AZ ÉLETTÉR EGYESÜLET HÍRÚJSÁGA

A hírújság megjelenését
az NCA támogatja

Élettér Gála és az LGT Emlékzenekar
Október 18-án a Csokonai Mûvelõdési Központ adott otthont az Élettér Gálának. A gála célja a Koppánmonostoron
lévõ Mag-ház befejezõdése, ami a helyi
közösségeket szolgálja. Mint ismeretes,
egyesületünk országosan egyedülálló közösségi teret hozott létre partnereivel. A
több ütemben épülõ Mag-ház ugyan már
üzemel, de befejezõ szakaszát is sikeresen

kívánjuk megvalósítani. Erre született a
gálamûsor, hogy újabb ösztönzést, segítséget adjon a megvalósításhoz.
Olyan mûvészek igyekeztek segítséget
nyújtani, akik egyet értenek a célok megvalósításával. Az LGT emlékzenekar
számtalan nagy fesztivál sztárvendége,
valamint a Mozizenekar. A Locomotív GT
dalainak legjobb tolmácsolója hivatalo-

Mozizenekar

san is többször kísérte az LGT eredeti tagjait. Többek között Somló Tamás társaságában is felléphettek az elmúlt évek
alatt.
A Mozizenekar az LGT Emlékzenekar tagjaiból állt össze 2006-ban. Korábban is születtek már saját dalok, de szervezett formában ezen idõtõl mûködik a
csapat. Az elsõ, „Szép az élet!” címû lemezüket 2007 tavaszán és õszén rögzítették, majd 2008 januárjában jelentették meg saját kiadásban és a koncertjeiken terjesztik. A zene stílusa nem könnyen
behatárolható. A Mozizenekar nagyon jó
ízzel használ elemeket a funky-ból, jazzbõl, a latin zenékbõl, de nyomokban a
raggae és a r’n’b is fellelhetõ. „Tekintve,
hogy már 15 éve együtt muzsikálunk úgy
gondoljuk, hogy zenénk összeért és mára
elõadhatóvá vált. Ezért szeretnénk minél
több emberhez eljutni a magyarok lakta
területen éppúgy, mint külföldön, hiszen
dalainkat tervezzük angol nyelvre is átültetni.”- nyilatkozta Nyakas Krisztián a zenekar énekese.
A rendezvény meghatározó összeggel
járult hozzá az épület befejezõ szakaszának elkészüléséhez. Köszönjük az önzetlen felajánlásokat, támogatásokat és segítséget.
Cserteg István

SZÜRETI MULATSÁG KOPPÁNYMONOSTORON
Ebben az évben, október 11-én immár
hagyomány jelleggel szervezte meg a Monostori Kulturális Egyesület a Szüreti mulatságot.
Rendhagyó helyszínen, a Sportpályán
került megrendezésre a rendezvény, mivel a mûvelõdési ház komplett felújítás
alatt áll, melynek befejezése várhatóan
december 15-ére várható.
A megnyitót követõen a vendégek
megtekinthették a Monostori Dalárda, a

Koczkás Zoltán

gyõri Bogláros Énekcsoport és a komáromi Új Hold Együttes elõadását.
Ezt követõen elindult a szüreti felvonulás településünk utcáin, melyet a karikás ostorosok vezettek, õket követték a
hintók, lovas kocsisok, lovasok, a kisvonatok és a traktorok.
Fontosnak tartom, hogy ezen a napon
igazi összefogással valósulhatott meg ilyen
színvonalú rendezvény, hiszen nem csak
(Folytatás a következõ oldalon)
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SZÜRETI MULATSÁG KOPPÁNYMONOSTORON
(Folytatás az elõzõ oldalról)
helyi, de szõnyi, komáromi, mocsai, Ács vaspusztai lovasok is
felvonultak.
A három órás menet végén egyesületünk vendégül látta a
résztvevõket gulyással, pogácsával, borral és az ÉLETTÉR Egyesület jóvoltából frissen sült kenyérrel.
A jókedvû vendégség után ismét elõadások következtek, elõször a Garabonciás néptánc együttes lépett a közönség elé, majd
Modrovics József és partnere szórakoztatta a nagyérdemût operett elõadásával, amit Dj Szabó Tamás összeállítása zárt. A jó
hangulatú zenéjére sokáig mulathattak a kitartóak.
Felvonulásunk során több helyen is megvendégelték a felvonulókat, melyért a köszönetünket fejezzük ki. Külön kiemeljük a Áprily
L. utcában lévõ fogadtatást, melyet ezúton is nagyon köszönünk.
A rendezvény lebonyolításában közremûködõ minden egyesületi tagnak, helyi és nem helyi lakosnak köszönjük munkáját.
A nagy sikerre való tekintettel, - hiszen közel 800 fõ vett részt
ezen a programon, - úgy gondoltuk, a jövõ évi szüreti mulatságunkat is sátorban rendezzük meg. Legyenek akkor is vendégeink!
N. Czita Tünde

A kisvonat és utasai

Akire büszkék lehetünk!
2008 októberében nagy megtiszteltetés érte a koppánmonos-tori postahivatalt. He-tényi Tiborné, Hajni a posta hivatalvezetõje vezérigazgatói dicséretben
részesült az október 9-ei Postás Világnap
alkalmából. A díjat október 14-én vehette át Budapesten egy nagyszabású ünnepség keretében.
A monostori posta 2006-ban újult
meg, és a megszépült új környezetben lehetõség nyílt a hagyományos postai szolgáltatások mellett a banki szolgáltatások

kiterjesztésére, nem csak számlanyitás,
bankbetét, hanem biztosítások kötésére
is. Mivel a postánk egy újabb helyiséggel
is bõvült, ezért a megnagyobbodott területtel egy-két kereskedelmi termék forgalmazását is felvállaltuk. Így ajándékok,
játékok, újságok, könyvek és egyéb kedvelt termékek kínálatát is megtalálhatja
nálunk a kedves vásárló. Településünkön
nem csak a kereskedelmi termékek közkedveltek, hanem a Szerencsejáték Zrt.
termékei is: totó-lottó, különféle sorsjegy.

A monostori posta szolgáltatásaival
nem csak a helyi lakosok és az idelátogatók elégedettek, hanem a jelentõs forgalom lebonyolítása miatt a posta vezérigazgatósága is kifejezte köszönetét és tiszteletét. Ebbõl az alkalomból vehette át
irodavezetõnk az elismerõ díjat. Gratulálunk a kitüntetéshez, és további eredményes munkát kívánunk. Szolgáltató helyünk célja, hogy a helyi lakosok továbbra is szeressék ezt a postát.
Czitáné Bibók Melinda

Betti néni! Szia!
Szia, Betti néni! Kiabálom ezt naponta, ha találkozom vele, de nem csak én,
hanem a falu fele is így tesz. De hányszor mondtam már neki, hogy „irigyellek
a munkádért”! Minden nap a szabadban, friss levegõn dolgozol, a munkahelyed biztosítja a minden napos testedzést,
nem unatkozol, érdekes emberek vesznek
körül, stb. Pedig dehogy irigylem én õt!
Talán nyáron, amikor olyan szép barna,
mint aki most érkezett valamelyik egzotikus szigetrõl. S olyankor kajánul megjegyzi:
megmutassam máshol is? De összességében még sem irigylem a munkáját, degeszre tömött táskáját.
S hogy milyen apropóból írok most
róla? Már a kertek alatt lopakodik a mikulás, s az elmúlt évben is „télanyu” egy
héten keresztül a jóknak szaloncukrot
osztogatott, s igazán kellemes színfoltja
volt a falunak. Majd jávorszarvas jelme-

zében kívánt boldog karácsonyt azoknak,
akikkel találkozott. Húsvétkor is szellemes jelmezében járta az utcákat, hordta
a leveleket.
Minden településnek van jellegzetes
személyisége, nekünk õ az. Ha az úttesten keresztben áll egy zöld kerékpár, helyi
autósnak eszébe se jut, hogy türelmetlenkedjen, mert tudja, hogy Betti néni
dolgozik, - van azon kormány is jegyzi meg
õ, - mindjárt jön, s ha lehet, kézbe adja
az újságot, levelet. Táskájában ott lapul
a „csõre töltött” zacskó, melyben méretes kavics lapul, az engedetlenkedõ ebek
miatt, akik már inkább idejében fedezékbe húzódnak, mintsem hogy összeakaszkodjanak vele.
Szeretjük õt! Pontos, kedves, megbízható. reméljük a Magyar Posta is így érzi.
További jó munkát, sok szellemes ötletet.
Juhász Gáborné
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Regionális Konferenciára várjuk a szakembereket
„A társadalmi befogadás elõsegítése a szociális területen dolgozó
szakemberek képzésével”
A komáromi Élettér Egyesület és a Konszenzus Alapítvány
Budapesti Szervezete a HEFOP -2.2.1-06/1.-2007-01-0125/4.0
azonosító számú pályázat keretében „Hálózatépítés és partnerség” „Szociális szakemberek képzése és munkaerõ-piaci együttmûködés-fejlesztés a Közép-dunántúli Régióban” címmel képzési és együttmûködés-segítõ programot indított.
Képzésünk célja a szociális és munkaügyi szférában dolgozók egymás munkájának, tevékenységének megismerése, s ezáltal a halmozottan hátrányos helyzetû csoportok tagjai számára hatékonyabb segítség nyújtása a munka világába történõ be-, és visszailleszkedéshez.
A képzés résztvevõi szociális szakemberek (önkormányzatok szociális bizottságai, gyermekvédelmi szakemberek, rehabilitációs foglalkoztatásban érintettek, pártfogók, munkaügyi központok, civilek, értelmileg, vagy testileg akadályozottakat oktató, nevelõ szakemberek; hajléktalanszállók alkalmazottai) voltak. A projekt konkrét célja szakemberek képzése, amely képzés kommunikációs és együttmûködési készségek fejlesztésére, hatékony, célorientált helyi kooperációk

és hálózatok kialakításra, fenntartására irányult. Fontos, hogy
az ellátórendszerben bármilyen módon érintett intézmények,
szervezetek tevékenysége a korábbiaknál jobban illeszkedjen
munkaerõ-piaci elvárásokhoz, valamint a kiegészítõ szociális
szolgáltatásokhoz. Így a résztvevõk segítõ munkájához hozzákapcsolja a foglalkoztatási esélyek növeléséhez szükséges
tudást és készségeket is. Ezzel a megközelítéssel egyúttal az
ágazatok közötti együttmûködés is erõsödik, ami hatékonyabbá teszi a hátrányos helyzetû csoportok munkaerõ-piaci és
társadalmi beilleszkedésének elõsegítését.
Szakmai programunk nyitónapból, két 3 napos bentlakásos
képzésbõl, ezek után pedig szupervíziókból, s egy záró konferenciából áll, melyet a folyamat zárásaként szervezünk Székesfehérváron, a Barátság Házában november 20-án, csütörtökön. Rendezvényünkön a régióban zajló képzés tapasztalatairól, a lehetséges további együttmûködések irányairól szól, ahol
bemutatásra kerül a folyamat során készített kisfilmünk is. Nagy
tisztelettel várjuk a régióból érkezõ érdeklõdõket.
Cserteg István

Hátha egyszer mi is labdába rúghatunk!
Az elmúlt hónapban Tata adott otthont a II. Országos Szociális Foglalkoztatási Konferenciának, amelynek tekintélyes részét képezte a civil szektor, annak foglalkoztatáspolitikai helyzete és lehetõségei.
Sajnos a hazai viszonyok nem kedveznek a civil szféra foglalkoztatási modelljének. Míg Francia barátainknál a szektoron belül
foglalkoztatottak aránya 10% az összlakosság arányában, addig
nálunk ez alig közelíti meg a 2%-ot. Ennek természetesen összetett
okai vannak. Hazai területen kevés a pályázati lehetõség, a helyi
önkormányzatok nem tekintik a nonprofit szférát partnernek, így
pedig elenyészõ a feladatátvállalási lehetõség. A civilek nem rendelkeznek saját vagyonnal (amely a pályázatoknál biztosítékként
szolgál), jelenlegi alkalmazotti gárdájuk labilis, változó. Ilyen feltételek mellett nehéz hosszútávon fenntartható minõségi munkát produkálniuk. Márpedig a nemzetközi és a hazai pályázati rendszer
mindezt elsõdleges célként határozza meg.
Mi, akik részt vettünk ezen az rendezvényen, egyet értettünk
abban, hogy a „civilség”, mint értékteremtõ kell, hogy jelen legyen a mindennapokban. Attól, hogy civilek vagyunk, még nem
jelenti azt, hogy dilettánsak lennénk. Nekünk is ugyan azt tanították, éppen olyan diplománk és végzettségünk van, mint a
közszférában, az állami apparátusban dolgozó kollégáknak. Vi-

szont van egy nagy elõnyünk a többiekkel szemben. Mégpedig
az önkéntes munkánk, amelyet a közösség javára és boldogulására fordítunk. Ez az a lehetõség, mellyel sem az üzleti, sem
pedig az állami szféra nem tud gazdálkodni. Ez egy olyan nagy
lehetõség, melyet, ha okosa hasznosít a nemzeti és a helyi politika, akkor növekedhet elismertségünk és megbecsülésünk. Javaslatokat fogalmaztunk meg, melyek elõsegíthetik a foglalkoztatás és tevékenységeink zökkenõmentes folytatását:
• Hazai és nemzetközi pályázati források utófinanszírozásának
idejének csökkenése.
• Az utófinanszírozási 20%-os arány csökkenjen 5%-ra.
• Ismerje el a Kormány a civil szektorban keletkezõ „haszon”
fogalmát.
• Az állam és a helyi önkormányzat tekintse partnerként a szférát a közfeladatok ellátása területén.
• Teremtse meg az állam a pályázati rendszer zökkenõmentesítésére a „Civil Bank” rendszerét.
Illúzióink nincsenek, hiszen nem elõször kerültek papírra ezek
a gondolatok. Mindazonáltal nem árt melegen tartani javaslatainkat és folyamatos jelenléttel erõsíteni magunkat. Hátha egyszer mi is labdába rúghatunk.
Monostori János
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„HALKAN JÁRJON, AKI ÉL…”
– Fellner Adrienn nyitó beszéde a Nagy Háború hõsi halottainak rendezett kiállításunkon –
Sok szeretettel köszöntök minden kedves érdeklõdõt ezen az
õszi délutánon.
Ez az évszak az elmúlást jelképezi, amely az élet minden területén bemutatható. 1914-ben sem volt ez másképp, amikor II. Vilmos a következõket írta: „…mire a falevelek lehullanak…”.
Azonban ez az év is sok változást rejtett magában. A villámháborús tervek világháborúvá dagadtak sok szörnyûséget és még
több keservet hozva a Fronton lévõknek.
Az ÉLET más lett. Sajnos a keserû oldalát egyre többen
érzeték. Az ÉLET jelentése átértékelõdött – mind a harctéren,
mind pedig az otthonmaradtaknál.
A számtalan kétség, remény, bizakodás mellett minden változott. A komáromi újságok hasábjait vizsgálva is szembetûnõ
a város fiainak, apáinak sorsával foglalkozó tudósításokkal, kitûntetésekkel, behívókkal, segélyekkel vagy éppen a halálhírekkel foglalkozó sorainak száma.
Némaság hatalmasodik el rajtunk. Mély döbbenet, kétség és
félelem.
A legszörnyûbb pedig a szeretteink leveleivel, jókívánságával
és reményteli bizakodásával szembesülni. Mindegy, hogy ki,
honnan mikor írta a hozzátartozóinak a távolból, mindenkit
mélyen érint.
A borzalmak 4 éve. Ez mondható el errõl a háborúról.
Történelemtanárként teljesen másképpen látom én is a történteket – még borzalmasabb számomra. Egy nagyrabecsûlt oktatóm – Vígh Kálmán – mindig azt várta el tõlünk a szemináriumokon, hogy járjunk utána a tényeken túl mutató dolgoknak

is. Ismerjük meg a történteket! Ha egy festmény, ábra vagy kép
ebben segítségünkre lett, mindig ezt a kérdést szegezte nekünk:
MIT LÁT? Ezáltal megtanította, hogy lássunk, ne csak nézzünk!
Most én is ezt kérem Önöktõl. Lássunk, ne csak nézzük a képeket, fotókat és eközben ne feledkezzünk meg a szeretteinkrõl sem.
Emlékezzünk mindenkire, akiknek ezt a borzalmat át kellett élniük,
vészelniük.
Közben ne feledjük, az ember addig él, míg emlékeznek rá!
Tehát emlékezzünk és járjunk halkan, mivel Mi élünk…

Fellner Adrienn és Németh István a megnyitó ünnepségen

Görögország
Egyesületeinket ketten képviselhettük 2008. október 10-17 között a Görögország északi részén található hangulatos kis halászfaluban, Platamonban vendégeskedõ KVSE öregfiúkkal és
kísérõikkel. A húsz órás utat kárpótolta a tenger látványa és a
helyi emberek vendégszeretete. Útitársaink két alkalommal játszottak a helyi csapattal, ahol legnagyobb örömünkre fölényes
gyõzelmet arattak.
Kint tartózkodásunk ideje alatt ellátogattunk az Olimpos-hegység déli részén található „Holt faluba”, ahol megkóstoltuk az
ottani ételkülönlegességeket. Feledhetetlen élmény volt a hajókirándulás Szkiáthosz szigetére. A mediterrán kis sziget a tipikus
görög városok hangulatát idézi, szûk sikátorokkal és kék zsalugáteres fehér házakkal. E két szín a görögök számára két legfontosabb „értéket” a tengert és a tisztaságot jelképezi. A helyiek

számára a fõ megélhetési forrás a turizmus, melyet megkönnyít
a szigeten található reptér is. A szigettõl kb. 200 m-re található
a szerelmesek szigete. A szigetet övezõ legenda szerint, ha egy
szerelmespár átúszik és egyszerre lép a partra, szerelmük hû és
örök marad. - Mi nem úsztunk. - A hajón nem volt idõnk unatkozni, hisz a kapitány mókás feladatit kellett teljesítenünk lengyel és román útitársainkkal együtt. A nap zárásaként egy kellemes vacsorát fogyasztottunk el a kikötõben található hangulatos kisvendéglõben.
A görögországi út feledhetetlen élmény volt mindkettõnk számára, hiszen amellett hogy elõször láttuk a tengert, betekinthettünk egy idegen kultúrába, és ha csak egy hétre is, de elfeledhettük a hétköznapok gondjait.
Végh Dia és Juhász Ildikó
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Elsõ kenyerem
Szeptember 14-én kíváncsian indultam a Mag-házba, megnézni hogyan készül a kenyér. Liszttel és élesztõvel a kosaramban azon gondolkodtam milyen az a kenyér, amit nem a boltban veszünk. Gabi néni mosolyogva fogadott, fehér kötényt
kötött rám és odaállított a hozzávalókból kenyeret gyúrni. Az

Evelin munka közben

anyukámnak olyan könnyen megy mindig a dagasztás, de nekem nem igazán állt rá a kezem. Nagyon gyorsan lett csupa liszt
a kezem és az arcom is, de egyre jobban élveztem. Gabi néni
mondta, hogy mit hogyan csináljak, de nem sok reményt fûztem ahhoz, hogy abból a kulimájszból kenyér lesz. Némi segítséggel végül szép formájú cipó kerekedett a ragacsos micsodából. Félretettük keleszteni, és türelmetlenül vártam, mikor szólnak, hogy lehet sütni. Közben a kemencét is bemelegítették és
már minden készen állt a sütéshez. Ruhával kibélelt kosárba
raktam a tésztát és betették sülni a kenyeremet. Nagyon lassan
telt el az az egy óra, míg végre kivették az én kenyeremet a
kemencébõl. Gyönyörû volt a színe, és jó volt az illata is.
Boldogan szaladtam vele haza, hogy megmutassam a szüleimnek, milyen lett az elsõ kenyerem. S, mert vacsoraidõ volt,
gyorsan felszeletelte anyukám és megettük vacsorára. Az utolsó
morzsáig elfogyott. Anyukám azt szokta mondani, hogy az a
legnagyobb dicséret az ételeknél, ha mind elfogy. Hát az enyémet nagyon megdicsérték.
Szalai Evelin, 4.osztályos tanuló (Koppánmonostor)

Szüreti mulatság, csülkös-babos káposzta,
tepertõs pogácsa….
Egyesületünk lányai-asszonyai a szüreti felvonulást tepertõs
pogácsával várták a Mag-háznál. Szerencséjük volt, hogy nem
késtek, mert akkor csupán ez a recept maradt volna és a pogácsa illata, hiszen a Mag-házhoz betérõ szombathelyi barátoknak is igazán ízlett az étek, pláne, hogy akadt hozzá 1-2 finta kis
jóféle borocska is!!!
Azért, hogy jól is lakhassunk a pogácsával, leírom, hogy miként is készült, illetve azt is, kik segítették, gyúrták, hajtogatták,
szaggatták… Amennyiben nem sikerülne olyan finomra, mint a
szüret napján, senki ne hibáztassa magát, hiszen otthon „csak”
a jó gazdasszony szakértelme és a meleg konyha hangulata sül
a tésztába, nálunk 7 szorgos „pék” minden szeretete benne volt!
Aki a tepertõt darálta: Csesznegi Andor és Vojvoda Miklós
Aki a tésztát gyúrta, hajtogatta: Farkas András, Oplaznik
Gabriella
Akik szaggatták és formázták: Farkas Tünde, Véghné Farkas
Ildikó
Aki kisütötte: Molnár István
És akik mindezt megették: a koppánmonostori szüretelõk,
vendégeink és barátaink…
Egyúttal szeretnék egy kicsit felcsigázni az érdeklõdõket!
November 8-án tartjuk a Márton-napi gasztronómiai vendégvárásunkat, melyre ezúttal hívunk minden érdeklõdõt. Természetesen lehet kenyeret sütni 10-órától és pénztárcánkhoz
mértem bizonyosan lesz egy kis liba, és hozzá finom káposzta is.
Jöjjenek kóstolják, meg, hogyan készítjük el a Márton-napi eledelt kemencében!

S, íme a tepertõspogácsa receptje:
30 dkg BL-80 –as kenyérliszt
8 dkg darált tepertrõ
10 dkg zsír
2 tojás sárgája
1 egész tojás
1,5 dkg élesztõ
1 kk só
A lisztbe belemorzsoljuk az élesztõt, a zsírt és a tepertõt, majd
hozzáadjuk a kávés kanál sót és a két tojás sárgáját. Lágy tésztát
gyúrunk belõle, és a hájas tésztánál szokásos módon háromszor
hajtogatjuk. Másfél órát pihentetjük, majd újnyi vastagra nyújtva
szaggatjuk, formázzuk, és a tepsibe rakjuk. A tetejét bevagdossuk,
és tojással megkenve rakjuk a sütõbe.
Jó étvágyat!
Oplaznik Gabriella
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Katar és Komárom
Katar (avagy Qatar) egy pici arab ország, mindössze 800
ezer lakossal Szaud-Arábia szomszédságában. A turisták elõtt a
90-es években nyitotta meg a határait, ezért még kevesen ismerik, pedig nagyon szép.
Az Öböl Együttmûködési Tanács (GCC) hat tagországának:
tar
Szaúd-Arábia, Egyesült Arab Emirátusok, Ka
Katar
tar, Omán,
Bahrein, Kuvait részvételével 2008. október 15-24. között Budapesten, illetve több vidéki helyszínen, köztük Zánkán, rendezte meg a GCC-magyar ifjúsági találkozót.
A program fõ célja a kultúrák közötti párbeszéd erõsítésének
jegyében a fiatalok közötti kapcsolatteremtés. A rendezvényen a
GCC részérõl 50 fiatal és 10 tagú magas rangú GCC delegált
vett részt. A találkozó során a fiatal résztvevõk különbözõ témaköröket dolgoztak fel interaktív formában (emberi jogi nevelés,
kultúrák közötti párbeszéd, ifjúsági munka), valamint különbözõ szakmai és kulturális programokon vettek részt. Régiónkat

három szervezet képviselte, köztük az Élettér Egyesülettel. A
zánkai találkozón megismertettük a fiatalokat és a szakembereket Mag-házunk felépítésével és bemutatásra került az „Év gyermek és ifjúsági projektje” díjjal jutalmazott „Összehozó” programunk, melyet a komáromi középiskolákban kezdeményeztünk
ez év elején. Bemutatkozásunk nagy sikert aratott. Külön öröm
volt számunkra, hogy a modellprogram egyik résztvevõje,
Krupánszki Richárd (Kempelen Farkas Középiskola) személyes
kapcsolatépítése révén lehetõséget kaptunk egy személyes és
közvetlen kapcsolattartásra is, melyben egyesületünk és Katar
fiataljai között indulhat el.
Magyar részrõl a programot a Szociális és Munkaügyi, az
Oktatási és Kulturális, valamint a Külügyminisztérium, illetve az
FSZH Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat, a GCC részérõl pedig
Katar Állam budapesti nagykövetsége készítette elõ.
Monostori Éva

Jancsó Ádán, Monostori Éva és Khalid Yousif Al
Mulla, a Katari Ifjúsági Szállás Egyesület elnöke

A bemutató elõadáson

Hagyományteremtõ böllérverseny Koppánmonostoron*
Az év végén, az adventi idõszak beállta elõtt még jócskán akadnak hagyományok, melyek a hagyományos paraszti kultúrához
kötõdnek. Így van ez András napkor is, amikor utoljára szól a
hegedû, mulatoznak és szórakoznak
az emberek. Mert bizony másnapra
elhallgatnak a hangszerek és az advent meghitt készülõdése a róráté idõszaka veszi kezdetét. Mindenki csendben és imádsággal készül a kis Jézus
születésének ünnepére.
S ez az ünnepkor a disznóvágások ideje is. Hiszen az idõben feldolgozott jószág már jó szolgálatot
tehet a karácsonyi, és szilveszteri
asztalon. Jó is az a sok-sok böjt
után…
Na, de ne kanyarodjunk ennyire el,
hiszen még csak novembert írunk a disznóvágások idejét. Mi is erre készülünk, s erre hívjuk Önt, Önöket is. Kis
településünk három egyesülete gondolt egyet, s fejébe vette, õk is megbirkóznak e nemes feladattal. Vannak olyan legények és leányok…
November 22-én reggel 6.00 órakor kezdetét veszi
Koppánmonostoron az elsõ böllérverseny. A csapatok mindegyike
egy-egy disznó levágását és feldolgozását végzi el, melyet szakavatott zsûri ellenõriz. Feladatként délután 14.00 órára öt féle
kóstolót kell biztosítaniuk az érdeklõdõknek. A kóstoló áll hurkából, kolbászból, pecsenyébõl és az elengedhetetlen takartos
disznótoros káposztából. Igaz, ez még csak négy dolog. Mi ak-

kor az ötödik? Ez az, amit minden csapat saját maga választ és
készít el, az ún. szabadon választott termék. Ugye milyen jól
hangzik? Szinte össze is futott a nyál valamennyiünk szájában.
Nem baj, hiszen már nem kell sokat aludni ahhoz, hogy megkóstolhassák, értékelhessék önök is az elkészült étkeket. A disznótor zsûrizése és értékelése a Mag-házban 14.00
órakor kezdõdik. Itt nem csupán a
zsûri, hanem a látogatók is leadhatják voksaikat a számukra „legfinomabb” csapat javára.
Amennyiben felkeltettük érdeklõdését, s úgy gondolja szívesen eltölt valamelyik csapat berkein belül
egy délelõttöt, nosza, mi várjuk szeretettel. De hol? Az Élettér Egyesület a Mag-házban (Csendes u. 8.), s
udvarán, a Monostori Kulturális Egylet a Posta mellet, a Radnóti u. 4. szám alatt, míg a Koppánymonostori Sportegyesület
az Ági Büfénél (Koppány vezér út). Így annak sem kell szomorkodnia, aki mindenhol szeretne torkoskodni, vagy serénykedni,
hiszen majdnem szomszédságban dolgozunk. Nosza! Böllérkötények, kések és féltve õrzött disznótoros receptek elõre! Akkor
ne feledjék! November 22-én KoppánmonosTOR!
M.É.
* Programunk Komárom Város Idegenforgalmi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága által támogatott rendezvény.
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Advent és karácsony
karácsony,, másként. Miért?!
Egy tervezett program apropójaként…
Kedves olvasó, joggal merül fel a kérdés, hogy miért is kell
másként, illetve kell-e másként ünnepelnünk ezeket az ünnepeket.
Had osszam meg történetünket Önnel egy – mára szerencsére a feledés mélységes homályába veszõ – karácsonyunkról,
okulás céljából.
A történet 2003 évi adventrõl és szeretet ünnepérõl szól, ami
az elsõ monostori karácsonyunk volt. Azon az õszön vettük meg
házunkat, melynek felújítására egy hónapunk volt. Gondolom,
nem kell magyaráznom, milyen feszültséggel teli idõszak volt ez
az egész családnak. Abban az idõben fiunk 5, kislányunk 2,5
éves volt, párommal mindketten az egyik multinál dolgoztunk,
magunk szereztük be a szükséges anyagokat a felújításhoz és
koordináltuk-ügyeltük a munkálatokat.
December 11-én költöztünk be, majd én 3 napra munka ügyben külföldre utaztam, ott hagyva a családot a nappaliba bezsúfolt dobozokkal.
Miután hazajöttem, idõm és erõm függvényében próbáltam
helyére tenni mindent, de nem hiszem, hogy hosszasan kellene
magyaráznom, hogy egy felelõsséggel teli munka és család mellett milyen ütemben haladtam.
Pedig mennie kellett a dolgoknak, mert a karácsonyt nagy
családi körben, nagyszülõkkel-dédivel együtt terveztük!
Édesanyám felajánlotta segítségét a rendrakásban és a készületekben, amit köszönettel el is fogadtam, de még így is csak
az utolsó pillanatra kerültek helyükre a dolgok és akkor még
sehol sem volt a „kötelezõ” takarítás!
A sztereotip gondolat ott motoszkált bennem: mit fognak
szólni. De, ugyan ki? Mert a családom nem ebben méri az
értékemet, ha nem habos-babos függöny lóg a csilli-villi ablakon és nem áll elvágólag az asztal a szõnyeggel…
Gondolom, háziasszonytársaim ismerik az érzést!
Ráadásul ki akartam tenni magamért, szuper, több fogásos
y a karácson
y!
vacsorával, mert ettõl karácson
karácsony
karácsony
Mondanom sem kell, semmi nem úgy sikerült, ahogy terveztem! Rohanós pakolás, kapkodó takarítás, folyós mártás, csomós leves…Tömény idegsokk!!!

Szikrázott a feszültség, ami átragadt a szüleinkre is, ártatlan
megjegyzések félreértõdtek, a két szülõi oldal megorrolt egymásra a SZERETET ÜNNEPÉN.
Gyermekeink, akik az elõzõ 2 hónapot szinte mindig a nagyszüleiknél töltötték, - hiszen mi barkács áruházból ki-be rohangáltunk minden szabad percünkben, - átvették a feszültséget és (szerintünk) rosszak voltak. Milyen buták is voltunk. A gyerek nem
rossz, csak a viselkedése! És jött a döntés (azóta is szégyelljük
magunkat érte), büntessünk! Elraktuk az újonnan kapott és egybõl megszeretett macit. El tudják képzelni milyen kétségbeesett
sírás következett. Ez természetesen tovább növelte a fesztültséget.
A szeretet ünnepét harag-sírás-megbántottság-idegi és testi
fáradtság övezte!!!
És miért? Mert a média azt sulykolja belénk, hogy csak a
csodásan terített asztal, a tökéletes 10 fogásos vacsora, a patika
tisztaságú lakás, a legújabb trend szerinti színekben pompázó
fenyõ, a legújabb több tízezer forintos PC játék és manöken
alkaton tökéletesen álló ruha, mindezek együttese teszi csak
ünneppé az ünnepet? Ha ez nincs, akkor jön a flusztráció…
De tén
yl
eg ettõl karácson
y a karácson
y?
tényl
yleg
karácsony
karácsony
Mindenki válaszolja meg maga a kérdést, de, ha megengedik,
elmondom, hogy mi mit szûrtünk le és hogyan változtattunk.
Vacsora: csak olyan, hagyományos karácsonyi étkek, amelyek akár egy héttel elõbb is elkészíthetõek.
Lakás: érek a takarításban addig, amíg érek. Ha nem tudok
két ablakot megpucolni, attól még gyönyörû az ünnep.
Ajándék: felnõtteknek jelképes, fõleg házi készítésû sütemény.
Gyerekeknek nem mindenkitõl valami, – amit vagy használ vagy
nem, legtöbbször nem –, hanem közösen, nagyszülõk és mi 1
db nagyobb értékû ajándék, ami azonban a család közös idõtöltését is szolgálja (számoljanak utána, nem kerül senkinek sem
többe, sõt).
Fontolják meg, szakítsanak a sztereotípiákkal és jöjjenek el
az Élettér Egyesület Adventi Elcsendesülés rendezvényeire!
Áldott-békés adventet és karácsonyt kívánok mindannyiunknak!
H. Gyöngyi

Adventi elcsendesülés,
felkészülés a karácsonyra
Szeretettel várjuk Önt és párját, hogy együtt leljünk rá az ünnep
igazi értelmére, a felkészülés módjára, a melegítõ szeretet erejére.
A program:: filmvetítés két, példamutató életet élõ, nagyhatású
ember életérõl, utána közvetlen beszélgetés szakavatott lelki vezetõk
közremûködésével.
Idõpontok:
December 5. 17.00 óra: Teréz anya
December 12. 17.00 óra: Páduai Szent-Antal
Vendégeinket kemencében sült almával és krumplival várjuk.
Segítünk ajándékozási gondjain is: bio lekvár- és szörp, valamint
mézvásárral.
Helyszín:: Élettér Egyesület Mag-háza,
Koppánymonostor, Csendes u.8.

Sakkbarátok Egyesülete
Kisbér-Ászár
18609154-1-11
Egyesületünk ezúton köszöni
meg az SZJA 1%-ának
felajánlását és teszi közzé a
magánszemélyek által 2006. évi
adójukból felajánlott 222.672,Ft felhasználását.
A részünkre 2007 évben kiutalt
összeget teljes egészében
közhasznú tevékenységeink
végzésére fordítottuk.
2881 ÁSZÁR, Vörösmarty
Mihály utca 19.
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Hírek, közlemények
• Ezúton értesítjük minden kedves vendégünket és az érdeklõdõket, hogy a téli
idõszámítás alatt megváltozik Mag-házunk nyitva-tartási ideje. Hétköznap reggel 8.00-18.00 óráig, szombaton 14.0018.00 óráig állunk rendelkezésre. Vasárnap zárva tartunk.
Természetesen rendezvényeink alatt folyamatos jelenléttel várjuk vendégeinket.
• Megkezdtük a Koppánmonostori
Kalendárium 2009. szerkesztését. A következõ esztendõben 10 éves születésnapját ünnepli kiadványunk, melyhez várjuk
a településünkön élõk írásait, gyûjtéseit,
ötleteit. Személyesen a Mag-házban nyitvatartási idõben, e-mail-en: eletter@
novonet.hu címen.
• November 22-én hagyományteremtõ céllal Böllérversenyt rendezünk a település 3 civil szervezetének összefogásával. Várjuk azokat a szimpatizánsokat,
akik önkéntes tevékenységükkel segítik a
rendezvény lebonyolítását, a csapatok
munkáját.
Jelentkezni lehet: Élettér Egyesület, MagHáz, Csendes u. 8. tel.: 526-955; Monostori Kulturális Egylet, Kõrössy Flórián,
tel.:06-30-939-6655; Koppánymonostori
Sportegyesület, Labancz Ádám, tel.: 0620-777-0000
• Mag-házunk helyet és lehetõséget
biztosít koppánmonostori közösségek számára, akik a településen alkotó, hagyományõrzõ, támogató, vagy szabadidõs tevékenységet folytatnak. Idõpont egyeztetés hétköznap 8.00-18.00 óráig, szombaton 14.00-18.00 óráig.
• Mûvelõdési házunk felújítási, építési munkálatai alatt a Monostori Dalárda
próbáinak Mag-házunk ad otthont. Keddenként 18.00 órától várjuk a csatlakozni vágyókat, az érdeklõdõket. Infó:
Nagyné Czita Tünde: 06-70-933-8546
• December végéig szintén Mag-házunk ad otthont a Református Istentiszteletnek. Máté László esperes úr és Nagy
Attila tiszteletes úr a következõ idõpontokban várja a tisztelt híveket a Csendes
utcába: 2008. november 9. 15.00 óra
2008. november 23. 15.00 óra
2008. december 7. 15.00 óra
2008. december 21. 15.00 óra.
• Eladó két darab hagyományos
monitor (1000Ft, 3000Ft). Érdeklõdni a
Mag-házban lehet.
• Irodatechnikai szolgáltatásainkat
(fénymásolás, szkennelés, névjegykártya
készítés, fotók elõhívása, internetes adatszolgáltatások, stb.) olcsón, gyorsan és

helyben kínáljuk. Érdeklõdjön Mag-házunkban a nyitva-tartás ideje alatt.
• Mag-házunk születésnapi zsúrok,
baráti találkozók, kártya-partyk, és kiscsoportos foglalkozások alkalmas helyszíne. Bérlési lehetõségérõl érdeklõdjön Magházunkban a nyitva-tartás ideje alatt.
• Alsó tagozatos gyermekek részére
hétfõn, kedden 15.00 órától elõzetes bejelentkezés alapján korrepetálást tartunk.
Felsõ tagozatosoknak hét végenként idõpont egyeztetéssel.
A korrepetálások ára alkalmanként és
gyermekenként 200 Ft.
• Hagyományos lovas-táborunkat
Kunadacson 2009. június 29-tõl július 5ig tartjuk. Részvételi díj 25 000Ft, mely
tartalmazza az utazást, a teljes ellátást
és a lovas foglalkozások díját is. Jelentkezési határidõ 2009. február 15. A jelentkezés feltétele az 5 000Ft elõleg befizetése.
• Wass Albert lenyûgözõ írása és többek állítása szerint életmûve „A funtineli
boszorkány”. Századok találkozása a
Maros völgyében, a Bisztra patak és az
Urszu barlang vidékén, amely még min-

dig háborítatlanul õrzi a régmúlt emlékeit, hagyományait. Erdélyi utunkat, melyben végig járjuk a „boszorkány utat” 2009.
augusztus 21-28-ig tervezzük. Tervezett
részvételi díj 50000Ft, mely tartalmazza
az útiköltséget, a szállás, és a félpanziós
ellátást. Jelentkezni és érdeklõdni lehet a
Mag-házban.
• Karácsonyi ajándék készítés a Magházban.
December 1-jén 14.00 órától üvegfestés.
December 8-án 14.00 órától gipszképek
készítése.
December 15-én 14.00 órától üvegfestés.
Várjuk a kedves érdeklõdõket. Az ajándéktárgyak készítéséhez alkalmanként
200Ft hozzájárulást kérünk.
• A Mûvelõdési ház felújítási ideje
alatt a zenebölcsi szerdánként 9.30 órától a Mag-házban üzemel. A zenebölcsi
idején a szerdai Biztos Kezdet Klubunk
10.00 órától kezdõdik. Mindkét rendezvényre szívesen várjuk babákat és mamákat. Apukák is jöhetnek!
• Katolikus szentmise ideje vasárnaponként 11.00 óra. Helyszín a Monostori
Szent Mária Kápolna.

MAGHÁZ ROGRAMAJÁNLÓ
November 18. 18.00 óra A Monostori Dalárda próbája a Mag-házban.
November 22. 6.00 óra Koppánmonostori Böllérverseny. Részletes programterv
honlapunkon, illetve a Maghasadás oldalán található.
November 25. 18.00 óra A Monostori Dalárda próbája a Mag-házban.
November 27. 17.00 óra, Keszthely. Jókai Mór: Az aranyember címû musicalje a
Magyarock Dalszínház elõadásában. (Figyelem! Külsõ rendezvény!)
November 30. 14.00 óra Adventi játszóház és vásár a Mag-házban. Karácsonyi
asztali és ajtódíszek készítése. A játszóházi ajándék és alapanyag díja 400Ft.
December 5. 17.00 óra Adventi elcsendesülés. Filmvetítés és beszélgetés, melyhez
kemencében sült almával és krumplival szolgálunk. Filmvetítés: Teréz anya.
December 1. 14.00 óra Karácsonyi ajándékkészítés. Üvegfestés. A foglalkozás
díja 200 Ft.
December 2. 18.00 óra A Monostori Dalárda próbája a Mag-házban.
December 8. 14.00 óra Karácsonyi ajándékkészítés. Gipszképek készítése. A foglalkozás díja 200 Ft.
December 9. 18.00 óra A Monostori Dalárda próbája a Mag-házban.
December 11. 17.00 óra, Tatabánya. Jókai Mór: Az aranyember címû musicalje
em
endezvén
y!)
a Magyarock Dalszínház elõadásában. (Figyel
(Figyelem
em!! Külsõ rrendezvén
endezvény
December 12. 17.00 óra Adventi elcsendesülés. Filmvetítés és beszélgetés, melyhez kemencében sült almával és krumplival szolgálunk. Filmvetítés: Páduai
Szent Antal
December 13. 14.00 óra Luca-napi játszóház. Karácsonyi mézes kalács sütése
kemencében. A játszóházi ajándék és alapanyag díja 400Ft.
December 15. 14.00 óra Karácsonyi ajándékkészítés. Üvegfestés. A foglalkozás
díja 200 Ft.
December 16. 18.00 óra A Monostori Dalárda próbája a Mag-házban.
December 18. 17.00 óra, Szentgotthárd. Betlehemi csillag a Magyarock Dalszínház elõadásában. (Figyelem! Külsõ rendezvény!)
Január 24. 14.00 óra Játszóház a Magyar kultúra napja lakalmából. Mesedramatizálás és drámajáték. A játszóházi ajándék és alapanyag díja 200Ft.
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Fiatalok, fiatalos felnõttek
figyelem!

Öregdiák-találkozó
a Dózsában

Keressük azt az agilis, angol nyelven legalább társalgási szinten
beszélõ és író leendõ önkéntesünket, aki a fiatalok nemzetközi tapasztalatcseréit, szemináriumait, táborozásait, illetve a nemzetközi önkéntes fogadási, küldési szakterületet irányítja majd.
Feladatod a kapcsolattartás (rendszerint interneten keresztül) külföldi ifjúsági szervezetekkel és a városban mûködõ középiskolákkal, fiatal felnõttekkel.
Szervezésedben a helyi fiatalok külföldi tanulmányokat, vagy
cseréket bonyolíthatnak le. A városban mûködõ civil szervezetek
és intézmények leendõ külföldi önkénteseinek koordinálását és
fogadását irányítod. Szervezed és ápolod a települési, kistérségi,
regionális és országos szakmai kapcsolatrendszerünket.
Amit ajánlani tudunk:
- Rendszeres külföldi kapcsolatok tartása személyes jelenléttel,
- Nyelvtudás, szakmai gyakorlat és kapcsolati háló bõvítése
az ifjúsági munka és az önkéntes szolgálat területén.
A megfelelõ munkavégzés eredménye az önkéntes idõszak
letelte utáni fõállású munkaviszony egyesületünkben.
Jelentkezéseiteket egy önéletrajz (megfelelõ elérhetõségekkel)
és egy kísérõ levél (melyben leírod, miért érdekel ez a tevékenység) kíséretében juttasd el a következõ címekre:
Mag-ház, 2903 Komárom, Csendes u. 8. eletter@novonet.hu

2008. október 18-án intézményünk elsõ alkalommal hívta azokat a végzett diákokat, akik valamikor iskolánkban tanultak.
Örömmel állapítottuk meg,
hogy az érdeklõdés felhívásunkra
nagy volt, levélben, e-mailben sokan megkerestek, a közvetlenül ittlevõk száma összesen 79 fõ volt,
valamint a volt tanárok.
Ez a találkozó minden itt végzett diáknak és iskolánk szellemiségét támogatójának a találkozója volt, és azoké a vendégeké is,
akik elhunyt és élõ hozzátartozójuk révén kötõdést éreztek a 111 éves nagy múltú iskola iránt,
amely családias légkörével, tudatos, tervszerû módszereivel a
jelen valóságát és a jövõ reményeit szolgálják.
Mûsorunkban a jelenlegi tanulók szerepeltek, verssel, színdarabokkal, énekkel, hangszeres bemutatókkal és tánccal. Örömünkre szolgált, hogy a Monostori Dalárda is bemutatkozott. A
mûsort követõen pedig megosztották egymással a résztvevõk a
múlt emlékeit, vendéglátás keretében.
Úgy gondolom, hogy a találkozó után valamennyien
örömmel tértünk haza, a visszajelzések is bíztatóak voltak.
Hojka Jánosné

Információs iroda és Eurodesk pont a
Közösségi Házban
A Csokonai Mûvelõdési Központ közmûvelõdési intézményként szolgáltat a lakosság és a környezõ települések lakosai számára. Intézményünk kiemelten foglalkozik a fiatalokkal.
Az iroda rendszeres kapcsolatot tart a célkorosztály civil szervezeteivel, az oktatási intézményekkel és a város egyéb szolgáltató intézményeivel. Segíti õket pályázatfigyeléssel, pályázat íráshoz szükséges szaktanácsadással. Programjaival – vetélkedõk,
koncertek, színházi elõadások, vita fórumok - elõmozdítja a gyermek és ifjúsági korosztály kulturált szabadidõ eltöltését, és ismeretterjesztõ elõadások révén juttatja tudásukat kiegészítõ hasznos ismeretekhez a fiatalokat.
Intézményünk saját honlapot üzemeltet, amelyen naprakész
információkhoz jutnak az érdeklõdõk a város eseményeirõl, rendezvényeirõl. Ide kerülnek fel az ifjúságot érintõ rendezvények is.
A közösségi házban civil szervezetekkel együttmûködve tarja
fenn az Ifjúsági Információs Internetes Irodát öt munkaállomással.. Itt egyéb segítõ szolgáltatásokat is igénybe vehetnek a fiatalok, mivel az iroda nyitva tartási idejében fogadja az érdeklõdõket az ugyanabban az épületben mûködõ Családsegítõ Szolgálat is, ahol szociális és jogi problémáik megoldásához kaphatnak segítséget a rászoruló fiatalok.
Ifjúsági Információs Internetes Irodánkat a Közösségi Házban mûködtetjük (heti 16 órás, rendszeres nyitva tartással) hétfõtõl csütörtökig 12-16 óráig várjuk az érdeklõdõ fiatalokat. Egyegy rendezvényhez kapcsolódóan szombaton is kinyitunk. A
helyiség szélessávú (4 Mbit/sec.) ADSL Internet elérhetõséggel

rendelkezik. A számítógépek hálózaton keresztül csatlakoznak
az Internethez, melyhez saját laptoppal is csatlakozni lehet, valamint bõvíthetõ. A „4i” iroda szolgáltatásai bárki számára hozzáférhetõek.
Az internetezés mellett információs szolgáltatást is végzünk,
kiemelten kezelve a helyi és a térség kulturális programjait.
Az Eurodesk szolgáltatás kiválóan kapcsolódik az iroda profiljához. A program során információt nyújtunk a Mobilitás és
partnerei által szakmailag felügyelt, vagy kezelt pályázatokról,
továbbá az Eurodesk intranetes hálózatán megjelenõ információkat is közvetítjük a célcsoport, valamint a saját szakmai hálózatuk tagjai felé. A már meglévõ közmûvelõdési és civil kapcsolatainkat felhasználva segítséget és információt nyújtunk nem
csak a városnak, hanem a Komárom-Bábolna Többcélú Kistérségi Társulás településein mûködõ szakembereknek is, illetve rajtuk
keresztül a kistérség fiataljainak. Ezzel segítve a meglévõ „fehér
foltok” színesedését.
Célunk a korosztály esélyegyenlõségének, versenyképességének
biztosítása érdekében a legkorszerûbb infokommunikációs eszközök, technikák és technológiák megismerésére, alkalmazására, az
információkhoz való gyors hozzájutásra. Ennek érdekében a városunkban kezdeményeztük a fiatalokat tájékoztató korszerû kommunikációs hálózatá kiépítésének lehetõségeirõl.
Az eredményes együttmûködésünk reményében várom az
érdeklõdõket.
Balogh Attila

2008. október–november

MAGHASADÁS

10

Az „Összehozó”
az év gyermek és ifjúsági projektje!
Az idén elsõ alkalommal került kiírásra
„Az év gyermek és ifjúsági projektje” felhívás, ahol a Szociális és Munkaügyi Minisztérium Gyermek- és Ifjúsági Osztályának
szakmai szervezeti egysége kívánta elismerni a kimagasló, innovatív, újszerû megközelítéseket alkalmazó olyan projekteket és
szolgáltatásokat, amelyek szakmai megalapozottságuknál, módszertani kidolgozottságuknál, valamint gyakorlati bevezetettségüknél fogva adaptálhatók más szervezetek munkáihoz is.
Mintaprojektnek tekintették azokat a
már lezajlott rendezvényeket, programokat, képzéseket, vagy folyamatosan mûködtetett szolgáltatásokat, amelyek a
gyermekeknek és a fiataloknak szólnak,

huzamosabb ideje eredményesen mûködnek, illetve már nagy sikerrel lezajlottak,
módszereiket tekintve pedig egyedinek tekinthetõek, mások számára követendõ
példát nyújtva. A projektben részvevõ fiatalok tájékozottsága nõ, és/vagy lehetõvé teszi a hasznos és tartalmas szabadidõ
eltöltést, a helyi, vagy tágabb közösség
fejlõdését, kapcsolataik kialakítását és
fejlesztését, az érdekképviselet, az érdekérvényesítés megvalósítását, a különbözõ
ártalmak megelõzését, kezelését a szolidaritás, a demokrácia és az európai értékek mentén.
Örömmel értesültünk, hogy az év elején indított „Összehozó” osztályközösségfejlesztõ kísérleti modellprogramunk a Kö-

Juhász Gáborné mutatta be
a programot

SZMM és a MOBILITÁS képviseletében:
Letenyeiné M. Márta, Földi László és Bodor Tamás

zép-dunántúli Régió gyõztes projektjévé
vált. Az elismerõ díjat és a hozzá tartozó
700 000Ft-os támogatást Juhász
Gáborné (a program szakmai ötletadója)
vette át november 8-án az Európai Ifjúsági Hét alkalmával. A rendezvény során
levetítésre került a folyamat során forgatott filmünk és bemutattuk összegzõ kiadványunkat, fotóinkat. A kavalkád alatt
kollégáink és önkénteseink (Végh Diána
és Krupánszki Richárd) készségesen álltak
az érdeklõdõk rendelkezésére.
Köszönjük, mindazok munkáját, segítségét és támogatását, akik hozzájárultak az
elismerõ cím elnyeréséhez. Ez mindannyiunk munkája és elismerése! Szép volt.
Végh Diána

Elismerõ oklevél

Eredményhirdetésre várva: Juhász Gáborné,
Monostori János, Végh Diána és Krupánszki Richárd

