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Komárno Szlovákia

A kéziratokat nem őrizzük meg és

nem küldjük vissza.

Csic só

Csicsón lakom, már nem bánom,
Sok lett itt a barátom.
Nem messze folyik a Duna,
Sok hajó úszik el rajta.
Közel van a védett Lion,
A tévében is bemutatták valamikor.
Van óvodánk, iskolánk,
Oda jár sok kisdiák.
Játszótéren csúszda áll,
Levegőben hinta száll.
Kultúrházban van a könyvtár,
Az út mellett a Hét vezér áll.
A parkban kondul a szélhárfa,
Attila szobra mellett állva.
Van még kastély felújítva, 
Kerítésen futórózsa.
Tájházban régiségek sora, 
A kemencében kenyér sült vala.
Falunk végén halas tó,
Télen korizni rajta jó.
Templom toronyból harangszó száll,
Gyere el, nézd meg, Csicsó vár! 

Sárközy Krisztina, 
6. osztályos tanuló, Csicsó

Kedves Gyerekek, 

Tanító nénik és Tanár bácsik!

Pár évvel ezelőtt Dél-Komárom általános iskolái között elindítottunk egy gyer-

mekújságot, amelyben az iskolások írásai, rajzai, versenyeinek eredményei, programjai szere-

peltek. Sokáig még neve sem volt, így csak „Névtelen”-nek neveztük. 

Később egy szemfüles kis újságíró úgy gondolta, hogy Komárom városában írni, alkotni jó dolog.

Méltó a város nagy szülöttéhez, Jókai Mórhoz, s, hogy mindezt a mai kor kisiskolásaira vetítse, el-

nevezte „Jókai Unokái”-nak. Jó pár évet megélt ez a helyi kis újság, aztán valahogy felnőttek a

gyerekek, az újak már nem szerettek annyira írni, egyre kevesebben érezték úgy, hogy van mit

megmutatniuk a nagyvilágnak.

Most új lehetőség érkezett el az újságunk életében. Kibővítve eredeti elképzelésünket, gon-

dolva egy merészet és néhány pengő forintot pályázva a kiadás költségeire újra útjára bocsájtjuk.

S nem is akárhogyan! A januártól kéthavonta megjelenő újságunk hatóköre a határ-menti két Ko-

máromra és vonzáskörzetére irányul. Reméljük, hogy az újonnan bekapcsolódó települések ifjú

lakossága és tanulóközönsége részéről pozitív visszhangra talál. 

Várjuk ötleteiteket, javaslataitokat, írásaitokat, kirándulásaitok beszámolóit, érdekes osztály-

társaitok bemutatását, településetek különlegességeit, nevelőitek, tanítóitok segítségét, sok-sok

rajzotokat, hobbytok bemutatását, furfangos találós kérdéseiteket, rejtvényeiteket és minden

egyebet, amely benneteket érdekel, rólatok szól. Legyetek minél többen Jókai unokái!

Az elkészült műveket névvel és címmel ellátva juttassátok el személyesen, postán (cím: Mag-

ház, Komárom, 2903 Csendes u. 8.), vagy E-mailben (cím: eletter@novonet.hu) szerkesztősé-

günkbe.

Aktív kis „munkatársaink” értékes ajándékcsomagokkal, kirándulásokkal, nyári táborozásokkal

gazdagodhatnak. Jó buli, megéri!

Monostori Éva

Kedves Diákok, 

Szülők és Tanítók!

A Duna bal partján működő Csemadok gondolt egy nagyot a Duna jobb partján működő Élet-

tér Egyesülettel. Azt álmodtuk, hogy egy olyan lapot indítunk, amely a régiónkban, sőt megkoc-

káztathatjuk, hogy Európában is egyedülálló. Célunk, hogy megmutassuk országnak világnak, mi

figyelünk egymásra. Jókai Unokái magyarul beszélnek és közös a jövőjük e térségben.

Közös célunk csupán egy lehet Veletek, akik magyar iskolába jártok a „mi oldalunkon”. Az,

hogy tudassuk országgal világgal, hogy jó az iskolánk és bármilyen bután is hangzik, szeretünk

oda járni, mert a mienk.

Tudjuk, hogy a sulitáska sokszor nehéz. Olykor akkor a legkönnyebb, ha az ellenőrző nincs

benne. Az osztályterem is gyönyörű, de felelés közben nyomasztóak tudnak lenni a falai.

Ha a szüleitek, tanítóitok is átlapozzák ezt az újságot ők sem szabad, hogy elfelejtsék, egykor

maguk is az iskolapadot koptatták. Előfordulhat még az is, hogy éppen abban a tanteremben, ahol

Ti most a pad alatt eszitek a tízórai maradékát. Kérdezzétek csak meg őket, hogy melyek a leg-

jobb puskázási trükkök, mi volt a kedvenc tantárgyuk és nézzétek meg velük a régi osztályképe-

iket. A lényeg az, hogy a Jókai Unokáival egymásra találjunk szerelmes diák, fáradt szülő és sokat

dolgozó tanító. Kapcsolódjunk ki közösen!

Örülnénk annak, ha megosztanátok velünk érzéseiteket, gondolataitokat. Ha nekünk megírjá-

tok, mindenkinek írjátok lapunk hasábjain keresztül. Az örömöd nem csak a Te örömöd, a Tied-

hez hasonló problémája van másnak is. A lap hasábjain egymásra lelhettek, ha írtok. Legyen az a

suliról, osztálykirándulásról, sportról, színjátszásról, néptáncról vagy kedvenc együttesedről.

Ettől az írástól jobbra ott találod az elérhetőségeinket, ahol kíváncsian várunk Rád!

Jó olvasást kívánok!

Petheő Attila
Csemadok járási elnöke
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A r c k é p c s a r n o k 3

Olyan volt a novemberi késő délutáni napsütésben, mint Marilyn

Monroe. Ahogy félrefordította a fejét, miközben fújt a telet jöven-

dölő hideg szél, nem tudtam másra gondolni. Játszotta is őt a Komá-

romi Jókai Színházban. Verebes István rendezte. Miközben pózolt a

fényképezőgépnek a park peremén, nem önmagát mutogatva,

hanem szépen, finoman, azon tűnődtem, biztosan nem szeretné, ha

valakihez hasonlítgatnám. Hiszen egyedi jeleket akar hagyni, mint

minden színésznő! Holocsy Katalin érzékeny nők színes világát mu-

tatja zenés magyar klasszikusban, három felvonásos operettben, a

nagy orosz író mában átírt művében, vagy éppen egy világhírű ma-

gyar zeneszerző most is friss daljátékában a komáromi színpadon.  

- Az alapiskola meghatározhatja egy ember életútját. Hova járt is-

kolába? Tudta már akkor, hogy egyszer majd színésznő lesz?

- Komáromban, a hetes lakótelepen, az Eötvös Utcai Alapiskolába

jártam. Igen, voltak jelei a későbbi pályaválasztásomnak. Az óvodá-

ban is tipikus szereplős kisgyerek voltam, minden rendezvényen fel-

léptem a kultúrműsorban.

- Az óvodai farsangokon bizonyára tündérnek, vagy királylánynak

öltözött.

- Gazdasszony voltam a jelmezbálban. Mondják, hogy egy gyer-

mekről az is sokat elárul, milyen jelmezt választ magának. Szlovák

tanítási nyelvű óvodába jártam, amiért utólag nagyon hálás vagyok a

szüleimnek, mert megalapozták a szlovák nyelvtudásomat. Jól érez-

tem ott magam. Egy banántánc rémlik még az óvodából, meg az,

hogy egyszer a nagymamám is eljött az egyik fellépésemre, és ami-

kor az ismerősök mondták, milyen jól táncolok, büszkén megje-

gyezte: - Hát, ő az én unokám!

- Az alapiskolában, gondolom, minden szavalóversenyen indult.

- Színészgyerekként illett elmennem az ilyen versenyekre. Ren-

getegszer léptem pódiumra, így, mire gimnáziumba kerültem, ahol

ezt már nem várták el tőlem, nem vettem részt többé szavalóverse-

nyeken. Viszont több szakkörbe is beiratkoztam. Főleg azokba, ahol

mozogni, táncolni kellett.

- Gimnáziumba a mai Selye János Gimnázium elődjébe járt. Vég-

zősként Esztert alakította a Képzelt riport egy amerikai popfesztivál-

ról című musicalben.

- A véletlen hozta. Kiss Péntek József  rendező Juana szerepét osz-

totta rám, azt kezdtem el próbálni. Azután az Esztert alakító lány el-

törte a lábát, átosztották a szerepeket, így lett enyém Eszter. A

Popfesztivál volt a GIMISZ Diákszínpad első előadása.

- Nemrég ünnepeltük a gimnázium épületének századik évfordu-

lóját.

- Jólesett, hogy meghívtak a gálaestre. Nővéremmel, Krisztinával

egy dalt énekeltünk a Popfesztiválból. Valaki mondja, meg milyen az

élet! Ez volt a címe. Meglepett bennünket, hogy a tanári karból

senki sem változott. Ugyanúgy néztek ki, mint tizenöt évvel ezelőtt,

amikor még nap mint nap láttuk őket. Mindig jó tanítóim voltak.

Alapiskolában is, a gimnáziumban és a főiskolán is.

- Melyik főiskolán? Mert kettőre is járt.

- Középiskolásként aktív tagja voltam a II. sz. Jókai Mór Cser-

készcsapatnak. A cserkészetnek a hit az alapja. Ezért döntöttem úgy,

hogy a Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskolára megyek. Két év

után mégis győzött a színház. Levelező szakon folytattam a vesz-

prémi tanulmányokat, közben felvettek egy színitanodába. Hétköz-

ben Budapesten, a hétvégeken pedig Veszprémben tanultam.

Amikor sikerült mindkét iskolát befejeznem, felvettek a Pozsonyi

Színház- és Filmművészeti Főiskolára, Martin Huba és Emília Vá-

šáryová osztályába. Nagy ajándék volt.

- Csehovval vizsgázott, a Platonov volt a végzős előadása, benne

Anna Vojnyiceva, a női főszerep. Szereti Dosztojevszkijt is? Hősnő-

jét, Grusenykát sokszor játszotta a Karamazov testvérekben.

- Grusenyka szép szerep. Nagyon szeretem. Hatalmas élmény volt

együtt dolgozni a volt osztályfőnökömmel.

- Friss szerepét, Mária Lujzát is kedveli az októberben bemutatott

Háry Jánosban?

- Amikor megláttam a kottát, nagyon meglepődtem. Ilyen magas-

ságokat én még színpadon nem énekeltem. Balogh Rózsa énektanár

és Csehi Ágota korrepetítor segítségével megoldottuk a feladatot.

- A nézőtéren ülő iskolásoknak tetszik Kodály muzsikája?

- Nekik Kodály Zoltán tananyag. A Háry János néhány dalát ve-

lünk együtt éneklik.

- Akárcsak a felnőttek a Csárdáskirálynő slágereit?

- A nagyoperettben Stázit alakítom. A Te rongyos élet és a Túl az

Óperencián című dalokat éneklem, nagyzenekar kíséretében.

- Milyen színésznőnek lenni? Bizonyára nem úgy éli az életét, mint

a hétköznapi emberek.

- De, úgy élem. Reggel felkelek, fogat mosok, délelőtt dolgozom,

két próba között bevásárolok, feladom a csekkeket a postán. A kü-

lönbség csak annyi, hogy az életem egy része a nyilvánosság előtt

zajlik.

- Jó érzés, ha megismerik az utcán?

- Nálunk ez elfogadható szinten van. Nem irigylem azokat a mé-

diasztárokat, akik nem tudnak tíz deka szalámit venni az üzletben a

tolakodó tekintetektől. Ez nem fenyeget Komáromban. Ennek csak

a pozitív oldalát látom.

- Az alakjával is törődik.

- A színésznek a teste az egyik munkaeszköze, amit kondícióban

kell tartani mondogatta még a főiskolán Martin Huba, így hetente

kétszer-háromszor tornázni járok.

- Nővére, Holocsy Krisztina is színésznő. Milyen együtt játszani?

- Nagyon jó, mert a próbafolyamatok alatt mindenféle tisztelet-

körök nélkül mondhatjuk el egymásnak, ha esetleg különböző a vé-

leményünk egy közös dialógusról. Lazábban és nyíltabban meg

tudjuk beszélni a dolgainkat. Egy öltözőben is öltözünk. Nagyon

szeretek vele játszani, biztonságot ad.

- Gárdonyi Géza: A bor című zenés falusi történetében testvéreket

alakítanak a színpadon. Mi a titka annak, hogy ez a produkció a Ko-

máromi Jókai Színház egyik mostani legsikeresebb előadása? Ezt szá-

Címlapunkon: Holocsy Katalin színművésznő

Mindig jó tanítóim voltak

Folytatás a köv. oldalon
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Beszélgetés az ötödikes 

Németh Nikivel
Szeretitek, amikor példaképül állítanak valakit elétek? Nem?

Nem baj! 

Szeretnék bemutatni nektek egy kislányt. Egy kislányt, akit

nem azért állítok példaképül elétek, mert olyan sok versenyre

megy, vagy azért, mert jól tanul (persze lehetne ezért is), hanem

azért, mert nagyon sok mindent csinál, sok minden iránt érdeklő-

dik, és amiben részt vesz, azt örömmel csinálja. Szóval, nem si-

ránkozik elszaladt lehetőségeken, hanem belevág dolgokba!

Olvassátok szeretettel Németh Nikivel készült beszélgetésünket!

-Milyen elfoglaltságaid vannak délutánonként?

-Járok a zeneiskolába, gitározni tanulok, tagja vagyok a Délibáb-

Színháznak és a Magyarock Dalszínháznak, tanulok táncolni és lo-

vagolni, péntekenként úszom, és iskolai szakkörökre is járok:

magyarra, matekra és színjátszóra.

-Melyiket miért szereted?

-Táncolni azért szeretek – már egy éve járok – mert megmozgat

és megtanít a helyes testtartásra. Lovagolni is ezért szeretek, meg

a lovak miatt! Úszni is a mozgás miatt szeretek. A Magyarock Dal-

színházat azért szeretem, mert - bár egyelőre nem kapok túl nagy

szerepeket, de azért remélem, - ha megnövök, egyszer én leszek

a főszereplő. A Dálibáb-Színházba a jó társaság miatt szeretek

járni, sokat játszunk, és sok helyre eljutunk. A gitár pedig nagy

szerelem! Zenélni nagyon jó!!! A gitár nem könnyű hangszer, de

régóta tetszik, és amióta  Hajnal Dórit megismertem, még jobban

szeretem. Ma már 3 éve tanulok ezen a hangszeren.

-Mit szeretsz még csinálni, ha marad időd a fentiek mellett?

-Olvasni.

-Mit olvastál utoljára, mi a kedvenc könyved?

-Utoljára a Rejtély a fekete lófarmon című könyvet olvastam,

amúgy a kedvenc könyveim a Varázsdada, és a Lulu-sorozat.

-Tévézni szoktál?

-Keveset: a Barátok köztöt, és a Celebet szoktam nézni.

-Hogy állsz a számítógéppel?

-Ritkán jutok hozzá, akkor is inkább apával szoktam honfogla-

lózni.

-Segíteni szoktál otthon?

-Igen, takarítani meg főzni.

-Mit főztél már?

-Tenger gyümölcseis rizst csirkehússal. A szüleim megették, és

ízlett nekik.

-Sok barátod van?

-Igen.

-És legjobb? Akinek mindent elmondasz?

A r c k é p c s a r n o k4

Mindig jó tanítóim voltak

mos szakmai elismerés, közöttük a kisvárdai fesztivál fődíja is bizo-

nyítja.

- Nagy szerepe lehet ebben a zenének, ami Kovács Márton zene-

szerző munkáját dicséri. Felért egy zenei továbbképzéssel. A másik

tényező Bezerédi Zoltán rendező munkája. A bor sikere abban is rej-

lik, hogy az egyszerű néző elviheti a szép történetet, a szakmának

meg érdekes lehet a néhány helyen stilizált, elemelt játék ebben a

kis falusi történetben. Szeretjük játszani, élvezi a közönség.

- Vannak szerepálmai?

- Nincsenek. Minden szerep nagyon fontos, minden figurának

megvan a maga szépsége, amiért szeretni lehet. 

Bárány János
Fotó: Dömötör Ede  

-Olyan is van, három.

-Hova szeretnél eljutni?

-Egyiptomba. Régész (is) szeretnék lenni, és szeretnék felfe-

dezni egy sírkamrát. Nagyon szeretnék megtanulni ék- és hie-

roglif írással.

-Ki a példaképed?

-Anyukám, mert sok mindenre megtanít engem, nagyon nyu-

godt a természete, és nagyon szeret engem!

Mikolasek Zsófia, Dél-Komárom

„A természetet

az összes érzékszervünk 

segítségével is megízlelni tudjuk csupán”

A kerti asztalnál ülök, talpamtól a combtőig begipszelt lábam – fel-

díszítve kedvenc vadjaim fényképeivel – mellettem nyugszik a

padon.

-Miért nem írsz?! – hallom a kérdést újra meg újra látogatóimtól

kényszerű szobafogságomban, melyet bal lábam ínszakadásának kö-

szönhetek. Egyre gyakrabban hallom, de most már valahonnan be-

lülről is.

-Ha írnék is, ugyan miről? – kérdezem magamtól, és a belső hang

már adja is a választ: - Az ifjúkori vadászélményeidről, a természet-

ről, a természet szeretetéről…

-Annyian megírták már a tieidnél sokkal nagyobb kalandjaikat,

Bársony István, Fekete István gyönyörű leírásai után, hogy gondo-

lod?!

-Szentigaz! – Úgy érzem, eldőlt a belső harc, amikor valami újra

felizzik.

-Próbáld meg a vadászemlékeiden keresztül Koppánmonostor ter-

mészeti környezetét, amely itt körülvesz bennünket?!

-A természetet az összes érzékszervünk segítségével is megízlelni

tudjuk csupán, titkainak, csodáinak megismeréséhez kevés egy em-

beröltő.

-A vadászat – az ősi szenvedélyen és sporton túl – a legbensősége-

sebb találkozás a természettel.

-Ha emlékeim kapcsán sikerülne Koppánmonostor természeti

szépségeit – amelyeknek kora gyermekkorom óta csodálója vagyok

– az ifjúsághoz közelebb hozom, ha a természet iránti rajongásomból

csak egy keveset át tudnék adni …., talán nem volt hiábavaló, hogy

kezembe tollat fogtam.

Barassó Péter
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A félig kiszáradt tölgyfa törzsén egy szürkéskék hátú, rozsdasárga hasú, hegyes

csőrű madárka kúszott föl, s alá. Farontó rovarok után kutatott időnként fémesen

csengő hangját hallatva. Akkora volt, mint egy veréb, fekete sáv húzódott a fején

a szeme vonalában. Csuszka a madárka neve, és a jellegzetes mozgásával erre ala-

posan rá is szolgál.

- Tvitt... tvitt... tvitt..., hol vagytok ti nyavalyás férgek, délceg tölgyfák megron-

tói?! - ismételgette magában a madárka, hegyes kis csőrével szaporán ütögetve a

száraz fakérget.

Kis idő múlva már húzta is ki a háncs alól az apró, vörös színű fakukacot, amely

egy röpke pillanat alatt el is tűnt a kis madár begyében.

- Ez jól esett, tvitt..., tvitt... - örvendezett a csuszka, és vidáman fel röppent a

tölgyfa alsó ágára. De attól, amit ott látott és hallott, rémül ten csusszant vissza a fa

törzsére.

A vastag ágon ugyanis két gyönyörű, sötétbordó színű, hatalmas hím szavasbo-

gár vívta küzdelmét életre-halálra.

A kis madár jobbnak látta átrepülni a szomszédos szürkenyárra, és annak ágai

közül kukucskált kifelé.

-Hát, te meg mitől ijedtél meg ennyire? - kérdezte tőle egy piros sap kás kis tar-

kaharkály, amely éppen akkora volt, mint a csuszka.

-Ott, ott, szemben, tvitt..., a tölgyfán két hatalmas bogár, tvitt... tvitt... - hadarta

a szárnyát, farkát idegesen mozogatva a kis csuszka.

-Próbálj lehiggadni pajtás, ki-ki-ki-ki... - nyugtatta a harkály, és tovább dobolt a

szürkenyár száraz ágán.

-De hát ezek meg is ölhetik egymást! - folytatta a csuszka, és szapo ra matatásba

kezdett a nyár törzsén le - föl csúszkálva.

-Megölhetik, megölhetik. Az ő dolguk - állt meg most egy pillanat ra a kis har-

kály a kopogással, majd folytatta: - Nekünk abból sem kárunk, sem hasznunk nem

lesz. A szarvasbogarak minket nem bán tanak, hatalmas, kemény páncéljuk pedig

még a nagy feketeharkály nak is túlságosan nagy falat lenne. Gyilkolják csak egy-

mást, ha nincs jobb dolguk.

-Nem tudnánk valahogy mégis megakadályozni ezt az értelmetlen öldöklést? -

okvetetlenkedett tovább a kis csuszka.

-Megakadályozni biztosan nem, de azt talán kideríthetnénk, hogy miért folyik

a küzdelem. Nézzük hát meg őket közelebbről! - indítvá nyozta a kis piros sapkás

harkálydoktor.

A két kicsiny madár egy gyors röppenéssel a tölgyfa második ágán termett, és a

tarkaharkály kissé bátortalanul szólalt meg:

-Hé, ti ott lenn! Miért ropogtatjátok egymást oly nagy elszántsággal?

-Van valami közöd hozzá, kukacevő?! - förmedt rá a nagyobbik szarvasbogár,

akit tekintete miatt Gonosznak hívtak. Ahogy forgatta apró, sötét szemeit, bizony

látni lehetet, rászolgált a nevére.

-Ne szóljatok bele a küzdelembe, madarak ez a mi dolgunk! - vette át a szót a

A r c k é p c s a r n o k 5

Párba j  a  tö lgyfaágon Böszörményi Gyula

Hogy ki is az a Böszörményi Gyula? Van, aki nem is

meri ezt a nevet? Nem hiszem. Azt biztosan tudjátok,

hogy ő egy író. (Gergő könyvek, Jonatán könyvek, stb.)

Igazán azért állítom őt példaképül elétek, mert bebizo-

nyította, hogy aki hátránnyal él, az is lehet sikeres. Mi-

lyen hátránnyal él ő? Gyermekkorában derült ki, hogy

izomsorvadása van. Jelenleg tolókocsiban él, de hihetet-

len energiával, humorral és hittel járja az országot és mu-

tatja be a révülők világát. Nézzük meg, mit ír magáról ő:

„Gyula bátyó születését semmiféle szokatlan, rendkí-

vüli égi és földi esemény nem kísérte. Csontjai szokvá-

nyos leltárt mutattak (tíz ujj kézen és lábon), továbbá

nem tombolt vihar, nem jött üstökös, a Mars is éppoly

vörös volt, mint máskor, és a szomszédnak sem vonított

egész éjjel a kutyája (tán nem is volt neki). Így joggal ál-

líthatjuk, hogy Gyula bátyóról senki nem mondhatta el

akkoriban: az őstáltosok kiszemelték valamire. 

Viszonylag rendben mentek tehát a dolgok (leszámítva

a háttérben dúló családi rondaságokat – a szülők már ak-

koriban sem jöttek ki egymással felhőtlenül). Gyula bá-

tyót azonban ez nem nagyon foglalkoztatta. Egészen más

gondolatok motoszkáltak a fejében, amiket sok évvel ké-

sőbb meg is írt.

Aki elolvasta a fenti részletet, már tudhatja, hogy Gyula

bátyóval két éves kora után komoly baj történt. Miután

átesett a szinte minden gyerek számára kötelező kanya-

rón, bár úgy tűnt, felépült, mégis egyre ritkábban állt fel,

indult el sétálni. Végül aztán leesett a lábáról, s többé nem

tudta ama makacs végtagokat rendeltetésszerűen hasz-

nálni. Az izomsorvadás randa egy kor, az orvosok még ma

is alig tudnak róla valamit. Annyit azonban bizton állíta-

nak, hogy fogalmuk sincs, hogyan lehetne meggyógyítani.

Gyula bátyó gyerekkora ettől fogva megszűnt létezni.”

De nem ám csak a fentiek miatt állítom példaképül

elétek Gyula bátyót, hanem azért is, mert írásaiban, me-

lyek rendkívül olvasmányosak és ugyanakkor magas iro-

dalmi értéket is képviselnek, szóval nemcsak azért

ahogyan ír, hanem azért is, amiről ír. A Gergő-könyvekből

elétek tárulhat ugyanis az ősi magyar hitvilág, az ősi szo-

kások, a régi magyar kultúrkincs. 

Hagyományőrzés, kitartás, tehetség, humor: vegyetek

példát Böszörményi Gyuláról!

Mikolasek ZsófiaFolytatás a köv. oldalon
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„Színpad a nagyvilág, mennyen s poklon át…”
A címben felfedezhető idézet Bródy János tollából származik, de

valóban értelmezhető mindennapjainkra, s a Magyarock Dalszínház

életére is. 2002-es alakulásuk óta folyamatos küzdelmek során sike-

rült rangot kivívniuk maguknak, s tényleg életük részévé vált a szín-

ház. Fő törekvésüknek az idei nyáron is igyekeztek eleget tenni,

vagyis olyan darabot választani bemutatójuknak, amely valami pluszt,

valami különlegeset hozhat a társulat életébe.

Várkonyi Mátyás és Bródy János egy főiskolai felkérés kapcsán kez-

dett el foglalkozni William Shakespeare életével még a 90-es évek

második felében. A főiskolai bemutató végül elmaradt, helyette 1997-

ben a Madách Színházban mutatták be a Will Shakespeare, vagy akit

akartok című musicalt. Az előadást két évad után az átépítés előtt álló

színház levette a műsorról, s azóta is hányatott sorsát élte. A Magya-

rock Dalszínház már közel három éve tervezte a bemutatót, de kü-

lönböző okokból ez mindig meghiúsult. Hosszas tervezés után a

Reneszánsz emlékév tűnt a legmegfelelőbb időpontnak a premierre. 

Vizeli Csaba és Bakó Gábor rendezők többször is egyeztettek a

szerzőkkel, aminek köszönhetően a darabba új jelenetek kerültek,

másokat átdolgoztak a történet gördülékenyebbé tétele érdekében.

„Igazán büszkeséggel töltött el minket, hogy a magyar zenés színját-

szás kiváló szerzői partnerként tekintettek ránk, és elfogadták javas-

latainkat” – mondta el Vizeli Csaba.

A Kultsár iskola tornatermében egész júliusban zengett az ének, a

lelkes társulat éjt nappallá téve készült a nagy feladatra. Bakó Gábor

kiváló pedagógiai érzékkel, s remek táncos kvalitásait megmutatva, jó

hangulatú táncos foglalkozásokat vezényelt, melyet kicsik és nagyok

egyaránt élveztek. Bárki, aki ellátogatott a próbákra, érezhette, hogy

valami igazán nagy dolog készül. Ezt kiemelték a szerzők is, akik al-

kotó részt is vállaltak a próbafolyamatok alatt, hiszen többször is tisz-

teletüket tették Komáromban, javaslataikkal, észrevételeikkel is

segítve a munkát. 

A bemutatót Észak-Komáromban tartotta a társulat a Tiszti Pavilon

udvarán található Amfiteátrum színpadán, a szerzők jelenlétében.  Az

előadás még a Dalszínházat többször is látott nézőket is meglepte.

Igazi totális színházat láthatott a közönség. A Globe Színházat jelké-

pező díszletek között folyt a játék, melynek minden pillanatában ér-

ződött, hogy komoly, tudatos munka áll mögötte. A látványos

táncbetétek után többször is zúgott a taps, de egy-egy kiválóan elé-

nekelt számot is díjazott a közönség.  A történet maga a színház, és

mondhatjuk, a Magyarock Dalszínház története is lehetne. Meg-

küzdve a viszontagságokkal, de kiállva a saját maguk által elképzelt

célokért. A szereplőválasztások telitalálatok voltak, szinte mindenki

lubickolt a szerepében. Nehéz lenne felsorolni mindenkit, aki a szín-

padon volt, hiszen mindenki megérdemelné a dicséretet, de azért

külön ki kell emelni a Willt játszó Szűcs Józsefet, aki nagyon jó ér-

zékkel hozta a sokszor tépelődő, önmagával is elégedetlen főhőst.

Molnár Árpád cinikus, köpönyegforgató udvari intrikusa, Balogh At-

tila „szerzősztárja”, a két főszereplő lány Kuczmann Ágnes és Végh

Edina lányos-fiús játéka, a színészeket játszók (Gábor Sándor, Orbán

Viktor, Szakács Péter, Szakács Tibor, Vojvoda Miklós) csodálatos tán-

cai, élményszerű megjelenései, Tar Gabriella hatásos kocsmai pará-

déja mind-mind fénypontjai az előadásnak. A Dalszínház új szereplői

(Pekarik Katica, Tihanyi Dániel, Pataki Csaba) hamar be illeszkedtek

a társulatba, s kiválóra vizsgáztak. Szándékosan hagytam a végére

Másik Lehelt, aki már sokadszor kápráztatta el a közönséget. A szinte

transzvesztita hajlamokat mutató gazdag nemes, Lord Seal szerepé-

ben egyszerűen uralta az előadást. Élmény volt hallani, látni. 

S hogy mindehhez mit szóltak a szerzők? Az örömtől sugárzó arcú

Bródy János már a szünetben elmondta: „Végre értem, hogy ez a

darab igazán miről is szól!” Talán ennél jobb kritikát nem kaphat egy

társulat.

Monostori Éva
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Párbaj a tölgyfaágon

másik, akit Sántának hívtak, mert a múlt évben egy másik ádáz harcban

a bal első lábát térdből, a másodikat combtőből elveszítette a küzdőté-

ren. - Bár igazán nem tartozik rátok, de ha már ennyire érdeklődtök, el-

árulom: Ez a mihaszna Gonosz szemet vetett az anyámra!

A két hím szarvasbogár ebben a pillanatban olyan nagy erővel csa-

pott össze, hogy a két kismadár ijedtében egy ággal feljebb röppent.

Csattogtak a hatalmas szarvak, kongott, recsegett a páncél. A Gonosz

egy alattomos csellel a Sánta nyomorék lába felé vágott, de elvétette, s

így csak a levegőt szorította erős szarvaival. A Sánta kihasználva az el-

vétett csapás miatti helyzeti előnyt, elkapta ellenfele összezárt szarvait,

és egy csavarintással kibillentette őt egyensúlyából.

A Gonosz lehuppant az avarra, de már mászott is vissza a törzsön, és

pár perc múlva újra összecsaptak a szarvak. Szorították, ropogtatták egy-

mást a nagy bogarak, de egyiküknek sem sikerült felülkerekedni.

A két kismadár megszeppenve, néma csendben szemlélte a harcot. 

Ekkor erős zúgás rezegtette meg a levegőt. Egy óriási lódarázs szállt

le a tölgy árára, és rárivallt a küzdőkre:

-Nincs jobb dogotok, együgyű bogarak?! Ti itt marakodtok, én meg

alig tudtam elmenekülni egy vérszomjas méhészmadár falka elől!

-Az a te dolgod, ez meg itt a mienk! - förmedt rá a Gonosz, majd foly-

tatta: - Pusztulj a tölgyfánkról, különben a szarvaim között találod magad.

És neked nincs páncélod, amely megvédene a halálos szorítástól.

-A karvaly vágja ki azt a gonosz szemedet, sündisznó ropogtassa a

híres páncélodat! - átkozódott a lódarázs. - Én csak jót akartam neked!

- azzal elzúgott a feketefenyves felé.

Ki tudja meddig tartott volna a két szarvasbogár ádáz küzdelme, ha a

csuszka és a kis tarkaharkály hirtelen el nem röppen a tölgyfáról. Ők

ugyanis hamarabb észlelték a veszélyt, mint a viaskodó bogarak.

A holtág felől kimért léptek hangját hozta a kora esti fuvallat. Kis idő

múlva egy erős kéz szétválasztotta a küzdőket, és a Gonoszt messzire

vitte, a feketefenyves közepén álló magányos tölgyfára.

-Nem engedhetem, hogy kárt tegyetek egymásban! Hiszen úgyis

olyan kevesen vagytok az erdőnkben, ti gyönyörűséges szarvasboga rak!

- dörmögte a hang. Gazdája nemsokára a holtág nád- és sás rengetege

felé vette az irányt.

Ő volt, minden bizonnyal. A lápi ember.

Barassó Péter
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„ Ég a nap melegtől a kopár szik sarja”, lovas tábor lakói bandukolnak arra.

S így kezdtük meg e csodálatos nyári vakációt, melyet lovas tábor névvel ajándékoztunk meg. 

A nap melegen sütött, néha szellő lengedezett, s a busz ablakából szépséges táj tárult szemünk

elé. Gyönyörű síkság, itt-ott egy fa büszkén tűrte a nap melegét, némely tanya mellett kará-

mokban lovak legelésztek

Mindannyiunk arca felderült, mikor megláttuk a számunkra oly kedves fehér táblát, melyen

az a név állt: Kunadacs. Már csak egy ház képe lebegett szemünk előtt, Robiéké.

Miközben bandukoltunk feléjük,

találkoztunk vele, éppen munkából

tartott hazafalé.

Az ismerős háznál Emese fogadott

bennünket. Gyors „Helló, hogy

vagy!”, s irány hátra a karámhoz, hogy

a  rég nem látott kedvenceinket üd-

vözöljük.

S kezdetét veszi egy megerőltető,

hosszú út, amit most már kerékpárral

teszünk meg. 

Út közben a táj varázsa mindenkit magával ragad. Az öntözőcsatornában éppen nyíló taviró-

zsák, a távolban ismerős nyárfák lombja, a rét fölött lengedező szellő mind célunk felé csalogat.

A tanyát körülölelő fák árnyékában kezdünk berendezkedni, felhúzzuk a sátrakat, elhelyez-

kedünk a jurtában, majd ismerkedünk. Igaz, sokan vagyunk „öregek”, de minden évben van-

nak újoncok. Most nem csak gyerekből volt új, de felnőttből is. Kriszti néni, no meg a Néni.

Ahhoz képest, hogy milyen „öreg” (alig több mint én), csodálatos teremtés. Megértő, kedves,

akárcsak Szilvi néni. 

De kanyarodjunk vissza történetünkhöz.

A „nagyok”, azaz mi, Rás, Gábor, kis Dia, Dávid, Tami, Ris és én, tekerünk újra a pusztán,

majd Robiéknál kezdetét veszi a munka. Lovakat be! Nyergeket ki!

Lecsutakolni, felnyergelni és így tovább, egészen addig, mindenki

lóhátra nem ül. Belovaglás után jöttek a „kicsik”. Már a kezdés is jól

sikerült. Mindenki nagyon ügyes volt, mintha nyeregbe teremtette

volna őket az Isten. (Kisebb hibák voltak, de hét végére azok is el-

tűntek.) Miután mindenki lovagolt, elrendeztük a lovakat, „haza-

tértünk” mi is. 

Napjaink így teltek, egészen addig, míg az addiginál is mele-

gebb nap köszöntött ránk. A rendszeres programunkat egy kis

strandolás tarkította. Természetesen a strandra is bicóval men-

tünk. Azon az éjszakán mindenki mélyen aludt, s bíztatni se kel-

lett bennünket, hogy csituljunk már el. A hét végét jelezte a „Paraszt

olimpia”. Versenyszámaink voltak: lovaglás, (természetesen),  vasvilla hajítás, szalmabála gurí-

tás, de a legjobb a kocsiverseny volt. A kocsiversenyben két „nagy” volt a ló, egy picur a hajtó.

Így kellett versenyeznünk.

Ez a nap is oly gyorsan elrepült, mint a többi,  szinte már nekünk kellett utánuk rohanni,

hogy el ne hagyjanak bennünket. Persze, ha az ember kedvvel, örömmel csinálja a feladatát, csak

úgy rohan az idő.Az utolsó nap a legrosszabb. Mindent ellenkezőleg csinálunk mint mikor ér-

kezünk. A végén egy gyors búcsúzás, s aztán szomorúan szállunk fel a buszra, gyalogolunk az

állomásra. Mikor kigördül a vonat az állomásról, mindenki könnyes szemmel néz vissza, s meg-

próbálja visszaforgatni az idő kerekét, de ez még sajnos senkinek sem sikerült. Mindenkinek

csak az emlékeiben él az a csodálatos egy hét. Az első nyeregbe ülés, ügetés, a vágta, a tereplo-

vaglás izgalma. A hosszas beszélgetések Emesével, a fagyizás, mikor Lilivel és Virággal incsel-

kedtünk, a locsolás, a motorszerelés, a strand, a bolt, a kerékpározás, a vadnyugati hangulat a

pusztán, az éjszakai túra, a jurta, a sátrak, a kisház, az istálló takarítás, a kutyák, a cicák, a finom

ebédek és vacsorák, a társaság, a zene, a hangulat, no és a LOVAK. 

Köszönjük ezt a csodálatos hetet. Reméljük, sok ilyen lesz még az elkövetkező évek során.

Köszönjük Szilvi néninek, Kriszti néninek, Dia „néninek”, Robinak, Emesének, Lilinek.

Mindenki nevében, aki ott volt velünk, nyugodt lelkiismerettel kérem, hogy legyen tábor jö-

vőre is! Köszönöm, a táborozók  nevében is.

Toma Izabella, Dél-Komárom, Koppánmonostor
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Egy csodálatos hét Az  „Összehozó” 

az év gyermek 

és ifjúsági projektje!

Az idén első alkalommal került kiírásra „Az év

gyermek és ifjúsági projektje” felhívás, ahol a Szo-

ciális és Munkaügyi Minisztérium Gyermek- és

Ifjúsági Osztályának szakmai szervezeti egysége

kívánta elismerni a gyermek és ifjúsági területen

kimagasló, innovatív, újszerű megközelítéseket al-

kalmazó olyan projekteket és szolgáltatásokat,

amelyek szakmai megalapozottságuknál, mód-

szertani kidolgozottságuknál, valamint gyakorlati

bevezetettségüknél fogva adaptálhatók más szer-

vezetek munkáihoz is.

Mintaprojektnek tekintették azokat a már le-

zajlott rendezvényeket, programokat, képzéseket,

vagy folyamatosan működtetett szolgáltatásokat,

amelyek a gyermekeknek és a fiataloknak szól-

nak, huzamosabb ideje eredményesen működ-

nek, illetve már nagy sikerrel lezajlottak,

módszereiket tekintve pedig egyedinek tekinthe-

tőek, mások számára követendő példát nyújtva. A

projektben részvevő fiatalok tájékozottsága nő,

és/vagy lehetővé teszi a hasznos és tartalmas sza-

badidő eltöltést, a helyi vagy tágabb közösség fej-

lődését, kapcsolataik kialakítását és fejlesztését,

az érdekképviselet, az érdekérvényesítés megva-

lósítását, a különböző ártalmak megelőzését, ke-

zelését a szolidaritás, a demokrácia és az európai

értékek mentén. 

Örömmel értesültünk, hogy az év elején indí-

tott „Összehozó” osztályközösség-fejlesztő kísér-

leti modellprogramunk a Közép-dunántúli Régió

győztes projektjévé vált. Az elismerő díjat és a

hozzá tartozó 700 000Ft-os támogatást Juhász Gá-

borné (a program szakmai ötletadója) vette át no-

vember 8-án az Európai Ifjúsági Hét alkalmával. A

rendezvény során levetítésre került a folyamat

során forgatott filmünk és bemutattuk összegző

kiadványunkat, fotóinkat. A kavalkád alatt kollé-

gáink és önkénteseink, akik a folyamat részesei

voltak (Végh Diána és Krupánszki Richárd) kész-

ségesen álltak az érdeklődők rendelkezésére.

Köszönjük, mindazok munkáját, segítségét és

támogatását, akik hozzájárultak az elismerő cím el-

nyeréséhez. Ez mindannyiunk munkája és elis-

merése! Szép volt.

Végh Diána, Dél-Komárom 
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Ebben a rovarban lehető-

séget biztosítunk arra, hogy egy-egy település, vagy egy-

egy iskola bővebben bemutatkozzon. Első számunkban az

Észak-komáromi Jókay Mór Alapiskola írásaival és őszi

programjaival ismerkedhetünk meg.

Ovi - su l i

A Jókay – család sírjánál

Utazás az időben 

a reneszánsz színházába

Töklámpás  -  k iá l l í tá s

2008. október 25-én (szombaton) a hagyományokhoz híven meg-

tartottuk az első OVI-SULI foglalkozást. Orbán Mónika tanító néni

üdvözölte a szülőket és a jövendőbeli kis elsősöket. A gyerekek szí-

vesen, lelkesen követték a tanító néni utasításait. Táncoltak, éne-

keltek, beszélgettek az őszről. Választékos mondataik az évszak

szépségéről bizonyíték volt arra, hogy az óvodákban is minőségi

munka folyik szókincsük gyarapítása érdekében. A pedagógusok irá-

nyítása mellett gyönyörű rajzok születtek kezük nyomán, a gyerekek

bátran használták a pompás őszi színárnyalatokat. Reméljük, hogy

ezek a rendszeres találkozások bátorságot, önbizalmat és sok-sok él-

ményt nyújtanak majd  a jövendőbeli kis elsőseinknek és kedves szü-

leiknek egyaránt.

Az egykori komáromi Béke Utcai

Alapiskola 2005 májusa óta viseli

Komárom híres szülöttének, Jókay

Mór írónak nevét.

A név kötelez, érzéseket ébreszt,

tettre késztet, hagyományt teremt.

Október végén, november elején

megtelnek a temetők, a sírhelyek

az emlékezés virágaival. Ilyenkor

mindenki szentel egy néma pilla-

natot elhunyt szerettei emlékének.

A Jókay-család sírkertjét nemcsak

halottak napja alkalmából látogat-

juk és gondozzuk, hanem egész

évben, folyamatosan. Az elmúlt évben, októberben a 9. évfolyam di-

ákjai tették rendbe az avartól borított sírhantokat, majd elhelyezték az

emlékezés koszorúit. Ilyenkor az íróra is gondolunk. Tisztelettel, cso-

dálattal és szeretettel igyekszünk viszonozni azokat a szolgálatokat,

amelyeket irodalmunknak, kultúránknak tett. Irodalmi munkásságá-

val minden nemzet előtt örök dicsőséget szerzett a magyar népnek.

Iskolánk, a

Jókay Mór A-

lapiskola abban

a szerencsés

h e l y z e t b e n

van, hogy be-

kapcsolódha-

tott a tatai

Kuny Domon-

kos Múzeum

által szervezett

múzeum-peda-

gógiai prog-

ramba. A tanév során hat alkalommal látogattunk el Tatára, és az

Eszterházy - család életével ismerkedhetünk meg.  Október 27-én

a 8. évfolyam tanulói vettek részt a reneszánsz színházzal kapcso-

latos sokszínű foglalkozáson. A tárlat megtekintése és célzott be-

szélgetés után képeslapot készítettek. Élvezettel színezték a

színpadot és a reneszánsz bábokat, amelyekből nyírás, hajtogatás

és ragasztás után látványos, leporellószerű üdvözlőlap lett. A kel-

lemes, élménydús délelőtt után tanulóink érdeklődéssel várták a

következő, decemberben sorra kerülő, reneszánsz viseletről szóló

foglalkozást.

Október végén elsősorban az angolszász kultúrában ünneplik a

Halloween ünnepét, melynek legkedvesebb része a töklámpások

készítése.

A díszes töklámpások

készítése tanulóink ked-

venc őszi szórakozásává

vált. A kiállítás megszer-

vezése az iskolánkban már

hagyomány. Október 27-

től három napon át ötletes,

szellemes, vigyorgó „tök-

fejek” fogadták az iskola

„zsibongójában” a szülő-

ket, gyerekeket és a hoz-

zánk látogató vendégeket

egyaránt. A lámpások el-

készítése remek családi

programnak bizonyult. A

kész darabokból a tanító

nénik kifinomult esztéti-

kai érzékkel állították össze a kiállítást. Felvonultatták az ősz va-

lamennyi színét és termését. Hangulatos, lágy zene, gyertyák

fénye köszöntött reggelente és búcsúztatott délután mindnyá-

junkat. 

A hagyományőrzés, az esztétikai érzék fejlesztése, a közös

programok mind-mind rendkívül fontosak a gyermek lelki fejlő-

dése érdekében, így a töklámpás-kiállítás is része annak a sze-

mélyiséget sokoldalúan fejlesztő folyamatnak, mely iskolánk

alapvető feladatai közé tartozik. 
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Kis s  Ottó :  A t e r epasz ta l  l ovag ja i

Egy alaposabb rendrakás alkalmával Grigorján Adorján, egy tisztes idős úr szokatlan dologra bukkan a ka-

catjai között: egy régi lovagi páncélra, egy kardra és egy ládikóra, amely egy felettébb érdekes levelet rejt.

Az írója – mint ahogy a tárgyak tulajdonosa is – nem más, mint az a bácsi ük-ük-ükapja, vagyis az Ős Lovag,

aki egy megdöbbentő jóslatot és egyben feladatot hagy kései utódjára. A cél a jóság megőrzése a rossz erők-

kel szemben, a módja ennek pedig négy, váratlan időben és érkező gyerek lovaggá ütése és felkészítése a

Gonosszal való küzdelemre. Grigorján úr kezdeti kételyei rögtön szertefoszlanak, amikor egy nap két srác,

Szálka és Dodi saját maguk által eszkábált léghajón landolnak a kertjében, majd felbukkan Rausek Bibi és

Fáber Lili is.

Erich Kästne r :  Emil  é s  a  de t ek t í v ek

Emiltől, akit édesanyja Berlinbe küld vakációzni egy keménykalapos úr ellopja a vonaton a pénzét. A fiú

a nyomába ered, de – miután egy korábbi gyerekes csínja miatt fél a rendőrséghez fordulni, - egyedül sem-

mire sem megy. Szerencsére megjelenik a színen Gusztáv, aki rövid idő alatt összecsődíti a környékbeli gye-

rekeket, és megkezdődik a hatalmas méretű (csaknem 100 gyerek vesz részt benne) és szervezettségű

hadművelet a tolvaj leleplezésére. Kiderül, hogy a keménykalapos ember nem más, mint egy bankrabló,

így Emil nem csak a pénzét, hanem a bank által kitűzött jutalmat is megkapja… Olvasd el!!!

Cuve l l i e r ,  Vinc en t :  Amikor  é l e t emben 

e l ő s zö r  megszü l e t t em

„Amikor életemben először…” – ez a vezérfonala a francia szerzőpáros művének, amely bár nyil-

vánvalóan gyerekeknek íródott, mégis bármelyik felnőtt számára is élvezetes olvasmány lehet. A ké-

peskönyv a mesélő, Kriszta krónikája, mégpedig születése pillanatától kezdve mindenféle első

élmény felé haladva. Megtudhatjuk sok egyéb mellett, hogy milyen is volt az első találkozás a szü-

leivel, hogy milyen volt az első puszi, az első fürdés, az első buszozás, az első verekedés, az első gyo-

morrontás, az első tánc, az első szerelem, az első sonkás tészta-főzés, végül pedig azt, hogy milyen

volt az érzés, amikor a saját kislányát ölelte először magához. Érdekes, humoros, az átlagnál színvo-

nalasabb mesekönyv.

Szabó Magda:  Szül e t é snap

A regény főszereplője, Illés Bori kortársaihoz hasonlóan tölti az idejét: iskolába jár, otthon várja a család.

A történet kezdetén tizennegyedik születésnapjára készül izgatottan. Úgy érzi, ez a májusi vasárnap fordu-

lópont lesz az életében: végre már ő is „igazi” felnőtt lesz. Ehhez – Bori úgy képzeli – nem kell egyéb, mint

egy álomszép kék ruha és egy tűsarkú cipő. De semmi sem úgy történik, ahogy elképzeli. Végül egy kará-

csonyi szünidő eseményei, az első csalódás, édesanyját ért tragikus baleset avatják igazán éretté a lányt. 

Minden itt látható könyvnek lelke van.

Mindegyikben benne rejtőzik annak a lelke, aki írta, és mindazoké, akik

olvasták, átélték és álmodtak róla. Ahányszor csak valaki a kezébe vesz egy

könyvet, s tekintetével átfutja lapjait, a könyv szelleme újraéled, erőre kap.

Az itt található könyvek mindegyikéről elmondható, hogy egyszer a legjobb

barátja volt valakinek.

Carlos Ruiz Zafón
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Jordán Zsófia: A karácsonyi ajándék

Amikor tél van, a hópihék csodálatos táncot lejtenek az ablakok

előtt, az emberek boldogan tekintenek ki az utcára. Az ünnepek kö-

zeledtével örömteli érzés jár át mindenkit, melyet nehéz elmondani

vagy leírni. Csupán egyetlen érzés hasonlítható hozzá: a várakozás

boldog izgalma. A sütemények illata, az adventi naptárban rejlő

édességek, a karácsonyfa ragyogása, a csomagokban titokzatosan

megbúvó játékok, könyvek, mind-mind a boldogság részei. A fák

fehér hópalástba burkolóznak, a város lámpaoszlopain, a boltok ki-

rakatában és a házak ablakában megjelennek a színes égősorok. A

házakat a mézeskalács illata lengi körül

(ebbe néha egy kis égett szag is bele-

keveredik). Rengeteg járókelő siet az

elfelejtett hozzávalókért, közöttük sok

gyerek is sétálgat, mivel szeretik néze-

getni a ragyogó várost.

Közöttük van Zsófi is, aki szintén

bámészkodni kéredzkedett el otthon-

ról. A fények teljesen lenyűgözték. A

kislány lassan bandukolt a sötétedő ut-

cákon, élvezte a séta minden percét.

Hirtelen keserves, szomorú nyávo-

gást hallott. Megállt, körülnézett, de

nem látott semmit. Tovább indult

volna, de ismét meghallotta a nyávogást, most már az egyik autó alól.

Odaszaladt, és észrevette, hogy egy sovány, koszos kismacska má-

szik ki az autó alól, és úgy nézett a kislányra, mint a megmentőjére.

Zsófi óráknak tűnő másodpercekig állt ott mozdulatlanul, és érezte,

hogy oda kell mennie, fel kell kapnia és haza kell vinnie ezt a kis-

macskát. A kismacska biztatóan és barátságosan nézett rá, de Zsófi-

nak eszébe jutott édesanyja helytelenítő fejrázása és édesapja

szemének haragos villogása. Először arra gondolt, hogy igenis haza-

viszi, és valahogyan becsempészi a szobájába a kis állatot, és min-

dennap hajnalban felkel, hogy enni adjon neki, de nem hagyja itt

ezt az apróságot. Aztán meg arra gondolt, hogy gyorsan hazaszalad,

engedélyt kér a szüleitől, és visszajön érte. De mi lesz, ha addig el-

viszik? Zsófi gyötrődött. Nagyon sajnálta a cicát, de tudta, hogy szü-

lei nem helyeselnék, ha beállítana vele. 

A kismacska érdeklődve, várakozva nézte Zsófit, hozzádörgölőd-

zött a lábához és miután úgy gondolta, eleget hízelgett, leült vele

szemben. Zsófi döntött: hazaszalad, értesíti a szüleit, ha azt mondják,

rendben van, visszaszalad, felkapja, és hazaszalad vele. Nem tarthat

tovább pár percnél! Nehéz szívvel vált el a kiscicától, és miután elég

távol került tőle, elkezdett változni a világ. A csillogó égősorok hir-

telen szemfájdítóan kezdtek el villogni, a hópelyhek, amelyek eddig

puhán elolvadtak bőrén, jéghidegen vágódtak az arcába. Zsófinak

nehéz lett a szíve. Minél kellemetlenebbül érezte magát, annál gyor-

sabban szaladt. Otthon Zsófi egy kicsit jobb kedvre derült családja

látványától, és odaszaladt anyukájához:

- Anyu, képzeld, egy kóbor kiscicát láttam hazafelé!

Kislányom, - mondta édesanyja, mintha a kislány gondolataiban

olvasott volna - tudod, hogy egy kismacska nagyon nagy felelőséggel

jár. Etetni, itatni, játszani vele, kényeztetni… Nem sok ez neked?

- De anya! Én tudok vigyázni rá!

- Kérdezd meg apádat is!

- Apu…

- Hallottam minden szavadat. Egy kismacska gondozásához na-

gyon nagy felelősségtudatra van szükség. Én tudom, hogy te meg-

bízható vagy, de egy állat is érez. Nem lehet kidobni az utcára, ha

megunod! Remélem, tisztában vagy vele!

- Hidd el, én gondját fogom viselni!

- Nos, akkor szaladj érte gyorsan!

Zsófi boldogan ugrott édesapja nyakába, aztán gyorsan felöltözött

és már rohant is. Pontosan emlékezett arra a helyre, ahol először ész-

revette a kiscicát. A kis állat már nem volt ott. Zsófi szívét jeges ré-

mület töltötte el. 

- Úgyis mindjárt előjön, úgyis mindjárt előjön! – gondolta kétség-

beesetten, de mégse jött. Zsófi megpróbált apró macskalábnyomo-

kat keresni a hóban, de a kicsorduló

könny elhomályosította a szemét. Zsófiból

kitört a zokogás. Próbálta visszatartani, de

ezzel nem sokra ment.

- Most már mindenütt ünnepelnek –

gondolta – csak nálunk nem. És ez miat-

tam van! – a kislány elkeseredetten balla-

gott haza.

Útközben minden házból vidámság, ka-

cagás hallatszott, de Zsófi nem törődött

vele. Lassan lépkedett a járdán, egyedül

volt már az utcán, csak néhány autó húzott

el mellette. A város csöndes volt. Amikor

hazaért, csak ledobta a kabátját a földre,

cipőjét lerúgta a lábáról, beszaladt a szobájába, és levetette magát az

ágyra. A fejét betemette a párnába és zokogott. Pár perc múlva az

édesanyja kopogtatott be hozzá:

- Zsófi!

- Ki az? – kérdezte Zsófi hüppögve.

- Én vagyok, az anyukád!

- Gyere be! – sóhajtotta Zsófi

- Zsófi, sajnálom, hogy nem találtad meg a kiscicát, de a kará-

csonyfa alatt annyi minden vár reád. Talán az ajándékok kárpótol-

nak valamennyire téged!

- Őt senki nem tudja pótolni!

- Elhiszem, de gyere velem! Mindenki téged vár!

Zsófi nagyot sóhajtott és követte az anyukáját. Amikor belépett a

nappali ajtaján, csodálatos látvány tárult a szeme elé. A karácsonyfa

alatt rengeteg ajándék versenyzett egymással azon, hogy melyikü-

ket bontsák ki először. Egyetlen doboz bújt csak meg szerényen a

nagy dobozok mögött.

- Bontsd ki az ajándékaidat, Zsófi – mondta kedvesen a nagyma-

mája.

Zsófi először a nagyobb csomagokkal kezdte. Aztán a családtagjai

is nekiálltak a bontogatásnak, és elégedett kiáltások hangzottak egy-

egy jól eltalált ajándék után. Zsófi a kis csomagot hagyta utoljára.

Remegő ujjakkal bontogatta a szalagot, és egyszer csak halk nyávo-

gást hallott. Azt hitte, csak a képzelete játszik vele, és megpróbálta

a hangot elűzni a gondolataiból, de ekkor újra és erősebben hallotta.

Leemelte a doboz fedelét… és felsikoltott az örömtől. A kiscica volt

az, teljes valójában, csak éppen tiszta volt, és a nyakában, egy mas-

nin üdvözlőkártya lógott: Szeretettel Nagyitól.

Zsófinak a lélegzete is elállt, amikor nagymamája megszólalt:

- Képzeld, Zsófi, ez a kis rosszcsont megszökött tőlünk – éppen

ma! Nagyapáddal őt kerestük egész délután. Meg is találtuk.

Tudom, kicsit sovány, de hát nagyon gyorsan leszaladgálja azt, amit

megevett.

Zsófi és a kiscica boldogan néztek egymásra, és nagyon meg vol-

tak elégedve a téllel, a karácsonnyal – az egész világgal.
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Nagyon-nagyon szerettük a Pálfy tanító nénit. Ő aztán igazán értett

a gyerekekhez. A jó feleleteket mindig jutalmazta valami aprósággal,

hol egy papírból kivágott állatfigurával, hol egy szem karamellával. A

rossz nebulókat - mert azért ilyen is akadt mindig a monostori iskolában

- pedig bezárta egy kis időre.

Nem lehetett őt nem szeretni. Pali öcsémmel rajongtunk érte, ezért

aztán nem csoda, hogy mi is megpróbáltunk kedveskedni neki valami-

vel. Egyszer egy szép verset szavaltunk az évzárón, melyet édes anyánk

írt Ani nénihez, és mely hűen tükrözte a kisdiák tanítója iránt érzett sze-

retetét és tiszteletét.

No, egyszer nálunk is elérkezett a disznóölés ideje. Gyermekkorunk -

ban az még nagy ünnepnek számított, este összejöttek a rokonok, ették

a sok finomságot, iszogattak, énekelgettek. Mi meg nem győztük a kom-

pótot enni, mert estére jól elrontottuk a gyomrunkat a sok nehéz étellel.

Számunkra természetes dolog volt, hogy a disznóölés előtti napon -

anélkül, hogy ezt szüleinkkel megbeszéltük volna, - szeretettel meg-

hív tuk az imádott tanító néninket a disznótorra, másnap estére. Az is-

kolából hazatérve örömmel újságoltuk, hogy milyen okos kisfiúk

voltunk. Édesapánk, aki végtelen jószívű ember volt, csak ennyit mon -

dott: - Ó fiaim, most nem tartunk nagy disznótort, hiszen kicsinyke volt

ez a jószág. De, hogy a becsületén folt ne essék, majd küldünk a tanító

néninek egy takaros kis kóstolót.

Másnap az első szünetben odaállítottunk Ani néni elé: - Tanító néni,

kérem, édesapánk azt üzeni, hogy ne tessék jönni a disznótorra, inkább

majd hozunk kóstolót!

Egyszer meg tintaírás volt, azaz, hogy nem egyszer, hanem többször

is, és egyformán retteget tőle minden gyerek. Mert hiába tudott a ta nuló

szépen írni, az a fránya tinta csak le-lecsöppent a papírra, és ettől a be-

tűvető roppant ideges lett.

Hát, velünk is megesett ez a szörnyűség, és egyikünk, - hogy melyi-

künk, arra már nem emlékszem - hármas osztályzatot kapott a tinta-

írásra. Ettől aztán úgy elkeskenyedett, hogy bánatában hazasza ladt sírva.

De mivel - egypetéjű ikrek lévén - együtt voltunk minden jóban-

rosszban, a másik is hazafutott pityergő testvére után. Szüleink alig tud-

tak megvigasztalni bennünket, és rávenni az iskolapadba történő

visszatéréshez.

Pálfy tanító bácsi, az Ani néni férje a második osztályban tanított ben-

nünket. Ő is jó tanító volt, de ő már enyhébb testi fenyítéstől sem riadt

vissza, ha a szép szó nem használt a rakoncátlan nebulóknál. Az volt a

szavajárása: Kapsz egy pofont, majd meglátod!

A felső tagozatosoknál történt az eset: Volt egy Csandi becenevű a

fiúk között. No, ő sem volt az a kimondott jó gyerek, és mivel már érezte

a serdülőkor erejét, sok borsot tört a Dezső bácsi orra alá.

A padban olyan dolgot művelt - evett például az óra alatt - ami nem

tetszett a tanító úrnak, aki ezért sarokba akarta állítani. Mondta is neki:

-Csandi, gyere ki!

-Nem megyek én! - volt a válasz.

-Csandi, gyere ki! - még egyszer.

-Nem megyek én! - ismételte a dacos kamasz, de közben észrevétle-

nül telerakta a kabátja gallérját gombostűvel.

Dezső bácsit elfutotta a méreg, odament a Csandihoz, és elkapta a gra-

bancát. Persze a sok gombostű teleszurkálta a feldühödött tanító tenyerét.

Hogy mi lett a nóta vége, azt én nem tudom, de, hogy a Csandi nem

a vele egyívású gyerekekkel járta ki az iskolát, az bizonyos!

Az almáról tanultunk akkoriban. Pálfy tanító bácsi az egyik gyerektől

elkérte az almáját, amit nyílván tízóraira hozott. Szép, piros alma volt,

talán még ki is volt fényesítve. Dezső bácsi bal kezébe fogta, sosem fe-

lejtem el azt az előadást: - Ez itt az alma. Ez itt a héja. Elővette a bics -

káját, az almát kétfelé vágta. Mutatta: - Ez itt a húsa. Szép húsa volt az

almának, nem győztük nyelni a nyálunkat. - Ez itt a magház, benne ma-

gokkal. No, nem mintha addig nem ismertük volna az alma héját, a

húsát, a magházát a magokkal!

Egyszer csak azt mondja a tanító bácsi: - Megkóstoljuk.

És szépen, komótosan gusztusos kis bicskájával megeszegette a még

gusztusosabb almát. Héjastól, húsostól, magházastól, magostól.

Barassó Péter

Az i sko lában Klára születésnapja

Egyszer, nem is olyan régen, Klárának születésnapja volt. Tél volt,

és a kislány boldogan nézett ki az ablakon a havas tájra, a bolondo-

san száguldozó hópihék lenyűgözték. A város gyönyörű volt így pár

nappal karácsony előtt. 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 anyu-

kája volt, hanem az egész család! Úgy ám, még a nagymamája is el-

jött. Sőt, 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 ajká-

ról egyszerre.

- Köszönöm szépen! – nevetett Klára.

- Tudjuk, hogy nagyon vágyódsz egy igazi bőr focilabdára, és hogy

régen gyűjtesz rá. Azt is tudjuk, hogy ilyenkor karácsony felé sze-

retsz estefelé sétálni és vásárolni a városban, mert a különböző színű

csillogó égősorok a kedvenceid. Ezért úgy határozott a család, hogy

egy kis pénzzel ajándékozunk meg. Ebből és az összegyűjtött va-

gyonodból még két focikaput is vásárolhatsz magadnak.

Klára igazán boldog volt, és másnap este el is ment vásárolni. A

csillogó díszek visszatükröződtek Klára tengerkék, gyönyörű sze-

meiben, szívébe melegség költözött. Úgy érezte, nem is lehetne

boldogabb.

Egyszer csak szörnyű 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 középső,

egy kislány éppen lehunyta bánatos szemeit, és elaludt. Álmában

talán egy meleg szobában volt, és meleg ételt evett a családja köré-

ben. A fiú, aki a legidősebb volt, a kicsi babát nyugtatgatta. Anyu-

kájuk és apukájuk koldult. Klárának elmúlt a jókedve. A szívét

szomorúság járta át. 

- Hogy lehet az, hogy ebben a gyönyörűen feldíszített városban

az ünnepek közeledtével ilyen előfordul? – 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 előtt 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 fon-

tosabb bármilyen ajándéknál. Ez volt a legszebb születésnapja.

Jordán Anna, Dél-Komárom
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Amikor a feje tetejére áll az egész világ, amikor felszabadulnak a tabuk

és elszabadulnak az indulatok. Itt a vigasság és a bolondozás ideje. A víz-

kereszttől hamvazószerdáig tartó farsang a bálok és a vidám összejövete-

lek időszaka, s különösen a 40 napos húsvéti böjtöt megelőző néhány

napja mozgalmas.

A farsang vagy más szóval karnevál gyökerei az ókorba nyúlnak vissza

és a kereszténység térhódítását

követően is – bár inkább csak

megtűrt szokásként – megma-

radt. A néprajzkutatók, a mű-

velődéstörténészek aprólékos

munkával kiderítették, hogy a

különböző téli ünnepek és

szokások között sokkal szoro-

sabb az összefüggés, mint azt

első pillantásra hinnénk. 

Téli ünnepeinkben egy-

szerre van jelen a meghaló és

újra feltámadó természet, a káosz és a rend párharca, valamint

a szerencse és a szerencsétlenség, tehát a kiszámíthatatlan sors, amely

ellen hiába lázadunk. 

A farsangi szokások honi elterjedéséről csak a XIV. századtól kezdve

vannak írásos feljegyzések. Az időszak megnevezése német eredetre utal,

s aligha kétséges, hogy elsősorban nyugatról „importáltuk” ezeket a fur-

csa szertartásokat. A különböző maskarákba öltözött alakoskodók, a vas-

kos, helyenként durva tréfák, az abszurditásig fokozott jelképes

cselekedetek, valamint az is, hogy az egész közösség nézője és egyszer-

smind közreműködője ennek a színjátéknak – mindez közös jellemzője a

farsangi szokásoknak, legyen szó a Csallóközben ismert dőrejárásról vagy

a Mohács környékén élő délszlávok busójárásáról, esetleg a különböző ha-

lottas-, betyár- és lakodalmas játékokról, netán a kakas ütés, vagy a gúnár

nyakszakítás meglehetősen drasztikus szokásáról. Farsang idején, s kivált

a böjt kezdetét megelőző néhány napban (amit farsangfarkának is nevez-

nek) természetesnek számít a vidámság, a jókedv, s aligha véletlen, hogy

ilyenkor az átlagosnál jóval gyakrabban rendeznek bálokat, különböző mu-

latságokat. 

A busójárás hazánk egyik legérdekesebb népszokása. A Mohács kör-

nyéki emberek ilyenkor színes maszkokat, csúf, szarvas álarcokat öltenek,

hogy ezzel ijesszék el a telet. A kürtszó és a hangos kolompok is ezt a célt

szolgálják, csakúgy, mint a maskarások hangos kiáltozása. A házakban és

udvarokon hamut szórnak szét a busójárók, az úgynevezett. alakoskodók,

amitől azt remélik, hogy távol tartja a rontó szellemeket. Majd a férfiak a

főtéren összemérik erejüket. Az ünnepség végén szalmabábut égetnek,

ami a tél szimbolikus halálát jelenti. 

Most pedig nézzünk meg egy busójárási menetet!Egy menet három

csoportból áll, tagjait „alakoskodóknak” nevezzük.Van egy fontos sza-

bály, miszerint a gyerekek nem közelíthetik meg a csoportokat, mert

akkor nem sikerül a varázslás.Az első csoportot a sajátos faálarcot, ki-

fordított bundát viselők alkotják. Ők ruházatukat esetleg kiegészíthe-

tik szalmával töltött fehér gatyával, valamint kereplővel. Ehhez a

csoporthoz tartozik még a menet egyetlen kürtje is, amely 2-4 méte-

res.A második csoportot a maskarák alkotják, nekik nincsenek faálar-

caik.A harmadik csoport a bekormozott arcú „jankeléké”, ők viszik az

oly fontos hamuszsákot. A csoportok körül pedig hatalmas nézősereg

áll, mivel a Mohácson minden télutón  megrendezett ünnepség renge-

teg embert vonz.

Néphagyomány:

A farsang eredete

Az elmúlt évben, 2008. április 17-től 20-ig a MARIANUM

Egyházi Iskolaközpont Gyermekkarával már másodszor vehet-

tem részt a kétévenként megrendezett Alba Regia Nemzetközi

Gyermekkórus Fesztiválon, Székesfehérvárott. A rendezvényen

11 kórus szerepelt, többek között Linden városából az Anna

Frank Iskola kórusa, Kecskemétről a Kodály Iskola Clarus Fiú-

kara, a Dél-pesti Vörösmarty-Erkel Gyermekkórus, Zalaeger-

szegről a Liszt Ferenc Kórus, Székelyudvarhelyről, Romániából

két kórus érkezett, a Palló Imre Művészeti Szakközépiskola fel-

sőtagozatosai, valamint az Ifjúsági Vegyeskar. Székesfehérvárt

négy kórus képviselte: a Bárdos Lajos Gyermekkar, a Kicsinyek

Kórusa, a Kossuth Lajos Általános Iskola Kiskórusa és a Legki-

sebbek Kórusa. Természetesen iskolánk a MARIANUM Egy-

házi Iskolaközpont Gyermekkara is nagy örömmel szerepelt a

fesztiválon.

Négy napon keresztül a városnak mindig másik részén hang-

zott az énekszó. Az ünnepélyes megnyitóra a Városház téren ke-

rült sor, innen indult a felvonulás, a kórusok énekszóval

köszöntötték Székesfehérvár lakóit. A Városi Sportcsarnokban a

Kodály Iskola nyitóműsorát hallgathatta a közönség. A nyitómű-

sor után minden kórus bemutatkozott egy-egy műsorszámmal.

Pénteken a Táncházban Fesztiválhangversenyen énekeltek a

gyerekek. Az előadásokat szakértő zsűri értékelte. A mi kórusunk

is megörvendeztette a közönséget Kodály néhány csodálatos mű-

vének előadásával. Délután utcai szerenádot adtunk a Mátyás-

szobornál. Este a Szent Imre templomban gyűltünk össze

templomi hangversenyre. Egyházi énekekkel adtunk hálát az

Úrnak ezért az alkalomért.

Szombaton reggel a Táncházban folytatódott a Fesztivál-

hangverseny. Délután felfedeztük a várost, sétáltunk a történelmi

utcákon.  Ezalatt persze a zsűrinek fontos feladata volt, folyt a

szakmai értékelés. Este szentmisén énekeltünk. Ezután Tánc-

házban gyakorolhattuk a szebbnél szebb magyar táncokat. Mind-

annyian kellemesen szórakoztunk.

Vasárnap reggel a Városi Sportcsarnokban a „Szállj elő zöldág”

című folklórprogram és további éneklés következett. A záró

éneklés szintén jól sikerült. Csodálatos élmény volt, amikor zá-

rásképpen az összes kórus együtt énekelt.

Bár a Fesztivál nem verseny jellegű, minden kórus munkáját

oklevéllel jutalmazták. A MARIANUM Egyházi Iskolaközpont

Gyermekkara Kodály remekműveinek értő előadásáért kapott

oklevelet. Énekkarunk műsora minden alkalommal nagy sikert

aratott.

Köszönjük szépen Kunyik Orsolyának, hogy zongorajátékával

emelte előadásaink színvonalát. Ficza tanító bácsi vigyázó szeme

követett minket mindenhová. Köszönjük Stubendek István ta-

nító bácsinak, kórusunk karnagyának, hogy segített eljutnunk a

fesztiválra és, hogy fáradságot nem kímélve készített fel ben-

nünket a szereplésekre.

Végezetül szeretném megköszönni mindenkinek a segítsé-

get, aki lehetővé tette, hogy zenei kultúránk megismerése mel-

lett újra végigjárhattuk Székesfehérvár több mint ezer éves

történelmi emlékhelyeit. Reméljük, hogy a kórus a legközelebbi

alkalommal is képviselheti iskolánkat.

Dudás Rebeka, Észak-Komárom

Élményeim 

a X. Alba Regia Nemzetközi 

Gyermekkórus Fesztiválról
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Kirándulás :

A koppánmonostori Duna-ág

Színház :

Vol t  egysz e r  egy  Mari  n evű  

s z ek r ény

Film: 

A herceg menyasszonya

A nagyapa olyan esti mesét mond uno-

káinak, amely nemzedékek óta száll szájról

szájra a családjukban. S a mese lassan meg-

elevenedik: a szép hercegnő, Boglárka ke-

zére pályázó gonosz Humperdinck herceg

emberrablástól, gyilkosságtól, sőt háborútól

sem riad vissza, ha ez az egyetlen módja,

hogy elnyerje a kiszemelt kisasszony kezét.

Ám egy kicsiny, de annál lelkesebb kom-

pánia útnak indul a leányzó szívszerelmé-

nek vezetésével, hogy kiszabadítsa…

Csillogó humor, kaland és izgalom kicsiknek és nagyoknak. Mindenki-

nek ajánlom!

A Monostori-erőd falaitól gyalogoljunk egy-két kilométert a Duna

folyásával ellenkező irányba, és elérkezünk a Duna és a mellékágának

torkolatáig. Olyan szakaszánál vagyunk most a Dunának, ahol a legna-

gyobb a vízmélység. Itt, a folyó „kútjában” nagy tömegben vermelnek

el télire a halak, köztük a kecsegék. A hazai Duna-szakasz legnagyobb

kagylótelepe is itt található, ennek jeleivel minden lépésünkkor talál-

kozhatunk. Hogy át tudunk-e jutni a szigetre, az attól függ, hogy mikor

esett az eső utoljára. Néha hetekig száraz, vagy legalábbis sáros lábbal

sétálhatunk át a Duna medrén, csavaroghatunk a szigeten, megnéz-

hetjük a Dunában lévő romhajó maradványait. Ha átpillantunk a túl-

oldalra, a Duna szlovákiai partjára, gyönyörű fákat láthatunk. Amikor

felhős az ég, és megfelelő a fényviszony (és ez a Duna-partján elég

gyakran van), akkor olyannak tűnhetnek a túlsó parton álló fák, mintha

festve volnának.

Maradva a magyarországi oldalon és elindulva a mellékág partján fel-

felé (nem az úton, hanem ott, ahol nehéz bandukolni, mert csúszik,

sáros és vizes), akkor a szúnyogokon kívül is rengeteg állattal találkoz-

hatunk: szitakötők rebbennek fel, békák ugranak el talpunk alól, vizi

sikló menekül el előlünk, és csörtetésünkkel, nagy valószínűséggel fel-

verünk jó pár vízimadarat és horgászt. Ha az állatokkal megbarátkoz-

tunk, fordítsunk némi figyelmet a fákra. A víz elvégezte pusztító

munkáját, a fák gyökerei elképzelhetetlenül gazdag formákkal, ágaik

végtelen lehetőséggel hívnak játékba. Ballagjunk, vagy biciklizzünk

végig a szigeten vezető kis úton, hatalmas rétekre, elhagyatott he-

lyekre, elvadult gyümölcsfákra bukkanhatunk. 

A sziget és környéke télen talán még szebb. Ha esik a hó, és

befagyott vagy kiszáradt a víz, a gázlóknál remek lehetőség van a szán-

kózásra, csúszkálásra, és a tiszta, éles levegő vételezésére. 

Ha van egy-két szabad órátok, érdemes kijönni (gyalog, vagy

biciklivel) ide, a monostori szigethez, mely szinte minden alkalommal

más-más arcát mutatja.

Volt egyszer egy Mari nevű szekrény. És

ebben a szekrényben lakott a Birsképű

Herceg és a Szerelmes Hercegnő. És

nem is tudtak egymásról. Mígnem egy

napon…

Volt egyszer egy Mari nevű szekrény.

És ebben a szekrényben semmi sem volt az, ami-

nek látszott. Már maga a szekrény sem szekrény volt, hanem egy bő-

rönd. Vagyis nem is bőrönd, hanem egy házikó. Vagyis nem is házikó,

hanem egy…

Volt egyszer egy Mari nevű szekrény. És ebben a szekrényben Mo-

sonyi Alíz meséi voltak. Olyan apró történetek, melyek mindannyi-

unkkal megtörténhetnek, hiszen a Mari nevű szekrényben ott lakom

én, ott laksz te, még a szomszéd kislány cicája is. 

Belefér az egész világ.

(Vaskakas Bábszínház, Győr)

Télen . . .

... és nyáron.

Nyúlfogó

Láttam egy kis nyulat.
Ki a kertben mulat.
De nekem ez nem volt kedvemre,
Mert az összes káposztát megette.

Ízlett még neki a répa , karalábé,
Nekem nem maradt más csak a szafaládé.
De végül megfogtam a kertben a nyulat,
Ki a zöldség közt szemtelenül mulat.

Écsy Kálmán 6. osztályos tanuló, 
Albár, Dunaszerdahelyi járás
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Unatkozom, mit csináljak?14

A Koppánymonostoron található Mag-ház minden kis- és nagy-

gyermeket vár 2007 decembere óta. Igazi játszóház, ahol a berende-

zések, a falak, az ott dolgozók és segítők mind-mind a közösségért, a

gyerekekért, a fiatalokért teszik dolgukat. Egy hely, melynek meg-

nyugtató szelleme van, melyet a gyerekek és a „tiszta” lelkek meg-

éreznek. Aki egyszer betette ide a lábát, az visszavágyik, és vissza is

tér. Lássuk képekben, hogy miket kínál a nektek, gyerekeknek a

Mag-ház.

Biztos Kezdet Klub:

korai fejlesztés 0-6 éves korig

Gyermekfoglalkozások:

kézműves, játszós, dühöngős,

csendes, kinti, benti… Ja, és te is hozhatsz ötleteket

A népi kultúra megismertetése:

a hagyományos paraszti kultúra felelevenítése és bemutatása

elsősorban gyerekeknek és fiataloknak (tudod pl. mi az a langalló?)

Természetvédelmi programok: Nos, akinek ez nem fontos, azt nem

is érdekli a jövője! Hagyományőrzés, íjászat: Jobb, mint a lézerkard! 

Bővebb információkat találsz a hon-

lapunkon: www.eletteregyesulet.hu

Amennyiben felkeltettük érdeklődésedet, szívesen várunk vasár-

nap kivételével a hét minden napján reggel 9 órától este 18.00 óráig.

Amennyiben programmal jöttök, természetesen igazodunk a kéré-

seitekhez.

Elérhetőségeink: Mag-ház, Komárom-Koppánmonostor, Csendes

u. 8. Tel.: (00-36) 34-526-955 E-mail: eletter@novonet.hu

Iskolánk tornatermében rendszeresen, péntek délutánonként,

nem mindennapi eszközökkel egy érdekes csapat jelenik meg. Van-

nak köztük gyerekek, felnőttek, fiúk, lányok, és természetesen nem

hiányozhat az iskola igazgatója sem. Vajon kik ők és mivel foglal-

koznak? 

Ők a Kard Rendje Egyesület tagjai. Edzéseiken a középkori euró-

pai párbaj és harcművészet tudományát igyekeznek elsajátítani.

Technikai alapjait középkori vívómesterek vívókönyvei szolgáltat-

ják. Fő fegyvernemük a kétkezes hosszúkard és a lovagi pusztakéz.

Filozófiai hátterével hozzájárul a jellem és a személyiség fejlődésé-

hez.

Európa több országában harcművészeti rendezvényeken vesznek

részt. Találkozhattunk velük a Komáromi Napok keretén belül. Az

érdeklődő fiatalok játékos formában próbálhatták ki a lovagkori vir-

tusokat: a vívást, íjászatot, dárdahajítást, lovaglást. A 3 dimenziós

íjászverseny megrendezése is nagy attrakció volt.

A Kard Rendje Egyesület tevékenységével hozzájárul a középkori

értékek megőrzéséhez.

Mizséri Kata
VI. osztály, Marianum Alapiskola, Észak-Komárom

A Kard Rendje

Mag-ház, Koppánmonostor
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P á l y á z a t o k

A magyar népmese és 

mondakincsünkből merítve

Nem titkolt célunk, hogy a magyar édesanyák, édesapák gyer-

mekei, elsősorban a magyar népmesékkel, mondákkal, regékkel is-

merkedjenek meg. A magyar néplelket tükröző, szép magyar

anyanyelvünkön, magyar népmesékkel ringassák álomba gyerme-

keiket. Szeretnénk, ha a pályázók életre keltenék az álmaikban,

képzeletükben felsejlő képeket, kedvenc meséik hőseit, szereplőit.

A pályázaton bárki részt vehet. A résztvevőket három korcso-

portba soroljuk.

Gyermek: 10 éves korig /apród/

Ifjúsági:    17 éves korig /kese/

Felnőtt:     17 év felett /öskü/

Pályázni /legfeljebb 3db, bármilyen rajz,vagy festék technikával/

A/4-es rajzlapra készített alkotással lehet.

A rajzlap hátoldalára kérjük ráírni:

a mű címét, 

melyik meséből, mondából mit, kit ábrázol,

az alkotó nevét, lakcímét, elérhetőségét.

Ha iskola, vagy csoport pályázik, akkor annak a nevét, felkészítő

tanárát is.

Beküldési határidő 2009. március 15.

Postai úton:   MHSE BARANTA RAJZPÁLYÁZAT

1171 Budapest Temető utca 22 , 

Személyesen, a pályázat kiírójának telephelyén, vagy

Elektromos levélben mesebaranta@freemail.hu  /itt is cím, mese stb./

A pályázat, és az eredmény nyomon követhető a http://mhseba-

ranta.gportal.hu/gindex.php?pg=29351171 honlapon keresztül, ahol

szavazni is lehet az alkotásokra. A díjazottakat értesítjük.

A pályázó, a pályázat benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy művét

szabadon elhasználhassuk.

A beküldött alkotásokat nem áll módunkban visszaküldeni. 

A pályázat kiírója: 

Magyar Harcos Sport Egyesület Baranta Szakosztálya 

1171 Budapest Temető utca 22

Szülők, nagyszülők életmeséi 

- Pályázat gyerekeknek

Kiíró: Kerecsen Ifjúsági Egyesület

Határidő: 2009. 03. 31.

A Kerecsen Ifjúsági Egyesülete pályázatot hirdet "A szülők, nagy-

szülők életmeséi" címmel. Írd le, amit a szüleid, nagyszüleid me-

séltek neked az életükről, és te érdekesnek, tanulságosnak, vagy

akár viccesnek találtad.

A pályázatunk célja a bemutatott események megismertetésén

túl a családalapítás, házasság és a családi élet felértékelődése, amely

bölcsője az egészséges gyermeki fejlődésnek.

A pályázók műveit három korcsoportban bíráljuk el:

1. 10 éves kor alattiak

2. 10-től 14 éves korig

3. 14 év felettiek

Valamennyi korcsoportban az első három helyezettet díjazzuk, az

írásművek, illusztrációk megjelentetését 2009 tavaszán kiadvány-

ban kívánunk megjelentetni.

Az írásművek terjedelme nem kötött. Kérjük, írásaitokat illuszt-

ráljátok, melynek műfaja nem kötött. Így lehet rajz, fotó, grafika,

egyéb olyan csatolmány, mely színesíti írásaitokat. Elfogadunk kéz-

zel írott (szépen, olvashatóan), géppel előállított, illetve elektroni-

kus formában megküldött pályaműveket is.

Beküldési határidő: folyamatosan 2009. március végéig.

Eredményhirdetés: 2009. május 15-én a Házasság világnapján.

A fenti határidőig, az alábbi címre kérjük megküldeni a pályázatokat:

Kerecsen Ifjúsági Egyesülete

Levelezési cím: 2903 Komárom, Csendes u. 8.

E-mail címe: eletter@novonet.hu

http://eletteregyesulet.hu

Ősi mesterségek tudójának 

leszármazottja vagyok

címmel a komáromi Kecskés László Társaság pályázatot hirdet ál-

talános és középiskolások körében.

Pályázatunk célja a komáromi ősi mesterségek, mesterek munká-

jának és hagyatékának feltérképezése az utódok visszaemlékezése

alapján.

Olyan pályamunkákat várunk, melyben bemutatjátok a családo-

tokban élt, vagy napjainkban is élő mesterek életútját, visszaemlé-

kezések, elbeszélések alapján. A benyújtott pályamunka tartalmazza

a mester és a mestersége szépségeit, nehézségeit és mindazt, amit ér-

dekesnek találtok, illetve hagyományként tovább él a családotokban.

Írásaitokat fotókkal, vagy rajzokkal illusztráljátok. Írásaitokat kiad-

ványban kívánjuk megjelentetni.

Az elkészített műveket és illusztrációkat digitális formában (CD-re

mentve) kérjük eljuttatni a következő címre: 

Mag-ház, 2093 Komárom, 

Csendes u. 8., 

vagy elektronikus levélben: eletter@novonet.hu.

Terjedelmi kikötés nincs.

Beküldési határidő: 2009. április 30.

A legjobb pályamunkákat a VIII. Országos Felvidéki Találkozón

jutalmazzuk.

15

Tavaszi ébredés

Virágos réten egy leány táncol,
mellette a patak is viháncol.
A pitypang sárga fejével bólint,
örömmel hirdetik, tavasz van megint.

A gólyamama is megérkezett,
a régi fészek ismét népes lett.
Fecskék énekét messziről hallani,
legyek és szúnyogok, jó lesz most elbújni.

Tó partján zöld béka kuruttyol,
nyuszi a friss fűből nagyokat majszol.
Vidáman cincog a lyukban az egér,
tavasszal minden újra él.

Lelkes Boróka, 8 éves, 
Dióspatony, Dunaszerdahelyi járás
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Nyári Szabadtéri Táncszínház Alap

A Nyári Szabadtéri Táncszínház Alap ünnepváró rendezvényét

évente kétszer, húsvét és karácsony előtt rendezi meg az észak-ko-

máromi sportcsarnokban. A karácsonyi ünnepekre való készülődés

jegyében decemberben 20 kézműves segítségével lehetett szőni,

fonni, agyagozni, tojást, mézeskalácsot díszíteni, gyöngyöt fűzni,

fafaragással foglalkozni, különböző szalma, kukoricacsuhé tárgya-

kat, ajándékokat készíteni, kézműveskedni. Aki a mulatságot sze-

reti, élő zenére táncolhatott, játszhatott, énekelhetett táncoktatók

közreműködésével és a bábelőadást is megnézhette. A nagyobb

gyerekek ügyességi játékokban vehettek részt, a kisebbeket pedig

kosár-körhintával csalogattuk. 

Legközelebb Húsvét előtt 2009. április 4-én várunk minden kis-

lányt és kisfiút,  anyukát és apukát Észak-Komáromban az ünnep-

várón.

“Batthyány Lajos, a hadseregszervező 

miniszterelnök"

Csemadok Komáromi Területi Választmánya szervezésében a

budapesti Hadtörténeti Intézet és Múzeum támogatásával

A vándorkiállítás megnyitói:

Bátorkeszi, 2009. február 4., 17 óra, kultúrház

Köszöntőt mond: Siposs József polgármester

A kiállítást megnyitja: dr. Zakar Péter, 

a Csongrád Megyei Közgyűlés alelnöke

Társrendező: A Csemadok Bátorkeszi Alapszervezete

Dunaradvány, 2009. február 4., 15 óra, kultúrház

Köszöntőt mond: Tárnok Matild 

a dunaradványi alapiskola igazgatónője 

Társrendező: A Csemadok Dunaradványi Alapszervezete 

Mariánum, 2009. február 12., 10 óra

Köszöntőt mond: Madarász Róbert igazgató

Komárom, Egyházi Iskolaközpont

Csallóközaranyos, 2009. február 14., 15 óra

Köszöntőt mond: Varjú Éva polgármester

Védnök: Petheő Attila a Csemadok Komáromi Területi Választ-

mányának elnöke

A kiállítás támogatója: Banai Tóth Pál a Komáromi járás európai

parlamenti képviselőjelöltje  

Miller Zoltánnal készül új premierre 

a Magyarock Dalszínház

Másfél évvel ezelőtt kereste meg Vizeli Csaba Miller Zoltánt

azon ötletével, hogy segítsen engedélyt szerezni a szerzőktől a

Made in Hungária című darab bemutatásához. Zoli az ősbemutató

óta több mint 200 alkalommal játszotta a József Attila Színházban

e mű főszerepét, vagyis Fenyő Miklóst, s mondhatni ezen idő alatt

igazán szívügyévé vált. Az ötlet pozitív fogadtatásra talált.

Az alkotópároshoz tehetséges táncos-koreográfus, Dávid Bet-

tina is csatlakozott, így hárman igyekeznek a darabot színpadra ál-

lítani úgy, hogy abban a közönség is a legnagyobb örömét lelje.

Feladatuk nem egyszerű, hiszen a népszerű Hungária együttes

számait minden korosztály ismeri, dúdolja. Garancia lehet erre

Miller Zoltán maga, aki a saját előadásbeli élményeit, tapasztala-

tait is igyekszik belecsempészni az előadásba.

S hogy miről is szól maga az előadás? A hatvanas évekről, Bu-

dapestről, egy srácról. Egy srácról, aki szinte a XIII. kerületi Szent

István parkban nevelkedik, minden idejét ott tölti a barátaival.

Ám egy szép napon szülei kiviszik Amerikába. Az ottani, egészen

másféle kultúra teljességgel elvarázsolja a fiút. Amikor visszajön,

valami nagyon nagyot akar véghezvinni. Mesél barátainak a kinti

élményeiről, meg akarja nekik mutatni, milyen szédületes világot

ismert meg odakint. Egy megszállott lemezgyűjtő ösztönzésére

zenekart alapít a barátaiból; gyakorol, világmegváltó tervei van-

nak. És akkor egyszer csak bekövetkezik a várva-várt, nagy áttö-

rés. S mi mást is játszana ez a zenekar, mint fergeteges rock and

rollt…

A Hungária együttes nagy sikerű számaira nemzedékek ropták

a táncot. Ebben a zenében a hatvanas évek szabadságvágya, egy-

fajta sajátos nemzedéki életérzése is megbújt. Fenyő Miklós len-

dületes rock and roll számai köré Tasnádi István írt librettót.

Beleálmodták annak a kilenc évnek a történetét, amikor a Fenyő

család hazatért. A fiatal Fenyő beilleszkedett az elhagyott barátok

közé, zenekart alapított, küzdött akivel kellett, majd megnyerték

a Ki Mit Tud?-ot a „Csavard fel a szőnyeget” című számmal. Ezzel

indult egy nagy ívű zenei karrier, amely mindmáig tartós nyomot

hagyott az idősebbek és a fiatalok magatartásán, kultúráján, gon-

dolkodásán.

Persze a darab nem csak egy zenekar karriertörténete, hanem

egy kicsit a velük élő történelem néhány epizódjának a megmu-

tatása is. Ehhez a feladathoz kell felnőnie a Magyarock Dalszínház

társulatának, hogy előadásukban megjelenjen a 60-as évek han-

gulata, zenéje, maga a kor, és persze a Hungária együttes, amely

itt született Magyarországon:

Premier: 2009.február 28. 19.00, Észak-Komárom, Városi Műve-

lődési Központ

P r o g r a m a j á n l ó
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