
A természetes, a feltétel nélküli bizalom
- Civil partnerség -

A hírújság megjelenését
az  NCA támogat ja

AZ ÉLETTÉR EGYESÜLET HÍRÚJSÁGA

Azonnal a civil kurázsi szó villan belém, amikor az Élettér Egye-
sület munkájára, lelkes, megbízható csapatára gondolok. A civil
világ a szolgálatról szól. A civil tenni vágyóknak igen szûken mér-
ték a teret 1990 elõtt. Ma már nincs kötelezõ „társadalmi mun-
ka”, de mit hozott az eltelt közel 20 év a civil életben? Megválaszo-
latlan kérdések özönét, napi szembesülést azzal, hogy mennyivel
egyszerûbb behúzódni a kis csigaházba, gépiesen tenni a kötelezõ-
ket, szinte abba is belefáradva, hogy a napi életet éljük. S mennyi
akadály tornyosul a közösségért munkát vállalók elõtt, szembenéz-
ve sokszor a meg nem értéssel, közömbösséggel. Mit nyüzsög, mit
akar, milyen hátsó gondolatai lehetnek, miért csinálja? – s fel sem
merül az önzetlenség, a példamutatás.

Bibó István fogalmazott még 1945-ben: „apátia, közöny, aka-
ratbénaság félelmetes fala, amelybe a cselekedni vágyók óhatat-
lanul beleütköznek”. Semmi nem változott, gondolata ma is érvé-
nyes. Az Élettér a cselekedni vágyók közössége, de nem elégszik
meg saját, önként vállalt feladatai teljesítésével. Segít bennünket,
késõbb indulókat, más civil feladatot felvállalókat. Az egyesület
missziós feladatot vállalt, a jóra segítés mellett elkötelezetteket ta-
nítja, hogyan igazodjanak el a mai, rendkívül bürokratikus, élet-
idegen szabályokkal teletûzdelt körülmények között. Sok lelkes se-
gítõ menne, dolgozna, vállalná, s amikor az elõírások „félelmetes
falába” ütközik, tettereje sorvad, lankad, teret nyer a közöny. Ezért
rendkívül fontos az segítõ szervezet missziója, megoldó, javaslatte-
võ szerepe, a vélt és tényleges akadályok kiküszöbölésére készen
álló csapatának tapasztalati ereje.

A természetes, feltétel nélküli bizalom csak nagyon szûk körnek

adatik, bizalom a családban, bizalom Istenben, az egyházban.
Tanult bizalom felnõtt életünkben a körülöttünk élõk iránt a szer-
zett tapasztalaton nyugszik. Az Élettér Egyesület rászolgált erre, a
tanult bizalomra, hosszú évek együttmûködése bizonyította, amit
vállalnak, teljesítik. Akkor, amikor kell, s akkorra, amikorra kell, s
sokszor elég a szó, a telefon. Rendkívüli adottság, ma, amikor
legtöbbször papírhegyekkel kell körülvennünk magunkat, pecsé-
tekkel, aláírásokkal, közjegyzõvel, ügyvéddel bástyázzuk körbe
magunkat, s még így is félünk, hogy nem teljesül ill. nem az telje-
sül, amit leírtunk, amit kézjegyünkkel láttunk el.

Az egyesület levegõt, oxigént ad a hozzá forduló önkéntesek-
nek, megmutatja, lehet emelt fejjel élni, mert nem vagyunk egye-
dül. Hosszú évek munkájával bebizonyította, hogy az ötletgaz-
dagság és kivitelezés harmóniába kerülhet, s polgári értékrend
alapján álló missziójuk nyomán sok kis egyesület, alapítvány
végezheti rétegszolgálatát. A polgár a mindenkori hatalom lelki-
ismerete kell, hogy legyen, s az Élettér csapata erre tanít ben-
nünket. Arra tanít, hogy aki változtatni szeretne, változtasson,
aki tenni szeretne, tegyen. De megmutatja a módot is a csele-
kedni vágyónak: ahhoz, hogy álma valóra váljon, hinnie kell
benne! Hit nélkül semmi, sehol nem teljesül, hit nélkül félresik-
lik, hit nélkül csak álom marad.

A Kecskés László Társaság Alapítvány önkéntes segítõi nevé-
ben kívánom, hogy az Élettér Egyesület álmai teljesüljenek, csele-
kedjenek mindenben fiatalos lelkesedéssel, és soha ne adják fel!

 Nemes Andrásné
Kecskés László Társaság Kuratóriumának Elnöke

Invitáló
Tisztelettel és szeretettel hívunk és várunk minden ked-

ves barátunkat, segítõnket, támogatónkat és a kedves ér-
deklõdõket 2008. augusztus 23-án 16.00 órától Mag-há-
zunk ünnepélyes megnyitójára.

A délután folyamán Isten áldását kérjük az épületre, s
a benne folytatott tevékenységekre, majd baráti beszélge-
tésre várjuk vendégeinket, ahol finom falatokkal és kelle-
mes hûsítõkkel szolgálunk.

Az esemény védnökei:
Hallgató Éva közösségfejlesztõ, szakértõ (SZMM) és
Beke Pál közösségfejlesztõ, szakértõ (CKHME)

Kedves Szülõtársaim!

Mag-házunk a szünidõ alatt a hét minden napján
reggeltõl-estig várja a kicsiket, s nagyobbakat, ahol meg-
felelõ szabadidõs elfoglaltságokkal szolgálunk.

A részletekrõl érdeklõdjön személyesen:
Mag-Ház, Csendes u. 8.
(hétköznap: 8.00-20.00, hét végén: 14.00-20.00),
e-mailben: eletter@novonet.hu,
vagy telefonon: 34-526-955
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A JULIS
Bágyadtan bámult be az októberi nap

a suszteráj kicsinyke ablakán.
Sok mindent nem láthatott, mert a fé-

lig nyitott ajtón csak úgy tódult ki a do-
hányfüst. Bentrõl vidám kvaterkázás
hangjai hallatszottak.

- Pótítsak, suszter?! - kérdezte az egyik
atyafi a Felner papát, aki a kis cipészasz-
tal fiókjából kotorászta elõ az aprópénzt,
hogy - ki tudja hányadszor - küldje el
valamelyik fiát demizsonnal a Csengel
pincébe.

Ez a jelenet persze cseppet sem volt rit-
kaságba menõ, mivel a barátok gyakor-
ta összejöttek a cipészmûhelyben egy kis
jó iszogatásra, beszélgetésre. Lehettek
vagy öten-hatan, csoda, hogy elfértek a
csöpp helyen. Ráadásul az öreg cipészen
kívül volt a suszterájnak egy állandó la-
kója, a Julis. Julis volt a malacka, aki

úgy élt a mûhelyben, mint egy család-
tag. Nagyapám kényeztette, beszélgetett
hozzá. Julisnak persze roppant mód tet-
szett a társasági élet, hiszen nem csak a
Felner papának volt a kedvence, a cim-
borák is szerették a suszterasztal alatt szu-
szogó, röfögõ jószágot. Senki sem gon-
dolta, hogy Julis valaha is a böllér kése
alatt fog eltávozni az árnyékvilágból.

Ámde történt azon a nevezetes verõfé-
nyes októberi napon, hogy a sokadik de-
mizsonból is elfogyott a jófajta Csengel
bor, melynek hatására a cimborák gyom-
rából a szomjúságot immár kiszorította
az éhség.

Amely, mint tudjuk, igen nagy Úr. Fõ-
képp, ha a jó rizling sava is mardossa az
ember fiának a gyomorfalát.

Amikor a hangulat a tetõfokára hágott,
- mivel a Felnerék éléskamrájában sem

voltak nagy tartalékok (nyolc gyerek mel-
lett ez talán érthetõ) - nem volt mivel csil-
lapítani az éhséget.

Ezért aztán a suszterasztal alá terelõ-
dött a figyelem, és a Felner papa kimondta
a halálos ítéletet: - Megdöglõ, Julis!

Az elhatározást tett követte. Megölték,
megpörzsölték, megsütötték a malackát.
Be is lakmároztak a finom sülthúsból.

Így lett hát gyászos vége a szegény Ju-
lisnak, de hát a legtöbb disznónak elõbb
vagy utóbb úgyis csak ez a sors jut.

Valószínû, hogy a malacpecsenyére újra
megszomjaztak a cimborák.

S mivel a demizson újra üres volt, a
Felner fiúk meg már elaludtak, az is na-
gyon valószínû, hogy a jó barátok a
Csengel pince felé vették az irányt.

Barassó Péter
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NÉPDNÉPDNÉPDNÉPDNÉPDAL A MÛVELÕDÉSIAL A MÛVELÕDÉSIAL A MÛVELÕDÉSIAL A MÛVELÕDÉSIAL A MÛVELÕDÉSI

HÁZBAN…HÁZBAN…HÁZBAN…HÁZBAN…HÁZBAN….....

Kedves HKedves HKedves HKedves HKedves Helyi lakelyi lakelyi lakelyi lakelyi lakosok!osok!osok!osok!osok!

Nagy örömömet és boldogságomat szeretném megosztani
Önökkel, ugyanis a hosszú éves gondolat és terv, testet öltött,
Koppánymonostoron életre hívtuk a Dalárdát, ahová még
természetesen várunk tagokat, akik szeretik a magyar nótát és a
népdalokat.

Közel 9 éves közmûvelõdési munkám alatt már számos
alkalommal megfogalmazódott bennem, hogy el kellene indítani
egy helyi Dalárdát, magunk és a település lakosainak örömére.
A gondolat megvalósult, és közel egy hónapja összejöttünk (kb.
15 fõ) a kultúrházban, majd felkértük Bedecs Ilonát, aki
zenetanár, hogy vezesse önállóan összeverbuválódott kis
csapatunkat. Ilona elvállalta és azóta, nagy lelkesedéssel, és
türelemmel vezet és tanít Minket mindannyiunk örömére.

A mi Dalárdánkban megtalálhatóak minden korosztály
képviselõi, egészen az általános iskolásoktól a nagymamákig,
nagypapákig is.

Minden kedden 18.00 órakor tartjuk énekóráinkat a
mûvelõdési házban, ahová továbbra is várjuk a jókedvû és énekelni
vágyó lakosokat.

Mivel magam is „nótás kedvû családból” származom, az
ötletét a Dalárdának nagybátyámmal, Czita Józseffel
kezdeményeztük, mégpedig a „régi” Monostori Dalárda emlékére
is, amelynek tagja volt nagyapám Czita István is.

ÉNEKELJÜNK EGYÜTT AZ Õ EMLÉKÜKRE IS!!!!
Mindenkit szeretettel várunk, aki egy kicsit szeretné a

hétköznapjait szebbé és vidámabbá tenni!

Nagyné Czita Tünde

„Egy várandós anya pocakjában két magzat beszélget
- Te hiszel a születés utáni életben? - kérdezi az egyik.
- Természetesen. A születés után valaminek következnie kell.
Szerintem az itteni életünk arra való, hogy felkészüljünk a
születés utáni életre, hogy elég erõsekké váljunk ahhoz, ami
vár bennünket - válaszolja a másik.
- Butaság, semmiféle élet nem létezik a születés után.
Egyébként is, hogyan nézne ki?
- Azt pontosan nem tudom, de biztosan több fény lesz ott,
mint itt. Talán a saját lábunkon fogunk járni, és majd a
szánkkal fogunk enni.
- Hát ez ostobaság! - vág vissza a másik. Megyünk a
lábunkkal és eszünk a szánkkal?! Ez nevetséges! Hiszen itt
van a köldökzsinór, ami biztosítja a táplálékot... De mondok
még valamit: a születés utáni életet kizárhatjuk, mert ez a
köldökzsinór már most is túlságosan rövid!
- De, de... valami biztosan lesz. Csak valószínûleg minden
egy kicsit másképpen, mint amihez itt hozzászoktunk.
- De hát még soha senki sem tért vissza a születés után! A
születéssel az élet egyszerûen véget ér! Különben is, az élet
nem más, mint egy nagy sötét tortúra!
- Én nem tudom pontosan milyen lesz, ha megszületünk,
de mindenesetre megláthatjuk az édesanyánkat, és õ nagyon
vigyáz majd ránk! - válaszolja reményteljesen.
- Az Anyát? Te hiszel az Anyában? Hol van?
- Hát... mindenütt, körülöttünk! Itt van mindenhol, mi benne
vagyunk, és neki köszönhetõen létezünk! Nélküle egyáltalán
nem lennénk.
- Én ezt nem hiszem. Én soha, semmiféle anyát nem láttam,
tehát nyilvánvaló, hogy nincs is!
-Néha - mondja elmerengve a másik - amikor csendben
vagyunk, hallhatod, ahogy énekel nekünk, vagy érezheted,
amikor megsimogatja világunkat! Tudod, én tényleg azt
hiszem - teszi hozzá -, hogy az igazi élet még csak ezután
vár ránk!”

(Forrás: világháló)
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Anyák, Apák és Gyermekeik napja
- május, június -

Az anyák napja anyák napja anyák napja anyák napja anyák napja nemsokára fennállá-
sának századik évfordulóját ünnepli, a
jelenlegi ünneplés azonban kevés ponton
találkozik az eredeti célkitûzéssel. Az Egye-
sült Államokban kialakult ünnep tulajdon-
képpen a polgárháborúban (1861-1865)
szolgálatot teljesítõ asszonyok tiszteletére
jött létre. Magyarországon elõször 1925-
ben rendezték meg, a véletlen folytán
március 8-án, a mai nõnapon. Érdekes-
ség, hogy a két világháború között léte-
zett a sokgyermekes anyák ünnepe is,
amelyet augusztus 20-án tartottak.

Az 1925-ben elindított anyák napja nem
foglalkozott a gyermekvállalási kedv szapo-
rításával, erre egy másik, majdnem egyidõs
anyák napja vállalkozott. A modern ünne-
peknél nem ritka, hogy ugyanaz a név alatt
számos, egymástól eltérõ kezdeményezés
indul el. Az Ifjúsági Vöröskereszt a gyerme-
keken keresztül szólt az anyákhoz, a Ma-
gyar Asszonyok Nemzeti Szövetsége, a
MANSZ pedig a sokgyermekes anyákat
köszöntötte fel. A szervezet három évvel a
vöröskeresztes kezdeményezés után, 1928-
ban biztosságot alakított, hogy augusztus
20-án, Szent István napján ünnepséget ren-
dezzenek a nagycsaládos anyáknak. Az
ünnep a magyar anyák nemzeti ünnepe el-

Az ünnepekrõl
Ha az ünnep elérkezik életedben, akkor ünnepelj egészen. Ölts fekete ruhát. Keféld meg  hajad vizes kefével. Tisztálkodjál

belülrõl és kívülrõl. Felejts el mindent, ami a köznapok szertartása és feladata. Az ünnepet nemcsak a naptárban írják piros
betûkkel. Nézd a régieket, milyen áhítatosan, milyen feltétlenül, milyen körülményesen, mennyi vad örömmel ünnepeltek!
Az ünnep a különbözés. Az ünnep a mély és varázsos rendhagyás. Az ünnep legyen ünnepies. Legyen benne tánc, virág,
fiatal nõk, válogatott étkek, vérpezsdítõ és feledkezést nyújtó italok. S mindenekfölött legyen benne valami a régi rendtartás-
ból, a hetedik napból, a megszakításból, a teljes kikapcsolódásból, legyen benne áhítat és föltétlenség. Az ünnep az élet
rangja, felsõbb értelme. Készülj föl reá, testben és lélekben.

S nemcsak a naptárnak van piros betûs napja. Az élet elhoz másféle, láthatatlan ünnepeket is. Ilyenkor felejts el
mindent, figyelj az ünnepre.                                                                                     Márai Sándor: Füves-könyv

nevezést kapta, a felhívásához és egyben a
bizottsághoz pedig rögtön csatlakozott szá-
mos egyéb szervezet (Szociális Missziótársu-
lat, Katholikus Háziasszonyok Országos Szö-
vetsége, stb.).  Az anyák napja valódi glo-
bális ünnep, vagyis vallási felekezeteken,
kulturális gyökereken túllépõ szokás. Furcsa-
sága, hogy számos volt kommunista ország-
ban ismeretlen, vagy csak a rendszerváltás
után vert gyökeret, mint a Valentin-nap.

 Anyák napját már mindenki ismeri, aki
csak teheti felköszönti édesanyját, nagy-
mamáját, keresztanyját. Na, de mi van az
apákkal? Apa is csak egy van!

Ki gondolt már arra, hogy kellene egy
apák napja is az anyák napja mellé? So-
kan! Van, aki anyák napján megrendezi
az apuka köszöntését is, de sokan szeret-
nék ezt is önálló ünnepnek tudni. Van egy
jó hírem! Apák napja is van! Nálunk még
kevesen tartják, kevesen tudnak róla, de
attól még van. Ez is, mint annyi más ün-
nep, Amerikából jutott el Európába, ott
már régóta köszöntik az Édesapákat is.
Minden évben június 3. vasárnapján.  
Nincs pontos adat arról, hogy mióta él ez
a szokás, de az biztos, hogy egy Dodd nevû
hölgyhöz köthetõ az ünnep eredete, aki úgy
érezte kivételes édesapja van. Mrs. Dodd

édesapja ugyanis felesége halála után
egyedül nevelte fel 6 gyermekét (Az édes-
anya a 6. gyermek születésekor halt meg).
1909-ben kérte meg a hölgy a spokanei
papot, hogy mondjon egy misét édesapja
emlékére. Ez a szentmise június 3. vasár-
napján volt, ettõl kezdve egyre többen
ünnepelték édesapjukat ezen a napon.
1924-ben lett hivatalosan a június 3. va-
sárnapja az Apák napja Amerikában. Az
Apák Napja magyarországi meghonosítá-
sára 1994-ben a Borsod megyei United
Way indított mozgalmat Miskolcon.

A gyermekek napja a világ több orszá-
gában megtartott ünnepe. 1950. óta
május utolsó vasárnapján ünnepeljük a
Nemzetközi Demokratikus Nõszövetség
1949. novemberi határozata alapján. A
cél ekkor az elmaradott, háború sújtotta
országok gyermekeinek megsegítését szol-
gáló akciók szervezése volt. Ezen a na-
pon minden nagyobb településen játékos
programokat, versenyeket, báb- és
színielõadásokat rendeznek a gyermekek
számára. Hasonló rendezvény már a II.
vh. elõtt is létezett: gyermekhét, amely
elõször 1931. májusában került megren-
dezésre, elsõsorban jótékonysági céllal.
Forrás: Antalóczy Adél Modern ünnepek
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Május 24-én reggel lelkesen készülõdtünk a monostori gye-
reknapra: Barnuska bepakolta kedvenc kisautóit a hatalmas
puttonyba, magához vette az elmaradhatatlan Mati Matát (a
kismotort), én pedig némi harapnivalóról és vízrõl gondoskod-
tam. Irány a Posta-rét!

Még jó, hogy kocsival mentünk, mert a célállomás messzebb
volt, mint ahogy emlékeztem. Utoljára talán én is gyereknapon
voltam itt, az emlékek nyílván meg-
szépültek, az út pedig megnõtt az-
óta. Elég korán érkeztünk, már an-
nak is örülhettem, hogy legalább a
rendezõket nem elõztük meg. A sze-
münk láttára bontakozott ki a moz-
galmas kis vásár, ami a délelõtt fo-
lyamán megtelt szaladgáló gyerekek-
kel és bámészkodó felnõttekkel.
Barnus kicsit megtorpant a jelme-
zes Mátyás király és Beatrix láttán,
de hamar elvonta a figyelmét az
egyszerre több, gondosan elkerített
helyszínen megkezdett célba lövés,
ami rövid idõn belül gyereksereget
vonzott maga köré. Nem szó szerint, de Barnust sakkban tartották
a lõfegyverek. Hosszas ácsorgás után végre megpillantotta az Óri-
ás Kukacot. A kígyó szabályosan életre kelt a benne mászó gyere-
kek mozgásától, olykor megremegett vagy fájdalmasan vonaglott.
Elõször csak gyönyörködött a látványban, majd háromszor átmá-
szott rajta, amiért három tallér ütötte a markunkat. Ekkor még
nem tudtunk, hogy pontosan „mire megy ki a játék”, de a jutal-
mat mélyen zsebre vágtuk. Késõbb, amikor már átláttuk az egész,
színes jövés-menést, kiderült, hogy az egyes feladatok végrehajtá-
sáért arany tallér jár, amit játékra, pólóra, édességre, erre-arra be

Gyereknap gyerekszemmel
lehet váltani a bõségesen berendezett faházban. További talléro-
kat gyûjtöttünk az erszénykészítésnél, amivel egyszerre két legyet is
üthetett az ember, mert egyrészt a saját kezûleg elkészített erszé-
nyért jutalom járt, másrészt bele lehetett tenni az addig szerzett
tallérokat. Festettünk csempét, amit különösen élveztünk, lehetett
fejdíszt készíteni, ami nem igazán keltette fel az idegenvezetõm
érdeklõdését (tény, hogy elég lányos, fátylas darabok készültek), és

lehetett lófejet tömni, ahol én dön-
töttem úgy, hogy inkább hagyom a
többi anyukát érvényesülni. Az arany-
tallérokat egy gondosan kiválasztott
nyalókára költöttük, majd pihenés-
képpen megeszegettük az ingyen kí-
nált zsíros kenyeret. Közben megér-
kezett a tûzoltó autó, és a tûzoltó
bácsik alig gyõztek válaszolgatni az
„Ez mi? Ez mi ez?” kérdésekre. A
nagyok beülhettek a volán mögé,
néha még a sziréna is felvisított a
gyerekek nagy örömére. A tûzoltó kér-
désére, miszerint „Te is tûzoltó le-
szel?”, kisfiam egyértelmû igennel

felelt. „Mi más lehetnék? Itt mindenki tûzoltó akar lenni. Ez csak
természetes…”- gondolta közben. Aztán Jázival labdaszedõset ját-
szottak a célba dobásnál, a begyûjtött labdákat gyakran vissza
sem adták, de végül békésen lezajlott ez a próbatétel is.

A tûzõ napon és a sok érdekesség láttán Barnus hamar elfá-
radt, a talicskatolást már csak messzirõl volt hajlandó megnéz-
ni, arra pedig nem is emlékszik, hogyan jutottunk haza. Biztos
vagyok benne, hogy nagyon élvezte a gyereknapot, az Óriás
Kukacot még mindig emlegeti. Ezek szerint a teljes menetfelsze-
reléssel felvonult tûzoltók csak a második helyen végeztek nála.

„Az utamon csak segítõkkel találkoztam. Akik lefelé nyomtak,
még jobban megtanítottak felállni, és akik emeltek, azokkal cso-
da volt minden pillanat.”                      (Kovács-Magyar András)

Mi szükséges egy sikeres rendez-
vényhez? A recept a következõ:
végy egy maroknyi lelkes szer-
vezõt, megfelelõ történelmi hely-
színen (Csillag erõd) remek elõ-
adókat elegyítsd. Mindehhez el-
engedhetetlen számos nagylel-
kû támogató: magánszemélyek,
cégek és önkormányzatok.
Mirõl is szólt az elsõ Duna-menti
hagyományõrzõ ünnepünk?
Sok-sok napos elõkészítést köve-
tõen (fûnyírás, pakolás, dekorá-
ció, stb.) nemzeti értékeinket igye-
keztünk bemutatni. Az 1848-as
mozsárágyú díszlövését követõ-
en a Garabonciás Néptánc-
együttes mûsora, majd bábszínház szórakoztatta a gyerekeket.
Bruncz János fafaragó alkotásai mellett „Hunyadi Mátyás, ma-
gyar király” címmel hirdetett rajzpályázatunkra beérkezett gyer-
mekrajzokat állítottuk ki. Mi nem a reneszánsz évre, hanem Má-
tyás király trónra lépésének 550. évfordulójára emlékeztünk, mely-

Honnap 2008
re rajzpályázatot írtunk ki. A közel 800 alkotás feldolgozása és
zsûrizése komoly feladatot jelentett. Magunk értékrendje szerint
válogatott és hívott kézmûvesek és kereskedõk portékái között vá-

logathattak az érdeklõdõk.
Történelmi tárgyú elõadásokban
sem volt hiány, melyet színes be-
mutatók öveztek, mint pl. az or-
szágszerte ismert és elismert felvi-
déki lovasíjászok, vagy a számom-
ra is újdonságot jelentõ dobcso-
port. Vajdasági Magyarkanizsáról
érkezett Wass Albert mûvét szín-
padra állító kamaraszínház, mely
nagy sikert aratott.
Az égiek ugyan nem voltak ke-
gyesek hozzánk, a tetemes esõ-
nek köszönhetõen nemcsak a
pólóink, hanem a hangtechni-
ka is elázott, azonban mi nem
adtuk fel. Így minden elõre ter-
vezett programunkat megtartot-

tunk, éjszakába nyúlóan színpadra léphetett az erdélyi
TransylMania zenekar is.
Nem adjuk fel a jövõben sem. Célunk az igényes és értékmegõrzõ
hagyományokon alapuló kulturális rendezvény népszerûsítése. Le-
gyen vendégünk jövõ esztendõben is.            Monostori János
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Mennyit kell még aludnunk? Mikor
megyünk már? Mit is kell vinni? Valóban
dolgozni is kell? Ilyen és ehhez hasonló
kérdésekkel ostromoltak heteken át gye-
rekeim, mielõtt elindultunk volna életem
egyik legnagyobb kalandjára. Kirándul-
tunk, táboroztunk már együtt, de ez azért
más volt. Az osztályterem,
ahol szemtõl szemben va-
gyunk négyszemközt, az egy
biztonságos hely, jól körbeha-
tárolva, ahonnan eltûnni nagy
mûvészet, „egyedül” lenni 15
apró kis lurkóval, aki hetek,
hónapok óta készül a szabad-
ságra, no az nem semmi.

 Itthon természetesen sen-
kinek nem mondtam el aggá-
lyaimat, de talán utoljára
érettségikor szorult össze
annyira a gyomrom, mint
május 15-én.

 A busz megjött, gyors
pakolás, - a csomagoktól csak
a gyerekek nem látszottak, -
s aztán indulás, nincs visszaút. Itt-ott egy
két eldörzsölt könnycsepp, - csak hogy szó
ne érje a ház elejét- s aztán a kérdés: Ott
vagyunk már?

 Miután a fiatalok ki-
szabadultak a csomagok
fogságából, gyors szállás-
foglalás, s irány Veronika
néni vezetésével felfedez-
ni Agostyánt,  a TÉA
Öko-faluját, ahol három
napot töltünk

 Kedves itthon aggó-
dó anyukák, apukák, akik
el sem hiszitek, hogy
ilyenkor nincs idõ gondolni
rátok, mert annyi érdekes
dolog van a világban!

 Sok ismeretlen s új
fogalom zúdult a gyere-
kekre, de pillanatok alatt
alkalmazkodtak, s alkal-
mazták az új szabályokat.

 Az ebéd végeztével
már természetes volt, hogy
a szemetet szelektív módon kell gyûjteni,
hogy a víz kincs, azt nem pazaroljuk.

  S megkezdõdött a küzdelem. Ki húz-
hatja a kútból a vizet, ki húzza, vagy tolja
a kocsit, ki hány kanna vizet vihet fel, s
mi az, hogy csak három fordulónyi vízre
van szükség? Mikor megyünk etetni?
Mennyi fát kell a fatárolóba rakni? Mind-
et össze kell aprítani? Ilyen s ehhez ha-

Talpalatnyi szép
sonló kérdések özöne, majd pillanatok
alatt szétszóródott a csapat, s kezdetét
vette a komoly munka.

 Kis pihenés után sétára indultunk, s
csak annyit kellett megfigyelni, hány féle
színt találunk.

Valóban. Csak megyünk, s nem

vesszük észre a körülöttünk lévõ szépet. A
sokféle zöldet, kéket, lilát, sárgát, a vál-
tozatos formákat, a hangokat, a csendet.
Veronika néni rányitotta szemünket arra,

hogy meglássuk a szépet, megtanuljuk a
növények nevét, s a legfontosabbat: ok
nélkül ne tépjünk le, ne szakítsunk le sem-
mit, minden ott szép, ahol van!

 Megismerkedtünk a gyógynövények
világával. Most már megismerem a cic-
kafarkat, a mentát, a bojtorjánt, a lán-
dzsás úti füvet s tudom, hogy a frissítõ
gyógyteához elengedhetetlen a galagonya

hajtásvég. Mindannyian megtanultuk,
hogy a széles levelû útifû kellemesen hû-
síti a csípéseket, apró sérüléseket.

 Én sem hittem volna, hogy a három
nap alatt a legnépszerûbb hûsítõ ital a sa-
ját gyûjtésû és fõzetû gyógytea lesz. Kis ta-
nítványaim örömmel ismerik fel ezeket a

növényeket, és sorolják, hogy
mit mire is kell használni.

 Az elsõ nap élményei, és
Bogyó története gyorsan
álomra késztette a lurkókat,
akik kora reggel tettre készen
várták Györgyi nénit, s a ven-
dégeket, akiknek megmutat-
hatták, hogyan készül az igazi
lepénykenyér. Az energia
dombon egy kis energiát
gyûjtve folytattuk kalandjain-
kat. A sûrû programba bele-
fért természetesen a játék,
amire tökéletes helyszín volt
az erdõ.

 Az este közeledtével pász-
tor tûzet raktunk,  megfigyel-

ve a tûzrakás szabályait. Énekelve, vidá-
man beszélgetve vártuk míg az utolsó zsa-
rátnok is kialszik,  s kissé hiányos tisztál-
kodás után tértünk nyugovóra.

 Fájó szívvel vettük tu-
domásul reggel, hogy ha-
marosan eljön a búcsú
pillanata, de addig még
ott a felfedezésre váró pa-
tak! Ennyi izgatott kis fel-
fedezõt öröm volt nézni.
Meglátni a szépet az ap-
rók világában, felfedezni
a parányi élõlényeket, vi-
gyázva figyelni életüket,
mennyi meglepetés! Meg-
tanultuk, hogy milyen in-
dikátor állatok jelenlété-
bõl lehet következtetni egy
felszíni víz tisztaságára.

 Pillanatok alatt elre-
pült a délelõtt, s megjöt-
tek a szülõk. Gyors öle-
lés, elhadart mondatok,
de jó hogy itt vagytok, s

már minden ott folytatódott ahol az elõbb
abbamaradt. Majd lecsendesedtek a moz-
dulatok, kellemes, sülõ szalonna illata ülte
meg a patakpartot, gyermek és szülõ
együtt sütött, majd lassú szedelõzködés, s
az ígéret: ugye jövõre is ide jövünk vissza?!

Ide? Vissza? Hát persze, jövõre vele-
tek ugyan itt!

Juhász Gáborné
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Volt egyszer egy kemence…
Nem is egy, hanem számos kültéri kemence volt

Koppánmonostoron. Nagyszüleim 1977-ben költöztek az Újszál-
lás-pusztai házukba, ez a kiskamaszkorom idejére esett. Emlékeim
szerint a tanyán több gémes-kút és kültéri kemence is volt még
ebben az idõben. Egyik pontosan a házunkkal szemben. Sajnos
lebontásra került, amit most, felnõtt fejjel nagyon bánok.

Mariska néni (Bedecs Józsefné) a szomszédunkból, mesélte,
hogy régen ezekben a kemencékben sütötték a kenyeret a pusztai
lakosok. Egy héten csak egy nap
– ha jól emlékszem szerdánként
– fûtötték fel, s akkor mindenki
megsüthette benne az egy hétre
valót. Pontosan és gondosan kel-
lett kiszámítani, hogy megfelelõ
darabszámot készítsenek, hiszen
legközebb csak egy hét múlva
lehetett felfûteni újra a kemen-
cét. Aki torkos volt, vagy rosszul
számított, azzal megesett, hogy
kenyér nélkül maradt. A gyere-
kek nagyon szerették a kenyér
sütés napját, hiszen ilyenkor a
maradék kenyér tésztából lángost
is készítettek az anyák, nagy-
anyák.

De, miért is szeretjük, miért nosztalgiázunk a kemencék után?
A ma ismert kemencéink kialakulása a 15. század második

felében kezdõdött el. Sõt! Honfoglaló õseink jurtaszerû sátrak-
ban ás földbe mélyített veremházakban laktak, belülrõl fûthetõ,
földbe nyúló tûzterû kemencéket használtak.

A mai boglya vagy búbos kemence õse a 15.-16. századi bög-
reszemes kemencék voltak. A búbos kemencék oldalát csempék-
kel rakták ki, fûtésük kívülrõl történt. A kemencék között 3 típust
lehetett megkülönböztetni. - Sütésre, fõzésre használatos kemen-
cék, melyek aljába hõszigetelés céljából cserépdarabokat tapasz-
tottak. - Szárításra, pörkölésre szolgáltak azok a kemencék, ame-
lyeknek a tûztere alá szalma-, illetve gazréteget terítettek. - Füstö-

lõkemencék, melyek alja tapasztás nélküli, egyenetlen volt méretét
tekintve legnagyobb. A kemencéknek alul fehérre meszelt ülõké-
jük, padkájuk volt, mely körbeöleli a kemencét. A padka fölötti
megemelt ülõrész neve a kuckó vagy tõcik, kucik, pócik, póca,
kispadka néven ismert. A megbüntetett gyereket sokszor ide ültet-
ték fel, ezért duzzogónak is nevezték. A padka másik fontos része
a kemence teste és a hátsó fal közötti zug, amelyet kucinak, kuc-
kónak, kucónak, sutnak neveztek. A kuckó 30-40 cm széles, a

padkával egyezõ magasságú,
vagy kissé megemelt búvóhely,
melyet a gyerekek nagyon kedvel-
tek. A sütõ, aszaló kemencéket
fával fûtötték, a füstölõket, pe-
dig könnyen égõ anyagokkal. Sza-
badon álló kemencét ott építet-
tek, ahol nem volt konyhai sütõ-
kemence. A szabadon álló ke-
mence elõnye, hogy nyáron nem
melegítette fel a lakást, ha sütöt-
tek-fõztek. Télen a belsõ kemen-
ce tett jó szolgálatot, mert a sü-
téskor keletkezett meleg jól befû-
tötte a szobát. Sok falu határá-
ban közös használatú kemencé-
ket építettek. Ezeket a kemence

együtteseket tavasszal újították fel, meghatározott rend szerint sü-
tötték benne a kenyeret.

Erre a szokásra hagyatkozva készítettünk mi is egy kisebb
kemencét Mag-Házunk udvarán. Ünnepélyes felavatására a jú-
lius 19-ei „Szalmaláng” rendezvényünkön kerül sor, ahol régi,
elfeledett népi kemencés ételeket kínálunk majd. Szeretnénk el-
érni, hogy ezt a kemencét a régi, közös használatú kemencék
mintájára a település lakói is használhassák.

Fogadják el meghívásunkat, legyenek vendégeink rendezvé-
nyeinken, ízleljék meg a kemencés étkeket, szeressék és tanulják
meg használatát, hogy önnön örömükre is szolgálhasson.

Monostori Éva

Haluska-Dödölle-Puliszka-Sztrapacska-Töltike és társai

Így fõzünk Mi – Recept pályázat
Az ÉLETTÉR egyesület www.eletteregyesulet.hu recept pályázatot hirdet a 2008.július
19-i GastroVendégvárás rendezvényére!
Várunk szûkebb-tágabb pátriánkra jellemzõ, mára már feledésbe merült, kevésbé is-
mert fõ- és egytál ételeink receptjeit.
1. Csallóköz-Felvidék
2. Komárom-Esztergom megye
3. Dunántúl
4. Dunától keletre esõ területek
5. Egyéb: Erdély-Bácska, stb..
Területi kategóriánként a legjobb- legkevésbé ismert receptet megfõzzük a Gastro Ven-
dégvárás napján, beküldõjét családjával együtt szívesen látjuk.
A receptet a területi kategória megjelölésével, pontos alapanyag mennyiségek feltünte-
tésével, 4 fõre számítva kérjük beküldeni a „GastroVendégvárás”jeligére, az alábbi
címekre: e-mail: eletter@novonet.hu vagy személyesen-levélben: 2903 Komárom
(Koppánymonostor), Csendes utca 8. Horváth Gyöngyi:30/66-320-66
Beérkezési határidõ:2008.július 6.
Minden receptet örömmel veszünk és megjelentetünk honlapunkon.

Haluska-Dödölle-Sztrapacska-
Puliszka-Töltike és társai

Eszik vagy isszák,
tudja-e?

Ha a válasz igen, akkor azért, ha nem,
akkor fõleg, jöjjön és kóstolja!

Mi megfõzzük Önöknek a kárpát-
medencei magyarság elfeledett, kevésbé

ismert ételeit.
Töltsön egy kellemes napot az

ÉLETTÉR Egyesület
GastroVendégvárás rendezvényén,

2008.július 19-én.
A jó étel mellé jó bor dukál, meghívott

borászainknak köszönhetõen.

A rendezvényt színesíti biotermelõk és
borászok kirakodó vására!

Jöjjön, hogy legyen….mi adjuk, amit egyen!
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Évente rendezik a SCHERZO Zenés Ifjúsági Színpadok Or-
szágos Fesztiválját, amely az amatõr zenés színjátszás egyik leg-
nívósabb hazai szakmai minõsítõ versenye. A fesztiválon több
kategóriában indulhatnak a zenés színházzal foglalkozó társula-
tok, egyesületek. A szakmai- és diák zsûribõl delegált bírálók
elnöke Miklós Tibor író, rendezõ többek között az Evita, a Jézus
Krisztus szupersztár és a Hair címû musicalek magyar fordítója.

Az idei fesztiválnak Békéscsaba adott otthont. A komáromi
Magyarock Dalszínház is jogot szerzett a rendezvényen való rész-
vételre, ám különbözõ problémák miatt kétségessé vált a bé-
késcsabai út, végül a Fûrésztech Kft. jóvoltából képviselhették
megyénket a rangos eseményen. Nehéz feladat állt elõttünk,
hiszen a tavaly nyáron bemutatott saját musicallel, Az arany-
emberrel neveztünk a fesztiválra, és nagy kihívás volt a darabot
a versenyszabályoknak megfelelõen lerövidíteni – mondta el
Vizeli Csaba.

Tímár Mihály történetét vasárnap délelõtt élvezhette a bé-
késcsabai ifiház közönsége. Az elõadás után a zsûri értékelt. Miklós
Tibor elmondta, mindig csodálatos érzés látni egy új magyar
musicalt színpadon, külön öröm számára, hogy a születésénél is
bábáskodhatott. A zsûri elnöke még kiemelt néhány jelenetet,
illetve a fõszereplõ lenyûgözõ alakítását. A zsûri külön kitért a
zenei sokszínûségre, a népi hagyományok, népi motívumok hasz-
nálatára is.

A délutáni eredményhirdetés parázshangulatban telt, errõl a
házigazda fellépõk és a musical szólóénekes verseny résztvevõi
gondoskodtak. Elsõként Miklós Tibor foglalta össze a többna-
pos fesztivál eseményeit, majd Nagy Anikó, a szólóénekesek zsû-
rijének elnöke értékelte a versenyzõk teljesítményét.

A Magyarock Dalszínház, musical kategóriában öt díjjal tér-
hetet haza, elsõként a diák zsûri értékelésében kerültek az élre,

Aranyérmes Az aranyember

Öt díjjal tért haza a komáromi Magyarock Dalszínház
majd a szakmai zsûri is a legjobb produkciónak ítélte az elõ-
adást, így az abszolút elsõ helyet is a komáromiak foglalhatták
el a képzeletbeli dobogó tetején. A különdíjak között még két-
szer szólították színpadra a társulatot. Elõször „A legvarázsla-
tosabb pillanatok” különdíjat Miklós Eponin vette át a darab-
ban szereplõ cselédek (Tar Gabriella, Pap Alexandra, Miklós
Eponin) nevében, majd mintegy megkoronázva a „díjesõt”, a
legjobb férfi színész díját a Tímár Mihályt alakító Szûcs József-
nek ítélte a zsûri.

Vizeli Csaba és Másik Lehel „aranyembere” tehát a közön-
ség után a szakmát is elvarázsolta, ehhez természetesen elen-
gedhetetlen egy tehetséges emberekbõl álló nagyszerû közösség,
amely a Magyarock Dalszínház nevet viseli.

Komárom-Esztergom Megyei Hírlap
2008. április 19.

A jurta a vándorló nomádok, így a
honfoglalás elõtti magyarok praktikus la-
kóépülete volt. A nagyállattartó közössé-
gekhez köthetõ életforma során alakult ki
ez a rácsos falú, kupolás tetejû, nemezzel
borított, sátorszerû építmény. A jurta je-
lentõsége abban állt, hogy könnyen to-
vább lehetett vele vándorolni, ami az év-
szakok változása által meghatározott
sztyeppei életmód, a költözködés szem-
pontjából rendkívüli fontossággal bírt. A
jurta kör alakban felállított rácsos fala a
(kerege) tartotta a tetõlécekkel középre

JJJJJurtaépítõ Tábor Kékurtaépítõ Tábor Kékurtaépítõ Tábor Kékurtaépítõ Tábor Kékurtaépítõ Tábor Kékedenedenedenedeneden!!!!!
igazított kerek kör alakú füstnyílást amit
építéskor az „istenfának” nevezett villás
alakú rúd tartott. A „kerege” köré szoros-
ra 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 helyezke-
dett el a családfõ, s kétoldalt külön-külön
a férfi s nõi oldal.

Kéked     Észak-Magyarország határán el-
terülõ     Árpád-kori település, egy 1297-es írás
említi elõször. Központjában feltételezhetõ-
en XV. századi gótikus eredetû, majd Má-
tyás király korában reneszánsz stílusban
átalakított, a XVII-XIX. Században kiépí-
tett kastélya áll. Utolsó birtokosai a
Melczerek voltak, akik a kénes vizû gyógy-
fürdõ kastélyszállójaként üzemeltették.

A Komáromi Talpasíjászok Közhasznú
Egyesülete 2008. augusztus 5- 12-ig
jurtaépítõ tábort szervez az Észak-magyar-
országi Kéked településen. Társszervezõ-

ink: Élettér, és Kerecsen Ifjúsági Egyesü-
let Komáromból, a Diagonál Magyaror-
szág Nagyvázsonyból és a debreceni Más-
Mozaik Szociokulturális Egyesület.

Célunk a hagyományos õsi, magyar
életmód megismertetése és elsajátítása.
Ennek keretében a táborozók aktív mun-
kájával fejezhetjük be az elmúlt évben el-
kezdett saját jurtánkat, ami alapjául szol-
gál majd a helyi egyesületek hagyomány-
õrzõ tevékenységének.

A tábor részvételi díja 25.000 Ft/fõ,
amely tartalmazza az útiköltséget, a szál-
láshelyet, az ellátást és a kézmûves fog-
lalkozások alapanyagait.

Jelentkezéskor 5 000 Ft elõleget kérünk.
Sátorra, hálózsákra, derékaljra, kis há-

tizsákra, fürdõruhára, naptejre, szúnyog-
riasztóra, fejfedõre, esõkabátra feltétlen
szükség van.

Bõvebb felvilágosítást személyesen, e-
mailben, vagy telefonon kaphatsz a Mag-
házban lehet kérni.

Mag-Ház: Csendes u. 8. Telefon: 526-
955 e-mail: eletter@novonet.hu
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Négy monostori civil szervezet szervezésében, 2008. május 31-
én elsõ alkalommal került megrendezésre a „Mozdulj ránk” sport-
nap a koppánymonostori sportpályán. Az egy héttel korábbi,
hasonló szervezõgárda által fémjelzett Monostori Gyermeknap
sikerén felbuzdulva, nagy várakozással tekintettünk a kitalált
programunk elé. Az összeállításánál fõ célunk az aktív szabad-
idõs tevékenység népszerûsítése, illetve a „sportos életszemlélet”
honosítása volt gyerekek és felnõttek körében.
Az idõjárás kegyeibe fogadta a sportpályára kilátogatókat, hi-
szen ragyogó napsütésben volt részünk, melynek enyhítésére jó
szolgálatot tett a locsoló, amit a gyerekek nagy lelkesedéssel
fogadtak.
A hivatalos megnyitó után egyéni és családi hétpróbára lehetett
nevezni, bármely korosztálynak. Az egyéni próbák: kerékpáros
ügyességi verseny, kosárlabda, célba dobás, kerékhajtás, mo-
csárjárás, szlalomozás labdavezetéssel és zsákban-futás volt,
melynek helyszínét a két korcsoportra is összeállítottuk. Így egyen-
lõ esélyekkel indulhattak a legfiatalabbak és az idõsebbek is. A
próbákat teljesítõk ajándékban részesültek, illetve az ajándékok
széles skálájából választhattak. Egyértelmû sikert jelez a 148
egyéni nevezés, akik folyamatosan érkeztek a recepciós házikó-
hoz regisztrációra.
Szintén nagy sikerrel zajlott a családi hétpróba, ahol vetélkedõ
jelleggel küzdött meg egymással a 4 nagyon elszánt család. A

Szeretsz énekelni?  ...
mondókát, verset, me-
sét mondani?
Szeretnél jobban megtanulni?
Itt a lehetõség. Július elsejétõl kedden
és csütörtökön délelõttönként Kucz-
mann Ágnes, a Magyarock Dalszín-
házból zenés foglalkozásokra várja a
falu apraját a Mag-Házban. Az
együttlétek alatt gyermek- és népda-
lokat tanulhatsz, versekkel, mondó-
kákkal gazdagíthatod tudásodat.
Részletekrõl érdeklõdj a Mag-Házban sze-
mélyesen hétköznap: 8.00-20.00 óráig,
vagy hét végén: 14.00-20.00 óráig. Tel.:
526-955 e-mail: eletter@novonet.hu
Szólj a barátodnak is!

„Mozdulj ránk!” Sportnap Koppánymonostoron
jókedv garantált volt és természetesen szoros eredmény szüle-
tett, ahol minden induló szép ajándékokkal gazdagodhatott.
Lehetõség volt a résztvevõknek kipróbálni magukat darts-ban,
íjászkodásban, hétméteres dobásban és tizenegyesrúgásban is.
Tovább tarkította a programokat a meghívott vendégeink be-
mutatója, mely inkább közös gyakorlat volt, mint elõadás:
Barassó Péterné Márti néni gyógytornász szólította közös reggeli
tornára a jelenlévõket, melyet együtt csinált szülõ és gyerek. A
Garabonciás Táncegyüttes táncházzal szórakoztatott, míg Filep
Imre és tanítványai karate edzést tartottak, illetve a karate alap-
jaira oktatták a gyerekeket, felnõtteket. Különleges eseménye
volt a délutánnak a galambröptetés, ahol verseny postagalam-
bokat eresztettünk szélnek, hogy aztán hazatérjenek különleges
tájékozódási képességüket használván.
S akinek a meleg és a hétpróba nem elégítette volna ki a moz-
gásigényét, annak még mindig lehetõsége akadt egy kis ugrálás-
ra, az ugráló várban.
A délután azzal az elégedett érzéssel pakoltunk össze, hogy a
sportnap elérte célját, és jövõre remélhetõleg már hagyomány-
ként rendezhetjük meg.

Labancz Ádám

A szervezõk: Élettér Egyesület, Monostori Kulturális Egylet, Ko-
máromi Szakállasok, és a Koppánymonostori Sportegyesület.

Legenda
Egy szép napon az Úr
Hivatta angyalát.
- Eredj, szolgám, hamar
Ugord a holdat át,
Repülj a földre, hol
Oly rengeteg a kincs,
Válassz olyat, minõ
Talán a mennyben sincs.
Királyi koronákról
A legszebb ékkövet,
Vagy mit a föld fia
Leghívebben követ.
 
Az angyal elrepült. Három nap odavolt.
Lesték az angyalok, a csillagok, a hold.

Az angyal összejárt
Sok országot hamar,
(A Tisza-tájat is,
Hol szánt a kis magyar.)
Megnézte mind a föld
Szikrázó kincseit,
Páncélszekrényeket,
Hogy a kincs nincs-e itt.
Minden világcsodát megnézett
hirtelen,
Meglelte végül is
A kincset idelenn.
 

Örömsikollyal érkezett harmadnapon az
égbe:
Búzakalászt és szõlõfürtöt tett az Úr elébe.

(Ismeretlen költõ verse)



9 MAGHASADÁS 2008. június-július

Mezõgazdaságban
Hazánkban a kalá-
szos gabonák beta-
karítása a nyári
mezõgazdasági
munkák legna-
gyobb körültekin-
tést, figyelmet és
leggondosabb szer-
vezési munkát
igénylõ része.

Gabona-beta-
karításkor a szalma, ill. a szár, azaz a
melléktermék betakarítása is munkaigé-
nyes külön feladatot jelent. A korszerû
fajták és aratási módok alkalmazása kö-
vetkeztében a szemtermés tömegéhez vi-
szonyítva a betakarítható szalma mennyi-
sége az utóbbi idõben jelentõsen lecsök-
kent. Az állatállomány létszámának be-
szûkülése, tartási módjának változása
következtében csökkent a takarmány- és
az alomszalma iránti igény, ezért a mel-
léktermékek növekvõ hányadát a talajba
dolgozzák be. Ennek a megoldásnak a
talajok termõképességének fenntartása
szempontjából van nagy jelentõsége, kü-
lönösen a szervestrágyázásban nem része-
sülõ majoroktól távoli táblákon. Leggaz-
daságosabb eljárásnak ilyenkor a szalma-
szecskázó berendezésekkel felszerelt gabo-
nakombájnok alkalmazása tekinthetõ.

A kalászosok szalmájának betakarítása-
kor ma már a bálázás a legelterjedtebb. A
nagybála-készítés gyorsabb és gazdaságo-
sabb, de a bálák mozgatásához, kazlazá-
sához speciális rakodó és szállítóeszközök
szükségesek. A kisméretû hasábbálák kéz-
zel is mozgathatók. A korábban széles kör-
ben alkalmazott eljárás, azaz a szalma le-
húzató berendezésekkel való összegyûjtése,
a tábla szélén történõ kazlazása, majd szá-
las állapotban történõ szállítása és kiada-
golása nagy munkaerõ-szükséglete és vesz-
teségei miatt nem gazdaságos.

Az iparban
A papírgyárak körzetében a búzaszal-

ma ipari feldolgozásra is értékesíthetõ. A
papírgyárak a bálázott szalmával szem-
ben azonban szigorú minõségi követelmé-
nyeket támasztanak.

Az energiagazdálkodásban
Hazánkban évente mintegy 14 millió

tonna a szalma- és kukoricaszár keletke-
zik, aminek a felét évtizedek óta nem hasz-
nosítják, tehát hulladék. Régen szerves trá-
gyaként még volt helye, csakhogy csök-
ken az istállók szalmaalom iránti szükség-
lete. Régi mániám (Zvolenszky István): a
biomassza hasznosításában a dán tapasz-
talatokat érdemes fölhasználni; ott már
a nyolcvanas években kidolgozták a szal-
maerõmûvek technológiáját.

Az építészetben
Az elõször az 1867-es párizsi, majd az

1873-as bécsi világkiállításon még kurió-

Miért éppen szalma?
zumként közszemlére tett népi építészeti
hagyományokból, korabeli technikákból
- környezetbarát jellegüknek is köszönhe-
tõen - mára több újra divatba jött. Így
például a vályogon kívül reneszánszát éli
a kiváló hõszigetelõként ismert szalma,
melynek felhasználásával a fesztivál szal-
mabála-építészeti bemutatóján ismerked-
hetünk meg. Az így épült házak falát a
fából készült vázszerkezet közé illesztett
„lélegzõ” bálák jelentik. Nyáron hûvösek,
télen ellenállnak a nagy fagynak - mond-
ják róluk a hozzáértõk. Szentendrén per-
sze mindezt ki is lehet próbálni.

Az országban
Nyíregyháza elõtt 30 km-re található

Hajdúnánás, ahol a Hajdú Ház és Kovács-
mûhely ad otthont a szalma és gyékény
kiállításnak. Az ország egyik legrégebb óta
mûködõ szalmaipara - mely 100-150 éves
múltra tekinthet vissza - Hajdúnánáson ta-
lálható. Az itt kiállított gyûjtés darabjai a
múltnak állítanak emléket. A falakon az
egykori Sohler-féle szalmakalapgyár pros-
pektusa alapján Reszegi Sándorné népi
iparmûvész által készített több mint 30 db
kalaptípusa is megtalálható.

Látható szalmavarrógép, mángorló, kalap-
és táskaformák, fonatok, ölezõfa, illetve az
aratás különbözõ emlékei: aratókoszorúk, kun-
korgók, szalmaboronák. A polcokon
csuhéjból, gyékénybõl, mákgubóból, kukori-
cacsutkából Vitéz Istvánné helyi népmûvész
által készített játékok sorakoznak.

A Dunántúlon
Pécstõl alig 20 km-re található

Zengõvarsány, ahol Szalma-kincs-tár né-
ven nemzetközi szalmagyûjtemény, szal-

mamúzeum mûködik. A népi kézmûves
foglalkozások, megannyi leleményes szép-
sége és praktikuma megtalálható benne.
Akinek kedve, türelme és kellõ kézügyes-
sége is van, szívbõl ajánljuk a - múzeum-
ban megtalálható könyvek alapján – házi
emléktárgyak elsajátítását.

A megyénkben
A Szalma híd – vagy pilisszentléleki

völgyhíd – Esztergomban található. A
központi belterület és Pilisszentlélek város-
rész között a Dobogókõi (1111-es) úton, a
belvárostól mintegy 8 kilométerre. A Szent
János-patak fölött ível át a 21-es kilomé-
ternél, a Miklós-völgyben. A hidat 1937
és 1938 között építtette a Magyar Királyi
Államépítészeti Hivatal ifjabb Toldy Já-
nossal. Tervezõje dr. Enyedi Béla volt.

Szalma Valéria
Több mint 10 éve foglalkozik a kerámi-

ával, a gölöncsérséggel. Agyagedények
formavilága és motívumainak forrása a
magyarországi régészeti közlésekbõl való.
Érdekes, kísérletezõ formákat hoz létre,
amelyekben a funkció és a forma és a
motívumok együttese a régészeti leletek
alapján jelennek meg, de mégis egyéni
felfogását tükrözi. 2002-ben a Kiskunsági
Nemzeti Park és a Magyarországi
Ökoturisztikai Egyesület bemutatóra hív-
ta meg, amelynek témája az õskori agyag-
edény-készítés volt. Azóta évente több vi-
déki kiállításon jelenik meg. Termékei kis
darabszámú, egyedi alkotások, rendsze-
rint zsûrizettek. Kerámiáit június 7-én a
Honnap rendezvényén is megcsodálhat-
ta a komáromi közönség.

Oplaznik Gabriella

Szalmaláng
- Szalmafesztivál Monostoron -

Földmûvesek körében évszázados hagyománya volt annak, hogy
aratás végeztével szalmából különbözõ díszeket, koronákat, ko-
szorúkat készítettek. A betakarítást követõ hálaadó misére földí-
szített lovakkal és kocsikkal mentek, a templomot pedig hosszú
szalmafonatokkal, díszekkel, koszorúkkal ékesítették. A leányok
rozs, búza és árpa szalmáját hasították szét, lapították el késsel,
majd abból virágszirmot, levelet, pillangószárnyat vágtak ki. A
libát õrzõ gyermekek szalmagyûrûk fonásával múlatták az idõt.
Erre a szép népi hagyományra próbáljuk meg felépíteni rendez-
vényünket, melyet 2008. július 19-én 16.00 órától rendezünk meg Koppánmonostoron.
A rendezvény során a jelentkezõknek be kell járniuk a monostori „szalma utat”, mely-
nek során tréfás, vidám feladatokat kell teljesíteniük. Az érdekes és mókás kalandra
várunk jelentkezõket minden korosztályból.  A „szalmabábú” állomások között régi,
feledésbe merült kemencés ételekkel várjuk az érdeklõdõket Mag-Házunkban, melynek
felhívását is ebben a lapszámban olvashatják.
A nap végén elégetjük az állomásjelzõ szalmabábokat, s a „szalmaláng” mellett 20.00
órától nosztalgia zenés est vár minden kedves érdeklõdõt a Dózsa György Mûvelõdési
Házban.
A szalmaútra jelentkezni lehet egyénileg, vagy 3 fõs csapatokban a Mag-Házban (hét-
köznap: 8.00-20.00, hét végén: 14.00-20.00) és a Dózsa György Mûvelõdési házban
(péntek, szombat: 14.00-22.00) 2008. július 1-tõl.                              Tóth Ágnes
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Vajon érdemes?
Egyesületünket 2006 nyarán önálló ingatlant vásárolhatott

helyi közösségi célok megvalósítására. A lehetõséget, mely az
épületrészben és a hozzá tartozó udvarban volt, rengeteg munka
és lelkesedés töltötte meg. Így 2007. december 3-án Mag-Ház
névvel megnyitottuk gyermek- és ifjúsági házunkat.

A ház és a benne folyó munka külön bemutatást érdemel,
most az ehhez vezetõ útról kívánok néhány gondolatot megosz-
tani az olvasókkal.

Szervezetünk fennállásának 10 éve alatt létszámát és összeté-
telét tekintve folyamatos változáson ment keresztül. A különbö-
zõ programok, rendezvények egyre inkább elõtérbe hozták a fia-
talokkal, a gyermekekkel való törõdést, az egyesületi munkába
való bekapcsolásukat. Az utóbbi években egyesületünk egyik
vezetõ célkitûzése is e két korosztály
közösségi nevelése, formálása. Az
ifjak közösségi képzései, ifjúsági,
nemzeti és nemzetközi cseretáborai,
szemináriumai színesítik lehetõsége-
inket ebben a munkában. Mindeköz-
ben a programokban résztvevõk él-
ményben, tapasztalatban és közös-
ségi-, társadalmi értékrendszerükben
fejlõdnek, gazdagodnak.

Azonban nem csupán adni, ha-
nem kapni is jó.

Mag-házunk teljes egészében a
gyermek- és ifjúsági korosztály sza-
badidõs elfoglaltságához, szociális
fejlesztéséhez nyújt segítséget. Alternatív, jelenleg kísérleti – éj-
szakai – programjaink pedig jórészt prevenciós jellegûek.

Terveztük az épületet, átgondoltuk a benne folytatni kívánt
tevékenységeket. Megfogalmazódott, hogy be kell vonnunk a gye-
rekeket és a fiatalokat is a munkába, hisz ez által válhat igazán
a „sajátjuk”-ká az épület, s ami még mögötte van.

Az önkéntes munka nem csupán a fiatalok, de szüleik köré-
ben is ismeretlen, idegen fogalom. Mi az, hogy a munkámért
cserébe nem kapok fizetséget?  - teszik fel sokan ma is a kérdést.
Mi azonban nem engedtünk e társadalmi „löttyedés”-nek, fo-
lyamatosan közzétettük, hogy a háznál milyen munkára vár-
tunk, várunk önkénteseket. Nem tömegesen, de mégiscsak vol-
tak olyanok, akik meghallották a hívó szavunkat. Az önkéntes
munkavégzés, a benne részt vállalók elismeréseként intézményünk
egyik falán mindenkirõl elhelyeztünk 1-1 fotót, aki szabadidejé-
bõl, önként közösségi munkát végzett. Az önkéntesek falán kö-
zel 100 szereplõ bizonyítja, hogy csak el kell tudnunk indulni, s
bizton lelhetünk követõkre is.

Egyesületünk közgyûlése az elmúlt év õszén hagyományteremtõ
szándékkal és példamutatás céljából a fiatal önkéntesek között
10 hónapos idõtartamra ösztöndíjat szavazott meg annak a két
legtöbb idõt és energiát adó fiatalnak, aki az építkezésen dolgo-
zott. Ezek alapján Juhász Dávid havi 10 000Ft, és Monostori
Ádám havi 5 000Ft ösztöndíjban részesülhetett 2007. szeptem-
berétõl 2008 júniusáig.

Mit érdemes tudnunk a két támogatottról?
Juhász Dávid, jelenleg a gyõri Hild József Építõipari Szakkö-

zépiskola 12. évfolyamos tanulója. Naponta utazik Gyõrbe isko-
lába, ahol legkorábban 14.30-kor végez. A szakmából kifolyó-
lag sok beadandó rajzot kell készítenie. Jelenleg felvételi elõké-
szítõre és országos szakmai tanulmányi verseny felkészítõre jár.

Két zenekarban játszik  mint
basszusgitáros. Az iskola HRB –je,
gyakran lép fel városi rendezvénye-
ken, ezért heti rendszerességgel van-
nak zenekari próbái. A helyi zene-
karral is hetente próbál, ill. hétvé-
geken meghívásos koncerteknek
tesznek eleget. Az országos szakmai
versenyen harmadik helyezést ért el,
így felvétel nélkül kerülhet be a ki-
választott fõiskolára.

Monostori Ádám a komáromi
Széchényi István Közgazdasági
Szakközépiskola 12. évfolyamos
tanulója. Az iskolai tanulmányait jó

eredménnyel végzi. Szabadidejében több helyi egyesület munká-
jában részt vállal. Így a helyi néptáncegyüttes, az amatõr szín-
házi élet, a zeneiskola és zenei együttesekben való tevékenyke-
dés nagyon sok idejét leköti. A színház nem csupán fellépéseket,
hanem díszletépítéseket, rakodásokat és rengeteg próbát is je-
lent számára. Természetesen élete fõ célja és nagy „szerelme” a
dob, melynek szakszerû használatát még tanulja, és a szomszé-
dok örömére otthon intenzíven gyakorolja is.
A két fiatal ennek ellenére a ház építésében folyamatosan és
aktívan szerepet vállalt. Talán lehetett benne egy kis szülõi ráha-
tás is, de mindezek mellett tevékenységük folyamatos és építõ
volt. Munkájukat jó minõségben és pontosan végezték, végzik.
Továbbra is végzik, hiszen az épület nyitva tartását egyesületi
tagjaink önkéntes munkájával tudjuk biztosítani. Mindketten sze-
repet vállalnak az ügyeletben, a programok lebonyolításában.

Mi büszkék vagyunk rájuk!
Vajon, érdemes önkéntes munkát vállalni?

Monostori Éva

Unatkozol? A pihenés mellett szeretnél értelmes elfog-
laltságot is magadnak a nyári szünetben?

Legyél te is az önkéntesünk!
A Mag-Házban mûködõ hagyományõrzõ, ifjúsági, közösségi,
állatvédõ, tehetséggondozó szervezetek bármelyikében tudsz se-
gíteni.

Mi kell hozzá?
Csupán bátorság és elszántság, hogy bekopogj az ajtaján. Ne
habozz! Tapasztalattal, élménnyel és tudással gazdagodhatsz
úgy, hogy észre sem veszed. S közben sokat, nagyon sokat segít-
hetsz azoknak a fiataloknak és gyerekeknek, akik már eddig is
„tettek egy részt az egészhez”!

Nem csak 20 éveseké a világ!
Ismerõs az idézet? Ön is szívesen gondol vissza fiatalságá-
ra? Nosztalgiázik a régi „haverokkal” eltöltött idõkön? Szí-
vesen tartozna valahová, és bekapcsolódna különbözõ kul-
turális, hagyományõrzõ, s egyéb elfoglaltságokba? Miért lenne
csupán szemlélõdõ egy jó hangulatú rendezvényen? Szíve-
sen látjuk önkénteseink sorában, ahol tapasztalatait, ötle-
teit kamatoztathatja. Tudja, csak kopognia kell. Mag-Ház,
Csendes u. 8.
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ÖTLET - állás nélküli fiataloknak és civil szervezeteknek
Sokan csodabogárként néznek azokra, akik önkéntes mun-

kát vállalnak. Föladni a kényelmet, a mindennapok megszokott
rendjét egy olyan munkáért, amiért nem is fizetnek? Pedig egyre
többen próbálják ki.

Önkéntesként ma - Magyarországon
Az önkéntesség igen sokszínû, nehezen fér bele egy adott keret-

be. Ha mégis megpróbáljuk valahogy csoportosítani az önkéntes-
ség hazai megnyilvánulásait, akkor az emberek indíttatását nézve
két nagyobb típusú önkéntességgel találkozhatunk: az egyik egy
hagyományos, pl. karitatív alapokon nyugvó önkéntes munka (pl.
Vöröskereszt), a másik pedig egy nagyon érdekes, önfejlesztõ és
útkeresõ önkéntesség. Ez utóbbi fõként fiataloknál figyelhetõ meg,
akik az iskola mellett/vagy után, munkába állás elõtt keresnek
maguknak önkéntes elfoglaltságot. Egyrészt azért vállalkoznak
önkéntességre, mert így könnyû munkatapasztalatot szerezni, utazni,
vagy akár szakmát tanulni. Másrészt pedig, kétségtelen, hogy igen
jól mutat az önéletrajzban pár hónap, vagy akár egy év önkéntes
munka, amit itthon, vagy külföldön is eltölthetnek a fiatalok.

A fizetés nélküli társadalmi munka nyugaton egyre bevet-
tebb dolog. Felénk viszont gyerekcipõben jár még. Pedig igen
sokat lehet tanulni, fejlõdni egy-egy ilyen munkavégzés alkalmá-
val. A gyakorlati tapasztalatok elsajátításán túl lehetõség van
arra, hogy az illetõ megtanuljon másokat elfogadni, kiállni vala-
mi mellett, valamint elsajátíthatja, hogyan mûködik egy mun-
kaközösség, és milyen a felelõsség érzése.

Tapasztalattal rendelkezõ munkatársat keresünk…..
Hazánkban a fiatalokat érintõ munkanélküliség egyre na-

gyobb méreteket ölt, évrõl évre egyre több pályakezdõ küzd a
munkavállalás nehézségeivel, annak ellenére, hogy ma jóval több
a szakképzett, érettségivel és diplomával rendelkezõ fiatal, mint
akár egy évtizede. A fiatalokat érintõ tartós munkanélküliség
növekedést mutat, sok fiatal karrierjének elsõ állomásaként a
munkanélküliség.  A munkaerõ-piaci lehetõségek különösen kor-
látozottak a megfelelõ munkatapasztalat és szakmai gyakorlat
nélküli pályakezdõk számára. Tapasztalat nélkül nehéz elhelyez-
kedni. De akkor hol szerezzek gyakorlatot??? Ez sokak számára

Önkéntesség, önkéntes munka
egy ördögi kör.

Az ÖTLET program arra vállalkozott, hogy megteremtse a
hazai hosszú távú önkéntes szolgálat kereteit, feltételeit és kísér-
leti jelleggel integrálja azt a pályakezdõ fiatalok tapasztalatszer-
zését támogató egyéb programok közé.

A program célja, hogy a 18 és 30 év közötti munka-
nélküli fiatalok munka-erõpiaci esélyeit javítsa a hosszú
távú önkéntes szolgálat során megszerezhetõ tapasztalati tu-
dással, készségek fejlesztésével és munkahelyi gyakor-
lat megszerzésével. A programban lehetõség nyílik arra, hogy
a fiatalok védett körülmények között, fõként civil szervezeteknél
tapasztalhassák meg milyen egy munkahelyi közösség tagjaként,
a munka világának szabályai szerint mûködni, milyen csapat-
ban és ezzel egy idõben mégis önállóan dolgozni, felelõsséget
vállalni saját magukért és másokért.

A program további célkitûzése, hogy az önkéntesség eszme-
isége terjedjen, az önkéntesség kultúrája és az önkénteseket fo-
gadni tudó szervezetek felkészültsége fejlõdjön hazánkban.

A Közép-Dunántúli Régióban ezidáig közel 20 szervezet fo-
gadott ÖTLET önkéntest. Ezek között fõként civil szervezeteket
és önkormányzati fenntartású intézményeket, pl. óvodát, mû-
velõdési házat találunk. A programba bevett szervezetek speciá-
lis felkészítést kaptak az önkéntesekkel való munkáról.

Komárom-Esztergom megyébõl 6 szervezet vett részt eddig a
programban, – ezek közül az egyik szervezet az ÉLETTÉR Kö-
zösség- és Településfejlesztõ Egyesület, melynél Herczeg Bálint
segítette önkéntesként a szervezet munkáját 10 hónapig. Példá-
jukból látszik, hogy egy munkahelyi környezetnél mennyivel töb-
bet adhat a fiataloknak egy civil szervezet segítõ háttere a mun-
kavállalásra való felkészülésben, melybõl természetesen a szer-
vezet is sokat tanulhat.

A több képzésen részt vett fogadó szervezetek várhatóan a
program befejeztével élnek majd az itt tanultakkal, és önálló
önkéntes programokat hirdetnek. Így a közremûködésükkel az
érdeklõdõk számára érdekes és számukra ill. a társadalom szá-
mára is hasznos önkéntes lehetõségek nyílhatnak meg.

Mátyás Mónika
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Talán emlékeznek az elmúlt alkalommal közzétett felhívá-
sunkra. Koppánmonostor területén elsõ alkalommal 12 könyvet
veszítettünk el. Volt közöttük használt, új, szép, színes, felnõttek-
nek és gyermekeknek szóló könyv. Egyetlen közös volt bennük
csupán, a belsõ oldalába ragasztott felhívás, amelyben bemu-
tattuk a játékot, s kértük a megtalálókat az egyesület internetes
honlapján regisztrálják be hol találták meg, s melyik könyvün-
ket. Így nyomon tudjuk követni sorsukat, azt, hogy mennyi csa-
ládhoz jutottak el, kinek tetszett, s ki adta tovább olvasatlan.

Sajnos az elhagyott könyvekrõl nincs tudomásunk. Talán
még nem jutottak a megtalálók internet közelébe, esetleg még
lapozgatják, olvasgatják a továbbadás elõtt. Reménykedünk
abban, hogy a játék örömét nem szakítják meg, pusztán emberi
önzésbõl.

Viszont örömmel olvastuk honlapunkon, hogy ketten csatla-
koztak az akciónkhoz, s újabb könyveket helyeztek el a faluban.
Ki tud róluk? Amennyiben megtalálta, olvassa, vagy kölcsönad-
ta, kérjük, írja meg, hogy merre járnak. Cím:
www.eletteregyesulet.hu

„Nagyon jó ötletnek tartom ezt a könyvprogramot. El is ha-
tároztam, hogy csatlakozom. Egy véletlen folytán két példány-
ban is megvan Lõrincz L. Lászlótól a Kicsik címû regénye. Így
arra gondoltam ezt a könyvet veszítem el, bár így is fáj a szívem
érte. Kedvenc íróm egyike. Ez abból is látszik, hogy amióta felfe-
deztem, megpróbálom minden megjelent könyvét megvenni.
Eddig 58példányra sikerült szert tennem. Nagyon szórakoztató
regényei vannak, kicsit krimi, kicsit misztikus, kicsi romantikával
és tele sok humorral. Aki a kezébe veszi, az a végéig le sem tudja
rakni, ezt garantálom. Sõt! Elveszíteni sem akarja majd.

Remélem többen is csatlakoznak a programhoz, úgy nagyobb
eséllyel találhatnék én is.

Elveszítettük a könyveinket. Ki látta?
A könyvet, amit elveszítettem, a temetõi buszmegálló pad-

ján hagytam 2008. május 27-én 16 órakor.
Garai János idézetével búcsúzom: „Engem a könyvek tiszte-

lete arra szoktatott, hogy szamárfüllel jelölni felér egy merény-
lettel. Könyvet földre nem dobunk, akárcsak kenyérmaradékot
a szemétbe. Ez is az is táplálék. Isten ajándéka.” Juhászné B.
Szilvia”
„Én is beszállok a játékba! Elhagyok egy könyvet Monostoron!
Margaret Moore – Édes gyötrelem. Kiss Károlyné”

Kitty Habertsma:
Amarilla kisasszony

Amarilla kisasszony igen különös jelenség, amint színes zacs-
kókkal díszített biciklijén végigkerekezik a falun. Ez a falucska
elsõ látásra pontosan olyan, mint bármelyik másik, a történet
folyamán azonban számtalan mesebeli lénnyel népesül be. S
ha véletlenül azt gondolnánk, hogy ezeknek e lényeknek nin-
csenek problémái, tévedünk. Amarilla Kisasszony hatalmas
ereje éppen abban áll, hogy csodálatos beleérzõ képességével
rátapint a gondok forrására. Arra, hogy az Urat tudat alatt
zavarja tenyeres-talpas takarítónõje, hogy a Kutya úgy érzi, a
Kutyának sem kell, hogy a zaklatott kísértetek azért szenved-
nek, mert szükségük lenne egy pihenõotthonra, vagy hogy a
Lovasok nem nevetnek mostanában, mert gazdáik lovakhoz
méltatlan körülményekre kényszerítik õket. Elõbb-utóbb meg-
oldások is születnek. Amarilla Kisasszony segítõtársai – a Tün-
dérkék és a Mindenhol és sehol sem vagyunk! emberek  - köz-
remûködésével. (9-11 éveseknek)

Mikolasek Zsófia

A könyv értékét és jelentõségét a társa-
dalom elismeri. Sajnos ez az elismerés sok-
szor csak elvekben ölt testet. A könyv pe-
dig ilyen vagy olyan mértékben mindig is
veszélyben volt. Veszélyek leselkednek már
a könyvek megfogantatása és megszületé-
se körül. Ha viszont nem kis emberi bátor-
ság és nem kis anyagi áldozat révén meg-
születtek, ezernyi akadályt kellett leküzde-
niük, hogy eljussanak az emberekhez. Nem
ritkán veszélyben forgott a fennmaradásuk.
Nem is olyan régen a szerzõvel együtt el-
égették mûveit, idõsebb kortársaink is lát-
hattak még égõ könyvhegyeket.

Ma a veszélyek talán kevésbé kegyetle-
nek, de nem kisebbek. Ellenkezõleg, ma

Tegyük a 21. századat az olvasás
évszázadává!

már tartani kell a könyvnek, mint civilizá-
ciós intézménynek a végétõl. Egyik oldal-
ról támad a hagyományos, másik oldal-
ról az új üzlet.

A hagyományos üzlet önmagában is
több frontot nyitott a könyv ellen. Az új
modern üzlet a film, a videó, és mára leg-
inkább a mindent integráló internet esz-
közeivel új vizuális tömegkultúrát igyek-
szik uralkodóvá tenni.

A hagyományos és a modern üzlet te-
hát gyorsan és simán kötött stratégiai szö-
vetséget, így a könyv helyzete nem könnyû.
Csakhogy a könyvnek is vannak fontos
szövetségesei: a folytatódó tudományos-
technikai forradalom, a különféle érték-

orientált mozgalmak, eszmeáramlatok, de
fõleg a gondolkodó, könyveket olvasó
emberek sokasága.

Ez utóbbi civilizációs szövetséget szol-
gáló lépésekre, intézkedésekre, kezdemé-
nyezésekre van szükség.”  (Változó Világ
2004) Tegyük népszerûvé újra a könyve-
ket, honosítsuk meg az olvasást. Ebbõl
az elgondolásból kapcsolódtunk az oros-
házi „elveszített” könyvek kampányához,
s ebbõl a célból indítjuk útjára hasábjain-
kon „Könyvajánló” rovatunkat, ahol a
könyvek bemutatását, az olvasás és az
irodalom népszerûsítését élethivatásának
tartó könyvtárosunk, Mikolasek Zsófia
tolmácsolásában tárjuk Önök elé.

KÖNYVAJÁNLÓ
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„Istenem, adj nekem egy igazi barátot, aki megért engem,
aki kész mindig arra, hogy megbocsásson, aki megvéd engem,
aki hibáimmal együtt szeret, aki jó tanáccsal ellát, anélkül, hogy
éreztetné, hogy okosabb nálam!”

A Katolikus Püspöki Kar körlevele szerint legalább 3 évig kell
felkészülnie egy gyermeknek az elsõ áldozásra. Ez idõ alatt
elméletben és gyakorlatban meg kell ismernie a hitigazságok
alapjait a hittanórákon és a szertartásokon. A koppánmonostori
katolikus templom is megtelt amikor 2008 májusában két gyermek
készült fel a Krisztussal való személyes  találkozásra. A gyermekek
egy életre szóló élménnyel lettek így gazdagabbak, hiszen a
katolikus hívõ ember hisz abban, hogy az oltáriszentségben
egyesül Krisztussal. Ez ad számukra erõt, kitartást, az élet
küzdelmeiben.  

„Istenem adj nekem egy igazi barátot, akiben megbízhatok,
akivel közölhetem titkaimat, aki segít, ugyanakkor elfogadja
segítségemet, egy barátot, akinek van ideje rám, olyat, akire bátran
ráhagyatkozom!”

Amikor a Plébános Úr megkérdezte (még az elsõ
alkalmak egyikén) hogy akkor hogyan is legyünk: szeretnénk
elsõáldozni, és bérmálkozni, vagy nem, - mert semmi sem kötelezõ
- akkor azt mondtuk, hogy majd meglátjuk, de inkább igen,
mint nem. Aztán meg beindultak a dolgok. Egyre jobban
megszerettük a Plébános Urat, aki a mai kornak megfelelõ
módon, megfelelõ magyarázatokkal tanít bennünket arra, hogy
hogyan is tudjuk jobban megismerni Jézust és tanítását, hogyan
tudunk együtt, egymásért, embertársainkért élni szeretetben,
hitünket megtartva. Nagyon nehéz most fiatalnak lenni. Ezt is
megbeszéltük. Jó érzés, hogy lehet hinni, bízni abban, hogy élhetõ

Elsõ áldozás Koppánmonostoron
azért az élet, mert van egy erõ, egy magasabb hatalom, ami
mindent irányít, és aki figyel ránk, aki bennünk van és a
lelkiismeretünkön keresztül szól hozzánk. És nem véletlenül
születtünk meg, és nem véletlenül vagyunk azok, akik. Így hát
egyre „bátrabbak” voltunk, és elmentünk gyónni. Izgultunk, de
Plébános Úr ismét kellemesen meglepett bennünket. Kedvesen,
mosolyogva fogadott minket a gyóntatószékben, és amolyan
apa-gyermeke útravalóval, életbölcsességgel ellátó beszélgetésbe
kezdett. Nagyon jó élmény volt: Mi sem gondoltuk volna.

„Legyen szilárd és erõs keresztségi fogadalmam, hogy az
Egyház igazi tagja legyek! A hit útján akarok járni, és Isten tanítását
akarom követni.

Hála legyen Istennek, hogy kegyelmébõl az Egyház tagjai közé
meghívott! Mindenkor neki akarok élni és szolgálni.”

Állítatta: Élettér Egyesület 2003.
Haranglábunk története egészen a Mil-

lenniumig tekint vissza. Az ünnepi ese-
ménysorozatban Komárom városa is ki-
tett magáért. Szép és értékes programso-
rozatokkal készültünk, melynek egyik – szá-
momra a legszebb - állomása volt a Mil-
lenniumi Sokadalom, melyet a Csokonai

Végleges helyén a harangláb
Mûvelõdési Központ munkatársai koordi-
náltak. Erre az alkalomra készítették el azt
a két haranglábat, melyet a város két fa-
lusi városrésze kapott meg támogatásként.
A szõnyiek kapták a felállítható, egy lá-
bon álló teljes haranglábat, melyet a he-
lyi mûvelõdési ház udvarán helyeztek el.
Mi pedig megkaptuk azt a kicsit, mely a
rendezvényen lovas szekéren szállítva hir-
dette a nagy eseményt Észak- és Dél-Ko-
márom között.

Ebben az idõben Monostoron egyetlen
harang volt, az is a temetõben. Mi azt gon-
doltuk, megépítjük a kis harangláb tartó
oszlopait, így a régi fém vázas szerkezetet
felválthatja a szép, fából készült. Hívó sza-
vunkra sokan megmozdultak. A Vértesi
Erdészeti és Faipari Rt. támogatásával Tég-
lás Kálmán Attila erdésztõl kaptuk a fa-
anyagot, melyet ifj. Fellner Tibor termelt ki
és dolgozott fel. A Bricoll Kft. megtervezte,
majd néhány adományozó (Memfó Kft.,
Dombay Gábor, Monostori János, Põcze
József) segítségével elkészíthettük a mi
„nagy” haranglábunkat. Idõközben a te-
metõben új ravatalozó épült, melyhez ha-
rangláb is tartozik, így az elkészített mû
porosodott és méltatlanul feküdt garázsunk-

ban. Apósom, Monostori János lekezelte
és lefestette, majd közel egy évig tárolta a
garázsukban, bízva abban, hogy hamaro-
san megtaláljuk neki a megfelelõ helyet.

Pados József esperes úr engedélyével kerül-
hetett a Tornyos villa kertjébe. Felszentelésére
ideiglenes helyén 2003. szeptember 12-én, a
kápolna búcsúnapján került sor. A felállítást
a WF. Kft kivitelezésével sikerült megoldanunk,
a felszentelõ ünnepségen közremûködött a
Garabonciás Néptáncegyüttes, Puskás Csilla
és Gál László.

Tasnádi László tanár úr tusrajzával örö-
kítette meg, melyet a 2005. évi
Koppánmonostori Kalendáriumunkban
közzé is tettünk.

A régi kápolnát idõközben felváltotta
egy új kis templom, a harangláb viszont
maradt. Szerencsére csupán néhány évig.
Szorgos és támogató kezek ezúttal is se-
gítségünkre voltak. Így Monostori János,
id. Monostori János, Molnár István, Mo-
nostori Ádám, Litsauer József és Szeder
Péter közremûködésével 2008. június 17-
én végleges helyére költözhetett, hogy ez-
után megtalálva megfelelõ célját hirdet-
hesse küldetését.

Monostori Éva
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Hirdessen Ön isHirdessen Ön isHirdessen Ön isHirdessen Ön isHirdessen Ön is
a Hírújság oldalaina Hírújság oldalaina Hírújság oldalaina Hírújság oldalaina Hírújság 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.

MAGHASADÁS
ÉLETTÉR Egyesület hírújsága

Megjelenik 2 havonta, 1200 példányban
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.

MAGHÁZ ROGRAMAJÁNLÓ
Július 19. 16.00 órától „Szalmaláng” Szalmafesztivál,

melynek keretében kemence avató ünnepség elfe-
ledett régi kemencés ételekkel a Mag-Házban.

Augusztus 5-12. Jurta építõ tábor Kékeden. (Még le-
het jelentkezni táborunkba!)

Augusztus 16-17. Monostori Napok a Dózsa György Mû-
velõdési házban. A falunapok keretén belül 17-
én, vasárnap délelõtt kemencés ételekkel várjuk
az  érdeklõdõket a Mag-Házunkban.

Augusztus 23. 16.00 óra Mag-Ház ünnepélyes meg-
nyitója.

Augusztus 29-31. Regionális Ifjúsági Találkozó a Mag-
Házban

Szeptember 6. 16.00 óra „A szõlõfürttõl a boros pin-
céig” Szõlõ feldolgozása, kóstolása a Mag-Ház-
ban.

A harangozás és a történelmi emlékezet minden keresztény
nép történelmében szorosan kapcsolódott. A modern kor elõtti
emberek számára a mindennapi életben a harang nagy jelentõ-
séggel bírt. Szakralitás és népi vallásosság határán állva beosz-
totta a mindennapokat, védte a közösséget, tudósította az ott
élõket. A harangozás, miként a harang maga is, megszentelt
cselekmény, szent idõ volt, hiszen az emberek levették kalapju-
kat, a fegyveres testületek tagjai pedig tisztelegtek hallatán.

Amilyen a harang szerteágazó múltja, olyan sokszínû a fel-
adatköre is. Így az emlékharangozás is sokféle alkalomból ala-
kult ki. Egyetemesen talán csak a nándorfehérvári diadal emlé-
kére harangoznak, de pl. Esztergomban korábban a trianoni dik-
tátum elleni tiltakozásból is szólt.*

A harangnak, mint látjuk, fontos szerep jutott. Meghatároz-
za egy település életét, mindennapjait, irányítja, jelzi eseménye-
it. Koppánmonostoron 1901(?) szeptember 29-én, Szent Mihály
napján szentelték meg a régi temetõben azt a harangot ( a kõke-
reszttel együtt), mely hosszú évekig hirdette a nap eseményeit,
határozta meg kis falunk búcsúnapját. S, hogy mikor és hová
tûnt a történelem múltjában, azt nehéz nyomon követni.

Harangja, harangszava minden magára egy kicsit adó tele-
pülésnek van, hiszen a harang mindig volt valaki. A harang hív-
ja az élõket, búcsúztatja, siratja a holtakat és megtöri a viharfel-

Új harang költözik a faluba
hõket. A harang szava jelzi a hajnalt, a delet és az estét. Imára
kulcsolja az ujjakat! Köszöntötte a háborúból hazaérkezõket,
vitte hírül, hogy elveszett az édesanya, a hitves, a föld, a haza!
A harangnak szava van a nemzedékek minden tagjához. Elme-
séli egy-egy közösség örömét és bánatát, sikerét, kudarcát, min-
dennapjait és híreit. A harang hallgatni is tud és fecsegni. Plety-
kálni és beszélgetni. A harang ezer nyelven beszél egyet és egy
nyelven beszél ezret! Kér, követel és könyörög. Alázatos, kemény,
tiszta és szilárd! Szoknyás, tulipános, derék és kecses! Verseket,
díszeket, évszámokat, fohászokat, képmásokat és szenteket hord
a köpenyén! Nem eteti, nem itatja senki! Magányosan él min-
denkinek! El tudja mondani: gyõztünk, vagy vesztettünk! Cso-
dálatos bocskora van! Ha egyet lép, meghallja az egész telepü-
lés, s még azon is túl! A harangnak híre van, mert a harang
híres! Titokzatos, mert nem látja senki! Naponta és évszázadok
óta ugyanabban a ritmusban végzi a dolgát.** Június 29-én
11.00 órakor kezdõdõ szentmisén Dr. Simon József
koppánmonostori apát szenteli meg harangunkat, mely ezentúl
megszólítja, hívja és várja a hívõket.

M. Éva

* Veszprémi László: Déli harangszó (Egy könyv margórája)

** Ágoston István: Amikor a déli harangszó megszólal a rádióban
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 ÉLETTÉR Közösség- és TÉLETTÉR Közösség- és TÉLETTÉR Közösség- és TÉLETTÉR Közösség- és TÉLETTÉR Közösség- és Településfejlesztõ Egyesület 2elepülésfejlesztõ Egyesület 2elepülésfejlesztõ Egyesület 2elepülésfejlesztõ Egyesület 2elepülésfejlesztõ Egyesület 2000000000077777.....
1. Számviteli beszámoló:  Mérleg
Ssz. A tétel megnevezése 2006. 2007.
ESZKÖZÖK
01. A. Befektetett eszközök (02.+03.+04.) 4570 14926
05. B. Forgóeszközök (06.+07.08.+09.) 3351 3205
10. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+05.) 7921 18131
FORRÁSOK
11. D. Saját tõke (12.+13.+14.+15.+16.) 7745 10381
18. E. Céltartalékok
19. F. Kötelezettségek (20.+21.+22.) 176 7750
23. FORRÁSOK ÖSSZESEN (11.+18.+19.) 7921 18131
Eredmény kimutatás
Ssz. A tétel megnevezése 2006. 2007.
A. Összes közh. tev. bevétele (I+II) 24465 33048
B. Vállalkozási tev. bevétele (1+2) 0 0
C. Tényleges pénzbevételek (A/I+B/1) 24465 33048
D. Pénzbev-t nem jelentõ bevételek (A/II+B/2) 0 033584
E. Közh. tev. ráfordításai (1+2+3) 26037 33174
F. Tárgyévi pü-i eredmény (1+2) -1572 -126
G. Nem realizált pü-i eredmény 2329
H. Adózás elõtti eredmény 0
K. Tárgyévi eredmény - 1 572 -536
2. A központi költségvetési szervtõl, az állami elkülönített pénzalapból, a helyi önkormányzattól, a
kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiz-
tosítási önkormányzattól és mindezek szerveitõl kapott támogatások mértéke:
Pályázatok és támogatások
Komárom Város Önk. 7 029
      NCA 5060
      Pro Renovanda 40
      OFA 1100
Hungarolen 200
      SZMM 4 310
      Komáromi Közgyûjteményi Al. 50
ÖSSZESEN 17 789
Oktatás 311
Egyéb bevételek 3 628
   Tagdíjak 41
Szolgáltatások 2633
M.ÜGYI KÖZPONT BÉRTÁM. 1 533
Magánszemélyek támogatása 654
Kapott bankkamat 23
1 %-os támogatások 286
Kölcsön magánszemélyektõl 6 150
MINDÖSSZESEN BEVÉTEL 33 048
3. A közhasznú szervezet vezetõ tisztségviselõinek nyújtott juttatások értéke, illetõleg összege: Szerve-
zetünk vezetõ tisztségviselõi nem részesültek támogatásban, juttatásokban.
4. A közhasznú tevékenységrõl szóló rövid tartalmi beszámoló:
• Biztos kezdet program, a településen élõ hátrányos helyzetû gyermekek fejlesztése a Szociális és

Munkaügyi Minisztérium megbízásából. A program nem csupán Komáromban, hanem a me-
gyében és a Közép-dunántúli régióban is egyedülálló.

• Civil szervezetek munkájának segítése kistérségi non-profit szolgáltató központként.
• Parlagfû irtása a település meghatározott területein (Újszállási út, Újszállás-puszta, Katolikus

templom és környéke, Tornyos villa udvara, Fenyves Tábor és környéke, Fenyves utca, temetõ
mögötti terület, illetve a Koppány vezér utca különbözõ szakaszai.

• Kiserdõ tisztán tartása a Csendes utca meghosszabbításában.
• Kézmûves, népi kismesterségekre épülõ játszóházak.
• „Jókai Unokái2 címû gyermekújság szerkesztése és kiadása havi rendszerességgel.
• Koppánmonostori Kalendárium szerkesztése és kiadása, ami ebben az évben 10. születésnapját

ünnepli.
• Határ-menti gyermek-, és ifjúsági programok koordinálása, illetve a civil szervezetek munkáinak

segítése, pályázatok, közös programok keretén belül.
• A fiatalok alternatív szórakozási lehetõségeit bõvítve, biztosítani kívánjuk a Mag-Ház pénteken-

ként és szombatonként 24 órás nyitva tartását (éjszakai ping-pongozás, együtt játszás, beszélge-
tések, filmek nézése és megbeszélése) prevenciós céllal.

• Fiatal, szenvedélybetegséggel (alkohol, dohányzás, számítógép, nyerõautomata, különbözõ ét-
kezési problémák, drog, stb.) küzdõ fiatalok gyógyulásának és visszailleszkedésének segítése.

• Közösségi Támogató Hálózat megyei és regionális feladatainak ellátása.
• Komárom Környéki Civil Társulás életre hívása, munkájának segítése.
• Kistérségi Civil szolgáltató iroda mûködtetése Koppánmonostoron.
• Lépj egyet elõre program kistérségi mentorálása.
• Gyermeknap és Városi karácsony szervezése és koordinálása.
• Pénzkezelés határon túli és hazai civil szervezetek pályázataihoz.
• Kerecsen Ifjúsági Egyesület életre hívása, mûködésének segítése.
• Komáromi Talpasíjászok Közhasznú Egyesülete életre hívása és munkájának segítése.
• Információs napok, közösségi részvétel a megye kistelepülésein, városaiban.
• Civil képzések kidolgozása és lebonyolítása.
Komárom, 2008. április 26.                                                                             Markóné Tóth Ágnes

Komárom Környéki Civil Társulás 2Komárom Környéki Civil Társulás 2Komárom Környéki Civil Társulás 2Komárom Környéki Civil Társulás 2Komárom Környéki Civil Társulás 2000000000077777.....
1. Számviteli beszámoló: Mérleg
Ssz. A tétel megnevezése 2006. 2007.
ESZKÖZÖK
01. A. Befektetett eszközök (02.+03.+04.) 0 0
05. B. Forgóeszközök (06.+07.08.+09.) 0 150
10. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+05.) 0 150
FORRÁSOK
11. D. Saját tõke (12.+13.+14.+15.+16.) 0 150
17. D. Tartalék 0 0
18. E. Céltartalékok 0 0
19. F. Kötelezettségek (20.+21.+22.) 0 0
22. FORRÁSOK ÖSSZESEN (11.+18.+19.) 0 150
Eredmény kimutatás
Ssz. A tétel megnevezése 2006. 2007.

Komáromi Talpasíjászok Közhasznú Egyesület 2007.
1. Számviteli beszámoló: Mérleg
Ssz. A tétel megnevezése 2006. 2007.
ESZKÖZÖK
01. A. Befektetett eszközök (02.+03.+04.) 0 0
05. B. Forgóeszközök (06.+07.08.+09.) 0 4
10. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+05.) 0 4
FORRÁSOK
11. D. Saját tõke (12.+13.+14.+15.+16.) 0 4
17. D. Tartalék 0 0
18. E. Céltartalékok 0 0
19. F. Kötelezettségek (20.+21.+22.) 0 0
22. FORRÁSOK ÖSSZESEN (11.+18.+19.) 0 0
Eredmény kimutatás
Ssz. A tétel megnevezése 2006. 2007.
A. Összes közh. tev. bevétele (I+II) 0 160
B. Vállalkozási tev. bevétele (1+2) 0 0
C. Tényleges pénzbevételek (A/I+B/1) 0 160
D. Pénzbev-t nem jelentõ bevételek (A/II+B/2) 0 0
E. Közh. tev. ráfordításai (1+2+3) 0 156
F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai 0 0
G. Tárgyévi pénzügyi eredmény 0 4
H. Nem realizált pü-i eredmény 0 0
I. Adózás elõtti eredmény 0 4
J. Fizetendõ társasági adó 0 0
K. Tárgyévi eredmény 0 4
2. A központi költségvetési szervtõl, az állami elkülönített pénzalapból, a helyi önkormányzattól, a
kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az
egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitõl kapott támogatások mértéke:
Pályázatok és támogatások
Polg.m.hiv. 140
ÖSSZESEN 140
Kölcsön magánszemélytõl 20
MINDÖSSZESEN BEVÉTEL 160
3. A közhasznú szervezet vezetõ tisztségviselõinek nyújtott juttatások értéke, illetõleg összege:
Szervezetünk vezetõ tisztségviselõi nem részesültek támogatásban, juttatásokban.
4. A közhasznú tevékenységrõl szóló rövid tartalmi beszámoló:
A Komáromi Talpasíjászok Közhasznú Egyesület az elmúlt évben kezdte meg önálló életét, bírósági
bejegyzése is megvalósult.
Hagyományõrzõ tevékenységünket azonban közel 4 évvel ezelõtt kezdtük el, melyben fõ hangsúlyt
kapott az õsmagyar íjász hagyományok ápolása és felkarolása, a hozzá kapcsolódó kézmûves
foglalkozások, õsi mesterségek feltérképezése és honosítása, valamint a különbözõ ismeretterjesztõ
elõadások szervezése.
Az elsõ önálló megmozdulásunk az elmúlt évi Komáromi Napok rendezvénysorozat keretein belül
valósulhatott meg, ahol a kézmûves vásár és játszóház mellett hagyományõrzõ csoportok bemutatóit
is megismerhették az érdeklõdõk.
Hagyományos íjász tevékenységet a rendszeresen nem mondható foglalkozásokon túl a kistérség
falunapokon, illetve a Komáromi és Monostori Napokon végeztünk.
Havi rendszerességgel a Monostori Erõd adott otthont annak az elõadássorozatnak, amit közel 3
éve rendszeresen szervezünk. Ebben az évben ezt az elõadássorozatot is behozhattuk a Mag-házba.
Az elmúlt évi pályázatainknak egy részéhez még pénzügyi kezelõt kellett választanunk, de az év
végén már önállóan is indulhattunk városi pályázaton. Az elnyert támogatásból egy õsmagyar
jurta vásárlását valósítottuk meg, melynek összeállítását a 2008-ban megrendezésre kerülõ Jurta-
építõ táborunkban valósítjuk meg.
Komárom, 2008. március 26.                                         Czidlina Balázs

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSEK
A. Összes közh. tev. bevétele (I+II) 0 230
B. Vállalkozási tev. bevétele (1+2) 0 0
C. Tényleges pénzbevételek (A/I+B/1) 0 230
D. Pénzbev-t nem jelentõ bevételek (A/II+B/2) 0 0
E. Közh. tev. ráfordításai (1+2+3) 0 80
F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai 0 0
G. Tárgyévi pénzügyi eredmény 0 150
H. Nem realizált pü-i eredmény 0 0
I. Adózás elõtti eredmény 0 150
J. Fizetendõ társasági adó 0 0
K. Tárgyévi eredmény 0 150
2. Költségvetési támogatások felhasználása:
Egyesületünk az elmúlt évben költségvetési támogatásban nem részesült.
3. A központi költségvetési szervtõl, az állami elkülönített pénzalapból, a helyi önkormányzattól, a
kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az
egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitõl kapott támogatások mértéke:
Pályázatok és támogatások ÖSSZESEN
Magánszemélyek támogatása 130
Kölcsön magánszemélytõl 100
MINDÖSSZESEN BEVÉTEL 230
4. A közhasznú szervezet vezetõ tisztségviselõinek nyújtott juttatások értéke, illetõleg összege:
Szervezetünk vezetõ tisztségviselõi nem részesültek támogatásban, juttatásokban.
5. A közhasznú tevékenységrõl szóló rövid tartalmi beszámoló:
Egyesületünk ebben az évben kezdte meg önállósodását, bírósági bejegyzése 2007 tavaszán valósult
meg, így a szervezeti dokumentumok teljes elintézését csak az õszi kezdésre tudtuk biztosítani. Így
szervezetünk önálló pályázatokon nem indult ebben az évben.
Megalakulásunk áthúzódott 2006-ról, így az év elsõ felében találkozásainkat csupán a bírósági
hiánypótlásoknak való megfelelés határozta meg.
Alapító tagjaink közül azonban többen részt vettek az alapcélkitûzéseinknek megfelelõen a települési
és kistérségi önkormányzatok, társulás ülésein, információkkal láttuk el egymást.
A civil szektor területén felmerülõ igény - a kistérségi civil szolgáltatásra – késztetett bennünket az
Élettér Egyesülettel való szorosabb együttmûködésre, így 2007. szeptemberétõl önkénteseink
segítségével, társszervezetünk támogatásával bekapcsolódtunk a kistérségi civil és ifjúsági információs
iroda mûködtetésébe.
Kistérségben, megyében és régiós szinten kezdtük el a kapcsolatfelvételt, kezdeményeztük a megalakult
szervezetünk tagbõvítését, így õsztõl havonta egy alkalommal összejövetelt kezdeményeztünk, melynek
részbeni eredménye a 2008. december 20-án megvalósult „Közös Karácsony” városi program,
melynek aktív részesei lehettünk több társszervezettel együtt.
Komárom, 2008. március 26.                                                           Markóné Tóth Ágnes
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KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSEK
Kecskés László Társaság Alapítvány 2007.

1. Számviteli beszámoló: Mérleg
Ssz. A tétel megnevezése 2006. 2007.
ESZKÖZÖK
01. A. Befektetett eszközök (02.+03.+04.) 3 190 3 328
05. B. Forgóeszközök (06.+07.08.+09.) 649 1 839
10. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+05.) 3 839 5 167
FORRÁSOK
11. D. Saját tõke (12.+13.+14.+15.+16.) 3 839 5 167
18. E. Céltartalékok  
19. F. Kötelezettségek (20.+21.+22.) 0 0
23. FORRÁSOK ÖSSZESEN (11.+18.+19.) 3 839 5 167
Eredmény kimutatás ezer Ft-ban
1. A, Összes közhasznú tevékenység bevétele (I+II) 3 426 6 614
15. B, Vállalkozási tevékenység bevétele (1+2) 0 0
18. C, Tényleges pénzbevételek (A/I+B/1) 3 426 6 614
19. D, Pénzbev-t nem jelentõ bevételek (A/II+B/2) 0 0
20. E, Közhasznú tevékenység ráfordításai (1+2+3+4) 2 919 5 287
26. F, Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.) 0 0
31. G, Tárgyévi pü-i eredmény (1+2) 507 1 327
34. H, Nem pénzben realizált eredmény (1+2) 0 0
37. I, Adózás elõtti eredmény (B/1.-F/1.+H/2.) 0 0
38. J, Fizetendõ társasági adó  
39. K, Tárgyévi eredmény 507 1 327
2. Költségvetési támogatások felhasználása:
Alapítványunk 2006. évben 1%-os felajánlásból nem részesült.
3. A központi költségvetési szervtõl, az állami elkülönített pénzalapból, a helyi önkormányzattól, a
kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiz-
tosítási önkormányzattól és mindezek szerveitõl kapott támogatások mértéke:
Pályázatok és támogatások
Polg.m.hiv. 1 541
      NCA 1 100
Hungarolen 1 900
Pro Renovanda Kultúraea 30
ÖSSZESEN 4 571
Oktatás 0
Egyéb bevételek 428
Magánszemélyek támogatása 1 614
1 %-os támogatások 45
4. A közhasznú szervezet vezetõ tisztségviselõinek nyújtott juttatások értéke, illetõleg összege: Köz-
hasznú szervezetünk vezetõ tisztségviselõi a következõ juttatásokban nem részesültek.
5. A közhasznú tevékenységrõl szóló rövid tartalmi beszámoló:
1. Felvidéki Kitelepítettek és Deportáltak VI. Országos Találkozója. Ötödik alkalommal sikerült
megrendeznünk azt a találkozót, ahol az ország számos területérõl érkezõ érintett családok és
érdeklõdõk találkozhattak.
2. Komáromban élõ felvidéki kitelepítettek és deportáltak találkozója. Fontosnak tartjuk, hogy a
helyben élõk is rendszeresen találkozzanak, ezért az országos találkozó mellett a komáromi talál-
kozót is megszervezzük minden évben. Itt családiasabb környezetben, meghittebb körülményeket
teremtve tudnak az elszakadt családtagok, barátok beszélgetni.
3. Kecskés László emlékszobrának felavatása. Kecskés László Kecskés László a 7 évi katonaság, a
másfél évi hadifogság, a kitelepítés, a ÁVH-felügyelet testi-szellemi tragédiáinak túlélése után igazi
hivatását Komárom kulturális életének fényesítésében találta meg. Munkái – helytörténeti könyvek,
múzeumalapítás, komáromi tárgyi emlékek gyûjtése, csallóközi néprajzi gyûjtemény – mind azt szol-
gálják, hogy bemutassa a közösség alkotó-formáló erejét, megteremtse a polgárok közéleti tudatát.
4. Kecskés László: Komáromi halászok címû könyvének kiadása
5. Szarka László: Benesi Dekrétumok címû könyvének kiadása.
6. A felvidéki Gúta község kulturális mûsorának és bemutatójának megszervezése. Alapítványunk célul tûzte
ki, hogy a felvidéken élõ hagyományokat is közkinccsé tegye. Ezért minden évben egy-egy település kulturális
nappal bemutatkozhat városunkban. Ebben az évben Gúta volt a meghívott vendég.
7. Otthontalan emlékezet címû emlékkönyv szerkesztése és kiadása a benesi dekrétumok 60. évfordulóján.
8. Régi bûnök árnya messzire nyúlik címû ifjúsági pályázatokat tartalmazó könyv szerkesztése és kiadása.
Komárom, 2007. május 26.                                                                              Nemes Andrásné

Kerecsen Ifjúsági Egyesület 2007.
1. Számviteli beszámoló: Mérleg
Ssz. A tétel megnevezése 2006. 2007.
ESZKÖZÖK
01. A. Befektetett eszközök (02.+03.+04.) 0 0
05. B. Forgóeszközök (06.+07.08.+09.) 0 4
10. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+05.) 0 4
FORRÁSOK
11. D. Saját tõke (12.+13.+14.+15.+16.) 0 4
17. D. Tartalék 0 0
18. E. Céltartalékok 0 0
19. F. Kötelezettségek (20.+21.+22.) 0 0
22. FORRÁSOK ÖSSZESEN (11.+18.+19.) 0 4
Eredmény kimutatás
A. Összes közh. tev. bevétele (I+II) 0 20
B. Vállalkozási tev. bevétele (1+2) 0 0
C. Tényleges pénzbevételek (A/I+B/1) 0 20
D. Pénzbev-t nem jelentõ bevételek (A/II+B/2) 0 0
E. Közh. tev. ráfordításai (1+2+3) 0 16
F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai 0 0
G. Tárgyévi pénzügyi eredmény 0 4
H. Nem realizált pü-i eredmény 0 0
I. Adózás elõtti eredmény 0 4
J. Fizetendõ társasági adó 0 0
K. Tárgyévi eredmény 0 4
2. Költségvetési támogatások felhasználása:
Egyesületünk az elmúlt évben költségvetési támogatásban nem részesült.
3. A központi költségvetési szervtõl, az állami elkülönített pénzalapból, a helyi önkormányzattól, a
kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiz-
tosítási önkormányzattól és mindezek szerveitõl kapott támogatások mértéke:
Pályázatok és támogatások 0
ÖSSZESEN 0
Kölcsön magánszemélytõl 20
MINDÖSSZESEN BEVÉTEL 20
4. A közhasznú szervezet vezetõ tisztségviselõinek nyújtott juttatások értéke, illetõleg összege:
Szervezetünk vezetõ tisztségviselõi nem részesültek támogatásban, juttatásokban.
5. A közhasznú tevékenységrõl szóló rövid tartalmi beszámoló:

Önálló egyesületi bejegyzésünk az elmúlt év derekán valósult meg, így az év elején rendezett és megvalósított
programjainknak és pályázatainknak pénzkezelõ szervet jelöltünk ki az Élettér Egyesület személyében, aki
szervezetünk önállósodását is segítette. Egyesületünk közel 8 éve mûködött már az Élettér Egyesület Kerecsen
Ifjúsági csoportjaként, így tevékenységeink nem az elmúlt évben kezdõdtek.
- Januárban az olaszországi Goriziában voltunk egy nemzetközi cserén, ahol a határ menti kap-
csolatokat fejtettük ki a fiatalok szemszögébõl.
- Februárban önkéntes munkát vállaltunk a debreceni Rock Suli félévi koncertjének szervezésében.
- Márciusban a kunbábonyi Civil Kollégiumban ifjúsági képzésen vettünk részt, ahol az épülõ
Mag-ház szakmai programját próbáltuk összeállítani.
- Áprilisban a Föld-napi Túrán aktív szerepet vállaltunk a gyermek játszóházak szervezésében és
lebonyolításában. Ugyancsak ebben a hónapban került megrendezésre a városi takarítás, amely-
ben szintén részt vettünk néhány taggal.
- Májusban  több civil szervezettel közösen sikerült helyben jó hangulatú gyermeknapot rendezni
a Posta-réten.
- Májustól októberig két önkéntes fiatalunk több alkalommal vállalt parlagfû irtást a helyi utcákon,
illetve a templom és a régi kápolna kertjében. Ebben az évben a szárazság végett kevesebb idõt
kellett a gyomnövény irtására fordítanunk, mint az elmúlt évben.
- Júniusig angol nyelvi oktatást biztosítottunk tagjaink számára ezzel is elõsegítve a nemzetközi
cseréken és szemináriumokon való részvételt. Sajnos a nyelvi oktatónk (önkéntes munkában vál-
lalta) mára már elhelyezkedett, így nem tudja most folytatni a megkezdett munkát.
- A jó idõ beálltával a mag-ház építkezésénél vállaltunk munkát.
- Júliusban ismét Kunbábonyban tölthettünk el egy hetet ifjúsági táborban, ahol a képzések mellett
már a kikapcsolódásra is lehetõségünk volt.
Szintén júliusban kapcsolódtunk be a Magyarock Dalszínház által színpadra vitt Aranyember
musical munkáiba. Nagy élmény volt, azon túl, hogy nagyon fáradságos is, hiszen a szövegek és
táncok tanulása mellett a díszleteket is magunk készítettük.
- Augusztusban az erdélyi Lókodi Ifjúsági Alapítvány meghívására 10 napot töltöttünk e vidéken,
ahol már második alkalommal járhattunk. A két szervezet a 2005-ös árvíz során került kapcsolat-
ba, azóta ápoljuk a barátságot. A Lókodi Alapítvány állami gondoskodásból kikerült fiatalok
életkezdését segíti munkával és lakóhellyel. A találkozások nem csupán szabadidõs programok,
hanem szakmai feltöltõdések és tanulások idõszaka is.
- Szeptemberben, októberben és novemberben a ház falain belül tevékenykedtünk, igyekeztünk
beleépíteni fiatalságunkat és lendületünket, lelkünket ebbe is a kis házba, melyet december elsõ
napjaiban meg is nyithattunk.
- Novemberben egy nemzetközi szemináriumon vettünk részt Nagyvázsonyban, ahol társszerveze-
tünk, a Fekete Sereg Ifjúsági Egyesülettel közösen ünnepelhettük meg a 10. születésnapjukat.
- Decemberben részt vettünk a „Közös Karácsony” városi rendezvényen, több civil szervezettel közösen.
- Alapító tagjai lettünk a Komárom Környéki Civil Társulásnak, mely a tevékenységét szintén az
elmúlt évben indította be.
Komárom, 2008. március 26.                                                                                      Vojvoda Eszter

Jószolgálat Alapítvány 2007.
1. Számviteli beszámoló: Mérleg
Ssz. A tétel megnevezése 2006. 2007.
ESZKÖZÖK
01. A. Befektetett eszközök (02.+03.+04.) 404 244
05. B. Forgóeszközök (06.+07.08.+09.) 1 523 1 672
10. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+05.) 1 927 1 916
FORRÁSOK
11. C. Saját tõke (12.-16. sorok) 1 878 1 867
17. D. Tartalék  
18. E. Céltartalékok  
18. F. Kötelezettségek (20.-21.sorok) 49 49
22. FORRÁSOK ÖSSZESEN (11.+17.+18.+19. sor) 1 927 1 916
Eredmény kimutatás ezer Ft-ban
1. A, Összes közhasznú tevékenység bevétele (I+II) 3 158 2 870
15. B, Vállalkozási tevékenység bevétele (1+2) 0 0
18. C, Tényleges pénzbevételek (A/I+B/1) 3 158 2 881
19. D, Pénzbev-t nem jelentõ bevételek (A/II+B/2) 0 0
20. E, Közhasznú tevékenység ráfordításai (1+2+3+4) 4 327 2 721
26. F, Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.) 0 0
31. G, Tárgyévi pü-i eredmény (1+2) -1 080 149
34. H, Nem pénzben realizált eredmény (1+2) -89 -160
37. I, Adózás elõtti eredmény (B/1.-F/1.+H/2.) 0 0
38. J, Fizetendõ társasági adó  
39. K, Tárgyévi eredmény -1 169 -11
2. Költségvetési támogatások felhasználása: Alapítványunk 2007. évben  353 eFt költségvetési
támogatásban részesült, mely a felajánlott 1% bevételt jelentette.
3. A központi költségvetési szervtõl, az állami elkülönített pénzalapból, a helyi önkormányzattól, a
kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az
egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitõl kapott támogatások mértéke:
Pályázatok és támogatások
Komárom Város Önk. 130
      NCA 129
ÖSSZESEN 259
Oktatás
Egyéb bevételek 2 241
Kapott bankkamat 12
1 %-os támogatások 353
MINDÖSSZESEN BEVÉTEL 2 865
4. A közhasznú szervezet vezetõ tisztségviselõinek nyújtott juttatások értéke, illetõleg összege:
Közhasznú szervezetünk vezetõ tisztségviselõi a következõ juttatásokban  nem részesültek.
5. A közhasznú tevékenységrõl szóló rövid tartalmi beszámoló:
• Hittanos tábor, ahol számos gyermek és fiatal vett részt. Itt a hitbéli és erkölcsi nevelésre helyeztük a hangsúlyt.
• Templomfelújítás. Itt templomunk külsõ felújítási munkálatainak befejezésére kerülhetett sor. Ezáltal
új ereszrészek és nyílászárók kerültek az épületre.
• Részt vettünk a reformátusok egyházi konferenciáján is. Ez három alkalommal volt az elmúlt
évben. A hagyományos találkozón túl külön találkoztak nõtársaink és ifjaink is.
• Több alkalommal, havi rendszerességgel keressük fel a helyi idõsek otthonát, ahol lelki
segítségnyújtást végzünk, illetve segítünk a krízishelyzetbe kerülteknek is.
• A rászorultak segélyezését évi két alkalommal végezzük. Hagyományos a karácsonyi ünnepkör
köré csoportosult segélyakciónk és az adventi idõszakban lévõ szeretetvendégségünk.
• Részt vállaltunk a Kecskés László Társaság Alapítvány által megrendezett Felvidéki Kitelepítettek
és Deportáltak Országos Találkozóján.
• Hitbéli nevelést végzünk a református vallású gyermekek számára a Szent Imre Katolikus Általános
Iskolában. Tevékenységünk heti egy napra korlátozódik. Az itt tanuló református gyermekeket
hittanversenyekre és egyéb megmérettetésre küldjük
• Templomunk építésének évfordulóján ünnepséget szerveztünk amelynek részeként megkezdtük
az épület fennállásának és szervezetünk bemutatásának célját szolgáló kiadvány szerkesztését.
• Mentális segítségnyújtás, rendszeres tanácsadó hálózat mûködtetése.
• Komárom Környéki Civil Társulás létrejöttében való részvétel.
• Kulturális programok szervezése, kirándulások bonyolítása.
• Természet és társadalomtudományi elõadások szervezése és lebonyolítása.
Komárom, 2007. május 26.                                                                                                Máté László


