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Zeneajánló:
Palya Bea:
Én leszek

a játékszered
A Táncdalfesztiválok korszakának

legismertebb dalai csendülnek fel Palya
Bea legújabb lemezén – természetesen az
énekesnõ varázslatos, saját stílusában. So-
kan ismeritek bizonyára ti is az alábbi
„számokat”: Megáll az idõ, Szõke Anni
balladája, Én nem leszek a játékszered...

(Nagyszüleitek bizony ezekre ropták
a táncot!) De ami jó, az 30-40 év múlva is
jó, fõleg, ha Palya Bea nyúl hozzá! És ho-
gyan vall õ errõl? „A régi idõk dalainak
ötlete a tavalyi tándalfesztivál-koncerte-
ken jött elõ bennem. Énekeltem a dalok
elsõ sorait taxiban, barátoknak, családi
összejöveteleken, és mindenki azonnal
tovább énekelte, a szüleimet különösen
szép volt látni, ahogy felvillantak egy-egy
dal hallatán.”

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Túraajánló: Menjünk Nagyigmándra!

Programajánló

Nagyigmánd olyan szerencsés helyzet-
ben van a kistérségben, hogy a térség te-
lepüléseirõl biciklire pattanva gyorsan
odaérkezünk, és megtekinthetjük látni-
valóit. Melyek is ezek? A község központ-
jában hangulatos, újjávarázsolt tér várja
a lakókat és a látogatókat. Szökõkút, szép
növények, kényelmes padok hívnak pi-
henni. Az új faluközpontot a Millenni-
um évében (2000. szeptember 30-án) ad-
ták át, akkor kapta a Hõsök tere nevet. A
tér fõépülete a Fellner Jakab által terve-
zett csodálatos, barokk stílusú római ka-
tolikus templom és plébániaház, valamint
a felújított Községháza. Itt található az I.
világháborúban elesett honfitársak em-
lékmûve is. Kis sétával a Vértanú-térre
érhetünk, ahol az 1700-as évek közepén

épült református templom emelkedik.
Ezen a téren zajlanak a március 15-i meg-
emlékezések, amikor többek között
Mansbart Antal katolikus plébános és
Szikszai János református lelkész mártír-
halált halt vértanúkra emlékszik a falu.
A falu közelében Szentmihálypusztán
évszázadokon élt a Ghyczy család.
Ghyczy József honvédhadnagy Kossuth
hadseregében harcolt. A család kedves
kastélyt hagyott a falura, mellette horgász-
tó várja a pecásokat. Érdemes megtekin-
teni a község legkiemelkedõbb emlékmû-
vét, a Nepumuki Szent János szobrot,
melynek az a különlegessége, hogy a
megszokottól eltérõen Nepumuki Szent
János az ujját a szájához emeli. Tehát:
Bringára fel, irány Nagyigmánd! Jó utat!

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Az idilli kertvárosi miliõben, a fehér
léckerítéses, rózsabokrokkal szegélyezett
otthonok között áll egy fekete ház kiszá-
radt kerttel. A szomszédoknak sejtelmük
sincs arról, hogy a ház alatt hatalmas, tit-
kos búvóhely terül el. Fáradhatatlan, apró
szolgáinak hadától körülvéve itt tervezi
Gru a világtörténelem legnagyobb rablá-
sát. El fogja lopni a Holdat. (Igen, a Hol-
dat.) Gru örömét leli mindenben, ami
gonosz. Arzenáljában van zsugorsugár, fa-
gyasztósugár, valamint földi és légi harci
jármûvek, és leigáz mindenkit, aki az út-
jába áll. Mígnem egy nap szembe találja
magát három árva kislány elképesztõ aka-
raterejével, akik olyasmit látnak benne,
amit eddig senki sem: potenciális apukát.
Új klasszikus animációs film született!

Filmajánló: Gru
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Bemutatjuk a Platina Táncstúdiót
– Beszélgetés Petes Beával, az egyesület vezetõjével –

– JU: Minden ami tánc, mindenünk a tánc. Sok mindent elmond
ez a mottó. Hogyan jött létre a Táncstúdió?

– PB: A táncstúdió 2000-ben alakult meg Komáromban és
Gyõrben. 2007-ben lehetõségünk nyílt arra, hogy megalkossunk
egy privát táncstúdiót, ahol minden táncstílus megtalálható!

– JU: Hány tagja van a tánciskolának?
– PB: Mára már több száz taggal büszkélkedhetünk, a kezdõ-

tõl a haladóig, hobbi csoportokon át a versenyzõkig és minden
korosztályban!

– JU: Milyen táncokat tanulhatnak a tánciskolába járók?
– PB: Azt gondolom, hogy mindenki megtalálhatja a maga

számára legkedvesebb táncformát, a társastáncoktól a jazz tán-
con át, a pilatestõl a divattáncokig.

– JU: Kik tanítanak a Platinában?
– PB: Trénereink kiemelkedõ  eredményekkel és felsõfokú

szakirányú végzettséggel rendelkeznek, ennek köszönhetõen
versenytáncosaink fantasztikus eredményeket érnek el magyar
és nemzetközi szinten egyaránt.

– JU: Mi a legfõbb célja a Platina tánciskolának? Mi motiválja a
vezetõit arra, hogy hétrõl-hétre, napról napra ugyanolyan lendülettel
forduljanak a tanítványok felé?

– PB: Az én célom az, hogy minél több emberrel megszeret-
tessem ezt a gyönyörû mûvészi sportágat. Számomra az boldog-
ságot jelent, ha adhatok valamit, amitõl értékesebbek, többek
lesznek... és boldogabbak!

Névjegy – Petes Beáta
Eredményeim: • gyermekkoromban, 1990-ben kezdtem el

társas-táncolni • 1992 – formációs magyar bajnokság – 2. hely •
1993 - formációs magyar bajnokság – 1. hely • 1994 – formációs
magyar bajnokság – 2. hely • 1995 – 2. helyszínek • 1996 – 3. hely
• 1996 – Graz formációs EB 4. hely • 1996- Területi bajnokságok
– 1. hely  • 1997- C osztályos országos bajnokság 1. hely • 1998 –
Több területi gyõzelem • 1998 – Franciaországi Mambo EB 2.
hely  • 1998 – Dunaújvárosi világkupa 4. hely  • 1999 – Olaszor-
szág Profi Mambo EB 1. hely • 2000 – USA, Miami Profi Mambo
VB. 7. hely  • 2003 – Mambo Magyar Bajnokság 3. hely

Végzettségeim: • 1997 – Kovács Margit Mûvészeti szakkö-
zépiskola • 2003 – Magyar Testnevelési Egyetem: társastáncok-
tató • 2007 – Magyar Táncmûvészeti Fõiskola: divattánc szak –
Táncpedagógus

Petes Beátával Némethné Bilkó Judit
 beszélgetett



4 Erre-arra

Ismerkedés közös kincseinkkel
A Közkincs Kerekasztal szervezésében jutalom kirándulásra

mehettek kistérség településinek iskoláiból azok a gyerekek, akik
komolyan érdeklõdnek történelmünk, hagyományaink iránt.
Helytörténeti vetélkedõt szerveztek általános iskolások számára
internetes feladatlap kitöltési lehetõséggel a komáromi Jókai Mór
Városi Könyvtár gyermekkönyvtára honlapján, majd zárásként
kistérség településeit érintõ kirándulást szerveztek május 13-án
játékos ismeretszerzõ próbatételekkel.

KÖZKINCS-nek nevezték el azt a kulturális fejlesztõ prog-
ramot, amely 2005-ben kezdõdött el Magyarországon. Ennek
célja elsõsorban a vidéken élõk számára a kulturális szolgáltatá-
sok javítása, a helyi és kistérségi együttmûködések kialakítása.
A Komáromi kistérség kezdettõl fogva bekapcsolódott a vidék
fejlesztés e speciális folyamatába, többek között azzal, hogy olyan
kerekasztalt mûködtet, amelynek tagjai a kistérség kilenc tele-
pülésének közmûvelõdési, könyvtári és múzeumi szakemberei,
szervezetei. Megalakulása óta sok-sok kulturális rendezvényt,
szakmai továbbképzést szervezetek, de 2010 tavaszán végre pá-
lyázati támogatással lehetõség nyílt arra, hogy gyermekeket is
bevonjanak a kistérség megismerésébe.

A www.kbtkt.hu oldal tanulmányozásával lehetett felkészülni
a vetélkedõre, amelyen Ács, Almásfüzitõ, Bana, Bábolna, Csém
Kisigmánd Komárom, Mocsa és Nagyigmánd értékleltár lapjai is
megtalálhatóak, és át lehet linkelni a települések honlapjaira is.

A kirándulás napján Nagyigmánd látványosságainak meg-
ismerése után Bábolna volt a cél, ahol a Ménesbirtokkal, annak
múzeumával ismerkedtek meg a kirándulók, sétáltak a bábolnai
Arborétumban a különleges növények között, és megsimogat-
hatták a kis állatkert kezesebb háziállatait. Végül a Kisbábolnai
Lovastanyára érkezett a csoport, ahol versennyel folytatódott a
program. Sorshúzással alakultak ki a különbözõ településekrõl
érkezett gyerekekbõl a csapatok. Gábor Klára kistérségi közmû-
velõdési és múzeumi referens állította össze a kistérségi totót,
amelyet kitöltve alkalmazhatták ismereteiket a kistérség törté-

nelmi eseményeirõl, épített örökségérõl egyéb értékeirõl. A ve-
télkedõhöz készítette a Jókai Mór Városi Könyvtár munkatársa
Mikolasek Zsófia a keresztrejtvényt, amely ugyancsak próbára
tette a gyerekek tudását. A csillagkeresés játék mintáját felhasz-
nálva a kistérségrõl szóló információkat tartalmazó lapokat rej-
tettünk el a Lovastanya területén, ezeket a csapatok a teljes terü-
letet többször is bejárva gyûjtötték be, majd települések szerint
rendszerezték. Kemencében sült kenyérlángos volt az ebéd, majd
segítséggel lovagolhattak is a bátrabbak, sõt néhány gyakorlott
lovas gyerkõc meg is mutathatta milyen ügyes már. A Közkincs
Kerekasztal munkáját összefogó komáromi Csokonai Mûvelõ-
dési Központ munkatársai Szili Nóra és Balogh Attila is segítet-
tek a nap során, többek között a feladatok lebonyolításában, ér-
tékelésében. Az eredményhirdetés során mindenki megismer-
hette a helyes megfejtéseket és nagyon hasznos, jó hangulatú
kirándulásról után térhettek haza a szép élményekkel gazdago-
dott gyerekek.

Gábor Klára
kistérségi közmûvelõdési és múzeumi referens

Ördöngõs
Népzene
Tanoda

Aki kedvet érez ahhoz, hogy saját szó-
rakoztatására, vagy akár magasabb szinten
magyar népzenét tanuljon, keressen fel
bátran bennünket.

Gyerekektõl felnõttekig mindenkit szí-
vesen látunk Komáromban található nép-
zene tanodánkban.

Választható hangszerek: • hegedû •
kontra • bõgõ • duda.

Nem akkora ördöngõsség muzsikálni!
Aki nem hiszi, járjon utána az alábbi

elérhetõségeken: Horsa István: Pikó és
Bandája 00-36-20-3920843 00-421-908503083
n e p z e n e t a n o d a @ g m a i l . c o m ,
www.nepzenetanoda.hu

Hrusovszky Laura:

Árvízkárosultaknak segítettünk
Júniusban a televízióból ér-

tesültem arról, hogy Edelényben
árvíz pusztít.

Az iskolában ahol tanulok, a
felnõttek gyûjtést szerveztek az
árvíz károsultjainak. Sok ado-
mány gyûlt össze: ágynemû, ru-
hanemû, bútor, játék, stb.

Nagy örömmel jöttünk az is-
kolába segíteni megpakolni a két
nagy autót.  Másnap kora reggel
indultak tanáraink  egy edelényi
iskolába, ahol olyan családokat
szállásoltak el, akiknek a víz min-
denüket elmosta.

Remélem boldoggá tettünk
ezzel sok felnõttet és gyermeket.

(Móra Ferenc Általános Iskola )
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A nyár elején hanti nyelvrokonaink küldöttsége érkezett
Nagyigmándra. A látogatás elõzménye a nagyigmándi diákok
és pedagógusok (14 fõ) két évvel ezelõtti „Hanti expedíciója”
volt, melynek keretében Pápay József egykori kutatóútját fel-
idézve a Jamali Nyenyec Autonóm Körzet Suriskári járásában
Szalehárd, Pitljar, Muzsi településeken jártak.

A hanti vendégek (10 tanuló és 5 pedagógus) június 20-án ér-
keztek meg, tíz napot töltöttek nálunk. A vendégek számára szer-
vezett „Õsi rokonság” tábor ünnepélyes megnyitóját június 21-én
tartottuk a Mûvelõdési házban. A megnyitón a köszöntõk és ven-
dégeink több produkciója mellett a nagyigmándi néptánccsoport-
ok és a Harmónia Táncstúdió növendékei is felléptek.

Az elmúlt tíz nap során elsõként Nagyigmánd látnivalóit
ismertettük meg vendégeinkkel. A küldöttséget Szijj Ferencné
polgármester asszony is fogadta, a település életérõl adott tájé-
koztatót. Látogatást tettünk a Monostori erõdbe, a bábolnai
Ménesudvarba, Tatára, Tatabányára, Gyõrbe, Pannonhalmára is.
Egy egész napot töltöttünk Budapesten, felkerestük a Néprajzi

Hanti vendégek Nagyigmándon
Múzeumot, a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudomá-
nyi Intézetét. Vendégeink számára nagy élmény volt a Parla-
menti látogatás és megcsodálhatták a Budai Várat is.

A tervezett balatoni fürdõzés a mostoha idõjárás miatt elma-
radt, de a tihanyi és balatonfüredi látnivalók talán kárpótlást
nyújtottak ezért. Útközben a Cseszneki vár „bevétele” is mara-
dandó élményt jelentett.

Nagy sikert arattak a helyben szervezett programjaink: a va-
sárnap esti rétessütés, a kézimunka szakkörösök hétfõi bemuta-
tója, a hagyományõrzõk szerda délutáni programja, a Nagy Sán-
dor és családja által szervezett szerdai lovas program és vacsora,
a csütörtöki Csémi hegyi sárkányrepülõ bemutató, népi játé-
kok, kürtöskalács sütés, a csütörtök esti fafaragás bemutató, az
íjászat és a szívélyes vendéglátás Nagy Lajoséknál, pénteken
Bódis Gyõzõné Rózsa finom vacsorája, szombaton a hosszú ba-
latoni nap után Horváth Sándorék kemencében sütött pizzája,
Mészáros Miklós hétfõ délutáni sportprogramja. A vasárnap
délutánt és az estét vendégeink családoknál töltötték. Másnap
lelkesen meséltek a családi programokról.

A fenti sorokból is kitûnik, hogy milyen széleskörû összefo-
gással sikerült változatos programokat összeállítani vendégeink
számára.

A tábor zárására június 28-án került sor, az ünnepség után
vendégeink az iskola elé fát ültettek. A táborzárón Alexandr
Orlov igazgató úr elmondta, hogy nagyon jól érezték magukat
nálunk, kifejezte reményét, hogy kapcsolatunknak lesz folytatá-
sa, két év múlva a nagyigmándi küldöttség utazhat hozzájuk.
Addig is az iskolák rendszeresen tartják a kapcsolatot. Faliújsá-
gon keresztül rendszeresen beszámolnak a másik iskola esemé-
nyeirõl.

Reméljük, hogy vendégeink is nagyon szép élményekkel
tértek haza, és legközelebb náluk találkozhatunk!

Karsai Bálint
igazgató

Figyelem!
2010 õszétõl újra kézmûves- és szabadidõs foglalkozásokat

tartunk kicsiknek és nagyoknak  a koppánmonostori  Mag-ház-
ban (Koppánmonostor Csendes u.8)!

Egyéni és csoportos foglalkozások kézmûves– és dekor szak-
kör, kreatív és egyedi ajándékok készítési technikái.

A foglalkozásokat délutánonként tartjuk, keddtõl szom-
batig.

Cérnaképek, gyöngyfûzés, faldekoráció, rajz, üvegfestés,
decoupage, fafaragás és egyéb kedvelt technikákkal.

Kezdetben az alapanyagokról mi gondoskodunk.
A te dolgod csupán annyi, hogy gyere el és érezd jól magad!
Amit készítesz, hazaviheted,
Informálódhatsz az egyesület honlapján:
www.eletteregyesulet.hu,
vagy személyesen a Mag-házban, az iskoládban.
A nagy munkában segítõd:
Cságola Márton (Tel:06 30 878 19 17)
Jöhetsz szülõvel, tanárral, egyedül vagy barátaiddal.

Mag-házunk játszóháza egész évben folyamatosan várja a
gyerekeket készségfejlesztõ, logikai és szabadidõs játékaival.
Foglalkozásaink rendszeresek, egész évben szeretettel várunk
benneteket!
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Utunk Franciaországba

Szakmai gyakorlat
Erdélyben

Hol is kezdjem. Talán a legelején kel-
lene. Igen ez egy jó ötlet. Pár hónappal
ezelõtt meglátogattak minket a francia-ma-
gyar demokráciai program keretében fran-
cia fiatalok. Mi pedig  2010. június 30-án,
szerdán indultunk el hozzájuk, hogy el-
töltsünk közösen pár napot pihenéssel és
csoportos munkával.

Az utazás Gruissanba nem volt telje-
sen zökkenõmentes, de legalább jó han-
gulatban telt el. Nekem már Barcelona is
nagyon tetszett, de Gruissan, az nagyon
szép városnak nevezhetõ tengerparti falu.
A szállásfoglalás után a polgármesteri hi-
vatalba vártak bennünket, ahol találkoz-
hattunk a helyi önkormányzat képviselõ-
ivel és francia barátainkkal. Megismerked-
tünk a helyi nevezetességekkel, egy kilá-
tóból néztük meg a tenger partot, majd
egy igazi kis jacht klubban vacsoráztunk.

Másnap délelõtt csoportmunka volt,
majd Narbonne-ba mentünk, ahol beba-
rangoltuk az egész várost. A narbonne-i
kirándulás után újabb csoport munka
következett, amit az interkulturális vacso-
ra zárt. A túró-rudink és a sportszeletünk
nem aratott nagy sikert, azonban a tarho-
nyás húst úgy ették vendéglátóink, mint-
ha napokig éheztek volna elõtte.

Az ott töltött idõszak alatt szinte
minden nap több fordulóban csoport-
munkában dolgoztunk, amit igyekez-

tünk mindig valami kis szabadidõs te-
vékenységgel megtoldani. Megmérkõz-
tünk evezõs csónakokban francia bará-
tainkkal, kirándultunk, túráztunk a
környezõ apátsághoz, fürdõztünk, este
jókat beszélgettünk, s ahogy így vissza
gondolok egy-két szóra el is telt az egy
hét, elérkezett a búcsúest. Magunkhoz
vettük  az itthonról hozott  ajándékain-
kat, amiket a francia családoknak szán-
tunk, s elindultunk a francia családok-
hoz. Nagy volt az izgalom, most igazán
átéreztük mi is, miért izgultak annyira
novemberben Komáromban õk is, mikor
mi vittük õket haza. Izgalmunk azonban
nem tartott sokáig. Mindenkit nagy sze-
retettel fogadtak, s nagyon jó élmények-

kel gazdagodtunk az utolsó este is.
Sajnos az est élményeit nem tudtuk

igazán kipihenni, mert a kora reggeli re-
pülõre szólt a jegyünk, így csak néhány
órát pihentünk, majd elindultunk haza.

Összességében nagyon-nagyon jó volt,
rengeteg jó élménnyel gazdagodtam. Bár
az ételek nem mindig a kedvenceink vol-
tak, de az nem is számított. Köszönöm,
hogy lehetõségem volt erre az útra elmen-
ni, köszönöm legfõképpen Monostori
Évának illetve az Élettér Egyesületnek és
Juhász Gáborné Szilvi néninek is, aki anno
ajánlotta ezt a lehetõséget. „Én erre a
„francia kiruccanásra” 5, azaz ÖT pontot
adok!”

Tomozi László

A komáromi Móra iskola 7 tanulója és az õket kísérõ
3 felnõtt, no meg a megvalósítást segítõk egész sora készül
serényen az október 15. és november 6. között teljesülõ
szakmai gyakorlatra.

A Tempus Közalapítvány Leonardo Mobilitási
pályázatán nyert támogatás biztosítja majd a kiutazás,
valamint a kinntartózkodás költségeit. A „Fafaragástól a
bútorkészítésig” program megvalósításának elsõdleges
célja, hogy közvetlen, más európai országban szerzett
munkatapasztalatokon keresztül jussanak új szakmai
ismeretekhez a fatermékgyártó tanulók. A fogadó Artera
Alapítvány - amelynek fõ profilja az erdélyi népi
kézmûvesek felkarolása és érdekképviselete – garancia
arra, hogy a leghitelesebb forráshelyrõl merítsenek
fiataljaink tapasztalatokat. Élményeinket is megosztjuk
majd az olvasókkal.

B.M.M.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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A Vértesben, a Gerecse-hegység egyik magaslatán található a
Szelim-barlang. Magas fák árnyékában hûsöl ez a sziklavájat.
Két oldalán kis dombok találhatóak, melyeket már benõtt a gaz
és a burjánzó „bokorhadsereg”. Belül nagy termek és sziklák
tömkelege vegyül széles és mély vágásokkal, rövid résekkel és
apró csontdarabokkal.

A Szelim-barlang  a legkülönfélébb lényekkel van tõle. Itt
lakik például Szelimusz, a nagy varázsló sok száz manóbarátjá-
val. Ezenkívül sok bogár, rák és szúnyog él itt. A barlang négy
bejáratának négy különbözõ neve van: az elsõ bejárat, amelyet
csak a  rovarok és a rákok tudnak használni, a Szelelõlyuk nevet
kapta aprósága miatt. A második bejárat a fõbejárat volt. Ezt a
lyukat a Faragott szikla névre keresztelték. A harmadik, az óriá-
sok által használt bejárat Gnómkapu néven ismert. S végül az
utolsó barlangszáj: a Félelmek rejteke. Ide egy manó sem mer
bemenni. A legenda szerint itt laknak a félelmetes démonok és
az itt járt emberek szellemei. De mégsem ez a legfélelmetesebb
hely a barlang belsejében. A legijesztõbb rege a kürtõhöz köthe-
tõ. Erre a részre még a megtize-
delt óriások sem mernek felmen-
ni. A monda így szól: réges-ré-
gen néhány erõs és bátor óriás
felmászott a kürtõhöz, hogy
megnézze, mi található ott. De
soha nem jöttek vissza onnét.
Azóta még rá se néz senki a tetõ-
re. Az öregek szerint sárkány la-
kik ott, vagy valami szörny. De
Szelimusz csak leintette azokat,
akik õelõtte beszéltek a regérõl.
Aztán addig noszogatták, míg
összehívta a tanácsot a Mészkõ-
terembe. Erre a tanácsra a külön-
bözõ népek vezetõi jöttek el. A többiek csak messzirõl, a repedé-
sekbõl láthatták, amint a bölcsek fejüket összedugva tanácskoz-
tak. Elõször Szelimusz állt fel magasan álló trónjáról, s szólt:

– Már régóta foglalkoztat bennünket a kürtõben lakó szörny
legendája. Én arra akarom fordítani eszménket, hogy ne
higgyünk az ilyen ostobaságoknak.

– Én ez ellen a mondat ellen tiltakozom! – kiáltotta vörös
képpel Zsupsz, a varázslómanók társaságának vezetõje. – Hová
lett hát az öt óriás, kik fölmentek a – s itt elnyelte a mondat végét.
Nem merte emlegetni a félelmetes hely nevét. – Szóval a barlang
tetejére?!

Erre már Góliát, az óriás is felkapta a fejét, s mély, dörgõ
hangon kijelentette: – én is tiltakozom! Igenis, van ott valami!

– Társaid halála megrendítõ dolog, tudom. De csak ezért
nem kell elhinned az öreg históriások beszédét. – mondta
Szelimusz – A kürtõben valóban történtek eltûnések, de nem
biztos, hogy az áldozatok meghaltak.

A kürtõ szó hallatán meglobbant még a fáklyák lángja is.
– Ne szédíts minket kitalált mesékkel! – állt fel Zsupsz dü-

hösen.
– Igaza van! – kiáltott Diorész, a manók feje.
Alighogy ezt kimondta, hangos robaj hallatszott, majd né-

hány szikla letört a tetõrõl, s a mélybe zuhant. Aztán sûrû por-
felhõ szállt a társaság felé. Kis idõ múltán a veszély elmúlt, s hét
kis manógyerek futott be a kapun.

– Láttuk a szörnyeteget! – kiáltották egyszerre falfehér arc-

Kempl Zsombor: Szelim-barlang legendája
cal. –  Nagy volt, és a két szeme csak úgy szikrázott!

– Valaki mást is láttatok? – kérdezte Szelimusz, de mielõtt a
gyerekek válaszolhattak volna, Zsupsz közbeszólt:

– Na, látod? Mégiscsak van ott valami! – nézett fel büszkén
Szelimuszra a varázslómanó.

– Szerintem menjünk oda, elveszett barátaink megbosszulására!
Góliát feltette a kezét:
– Én odamegyek!
Az erõs óriás bátorsága a többiekben is felkeltette az önbizal-

mat. A fiatalok megrohamozták az asztalt, és kérlelték vezetõi-
ket, hogy szavazzanak õk is. Elõször Diorész emelte fel a kezét.
Aztán nagy nehezen Zsupsz is az odamenetelre szavazottt.

– Akkor hát teljes a csapat! – kiáltotta felállva Szelimusz. –
Induljunk! A manók és az óriások egyszerre özönlöttek ki a
kapun.

– A Szelelõlyukon néztünk ki! Egy embert is láttunk! – újsá-
golták a manófiak.

– Akkor a Faragott szikla bejáraton kell kimennünk! – utasított
a varázsló. A csapat befordult egy
folyosón,s a fõkapu felé vette az
irányt. Már messzirõl hallatszott
a csattogás, a durranások és az
omladozás hangja. Újra nagy
robbanás hallatszik és a por fel-
száll. A tömeg csak ment, s trap-
polt a bejárat felé. Amikor azon-
ban kiléptek a kapun, egy lova-
got pillantottak meg.

– Ez lenne a szörny? – kér-
dezte Góliát.

– Nem, a rém vele szemben
áll! – mondta Diorész.

Ekkor egy tûzgolyó lövellt
az ember felé. Az felemelte a pajzsát. A láng belecsapott, mire a
páncélos elrepült. Aztán meglátták a szörnyet is. Egy nagy-nagy
sárkány volt az, okádta a tüzet. Két nagy szárnyát felemelte, s egy
tûztornádót küldött a lovagra.

– Ezen a pajzs már nem segít! – kiabált Szelimusz.
Erre a manó összeszorította a fogát, koncentrált, majd cset-

tintett egy nagyot. A sárkány szája csõrré vált, a lángfelhõ pedig
továbbszállt a levegõben. Most Szelimusz következett. Ráirányí-
totta botját a tûzre, maga elé mormolt valamit, mire egy kék nyi-
lacska süvített ki a bot végén lévõ gyémántból. A láng kõvé vált,
mereven esett le a földre. A szörny új löveget akart lõni, de
Szelimusz észrevette, majd a sárkányt is kõvé változtatta. Min-
denki ujjongásban tört ki. A lovag is levette a sisakját.

– Kik vagytok?
– A barlang lakói vagyunk. – mondta Szelimusz.
– Én Sárkányölõ Szent György vagyok, köszönöm, hogy se-

gítettetek nekem.
– Csak egyet kérek tõled! – intézte a lovag felé szavait Szelimusz. –

Ne mondd el senkinek, hogy mi élünk. Most pedig menj békével!
Sárkányölõ Szent György elindult, és még sokáig integetett

a kedves lényeknek. Este nagy ünnepség volt a barlangban, min-
denki táncolt, énekelt.

A szobormadarat pedig kiállították, s elnevezték Turulnak.
Azóta figyel a szikláról kõbálványként.

( Zsombor ezzel a meséjével a Szelim-napi Regélõ meseíró-
versenyen elsõ helyezést ért el.)
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Egy végtelen történet

Szép Csenge:  Valóság

érzem a hûvös szellõt hajamon,
érzem a sápadt nap sugarát arcomon,

érzem kezedet a kezemben,
látom szememet a szemedben,

látom az elhaló virágot,
s érzem mindazt mi közénk állott,

okolom az egész világot,
s keresem az igaz boldogságot.

(Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola, Komárom)

Ez a történet egy Új Szó-ban elolvasott felhívással kezdõ-
dött. Pályázatot lehetett írni egy ingyenes táborra, amirõl akkor
még azt gondoltam, hogy biztosan nem sokban fog különbözni
a többitõl. Úgy döntöttem, megpróbálom, miért is ne? A pálya-
munkát öt téma közül választhattam. Hát, mit mondjak, nem
volt olyan könnyû, de végül kis segítséggel összejött. Aztán min-
dent, amit a szervezõk kértek, elküldtünk egy címre és vártunk...
Mígnem egy nap megjött a levél, hogy négyszeres túljelentke-
zés ellenére engem is kiválasztottak! Meglepõdtem, nagyon bol-
dog voltam. A tábor elõtti héten már számoltam vissza a napo-
kat. Izgatottan vártam, hogy kikkel hoz össze a sors, és mennyi
élményünk lesz együtt.

Június 26. Reggel korán keltünk. 9 - re a Dél-Komáromi állo-
másra kellett érnünk. Ott kíváncsian méregettük egymást, és
szerintem mind találgattunk, ki milyen, mit tud, mennyire sze-
retjük meg egymást. Megérkezett Mikóczy Ilona, aki elmondta,
milyen szerencsések vagyunk, és még más információkat is. Azt
is megtudtuk, hogy Szlovákiából 20 - an, Ukrajnából 30 - an,
Szerbiából 31 - en, Romániából 51 - en veszünk részt a 17. Rákó-
czi Ferenc Magyarságismereti Mozgótáborban. Közben megjött
a buszunk, elbúcsúztunk a szülõktõl és elindultunk. Körül-be-
lül fél 4-re érkeztünk meg tábornyitásunk színhelyére,
Gyomaendrõdre. A templomos lovagok ebéddel vártak minket.
6 órakor hivatalosan is megnyitották a tábort. Elosztottak min-
ket 3 csoportra; minden csoport külön névre hallgatott: Rákó-
czi, Bethlen és Zrínyi. Én személy szerint a Zrínyi csoportba
kerültem. A nagy nyüzsgés után 11 órakor mindenki nyugovóra
tért, mert reggel korán indultunk kirándulásunk 1. színhelyére.
így kezdõdött a mi közös végtelen történetünk.

Június 27. Legelõször Székesfehérvár felé vettük utunkat, ahol
megismertettek minket Magyarország elsõ királyának múltjá-
val, idegenvezetés segítségével megnéztük a fõteret, meghall-
gattuk a híres órajátékot, és megtekintettük a nevezetességeket.
Székesfehérvár után a Balaton felé buszoztunk, ahol megnéztük
a tihanyi apátságot, és a hozzá kapcsolódó kiállítást,majd a Bala-
ton partján horgonyoztunk le, ahol szintén eltöltöttünk egy kel-
lemes órácskát játékkal, s egymás megismerésével. Este elérkez-
tünk a 3 napi szálláshelyünkre, Pécsre, ahol vacsora után egy
bemutatkozó estet tartottunk. Utána este 11-ig kint sétálgattunk
a fõtéren, ami gyönyörû látványt nyújtott. Tele volt élettel, mi-
vel idén Pécs Európa kulturális fõvárosa.

Június 28. Reggel 7-kor indultunk, s megálltunk
Máriagyûdön, ahol egy szép templomot tekintettünk meg. Majd
tovább buszoztunk a villányi borvidékre, s megálltunk egy hí-
res borászatnál, ahol borkóstolót tartottak nekünk. A borászat
vezetõje pedig mesélt a borászat rejtelmeirõl. Este az egyik fõ-
szervezõnktõl, Mikóczy Ilonától tudtunk meg hasznos infor-
mációkat az emberi jogokról, játékos formában.

Június 29. Ezen a napon felkerekedtünk, s körbejártuk Pé-
cset szintén Mikóczy Ilonával és a csoportvezetõkkel. Késõ dél-
után pedig felmentünk a közvetlenül Pécs szomszédságában
álló kilátóra, ahonnan fantasztikus panoráma nyílt a városra, és
annak környékére. Este egy rendhagyó történelemórát tartott
nekünk Dobosi László. Ez volt az utolsó esténk Pécsett.

Június 30. Reggel miután bepakoltunk a buszba, s elbúcsúz-
tunk a pécsi vendéglátóinktól, továbbindultunk Szegedre, ahol
városnézõ túrán vettünk részt; majd elmentünk Ópusztaszerre,
ahol szemünk elé tárult a gyönyörû Feszty körkép. Másodszor
voltam ott, de ez alkalommal is ugyanúgy lenyûgözött, mint

elõször. A hangeffektusok, a látvány, és némi fantázia segítségé-
vel mindenki a honfoglalás korában érezhette magát. Estére
megérkeztünk következõ szálláshelyünkre, Kecskemétre.

Július 1. Délelõtt végigsétáltunk a Bugac pusztán, ahol lo-
vasbemutatót tartottak nekünk, majd egy csárdában ebédeltünk.
Estére visszabuszoztunk Kecskemétre, ahol megismertettek min-
ket a Máltai Szeretetszolgálat munkásságával. Az egyik munka-
társa a késõbbiekben megkért, hogy szavaljam el az egyik verse-
met. Végezetül mindenki kapott egy csomagot tõlük.

Július 2. Reggel Debrecen felé vettük az irányt, ahol szintén
egy izgalmas városnézésnek néztünk elébe. Miskolc felé tartva
megálltunk a Muhi kitérõnél, ahol az egyik táborozónk, Konnát
Árpád egy történelemórát tartott nekünk. Miskolcra megérkez-
ve mindenki lázasan kezdett készülõdni az este megrendezésre
kerülõ Ki Mit Tud? -ra, tartalmas mûsort adtunk elõ, többféle
mûfajban.

Július 3. Ma az Aggteleki cseppkõbarlangot tekintettük meg,
majd megnéztük a Diósgyõri várat. Ez egész napos program
volt. Este kellemes fürdõzési lehetõséggel vártak minket a jezsu-
ita kollégium medencéjében.

Július 4. Reggel rendhagyó módon átbuszoztunk Kassára,
ahol megtekintettük Rákóczi Ferenc sírját, a kassai Dómot, és
Rákóczi Ferenc rodostói házának másolatát. Ezt követõen átmen-
tünk Vizsolyba, ahol az elsõ magyar Bibliát nézte meg minden-
ki. Majd elmentünk Tállyára, szintén egy borospincéhez, és be-
mutatkozott nekünk a tállyai citerás zenekar. Pár kellemes órát
töltöttünk el ott tánccal, viccelõdéssel és sok-sok jókedvvel,
(...voltak, akik felöntöttek a garatra...)

Július 5. Reggel elhagytuk Miskolcot, s következõ állomá-
sunk, Gyõr felé vettük az irányt. De útközben megálltunk Eger-
nél, ahol a várat tekintettük meg. Majd Gyõrbe érkeztünk, ahol
szintén bemutatkoztunk a vendéglátóinknak. Estére egy kollé-
giumban kaptunk szállást.

Július 6. Ezen a napon Pannonhalmán megnéztük az apát-
ságot, majd elutaztunk a Szigetközbe, ahol kenuztunk és füröd-
hetünk is. Sajnos az esõ útközben kapta el kenusainkat, így hát
bõrig ázva tértek vissza hozzánk. Este a környezetvédelemrõl
tartott nekünk elõadást egyik vendéglátónk, Pottyondy Ákos.

Július 7. Reggel felkerekedtünk, s elmentünk Sopronba, utána
megnéztük a fertõdi Eszterházy kastélyt. A tábor közben csapatin-
dulót is írtunk, amelyhez Koncz Kriszta és Dobrotka Katinka írta a
zenét. Útközben ezt gyakoroltuk, visszafelé már mindenki fújta.

(Folytatás a 12. oldalon)



9Pályázatok

Aquincum képregényben  • Kiíró: Aquincumi Múzeum •
Határidõ: 2010.november 30. • Pályázhat: 12-18 éves diákok • Inf.:
Aquincumi Múzeum, Közönségkapcsolati Csoport Tel.: 430-1081

Szeretem a Balatont – fotópályázat • Kiíró: Balatoniwiw
közösségi oldal • Határidõ: 2010. november 30. • Pályázhat: bár-
ki  • Inf.: www.balatoniwiw.hu

2011. év sikeres diákszerzõje • Kiíró: Báthory István Általá-
nos Iskola, Veszprém • Határidõ: 2011.március 10. • Pályázhat: 7-
8. osztályosok  • Inf.: milloi@freemail.hu

Balogh János Országos Környezet- és Egészségvédelmi csa-
patverseny • Kiíró: Bem József általános Iskola, Hermann Ottó
Környezetvédelmi Csoport • Határidõ: 2010. december 17.  •
Pályázhat: 12-14 éves korosztály • Inf.: www.bem-iskola.hu

Szerinted mit jelent a tisztességes élet? - képzõmûvészeti és
irodalmi pályázat • Kiíró: Criminon Magyarország Kiemelten
Közhasznú Alapítvány • Határidõ: 2010. december 23. • Pályáz-
hat: általános iskolák alsótagozatosai • Inf.: www.criminon.hu

Szerinted mit jelent a tisztességes élet? - irodalmi pályázat
• Kiíró: Criminon Magyarország Kiemelten Közhasznú Alapít-
vány • Határidõ: 2010. december 23. • Pályázhat: általános isko-
lák felsõtagozatosai • Inf.: www.criminon.hu

Használtelem és elektromos készülék gyûjtõ verseny • Ki-
író: RE’LEM Nonprofit Kft., ELECTRO-COORD Magyarország
Kht. • Határidõ: 2010. december 17. • Pályázhat: oktatási intéz-
mények • Inf.: www.relem.hu

Jókai-díj 2011  • Kiíró: Falvak Kultúrájáért Alapítvány, Jókai
Közmûvelõdési és Múzeum Egyesület • Határidõ: 2010. novem-
ber 30. • Pályázhat: bárki • Inf.: www.alkotohazak.shp.hu

Természetfotó a számítógépemre • Kiíró: fotohír.hu • Ha-
táridõ: 2010. december 31. • Pályázhat: bárki • Inf.:
www.fotohir.hu

DEiNE StiMME dalszövegíró verseny  • Kiíró: Goethe In-
tézet • Határidõ: 2011. április 15. • Pályázhat: 12-20 évesek • Inf.:
www.goethe.de

Fotópályázat az õszrõl • Kiíró: GP Foto Center Kft.  • Határ-
idõ: 2010. november 30. • Pályázhat: bárki • Inf.: www.sooters.hu

Környezetvédelmi gyermekrajzpályázat • Kiíró: GreenLat
Kft. • Határidõ: 2010. december 1. • Pályázhat: gyerekek, diá-
kok, csoportok, osztályok • Inf.: www.zoldholnap.hu

Álmodj saját mesét! • Kiíró: Karcolat Irodalmi és Mûvészeti
Tehetségkutató Egyesület • Határidõ: 2010. december 06. • Pá-
lyázhat: 10-15 éves gyerekek • Inf.: http//:egyesulet.karcolat.hu

A ma tudománya a tegnap varázslata, és a ma varázslata
könnyen lehet a holnap tudománya - alkotáspályázat  • Kiíró:
Kistudós Club • Határidõ: 2011. január 15. • Pályázhat: 5-9 éves
gyerekek • Inf.: www.kistudosclub.hu

A lajosmizsei Járóföld Turista Egyesület elsõ alkalommal írja
ki a “Két folyó gyermeke” címû természetbarát- és túrafotó-pá-
lyázatot - csak amatõröknek! A pályázat célja: olyan AMATÕR,
tulajdonképpeni hobbi-fotósok fényképeinek összegyûjtése és
közzététele, amelyek a természetjárással, túrázással kapcsolatos
témákat, élményeket, érzéseket örökítenek meg. Elsõsorban ak-
tív természetjárók, túrázók fényképeit várjuk, de pályázhatnak

Pályázatok
kirándulók vagy természetközelben élõk is. A pályázat témája a
Duna-Tisza köze tája, azaz a ”Két folyó gyermeke”. Olyan fény-
képeket várunk, amelyek a két nagy, magyarországi folyó közöt-
ti terület természeti szépségeit, élõvilágát, különös természeti
jelenségeit vagy az itt élõ embereket örökíti meg. A fotókat folya-
matosan várjuk, 2010. december 31-ig. E-mail címünk:
santaoz@freemail.hu, http://www.jarofold.hu

A síelõk.hu rajzpályázatot hirdet! „Így síeltem” címmel vár-
juk óvodás és általános iskolás gyermekek rajzait A4-es lapon
2010. december 1-jéig. Az eredményhirdetés Mikulás napján lesz.
A rajzokat szerkesztõségünk fogja zsûrizni. Az esélyes rajzok
felkerülnek weboldalunkra és a legjobb 3 alkotás készítõje utal-
ványt nyer. A rajzokat a szerkesztõség címére: 1143 Budapest,
Hungária krt. 102. lehet postázni. A beszkennelt rajzokat az
iroda@sielok.hu címre várjuk!

Szakmák megismertetése, megkedveltetése, kapcsolatterem-
tés a munka világával. A munkaerõ-piaci részvételhez szüksé-
ges alapvetõ készségek kialakítása, fejlesztése gyakorlatorientált
tevékenységekkel. Felkészülés a felnõtt lét szerepeire, pályaori-
entáció. Sikeres pályaválasztás elõkészítése.  A kreativitás és in-
novációs képesség, mint mindenki számára alapvetõ. Kulcskom-
petencia fejlesztése, a tanuláshoz, a munkavégzéshez szükséges
problémamegoldó képesség, az életvezetéshez szükséges kom-
petenciák fejlesztése, az egész életen át tartó tanulás megalapo-
zása. Tehetségfejlesztés, tehetséggondozás. Ezekben a témakö-
rökben hirdet versenyt az Ipartestületek Országos Szövetsége
általános iskolák 7-8. évfolyamos tanulóinak. A pályamunkák
beérkezési határideje: 2010. december 31. Bõvebb információ:
www.korisnonprofit.hu

Tehetségfejlesztés, tehetséggondozás. Kulcskompetenciák
kialakítása, fejlesztése. Komplex ökológiai szemlélet kialakítása,
elmélyítése, a fenntartható életmód és az ehhez kapcsolódó vi-
selkedésminták elterjesztése A környezet-, természet- és egész-
ségvédelem, környezeti nevelés határok nélküli érvényesülése.
Szakmai szervezetek közötti együttmûködés fejlesztése, háló-
zatépítés. A magyar nyelvûség, a magyar nyelv ápolása, megõr-
zése témakörben hirdet versenyt KÕRIS Környezeti Nevelési 
Versenyszervezési Nonprofit Kiemelten Közhasznú Kft. a 13-14
éves, 7-8. évfolyamos diákok a Kárpát-medence valamennyi
magyar tanítási nyelvû iskolájából. Ausztria, Szlovénia, Horvát-
ország, Szerbia, Románia, Ukrajna, Szlovákia. Jelentkezési ha-
táridõ: 2010. december 10. Az iskolai fordulóra jelentkezési lap
letölthetõa http://www.korisnonprofit.hu,  http://
www.foldrajzitarsasag.hu és http://www.termeszetbuvar.hu
honlapokról.

A Fényképezés Alapítvány digitális fotópályázatot hirdet
általános és középiskolás diákoknak. A pályázatra a 2010/2011-es
tanévben készült alkotásokat várnak, a következõ kategóriák-
ban: tornaórán, edzéseken, versenyeken készült sportfotók; is-
kolatáska; valamint a piacok, vásárok hangulata.  Az elsõ kategó-
ria határideje: 2010. december 30. Bõvebb információ: Fényké-
pezés Alapítvány; 1538 Bp., Pf.: 457. - Gyõri Lajos
E: diakfoto2011@gmail.com , gyoril@mmikl.hu, I:
www.mafosz.hu, T: (06 1) 225-6033

Az International Council for Game and Wildlife Conservation
(Nemzetközi Vadvédelmi Tanács, CIC) nemzetközi természetfotó
pályázatot hirdet Madarak természetes élõhelyükön címmel. A
pályázatra amatõr és hivatásos fotósok alkotásait várják.
Pályázati határidõ: 2011. január 31. Bõvebb információ:
International Council for Game and Wildlife Conservation (Nem-
zetközi Vadvédelmi Tanács, CIC);
I: www.cic-wildlife.org/index.php?id=566
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Jean Marie Gustave Le Clézio:

Utazás a fák országába

Egy kisfiú, aki unatkozik és szeretne útra
kelni, látogatóba megy az erdõbe a fák-
hoz. Nekiáll megszelídíteni õket, elõször
is a komoly nézésû öreg tölgyet. A beszé-
düket is meghallja. Aztán a fiatal fák tánc-

mulatságra hívják, és a kisfiú már tudja,
hogy mostantól nincs egyedül.

Csodás és költõi utazás a fák országába
– egy nagy kortárs író meséje 8 éven felü-
lieknek, Henri Galeron illusztrációival.

„- Hogy hívnak?

- Tuoootu vagyok – feleli a tölgy.
- Az erdõ királya? – kérdi a kisfiú.
- Nem, az erdõ királya innen nagyon

messze, a hegy túloldalán lakik. De õ is
tölgy, olyan, mint én.

- Õneki mi a neve?

Az öreg tölgy egy pillanatra eltöpreng.
Belerecsegnek az ágai, ha töpreng.

- Úgy szoktuk nevezni:Wootooyoo, ami
a nyelvünkön azt jelenti, hogy õfelsége.

- Jó öreg lehet. – mondta a kisfiú.
- Mi az, hogy! Öreg volt már a születé-

semkor, háromezer éve is.

Könyvajánló
Ricky Gervais:

Zselények

Na, ebbõl lesz aztán családi perpatvar!
Mert ha a zselények támadásba lendül-
nek, esetleg még hívják a Szökõnudlikat,
hogynemondjam a Mamukás Gugyókat,
akkor nekünk annyi!

Ezt a könyvet majd csak az a gyerek tudja
elolvasni, aki kellõképpen határozott és
megfelelõ hangnemben vagy megfelelõ
módszerekkel ki tudja udvarolni, csellel
megszerezni, ellopni, elorozni szülõje
közelébõl.

A Zselények ugyanis könnyfakasztóan
mulatságos, igazi szörnykönyv. Olyan lé-
nyek gyûjtõhelye, akik akár létezhetnek
is, sõt. Azzal, hogy egy könyv szereplõivé
váltak, bármikor, bárhonnan elénk hup-
panhatnak!

A könyvben egyébként az a legjobb, hogy
nincsen vége. Pontosabban egyszer csak
elérünk az utolsó oldalra, de onnantól
kezdve szabad az út, hogy mindenki el-
kezdhesse a saját szörnyeit, jártában-men-
tében megismert lényeit lerajzolni, szí-

nezni, körülírni és elnevezni!

Leiner Laura:

A Szent Johanna Gimi 1-2.

A tiniknek szóló, többkötetesnek tûnõ
naplóregény elsõ részében megismerked-
hetünk a történet fõszereplõjével, és egy-
ben mesélõjével, Rentai Renátával, aki szü-
leivel egy új, budai lakásba költözik, s  ez-
zel együtt megkezdi tanulmányait a Szent
Johanna Alapítványi Gimnázium francia
tagozatos osztályában. A második részben
a 9. évfolyam második félévének részletes
krónikája kap helyet, természetesen most
is Reni interpretációjában. A kötet bõséges,
de van is mirõl írni, hisz az események és a
bulik gyorsan követik egymást: a sort a vár-
va várt farsangi bál nyitja meg, majd rög-
tön ezután már a Valentin-napi és a tavasz-
váró partira készülnek a gyerekek, miköz-
ben az osztálytársak egyre jobban megis-
merik, megszeretik egymást. Különösképp
így van ez Renivel és a helyes Cortezzel:
kapcsolatuk hõfoka az idõjárással együtt
emelkedik. Az elsõ szerelem azonban nem
teljesen felhõtlen, és a kislány rövidesen
megismeri a féltékenység, reménykedés és
csalódás kínjait is… Leiner Laura írónõ
novemberben a gyermekkönyvtár vendé-
ge lesz.
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Ismeretterjesztõ tábor

Az augusztus elején megrendezett tá-
borban tizenöt gyerek vett részt. A mûve-
lõdési házban a Monostori KHE minden
nap izgalmas programokkal várta a gye-
rekeket.

Az elsõ napon a szõnyi Öreghegyre
kirándultunk kukoricával felszerelkezve,
ahol egy vadasparkban dámszarvasokat si-
mogattunk, vaddisznókat etettünk és meg-
nézhettük közelrõl, hogy milyen is egy
õzbak. Az Öreghegy után a Vízirendõr-
ségre mentünk, ahol a szervezet munka-
társai meséltek a munkájukról. Megnéz-
hettük a rendõrök munkaeszközeit, a mo-
torcsónakokat. A Duna-parton Monostor
felé sétálva még felmentünk a „Szatek”
hajójára, aki felajánlotta, hogy hajókázik
a táborozókkal egy kicsit. Nagy sikere volt
a dunai élménynek. Ebéd után a Liget
hatalmas fái között rendeztünk bújócskát,
és játszottunk a játszótéren.

A második napon a Monostori Erõdöt
néztük meg délelõtt, délután pedig a
Észak-komáromi Jókai Színházat, ahol be-
tekinthettünk a kulisszák mögé is. Dísz-
leteket, öltözõket, kellékeket csodálhat-
tunk meg, elfoglalhattuk a színpadot, és
az egész nézõteret.

A szerdai nap is nagyon érdekesnek
ígérkezett. A Stamag Ireks Kft-hez látogat-
tunk el, ahol a pékség bemutatótermében
kalácsot fonhattunk, kedvünkre mintázott
formákat süthettünk ki. Megnézhettük az
üzemet, s annak tevékenységérõl forga-
tott érdekes kisfilmet. Ebédre a pékség-
ben sütött pizzát kaptuk. Az összes álta-
lunk készített péksüteményt hazavihet-
tük, amit a családdal el is fogyasztottunk.

Csütörtök a Múzeumok napja volt.
Megnéztük a Klapka György Múzeum ál-
landó és idõszaki kiállítását, a Hajózási
Múzeumot, majd ebéd után ellátogattunk
az Igmándi erõd Római Kõtárába.

Az utolsó napon Bábolna szépségeit
és érdekességeit fedeztük fel.

Idegenvezetéssel körbejártuk a Lovas- és

Nyári táborok településünkön
a Kocsi Múzeumot, ahol felülhettünk a hin-
tókra és a fogatokra. A Vadászkiállítás trófe-
áit is megcsodálhattuk. A ménesbirtokon
lovakat simogattunk és etettünk.

Az egy hét során a táborlakók megis-
merhették városuk nevezetességeit, sok
szép élménnyel és bõséges ismeretanyag-
gal gazdagodtak, új barátságok kötõdtek.

Kézmûves tábor

A Monostori Kulturális Közhasznú
Egyesület által szervezett Kézmûves tábo-
rára immár harmadik alkalommal került
sor, amelynek a mûvelõdési ház adott ott-
hont. A gyerekeket minden nap más-más
kézmûves technikával vártuk. A tábor alatt
cérnaképeket készítettünk, amit pókhá-
lószövéssel, szerencsefa készítéssel,
gyöngyfûzéssel, agyagozással, könyvké-
szítéssel, és egyéb kézmûves kreatív fog-
lalkozásokkal folytattunk. Lehetõségünk
volt lovaglásra, a tûzoltók segítségével
habpartyra, és nem maradt el a kánikulai
fürdõzés sem.

A tábort júliusban, napközis jelleggel
mûködtettük, amit a gyerekek még Észak-
Komáromból is igénybe vettek.

A mûvelõdési ház táborvezetõje:
Horváth Krisztina

Komáromi gyerekek építették
újra õseik hajóját

Egészen különleges élmény volt a ko-
máromi gyerekeknek a Duna-parton a ko-
máromi bõgõshajóról mesélni.
Koppánmonostoron – Komárom külön-
leges vadregényes városrészében – a Mag-
házban az idei nyáron „Komáromi mes-

terségek” címmel nyári táborozást szer-
veztek. A helyszín és a téma adott volt, az
idõjárás pedig kegyes, hiszen a kissé csö-
pögõs esõ mellett a gyerekek figyelmét tel-
jesen lekötötte a makett ragasztása.

Jó érzésem csak fokozódott amikor lát-
tam, hogy nem csupán a fiúk, hanem a
kislányok is teljes lelkesedéssel látnak a
feladathoz. Így alakulhatott ki az, hogy a
lányok gabonás hajója szebb is lett és rö-
videbb ideig tartott az alkotása.

Budapesti lévén meglepve tapasztal-
tam, hogy önerõbõl egy civil szervezet mi-
lyen szép és különleges közösségi teret va-
rázsolt a gyerekeknek és fiataloknak. Bár az
építkezési folyamat még a tábor ideje alatt
is folyt, mindez nem gátolta az önkéntese-
ket a szervezésben és lebonyolításban, va-
lamint a gyermekeket az alkotásban.

A kicsinyek lelkesedését tapasztalva
gondoltuk el, hogy a következõ évben Jó-
kai aranyemberének, Tímár Mihálynak a
Szent Borbáláját fogjuk elkészíteni úgy,
hogy az akár közterületre is kikerülhet he-
lyi Hungarikumként.

Természetesen ezen a héten a gyere-
kek nem csupán a bõgõshajóval ismer-
kedtek, hanem a halászat, a hajóácsolás,
valamint az aranymosás rejtelmeibe is be-
pillanthattak.

Remélem, hogy hagyomány jelleggel
kezdõdött táboroztatással évrõl-évre egy-
re több kisgyermek ismerkedhet meg te-
lepülésének történetével, az ahhoz kap-
csolódó mesterségekkel.

Bóday Pál

Erõdök õre
– Kastélyok úrnõje

Ebben az évben olyan témákat válasz-
tottunk nyári táborozásunk céljának,
amelyek a gyermekekben a helyi identi-
tástudatot és városunkhoz való kötõdésü-
ket erõsítik. Így a két egy hetes együttlé-
tünk során az elsõ alkalommal a helyi mes-
terségekbe, míg a másik héten a század-
forduló kultúrájába tekintettünk be.

A fiúknak kedveztünk akkor, amikor

Táborok
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Nyári táborok településünkön
a Monostori Erõdben Nagy Péter és a 48-
49-es Forradalom és Szabadságharc Ha-
gyományõrzõ Egyesülete bemutatóval
egybekötött ismertetõjén vehettünk részt.
Az ágyúdörgés mellett nagy izgalom volt
a gyerekeknek a korabeli fegyverek kéz-
bevétele és kipróbálása.

A kislányok pedig akkor voltak legin-
kább elemükben, amikor elkészültek a
korabeli ruhák, kiegészítõk, s az udvari
kavalkádban Gábor Klára és az Újhold
Táncegyüttes segítségével egy kis udvari
táncot is rophattak.

Számos segítõnk akadt a nagy feladat-
ban, hiszen nem csak a hadászat és zene
területén jeleskedtünk. Kiegészítõket
gyártottunk, melyhez agyagozást Bencsics
Ákos, míg Dibusz Erzsébet a foltvarrást ta-
nítgatta.  Eperjesi László az aranymosást
mutatta meg, a Rex Komáromi Állatvédõ
Egyesület pedig a felelõsségteljes állattar-
tásról tartott egy kis ismertetõt, míg a Lász-
ló testvérek zenés mûsorukkal színesítet-
ték a gyerekek táborozását.

Több támogatót is magunknak tudhat-
tunk, akiknek önzetlen segítségüket ezúton
is köszönjük a gyermekek nevében is.

A Mag-ház táborvezetõje:
Cságola Márton

Sporttáborok

A Koppánymonostori Sportegyesület
életében új fejezet kezdõdött azzal, hogy
idén az utánpótlás korú gyermekek szá-
mára elsõ alkalommal szervezte meg nyá-
ri napközis focitáborát.

     A sportegyesület nyitottságát mu-
tatja, hogy nem csupán az egyesület iga-
zolt játékosai vehettek részt a rendezvé-
nyeken, hanem a város gyermekei elõtt
is szélesre tárta a kapuit. Így összesen 47
gyermekkel dolgoztunk a Berecz Dezsõ
Sporttelepen. A gyerekek számára biztos
fogódzót adott a kiszámítható, napi rend-
szerességgel ismétlõdõ programterv, a
délelõtti edzések, amelyet Lencse Balázs
B liszenszes utánpótlásedzõ tartott egy-
más után az U-7, U-9, U-11-es korosztály-
nak. Délutánonként házi bajnokság ke-
retében csaptak össze a lelkesedéstõl és

izgalomtól túlfûtött ifjú labdarúgók.
Természetesen az edzések mellett a

szabadidõs programokról sem feledkez-
tünk meg. Csocsó, asztalitenisz, gombfo-
ci, tollaslabda és habtenisz várta a gyere-
keket. Június 30-án autóbusszal megláto-
gattuk a felcsúti Puskás Ferenc Labdarú-
gó Akadémiát is, ahol láthattuk, hogy  az
ifjú focisták milyen gyönyörû körülmé-
nyek között sportolhatnak. Ezt követõen
a Velencei-tó partján egy hangulatos étte-
remben csillapítottuk éhségünket, majd
a vízparton közös játékkal, beszélgetéssel
töltöttük el a délutánt.

 Meglepetés vendégként megjelent a
táborban a negyvenszeres válogatott
Urbán Flórián is, aki személyes élmény-
beszámolójával, egyéniségével nyûgözte
le a kis sportbarátokat.

 A szülõket is vártuk, akik szintén be-
kapcsolódhattak a tábori életbe. Sportpá-
lyánk környezete, a tábor légköre kelle-
mes körülményeket biztosított az önfeledt
együttlétre, a közösségi élményekre. A
nagy sikerre való tekintettel sportegyesü-
letünk a nyár végén egy újabb tábort szer-
vezett, amit szintén sikerült magas szín-
vonalon biztosítanunk.

Sportpálya táborvezetõje:
Berecz Dezsõ

Egy végtelen történet

Táborok

(Folytatás a 8. oldalról)
Július 8. Reggel otthagytuk Gyõrt, s elmentünk Esztergom-

ba, megnézni a bazilikát, amelynek felmentünk egészen a ku-
polájába! Gyönyörû volt a kilátás Esztergomra, a Dunára, a híd-
ra, és Párkányra is. Esztergom után Visegrád felé tartottunk, ahol
a fellegvárban barangoltunk egy
ideig. Majd elindultunk végsõ
állomásunkra: Budapestre. Ezen
az estén elõször éreztük, hogy
közeledik a tábor vége.

Július 9. Reggel megnéztük
a parlamentet idegenvezetés se-
gítségével, közben Schmidt Pál
tartott nekünk beszédet, immár
mind a három csoportnak. Dél-
után 2 órás hajókirándulást szer-
veztek nekünk a Dunán, majd
egy hotelben kaptunk vacsorát,
s megtartottuk a záróünnepsé-
get is.

Július 10. Reggel megnéztük
a kanadai fõszervezõ, Ayklerné Papp Zsuzsa filmjét, a
Megtagadvát, ami könyvben is megjelent. Majd utolsó kirán-
dulásunkat tettük meg Pesten, egy városnézõ túra keretében.
Este egy közös ünnepélyt szerveztünk, ahol mindenki kapott

egy példányt a Megtagadva c. könyvbõl, egy Rákóczi Mozgótá-
boros pólót, egy csoportképet, és még sok minden mást is.

Július 11. Az utolsó napon korán keltünk. A folyosón min-
denki szomorú ábrázattal járt - kelt, fájt mindenkinek, hogy haza
kell menni. A csomagokat lehurcoltuk a buszokba. Még egyszer,

utoljára elénekeltük a csapain-
dulónkat, s mindenki könnyek
közt búcsúzkodni kezdett. Na-
gyon megszerettük egymást ez
alatt a 16 nap alatt, és senki sem
tudta, hogyan lesz tovább a töb-
biek nélkül. Megígértük egy-
másnak, hogy nem ez lesz az
utolsó alkalom, hogy találko-
zunk... és hiszem, hogy ez így
is lesz.

Még egyszer köszönet az
összes szervezõnek és támoga-
tónak a sok élményért. Legkö-
zelebb pályázzatok Ti is, hogy
minél nagyobbra nõjön a Rá-

kóczi Családi Kör, és minél többeteknek legyen ilyen végtelen
története...

Sárközy Krisztina; 9.osztály
Gáspár Sámuel Magyar Tannyelvû Alapiskola és Óvoda Csicsó


