AZ ÉLETTÉR EGYESÜLET HÍRÚJSÁGJA

A hírújság megjelenését
az
NCA
támogatja

Magunk „MAG”-unkért
Saját tulajdona van az Élettér Egyesületnek!
Azt hiszem, hogy néhány éve még nem sokan tudták volna
elképzelni, hogy ez valaha valóság lehet. Szerencsénket – és egyben a házikót – egy ICSSZEM által kiírt pályázatnak köszönhetjük, melyet megnyertünk. Hosszú és rögös volt az út, amely a
tényleges tulajdonlásig vezetett, de most untatnánk a Kedves
Olvasót azzal, hogy milyen bürokratikus és egyéb bonyodalmak
elõzték meg a munkálatokat. Talán sokan már nem is emlékeznek rá tagjaink közül sem, hiszen a birtoklás öröme feledteti a
kezdeti nehézségeket.
Meglátni és megszeretni! Ez az ideális – embereknél és házaknál egyaránt. Azt hiszem, nem túlzok, ha azt mondom, hogy
a Mag-házon, akkoriban, abban az állapotában nem volt sok
szeretnivaló. Talán annyi, hogy a MIÉNK volt. Hogy ez ne maradjon így, és a ház újra szép legyen, felgyûrtük hát ingujjunkat
és nekiveselkedtünk a munkának.
Míg egyik tervrajz a másik után készült, mi lebontottuk a kis
házhoz toldott épületet, az állapota miatt. Tetõt bontottunk,
falakat döntöttünk ki és pucoltuk a téglát tucatszám. Ami mindig volt: jókedv, tenni akarás és nyílt tûzön készült jobbnál-jobb
monostori-Monostori ételek.
Aztán jött (Czidlina) Balázs, a törmelék meg ment. Hogy a
kettõnek mi köze egymáshoz? Nagyon is sok. Balázs szervezte a
konténert, ami a törmeléket vitte.
Következtek a talajmunkák. Ezt szakember végezte a megfelelõ
gépezet használatával. Nõbõl vagyok, - nem szõke nõbõl ugyan -,
de ennek ellenére hadd ne kelljen belemennem a részletekbe, mert
lehet, hogy blamálnám magam. Szóval megvoltak a földmunkák
és mi vakondot megszégyenítõ ügyességgel ástuk ki az árkot a ház
elülsõ részéhez építendõ hosszúkás parasztház jellegû nyúlványnak, melyben a foglalkoztatók és az iroda található majd. Felhúztuk a falakat, villanyt vezettünk be, vízvezetékeket fektettünk, és
válaszfalakat húztunk, tetõt csináltunk, cserepeztünk. Majd falat
pucoltunk, burkoltunk, kályhákat raktunk, festettünk, mázoltunk
és rengeteget betonoztunk. Míg az elmúlt év decemberére elkészülhetett a megálmodott gyerektanya elsõ szakasza. Van gyermekfoglalkoztatónk, ifjúsági szobánk, dühöngõnk és pihenõnk. Mindehhez egy jól felszerelt iroda és kiszolgáló helyiségek tartoznak.
Szerintünk szép, ízlésesen kialakított egységben.
Az udvaron kemence építését kezdjük majd meg, a házhoz
tartozó kert létrehozását már megvalósítottuk, melyben egy kisebb játszótér kialakítását tervezzük.
Persze lehet, hogy most többen is megkérdezik, hogy minek
egy ilyen ház ide a faluba? Szükség van rá, tessék elhinni! Összefogja a fiatalokat és lehetõséget ad értelmes idõtöltésre az utcai
lõdörgés helyett. Segíti a kisgyermekes anyákat gyermekmegõrzéssel. Olyan közösségi életet és foglalkozásokat igyekszik kialakítani, amelyek segítik – az ilyen vagy olyan okok miatt – a
társadalom perifériájára szorult társaink újra-beilleszkedését és

elfogadását. Azt szeretnénk, ha a Mag-ház egy olyan hely lenne,
ahová mindenki szívesen eljön, korra, nemre, felekezetre, politikai hovatartozásra való tekintet nélkül és jól érzi magát, mert
tartozik valahová és van egy hely, ahol mindig (vissza)várják.
Miért pont Mag-ház a neve? Mert ez a ház a mi magunk,
amit elszórunk a földbe, ami kisarjad, és foglalatosságot nyújt,
a hidegben egy meleg zugot, a melegben hûs árnyékot ad nekünk. Összegyûjt, összefog, együtt tart minket. A ház tulajdonképpen mi MAGunk vagyunk.
Szeretettel várunk mindenkit már most és a jövõben is. Jöjjenek el, szeretettel és tárt kapukkal várunk mindenkit, akinek az
érdeklõdését sikerült felkelteni.
Müller-Tóth Judit
Nyitva tartásunk:
Hétfõtõl péntekig: 8.00-20.00 óráig
Szombat, vasárnap: 14.00-20.00 óráig
(Téli idõszámítás ideje alatt, a zárást megelõzõ két órával érdeklõdõ hiányában bezárunk.)
Tematikus gyermekprogramok:
• Hétfõ, szerda, péntek délelõtt 9.00-12.00 óráig Biztos Kezdet
Klub. Szakmai vezetõk: Hegedüsné Baumann Dóra és Eke Anikó.
• Kedd és csütörtök délelõtt 9.00-12.00 óráig Mini-manó Klub.
Szakmai vezetõ: Kollárik Milánné és Eke Anikó.
Tisztelt Olvasónk, Kedves Barátunk!
Komárom monostori városrésze az elmúlt év decemberében
egy új intézménnyel gazdagodhatott. Az Élettér Egyesület
gondozásában megnyitottuk Mag-házunkat, mely teljes egészében a gyermek és ifjúsági korosztály szabadidõs elfoglaltságainak, civil szervezetek szakmai tevékenységének nyújt
otthont.
Egyesületünk 10 éve van jelen az ország, s ezen belül Komárom-Koppánmonostor életében. Rengeteg feladatunk van,
melyek megvalósítását tagjaink és önkénteseink végzik. Így
az épület, s a benne folyó szakmai programok is ezt az önzetlen munkát tükrözik.
A Mag-ház folyamatos jelenlétével arra ösztönzött bennünket, hogy programjainkról, tevékenységeinkrõl folyamatos
hírekkel szolgáljunk a településen élõknek. Ezt az egyesületi
kiadványt, amelyet most kezében tart, havonta megjelenõ
hírújságnak tekintjük, amelyben az aktuális programajánlatokon kívül az intézményben zajló munkáról adunk tudósítást, engedünk bepillantást azoknak is, akik még nem látogattak el hozzánk.
Forgassák, használják, váljanak aktív részeseivé, írásaikkal
járuljanak hozzá.
Kellemes idõtöltést, jó szórakozást és kitartó munkát kívánok hozzá!
Monostori Éva
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„Egyesület születik”
Kedves Éva!
Emlékszel még arra, amikor 1992-ben
elõször találkoztunk? Annyi minden történt azóta, hogy nekem csak halvány képek tûnnek fel: a kecskédi közösségi beszélgetések a helyiekkel, amikor még csak
kóstolgattuk a közösségfejlesztõi szerepet,
az utazás Balatonalmádiba a szövetkezetfejlesztõi képzésre, amikor még alig értettük Fábiánné Szabó Irén lelkesedését
a tejszövetkezet iránt.
Azután a következõ emlék az, amikor
már anyukám szõnyi otthonában hárman
gondolkodtunk arról, hogy egyesületet kellene alapítani, hogy hasznára lehessünk
annak a településnek, ahol élünk.
Közösségfejlesztõi hivatástudatunk
megkérdõjelezhetetlen volt számunkra.
Hittünk abban, hogy az emberek képesek
tenni a környezetükért, együttmûködni a
jó célok érdekében, csak meg kell szólítanunk õket. Hittünk abban, hogy nem kell
várnunk arra, hogy mások segítsenek rajtunk, hanem magunknak kezdeményezõnek, öntevékenynek kell lennünk. Hamarosan már megnyertünk annyi embert
ennek a gondolkodásmódnak, hogy az
egyesület megalapítása elõtt jogi akadály
nem állt. A név azonban fejtörést okozott. Többfélét is kigondoltunk, ami legjobban kifejezi a szándékunkat, de nehezen tudtunk dönteni. A gyerekek kreativitására hagyatkoztunk. Végül, az akkor 12
éves Balázs fiam névadójává vált az Élettér Közösség- és Településfejlesztõ Egyesületnek. Akkor még szakmai közösségként határoztuk meg magunkat, akik a
helyi közösségek önszervezõdését segítik
elõ és nem gondoltuk, hogy az egyesület
maga is folytat majd olyan tevékenységeket, amihez a helyi emberek saját elhatározásukból csatlakoznak. Tehát egyben
egy generáló, kezdeményezõ szakemberekbõl álló szervezet és egyben egy helyi ügyekért is felelõsséget vállaló egyesület leszünk.
Az elmúlt 10 évben kicsit közel és kicsit távol is kerültem az egyesülettõl. A
160 km-es távolság nem teszi lehetõvé a
mindennapi együttlétet, de a barátság és
a hit abban, amivel az egészet elkezdtünk
hosszú távon és távolsággal is fenntartható kapcsolatot alakított ki.
Egyszer csak azt vettem észre, hogy a
kunadacsi Közösségi Kávéházban várom
a komáromi fiatalokat, és azon izgulok,
hogy vajon elég lesz-e a vendégváró palacsinta és minden körülmény megfelelõ
lesz-e ahhoz, hogy a lelkes gyerekek itt is
jól érezzék magukat. Nem ez volt persze
az elsõ alkalom, hogy ide várhattam az
egyesület tagjait. Amióta elkészült a
kunbábonyi Civil Kollégium képzési köz-

pontja, sok szálon megindult a kiskunság
és a kisalföld egy szegletének kapcsolata.
Kunadacsra talán már 10 éve járnak gyerekek lovagolni Komáromból, az egyesület tagjai pedig évente megfordulnak valamilyen képzésen, közösségi összejövetelen Kunbábonyban. A két település, alföldi viszonylatokban nincs távol egymástól
(30 km-re), ami nekem már észrevehetetlen távolság, hiszen itt van az otthonom,
a munkám, és a barátaim. Amikor ide
költöztem nem gondoltam, hogy komáromi barátaimnak, az Élettér Egyesületnek és Neked is Éva lassan már ugyanolyan ismert lesz minden tanya, dûlõút
és az itt élõ emberek, mint nekem.
Mennyi sok új kapcsolat, felemelõ emberi megnyilvánulás, feltöltõdés és lelkesedés, persze közte csalódások és nehézségek
is – jellemzik ezt az elmúlt 10 évet! Az elõbbiek, feledtetik az utóbbiakat. Az biztos,
hogy a kezdeti jó gondolat – ami annak
idején megszületett bennünk – sok további
új és jó gondolatot szült. Kevés hely van

már az országban, ahol ne ismernék a
Koppánmonostori Kalendáriumot, hogy ne
hallottak volna arról, hogy milyen erõfeszítések által és mennyi elkötelezett ember
közremûködésével készül a kisház, amelyet
Mag-Háznak kereszteltetek. Kicsit könnyebb
így messzirõl csakis a szépet látni, tudom,
hogy Nektek mindennapi küzdést is jelent.
Tudom, hogy mennyire nehéz megszólítani, bevonni az embereket, még akkor is, ha
tudva tudjuk, hogy csakis az együttmûködés, együttgondolkodás, együttcselek-vés
viszi elõbbre tartósan és fenntarthatóan az
életünket.
Az Élettér Egyesület igazi közösségfejlesztõ egyesületté vált a saját környezetében és a szakmai közösségeinkben is. Gratulálok Nektek mindehhez, és azt kívánom,
hogy sokáig maradjon meg a lelkesedés,
elkötelezettség bennetek, vidámság és öröm
töltse be a Mag-házat minden nap!
Szeretettel üdvözöllek,
Mészáros Zsuzsa
közösségfejlesztõ

Jurtaépítõ Tábor Kék
eden
Kékeden
eden!!
A jurta a vándorló nomádok, így a honfoglalás elõtti magyarok praktikus lakóépülete volt. A nagyállattartó közösségekhez köthetõ életforma során alakult ki ez a rácsos
falú, kupolás tetejû, nemezzel borított, sátorszerû építmény. A jurta jelentõsége abban állt,
hogy könnyen tovább lehetett vele vándorolni, ami az évszakok változása által meghatározott sztyeppei életmód, a költözködés szempontjából rendkívüli fontossággal bírt. A jurta
kör alakban felállított rácsos fala a (kerege)
tartotta a tetõlécekkel középre igazított kerek kör alakú füstnyílást amit építéskor az
„istenfának” nevezett villás alakú rúd tartott. A „kerege” köré szorosra feszített kötél
biztosította hogy a jurta az „istenfa” kivétele után nem rogyott össze. A vándorló
nomádok hite szerint a jurta küszöbére tilos volt lépni, mert a küszöb alatt alvó házi
istenek (szellemek) felébredtek és bajt hoztak a családra. A jurtában az ajtóval szemben a helyezkedett el a családfõ, s kétoldalt külön-külön a férfi s nõi oldal.
Alakjából adódóan a nagy szelek sem
tesznek kárt benne. A széllökések szinte „kikerülik”, mivel a jurtát teljesen természetes
anyagokból készítik, mint nemez, fa, bõr.
Az alvás igen kellemes benne, mert nincs
mesterségesen létrehozott elektromos térvezeték, mint például tévé, mikro stb.
A sátor összeállításához rövid és hosszú
szalagokat használnak. Õseink régen a családok történetét szõtték ezekbe az egyszerûsített jelekbe, rovásírásokba. Sajnos a ma
is jurtában élõ emberek már nem követik
ezt a szép szokást.

Kéked Észak-Magyarország határán
elterülõ Árpád-kori település, egy 1297-es
írás említi elõször. Központjában feltételezhetõen XV. századi gótikus eredetû, majd
Mátyás király korában reneszánsz stílusban
átalakított, a XVII-XIX. században kiépített kastélya áll. Utolsó birtokosai a
Melczerek voltak, akik a kénes vizû gyógyfürdõ kastélyszállójaként üzemeltették.
A Komáromi Talpasíjászok Közhasznú Egyesülete 2008. augusztus 5- 12-ig
jurtaépítõ tábort szervez az Észak-magyarországi Kéked településen. Társszervezõink: Élettér, és Kerecsen Ifjúsági Egyesület Komáromból, a Diagonál Magyarország Nagyvázsonyból és a debreceni MásMozaik Szociokulturális Egyesület.
Célunk a hagyományos õsi, magyar
életmód megismertetése és elsajátítása.
Ennek keretében a táborozók aktív munkájával fejezhetjük be az elmúlt évben elkezdett saját jurtánkat, ami alapjául szolgál majd a helyi egyesületek hagyományõrzõ tevékenységének.
A tábor részvételi díja 25.000 Ft/fõ,
amely tartalmazza az útiköltséget, a szálláshelyet, az ellátást és a kézmûves foglalkozások alapanyagait. Jelentkezéskor
5000 Ft elõleget kérünk. Sátorra, hálózsákra, derékaljra, kis hátizsákra, fürdõruhára, naptejre, szúnyogriasztóra, fejfedõre, esõkabátra feltétlen szükség van.
Bõvebb felvilágosítást személyesen, emailben, vagy telefonon kaphatsz a Mag-házban. Mag-Ház: Csendes u. 8., Telefon: 526955, e-mail: eletter@novonet.hu
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Biztos Kezdet
A programot Sure Start – Biztos Kezdet 1998-ban a brit kormány indította el
azzal a céllal, hogy 2010-re felszámolják
a gyermekszegénységet, illetve a gyermekek társadalomból való kirekesztettségét.
Angliában már a program elindítása
óta 500 ilyen klub folytatja a mûködését,
melynek 2 fõ irányvonala van:
- a gyermekek testi, értelmi, érzelmi és
szociális fejlõdésének elõsegítése, egészségének védelme
- a család, mint közösség erõsítése,
támogatása
A fejlesztés 0-6 éves korú gyermekek esélyegyenlõségének megteremtésére
irányul.
Tudjuk, hogy a gyermekek alapvetõ
joga, hogy egyenlõ, elérhetõ segítséget
kapjanak képességeik, készségeik kibontakoztatásához, családban történõ nevelkedésükhöz, attól függetlenül, hogy
az ország mely részén, mely településén születtek.
Nálunk Magyarországon a modellprogramok 2004-ben indultak el, melyhez
egyesületünk 2006-ban csatlakozott.
A felvállalt tevékenységet Szociális
és Munkaügyi Minisztérium koordinálja, melynek résztvevõi szakmai segítséget kapnak.
A programnak, s ezen belül az egyesületünknek is célja a kisgyermekek fejlesztése, társas, közösségi tudatuk fejlesztése. Fontos a feladatunk a prevenció,
amely lényege a különbözõ élethelyzetbõl
induló korai problémák felismerése, s
csökkentése.
Fejlesztéseink csoportosan és egyénileg folynak, személyes megbeszélés
alapján.
Hegedüsné Baumann Dóra
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Klára születésnapja

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

Gyerekszáj
Egyik hétvégén elmentünk a Mag-házba. A felnõttek farsangi álarcokat festettek. Mi játszottunk és közben gyertyát is önthettünk. Nekem is nagyon tetszett,
készítettem is kilenc darabot. Gyorsan telt az idõ, menni kellett haza.
Anyukám örült a gyertyáknak, én pedig jól éreztem magam. Szeretnék máskor is
elmenni.
Radics Dániel 2. osztály
Szeretném ha magházban több számítógép lenne. Legyen több számítógép. Legyen több foglalkozás. Jó volna ha bábozhatnánk.
Kozicz Petra
Magházban voltam a farsangi játékdélutánon. Állarcokat színeztünk, gyertyát
öntöttünk és sokat játszottunk. A következõ rendezvényre szívesen elmegyek.

2008. február

MAGHASADÁS

Kikapcsolódás és környezeti nevelés

Föld Napi Túra
az Ácsi erdõben

Ebben az évben már negyedik alkalommal rendezzük meg a
Föld Napi túránkat április 19-én az Ácsi erdõben. A túra nem
egy hagyományos erdei kirándulás, hanem a Föld Napján szervezett hulladékgyûjtéssel, környezetvédelemmel is foglalkozó rendezvény. Az érdeklõdõ csoportok reggel 9.00 órától indulhatnak
az Erdõ Csárdától a kijelölt útvonalon, amely mentén szellemi
és ügyességi játékokkal, próbákkal is várjuk a résztvevõket.
Cél, a túraútvonal mentén minél alaposabban kitakarítani az
erdõt. A takarításhoz kesztyûket és zsákokat biztosítunk az indulóknak. Az összegyûjtött zsákokat az út mellett, illetve a célban
lévõ konterbe tudjuk gyûjteni. Természetesen az út mellett hagyott zsákok is konténerbe kerülnek, melyet a rendezõk megfelelõ szállítóeszközökkel gyûjtenek össze a nap folyamán.
Mint minden eddigi évben a célba érést követõen sincs vége a
napi programnak, hiszen a rendezõk frissítõvel, egy kis uzsonnával és színes programokkal várják a turistákat. Nagyszerû lehetõség családoknak hét végi kikapcsolódásra, hiszen mászófal,
íjászat, játszóházak, kötetlen játékok, beszélgetések és még egyéb
meglepetés szolgál a különbözõ korosztályok kikapcsolódására.
Rendezvényünk a kezdetek óta a kistérségi települési önkormányzatok, intézmények és civil szervezetek összefogásának köszönhetõen jöhet létre, melyet ezúton is köszönünk. Az elmúlt évtõl
csatlakoztunk a Demokratikus Ifjúsági Alapítvány által kiírt
KÖZÖD programra is, melyben a környezeti nevelésre irányuló
ifjúsági önkéntes munkára próbáljuk irányítani a figyelmet.
Szeretettel hívunk és várunk mindenkit, aki tenni kíván környezete tisztításáért, egészségéért, vagy csak pusztán jó levegõn szeretne eltölteni egy kellemes napot.
Rendezvényünket esõ esetén nem tartjuk meg.
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Az adónk 1 %-káról
1. Ki ajánlhatja fel személyi jövedelemadója 1 %-át?
Az a magánszemély, akinek adófizetési kötelezettsége van, s jövedelemadóját határidõre maradéktalanul befizeti az APEH-nek,
vagy részletfizetési, vagy fizetési halasztási engedélye van az
APEH-tõl.
2. Mit kell tartalmaznia az adózó nyilatkozatának?
A magánszemély nyilatkozatban rendelkezhet befizetett adójának egy százalékáról valamely a 1996. évi CXXVI. törvényben
meghatározott szervezet javára. A nyilatkozatnak tartalmaznia
kell a választott szervezet adószámát és tartalmazhatja (de nem
kötelezõ!) a szervezet nevét is. Csak egy non-profit szervezetet
lehet egyszerre ezen az úton adományhoz juttatni és a befizetett
adó 1%-áról csak teljes egészében lehet rendelkezni.
Az egyházakkal és a kiemelt költségvetési irányzattal kapcsolatosan külön, a befizetett adó további 1%-ának tekintetében lehet
nyilatkozni. Az adófizetõ azonban összesen két külön-külön nyilatkozatot tehet, egy non-profit szervezet (vagy a törvényben nevesített további szervezetek) és egy egyház/kiemelt költségvetési elõirányzat javára (1+1%). Az APEH-nek megküldött nyilatkozat tartalma adótitoknak minõsül, melyet az APEH öt évig tárol.
3. Milyen formában kell nyilatkozni?
A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. 5. §
(1) bek. alapján a magánszemély számára az alábbi lehetõségek adottak:
Az adózónak 2007-tõl a következõ lehetõségei vannak a nyilatkozat tételre:
• a rendelkezõ nyilatkozatot (nyilatkozatokat) tartalmazó borítékot az eddigiektõl eltérõen ezentúl lezárt, adóazonosító jelével ellátott postai borítékban személyesen vagy postán is eljuttathatja a
meghatározott határidõig (május 20.) az adóhatóságnak.
• a személyi jövedelemadó bevallásával együtt a nyomtatványgarnitúra részét képezõ „perforált” íven nyilatkozik (külön-külön
nyilatkozat van a két különbözõ 1%-nak), melyet majd az adóhatóság választ le a perforálás mentén, az adózónak nem kell
letépnie és külön borítékba helyeznie!
• a rendelkezõ nyilatkozatot (nyilatkozatokat) tartalmazó borítékot az adóbevallási csomagjában helyezi el. A nyilatkozatot lezárt,
normál postai borítékba kell helyezni. A nyilatkozatnak a borítékkal azonos méretû lapon kell lennie, de nem szükséges a formanyomtatvány. A borítékra rá kell írni az adóazonosító jelét.
• munkáltatói adómegállapítás esetén, a munkavállaló az állami
adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon (vagy azzal egyezõ adattartalmú lapon) megtett rendelkezõ nyilatkozatát lezárt,
adóazonosító jelével ellátott, ragasztott felületére átnyúlóan saját
kezûleg aláírt postai borítékban elhelyezve juttatja el a munkáltatóhoz legkésõbb 10 nappal a határidõ (május 20) elõtt, tehát május
10-ig. A munkáltató kísérõjegyzéket készít, amely tartalmazza a
rendelkezõ nyilatkozatot tevõ személyek nevét, adóazonosító jelét
és a boríték átadását igazoló aláírását. A munkáltató a rendelkezõ
nyilatkozat tartalmát nem ismerheti meg, az azt tartalmazó borítékot sértetlen állapotban, a kísérõjegyzékkel együtt, május 20-ig
zárt csomagban küldi meg az adóhatóságnak.
• a rendelkezõ nyilatkozatot (nyilatkozatokat) tartalmazó borítékot az adóhatósági adómegállapítás esetén az adózó nyilatkozatához csatolva küldi meg az adóhatóságnak,
• illetõleg elektronikus ûrlapját (0653 számú ûrlap és az ahhoz
kapcsolódó 06egysza nevû rendelkezõ nyilatkozat) az elektronikus úton benyújtott személyi jövedelemadó-bevallás benyújtására elõírt határidõig küldi meg az adóhatóságnak.
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Kunbábony
Már napokkal az utazást megelõzõen mindenki lelkesen készült a ránk váró három kunbábonyi napra. Voltak, akik már
nem elõször tették meg ezeket a kilométereket, és voltak /többek között én is/, akik elsõ alkalommal cseppentek bele ebbe a
lehetõségbe. Úgy gondolom, hogy senki nem bánhatta ezt meg,
és mindenki hálával gondol Évára, aki vállalta a fáradságos
munkát, hogy mindezt megszervezze, és vidám programokkal
szórakoztassa a jelenlevõket. A hosszú út fáradalmait percek
alatt elfeledtük, amint a buszból kiszállva szívtunk egy nagyot a
friss levegõbõl, és elfelejtettük a világ összes gondját.
Az estét egy érdekes játékkal indítottuk, színes újságokból
ránk jellemzõ képeket vágtunk ki, és ezeket egy papírlapra ragasztottuk. A kicsik talán nem is vették észre az önfeledt ragasztgatásban, hogy a játék valójában mindenki bemutatkozását szolgálja, az elsõ lépés afelé, hogy megismerjük azokat a
gyerekeket-fiatalokat, akikkel az elkövetkezõ napokat együtt
töltjük majd. Miután mindenki végzett, egyesével megmutattuk
a közönség elõtt alkotásainkat, és pár mondatban összefoglaltuk, amit a képek jelentenek számunkra. Az este ezutáni részében a kicsik ágyba kerültek, a nagyok pedig hajnalig tartó beszélgetésbe és szórakozásba kezdtek.
A reggeli ébredés (vagy inkább ébresztés) elsõ gondolata
arra irányult az ifjúság körében, milyen szerencsések is azok,
akik idõben lefeküdtek aludni. Miután mindenki összeszedte
magát és megreggelizett, közösségi játékok vártak ránk, amiket
szintén Éva talált ki. Munkájának meg lett a gyümölcse, hiszen
mindenki önfeledten részt vett a közös játékokban, amelyek
lélektani hatásukat tekintve mindenkire jó hatást gyakoroltak.

Hirdessen Ön is
a Hírújság oldalain
oldalain!!
Apróhirdetés: 400 Ft/10 szó
Keretes hirdetések:
Egész oldal:
2500 Ft
Fél oldal:
2000 Ft
Negyed oldal:
1500 Ft
Nyolcad oldal: 1000 Ft
Áraink az ÁFA-t tartalmazzák.
A hirdetéseket egy színnyomással tudjuk vállalni.

Elõször nem is gondolná az ember, mennyire jó érzés kizökkenni a mindennapok szürkeségébõl, és korral, nemmel nem törõdve bárkivel öröm egy kis közösségi elfoglaltságban részt venni. Ezen a napon sikerült megtanítani azt a nyelvet, ami alapján mindenki közösen szólhatott egymáshoz, és mindenki betekintést nyerhetett egymás kis világába. Érdekes volt például az
a játék, mikor párokat alkotva ital, állat, és szín szerint kellett
leírni, szerintünk milyen is a másik. Ez azért volt így hasznos,
mert a kisebbek is megértették a lényeget, és tudtukon kívül
leírták a köreinkben lévõ idõsebb társaikat, az idõsebbek pedig
ezen jellemzõk alapján utalhattak a kicsik jellemzõikre. Hamar
eltelt így a délelõtt, és tapasztalatban gazdagabbak lettünk. A
délutáni pihenõt újabb programok váltották, és csoportokra
bontva mindenki egyéni feladatokat kapott, miszerint egy-egy
történetet kellett különbözõ módon (videó, képregény, színdarab) elõadni. Ez a csapatmunka és a játékos versengés váltotta
ki az ottlétünk legkellemesebb és legönfeledtebb pillanatait.
Utolsó napunkon ellátogattunk egy közeli falu, Kunadacs
mûvelõdési házába, ahol tovább folytatódott a az elõzõ napon
elkezdett feladatok tökéletesítése, és felkészítése a bemutatóra,
ami nagyon jól sikerült, és tükrözte az együtt eltöltött idõ hasznosságát. Délután egy utolsó közös játékkal, számháborúval
ütöttük el az idõt, megnéztük a friss fényképeket, az összevágott videofelvételt, és szomorúan vettük tudomásul, hogy rövidesen haza kell indulnunk, és vissza kell zökkenni a mindennapokba. Szép emlékeket õrzünk azóta is ezekrõl a napokról!
Keszi Csaba

Keszi Csaba

Megérinteni

Megérinteni a megérinthetetlent
Észrevenni mindazt, mit nem láthat a szem
Olyan világban élve, mit senki más nem ért
A lélek szétszakítja a zárt test börtönét
Élve temet, lelkem minden rejtett sebhelye éget
Látni hagyott, s a világ minden fájdalma bennem szenved
Szemeimnek fényt adott, örökre elátkozott
Azóta is csak halált lát, és átadja bánatát
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PÁLYÁZAT
Madarak és Fák Világnapja
Pályázati felhívás gyermek és ifjúsági korosztály részére.
Koppánmonostor természeti szépségeit alapvetõen földrajzi fekvése határozza meg. A település rendkívül gazdag növény- és állatvilágát nehéz lenne néhány mondatban bemutatni. A településünk közvetlen környezete közel százötven madárfajnak szolgál
otthonául. A vegyes állományú Nagyerdõben a fekete és az erdei
fenyõ, az akác, a kocsányos tölgy az uralkodó fafaj. Az erdõ madárvilága is gazdag. Az illegális fakitermelés nagy veszélyt jelent
Földünk fenntarthatóságában. Erdõvédelem nincs madarak nélkül sem. Fa és madár szorosan összefüggõ természeti csodánk.
Az Élettér Egyesület alkotáspályázatot hirdet a Madarak és
Fák Világnapja alkalmából gyermek és ifjúsági korosztály számára.
Pályázni lehet a következõ kategóriákban:
- Rajz (választott technikával megvalósított alkotásokat várunk)
- Novella és
- Fotó.
Pályamunkáitokat 2008. május 2-áig várjuk Mag-házunkba
(Csendes u. 8.)
A pályázatokra írjátok rá a neveteket, címeteket és életkorotokat.
A pályamunkákból 2008. május 10-én, a Madarak és Fák
Világnapján szervezett játszóházunk idején kiállítást és bemutatót rendezünk.
A pályamunkákat a Kerecsen Ifjúsági Egyesület fiataljai bírálják el. Minden pályázót kis ajándéktárggyal jutalmazunk. A
kiemelkedõ alkotások készítõi pedig részt vehetnek az Élettér
Egyesület által szervezett nyári táborozáson.
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MAGHÁZ PROGRAMOK
Április 4-5.
Április 10-11.
Április 11., 17 óra
Április 19., 9 óra
Április 22.
Április 25-28.
Április 27., 10 óra
Április 28., 9 óra
Május 1., 10 óra
Május 10., 14 óra

Osztályközösség-fejlesztés a Dózsa György
Mûvelõdési Házban
„Település és Ifjúsága” konferencia, Bp.
Magyar Költészet Napja.
Vendég: Rácz Lászlóné és Keszi Csaba
Föld Napi túra az Ácsi erdõben.
Indulás az Erdõ Csárdától.
Falutakarítás a Föld Napján
„Õseim szülõföldjén” Ifjúsági Szeminárium
„Új utak a közmûvelõdésben.” Alternatív
közmûvelõdési formák bemutatása
„Szót kérünk!” Ifjúsági konferencia
a Komáromi Napok keretén belül
„Udvari játékok Mátyás király udvarában”
játszóház a Komáromi Napok keretén belül
Játszóház a Madarak és Fák Világnapján.
Belépõ 200 forint.

Találkozzunk Kunadacson a Robinál!
Tizedik éve szervezünk Kunadacsra lovas tábort 6 – 17 éves
fiatalok részére.
Szálláshelyünket Joó József biztosítja a tanyáján. Elhelyezés
sátrakban történik, amit mindenkinek magának kell hoznia.
Naponta két alkalommal tartunk foglalkozásokat, ami a
lovaglás, a tudásszinttõl függõ ideig. Közte szabadprogramot
biztosítunk.
Mindenki szabadon választhatja a kerékpározást, mert a két
tanya egymástól néhány – légvonalban kb. 3 – km, amit
naponta legalább kétszer kell megtenned, ahhoz, hogy lóra
pattanhass.
Hasznos ismeretekre tehetünk szert a gazdálkodásból,
növénytermesztésbõl, állatgondozásból, mert a hátast, melyet
bitorolsz, neked kell ellátnod étellel, itallal, tiszta alommal.
Ha van erõd, legalább egyszer ellátogathatsz a „közeli”
szabadidõ parkba egy kis strandolásra, - másodszor kétszer is
meggondolod, hogy maradt-e elég erõd. Bevállalhatjuk
Kunszentmiklóson a strandot is, vagy a Nemzeti Parkban tett
sétát, esetleg egyéb érdekes, de biztosan fárasztó programot.
Éhen nem fogsz halni, bár senki nem kényszerít arra, hogy
egyél. Márti és Klári néni minden földi jóval ellát bennünket. S

ha valami lehetetlenre kerülne sor, azt biztosan Szilvi néni találja
ki. Azért, hogy a hátasokkal ne legyen gondod, arról a „nagyok”
gondoskodnak.
Sokan vagyunk, akik visszatérünk, vállalunk minden
viszontagságot, hogy egy évre elegendõ élménnyel töltekezzünk
fel.
Ha az elõzõ sorok nem ijesztettek el, és szeretnél egy
felejthetetlen hetet velünk tölteni, jelentkezz!
Néhány hasznos információ:
A csomagokat, sátrakat, kerékpárokat Monostorról június
29-én vasárnap egy autó viszi Kunadacsra. Mi hétfõn reggel,
június 30-án indulunk Komáromból, ahová július 6-án este
érkezünk.
A tábor 23 000 Ft-ba kerül, mely minden költséget
tartalmaz. Jelentkezéskor 3 000 Ft elõleget kérünk.
Sátorra, hálózsákra, derékaljra, lovagló ruhára, kis
hátizsákra, fürdõruhára, kerékpárra, naptejre, szúnyogriasztóra,
fejfedõre, esõkabátra feltétlen szükség van. Nem árt a jókedv,
derû, kacagás és a kitartás sem.
Bõvebb felvilágosítást Juhász Gábornétól - 341 878 - lehet
kérni az esti órákban.
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Rácz Lászlóné

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

Adjon 1% esélyt!
Rendelkezzen Ön is adója 1%-áról, mellyel
hozzájárulhat a helyi:
• Kisgyermekek napközbeni ellátásához,
fejlesztéséhez,
• Fiatalok alternatív, nappali
és éjszakai szabadidõs programjaihoz,
• Civil szervezetek mindennapi
adminisztrációjának segítéséhez,
• Természet- és állatvédelemhez,
• Gyermek- és Ifjúsági házunk (Mag-ház)
üzemeltetéséhez.
ÉLETTÉR
Közösség- és Településfejlesztõ Egyesület

18607190-1-11
MAGHASADÁS

ÉLETTÉR Egyesület hírújságja
Kiadó: ÉLETTÉR Egyesület
2903 Komárom, Csendes u. 8. Tel.: 34/526-955
E-mail: eletter@novonet.hu
Felelõs kiadó: Markóné Tóth Ágnes
Felelõs szerkesztõ: Kiss Károly
Nyomdai munkák:
Print-Kom 2000 Kft.

2008. február

SZOLGÁLTATÁSOK
Mag-házunk a következõ szolgáltatásokkal áll az
érdeklõdõk rendelkezésére.
Irodai szolgáltatásainkat igénybe vehetik munkanapokon 8.00-18.00 óráig.
Rendelésfelvétel:
- személyesen, Mag-ház, Koppánmonostor, Csendes u. 8.
-Telefonon, 526-955, - Faxon, 526-954
- E-mailen: eletter@novonet.hu
Irodai szolgáltatás
méret
ár
fénymásolás
A/3
25 Ft (fekete)
Spéci másolás:
kettõ oldalról egy oldalra:A/4
15 Ft (fekete)
négy oldalról egy oldalra A/4
20 Ft
8 oldalról egy oldalra
A/4
40 Ft
16 oldalról egy oldalra A/4
80 Ft
fóliára másolás
50 Ft
színes nyomtatás
A/4
150 Ft (egy oldal)
csak szöveg színes
nyomtatása:
A/4
30 Ft
Iratfûzés:
A/4 14 lapig
100 Ft
40 lapig
105 Ft
60 lapig
110 Ft
100 lapig
120 Ft
140 lapig
130 Ft
200 lapig
200 Ft
Laminálás
A/4
70 Ft
A/5
35 Ft
A/7
20 Ft
szkennelés
A/4
25 Ft
CD írás
hozott cd-re
100 Ft
cd-vel
200 Ft
floppy-ra írás
250 Ft/db
Gépelés, szövegszerkesztés
0,3 Ft/karakter
(kéziratról, hanganyagról)
Nyomtatás:
A/4
15 Ft
Fordítás:
angolról magyarra
1,8 Ft/karakter
magyarról angolra
1,4 Ft/karakter
Információkeresés interneten,
összefoglaló tanulmánnyal
2500 Ft/óra
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A Kerecsen Ifjúsági Egyesület megnyitotta
„Mag-vetõ” Gyermekmegõrzõjét!
Gyermekmegõrzõ helyszíne: Mag-ház, Koppánmonostor, Csendes u. 8. Elérhetõségek: 34-526-955, eletter@novonet.hu
Mitõl nyújtunk mást, mint a hasonló rendeltetésû, gyermekekkel foglalkozó intézmények, helyek?
Más, mert a gyermekekkel való bánás családszerû és gyermekközpontú. Hosszú évek alatt kipróbált és bevált nevelési módszereket alkalmazunk, a mai kor követelményeit is szem elõtt tartva.
Kicsiknek és nagyobbaknak is jól használható, akár azonnal alkalmazható gyakorlati ismereteket nyújtunk.
Más, mert nincsenek kötöttségek (az ebéd utáni csendes
pihenõ szabályain kívül). Minden gyermeknek csak annyi feladata van, hogy jól érezze magát, miközben megtanul alkalmazkodni, másokra tekintettel lenni.
Más, mert a vegyes korösszetétel miatt hamarabb szocializálódnak a gyermekek. A kicsik a nagyobbaktól gyorsabban
tanulnak meg viselkedni, kulturáltan étkezni, stb. mintha azonos korcsoportban lennének.
Más, mert itt a nagyobbak is megtanulnak figyelemmel lenni a náluk kisebbekre. Hamar belátják, hogy a családban és a
társadalomban elfoglalt helyük nem attól függ, mennyire sikerül a figyelmet állandóan magukra fordítani.
Amit nyújtani tudunk:
• Az egész napos ellátás tartalmaz napi négy (reggeli, tízórai, ebéd,
uzsonna) étkezést, az aktuális napi foglalkozást ill. programot,
7.30-17.30-ig terjedõ idõszakban. Korábbi érkezés ill. késõbbi távozás, vagy a gyermek hazaszállításának lehetõsége elõzetes megbeszélés szerint, plusz óradíj fizetése ellenében megoldható.
• A délelõtti ellátás tartalmazza a reggelit, a tízórait és az esedékes programot, igény szerint ebédet.
• A délutáni ellátás 13.00-19.00-ig, a környékbeli iskolából való
elhozatalt (igény szerint), nyugodt pihenési vagy leckeírási lehetõség biztosítását, uzsonnát és játékot takar. Lehetõség van
extra szolgáltatások (pl. különórákra, egyéb foglalkozásokra
vinni) igénybevételére is.
• Késõbbi távozás ill. hazaszállítás elõzetes megbeszélés szerint, plusz óradíj fejében lehetséges.
• Játszókuckónkba a hét adott napjain de. 9-11.30-ig , du. 15.00
-17.30-ig várjuk a tipegõket, felügyeletet biztosítunk, míg a
Mama ügyes-bajos dolgait intézi.
Tervezett szolgáltatásaink:
• Éjszakai ellátás délután 17.00 órától, másnap reggel 7.30-ig
tartó tartós felügyelet, melyben a gyermek még bekapcsolódhat a délutáni foglalkozásokba. Az éjszakai nyugodt pihenést
vacsora és tisztálkodás elõz meg.
A gyermekmegõrzõ napirendje a következõ:
A korán érkezõ gyermekek mesét nézhet1.
8.30-ig
nek, játszhatnak a reggeli kezdetéig
2.
8.30-9.00
Reggeli
3.
9.00-10.00
Nagyobbaknak foglalkozás, (rajzolás, festés, gyurmázás, mesélés, éneklés, stb.),
kisebbeknek fejlesztõ játék
4.
10.00-12.30
Jó idõ esetén kinti játék, úszás, pancsolás, rossz idõ esetén benti játék.
Tisztálkodás
5.
11.00
Tízórai
6.
12.30-13.00
Ebéd
7.
13.00 -16.00
Csendes-pihenõ, alvás, telefoncsend
Megjegyzés: A nagyobbaknak alvás helyett, foglakozást biztosítunk. Akinek feladata van: tanulás, leckeírás

8.

16.00-18.30

9.
10.
11.
12.

16.30
18.30-19.00
19.00-20.00
20.00

Játék. Lehetõséget biztosítunk egyéni foglalkozásokra való eljutásra
Uzsonna
Vacsora. Jelenleg tervezés alatti szolgáltatás
Fürdetés. Jelenleg tervezés alatti szolgáltatás
Meseolvasás, vagy diavetítés. Lefekvés
Jelenleg tervezés alatti szolgáltatás

Árak
Egész napos ellátás:
5 alkalmas bérlet:
10 alkalmas bérlet:
teljes hónapra:
Délelõtti ellátás:
5 alkalmas bérlet:
10 alkalmas bérlet:
teljes hónapra:
Délutáni ellátás:

5.000 Ft /alkalom + ebéd
18.000 Ft /hó + ebéd
34.000 Ft /hó + ebéd
60.000 Ft /hó + ebéd
2.500 Ft /alkalom + ebéd
12.000 Ft /hó + ebéd
22.000 Ft /hó + ebéd
40.000 Ft /hó + ebéd
2.000 Ft /alkalom+fakultatív szolgáltatások díja + ebéd
5 alkalmas bérlet:
8.500 Ft /hó+fakultatív szolgáltatások díja + ebéd
10 alkalmas bérlet:
16.000 Ft /hó+fakultatív szolgáltatások díja + ebéd
teljes hónapra:
30.000 Ft /hó+ fakultatív szolgáltatások díja +ebéd
Éjszakai ellátás:
2.000 Ft /alkalom
5 alkalmas bérlet:
8.500 Ft /hó +vacsora
10 alkalmas bérlet:
16.000 Ft /hó +vacsora
Játszóházi óradíj:
600 Ft /óra felügyelettel
350 Ft /óra felügyelet nélkül
10 órás bérlet
5.500 Ft /hó felügyelettel
10 órás bérlet
3.000 Ft /hó felügyelet nélkül
Testvérkedvezmény a második gyerekre 10 %
Egyéb szolgáltatásaink:
• Szombati napokon 3 óra idõtartamban (10.00-13.00 ill. 15.0018.00) születésnapi összejövetelre bérelhetõ életkornak megfelelõ játékokkal, segítõvel 20.000 Ft, plusz játszóházi alapanyagárért. Bérletes és havi ellátást igénybe vevõknek 10 % kedvezményt adunk. Megegyezés szerint az alkalomnak megfelelõ díszítés, torta, szendvics, innivaló beszerzésében, mûsor rendelésében segítséget nyújtunk.
• Mobil-játszóház szolgáltatásunkkal cégeknek és magánszemélyeknek egyaránt, színvonalas szórakoztatást nyújtunk.
Miért éri meg?
Mert,
- házhoz megyünk,
- mindent a helyszínre szállítunk, Önnek nem kell a kellékek
beszerzésével fáradnia,
- minden elkészítendõ alkotáshoz segítõt biztosítunk,
- az elkészített darabokat a gyermekek megtartják,
- biztosítjuk a megfelelõ kellékeket, és gyermekbarát segítõket,
akik megmutatják, az elkészíteni kívánt iránymutatást adhatnak csemetéiknek abban, hogy amíg a felnõttek megbeszélik
fontos dolgaikat, addig gyermekeik kreatívan töltik idejüket, és
az elkészített tárgyakat természetesen haza is vihetik.
Mobil-játszóház árai:
2000 Ft/fõ/óra kiszállás: benzinköltség APEH norma alapján
x Fizetett hirdetés

