
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A sündisznó már gyerekkorában
gyerektüskéket növeszt
És minden gyanús mozdulatra
hegyes tüskéket mereszt
S ha valaki túl közel merészkedik
gombolyaggá gömbölyödik
A sündisznó így védekezik.
A sündisznók bizony gyanakvók
túl sok bennük a félelem
Azt hiszik, hogy tüskék nélkül
a létezésük védtelen
Ha valaki túl közel merészkedik
gonbolyaggá gömbölyödik
A sündisznó így védekezik.
A sündisznó már gyerekkorában
egyedül megy a rétre ki
Nem kap enni az anyukától
és senki nem segít neki
Ha valaki túl közel merészkedik
gonbolyaggá gömbölyödik
A sündisznó így védekezik.
A sündisznót az apukája
ha bajba kerül, nem védi meg
És szegényke nem tud kiabálni
hogy gyertek, gyerekek, segítsetek
A sündisznók szerint tehát
a tüskék hasznos fegyverek
De ki tudja, mért növesztenek
tüskét az emberek.
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Dr. Kreft-Horváth Loránd

Várostakarítási program kezdõdött Komáromban
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„Van mit tisztáznunk” várostakarítási program indult Komáromban 2007. szeptember 14-én, pénteken. Az egész városra kiterjedõ szemétgyûjtési akciósorozat elsõ eleme Komárom Város Önkormányzata és a Nokia Kft. közös szervezésében és támogatása által jött létre, melyen a komáromi diákok és a Nokia Kft. dolgozói vettek részt. A
szervezõk reményei szerint a város megtisztulása mellett ez a program hozzájárul a
fiatalok környezettudatos neveléséhez és környezetvédelmi oktatásához is. Jövõ év
áprilisában a program folytatódik.
Eddig a sajtóhír. De hogy is kezdõdött ez az egész?
Az ÉLETTÉR Egyesület szervezésében Ötvös Zoli barátommal 2007 tavaszán a
monostori „kiserdõben” szedtük a mások által otthagyott szemetet, és arról elmélkedtünk, hogy vajon meddig marad tiszta az erdõ. Zoli átfogó szemétgyûjtési programot
javasolt, hisz ha egyre többen szedjük a szemetet, akkor egyre többen vigyázunk a
környezetünkre, és egyre kevesebben dobják el a hulladékot. Ezzel teljes mértékben
egyetértettem, mert fontosak a városunk több pontján szigetszerûen szervezõdõ szemétgyûjtési akciók, de jó lenne egyszerre az egész város területét is kitakarítani.
A szervezésben nagy segítséget jelentett Tóth Bernadett környezetvédelmi referens kitartó és átgondolt munkája. A nyár folyamán a közterület-felügyelõk segítségével felmérte a szemetes területeket, ezeket felosztotta a komáromi iskolák között, megszervezte a tanári tájékoztató megbeszélést, és elkészítette azokat az elméleti anyagokat, melyek a gyermekek környezettudatos nevelését segítik. Ezek az anyagok kiosztásra kerültek az iskolákban, melyek a szülõk számára is fontos információkat tartalmaznak a helyi környezetvédelmi intézkedésekkel kapcsolatban.
A szemétgyûjtési akció délutánján érdemes volt végignézni a várost Szõnytõl Monostorig; rengeteg szemetet gyûjtöttek a diákok, városunk fellélegzett. Köszönet illeti
Komárom Város diákjait és pedagógusait, amiért ilyen lelkesen vettek részt az akcióban. Remélem, hogy a munkájuk fejében kapott sporteszközöket, udvari padokat
örömmel használják már.
Ne feledkezzünk meg a NOKIA Kft. közremûködésérõl sem, hisz buszokat biztosítottak a diákok számára, melyekkel a munkaterületekre szállították a tanulókat. Timo
Kahelin vezérigazgató és „nokiás” csapata pedig igazi példát mutatott azzal, hogy õk is
gyûjtötték a szemetet. Timo Kahelin úr elmondása szerint Finnországban a környezetvédelemnek magas fokú kultúrája van, és neki természetes volt, hogy részt vett a
munkában.
Köszönet illeti még a SOLUM Rt.-t, akik egy munkagépet biztosítottak a nagyobb
tömegû hulladék elszállításához.
A „Van mit tisztáznunk” szlogen megalkotóját Radics Gábor „médiagurut” is meg
kell említenünk, mert elnevezésében is igazi szellemi töltetet adott a programnak.
Ebbõl a rövid összefoglalóból is kitûnik, hogy a várostakarítási program sok embert megmozgatott Komáromban, a kezdeti sikereken felbuzdulva folyt. köv…
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Oplaznik Gabriella

Elfelejtett kincseink: cékla és a sütõtök
Táplálkozásunk egyik alapelve, hogy földrajzi helyzetünknek és a mindenkori
évszaknak megfelelõ növényeket fogyasszunk! Ennek
egyik ékes bizonyítéka, amikor távoli országba utazunk,
és ott több napon át az országban termõ, honos alapanyagokból készült étkeket esszük, ekkor a legtöbb embernek gyomorproblémái, migrénes fejfájásai, epegondjai jelentkeznek. Természetesen ma már a magasabb
besorolású hotelek konyhái igazodnak a vendégek étkezési kultúrájához, így csak akkor jelentkeznek a problémák, ha a hotelen kívül étkezünk. A lényeg, hogy egyszer-egyszer nem gond, ha
idegen ország, kontinens konyhakultúrájával megismerkedünk, de figyelnünk kell
arra, hogy nem nekünk való azok tartós fogyasztása. Tanácsolom, ha számunkra idegen konyhakülönlegességek annyira ízlenek, és a fogyasztásukat rendszeresen szeretnénk élvezni, akkor az idegen alapanyagokat, nálunk termesztett, vagy nálunk honos
zöldségekkel, gyümölcsökkel cseréljük le.
Térjünk vissza arra, hogy akkor mi is való
nekünk?
Õsszel és télen a melegítõ hatású gabonákra, gyökérzöldségekre, gumókra, olajos magvakra, és gyümölcsökre. Fõzéssel és sütéssel, a
fûszerezéssel fokozzuk ezek melegítõ hatását.
Ilyenkor szervezetünk nem igényli a déligyümölcsöket, mert azok hûtõ hatásúak! Díszítésre,
néha az étkezés színesítése kedvéért fogyaszthatjuk, de a hideg évszakokban ne ezek képezzék táplálkozásunk gerincét. A primõröket sem javaslom fogyasztásra, mert a természetes érlelés hiányában olyan kémiai anyagokat használnak termesztésük során, mely
a fóliázásnak köszönhetõen (zárt térben) nem tudnak lebomlani és felhalmozódnak a
zöldségben.
Jelenlegi írásomban olyan nálunk honos két zöldséget szeretnék bemutatni, megkedveltetni, mely az átlagos ember táplálkozásából nagy hiba volt számûzni. Példátlan
ásványi anyag és vitamin található bennük, igen ízletesen és sokféleképpen elkészíthetõek, valamint az átlag zöldségárakhoz képest kimondottan olcsón beszerezhetõek.
Mellékesen jegyzem meg, - mivel termesztésük egyszerû, - nem igényel különösebb
ápolást, permetezést tápanyag-utánpótlást, így nem, vagy kevésbé fertõzöttek kémiai
anyagokkal.
Aki foglalkozik színterápiával, az azt is tudja, hogy élénk, meleg színei szintén
számos kedvezõ hatást váltanak ki egészségünkre, életkedvünkre.
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Annak érdekében, hogy ne csak megismerjük, de meg is kóstolhassuk ízeit, egyegy kevésbé ismert receptet is közreadok. A zöldségek leírását és a recepteket, Nagy
Gabriella: „Zöldségvarázs, ételek céklából és sütõtökbõl” címû kiadványból gyûjtöttem. Remélem kellemes „barátokra” tesznek szert az ismerkedésbõl, és finom étkekkel
bõvül téli étlapjuk. Jó étvágyat kívánok!
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CÉKLA
Õshazája a Földközi-tenger vidéke, a rómaiak és a görögök már Kr.e.2000 körül is ismerték. Nálunk csak XVII.
században kezdték termeszteni. Fontos téli zöldségnövényünk, mivel sokféle vitamint (C, B1,B2,B6, P), ásványi
anyagot (vas, magnézium, szilícium,cink, kálium,
nátrium,kalcium,foszfor) tartalmaz.
A népi gyógyászatban elsõsorban vérképzõ tulajdonságai miatt alkalmazzák. Magas vastartalma miatt segíti a
vörös vértestek regenerálódását és képzõdését, emeli a
hemoglobin szintet. Meszesedést oldó hatása miatt fogyasztása ajánlatos a magas vérnyomásban, visszér tágulatban, érelmeszesedésben szenvedõk számára. Friss oxigénnel látja el a szöveteket, tisztítja a vesét, epehólyagot,
ereket. Vértisztító hatásánál fogva méregteleníti a májat. A nyers céklalé daganat-gátló
hatású, fokozza a szervezet ellenálló képességét, erõsíti az immunrendszert, így a daganatos betegségben és sugárfertõzésben szenvedõk gyógyulásához nélkülözhetetlen.
Mivel hosszú ideig eltartható és tápértékét, színét megtartja, jelentõs szerepe van
téli táplálkozásunkban. Élénkvörös színe szemet gyönyörködtetõ, emellett serkenti a
vitalitást, életkedvet. A vörös szín szimbolizálja a tüzet, vért, szenvedélyt, õsenergiát,
ezért alkalmas a pangások megszûntetésére, az elakadt életfolyamatok újraindítására.
Élénkíti az anyagcserét, aktivizálja az emésztést, és a méregtelenítést. Akiben túl sok az
energia és nincs szüksége teljesítõképessége fokozására, az ne fogyasszon sok piros,
vagy vörös színû ételt, mert ez az agresszió a harc és az erõszak, a szenvedély színe is.
Elkészíthetjük nyersen és hagyományos módon fõzve levesnek, fõételnek, savanyúságnak, ivólének. Sok rostanyagot tartalmaz és édeskés íze ellenére alacsony a
kalória tartalma, ezért a diétázók és a fogyni vágyók számára nélkülözhetetlen.
A SÜTÕTÖK
Az egész világon ismerik és szeretik. Nálunk is több
fajtája ismert az óriástöktõl a sonkatökig.
Nedvdús húsából ízletes ételek készíthetõk, emellett számos betegség gyógyítására alkalmas.
Jelentõs mennyiségû A, B1, B2, C és E vitamint,
vasat, kalciumot, szelént, és cinket tartalmaz.
Magas a karotin tartalma is. A karotin az A-vitamin élõ anyaga, provitaminja. A
zsírban oldódó A-vitaminnak fontos szerepe van a látásban, fényérzékelésben a nyálkahártyák, a fogíny és a bõr épségében. A bõr megfelelõ karotin tartalma megvéd az
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UV sugárzás káros hatásától, megvéd a bõrrákkal szemben, megszünteti az öregségi
foltokat. A sütõtök minden formája alkalmas a szemproblémák, vese és hólyagbetegségek gyógyítására. Erõsíti a lépet. Segíti az immunrendszer és a pajzsmirigy tevékenységét, ezáltal ellenállóvá tesz a légúti fertõzésekkel szemben. Leromlott állapotú betegeknél segíti a gyógyulási folyamatokat. Fontos szerepe van a rákmegelõzésben. Külsõ
borogatásként kiütések és égési sérülések gyógyítására használják. A magjából hideg
eljárással sajtolt olaj igen értékes, rákmegelõzõ, a prosztata-megbetegedések gyógyítója. Hashajtó, béltisztító, valamint féregûzõ hatású.
Meleg, vidám színe javítja a gondolkodást, elõsegíti a nyitottabbá válást, mind
intellektuálisan, mind spirituálisan. A sárga szín kedélyállapot-javító, növeli a szellemi
aktivitásunkat, felfogóképességünket, lendületbe hoz. Vizsgák elõtt, vagy különösen
fontos szellemi tevékenység elõtt együnk sárgát! Emeli a vérnyomást, segíti a máj
méregtelenítõ tevékenységét, serkenti az emésztést.
A sütõtök gyümölcs és zöldség egyszerre. Fogyasszuk nyersen, fõzve, sütve, készülhet belõle leves, saláta, sütemény.

Receptajánlatok:
Céklasaláta dióval:
Hozzávalók: 2-3 fej cékla héjában megfõzve, 2 fej lilahagyma, 2 narancs, 10 dkg
dió, dl olíva olaj,1 citrom leve, 1mk õrölt kömény, só, (ha szükséges kevés méz, vagy
cukor)
A fõtt, hámozott céklát, a hagymát vékony csíkokra vágjuk, a narancsot gerezdekre
szedve apróra vágjuk, a diót durvára daráljuk. Egy tálban összekeverjük hozzávalókat,
kicsit érlelni hagyjuk és tálaljuk.
Narancsos céklaleves:
Hozzávalók: 3 nagy fej fõtt cékla apró kockákra vágva, 1 nagy narancs gerezdekre
szedve és szintén apróra vágva, 1 fej vöröshagyma apróra felkockázva, 2 ek hidegen
sajtolt olaj, 2 l zöldségleves, 2 dl joghurt, az ízesítéshez õrölt bors, só.
A felhevített olajra dobjuk a zöldségeket, felöntjük a zöldséglevessel, sózzuk, borsozzuk, összeforraljuk. Egy csészényit rúdmixerrel pépesítünk, belekeverjük a joghurtot és visszaöntjük a többi leveshez. Még egyet forralunk rajta és tálaljuk.
Szezámmagos cékla:
Hozzávalók: 4 nagy fõtt cékla, 2 ek olaj, 2 ek szezámmag, 2-3 gerezd apróra vágott
fokhagyma, 2 ek petrezselyem zöld összevágva, só, bors.
A céklát csíkokra vágjuk. Egy serpenyõben a vajon 2 percig sütjük a céklacsíkokat,
majd rádobjuk a fokhagymát, a szezámmagot és együtt sütjük kicsit. Vigyázzuk, hogy
a szezámmag ne barnuljon meg, mert keserû lesz. Végül sózzuk, borsozzuk és rászórjuk az apróra vágott petrezselyemzöldet, egyet keverünk rajta és tálaljuk.
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Céklakrém:
Hozzávalók: 1 nagy fej héjában fõtt cékla, 1 dl hidegen sajtolt olaj, 1 ek citromlé,
mk majoránna, 1/2 mk kakukkfû, mk bazsalikom, só.
A fõtt céklát lereszeljük és az olajjal, citromlével, valamint a fûszerekkel
összeturmixoljuk.
Vöröskáposzta céklával:
Hozzávalók: fej közepes nagyságú vöröskáposzta legyalulva, 2 fej cékla félpuhára fõzve, 4 ek vörösbor (helyettesíthetõ: 1 ek vörösborecet + 3 ek víz keverékével)
3 ek vaj, 3 gerezd zúzott fokhagyma, só.
Egy tálban elkeverjük a káposztát a borral, sóval, órát állni hagyjuk. A céklát
csíkokra vágjuk. A vajban megfuttatjuk a fokhagymát, beledobjuk a céklát és a káposztát. Jól összekeverjük és lefedve, kis lángon puhára pároljuk (kb. 10-15 perc).
Sütõtök leves tejfölösen:
Hozzávalók: 1 kg sütõtök hámozva, kockára vágva, 1 fej kockára vágott vöröshagyma,1,5-2 l zöldségleves, 1 pohár tejföl, 1 ek olaj, só, fehér bors, õrölt szerecsendió.
Az olajon megfuttatjuk a hagymát, rádobjuk a sütõtököt, és pár perc párolás után
felöntjük a zöldséglevessel. Ízesítjük, és addig fõzzük, amíg a tök megpuhul. A tejfölt a
végén keverjük bele, egyszer összeforraljuk a levessel és tálaljuk.
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Sütõtökös tészta:
Hozzávalók: 30 dkg metélt tészta, 20 dkg sütõtök (héja nélkül mért), 10 dkg tehéntúró, 5 dkg reszelt sajt, 2-3 gerezd fokhagyma, só 2 ek olaj, szerecsendió.
A tököt sütõben megsütjük, húsát kikaparjuk és összetörjük, majd elkeverjük a
túróval, szerecsendióval, sóval. Az apróra vágott fokhagymát 2 ek olajon megfuttatjuk,
és a tökkeveréket beleforgatjuk. Közben a tésztát sós vízben kifõzzük és összekeverjük
a tökpürével. Kevés olajjal kikent tûzálló tálba tesszük, tetejére szórjuk a reszelt sajtot,
és 15-20 percre a sütõbe tesszük.
Sütõtökös gombás rakottas:
Hozzávalók: 2 kg gyalult sütõtök (nem kell, hogy nagyon édes legyen), 25 dkg
gomba szeletelve, 1 fejvöröshagyma apróra vágva, 1 dl olaj, 2 dl tejföl, 1 tojás, 10 dkg
reszelt füstölt sajt, só, bors, 1 ek citromlé.
A gyalult tököt kevés sós-citromos vízben 5 percig pároljuk. Csak annyi víz legyen
rajta, ami a pároláshoz szükséges. A hagymát az olajon megpirítjuk, rádobjuk a gombaszeleteket, sózzuk, borsozzuk, szintén 5 percig pároljuk. Egy tûzálló tálat kikenünk,
alulra rétegezzük a tök felét, erre rásimítjuk a gombaragut, megszórjuk a sajt felével, és
a többi tökkel betakarjuk. A tejfölbe keverjük a tojást és a sajt másik felét, majd ezt a tök
tetejére öntjük. Elõmelegített sütõben kb. 200 C fokon 20 percig sütjük.
Sütõtök saláta:
Hozzávalók: kg sütõtök durvára gyalulva, vagy reszelve, 4 alma vékony csíkokra
vágva, 1 citromleve, 1 ek tökmagolaj, 1 ek olívaolaj, 2 ek nyers tökmag, só.
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A hozzávalókat összekeverjük, fogyasztás elõtt rövid ideig állni hagyjuk, hogy az
ízek összeérjenek.
Sütõtökös sütemény:
Hozzávalók a tésztához: 1 kg sütõtök, 4 tojás felverve, 5-6 ek olaj, 25 dkg Graham
liszt, 2 dl méz, só, 1-1 kk sütõpor és szódabikarbóna, szegfûszeg és fahéj.
A bevonathoz: 10 dkg Mascarpone, vagy ehhez hasonló krémsajt, 5 dkg vaj, 5 dkg
gyümölcscukor darálva, kevés vaníliás cukor.
A tököt nyersen lereszeljük, belekeverjük a tojásokat és az olajat, majd a többi
hozzávalót is. Kikent tepsibe öntjük és elõmelegített sütõben 180-200 C fokon megsütjük (kb.40-50 perc). Ha kihûlt a tetejére rákenjük a krémsajtos bevonatot. Ehhez a
krémsajtot habosra keverjük a vajjal és a porrá tört cukorral, beletesszük a vaníliás
cukrot. Ha túl kemény lenne, fellazíthatjuk 1-2 kanál tejszínnel.
Sütõtök golyók:
Hozzávalók: 1 kg sütõtök, 10 dkg darált dió, 10 dkg kókuszreszelék, 3ek méz, 1 kk
õrölt fahéj, 3-4 ek szezámmag.
A megsütött tök húsát kikaparjuk, belekeverjük a darált diót, a mézet, fahéjat és
annyi kókuszreszeléket, hogy formázható sûrûségû masszát kapjunk. Kis golyókat
formázzunk, és szezámmagba forgatjuk.
Sütõtök kompót aszalt szilvával:
Hozzávalók: 1 kg sütõtök, 25 dkg alma, 15 dkg aszalt szilva, 2 narancs, 1 egész
citrom, citrom leve, pár szem szegfûszeg, kardamom mag, darabka fahéj, csipet só.
A tököt meghámozzuk, kis kockákra vágjuk és csipet sóval, a fél citrom levével
ízesített l vízbe feltesszük fõni. Egy másik edénybe 1 l vizet felforralunk és beletesszük a fûszereket, a szilvát, és kb. 5 percig fõzzük. A kockákra vágott almát és a
gerezdjeire szedett narancsot és a citromot a szilvás vízbe öntjük. Egyet forralunk rajta,
és azt a megfõtt tökre öntjük. Így hagyjuk kihûlni. Utána még ízesíthetjük citromlével,
vagy mézzel.
Sütõtök befõtt:
A tököt meghámozzuk, és kockára vágjuk. Egy liter vízbe dl almaecetet számolva
vizet forralunk, majd beledobunk ízlés szerint fahéjdarabokat, szegfûszeget, gyömbért, végül a tökkockákat és puhára fõzzük (10-15 perc). Forrón üvegekbe tesszük,
tetejére néhány citromkarikát teszünk, majd dupla celofánnal lekötjük. A celofánok
közé tartósító szert teszünk, így az nem érintkezik a kompóttal, de meggátolja a romlási
folyamatot. Így bármely más lekvárral, vagy befõttel is eljárhatunk.
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Turi Zsolt

40 éves a szõnyi focipálya

Tornaünnepély a Vásártéren 1958-59
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Készül a pálya Galambos Tamás ifjú testnevelõ irányításával, 1966

Megérkezett a gyeptégla 1966
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Épül a salak futópálya, 1966
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A pályaavatón gyõztes Szõny válogatott, 1967
Felsõ sor: Turi Gyõzõ, Molnár László, Tóth Sándor, Fekete Attila,
Hántai Ferenc, Villám Imre
Alsó sor: Vidáts Csaba, Jánosi László, Neuwirth Lajos, Lakics Balázs,
Bútor László
Még a mai napig is sokan emlékeznek Szõnyben arra a két tornaünnepélyre, melyet
a Vásártéren rendeztek 1958 és 1959-ben az iskolai tanév végén, Galambos Tamás
testnevelõ irányításával. /Késõbb Komáromban, majd a megépült új pályán rendeztek
hasonlókat./ Ebben az idõben az iskolának 8 telke volt, fontos állomás volt, hogy 1964
októberében átadták, az új épületet, melyben már mindenki együtt tanulhatott.
Az iskola melletti gépállomás területének egy részének átadásával felvetõdött a
gondolat, hogy egy nagyméretû focipályát kellene létesíteni. Helyi szinten nagy szervezkedés kezdõdött, megmozdult az egész falu /a terület rendbetétele, földmunkák./
Ekkor, mint a mesében, bejelentkezett egy osztrák úr a helyi tanács elnökénél Vizur
Lászlónál, hogy megvenné a Vásártéren lévõ gyep nagy részét, mert jó minõségûnek
találja, és szívesen elszállítaná Ausztriába focipályának és más célokra egyaránt. Egyezkedés kezdõdött, rendben van, mondták a helyi vezetõk, a vételár mellett, ha a Szõnyben megépülõ új pályára megfelelõ mennyiséget is kivágnak, és az újra füvesítésrõl is
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gondoskodnak. Jól van, mondták az osztrákok, de a szállításról helyben kell gondoskodni. Az akkortájt legmodernebb gépekkel kivágott mintegy 54.000 db, 30X60 méretû gyeptégla a szõnyi pályára került, és ennek mintegy kétszeresét pedig kamionnal
Ausztriába szállították. Sokan dolgoztak a helyiek közül. Tanítási szünetet rendelt az
akkori igazgató Vasvári Pál, és a legnagyobbak a 7. és 8.-ik osztályosok is sokat segítettek, Galambos Tamás szervezésében. A pálya körüli salakot Almásfüzitõrõl hozták
vasúton, terítését, hengerlését szintén „társadalmi” munkában végezték.
A pályaavató ünnepséget 1967-ben tartották a Tatabányai Bányász nagyhírû elsõ
osztályú labdarúgóinak vendégjátékával, ellenfél Szõny válogatottja volt. A csapat
játékosai, volt szõnyi diákok, az ország minden részébõl jöttek össze különbözõ osztályú bajnokságokból erre a jeles alkalomra. Meglepetésre 7:2 arányban Szõny
csapata bizonyult jobbnak, a több mint kétezer nézõ elõtt, nagy ünneplés közepette.
Az elkészült nagyméretû focipálya ebben az idõben egyedülállónak számított,
hiszen az egész Dunántúlon nem volt több olyan általános iskola, aki rendelkezett
volna ilyen pályával és napjainkban is kevésrõl mondható el ez az országban. Becsüljük meg, köszönjük meg az akkoriaknak, és használjuk, sportoljunk még rajta nagyon
sokáig.

Rácz Lászlóné
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Sétatér
Sírok között járok,
Keresem a múltat.
Olvasom a sorokat:
Élt 14 évet, élt 70-et.
Eltemettem szerelmemet,
Eltemettem gyermekemet.
Elevenedik a kép,
Benépesül a sétatér.
Ott ifjú pár jön,
Amott egy gyermek.
Öregapó tipeg párja mellett.
Szomorú-fûz bókol utánuk
Alatta alussza álmát Ákos.
Hófehér márvány õrzi álmát,
Itt temették el Pálmát.
Ott gránát tépte gránit.
Rajta ezer gyertya világít
Négy égtáj felé nyújtja karját,
Néz szerte-szét,
Neki idegen e sétatér.
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Labancz Ádám

A játék öröme
Egy év távollét után ismét Monostoron edz és játssza meccseit a Koppánymonostori
Sportegyesület csapata, illetve csapatai, hiszen három is van belõlük: az ifjúsági, a
felnõtt és a hölgyek. Mindhárom csapat hétrõl hétre versenyszerûen rúgja a labdát. Az
1992-ben (újra-) alakult sportegyesület a 2006-2007-es bajnoki évadot játszotta a
komáromi Czibor Zoltán Sporttelepen, mivel Komárom Város Önkormányzata jóvoltából felújításra került a monostori labdarúgó pálya, melyet most nagy büszkeséggel
vettek birtokukba a focisták. A pályát a Monostori Falunapok keretében augusztus 19én a város és a városrész elõjárói adták át.
Örömmel mondható el, hogy jelenleg már 60 igazolt sportolója van az egyesületnek, így hét közben az edzéseken rendre benépesül a pálya, jó látni a játékosok
lelkesedését kortól és nemtõl függetlenül… Az egyesület tagjainak létszáma tovább nõ
a remények szerint, hiszen a Dózsa György Általános Iskolával együttmûködve a cél
egy serdülõ korosztályú csapat létrehozása. Elsõdleges célunk a gyerekek visszacsábítása a számítógép mellõl a sportpályákra, illetve az utánpótlás nevelése.
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A helyi csapat
Álló sor: Tóth András, Zsidi Róbert, Csordás István, Halász Norbert,
Skuba Zsolt, Skuba István, Labancz Ádám, Hatajer Antal
Guggoló sor: Kovács Krisztián, Balázs Attila, Kerekes György,
Vajai Máté, Balogh Szilárd
Fekvõ sor: Rusznyák Krisztián, Pekler Gábor (balról jobbra)
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Komárom város anyagi támogatása révén az egyesület rendelkezik azzal az anyagi
háttérrel, mely segítségével biztosítani tudja a csapatok versenyeztetését, mely nem kis
költséggel jár manapság. Egyre több helyi lakos, vállalkozó érzi szívügyének a sport
támogatását, ami rengeteg társadalmi munkában nyilvánul meg, így a pálya és környéke olyan ma, amire méltán büszkék lehetünk!
Ami a jövõt illeti: nagyon hiányzik a saját klubépület az öltözõkkel, ám remélhetõleg nem kell rá sokat várnunk. Jelenleg folyik a tervezés, majd várhatóan 2008-ban
elindulhat a kivitelezés is. Még 2007-ben elkezdõdik egy edzõpálya kialakítása, ami
lehetõvé teszi az edzést mostoha idõjárás mellett is, ezzel jelentõsen megkímélhetjük
az új pályánkat. Amennyiben így folytatódik a csapatok bõvülése, illetve egyre több
gyermek bevonása a helyi sportéletbe, szükségünk is lesz minden talpalatnyi helyre!
Mindenki, aki megfordul a sportpálya körül, érezheti, láthatja, hogy valami elkezdõdött. Reméljük, hogy mindez sok-sok örömöt szerez majd a jövõben mindenkinek,
aki valamilyen formában kapcsolatba kerül a sporttal Koppánmonostoron. Legyen az
játékos, szurkoló, gyermekét elkísérõ szülõ, sportvezetõ, támogató, vagy akár egy türelmes focista-feleség…

József Attila

Kirakják a fát
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A pályaudvar hídja még remeg,
de már a kényes õszi szél dorombol
és kiszáradt hasábfák döngenek,
amint dobálják õket a vagonból.
Ha fordul is egy, a lehullt halom
néma... Mi bánt? Úgy érzem, mintha félnék,
menekülnék, hasáb a vállamon.
A kisgyerek, ki voltam, mégis él még.
A kiskölyök, ki voltam, ma is él
s a felnõttet a bánat fojtogatja,
De nem könnyezik, egy dalt zöngicsél
s ügyel, hogy el ne szálljon a kalapja.
Tõletek féltem, kemény emberek,
ti fadobálók, akiket csodáltam?
Most mint lopott fát, viszlek titeket
ez otthontalan, csupa-csõsz világban.
1936
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Egyesületünk a tatabányai civil napon szervezeti jósláson kapott útmutatást a következõ évhez. Lássuk, mi ígértek a csillagok!

GYARAPÍTÁS
(Képjel: Egy edény túlcsordul az anyagi és szellemi javaktól.)
A növekedés, kibontakozás, fejlõdés, termékenység és feldúsulás ideje.
„Gyarapítás. Üdvös, ha van célod, amelyet követsz.
A jósjel mögött az egymást segítõ és növelõ erõk harmóniája áll. Ezt úgy éled meg,
mint a valóra válás korszakát. Régóta vártad - most megérkezik. Ami most indul, az jó
szelet kap és messzire jut. A Szél és a Gerjesztõ (Dörgés) együttes munkája ez. E jelben
a gondok megoldódhatnak, kapcsolatok és tervek virágzóvá válhatnak. Használd ki a
jó szelet! Legyen világos terved, úti célod, és add bele vállalkozásaidba min-den
erõdet. Most rádöbbenhetsz, mennyi erõd van! (A gyógyulás és fel-erõsödés jele ez, a
külsõ-bensõ életenergiák feldúsulása.) Személyiséged is gazdagodik. A szervezet sokkal jobban megismeri önmagát a „menõ”, sikeres, mint a sikertelen korszakaiban,
mert ilyenkor az addig rejtett jó és rossz tulajdonságok a felszínre kerülnek. Akiben
hatalomvágy bujkált, az ilyenkor meghülyül a hatalomtól, az egoista pedig jó lapjárás
esetén hajlamos lesz minden sikerét önmagának betudni. A sikerben minden ember
leleplezõdik - jó esetben önmaga elõtt is. Közhely, hogy a „hatalomtól mindenki
meghülyül”. Így van ez más kísértéssel is: jó lapjárás idején az ego is felpuffad, s
hajlamos minden sikerét saját varázshatalmának betudni. Ezért mondja a Bölcs:
„A Gyarapodás idején az Igaz Ember, ha jót lát: követi, ha hibája van: elhagyja.”
A jó élettervet onnan tudod megkülönbözetni a rossz tervtõl, hogy a „jó” mások
számára is üdvös - a „rossz” csakis neked hozhat hasznot. Az „átkelés a Nagy Vizen”
azt jelenti, hogy bár nem tudod, mi vár odaát, azt se, milyen veszélyes az út, de vágj
neki bátran!
A Mester tudja, mi vár odaát. De nem mondja meg. Szükséged van ahhoz a bátorsághoz s önfeledt merészséghez, amelyet csakis az ismeretlenbe való ugrással szerezhetsz meg. Egyelõre csak egyetlen támaszod van: a hited. Higgy magadban, s a Mesteredben! Mindennapi értelemben a jósjel vállalkozásra biztat. Fogj bele, s hajtsd végre!
Gondolatok
A ,Ji” megtermékenyített, áldott állapot.
Gazdag jövõ ígéretét rejti. A láthatatlan világ segít. Ezt a segítséget akkor kapod
meg, ha sorsodat éled - ha élettervedet teljesíted. Ez a „jó szélirány”. A segítséget akkor
veszíted el, ha „eltérsz az iránytól” - ha a földi életbe - belevakult egód átveszi az
irányítást. Maradj hangolt, nyitott, érzékeny a jóra! A sikerbe több ember bukott bele,

253

EGÉSZSÉG, TERMÉSZET

MONOSTORI KALENDÁRIUM

mint a bukásba. Légy óvatos! Egy rablóbanda is akkor züllik szét, amikor a zsákmányon osztozni kezd. Harcmûvészetben a „Li” az a pillanat, amikor hosszú és nyomasztó idõ után felvillan a gyõzelem lehetõsége. Ezt bátran és céltudatosan ki kell
használni - de nem szabad beleszédülni! Más gyõzni, és más diadalt aratni. A gyõzelmet az ember megérdemli - de a diadalba elõbb-utóbb belerokkan.
Vonások
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1. Elõnyös elszánnod magad a felpezsdítõ nagy tettre. Nagy üdv. Nincs hiba.
Vége a passzivitás idejének. Lehet, hogy önmagadat érzed gyengének, vagy túl
nagynak a feladatot, de bátran vágj bele! Lelkesen! Hittel! Jó erõk segítségére számíthatsz.
2. Valaki feltehetõen gyarapít!
Itt olyan áldásról van szó, amely nem saját erõfeszítésünk eredménye. „Kívülrõl”
jön - a jóslat õsi értelme szerint embertõl, szellemektõl, s Istentõl. A kitartás azt jelenti,
hogy jó szerencsében is maradj a földön - légy szerény, ha a sors rád mosolyog.
(Megszédülhetsz - s ez nem jó.)
3. Még a sikertelen, balszerencsés ügyek is gyarapítanak!
A Gyarapodás idõszaka olyan erõteljes, hogy még kikerülhetetlen (karmikus) bajok is elõnyödre válnak. Lelkileg, emberileg gazdagítanak, erõsebbé tesznek, s ez a
„bensõ gyarapodás” elõbb-utóbb külsõ sorsodban is megnyilvánul.
4. A Középpel tarts.
A vonás õsi jelentése a médium szerepérõl szól, akinek ihlete megmenti országát a
bajtól. Akkoriban egy közelgõ háború vagy természeti csapás elõl az egész nép máshová vándorolt.
Szereped az olyan „közvetítõ”, akire lent is, fent is hallgatnak. Az idõszak pedig
roppant jelentõs: hosszú ideig meghatározza a jövendõt.
Ilyenkor döntõ, hogy õrizd a Közepet!
Sem vezetõ nem vagy, sem vezetett - a kettõ között állsz. Mindkettõt meg kell, hogy
értsd; ez nyitottságot igényel.
De fõleg tapintatot, mert te hordozod az igazat, ami mindenki érdeke.
Új születik. Vegyél részt benne: szükség van rád!
5. Igaz vagy (jou fu), és szíved önzetlen, jó. Ne kérdezd: az út nyitva
áll. (Nagy szerencse.) Igaz és önzetlen szív önmagában hordja jövõbeli
jutalmát.
Jou fu azt is jelenti, hogy kapcsolatban állsz a jó szellemekkel. „Önzetlen szív”
pedig azt is jelenti, hogy másokkal törõdsz, és könyörületes vagy.
Ez gyarapodásod alapja: ezt ugyanis a látható s láthatatlan világ is értékeli.
Akkor vagy jó, amikor nem tudod magadról, hogy „jó” vagy.
Amikor jóságod önkéntelen, természetes. Ilyenkor „könyörületes” is vagy, mert
nem ítélkezel, nem minõsítesz, nem azt nézed, hogy megérdemli-e, vagy sem: adsz,
mert árad belõled.
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Juhász Gáborné

Rákosi vipera
Hogy mit lehet szeretni egy csúszó-mászón? Végül még ma sem tudom. Adacsról kb.
egy órányi kocsikázás után érkeztünk meg a
viperatelepre, hogy megismerjük hazánk egyik
kevéssé ismert állatfajának néhány egyedét.
Ha elhivatottságból kell példát mutatni,
akkor az ott, látható volt. Emberek arra tették
fel életüket, hogy egy kipusztulófélben lévõ
fajt megmentsenek. Fiatalok, egyetemisták,
középiskolások dolgoznak a projekten.
Elõször nem láttunk semmit, csak néhány rácsot, ketrecfélét. Aztán kiderült, hogy
azokban vannak a „rákosi vipera” szülõk, akik a hozzáértõk szerint mind különböznek egymástól. Azt sem gondoltam volna, hogy bizony a „kismamákat” legalább úgy
vigyázzák, mint az embernél, s hogy a kis kígyók életük elsõ napjait inkubátorban
töltik. A teleltetés sikeréért egy mesterséges fészket terveztek, s hogy az, hogyan válik
be, az 2008 tavaszán derül ki. Teljesen laikusan a rácsodálkozás volt rám jellemzõ a
látogatás során. Számomra még mindig hihetetlen, hogy emberek ennyire elszántak,
ennyire fanatikusak tudnak lenni. Azt, hogy a Földet csak kölcsön kaptuk unokáinktól,
azt ott is megérthettük. Gyakrabban kellene ilyen helyekre járnunk, ennyire elszánt
emberekkel beszélnünk mindannyiunknak, s talán megváltozna önzõ életszemléletünk, környezettudatosabban tudnánk élni. Valószerûnek tartom, hogy a Net-en ször-
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fözve nem állnának meg önök sem a szócikknél, ezért szíves figyelmükbe ajánlom
alábbiakban a tudományos leírást.
1892. április 28-án a Károlyi Magyar Természettudományi Társulat Állattani Szakosztályának 5. értekezletén Hermann Ottó a Pelias berus keresztes vipera elterjedésérõl tartott egy elõadást, s bemutatott két viperát, melyet a Rákoson gyûjtött. A faj
magyar nevéül a rákosi vipera, mert a Rákoson terem a legbõvebben. Késõbb politikai
okokból – tekintettel Rákosi Mátyásra – az állat a parlagi vipera nevet kapta.
A rákosi vipera, sztyeppmaradványok lakója. Mai állományai nedves és száraz
gyeptípusok alkotta réteken, legelõkön maradtak fenn. Elterjedésérõl 1912-ben Méhely
Lajos így ír a Természettudományi Közlöny oldalain: „Hazánkban Rákoson, Angyalföldön, Rákoskeresztúron, Pusztaszentmihályon s a Babád pusztán, továbbá Örkényen, Kecskemét mellet a bugaczi és tázlári pusztán, a kolozsvári Szénafüveken, szórványosan Vasmegye lapályos részein s a Fertõ körül található. A jelenlegi populációk
mindössze Magyarország két területén a Hanságban és a Kiskunságban maradtak
fenn. A teljes hazai állomány valószínûleg kevesebb, mint 500 példány.
Magyarországon a rákosi vipera 1974 óta védett, 1988 óta fokozottan védett, 1992tõl pedig természetvédelmi szempontból a legkiemeltebb kategóriába tartozik, természetvédelmi értéke 1 000 000 Ft. Szerepel a Berni Egyezmény II. Függelékében, a
veszélyeztetett kategóriába sorolták, valamint a Madárvédelmi és Élõhelyvédelmi Irányelv II-es listáján is. A faj ún. minõsítõ faja a Natura 2000 kategóriának is, ezért a 2004ben kihirdetett, rákosi viperára vonatkozó „fajmegõrzési terv” egyik legfontosabb kitétele, hogy a rákosi viperának minden más természeti értékekkel szemben elsõbbséget
kell kapnia.
A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME), a Kiskunsági Nemzeti
Park Igazgatósága (KNPI) és a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság (DINPI) által
közösen benyújtott „A rákosi vipera (Vipera ursinii rakosiensis) hosszú távú megõrzésének megalapozása” címû pályázatát támogatásra méltónak ítélte az Európai Bizottság, és a LIFE-Nature alapból biztosítja a négyéves program (2004-2007) teljes költségvetésének 50%-át. E jelentõs támogatás, reményeink szerint, lendületet ad a rákosi
vipera védelmének és megteremti az alapját annak, hogy ez a mérges kígyó ne tûnjön
el állatvilágunkból és a Föld színérõl.
A Rákosi Vipera Védelmi Központ kialakításának igénye már évekkel korábban
felmerült. A 2004-ben felépült létesítmény elsõdleges célja a veszélyeztetett élõhelyekrõl bekerült állatok tartása és szaporítása. A központ szabadtéri terráriumaiban
lehetõség nyílik egy irányított tenyészési program folytatására. A központban nevelt
kisviperák, köszönhetõen a táplálékbõségnek és a ragadozók kizárásának, várhatóan
nagyabb arányban válnak szaporodóképes egyedekké, mint vadon élõ társaik.
Egy hüllõfaj, különösen egy mérges kígyó aktív védelme mindig megosztja a közvéleményt. Fontos célunk, hogy tájékoztassuk a lakosság minél szélesebb rétegeit a
rákosi vipera valós értékelése érdekében, javítva a faj és védelmi programunk általános megítélését.
Forrás: www.rakosivipera.hu
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Gyógyszeren él? Ügyeljen étrendjére!
Ha…
Alvadás gátló gyógyszert szed,

Kerülje…
a zöld levélzöldségeket (paraj, saláta, stb.).
Ezek gazdagok K-vitaminban, ami gátolja a
gyógyszer felszívódását.
tetraciklin tartalmú antibiotikumot szed,
A tejtermékek fogyasztását (két órával a
gyógyszer bevétele elõtt és után). A
kalcium megakadályozza a gyógyszer
felszívódását, így csökkenti a hatását.
MAO-bénító antidepresszánst szed,
Az erjesztett élelmiszereket (lágy sajt,
vörösbor, élesztõkivonatot tartalmazó
élelmiszerek). Ezek sok triamint
tartalmaznak, ami nagy koncentrációban
szívritmuszavart, mellkasi fájdalmat,
fejfájást és hányást válthat ki. A MAObénítók gátolják a tiramin lebontását.
Bizonyos vérnyomáscsökkentõket (pl. ún.
A grépfrútlevet, ami nagy mennyiségben
kalcium-csatorna-blokkolókat) szed,
fogyasztva gátolja a hatóanyagok
lebontását.
Nyugtatót, antidepresszánst, antihisztamint Teljes egészében az alkoholt, ami
szed,
fokozhatja ezeknek a szereknek az
idegrendszeri mellékhatásait.
Teofillin tartalmú készítményt kap
A kólát, kávét és az egyéb koffeint
asztmájára, légzési zavarára,
tartalmazó italokat. Az orvosok szerint a
koffein súlyosbíthatja a teofillin
mellékhatásait, így a hányingert és az
izgatottságot.
A legfontosabb: mielõtt elkezdené az újonnan felírt gyógyszert szedni, gondosan olvassa
el a dobozban lévõ tájékoztatót, mely tartalmazza az alapvetõ információkat

Forrás: Reader’s Digest 2002. július
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Terméktámogatás
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Terméktámogatás: Igen, miben segíthetek?
Vásárló: Hát, hosszas megfontolás után úgy döntöttem, installálni fogom a Szeretetet. Végigvezetne kérem a folyamaton?
Terméktámogatás: Rendben, szívesen segítek. Készen áll az indulásra?
Vásárló: Hát, nem vagyok egy mûszaki zseni, de azt hiszem, készen állok. Mit kell
elõször tennem?
Terméktámogatás: Elsõ lépésként nyissa meg a szívét. Megtalálta a szívét?
Vásárló: Igen, de egy csomó más program is fut jelenleg. Lehet telepíteni a szeretetet, miközben ezek futnak?
Terméktámogatás: Milyen más programok futnak?
Vásárló: Lássuk csak, van múltbéli megbántódás, alacsony önértékelés, harag és
neheztelés. Ezek futnak éppen.
Terméktámogatás: Nem gond, a szeretet fokozatosan törölni fogja a múltbéli megbántódást a jelenleg mûködõ rendszerébõl. A hosszútávú memóriában esetleg megmaradhat, de már nem fog megzavarni más programokat. Végül a szeretet felül fogja
írni az alacsony önértékelést a saját moduljával, amit egészséges önértékelésnek hívnak. Viszont a haragot és a neheztelést teljesen ki kell kapcsolnia. Ezek a programok
megakadályozzák a szeretet megfelelõ installálását. Ki tudja kapcsolni ezeket?
Vásárló: Nem tudom, hogyan kell kikapcsolni õket. Meg tudja mondani?
Terméktámogatás: Örömmel. Menjen a startmenübe, és indítsa el a megbocsátást.
Ezt addig kell ismételnie, amíg a harag és a neheztelés teljesen ki nem törlõdnek.
Vásárló: Rendben, kész! A szeretet automatikusan elkezdte telepíteni magát. Ez
normális?
Terméktámogatás: Igen, de ne feledje önnek csak az alapprogram van meg. El kell
kezdenie kapcsolódni más szívekhez, hogy hozzáférjen a frissítésekhez.
Vásárló: Hoppá! Máris kaptam egy hibaüzenetet. Azt mondja: “Hiba: A program
nem fut külsõ egységeken.” Most mit tegyek?
Terméktámogatás: Ne aggódjon. Ez azt jelenti, hogy a szeretet program belsõ szíveken való futásra lett tervezve, de az ön szívén még nem futott. Kevésbé technikai
nyelven ez csak annyit jelent, hogy önnek elõször saját magát kell szeretnie, mielõtt
másokat szerethetne.
Vásárló: Tehát most mit tegyek?
Terméktámogatás: Gördítse le az önelfogadás menüt; majd kattintson az alábbi
fájlokra:
- Megbocsátok Magamnak 2.0,
- Felfedezem az Értékeimet 1.5,
- Tudomásul Veszem a Korlátaimat 3.0.
Vásárló: Rendben, kész.
Terméktámogatás: Most másolja õket az „Én Szívem” könyvtárba. A rendszer felül
fog írni minden zavaró programot és kijavítja a hibás programozást. Ezenkívül törölnie
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kell a terjengõs önkritikát az összes könyvtárból, és kiürítenie a kukát, hogy biztosan
eltávolítsa teljesen és soha ne jöhessen újra elõ.
Vásárló: Megcsináltam. Hé! A szívem új fájlokkal telik meg. Mosoly jelent meg a
képernyõmön és a béke meg az elégedettség bemásolja magát mindenfelé a szívembe. Valamint az egész rendszerem melegedni kezdett. Ez normális?
Terméktámogatás: Sok esetben. Másoknak eltart egy ideig, de végül minden helyreáll a megfelelõ idõben. A rendszer melegedése normális, és javítja a szív mûködését,
ne aggódjon. Egyébként jó érzés nem?
Vásárló: De, csak szokatlan.
Terméktámogatás: Szóval, a szeretet telepítve és rendesen fut. Még egy dolog
mielõtt letennénk. A Szeretet Ingyenes Program. Figyeljen rá, hogy továbbítsa azt és a
különféle változatait mindenkinek, akivel kapcsolatba kerül. Õk is megosztják majd
másokkal, és visszajuttatnak viszonzásul önhöz is új és izgalmas változatokat.
Vásárló: Köszönöm.

Petõfi Sándor

Elvándorol a madár...
Elvándorol a madár,
Ha õszre jár
Az idõ.
(Tavasszal azonban ismét visszajõ.)
Száll... száll... száll... viszi szárnya;
Azon veszed észre magad, hogy már a
Távolság kék levegõit issza.
Olyan sebesen száll,
Hogy eltûnõ álomnak véled. A madárnál
Mi száll tova még sebesebben?... az élet!
De, mint a madár, ez nem tér többé vissza.
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Rainer Maria Rilke

Az idegen
Nem törõdött már a többiekkel,
nem felelt, fáradtan állt csak ott
s ujra elment; mindent elhagyott.
Éji út s ha úton kél a reggel:
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néki nászi éjnél többet ér.
Átélt már olyant, mikor a mély
égbõl szinte szúrt ezernyi csillag
s rejlõ láthatárok mind kinyíltak
s mint egy harc, úgy hullámzott az éj;
és olyant, mikor a hold kibukkan
hirtelen zsákmányolt kis falukkal
s mikor ápolt parkok mélyén ódon
kúriát emelt elé az éjjel,
mintha egyszer lakta volna régen,
félrehajtott fõvel állt az úton,
majd továbbment, mert jól tudta, sok
útja van még, ûzi már a lélek,
hívják új hidak, utak, vidékek
s távol, túlzott hírü városok.
S mind elhagyni, mindent, mindig, ujra
s vágytalan, csak úgy, seholsem élvén,
hagyni hírt és birtokot.
Mégis, piacokon, város szélén,
egy-egy kút sikosra járt kövénél
úgy érezte, hogy övé az ott.
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Virághoroszkóp
Az asztrológusok kilenc virághoz kötötték a születési napokat. Több évszázados
megfigyelés és tapasztalat alapján kozmikus összefüggéseket találtak e virágok és a
születésnapok között, amik hajlamosítanak egyes személyeket életvitelük, sorsuk, jellemük kialakulásában, tehetségük gondozásában.
A virágjegyekhez kapcsolódó hajlamokon kívül a személyiségünk kialakulásában
még jelentõs szerepet játszik a nevelés, környezet és a személyes adottságok is.
A születési napok szerint az alábbi táblázatból kiolvasható a virágjegy. Ez független attól, hogy mely hónapra esik.
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Napraforgó
Babarózsa
Szagos bükköny
Búzavirág
Liliom
Pipacs
Orchidea
Margaréta
Piros rózsa

NAPRAFORGÓ
Rokonszenves, szeretetre méltó ember. Nagyon vágyik a szerelemre, és hogy célját
elérje minden eszközt képes bevetni, még füllenteni is hajlandó.
Tekintélyt parancsoló akaratereje van, még kilátástalan helyzetbõl is képes kilábalni, amit túlzott magabiztosságával, önzésével jószerivel önmagának okoz. Sokoldalúsága és tehetsége révén sikeres lehet, ha egy kicsit szerényebb.
Céljait akkor érheti el, ha gyengeségeit, önzését felismeri, és viselkedését mások
által elfogadhatóvá finomítja.
Szerencse napjai: vasárnap, hétfõ.
Kabalaszámai: 1, 11, 16, 19, 22, 27, 31.
Hajlamos, hogy érdekbõl, számításból létesítsen párkapcsolatot.
Élete során többször képes váltani, és ez túlzottan nem viseli meg õt. Ha a szívére
hallgat, tartalmasabb, boldogabb lehet az élete, fõleg a nála gyengébb partnerrel, mert
minden tekintetben uralkodni vágyik.
A harmóniát és a szerelmet elsõsorban az orchidea, babarózsa és búzavirág oldalán találja meg.
BABARÓZSA
Szereti a természetet, állatokat, növényeket. Elbûvölik zord hegyek, patakok, virágos
rét és a tenger.
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Az anyagiak fontos szerepet játszanak életében. Mindent megtesz annak érdekében, hogy luxuskörülmények között élhessen. Érzékeny alkatú, de nem eléggé alkalmazkodó. Hajlamos a depresszióra. Akkor válhat élete kiegyensúlyozottabbá, ha felismeri hibáit és vállalja azokat. Hûséges stabil ember, aki néha csökönyös, merev.
Birtoklási vágyát megzabolázva, nagyobb empátiával többet kaphat az élettõl.
Szerencse napjai: péntek, szombat, vasárnap.
Kabalaszámai: 1, 4, 7, 9, 18, 33, 42.
Romantikus alkat, vágyik a gyengédségre, figyelmességre, és ezért minden áldozatra kész. Társát aranykalitkában tartja, õ jelent számára mindent, de szinte soha nem
nyitja ki az ajtaját. Fiatalabb éveiben több kapcsolata lehetett mondván, hogy az „igazit” keresi. Ez többnyire igaz is.
A boldogságot a babarózsa, a búzavirág, pipacs vagy margaréta oldalán találja meg.
SZAGOS BÜKÖNY
Dinamikus, mozgékony alkat, aki nehezen viseli el a kötöttségeket. Minden téren
szabadságra vágyik, és ha eléri, vidám, felszabadult jó társasági ember. Mindenütt
szívesen látják, mert mindenkit elbûvöl vidámsága, humora, lendülete.
Felületessége és hûtlenkedései miatt sok bonyodalom adódhat életében, amit
azonban intelligenciájával képes elrendezni. A szerencsejáték rabjává válhat, és ott
többnyire veszít. Fiatalos lendületét idõsebb korában is megõrzi.
Szerencse napjai: szombat, vasárnap, hétfõ.
Kabalaszámai: 6, 9, 15, 18, 24, 27.
Kapcsolatai viharosak , rövid ideig tartanak, de csodálatosak.
Labilis az érzelmi életet és többnyire õ a szerelmi háromszögek egyik oszlopos tagja.
Ha gyengéit felismeri és képes lesz korlátozni úgy, hogy pozitív tulajdonságait,
vitalitását, kedvességét megõrzi, teljes és boldog életet élhet, elsõsorban a pipacs és a
piros rózsa oldalán.
BÚZAVIRÁG
Zárkózott, egyenes, megbízható alkatú. A „járt utat a járatlanért” nem cseréli fel. Logikusan gondolkodik, mindent elõre megtervez. Nem õ fogja a spanyolviaszt feltalálni,
de az életben jól boldogul, sikeres lesz. A „sikeres” búzavirág hajlamos túlértékelni
önmagát, csökönyössé, tudálékossá válik, és mereven ragaszkodik álláspontjához.
Ha tudatosul benne ezen hiányossága és belátja, hogy mindenkitõl lehet tanulni,
egyszerûbb felhõtlenebb lehet élete.
Szerencse napjai: szombat, vasárnap hétfõ.
Kabalaszámai: 1, 7, 16, 19, 20, 25, 29.
Nehezen tudja érzelmeit kimutatni, ezért nehezebben boldogul partnerkapcsolataiban. Ha rátalál az igazi nagy Õ-re abszolút feloldódik, és teljesen kiadja magát. Hozzá
abszolút hûséges, és minden rosszban kitart mellette.
Társát a margaréták és a pipacsok között találja meg.
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LILIOM
Talpraesett, vidám, gyors észjárású. Társasági ember, kiválóan alkalmazkodik mindenféle típusú és mentalitású emberhez. A dolgokhoz való dinamikus, okos és rugalmas hozzáállása miatt sikeres lehet, mind a munkájában, mind a magánéletében.
Hibája, hogy lobbanékony. Könnyen haragra gerjed, ha hátráltatják õt vagy gyenge
pontjára tapintanak. Kedveli az érzéki gyönyört, és ennek könnyen a rabjává válhat.
Intelligenciája révén könnyedén átsiklik az élet buktatóin, szinte észre sem véve azokat.
Szerencse napjai: szerda, péntek.
Kabalaszámai: 1, 10, 19, 28, 30, 33.
Kedves, vidám személyiségével könnyen hódítja meg partnerét. Elvárja, hogy társa
kényeztesse, becézgesse õt. Ha közömbösséget érez, nem lesz maradása és hamar
felszámolja a kapcsolatot.
A „liliom” szinte minden virágjegyû partnerrel megtalálja a harmóniát, de elsõsorban a napraforgó és a szagosbükköny illik hozzá.
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PIPACS
Tisztaszívû becsületes, finom lelkû ember. Ezt tételezi fel másokról is. Ezért számtalan
csalódás éri az életben. Olthatatlan a tudásszomja.
Kifinomult lelkével a vallásosság felé is fordulhat. Kötelessédtudata arra hajtja õt,
hogy a világot „jó útra térítse”. Kíváncsi a végtelenségig, szinte mindenbe beleüti az
orrát.
Szerencse napjai: kedd, csütörtök, péntek.
Kabalaszámai: 3, 6, 9, 21, 24, 27, 30.
Álomvilágban él, és gyakran esik a „halálos szerelem” csapdájába. Ez többnyire
egyoldalú, szenved tõle, de egyszer eljön majd az igazi is. Ezért csak a második-harmadik kapcsolata, házassága lesz igazán harmonikus és boldog. Ha a valóság talaján áll
és onnan vetíti ki álmait partnereire, csodálatos élmények várnak rájuk. A túlzásoktól
azért nem árt óvakodnia.
Álmai hercegnõjét, vagy hercegét a piros rózsák vagy a szagos bükkönyök között
találja meg.
ORCHIDEA
Szorgalmas, barátságos, finom lelkû teremtés. Nehezen viseli el az igazságtalanságot,
és rendkívül segítõkész ilyen esetekben. Környezetével szemben rendkívül igényes.
Szereti a rendet, tisztaságot, barátságot, meleg otthont képes teremteni. Partnerével
szemben is magas a mérce, elvárja, hogy mindig ápolt, figyelmes legyen. Csak kultúrált
meleg szívû, szorgalmas, tehetséges társat fogad el, fontos, hogy felnézhessen rá.
Szereti a szép ruhákat, finom parfümöket, tudja mi áll jól neki. Kedveli az utazásokat, kalandokat, más népek kultúráját, szokásait, ételeit.
„Állandóan égõ” típus, de emellett zárkózott és egy kicsit türelmetlen. A teljes
élethez jól teszi, ha egy kicsit fékezi tempóját izgatottságát.
Szerencse napjai: vasárnap, hétfõ.
Kabalaszámai: 12, 20, 21, 29, 30, 40.
Szerelmi életében nem hajlandó a kompromisszumra. Csak az igazi, mély, min-
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dent magával ragadó szerelemben képes feloldódni. Amennyiben megtalálja õt hûséges, csodálatos, holtig tartó társa lesz. Ezt elsõsorban a napraforgó és a szagos bükköny oldalán találja meg.
MARGARÉTA
Túlzottan engedékeny és elnézõ másokkal szemben. Nem sok a barátja, de azokat
élete végéig megõrzi. Szorgalmas, gyakorlatias, szerény és bátor ember, az általa jónak
vélt dolgok mellett az utolsó leheletéig kitart.
A jó ügyek szolgálatában végtelen odaadással küzd, de a sors nehézségei alázatossá tehetik. Ezt mindenképpen kerülje el, hogy önbecsülését megtarthassa.
Kabalaszámai: 4, 8, 22, 24, 26, 31.
Szerelmi életében sok csalódás keserûség érheti. Érettebb korában találja meg az
igazi társát. Mindent elkövet, hogy boldog lehessen és teljes szívével a másik karrierjén
fáradozik. Vigyázzon hogy ez ne járjon a személyisége teljes feladásával.
Gyengédségre vágyik, ami nem jelenti kizárólag csak a szexet.
Partnere a babarózsa, búzavirág, pipacs és napraforgó jegyûek közül kerülhet ki
leginkább.
PIROS RÓZSA
Áldozatkész, bátor, igazságszeretõ. Az általa jónak tartott eszmékért minden érdek
nélkül, fáradhatatlanul küzd. Az érdekben sértett emberek részérõl sokszor éri támadás, csalódás.
Nehezen viseli ezt el, igazságérzetét sértik a „kicsinyes” szúrkák, hiszen õ csak jót
akart. Nem veszi tudomásul, hogy az általa nagynak és tisztának tartott eszméit mások
egyéni érdekeivel fûszerezve meglovagolják. Kitartóan küzd a szerelmért, az egyetlen
igazit keresi, amíg el nem jön.
Szerencse napjai: kedd, csütörtök, péntek.
Kabalaszámai: 9, 15, 18, 24, 27, 30.
A hûség nem alapvetõ erénye. Fiatalabb korában szenvedélyes szeretõ, az egyik
kalandból a másikba veti magát. Könnyen esik szerelembe, és idealista felfogása miatt
leghõbb vágya a tiszta szerelem.
Érettebb korában gondolkodása letisztul, és valóságos élet talaján megtalálja az igazit.
Leginkább a pipacs és a szagos bükköny válhat igazi társává.
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TÜNDÖKLÕ CSILLAGUNK
– Wass Albert életpályája –
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Wass Albert sorsa – születésének helye, ideje és módja – egyben végzete is volt. A Mezõség
szívében, a Kolozs megyei Válaszúton született
1908. január 8-án, arisztokrata családban. A Wass
család nemesi címét még Szent László királytól
nyerte, annak érdeméül, hogy a család egyik
õse, Buzátfia Lób 1081-ben a kun betörés ellen
harcoló királyt az általa egy, az orrán nyíllal
megsebzett, felbõszült bölénybikától megmentette azáltal, hogy a bikát szarvainál fogva bedobta a czegei tóba.
Wass Albert, a Mezõség gyermeke, a kálvinista vallás jegyében, gróf Wass Endre és a
Bánffy család bárói ágából származó Bánffy Ilona gyermekeként. Erdélyi arisztokrata családból
származott tehát, amelynek korábban nagy szerep jutott Erdély történetének alakításában. Wass Albert azon erdélyi arisztokrácia
képviselõje volt, mely társadalmi állását sohasem a privilégiumok, hanem a kötelezettségek forrásának tekintette. Hasonlóan a Helikon-alapító báró Kemény Jánoshoz és a
közéletnek állandóan áldozó gróf Bánffy Miklóshoz, õ is az erdélyi magyarság önvédelmében és felemelkedésében igyekezett meghatározó szerepet vállalni. Ennek a
társadalmi rétegnek volt tehát szülötte úgy, hogy mûveiben is megjelenített módon,
igen éles kritikával látta elõdei történelmi felelõsségét.
Tanulmányait a nagy múltú kolozsvári Farkas utcai Református Kollégiumban kezdte. Kiváló, tiszta magyar kálvinista nevelésben részesült itt és egy egész életre szóló
értékrenddel gazdagodott. 1926-ban tett sikeres érettségi vizsgát. Ezt követõen gazdasági tanulmányokat folytatott a Magyaróvári, majd a Debreceni Gazdasági Akadémián, hogy felvértezze magát a föld tudományos igényû mûvelésének tudásával, melynek révén lehetõsége lett otthoni birtokán mintagazdaság kiépítésére. Román hadkötelesként „nem váltja meg magát”, hogy magyar vidékre kerüljön, hanem Bukarestben tölti le katonai szolgálatát, majd Németországban és a Sorbonne-on tanul. A
megszerzett, elismert tudása révén 1944-ben az újra magyarrá vált kolozsvári egyetem
díszdoktorává avatják.
Tanulmányai végeztével visszatért családi birtokára, s gazdálkodni kezdett megalapozott tervek nyomán, minthogy a nyugati egyetemeken erdészeti és kertészeti tanulmányokat is folytatott.
A gazdálkodásról azonban minduntalan az irodalmi pálya ragadta el. Wass Albert
tagja lett ezáltal a helikoni írók társaságának, akik közül csak a legjelentõsebbek említve: Áprily Lajos, báró Bánffy Miklós, Berde Mária, Dsida Jenõ, Gulácsy Irén, gróf

MONOSTORI KALENDÁRIUM

EZ IS AZ IS

Kemény János, Kós Károly, Kuncz Aladár, Molter Károly, Nyírõ József, Reményik Sándor, Szabó Dezsõ, Tamási Áron.
Meghatározó világnézeti felfogása, a transzszilvanizmus életeszménye is ekkor forrott ki benne a maga teljes rendszerében. Elengedhetetlenül fontos tehát, hogy a
transzszilvanizmusról és annak Wass Albert általi felfogásáról néhány gondolat erejéig
külön értekezzek. A transzszilvanisták az erdélyi magyarság önálló külön lelkiségét és
jellegét tételezték fel, és ennek a külön karakternek a vizsgálata révén igyekeztek meghatározni az „erdélyi lélek fogalmát”, amelynek fõbb központi elemei: a történelmi
szükségszerûség révén megvalósult, részint önálló erdélyi történelem, az erdélyi táj
mindenre, de legfõképpen a gondolkodásra kiható, és azt formáló igen nagy szerepe,
valamint a magatartásformában megnyilvánuló különleges tolerancia elve. A transzszilván ideológiai felfogás az erdélyi kultúrák és népek sorsközösségének gondozását
vállalta fel célkitûzésként, melybõl következõleg nemcsak a magyar, hanem az erdélyi
román és szász nemzetek körében is kívánatos lett volna annak a folyamatnak a
megindulása, melynek révén létrejöhetett volna a transzszilvanizmus eszméjének befogadására alkalmas szellemi közeg.
„A transzszilvanizmus ma (2007-ben) talán még jobban idõszerû, mert rengeteg
hely van ezen a földön, különösen Európában, ahol két-három nemzetiség él együtt.
Többnyire kényszerûségbõl kerültek ebbe a helyzetbe, de mindegyik nemzetiség a
maga életét szeretné élni. Svájcban meg lehetett ezt csinálni, tehát bizonyíték van arra,
hogy nem képtelenség.” Igen magas, misztikus szintre emeli gondolatvilágában Wass
Albert Erdélyt, és az erdélyi szellemiséget. Mert Erdély számára nem csak földrajzi
egység. Ebben a szóban nála benne van mindaz, ami igaz, jó és tisztességes. Nem
véletlen – tartja –, hogy a vallásszabadság is elsõként Erdély lelkébõl fakadt. Nem
lehetett véletlen, hogy a válságos idõkben a magyar szellemiség utolsó mentsvára volt,
a magyar kultúra menedéke, „ahol viharban is virágzott a lélek”. Meglátása szerint
erdélyi ember, legyen az magyar, szász vagy román, nem téveszti össze a kultúrát a
civilizációval, a valóságot a látszattal, a hazafiságot az elfoglaltsággal, az igazat a hamissal, a jót a rosszal. Úgy érzi, Erdély levegõjében van valami láthatatlan, megnevezhetetlen transzcendentális erõ, mely mintha a földbõl sugározna elõ, belenõ a fába, a
hegyekbe, de legfõképpen az emberi lélekbe és gondolkodásba. Ez az erõ az erdélyi
lélek, az erdélyi szellem, melynek révén – ha idegen tényezõk nem avatkoznak közbe
– Erdély az „emberi lélek virágos kertjévé” válhat.
„Vannak a világon szebb vidékek, magosabb hegyek, gazdagabb vizek, fényesebb
városok – írja. – De békésebb esték, szelídebb szellõk, kékebb égbolt, színesebb
virágok, békésebb emberek sehol sincsenek Isten szabad ege alatt. A hangsúly a
szabadságon van. Ideje hát, nagyon is ideje, hogy helyrebillenjen a szabadság mérlege Erdély vérrel és könnyel öntözött földje fölött. (...) S ez a vénember bízik abban, és
szívbõl reméli, hogy Erdély románjai eléggé erdélyiek ahhoz, hogy végre valahára
megalkothassanak egy olyan pompás kis országot, melynek minden fiára egyformán
süt a nap, s melynek háromnyelvû népe békés egységben élve, mindegyik a maga
kultúráján keresztül közelítheti meg Isten országát.”
A Baumgarten-díj csak egyike volt azon szakmai és társadalmi elismeréseknek,
amelyekben részesült. 1942- ben Klebelsberg-díjat, 1944-ben pedig Zrínyi irodalmi
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díjat nyert. 1938-ban tagja lett az Erdélyi Helikonnak, 1939-ben az Erdélyi Irodalmi
Társaságnak és a Kisfaludy Társaságnak, végül pedig 1944-ben a Magyar Tudományos Akadémia is tagjai sorába választotta.
A Baumgarten-díj következményei kézzelfoghatóak voltak. Míg korábbi mûvei
szûkebb hazájában, Kolozsvárott és Marosvásárhelyen láttak napvilágot, ezek után
már a budapesti Révai Kiadó is szinte évenként adta ki irodalmi sikereket hozó regényeit.
Wass Albert 1943-ban került ki a keleti frontra zászlósi rangban, ahonnan 1944
hideg februárjában I. és II. osztályú német Vaskereszttel érkezett haza. Hazakerülése
után szülõföldjén vette fel harcot a román és az orosz katonák ellen. Kolozsvárról
távozva egységeivel a Szilágyságon át Szatmárig harcolt, majd a Tisza-vonalnál Fónagy vezérkari ezredes mellett, mint annak segédtisztje igyekezett az orosz elõrenyomulás megállításában szerepet vállalni. Harca egészen addig tartott, amíg 1945 húsvétján fiaival együtt Sopronnál el nem hagyta Magyarországot.
Ettõl kezdve, ami életében meghatározó és kitörölhetetlen érték volt – a szülõföld,
a táj, a nyelv, az emberek, a hazai levegõ, az otthoni gondok és gondolatok – mûveiben
éltek tovább ugyanolyan vagy még határozottabb formában. Minden életviszonya és
körülménye egy csapásra megváltozott. Egy dolog azonban mégis állandó maradt.
Egyszerûen nem tudott és nem is akart másról írni, mint Erdélyrõl. Minden regénye,
novellája, azoknak minden egyes mondata Erdélyrõl szól, Erdélyrõl mesél, Erdéllyel
kapcsolatos.
Attól a pillanattól kezdve, hogy elhagyta Magyarország földjét – amelyet sohasem
látott viszont többé –, emigráns íróvá vált. Elsõ állomása Németország. A bajorországi
Blaibach nevû falu fölötti erdõben kapott állást, mint okleveles erdõmérnök. A bajor
erdõ után, 1947-ben Hamburgba költözött, ahol elsõ feleségének családja élt. Egy
építkezésen kapott állást, mint éjjeliõr. Szülõföldjén 1946-ban halálos ítéletet hirdettek
ki fölötte, s érvényben is tartották halála szomorú pillanatáig. (A perújrafelvételt több
alkalommal elutasította a román törvényszék. MJ.)
Wass Albert életmûvének meghatározó része, az Egyesült Államokbeli emigrációjában született. A románok 1979 õszén hírlapi hajszát indítottak ellene, lejáratására
törekedve, majd, mint háborús bûnöst Románia hivatalosan kérte kiadatását, melyet
az Amerikai Egyesült Államok természetesen elutasított. Saját elmondása és közvetlen
környezetének vallomása szerint még a hetvenes években is több merényletet kíséreltek meg ellene a Securitate ügynökei.
Utolsó társadalmi kísérlete a nevét viselõ Gróf Czegei Wass Albert Alapítvány
megalapítása volt, amely alapító okiratában a következõket tartalmazza: A Gróf Czegei
Wass Albert Alapítvány pénzalapja segítséget szándékozik nyújtani minden olyan
személynek, szervezetnek, amely tevékenységével az összmagyarság kultúráját szolgálja. Az alapítvány célja az, hogy az óhazában, kisebbségben és a világban
szétszórattatásban élõ magyarságot a szellem erejével összetartsa.” Ezen alapítványa a
mai napig igyekszik gondoskodni – az alapító okirat szellemében – a vállalt célkitûzések megvalósításáról.
Wass Albertet leginkább prózája tette ismertté és avatott alkotóvá, ám kiforrott –
már az emigrációban született – versei méltán vetélkedhetnek Dsida Jenõ, Reményik
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Sándor és Áprily Lajos híres verseivel. Költeményei figyelmeztetnek, emlékeztetnek az emberi és nemzeti küldetés tudatára. Erõt és biztatást sugároznak, hogy felül
kell emelkedni minden emberi gazság ellenére a megpróbáltatásokon, hogy az igazi élet birtokába juthassunk.
Aztán egyszerre csak elment. 1998. február 17-én
öngyilkos lett. A legnagyobb kortárs magyar író öngyilkosságához – többek véleménye szerint – hozzájárult az
a körülmény is, ahogyan Budapest állampolgárságának
kérelmére reagált.
Fráter Olivér írása alapján összeállította:
Monostori János

Wass Albert:

Intelem
Percre se feledd, hogy testvéred
minden magyar, bárhol is éljen.
Összetartásban rejlik csak erõ.
Más ember földjén nincs számodra hely.
Fél világot is befuthatod,
más ember földjén testvértelen leszel,
s elfúj a szél, mint kósza õszi lombot,
ha nemzetedrõl megfeledkezel!
Te bús magyar, kit számûzött hazád,
s idegen zsarnok lakja otthonod:
bús sorsodért ne vádold nemzeted,
kit úgy tûnik, Isten is elhagyott.
A látszat csal. Isten ma is a régi.
Te hagytad õt el, te s a többiek,
s míg vissza nem zarándokoltok Hozzá,
s a múlt hibáit le nem törlitek:
magyar földön nem lesz új
Magyarország,
Gaz és szemét nem terem nemzetet!
S a gyûlöletet nem mossa le semmi,
csak az összetartó igaz szeretet!
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AMIT SOSEM TUDNÁL MEG
AZ AMERIKAI FILMEK NÉLKÜL
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1. Egy nyomozás során feltétlenül szükséges legalább egyszer ellátogatni egy
sztriptízbárba.
2. Amerikában minden telefonszám 555-tel kezdõdik.
3. A legtöbb kutya halhatatlan.
4. Ha üldöznek egy városban, bármikor találhatsz egy utcai felvonulást, amiben elvegyülhetsz.
5. Vannak különleges L-alakú takarók, amelyek az ágyon fekvõ nõnek a hónaljvonaláig érnek, viszont a mellette fekvõ férfinak csak a derekáig.
6. Minden bolti papírszatyor tartalmaz legalább egy francia kenyeret.
7. Bárki könnyedén le tud szállni egy repülõgéppel, feltéve, hogy az iranyítótoronyból
valaki szóbeli utasításokkal látja el.
8. A rúzs sosem kopik le, még búvárkodás közben sem.
9. Bármely épület szellõzõrendszere tökéletes búvóhely. Senkinek nem fog eszébe
jutni ott keresni, miközben te könnyedén eljuthatsz az épület bármelyik részébe,
ahova csak akarsz.
10. Ha újra kell töltened a fegyvered, mindig lesz nálad lõszer, még akkor is, ha eddig
nem volt nálad.
11. Szinte biztos, hogy bármilyen csatát vagy háborút túl fogsz élni, ha nem követed el
azt a hibát, hogy a baratnõd/menyasszonyod fényképét mutogatod a társaidnak.
12. Ha német tisztnek akarod kiadni magad, nem szükséges a nyelvet ismerni. A
német akcentus is megteszi.
13. Ha a várost természeti katasztrófa, vagy valamilyen szörny fenyegeti, a polgármester elsõsorban az idegenforgalom, vagy a közelgõ mûvészeti kiállítás miatt fog
aggódni.
14. Az Eiffel-torony minden ablakból látható Párizsban.
15. Egy férfi nem mutat fájdalmat a legkegyetlenebb verés közben sem, de nyög, ha
egy nõ megpróbálja kitisztítani a sebeit.
16. Ha egy nagy üvegtábla látható, valakit hamarosan keresztülhajítanak rajta.
17. A rendõrfõnök mindig néger.
18. Amikor kifizeted a taxit, ne nézz a pénztárcádba, csak vegyél ki egy bankót találomra és add át. Ez mindig a megfelelõ összeg lesz.
19. A fajkeveredés lehetséges bármely földi és földönkívüli lény között.
20. A konyhákban nincs villanykapcsoló. Amikor belépsz a konyhába, csak nyisd ki a
hûtõszekrény ajtaját és azzal vilagítsál.
21. Egy kísértetjárta házban a nõk mindig a legtöbbet mutató alsónemûben indulnak
a zajok eredete után nyomozni.
22. Egy szövegszerkesztõben soha nem látható kurzor, viszont mindig kérik a jelszót.
23. Az anyák minden reggel rutinszerûen tojást, szalonnát és palacsintát sütnek a
családjuknak, bár a férjüknek és a gyerekeiknek sosincs idejük, hogy megegyék.
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24. Az autók egy baleset után szinte mindig lángokban törnek ki.
25. A rendorfõnök mindig felfüggeszti a sztárdetektívet, vagy 48 órát ad neki az ügy
befejezésére.
26. Egyetlen gyufa (vagy zseblámpa) képes bevilágítani egy stadion méretû termet.
27. A középkori parasztoknak mind tökéletes fogsoruk volt.
28. Bár ma, a XX. században léteznek olyan fegyverek, amikkel lehetséges egy látótávolságon túli célra tüzelni, a XXIII. századi technológia el fogja veszíteni ezt a képességét.
29. Egy rémálomból ébredõ ember azonnal egynesen felül az ágyban és égnek álló
hajjal sikoltozni kezd.
30. Nem szokás hallózni, illetve elköszönni egy telefonbeszélgetés elején és végén.
31. Egyenes úton vezetve is muszáj a kormánykereket minden pillanatban vadul jobbra-balra tekerni.
32. Minden bomba idõzítõszerkezete nagy piros LED-es kijelzõvel van ellátva, hogy
tudni lehessen, mikor fog robbanni.
33. A bombák csak T mínusz 10 és 1 mp között hatástalaníthatók.
34. Mindig találsz parkolóhelyet közvetlenül amellett az épület mellett, amelyet meg
akarsz látogatni.
35. Egy nyomozó csak akkor tud megoldani egy ügyet, ha felfüggesztették.
36. Ha úgy döntesz, hogy táncolni kezdesz az utcán, mindenki tudni fogja a lépéseket.
37. Egy laptop számítógép képes behatolni bármely ellenséges földönkívüli civilizáció
kommunikációs rendszerébe.
38. Harcmûvészeteknél soha nem számít, hogy mennyivel többen vannak az ellenfeleid, türelmesen ki fogják várni a sorukat és egyenként támadnak meg, megvárva,
amíg elintézted az elõzõ ellenséget.
39. Ha valakit leütnek, soha nem szenved sérülést, vagy agyrázkódást.
40. Egyetlen autós üldözésnél, géprablásnál, robbanásnál, vulkánkitöréskor, vagy
idegen lények inváziójánál sem fog senki sokkot kapni.
41. A rendõrségen a nyomozók személyiségteszten esnek át, hogy garantáltan olyan
társat osszanak be melléjük, aki mindenben a tökéletes ellentétük.
42. Egymás között minden külföldi angolul (szinkronizált filmekben magyarul) beszél,
ha egyedül vannak.
43. Mindig találhatsz láncfûrészt, ha szükséged van egyre.
44. Bármely zárat ki lehet nyitni egy hitelkártyával, vagy egy gémkapoccsal másodpercek alatt - kivéve, ha ez az az ajtó, ami mögött egy gyerek van bezárva egy égõ
épületben.
45. Egy elektromos kerítés, amely képes megölni egy dinoszauruszt, semmi maradandó károsodást nem fog okozni egy 8 éves gyereknek.
46. A TV-híradók általában tartalmaznak egy olyan riportot, amely téged abban a
pillanatban személyesen érint.
47. Minden üldözés, utcai konfliktus tönkretesz egy helyi etnikum által vezetett
zöldségesstandot.
48. Leolthatod az összes lámpát egy helyiségben, akkor is lesz egy külsõ fényforrás,
ami továbbra is megvilágít.
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49. A leégett házból, lezuhant repülõbõl megmenekült emberek azonnal ölelkezni és
mosolyogni kezdenek, természetesen a frizurájuk is 100%, miközben a mentõk a
háttérben éppen családtagjaik üszkös hulláinak végtagjait próbálják a törzsükkel
párosítani. Közben persze szól a dal, a dal, A DAL!!! :-)))
50. Repülõgép szerencsétlenség túlélhetõ, ha vízbe zuhan a gép és te az ütközés
pillanatában a gép vége felé ugrasz.
51. Ha fel fogsz szállni egy repülõre, ami le fog zuhanni, akkor már hetekkel elõtte
elkezdesz összetalálkozni a leendõ utitársaiddal.
52. Bárhol akad egy ugrató, amirõl kocsival kell ugratni.
53. Vadnyugati kocsmákban csak whiskey-t lehet inni, de azt sohasem kell kifizetni.
54. Vadnyugati kocsmákban mindig sok a prosti, akik föntrõl bámulnak rád / szemeznek veled.
55. Ha vércseppet látsz a földön akkor mindig meg kell vizsgálni az ujjaddal, máshogy
ezt nem lehet.
56. Az autók a legkisebb ütközések után is óriási robbanással semmisülnek meg.
57. A segélykérõ diszpécser mindig egy ügyefogyott nõ, és ezt fogja válaszolni:
„Na jó, majd odaküldök valakit!”
58. Ha hajótöröttek vagyunk és egy lakatlan szigeten rekedtünk, az arra járó hajónak
integetni kell. Végül is ha nem lát minket, az ugrálást és a hadonászást könnyen
észreveheti.
59. Ha a megmentésünkre érkezõ helikopter nem talál bennünket, hangosan Hééé!zni kell neki.
A világhálóról válogatta: Tóth János
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Tóth János

Web-en mindent (elsõre)
- hasznos tanácsok Szinte már mindannyian meghatározó közelségbe kerültünk az internet használatához. Többen munkánk elengedhetetlen követelménye, míg másoknak egyszerûen kikapcsolódásuk, vagy éppen szórakozásuk része, eszköze.
Tán sokan hallották már az internettel kapcsolatban, hogy rengeteg felesleges és
használhatatlan dolog (szemét) található, valamint, hogy ezek fellelhetõsége messze
nagyobb, mint a pontos – idegrendszereket is tûrõ – konkrét találatok száma egy-egy
irányzott témára.
Nos, jó tanácsaimmal minden bizonnyal sikerül majd izgalommal teli „user”eket találni, hiszen megannyi hasznos tippet sorolok fel.
• A GOOGLE gondolom manapság már mindenkinek alapfogalom, ezért ezt a
keresõrendszert veszem alapul, de más internetes keresõrendszerek is hasonló
elven mûködnek.
• Ezen belül a GOOGLE.hu számos magyar felhasználónak készített és különösen
hasznos plusszal kecsegtet. Tehát, oda tessék elõször szörfözni.
Keresések egy adott témára:
• Elõször érdemes eldönteni, hogy mennyire „mély” keresést szeretnénk véghez
vinni. Ez azt jelenti, hogy valamire csak általánosságban keresünk (pl. recept),
vagy esetleg egy ismert modellszámú eszköz leírására.
• A recepteket legjobb kulcsszavak alapján keresni. Név szerint persze a legegyszerûbb, de mi van akkor, ha csak néhány összetevõt tudunk. Nos, a hatékonyság
elérése érdekében érdemes a legritkábbakat felsorolni a Google keresõ ablakában, majd ezekre rákeresni.
• Az „és” parancsot a Google nem érti, továbbá kis és nagybetûk között sem tesz
különbséget.
• Általános vagy sokszor használt szavakat a Google a gyorsaság miatt néha kihagy
a keresések során, ám ha szükségünk van ezekre a szavakra, akkor a + jellel
hozzáadhatjuk a keresett kulcsszavaink mellé a keresések elõtt.
• Ennek nagyszerûen használható ellentéte a – jel használata szavak/kifejezések
elõtt, hiszen ilyenkor leszûkíthetünk egy általános keresést egy speciálisabb
találatosra.
• Az idézõjel használata elsõsorban konkrét szavak/kifejezések/mondatok esetében lehet nagyon hatásos, ilyenkor viszont a Google betartja a szavak sorrendjét, és azok szerint adja meg a találatokat. Érdemes mindenképpen kísérletezni
a különbségekkel.
• Egyre hasznosabb eszközzé válik sokak számára a Google keresõmotorja képek
keresésére. A fent említett elektronikai eszköz modell alapján a weben megtalálható képet azonnal rendelkezésünkre állít. Tulajdonképpen ezzel a funkcióval
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egész egyszerûen kikerüljük az általános lépcsõs elérési módot, amit honlapok
megannyi oldalának átkutatására használunk.
De ha megnézzük a Képek melletti Webcímtár lehetõséget, megint csak érdekes dologra bukkanunk, tessék kipróbálni.
• Igen, a Google mindent és mindenhol keres. Ha megtanuljuk ezeket az alapfunkciókat, bizony nagyon megkönnyítheti dolgunkat, hiszen ez sokszor az eltöltött
idõben nyilvánul meg.
• Remélhetõleg a magyar Google oldal legalább annyira fejlõdik majd, mint nagytestvére, ehhez csak idõ kell és a megfelelõ adatbázisok bekapcsolása ebbe a
szervezetbe. Képzeljük csak el, az ifjúság mennyi hasznos információhoz juthat az
iskolai tanulmányaihoz, a szórakozás mellett persze.
A lényege a keresõmotoroknak a többszöri próbálkozás, hiszen a honlapok is
megtesznek mindent azért, hogy legfelül helyezkedjen el a listákon. Persze a fent említett trükkök megfelelõ használata lehetõvé teszik a pontos és hatékony idõtöltést.

Komáromi János

Marék homok
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egy marék homok
csak ennyit sodor feléd a szél
csupán egy marék homok
de minden szemcse csodákról mesél
az Idõrõl suttog az egyik
másik a Múltról regél
egy porszem a Jövõrõl
egy az Álmaidról beszél
mindenik egy rész belõlem
e marék homok én vagyok
csak vágy voltam egykor
csak por leszek ha meghalok
a mérhetetlen sóvárgás szült
befogadott az érzékelhetõ
parányok rejtik most életem
összeterelt a Sors, a nagy Tervezõ
tenyeredben megtarthatod
szél sodorta anyag-létem
láthatod csak ennyi vagyok
Semmiség a Mindenségben
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Betegen is értéket teremtve!
A MEMFÓ Kft. és foglalkoztatási jogelõdje, 1998-ban alakult azzal a céllal, hogy
Komárom-Esztergom Megyében rehabilitációs mûhelyek létrehozásával és fenntartásával a megyében élõ megváltozott munkaképességû, és aktív korban lévõ munkanélküli
polgárok foglalkoztatási esélyein javítson. Célunk, az hogy a mûhelyeinkben dolgozó
beteg embertársaink munkáik révén integrálódjanak, ne kerüljenek a gazdaság olyan
rétegeibe, ahol nem csak az egészségügyi, de a mentális rehabilitáció eseteivé válhatnak.
Jelenleg 3 településen (Ács, Ete, Komárom) 140 munkavállalónk dolgozik.
Foglalkoztatási programjainkat szoros együttmûködéssel építjük fel a helyi önkormányzatokkal és a Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Kirendeltségeivel
(Komárom, Kisbér). A munkaügyi kirendeltségek nyilvántartásait, közvetítését kihasználva munkavállalóink 90%-át rajtuk keresztül vesszük fel foglalkoztatóinkba, valamint kihasználva pályázati lehetõségeiket, 1999-tõl sikeresen veszünk részt a rehabilitációs munkahelyek támogatására kiírt pályázatokon. A pályázatok eredményeként,
munkatársaink igen magas színvonalú telephelyeken végezhetik munkájukat, illetve
Ete településen saját tulajdonú mûhelyünkben foglalkoztathatunk.
A foglalkoztatási rehabilitáció szakmai felelõsséget ró cégünkre, ennek megfelelve
szakmailag középfokú és felsõfokú képzettséggel rendelkeznek csoportvezetõink, vezetõink.
A rehabilitációs foglalkoztatók szakmai akkreditációján a kft. a legmagasabb és legszigorúbb elõírásoknak felelt meg, ezért a Szociális és Munkaügyi Minisztérium kiemelt
tanúsítvánnyal látta el minden telephelyünket. Szakmai munkát ellenõrzi és segíti a
MEMFO Kft. Rehabilitációs Bizottsága, melynek eredménye, hogy minden telephelyen
megvalósult a dolgozók szakmai alapon való szociális ellátása, szakmai felügyelete.
Az elmúlt években számos vállalattal, vállalkozással vettük fel a kapcsolatot és
végzünk részükre bérmunkát. Ennek köszönhetõen a mai napra elértük, hogy a bevételi forrásunk nagy része ebbõl a tevékenységbõl származik. Biztos megbízásokkal
rendelkezünk és továbbra is folyamatosan kutatjuk azon lehetséges partnereket, akik
további munkákkal látnak el bennünket.
Jelenleg a dolgozóink nagy része kábel-összeszerelést végez, melyhez nagyfokú
odafigyelés, jó szem, ügyes kéz és koncentráció szükséges. Ilyen munkafolyamatot
elvégezni tudó dolgozókat folyamatosan keresünk! Munkaidõ beosztásunk: állandó
délelõtt, hétvégeken, ünnepnapokon nem dolgozunk. Azon dolgozók, akik több munkafolyamatban hasznosíthatóak és a teljesítményeik az átlagost, vagy átlag feletti
minõségítést elérik, kiemelt bérezésre is számíthatnak!
Jelentkezi komáromi telephelyünkön lehet a Fuvaros köz 2. szám alatt (a Kompress
nyomda mögött), telefon: 34/526-956.
Tapasztalataink bizonyítják, hogy cégünk munkával való ellátottsága elfogadható,
az elégedett ügyfeleink szívükön viselik dolgozóink helyzetét, melynek köszönhetõen
a megye második legnagyobb rehabilitációs cégévé váltunk.
Célunk, hogy meglévõ telephelyeinken biztosítsunk állandó létszámnak megfelelõ tartós munkát, illetve tevékenységünket saját telephelyek kialakításával oldjuk meg.
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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:
15.00 – 14.45
4-5-6. osztályosoknak: 15.45 – 16.30
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: 2-3. osztályosoknak
11.45 - 12.30
4-5-6. osztályosoknak 12.35 - 13.15
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
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Evangélikus gyermekek részére:
Helyszín: Komárom, Mártírok útja 10. Tel.: 343-664
Hitoktatás minden pénteken korosztályok szerint.
Hitoktató: Ihász Beatrix evangélikus lelkész
Istentisztelet: minden vasárnap 10.00 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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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!
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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:
Akciós Személyi Kölcsön
Lakás Kölcsön
Jelzáloghitel
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

MONOSTORI KALENDÁRIUM

KÖZÉRDEKÛ INFORMÁCIÓK

Tartalomjegyzék
Változatlanul romantikus vagyok ............................................................................. 3
KALNEDÁRIUM ...................................................................................................... 5
Miért éppen kalendárium? ....................................................................................... 6
Január ...................................................................................................................... 7
Február .................................................................................................................. 10
Március .................................................................................................................. 13
Keszi Csaba: Néma csend ...................................................................................... 16
Április .................................................................................................................... 17
Május ..................................................................................................................... 20
Június .................................................................................................................... 23
Július ..................................................................................................................... 26
Augusztus .............................................................................................................. 29
Szeptember ........................................................................................................... 32
Keszi Csaba: Árvák könnye .................................................................................... 35
Október ................................................................................................................. 36
November ............................................................................................................. 39
Radnóti Miklós: Mivégre ........................................................................................ 41
December .............................................................................................................. 42
Somlyó György: Mese arról, ki hogyan szeret ........................................................ 46
HELYTÖRTÉNET .................................................................................................. 47
Kiállítás Szõny és Koppánmonostor történetérõl ................................................... 48
Ady Endre: Szeretném, ha szeretnének ................................................................. 52
A nagy komáromi földrengések krónikája ............................................................. 53
Füzesi Magda: Metamorfózis ................................................................................. 58
A Felvidék visszacsatolása és elõzményei a korabeli sajtó tükrében ...................... 59
Széchenyi Ödön .................................................................................................... 68
Ó-Szõny tûzvédelme ............................................................................................. 74
Rácz Lászlóné: Miklósnak ...................................................................................... 77
Dr. Kreft-Horváth Loránd: És még miért is jó, hogy civil szervezetek mûködnek
lakóhelyünkön…. .......................................................................................... 78
Dr. Baranyai József: Csallóközi aranymosás .......................................................... 79
KÖZOKTATÁSÜGY. I. NÉPOKTATÁS. .................................................................... 82
Dr. Kreft-Horváth Loránd: A monostori iskola 27 évvel ezelõtt ............................... 83
Szeretem és szerettem ezt a falut, sosem kívánkoztam el innen... ........................... 84
ARATÁSI ÉS CSÉPLÉSI SZERZÕDÉS ................................................................... 86
100 éves történetek ................................................................................................ 92

279

KÖZÉRDEKÛ INFORMÁCIÓK

MONOSTORI KALENDÁRIUM

Kosztolányi Dezsõ: Szeretet ................................................................................... 93
„Nem gondoltam, hogy ilyen nehéz a közösséget összefogásra sarkallni ...”–
Közösségfejlesztés Molajon – ......................................................................... 94
László Noémi: Lépés ............................................................................................. 97
Tóth Árpád: Lélektõl lélekig ................................................................................... 98
TEMPLOMOK ........................................................................................................ 99
Dr. Simon József: A koppánmonostori apát és apátság története ......................... 101
Jézus Szíve Nagytemplom ünnepe Komáromba ................................................. 108
Az új plébánia templom története. ........................................................................ 110
Mûvészi nevek és az új templom .......................................................................... 117
Komárom vármegye története .............................................................................. 120
Rácz Lászlóné: Keserû csók ................................................................................. 125
Komárom ............................................................................................................ 126
Egy új egyház a trianoni határon ......................................................................... 129
Érdekes ................................................................................................................ 132
Reményik Sándor: Akarom ................................................................................. 133
Reményik Sándor: Özvegy .................................................................................. 134
KITEKINTÕ .......................................................................................................... 135

280

Hegedüsné Baumann Dóra: Közösségfejlesztõ Szakképzés
a Civil Kollégiumban .................................................................................... 136
Rácz Lászlóné: Rekviem egy kisgyermek halálára ................................................ 137
Hogyan tovább? .................................................................................................. 138
Rácz Lászlóné: Nélküled ...................................................................................... 146
Juhász Gáborné: Újra .......................................................................................... 147
Rácz Lászlóné: Jelenség vagy .............................................................................. 148
Horváth Márk: A lovas tábor ................................................................................ 149
Rácz Lászlóné: Szerelmem .................................................................................. 150
Pintérné Tokodi Klára: Tevékenyen pihenni ........................................................ 151
Rácz Lászlóné: Az utolsó tánc .............................................................................. 151
Tábor Tamara: Verseny a táborban ...................................................................... 152
Rácz Lászlóné: Születésnapra .............................................................................. 152
Szeimann József: Emlékképek egy lovastáborról ................................................. 153
Erdélyben jártunk! ............................................................................................... 155
Keszi Csaba: Kunbábony ..................................................................................... 157
Színpad a nagyvilág ............................................................................................. 158
Kollárik Erika: Értünk, értetek ............................................................................... 169
Keszi Csaba: Istnek helyett ................................................................................... 169
Kollárik Péter: Kunbábony és a komáromi fiatalok .............................................. 170
Szép Ernõ: Így szerettem volna élni ..................................................................... 170
Hová megyünk nyáron? A kulcsszó Kunbábony ................................................. 171

MONOSTORI KALENDÁRIUM

KÖZÉRDEKÛ INFORMÁCIÓK

Keszi Csaba: Megérinteni ..................................................................................... 176
Kollárik Erika: Kunbábony ................................................................................... 177
Szombath Gáborné: Kedves Olvasó! ................................................................... 178
Rácz Lászlóné: Hol a hazád ................................................................................. 178
Tokodi Bianka: A felvidéki kitelepítés emlékezete családomban .......................... 179
Juhász Dávid: Ifjúsági csere fiatal szemmel! .......................................................... 181
Kölcsey Ferenc: Tudatlanság ................................................................................ 183
Baranyi Ferenc: A nyolcadik ajtó ......................................................................... 184
ARANYEMBER ................................................................................................... 185
Dr. Jókai Mór: Utóhangok „Az Aranyember”-hez ................................................ 186
Alapy Gyula dr.: Ki VOLT AZ „ARANYEMBER„? ................................................ 189
Mikolasek Zsófia: Amatõr színikritika ................................................................... 193
Hegedüs Béla: Az aranyember musical zenéjérõl ................................................ 196
GYEREKSAROK .................................................................................................. 199
Turi Zsolt: Kézmûves és hagyományõrzõ tábor a szõnyi kisiskolában ........... 200
Mikolasek Zsófia: Kölökmonológok .................................................................... 201
Találkozzunk a könyvtárban! ............................................................................... 204
Könyvek birodalma ............................................................................................. 205
Mikolasek Zsófia: Várjátok már Harry Potter végét? ............................................. 210
Jordán Anna: Klára születésnapja ........................................................................ 211
Jordán Zsófia: Hogyan találkozott Mátyás király a bánatos királylányokkal, azaz
Mátyás király álruhában - napjainkban ........................................................ 212
Ismered õt? .......................................................................................................... 215
Kik azok az Álomfogók? ....................................................................................... 219
Tuti, hogy nem tudtad! ........................................................................................ 220
Vajon érdemes? ................................................................................................... 222
Tihanyi legendák ................................................................................................. 224
Nyaraljunk itthon! ................................................................................................ 226
Mibõl veszed észre, hogy felnõttél? ...................................................................... 232
Részletek gyerekdolgozatokból eredeti helyesírással és fogalmazással ................ 233
Gyermek konyha ................................................................................................. 236
Laár András: Ez a csoki az enyém ........................................................................ 238
Bródy János: Sündisznó ...................................................................................... 240
EGÉSZSÉG, TERMÉSZET .................................................................................... 241
Dr. Kreft-Horváth Loránd: Várostakarítási program kezdõdött Komáromban ...... 242
Oplaznik Gabriella: Elfelejtett kincseink: cékla és a sütõtök .................................. 243
Turi Zsolt: 40 éves a szõnyi focipálya .................................................................. 248
Rácz Lászlóné: Sétatér ......................................................................................... 250

281

KÖZÉRDEKÛ INFORMÁCIÓK

MONOSTORI KALENDÁRIUM

Labancz Ádám: A játék öröme ............................................................................. 251
József Attila: Kirakják a fát .................................................................................... 252
GYARAPÍTÁS ...................................................................................................... 253
Juhász Gáborné: Rákosi vipera ........................................................................... 255
Gyógyszeren él? Ügyeljen étrendjére! .................................................................. 257
Terméktámogatás ................................................................................................. 258
Petõfi Sándor: Elvándorol a madár... ................................................................... 259
Rainer Maria Rilke: Az idegen .............................................................................. 260
EZ IS, AZ IS .......................................................................................................... 261
Virághoroszkóp ................................................................................................... 262
TÜNDÖKLÕ CSILLAGUNK – Wass Albert életpályája ......................................... 266
AMIT SOSEM TUDNÁL MEG AZ AMERIKAI FILMEK NÉLKÜL .......................... 270
Tóth János: Web-en mindent (elsõre) .................................................................. 273
Komáromi János: Marék homok .......................................................................... 274
Betegen is értéket teremtve! .................................................................................. 275
Településünk felekezeti hitoktatási- és mise rendje .............................................. 276

282

