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A hírújság megjelenését
az NCA támogatja

AZ ÉLETTÉR EGYESÜLET HÍRÚJSÁGA

Több mint egy évvel ezelõtt indítottuk útjára kezdeményezé-
sünket Komárom középiskoláiban, melynek során osztályközös-
ségek fejlesztését kezdeményeztük.

A folyamatban 3 osztály vett részt, s melynek szakmai hoza-
dékáról egy évvel ezelõtt értekeztünk.

Az elmúlt egy évben újabb kezdeményezést hirdettünk. A be-
vont osztályokból ifjúsági közösségi kortársse-
gítõk képzését kezdtük meg, melyhez egy újabb
intézmény osztálya is kapcsolódott.

Társaim bentlakásos képzések során számos
új ismerettel gazdagodtak, melyet az Élettér
Egyesület és a Civil Kollégium Alapítvány
dolgozott ki számukra. Így a prevenció, a kö-
zösségfejlesztési folyamat, valamint a közös-
ségi gazdálkodás alapjaiba kaptak betekintést.
A képzésekrõl és azok hozadékáról nem szó-
lok, hiszen a konferencia további részében,
maguk a résztvevõk mesélik el élményeiket és
tapasztalataikat.

Azonban néhány gondolat erejéig szólok
arról a városi kezdeményezésrõl, melynek én
magam is aktív részese voltam. Éppen két
évvel ezelõtt, 2007 áprilisában – májusában kezdeményezte
Komárom Város Önkormányzata a város két éves Ifjúsági Cse-
lekvési Tervének elkészítését. Nagy lelkesedéssel fogadtam a hírt,
különösen azt, hogy mi magunk, fiatalok is részeseivé válhatunk
ennek a folyamatnak. Elsõ alkalommal nagyon sokan voltunk
a Közösségi Házban, ahol nem csak civil szervezetek, hanem
iskolai közösségek is megjelentek és az egész napot rászánva
dolgoztunk. Kellemes és jó emlékeim vannak errõl a napról. Iga-

zán úgy éreztem, hogy fontosak vagyunk, meghallgatják a véle-
ményünket és kíváncsiak az ötleteinkre és kívánságainkra.

Összegyûjtöttük a helyi ifjúságot érintõ pozitívumokat, prob-
lémákat, lehetõségeinket és a ránk - mint korosztályra – nézõ
veszélyeket. Gondolom, nem árulok el titkot, ha azt mondom,
a legnagyobb vágyunk egy hely, egy közösségi tér létrehozása,

ami a miénk, amit mi álmodhatunk meg, és
lakhatunk be. Mindezt meg is terveztük, ki is
dolgoztuk. Ebben talán nagyon hasonlítunk a
mai nap témájához.

A munka nem állt meg, hiszen munkacso-
portokban dolgoztunk tovább. A néhány hó-
napos munkát követõen a közösségi tér mel-
lett több más fontos, ifjúságot érintõ témával
foglalkoztunk. A teljesség igénye nélkül:

- Tanácskozási joggal jelenhessünk meg Ko-
márom Város Önkormányzatának Oktatási és
Ifjúságvédelmi Bizottságának ülésein. Ennek fel-
tételeként határoztuk meg egy városi Diákön-
kormányzat életre hívását.

- Diákmunka elõsegítése, amelynek feltétele-
ként a helyi civil szervezetek foglalkoztató-ké-

pességének növelését határoztuk meg. Kértük a város önkormány-
zatát, hogy közfeladatok átadásával segítse a civil szektort és a
vállalkozásokat. Ehhez kezdeményeztük a civil referensi munka-
kör kialakítását.

- Kamaszjátszótér, illetve játszótér kialakítását indítványoztuk
a város területein. Kamaszjátszóteret a közösségi terünk közelé-
ben gondoltuk ki.

(Folytatás a 2. oldalon)

Játszottunk .. ...és figyeltünk

Vojvoda Eszter
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(Folytatás az elsõ oldalról)
- Szociális bérlakások építése társasház formájában.
- Családalapítást, letelepedést segítõ programok – pl. baba-

kötvény – létrehozása.
- Ifjúsági kulturális kerekasztal létrehozása. Mûködtetésével

aktívan hozzájárulhat a Komáromi Napok rendezvénysorozat
fiatalok által közkedvelt programjainak összeállításához. Kezde-
ményeztük az ifjúsági referensi munkakör kialakítását.

- Hiányoltuk a városi sportrendezvényeket és a különbözõ sport-
ágaknak helyet biztosító megfelelõ sportcentrum létét. Egy sza-
badidõs és sportreferens alkalmazását.

- A termálfürdõ kihasználtságát növelõ szolgáltatás bõvítését
terveztük, melybe a helyi fiatalság nem csak rekreálódni képes,
hanem a fejlesztés a diákmunka, munkahely terepe is lehet.

- Ifjúságpolitikai egyeztetõ fórum, diákmédia, valamint egy
élõ, aktív honlap biztosította volna a helyi nyilvánosságot és
érdekképviseletet.

- Éjszakai buszjáratok indítását és biztosítását terveztük a biz-
tonságos hazajutásunk elõsegítésére.

És nem véletlenül hagytam utoljára az Ifjúsági Közösségi Tér

A zenekar, Szakács Péter, Másik Attila, Orbán Viktor,
Másik Lehel és Gábor Sándor a rendezõ,

Miller Zoltán társaságában

„Az ifjúság múlandó dolog. Késõbb más kifogást kell találnunk!” *
„Szót kérünk!” II. Ifjúsági Konferencia, Komárom

kialakítását. A „Kell egy hely!”-et, ami jelenlegi konferenciánk-
nak is vezetõ témája.

A cselekvési terv idõszaka 2007-2009 idõszaka lejárt. Fiatal
szemmel körülnézve, itt élve a városban, könnyû megállapítani,
hogy mi valósult meg mindebbõl.

Nem azt a pár napot sajnálom, amit rászántam, ennek kidol-
gozására. Komoly reményeket fûztünk ehhez a munkához. Va-
lóban elhittük, hogy fontosak vagyunk és tehetünk valamit azért,
hogy jobb helyzetet teremtsünk magunknak és az utánunk kö-
vetkezõ generációknak.

Most újra itt vagyunk.
Akik itt ülnek és az elmúlt évben közösen gondolkoztak. Ugyan-

csak megfogalmaztak és kidolgoztak valamit, ami számukra fon-
tos, és nagyon hasonló a miénkhez.

Vajon az õ álmaikat komolyan veszi valaki?
Vojvoda Eszter

*A konferencia létrejöttét a Szociális és Munkaügyi Miniszté-
rium (Az év gyermek- és ifjúsági mintaprojektje, 2008) és az
NCA Civil Önszervezõdés, Szakmai és Területi Kollégiuma tá-
mogatta.

Különleges élményben lehetett része annak a 600 nézõnek, akik
2009. február 28-án ellátogattak az Észak-komáromi Városi Mû-
velõdési Központba a Magyarock Dalszínház legújabb, Made in
Hungária címû premierére. Különleges premier volt ez több szem-
pontból is. A darabnak köszönhetõen - hacsak néhány órára is de
- visszatértek a 60-as évek az intézmény falai közé. Ez nem is volt
meglepõ, hiszen a musical tulaj-
donképpen Fenyõ Miklós élettör-
ténete, mely a Hungária együt-
tes kialakulásáról szól.

Különleges volt a premier már
csak a rendezõ személye miatt
is. A népszerû színész-énekes,
Miller Zoltán mûvészeti vezeté-
sében került színpadra a pro-
dukció. Másfél évvel ezelõtt ke-
restem meg Miller Zoltánt, hogy
segítsen engedélyt szerezni a szer-
zõktõl. Zoli az õsbemutató óta
közel 250 alkalommal játszotta
a József Attila Színházban fõ-
szereplõként Fenyõ Miklóst, így
igazán szívügyévé vált ez a da-
rab. Mindezt válaszából is kiszûrhettük, hiszen nemcsak segítsé-
gét ajánlotta fel, hanem rövid beszélgetés után megállapodtunk
abban is, hogy társrendezõként, mûvészeti vezetõként is bekap-
csolódik a munkánkba. A társulat tagjainak óriási élményt je-
lentett a mûvésszel való munka, aki méltó partnerként kezelt
bennünket.  A közös munka élménye a közönség nagy örömére

Made in Hungária - Made in Magyarock –
Made in Miller Zoltán

a produkcióra is átragadt, élvezetes volt látni, hallani, ahogy a
közönséget átjárja a játék hangulata.

Különleges volt azért is, mert nagyban eltért a Dalszínházunk
korábbi bemutatóitól. A produkció közel fele próza, hétköznapi
dialógusok sorozata, melyek komoly kihívások elé állítottak min-
denkit. A szereplõk elmondásuk szerint hatalmas segítséget kap-

tak Millertõl, aki személyes él-
ményeit is beleépít-ve minden-
kiben részletekig menõen felépí-
tette az általa megformálandó
figurát. És ez már az elsõ pilla-
nattól kezdve érzõdött is.

Az egyszerû, puritán díszlet
(Kollárik Péter, Takács Emil és
Rabina László munkája), egy
utcai pad lámpával, és egy füg-
gönnyel eltakart színpad, töké-
letesen illeszkedett a játékba,
mely nem is kívánt többet. Az
elsõ utcai jelenet alkalmával
megmutatkozott Dávid Bettina
kiváló koreográfusi munkája, aki
a különbözõ tánctudású és ka-

rakterû táncosokat remek érzékkel fogta egybe, és ötletes, kor-
ban és a zenéhez illõ koreográfiákat hozott létre. Az elõadásba
kiválóan illeszkedtek Vizeli Anita jelmezei. A sokszínû, változa-
tos ruhák jól szolgálták a szereplõket, a játékot, s tökéletesen
hozták közel a régmúlt korát.

(Folytatás a következõ oldalon)
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Made in Hungária - Made in Magyarock –
Made in Miller Zoltán

(Folytatás az elõzõ oldalról)
S a színészek? Röviden szólva parádéztak szerepeikben. Már

elsõ látásra kiderült a tökéletes szereplõválasztás, hiszen a ka-
rakterek nagyon jól megtalálták megformálóikat. Az elõadás
legnagyobb közönségsikerét a rendõrt alakító Kollárik Milán
kapta,  aki a rendszer emberét, Bigali elvtárs behizelgõ, de
egyben fenyegetõ figuráját jó érzékkel megoldó, Balogh Atti-
lával közös jeleneteiben mindenkit elvarázsolt. A fõszereplõ
Másik Lehel, a tõle megszokott jó érzékkel oldotta meg az
embert próbáló feladatot (szinte a darab egészében színpa-
don volt), de mégsem õ, hanem a Hungária együttes tagjait,
a bandát alakító srácok voltak az elõadás motorjai. Minden
megjelenésük felpezsdítette a színpadot, közös jeleneteik gaz-
dag élménnyel szolgáltak. Szakács Péter, hétköznapi termé-
szetessége, Gábor Sándor kiváló játéka, táncai, Másik Attila
esetlen ezermestere, és a Vizeli Csaba által alakított dobos
figurái külön-külön is éltek, de együtt, egymást kiegészítve
ütöttek igazán nagyot. A bandából kiváló Rönét, a csókki-
rályt alakító Orbán Viktor tökéletesen hozta a pesti macsó
figuráját. Természetesen a Csókkirály címû szám az egyik
legjobb jelenete a mûnek. A banda és a fiatalos bohémság
ellenpontja az elõadás másik szenzációs része, a Fenyõ csa-
lád életét bemutató jelenetek voltak. Molnár Árpád által meg-
formált apa figurájában minden benne volt. A szigor, a ré-
mület a rendszertõl, a szeretet, a jó szándék. Monostori Évá-
val – aki Fenyõ Miklós édesanyját alakította - alkotott kettõ- Augusztus 20 ünnepén

Egyik reggel kellõképpen meglepõdtem, mikor kiderült, dél-
elõtt francia vendégeink lesznek.

A gyerekeknek mikor elmondtam, kiket is várunk, felcsigáz-
tam az érdeklõdésüket, s az egész nap várakozással telt.

Vendégeink, - akik     a Mag-házban voltak szakmai tanulmány-
úton és kapcsolatépítésen - kíváncsiak voltak arra, milyen is egy
magyar iskola, ill. milyen ideális körülmények között tanulnak
itt Monostoron a gyerekek.

A tanító néni Franciaországban egy nagy iskolában tanít,
az úr magyar származású, így õ volt a tolmácsunk. - Megle-
põdtek azon, milyen drágák nálunk a tankönyvek, de a kül-
lemük elnyerte tetszésüket. Csodálkoztak, hogy mennyi tan-
szerük van a kicsiknek.  Tetszett nekik iskolánk hangulata,
felszereltsége, a tantermek, no és a gyerekek, azok közül is a
harmadik osztályosok, akik örömmel köszöntötték az isme-
retleneket.

Matek órára ültek be, azonban az órának csak a hangulatát
értették, egy idõ múlva a tanító néni kérte, had tanítson meg
egy gyermekdalt.

A francia nyelvvel igaz adódott némi nehézségünk, de oly-
annyira vették a gyerekek a lapot, hogy miután a jelbeszéd alap-
ján ráismertek a dalra, egybõl rázendítettek, de magyarul, nem
kis meglepetést okozva vendégeinknek. Így bizonyítottuk akar-

„ Fejem vállam, térdem…”
va, akaratlanul, hogy már kisiskolás korban kiterjedt látókört
biztosít oktatásunk.

Hogy a gyerekekben meddig él az emlék a francia vendégek-
rõl, azt nem tudom, mint ahogy azt sem, meddig emlékeznek a
francia szavakra, de remélem, hogy ránk sokáig emlékeznek
majd, s jó benyomással távoztak intézményünkbõl a kedves
vendégek.                                               Juhász Gáborné

Mi is tudjuk ám! Csak magyarul

sük játéka nagy meglepetést hozott a társulatot ismerõknek. A
lezüllött rocksztárt alakító Juhász Róbert, a két német Brünhildát
megformáló Tar Gabriella és Vojvoda Eszter vad duettje, és az
összes további mellékszereplõ pár pillanata is tökéletes színpadi
összhangról árulkodott.

S a reakciók? A színháztermet teljesen megtöltõ közönség
percekig tartó álló tapssal jutalmazta a Magyarock Dalszínház
tagjait, a színpadra lépõ Miller Zoltánt és Dávid Bettinát. Talán
a Dalszínház legjobb elõadása volt, igazi közönségsiker, amely
remélhetõleg még sok-sok nézõnek szerezhet örömet.

Vizeli Csaba



4 MAGHASADÁS 2009. május-június

Hetek, hónapok óta vártuk ezt a pillanatot, aztán végre meg-
jött a busz. Gyors pakolás, a látszat kedvéért néhány elmor-
zsolt könnycsepp, s irány Felcsút, az idei erdei iskola helyszíne.
Izgalommal teli várakozás. Milyen is lesz? A neten bár láttuk,
de mégis… Csak vánszorogtak a percek, s állandóan elhang-
zott a kérdés: ott vagyunk már? Némi bizonytalanság után –
hol is lehet a „Noll tanya” amikor –, végre feltûnt az épület és
megláttuk a kutyákat, a traktort. Végre megálltunk, kiszállhat-
tunk. Udvarias köszönés, majd rohanás: Melyik is lesz a mi
szobánk? Pakolás, amiben Kriszti és Ildi néni segített. Aztán
irány a felfedezés! Igen, a tóhoz nem mehetünk, csak addig,
míg láthatóak vagyunk: ezt még hallottuk, de már rohantunk is
tovább.

Már az elsõ nap kiderült, miért is kellett annyi cipõt csoma-
golnia szüleinknek. Pedig csak olyan helyen jártunk, ahol kicsit
volt vizes! Az igaz, hogy a békák gyakran a vízbe ugrottak elõ-
lünk, de azért sikerült megfogni õket! Természetesen, a felnõt-
tek nem nézték jó szemmel, hogy eláztunk. (A radiátorokon
csak a cipõink száradtak nap, mind nap.) Ha tényleg még a
közelébe sem mehetünk a tónak, a domboldal még szóba jö-
het! Hogy miért is forgott velünk a világ? Ki tudja, de hogy
messzire gurultunk, az biztos. Csak füvesek és homokosak let-
tünk és jó fáradtak. Szivi néni szerint hamar elaludtunk, de
addig még jól szórakoztunk. Ha csendben voltunk, hallottuk,
hogy a szomszéd szobában a fiúk-lányok mirõl diskurálnak.
Lehet, hogy a hallgatózás miatt aludtunk el ilyen hamar?

Pillanatok alatt eltelt az egy hét. Túráztunk gyalog, traktor-
ral, tanulgattunk, játszottunk. Igaz egyszer nagyon megijedtünk.
A második, vagy a harmadik nap délutánján Szilvi néni mond-
ta, hogy most kell összecsomagolni, mert az igazgató néni nem
engedi, hogy tovább maradjunk. Mérgesek lettünk, tiltakoztunk.
Nem errõl volt szó! Amikor már több könnycsepp is legördült,
akkor kiderült: csak áprilisi tréfa volt. De hát hogy is mehettünk
volna haza? A zászló nincs kész, nem volt tábortûz, no meg a
bátorság próba is hátra volt még!

Mert hát, „bátor vagyok, nagyon bátor, nem félek az orosz-
lántól”! De a sötétben, egyedül? Hiába jelzik az utat mécsesek.
Talán még rosszabb is mintha csak sötét lenne. Ki legyen az
elsõ? Na, igen.  És ki legyen az utolsó? Mindannyian elmond-

Felcsút, 2009. április
tuk, mit is üzenünk szüleinknek, egy bátorító puszi, s irány a
sötét erdõ. Egy mécses megvolt, de mi mozog a bokorban? Ja,
a szél mozgatja csak az ágakat. Második mécses. Vajon mennyi
van belõle? Még hallom azok kiáltását, akik a rajtnál vannak,
talán egy kutya is ugat valahol? Ott a harmadik. A vaddisznók
félnek a mécses fényétõl? Mert én a vaddisznótól igen. Újabb
mécses. Azt hiszem ma délután már jártunk erre. Ott van az a
kidõlt fa, de akkor az átfolyásnak is erre kell lennie! Ni, egy
ismerõs! Zoli bácsi! Nem is volt annyira félelmetes, de azért jó
is, hogy már itt vagyunk.

A tábortûzben a fagyûjtés a legjobb. És a verseny. Ki tud
többet hozni. Egyik másik száraz ág nagyobb, mint aki vonszol-
ja. A nyáron utánunk érkezõknek már nem kell fát gyûjteniük,
az biztos! De milyen jó meleg is van a tábortûz mellett! Érdekes,
mennyi dal jut az eszünkbe, most nem kell bennünket bíztatni
arra, hogy hangosabban! Az elmúlt évben pásztortüzet raktunk,
most meg egy óriásit. Repülnek a szikrák, nézzük, nézzük és
csodáljuk a tüzet.

S az utolsó reggel. Nem akarunk felkelni, mert akkor már
biztos, hogy haza kell mennünk. Pedig a kiskecskéket nem is volt
idõnk megfigyelni. Mennyit is nõttek két nap alatt? Még nem is
láttunk újszülött gidákat. Lenne még annyi tennivalónk. Igen
tanuljuk a szerepet is, csak maradjunk még! De nem lehet. A
ruhák visszakerültek a táskákba, megjött a busz, fel kell szállni.
Egy utolsó integetés, s irány haza.

Mikor és hova megyünk jövõre? Ugye tovább maradunk? Zá-
poroznak a kérdések. Most egy évig újra csak emlékezünk és
vágyakozunk. Vágyakozunk arra, hogy együtt fedezhessük fel a
világot, hogy veszekedjünk, kibéküljünk, örüljünk az együtt töl-
tött idõnek, a közös emlékeknek, hogy ha „száz év múlva” talál-
kozunk  akkor az: emlékszel,  amikor kezdetû kérdésekre mind-
annyian ugyan azt a választ adjuk.

Köszönjük szüleinknek, hogy ebben az évben is lehetõvé tették
a táborozást, Ildi és Kriszti néninek, hogy gardíroztak, pakoltak,
szárítottak, csomagoltak utánunk, és sütöttek, fõztek egy héten
keresztül.

A 3. osztályosok: Beni, Timi, Evi, Virág, Jancsi, Gábor,
Szandi, Krisztián, Petra, Karesz, Dani, Alex, Vivi és Móni
írásait összerakta: Szilvi néni

A tábortûz, vagy az éjszaka az érdekesebb
Szilvi néni, a matek dolgozatokat is hozzuk
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Játszóház

Ebben az évben két alkalommal, március 28-án és április 4-én
rendeztünk játszóházat a Húsvét jegyében a koppánmonostori
mûvelõdési házban.

Számos hagyományt elevenítettünk fel az ide látogató gyerme-
kekkel, szülõkkel, nagyszülõkkel.

Ajándékozási ötleteket, tojásdíszítési motívumokat, üdvözlõ-
kártya mintákat és sok kreatív ötletet adtunk egymásnak.

Vidám hangulatú délutánokat töltöttek együtt gyermekek és
felnõttek egyaránt. Számos szép alkotás született kifújt tojásból,
karton- és krepp papírból. Sorra készültek a szebbnél szebb kre-
atív mûvek, ajándékok.

Az április 4-ei játszóházat jókedvû palacsintázás zárta.
Köszönjük a résztvevõknek, hogy eljöttek, és jól érezték magu-

kat, hiszen a mi munkánk legnagyobb dicsérete a sok vidám
tekintet, és a csillogó szem.

Köszönöm segítõimnek: Barta Zsanettnak, Kõrösi Flóriánnénak,
Mogyorósi Pálnénak, Baranyai Miklósnénak a kiváló helytállást,
a sok munkát az elõkészületek és a foglalkozások idején is. Jövõre
is várunk mindenkit szeretettel.                        N. Czita Tünde

Húsvéti, népi játszóház a mûvelõdési házban

A hagyományokhoz és a jeles napokhoz igazodva, a Monos-
tori Kulturális Egyesület április 11-én megemlékezést tartott a
költészet napjáról, József Attiláról, születésének ünnepén.

A 17 órakor kezdõdõ programon az elõadások a versek, pró-
zák világához kötõdtek. Elsõként Farkas Dominika és Menyhárt
Roberta mondott verset, majd Róka Ramóna oboa szólója kö-
vetkezett, aki az est folyamán több alkalommal szerepelt. Fel-

KÖLTÉSZET NAPJA
nõtt elõadóink is bemutatkoztak, Fellner Tibor verseket, Bedecs
Ilona pedig verset, novellát és néhány furulyaszólót is elõadott.

Az est zárásaként a Monostori Dalárda elõadása következett,
akik megzenésített Petõfi mûvekkel léptek fel.

A mûsor ideje alatt megtekinthetõ volt Turi Katalin környezet-
tel és környezetvédelemmel kapcsolatos fotókiállítása, a fotók
mindegyikét egy rá leginkább jellemzõ idézettel ajánlottuk a kö-
zönségnek.

Szintén az elõadás alatt tekinthették meg Fazakas Gyöngyvér
által összegyûjtött érdekes könyvek válogatását is.

A közönség jól érezte és egy kicsit beleélhette magát József
Attila életébe, korának történéseibe.

Egyesületünk a következõ gondolattal emlékezett a költészet
napjáról:

A mû nem annyira a mûvész,
mint inkább azok által él,
akik szeretik a mûvészetet.
Ezen a napon hívta fel a közönség figyelmét Fellner Tibor

arra, hogy Koppánmonostoron szeretnénk életre hívni az Iroda-
lombarát kört, melyhez várjuk a jelentkezõket, nyitva tartási idõ
alatt a mûvelõdési házban, vagy a következõ telefonszámon:
06-34-344-540

Nagyné Czita Tünde

A felhívás célja, hogy magyar szerzõk ál-
tal írt mesekönyvek, ezekbõl készült
cd-k, dvd-k segítsék a magyarság megõr-
zését a Felvidéken. A Rákóczi Szövetség ko-
máromi tagszervezete, egyeztetve az Észak-
Komáromban mûködõ óvodákkal, az aláb-
bi szerzõk mûveinek adományázását kéri
a komáromi polgároktól, gyerekektõl, civil-
szervezetektõl: Móra Ferenc, Móricz

Magyar szépirodalmat a Felvidék magyar óvodásainak!

A Rákóczi Szövetség felhívása
Zsigmond, Petõfi Sándor, Tamkó Si-
rató Károly, Benedek Elek, Weöres
Sándor, Lázár Ervin, Kányádi Sándor,
Wass Albert,     valamint a Magyar nép-
mesék c c c c c. sor. sor. sor. sor. sorozaozaozaozaozattttt mûvei.
Kérjük a kedves adományozókat, hogy
2009. június 2-án (kedden) , június 3-
án (szerdán) és június 4-én (csütörtö-
kön) délután 14 órától 17 óráig hoz-

zák el a felajánlott mûveket a Szent
Imre Római Katolikus Iskolába. (Ko-
márom, Bajcsy-Zsilinszky u. 15. 5-ös terem)
Terveink szerint június 5-én, pénteken szál-
lítjuk át az adományokat az Észak-komá-
romi óvodáknak.

Köszönettel:
Nemes Andrásné

Rákóczi Szövetség komáromi szervezete
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A koppánmonostori sportpályán 2009. április 24. és 26. között rendezte meg a Magyarock Dalszínház elsõ ízben a
Zenés-sportos- színház találkozóját a sport és a kultúra jegyében. A rendezvény az NKA Közmûvelõdési Szakmai
Kollégiumának támogatásával valósult meg.

Nagy sikerrel zárult az
1. Zenés-sportos- színház találkozó

ték, hogy nemcsak szakmai téren van még mit tanulniuk a szí-
nészektõl, hanem labdarúgásban is.

Eközben a színpadon és környékén már javában zajlottak az
események. Reggeltõl kezdve színházi játszóház várta a gyereke-
ket. Lehetett álarcot, ékszert készíteni, kelléket, makettet gyár-
tani, korhû jelmezekben fényképezkedni, díszletet építeni. A fel-
nõttek eközben az egészségsátorban kaphattak jó tanácsokat. A
játszóház mellett sárkányeregetésre, labdás ügyességi játékokra,
sõt gerelyhajító és súlylökõ bemutatóra is volt kereslet, ami után
természetesen mindent ki is lehetett próbálni.

A színpadi programokat a Garbonciás Néptáncegyüttes nyitot-
ta meg. A pörgõs magyar táncokba még a közönséget is bevonták

egy táncház erejéig, melyet szo-
katlan helyen, a sportpálya gye-
pén tartottak. A délután folya-
mán nagy sikert aratott a Déli-
báb Színház: Pletykás asszonyok
címû mesejátéka. A Fülke Zenei
Egyesület megzenésített gyerekver-
sekkel készült, amit rögtönzött
táncversennyel egészítettek ki. Az
SZPK magyar bajnok floorball
csapata élménybeszámolóval
tarkított floorball bemutatót tar-
tott, majd a Platina Táncstúdió
fiatal tagjai mutathatták meg tu-
dásukat, melyet a Tornádó Cso-
port akrobatikus rockandroll
mûsora követett.

Dalszínházunk is színpadra lépett. Elsõként a nagysikerû Made
in Hungária musicalünk legjobb jeleneteit adtuk elõ, amit a
Magyarock Musical Band koncertje zárt. Elmondhatjuk, hogy
elsõ kezdeményezésünk sikeres volt. Reméljük, hogy a követke-
zõ években az új sportcentrumban folytatódhat rendezvényünk.

Vizeli Csaba

Április 24-én kisebb technikai csúszás után kezdõdhetett meg
a három napos esemény, melyet rögtön a pergõs muzsikával
indított útjára a Vesztegzár zenekar. A monostori sportpályán
felállított szabadtéri színpad a kellemes hõmérsékletû estén egy-
re másra vonzotta a rock szerelmeseit, akik felfokozott hangu-
latban várták az M-Nélkül zenekar nívós produkcióját.

Másnap délelõtt a megnyitó után a nap legjobban várt ese-
ménye következett, a Színészválogatott és a Magyarock Dal-
színház közötti labdarúgó mérkõzés. A szépszámú nézõsereg a
színészválogatott tagjai között több ismerõs arcot is felfedezhe-
tett. Itt volt a Dalszínház régi jó barátja, a népszerû énekes-
színész, Varga Miklós, a Szomszédok óta az egész ország által
kedvelt Nemcsák Károly, a so-
kaknak a Barátok közt Csurgó
Pistijeként megismert, Kiss Zol-
tán (õ védte egyébként a színé-
szek kapuját). Rajtuk kívül a
nagyigmándi Pásztor Tibor,
Mészáros Béla, Frech Zoltán,
Kardos Róbert, Czirbus Tamás,
Donka Sándor, Laklóth Péter,
Tóth Zoltán, Eichner Tamás,
Podusil György, Kamarás Mi-
hály, Tenczel Gábor (Washing-
ton) szerepeltek a csapatban.

Természetesen a Magyarock
Dalszínház tagjai sem tették fel
elõre a kezüket, sõt még erõsí-
tettek is a mérkõzésre. Erre szük-
ség is volt. Az egyesület tagjai mellett szülõk és barátok is be-
szálltak a nagy mérkõzésbe.

Sajnos, az már az elsõ percekben kiderült, hogy a lelkesedés
ebben a sportágban kevés. A színészválogatott tagjai kiváló já-
tékkal rukkoltak elõ, melyhez a mérkõzés elején szinte csak sta-
tisztált a „hazai” együttes. A 11-4-es végeredménytõl függetlenül
mindkét csapat nagyon élvezte a játékot. A hazai fiúk elismer-

A szurkolók... ...és a szereplõk

A csapatok
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Két évvel ezelõtti kalendáriumunkban (Koppánmonostori Ka-
lendárium 2007) Földi Péter 12 kitûnõ bográcsban készíthetõ ételt
kínált nekünk. Bevezetõ gondolatai arra serkentettek, hogy a Mag-
ház elkészülte után kipróbáljuk és megkóstoljuk a kínálatot. A sza-
badban történõ fõzés nem csupán a jó idõ beálltával alkalmazha-
tó, hanem a zordabb, téli idõszakban is. Így tettünk mi is. Ebben
az évben hónapról hónapra haladva elkészítettük az ajánlott étke-
ket. A fogadtatás kedvezõ volt, az ízek felülmúlhatatlanok.

Következõ két hónapra újabb finomságainkkal várjuk a ked-
ves látogatókat, akár kóstolni, akár készíteni szeretnének.

Június 6-án Tarhonyás lecsót készítünk kolbásszal, július 6-
án pedig palóclevest, természetesen bográcsban.

Kedvcsinálásképp közzétesszük receptjeinket.
1. Tarhonyás lecsó kolbásszal:
Hozzávalók: 40 dkg kolbász, 30 dkg házi tarhonya, 15 dkg

füstölt szalonna, 20 dkg vöröshagyma, 40 dkg zöldpaprika, 15
dkg paradicsom, 1 evõkanál pirospaprika, 2 cikk fokhagyma,
ízlés szerint erõs paprika.

A kockára vágott füstölt szalonna kétharmadának kisütött zsír-
ján megpirítjuk a szeletelt vöröshagymát, a zöldpaprikát. Sózzuk,
néhány percig pároljuk, hozzáadjuk a karikára vágott kolbászt,
végül a cikkekre vágott paradicsomot. Pirospaprikával, vágott fok-
hagymával ízesítjük, és a tûzrõl levesszük. Bográcsban a többi
kockára vágott füstölt szalonna zsírján világosbarnára pirítjuk a
tarhonyát. Hozzáadjuk az elkészített kolbászos lecsót, és annyi
vizet öntünk rá, hogy egy ujjnyira ellepje. Szükség szerint sózzuk.
Néhányszor megkeverjük, 10-15 perc múlva levesszük a tûzrõl, szo-
rosan lefedjük és így hagyjuk megpárolódni.

Bográcsban a szabadban
2. Palócleves
Hozzávalók: 1 kg (kicsontozva kb. 50 dkg) birka-, vagy bá-

ránylapocka, esetleg comb, 1 nagyobb vöröshagyma, 3 evõka-
nál olaj, 1 csapott evõkanál pirospaprika, só, fél mokkáskanál
õrölt köménymag, 2 gerezd fokhagyma, 1 kiskanál cseresznye-
paprika-krém, 1 babérlevél, 4 közepes burgonya, 30 dkg zöld-
bab, 2 dl tejföl, 1 kiskanál liszt, fél citrom leve.

Kevés helyen kapni konyhakész birkát vagy bárányt, így a
csontozással kezdjük a munkát. Utána a lapockát megmossuk,
a hártyáját és az inas részeit lefejtjük, és a húst kb. 1,5 centis
kockákra vágjuk. A megtisztított hagymát fölaprítjuk, és bog-
rácsban az olajon kevergetve megfuttatjuk. A húst hozzáadjuk,
fehéredésig sütjük, majd a pirospaprikával megszórjuk. Egy ke-
vés vízzel azonnal fölöntjük, megsózzuk és az õrölt köménnyel,
a zúzott fokhagymával, a paprikakrémmel és a babérlevéllel
fûszerezzük. Lefödve, kis láng fölött puhára pároljuk. Ha köz-
ben zsírjára sül, levét mindig csak egy kevés vízzel pótoljuk.
Közben a burgonyát megtisztítjuk, s mintha gulyáslevest készí-
tenénk, kockákra vágjuk és a zöldbabbal együtt a húshoz ad-
juk. Annyi (kb. 7dl) vizet öntünk rá, amennyi levest szeretnénk,
azután puhára fõzzük. Amikor kész, utána fûszerezzünk, és a
tejföllel simára kevert liszttel sûrítjük, 1-2 percig forraljuk, a cit-
rom levével kissé pikánsra ízesítjük.

Amennyiben felkeltettük érdeklõdésüket, kedvük akad kipró-
bálni és jó közösségben lenni, szeretettel várjuk.*

Oplaznik Gabriella
*A kóstolót önköltségi áron számítjuk az érdeklõdõknek.

Húsvéti briós
kemencében

Húsvét elõtti bográcsozásunk mellett kemencében sült
húsvéti brióssal készültünk. Közkívánatra közzé tesszük a
receptet otthoni felhasználás céljaira.

Hozzávalók:
1/2 kg liszt, tejben futtatott 10 dkg élesztõ, csipet só, 1

tojás sárgája, 1 egész tojás.
A hozzávalókat langyos cukros tejjel lágy tésztává da-

gasztjuk, majd 50 g olvasztott vajat csurgatunk bele, mellyel
ismét átgyúrjuk.

Liszttel beszórva meleg helyen kelesztjük.
Annyi felé vesszük, amennyi brióst készítünk belõle. A

briós adagokat még kétszer 20-20 percenként átgyúrjuk,
kelesztjük. Az utolsó kelesztés elõtt formázzuk, és már úgy
kelesztjük. Tetejét tojással bekenjük és kristálycukorral be-
hintjük, majd pirosra sütjük.

Jó étvágyat!

Földi Péter és Oplaznik Miklós

MAGHASADÁS
ÉLETTÉR Egyesület hírújsága

Megjelenik 2 havonta, 1000 példányban
Kiadó: ÉLETTÉR Egyesület

2903 Komárom, Csendes u. 8. Tel.: 34/526-955 E-mail: eletter@novonet.hu
www.eletteregyesulet.hu

Felelõs kiadó: Markóné Tóth Ágnes  •  Felelõs szerkesztõ: Kiss Károly
Nyomdai munkák: Print-Kom 2000 Kft.
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Amikor hat évvel ezelõtt egy civil mûhelymunka kistérségi ered-
ményeként megfogalmazott gondolatokat kezdtük összeszedni,
nem gondoltunk arra, hogy ilyen népszerû és keresett program
kerekedik belõle. A Föld Napjának hétvégéjén egy túrával egy-
bekötött környezetvédelmi rendezvény és szabadidõs, családi
nap bontakozott ki, amit évrõl-évre több százan keresnek, és
szeretnek.

Magáról a rendezvényrõl az elmúlt évben is szóltunk bõveb-
ben. Most csak néhány fotót illesztettünk be errõl a napról, s
párhuzamosan – gondolatébresztõként – elindítunk egy mozgal-
mat, mely a környezettakarékos életvitelhez vezetõ elsõ lépés.
Mozgalmunk célja, hogy végre ráébredjünk, ne mindig másoktól
várjuk a megoldást, mi magunk is tegyünk jobb, élhetõ jövõn-
kért és utódaink jövõjéért.

A Mit tehetsz Te? mozgalom lényege, hogy megmutassuk, egé-
szen egyszerû cselekedetekkel is jobbá és fenntarthatóbbá vál-
toztathatjuk a körülöttünk lévõ világot. Elég, ha csak odafigye-
lünk cselekedeteinkre és azok következményeire. Ha minden nap
teszünk valami apróságot, tudatosan választunk, vásárolunk,
közlekedünk, döntünk stb. környezetünk fenntarthatósága érde-
kében. S máris tettünk valamit a változásért!

A mindennapi apró cselekedetek része a tájékozódás, mert ha
tudod például, hogy mi az az ökológiai lábnyom-számláló, vagy
mennyi idõ alatt bomlik le egy mûanyag reklámszatyor, akkor már
azt is tudod, mit kell tenned. Minden nap. Mert, ahogy a Föld
napja mozgalom egyik jelszava is mondja: Egyetlen nap kevés…

A Föld Napja Alapítvány (mert ilyen is van!), olyan tesztet
állított össze, amellyel bárki felmérheti, hogy a háztartása és az
életmódja mennyire környezetkímélõ, és milyen tudatosan dönt.
A teszt az alapítvány honlapjáról letölthetõ, és kitölthetõ!

- Ugye nem autóval mész oda, ahová gyalog, bringával vagy
tömegközlekedéssel is eljuthatsz? Figyelj egy órán át egy forgalmas
útkeresztezõdést a reggeli csúcsban: az áthaladó 550 gépkocsi (át-
lag 1,7 emberrel) utasai 10 buszban elférnének, és sokkal kisebb
környezetterhelést okozva sokkal gyorsabban célba érnének.

- Ha gondjaid vannak, nem próbálod magad felesleges fo-
gyasztással megvigasztalni? Céltalan vásárlás, felesleges fogyasz-
tás helyett inkább beszélgess valakivel egy kávé vagy tea mel-
lett, vagy olvass egy jó könyvet. Kiszámoltad már, hány órát
pazarolsz el az életedbõl hetente az áruházakban bolyongva?

- Egyszer használható elemek helyett sokszor tölthetõ akku-
mulátort használsz? Négy elem áráért 1000-szer feltölthetõ ak-
kumulátort vásárolhatsz, és ezzel nemcsak pénztárcádat, de a

Mit tehetsz te? Minden nap számít…
Föld napi túra, immár hatodszor

környezetet is kíméled.
- Mindig megjavíttatod a csöpögõ csapot, vécétartályt? A fo-

lyamatos csöpögés havonta akár egy kádnyi vizet is elpazarol.
- Energiatakarékos kompakt fénycsövet használsz ott, ahol

általában folyamatosan ég a lámpa? Ezzel villanyszámládból
akár 10 százalékot is megtakaríthatsz.

- Mindig jó minõségû, energiatakarékos háztartási gépeket
vásárolsz, ha a régi javíthatatlanul tönkremegy? A jó minõség
ára busásan megtérül, mert kevesebbet fogyaszt és sokkal
hosszabb az élettartama.

- Otthonodban alaposan szigetelted a nyílászárókat, és meg-
felelõ annak árnyékolása, hogy télen õrizd a meleget, nyáron
pedig a hideget? Megfelelõ szigeteléssel, leeresztett redõnyökkel,
vastag sötétítõfüggönyökkel a fûtés- és hûtésszámládat akár 30
százalékkal is csökkentheted.

- Rendszeresen használod a környékeden lévõ szelektív hulla-
dékgyûjtõt, és másokat is ösztönzöl erre? A szelektíven gyûjtött
háztartási hulladék nagy része újrahasznosítható. Jó tudni azt
is, hogy Magyarországon a hulladékhasznosítás 15-20 ezer em-
bernek ad munkát, és az iparág forgalma már ma is közel 150-
200 milliárd forint évente.

- Odafigyelsz, honnan származik az élelmiszer, amit megve-
szel? Például az Ázsiából származó fokhagyma sokat utazik fe-
leslegesen. Ez klímaromboló, mert szállítása sok szén-dioxid-ki-
bocsátással jár, ami fokozza az éghajlatváltozást. Ráadásul a
helyben termelhetõ élelmiszer sok gazdálkodónak ad munkát,
és a hazai fokhagyma jobb ízû.

- Mosakodás közben takarékoskodsz a vízzel? Zuhanyozz kád-
fürdõ helyett! A zuhanyozás harmadannyi vizet igényel, mintha
kádban fürödnél, ráadásul egészségesebb is. Ne folyasd felesle-
gesen a vizet fogmosás, borotválkozás közben se. Víztakarékos
zuhanyfejjel tovább mérsékelhetõ a vízfogyasztás.

- Feleslegesen nem szoktál vasalni? Ha kíméletesen mosol,
feleslegesen nem centrifugázol, és ha ésszerûen teregetsz, simá-
ra igazítod a nedves ruhákat, akkor sokkal kevesebbet kell va-
salnod. Nemcsak rengeteg energiát és ezzel pénzt, de sok idõt is
megtakarítasz.

- A passzív tévénézés helyett gyakran választasz inkább egy köny-
vet, vagy társasjátékozol barátaiddal, gyerekeiddel? Így nemcsak
energiát takarítasz meg, de szellemiekben is gazdagodsz.

(Folytatás a következõ oldalon)
(Folytatás az elõzõ oldalról)
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- Természetes anyagú gyerekjátékokat vásárolsz mûanyag he-
lyett? Nemcsak mint hulladék kezelhetõ könnyebben, de más
élményt nyújt, mint egy mûanyag.

- Saját kezûleg készítesz ajándékot ünnepekkor? A saját kezû-
leg készített ajándék személyre szóló és értékesebb, mint bármi-
lyen tucatáru, haszontalan kütyü. Ha újrahasznosított régi tár-
gyakból, csipkébõl, díszcsomagolóból stb. készül, még jobb.

- Ha vásárolni indulsz, mindig viszel magaddal valamilyen
szatyrot, vagy kosarat? Világszerte percenként átlagosan félmil-
lió (havonta 38 milliárd) egyszer használatos nejlonszatyor kerül
forgalomba. A kidobott nejlonszatyor a környezetbe kerülve csak
nagyon lassan bomlik le. Ne fogadj el mûanyag reklámszatyrot
az áruházakban.

- Filteres tea helyett ugye mindig teafüvet vásárolsz? Egészsé-
gedet és a fákat is kíméled! A teaszûrõt elég egyszer megvenned.

- Szúnyoghálót használsz a rovarok ellen? Vegyszerek, elektro-
mos riasztók helyett ideális és környezetkímélõ. Háló híján õrölj
meg szegfûszeget, tedd levendula- és citromolajjal együtt páro-
logtató tálba vagy aromamécsesbe. Nyitott ablak mellett sem
jönnek be a szúnyogok.

- Friss élelmiszert fogyasztasz, ha választhatsz? A fagyasztott,
félkész- vagy készételek tápértéke mindig kisebb, mint a frisseké.
Ráadásul a feldolgozott élelmiszerek energiaigénye jóval nagyobb
és a csomagolásuk rögtön a kukában végzi.

- Komposzttal táplálod kertedet? Sose a növényt tápláld, ha-
nem a talaját. A komposzt nagyon fontos szerves növényi erõ-
forrás. Készítésével a szerves hulladékot is újrahasznosítod.

Mit tehetsz te? Minden nap számít…
Föld napi túra, immár hatodszor

- Szoktál kuktában fõzni? Ha kuktában fõzünk, az energiafel-
használás akár 40 százaléka, míg az idõráfordítás 70 százaléka
is megtakarítható.

- Ugye nem szoktad készenléti (stand by) üzemmódban hagy-
ni elektromos készülékeidet? Ezeket mindig kapcsold ki, mert
stand by módban készülékenként a normál üzemmód 5-15 szá-
zalékát fogyasztják.

- Víztakarékos vécétartályt használsz? A hagyományost érde-
mes víztakarékosra cserélni, így akár a felére is csökkenthetõ a
vécé vízfelhasználása. A víz drága kincs, hiánya a Föld egyre
nagyobb területén okoz gondot.

- Ültettél már fát, akár közterületen is? Segíts Te is zöldeb-
bé varázsolni a városokat, köztereket. Ültess fát a kertben,
ládába cserjét az erkélyeden, kezdeményezz faültetést az ut-
cában, a téren, akárhol. Nyugalmat áraszt, tisztítja a leve-
gõt és árnyat ad.

- Szerveztél már több embert megmozgató környezetjobbító
eseményt? Egy évben legalább egyszer (például a Föld napján)
szervezz barátaiddal, kollegáiddal mondjuk nagytakarítást tele-
püléseden. Ötlettárat találsz a Föld napi rendezvények között.

És még sorolhatnánk sorra, azokat az egyszerû és – lássuk be
– nem nagy áldozatot hozó apró cselekvéseket, amelyek könnyeb-
bé és takarékosabbá tehetik életünket.

 Rád bízzuk, Te döntesz, mennyit fogadsz meg, valósítasz meg
mindebbõl. De ne feledd: minden nap számít…

Tóth Ágnes
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Elõször 2008. október 11-én, Szõnyben a
Bozsik József Általános Iskolában találkozha-
tott a nagyérdemû Turi Katalin különleges fo-
tóival az Egészségnap rendezvényen.

A képek önmagukért beszéltek. A kiál-
lítás mottója, illetve Kata hitvallása a té-
mával kapcsolatban, elsõ hallásra meg-
döbbentette a nézelõdõt és mélyen elgon-
dolkoztatta!

 „ Te már megélted a múltat,
és van egyfajta jelened.
Közelít a jövõ s azt
Már gyermeked éli meg.
De mondd, mit kívánsz neki?
Mocsokban élje életét?
Tégy ma valamit te is
A tisztább holnapért!”
A „Szépség és a környezet” címû kiállí-

tás sorozat elsõ állomásán az iskolások
még napokig tûnõdhettek a fotók nyúj-
totta szépségen és irónián.

Kata leghõbb vágya teljesült akkor, ami-
kor „hazahozhatta” Koppánmonostorra
a Dózsa György Általános Iskolába is a
gyûjteményt. Az „Öregdiák Találkozó”
rendkívül jó lehetõség volt arra, hogy az
egykori kisdiák megmutassa mivé érett.

Általános- és középiskolai tanulmányai
után a szombathelyi Berzsenyi Dániel
Tanárképzõ Fõiskolán szerzett diplomát.
Végzettségét tekintve, rajzszakos tanár.

„Tégy ma valamit te is a tisztább holnapért!”
Hojka Jánosné igazgatónõ nagy szere-

tettel köszöntötte, és támogatta a kiállí-
tás népszerûsítését. A tanulók számára az
alkotó, a fotók megtekintésén túl elõadást
szervezett, a környezetvédelemrõl és a
környezettudatos életmódról.

A gyermekekben érezhetõ változásokat
hozott a kiállítás, napokig beszéltek az
iskolában és otthon a témáról.

Kata az iskolákban rajzpályázatot hir-
detett, ezzel ösztönözve a fiatalokat, hogy
komolyan gondolkodjanak el környeze-
tük megóvásáról, és ezt „formába önt-
ve” készítsék el festményeiken, rajzaikon.

Külön öröm, hogy a pályázatra nagyon
sok alkotás érkezett, és a vendégkönyvbe
értékes vélemények kerültek.

A nebulókban és a felnõttekben elindí-
tott pozitív gondolatsor még nem állt
meg! Megtalálni a harmóniát a környe-
zet és a benne rejlõ szépség között.

Kata szeretné a kiállítást Komárom min-
den iskolájába eljuttatni, és néhány óvo-
da is a szerencsés állomások részese le-
het. Az utcán apró óvodás gyermekek
felismerik, és megállítják séta közben.

A csöppségek emlékeznek a fiatal lány-
ra, aki kontrasztba állítva mutatja be a
növények, állatok és a táj szépségét, va-
lamint az eldobált hulladék által csúfí-
tott környezetet. A képeken láthatók:
õzek, virágok, katicabogár, de szemét
között úszkáló vadkacsák is. Az óvodás
gyermekek arra is emlékeznek, hogy a
mesejáték, a móka, és a kiállítás logóját
ábrázoló ajándékba kapott kifestõ milyen
csodálatossá varázsolta a napjukat!

Az elmúlt év utolsó hónapjai nagyon
mozgalmasan teltek, és még nincs vége!

A vándorkiállítás idén is folytatta, meg-
hívást kapott Tatabányára a Megyehá-
zára, s a Föld Napjához köthetõen Ko-
máromban a Monostori Erõdben nyílt
meg a kiállítást 2009. április 25-tõl.

N. B.J.Turi Kata

A Föld napján, április 22-én szokás szerint ismét bekapcso-
lódtunk a városi takarítási akcióba. Még az iskolában megkap-
tuk a zsákokat, kesztyûket, megtudtuk merre megyünk. Magunkra
öltöttük a láthatósági mellényeket, s aztán indulás!

A monostori kerékpárút két oldalát délután a szülõkkel, testvé-
rekkel közösen tisztítottuk meg.  Most is, - mint mindig, - versengés
volt azért, kinek a zsákja telik meg elsõnek, a legtöbbször.

Ebben az évben annyira kirívóan sok szemetet nem találtunk,
de ismét akadtak érdekességek. A sétáló és pille palack, a sörös
és energia italos doboz, a papír zsebkendõ megszokott dolog.
De egy babakocsi? Kerestük a gyereket is, de - azt hála égnek, -
nem találtuk meg.  A fiúk legnagyobb meglepetésére, férfi alsó-
nadrágok is akadtak bõven.

A legszebb élményünk egy kerítésen kiszóló gyermek, aki figyel-
meztetett a házuk elõtti szemétkupacra. Ajánlotta, hogy azt is össze-
szedhetjük. Nem szép dolog, de visszaszóltunk: Te is megteheted!

Kellemesen elfáradva tértünk vissza az iskolába, azzal a tu-
dattal, hogy ma megint tettünk valamit, amivel hasznára vol-
tunk lakóközösségünknek.

Örömünket, lelkesedésünket már másnap lelombozta a ránk
váró látvány. Újra láttunk zsebbõl kizuhanó pzs-t, pillepalackot,
sörös dobozt, konyhai szemeteszsákot az út mellett, amit a kíván-
csi kutyák széttéptek, a szél pedig kedvére cipelte a benne lévõket.

Miközben dühöngtem, felmerült bennem egy kérdés: mindezt
látva, hogyan kérjem jövõre újra kis tanítványaimat arra, le-
gyünk újra részesei a városi akciónak?

Volt mit tisztázni
- Mond, mit ér? -

Abban biztos vagyok, hogy annak a kezébõl, zsebébõl nem
zuhan ki szemét az útra, aki órákon át hajladozik, szedi más
szemetét. Mi önként vállaltuk. Talán nem önkéntes alapon kel-
lene ezt végezni? Kötelezni kellene mindenkit?

A családi házak környékén többnyire rend, tisztaság van, fõleg
az idõsebbek háza elõtt. A tömb házaknak látszatra nincs gazdá-
juk. Az ott élõk mindig mástól várják el, hogy rendet tegyenek
utánuk. Ritka, mint a fehér holló, hogy egy-egy lakóközösség össze-
fogjon azért, hogy megszépítse környezetét, virágot ültessen, ge-
reblyézzen, - uram bocsáss, - talán összeszedje a szemetet.

Ha már nem szedjük, legalább ne szórjuk el!
Dózsa György Ált. Isk. 3. osztályosai és osztályfõnök-

ük Juhász Gáborné
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A koppánmonostori sportpályán szépen halad az építkezés és
a tervek szerint az augusztus 20-ai falunapi rendezvények kere-
tében megtörténik az új öltözõ ünnepélyes felavatása is.

A modern, minden igényt kielégítõ épületben négy játékosi és
egy bírói öltözõ, egészségügyi szoba, szertárak, és egyéb szolgál-
tató helyiségek kerülnek kialakításra. Célunk az új épület lehetõ
legjobb kihasználtsága, azaz a KMSE rendezvényei mellett ott-
hont adni más szervezetek sporteseményeinek, rendezvényeinek.

A pálya mellett haladva feltûnhet egy másik munkálat is, mely
a közelmúltban kezdõdött. A sporttelep körbekerítésének beru-
házását a Koppánmonostori Részönkormányzat településfejlesz-
tésre kiírt pályázatának támogatásából finanszírozzuk. Támo-
gatásukból tudjuk fedezni az anyagköltségeket, s maga az építé-
se társadalmi munkában folyik.

Mint a terület felelõs használója, gazdája, egyesületünk fon-
tosnak tartja az immár egyre komolyabb értékkel rendelkezõ te-
rület óvását, felügyelet alatt tartását.

A kerítés védelmet nyújt a játszótér és az ipari park forgalmas
útja között is.

Természetesen minden sportolni, kikapcsolódni vágyó monos-
tori elõtt továbbra is nyitva áll a kapu napközben, akár aktív
testmozgásért, kikapcsolódásért, vagy a játszótérre érkezik.

Öltözõ, közösségi tér épül a sportpályán

Reméljük, sok örömet tartogat a jövõre nézve szépülõ létesít-
ményünk mind egyesületünk sportolóinak, szurkolóinak, mind
pedig a helyi lakosságnak, kulturált körülményeket nyújtván spor-
tolásra és aktív szabadidõs tevékenységre.

Labancz Ádám

Családi sportvetélkedõre várjuk a kedves érdeklõdõket június
27-én a sportpályán. Az elmúlt év sikeres kezdeményezésének
köszönhetõen ebben az évben is nagy tervekkel és lendülettel
készülünk erre a napra.

Az egész napos együttlét során most is minden korosztály
számára készítünk mozgásos, sportos tevékenységeket. Ismét
várunk vendégeket, lesznek bemutatók, rendhagyó tornák és
sok-sok meglepetés. A napi játékok, próbák során most is
gyûjthetitek a kavicsot, tallért, amit a szatócsboltban be-
válthattok.

Délelõtt 10 órától várjuk az érdeklõdõket a sportpályán.
Labancz Ádám

Mozdulj Ránk

Volt reggeli bemelegítés

és vigasság...küzdelem...
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Az Önkéntesek Hete egy hét éves múltra visszatekintõ, egy
hetes, önkéntességre épülõ országos programsorozat, melynek
legfontosabb célja, hogy felhívja a figyelmet az önkéntesek által
végzett tevékenységek társadalmi jelentõségére, népszerûsítse az
önkéntességet és növelje annak elismertségét.

     Arra törekszünk, hogy az egyhetes rendezvénysorozat alatt
Magyarország minden részérõl a lehetõ legtöbb civil szervezet,
cég, közintézmény és önkéntes kapcsolódjon be közcélú progra-
mokba, minél több lehetõség adódjon önkéntes tevékenységben
való részvételre, s így a média segítségével egy héten keresztül
koncentrált figyelmet irányíthassunk az önkéntességre.

Kik csatlakozhatnak?
Egyrészt, mindazok a civil szervezetek és intézmények (közép-

iskolák, egyetemek, fõiskolák, kórházak, szociális ellátó intéz-
mények, gyermekotthonok, idõsek otthonai), akik rendszeresen
vonnak be önkénteseket munkájukba, illetve mindazok a cégek,
ahol a dolgozók szívesen vesznek részt közösen szervezett önkén-
tes programokban. Másrészt, magánemberként bárki, aki úgy
érzi, hogy hosszú-, vagy rövidtávon szeretne bekapcsolódni bár-
mely, - a Hét során programot kínáló - szervezet életébe, értel-
mesen tölteni a szabadidejét, vagy egyszerûen csak eltölteni egy
kellemes napot jó csapatban, olyan tevékenységgel, ami má-
soknak is hasznára válhat.     

Miért csatlakoznak a magánemberek?  
• Mert egy jó önkéntes programmal hasznosan, közösségben

tölthetik a szabadidejüket,

Az Önkéntesek Hete*
• Mert megismerhetik, mások miért kapcsolódnak be egy szer-

vezet életébe önkéntesként,
• Tapasztalatokat gyûjthetnek a munkájukhoz, tanulmánya-

ikhoz szorosan nem kapcsolódó területeken is,
• Bõvíthetik ismereteiket olyan területen, ami érdekli õket,
• Készségeik, képességeik bõvülnek, eddig ismeretlen terüle-

ten próbálhatják ki magukat,
• És még sokáig sorolhatnánk az érveket.
A Mag-házban tevékenykedõ szervezetek életében az önkén-

tes munkára nagy hangsúlyt helyezünk. Ahhoz, hogy felépíthet-
tük és üzemeltetjük, több tucat magánember áldozatos munká-
jára volt és van szükségünk. Mi ebben az évben kapcsolódtunk
elsõ alkalommal az országos rendezvénysorozathoz. Május elsõ
hetében több helyszínen és munkafolyamatban vettünk részt.
Folytattuk a Mag-ház játszóterének kiépítését, felépítettük a bog-
rácsozáshoz alkalmas helyet, kifestettük a melléképületet, par-
lagfüvet irtottunk, levágtuk a füvet a templom udvarán és meg-
kezdtük a harangláb lefestését is. Fiatal önkénteseink aktív sze-
repet vállaltak kortársaik képzésében, s a hét végén egy könnyed
együttléttel köszöntük meg önzetlenségüket. A Fenyves Tábor
két napra az önkéntesektõl volt hangos.

Aki kedvet kapott, ne várjon egy évig! Mag-házunkban szerte-
ágazó, kreatív, önmegvalósításához is szeretettel várunk min-
denkit.                                                       Monostori Éva

*A rendezvénysorozatot a Nemzeti Kulturális Alapprogram Civil
Szolgáltató, Fejlesztõ és Információs Kollégiuma támogatta.

Megérkezett a homok isKészül a tûzrakó

Képzeljünk el egy olyan munkanapot, amikor a cég alkal-
mazottainak nem kell bemenniük a munkahelyükre, hanem
ha kedvük tartja, elmehetnek kerítést festeni a vezérigazga-
tóval. A vállalati önkéntesség lényege, hogy a dolgozók ön-
ként vállalhatnak valamilyen jótékony munkát, amivel úgy
tûnik, mindenki jól jár. A Nyugat-Európában már jó ideje
elterjedt vállalati önkéntesség Magyarországon még csak kis
szeletét jelenti a cégek társadalmi felelõsségvállalásának
(corporate social responsibility, CSR), de annak egyik leg-
gyorsabban fejlõdõ része. Az Angliából indult szokás iránt
mintegy három éve erõsödött meg az érdeklõdés hazánkban
is – elsõsorban a multik közremûködésének köszönhetõen –,
ám ma még sok gyermekbetegséggel küzd. Az elsõ bökkenõ,

A válságban divatba jött a vállalati önkéntesség
hogy egy merev rendszerû mamutvállalat gyakran azt sem
tudja, hogy ki az illetékes egy ilyen esemény koordinálásá-
ban. Ha pedig az önként vállalt munka költségekkel is jár
(mondjuk festéket vagy ásót kell venni), akkor ott a nagy
kérdés, hogy vajon melyik büdzsébõl fizessék azt ki. A leg-
több helyen azonban vagy a marketingesekhez, vagy a hu-
mánerõforrás-menedzsmenthez tartozik – természetesen
mindkettõben van logika. A vállalati önkéntesség ugyanis
mindenképpen „jól eladható” tevékenység, amivel lehet erõ-
síteni a cég arculatát – vagyis tökéletesen beilleszthetõ a
hagyományos PR- és marketingtevékenységek közé.

Zubreczki Dávid
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Mikolasek Zsófia:

Miért jó a csigának?
Csigabiga rám nézett

az egyik szemével,
a másikkal a bokorba kukucskált.

Vicces nagyon, hogy egyszerre
kétfelé tud nézni.

S most már azt is tudom,
mért nem tud beszélni.
Ahhoz, hogy elmondja,

mit két szemével lát,
szájból is legalább

kettõ dukál.
Az egyikkel elmondaná,

mi van a bokorban,
a másikkal a süninek

mesélhetne rólam.
(A süninek, aki ott ül a bokorban.)

Szegény csigát jól
elkapkodta valaki!

Itt van, nemde,
Ön is vette észre,
A gyermeknap,
Mely terhet ró kendre?

Urnák állnak
Kint az utcasarkon,
S a sarkadra
Lépnek s mondják: pardon!
Úrnõk mondják:
„Pardon! álljon meg kegyed,
S ejtsen az urnába
Fillért avagy bankjegyet.”
És az arcunk
Szép lesz, mint a kréta,
Eszünkbe jut tegnapelõttrõl
A margaréta,
Hej,
S búsan lecsügged a fej.
Ámde
A bún az ember

Könnyen túl ad,
S ismét víg lesz a hangulat,
Mert Borbély Lili,
Ki a táncban cárnõ,
S aki a legszebb hacacárnõ,
Ellejti még egyszer
A hacacárét,
S te úgy véled, jó olvasóm,
Hogy nem kár
Az utolsó krajcárért,
Mely zsebedben maradt még ma,
S kiadod azt is
Jótékony célra.
Azonban
A jótékonysági haszonban
Percentet ad õ is,
A Nagyerdõ.
Hol illatos lesz a lég
A sok néptõl,
Mint a tepertõ,
És elfogy sok sör,

PÜNKÖSDI GYERMEKNAP

„Jézus tanítványa voltam
Gyermekekhez lehajoltam.
A szívemhez fölemeltem
Szeretetre így neveltem.”
             (Benedek Elek)

Felkészülés a lovagi tornára Az udvari kézmûheves mûhely

És sok bor is,
És boldog lesz sok káplár
És sok Boris,
És lezajlik
A víg népünnep,
Lesz sok rúdmászás
És nem kevés
Lepényevés

És egyéb attrakciói
A szent ügynek.
Így a város
Minden lakója
Lerója
A gyermeknapi akciót,
S csak én egyedül képezek
Egy nem ünneplõ frakciót.
Ajkamon sóhaj rándul át,
Mert nem tehetek az urnákba,
Legfeljebb, sajnos,
Pár zálogcédulát.

A természet vagy Isten…
Nem tudom, valaki.

Kétfelé lát, de
csak egy szája van.

Persze a legjobb még
mindig hátravan:

hiába lát két szemével is
sokkal jobb lakást,
elköltözni nem tud,

s ha megkockáztatna
netán egy utazást,

viheti magával
minden cókmókját.

Igaz, ha már útnak
indult, s oda is ért,
van hol laknia, s

szemével egyszerre
kétfelé nézelõdhet.

Elmondani úgye nem tudja,
mit lát.

Persze leírhatná,
de nincs keze…

Nekem úgy tûnik,
hogy valaki,

(természet vagy Isten?)
Nem tudom, valaki,

azt akarta, hogy a csiga
sok mindent lásson,

de ne tudja elmondani!
(A kaméleon is ilyen,
csak neki nincs háza,

viszont õ
mindenhova

könnyen be tud
illeszkedni.)
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Emlékeztek, pont egy évvel ezelõtt, gyermeknapon micsoda
reneszánsz udvari és vásári forgatagba csöppentetek a Posta-réten?

Volt mutatványos, céllövölde, kézmûves mûhely, ügyességi
verseny, az elengedhetetlen szatócsbolt, na és persze itt volt
személyesen Mátyás király bûbájos feleségével, Beatrix-szal. Aki
ügyes, leleményes volt, értette a „királyi” találós kérdéseket,
megfelelõ jutalmat kapott, Mátyás módjára.

Hát idén is nagy lesz a zûrzavar Monostoron. Most is lesz
király és királyné, játék, zene, tánc, ügyességi vetélkedõ, vásári
hangulat, no, és sok-sok meglepetés. De ki is lesz a királyi pár? A
gyermeknap legügyesebb legénye és kisasszonya, hiszen ünnepünk
pont egybe esik Pünkösddel, amikor a néphagyomány szerint
királyválasztások történtek országszerte. A királyi pár a nap
folyamán, az ügyességi próbákon a legeredményesebbek közül
kerülhet ki.

Régen a nyertes, a címmel együtt számos kiváltságot kapott.
Jókai Mór Egy magyar nábob címû regénye pontosan beszámol
ezekrõl az egy évig érvényes elõjogokról: a király ingyen ehetett és
ihatott a kocsmákban, a kontót a közösség fizette; társai õrizték
marháit és lovait; hivatalos volt az ünnepségekre; nem kapott testi
fenyítést csekély vétség esetén; és nem utolsó sorban tisztelet övezte.

De mit kap a mi királyi párunk? Ez legyen meglepetés. Gyertek
el, és küzdjetek meg a királyi elõjogokért!

Mátyás király és a szépséges Beatrix
a Posta-réten

A Pünkösdi Gyermeknap május 30-án, szombaton, reggel 9
órakor kezdõdik a Dózsa György Mûvelõdési Házban és udvarán.

Ne felejtsétek, ez a nap a tiétek! Tegyétek emlékezetessé!
Monostori Éva

Mátyás és Beatrix

Ezzel a jelmondattal indult útjára 2003-ban, az anyák napjá-
hoz kapcsolódóan a születés hete rendezvénysorozat az ország
számos városában, településén.

A szervezõk azzal a céllal indították el a rendezvénysorozatot,
hogy a várandós, szülés elõtt álló kismamák, családok minél
szélesebb körû tájékoztatást kaphassanak az elõttük álló nagy
eseményrõl, illetve a számukra elérhetõ választási lehetõségek-
rõl. Hogy a szülés ne csak megtörténjen velük, de életüknek
valóban egyik legemlékezetesebb, legszebb élménye lehessen kis-
babájuk világra hozatala; lehetõség szerint olyan körülmények
között, amely mamának és babának egyaránt megnyugtató,
bensõséges környezetet teremt, amelyben háboríthatatlanul fi-
gyelhetnek egymásra, saját igényeikre.

A rendezvényeken szülészorvosok, szülésznõk, bábák, dúlák,
védõnõk, szülésfelkészítõk, pszichológusok, homeopaták, gyógy-
tornászok, mentálhigiénés szakemberek, szoptatási tanácsadók

Születés Hete
„Ha nem ismered a lehetõségeidet, akkor egy sincsen.”

beszélgetnek az érdeklõdõkkel, remélve, hogy a programok egy-
re több várandós nõt és családot segítenek hozzá, hogy a váran-
dósság ideje és maga a szülés ne szorongással, bizonytalanság-
gal, aggodalmakkal teli idõszak legyen, hanem megfelelõen fel-
készüljenek erre a szép eseményre.

A mára mozgalommá vált kezdeményezéshez – hagyomány-
teremtõ céllal - kapcsolódott az Élettér Egyesület.

2009. április 27-e és május 10-e között a Mag-házban került
sor a rendezvénysorozatunkra.

A szülés elõtt állók, várandós kismamák, a kisgyermekes szü-
lõk és az érdeklõdõ családok szülésznõvel, védõnõvel, gyermek-
orvossal, gyógypedagógussal és lelkésszel beszélgethettek az õket
érdeklõ kérdésekrõl, a felmerülõ problémákról.

Születés Hete rendezvénysorozat nem csupán szûkebb érte-
lemben foglalkozott a szüléssel, az emberi élet elsõ, meghatáro-
zó élményével, de a programok között számtalan a szülés utáni
idõszakhoz, a szoptatáshoz, a gyermeknevelés kérdéseihez pró-
báltunk segítséget nyújtani, miközben hangsúlyoztuk az apák, a
nagyszülõk, a család szerepének fontosságát is.

A programokon a Biztos Kezdet Klubba járó szülõk (kisma-
mák) nagy számban vettek részt, aktivitásukkal hozzájárultak
rendezvényünk sikeréhez.

 A Születés Hete programsorozatunk sikerében, a szakmai
szereplõknek is – Körmendi Miklósné szülésznõnek, Rózsásné
Szlávik Anett, Türinger Emõke gyógytornászoknak, Piskovszky
Jánosné és Borbélyné Gál Gabriella védõnõknek, dr. Schler
Szilvia csecsemõ és gyermekgyógyász szakorvosnak, Rády Zsu-
zsanna nevelési tanácsadó vezetõjének, Máté László esperes úrnak
- nagy szerepe volt. A munkájukat ezúton is megköszönjük.

Rigó Rozália
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HELYBEN AJÁNLJUK
május 4-16. Önkéntesek Hete rendezvénysorozat a telepü-

lés közterületein, civil  szervezeteinél. Élettér Egyesü-
let

május 15-16. Ifjúsági közösségfejlesztési képzés a komáro-
mi szakközépiskolások részére. Élettér Egyesület.

május 24., 10.00 óra Bérmálási ünnepség a koppánmo-
nostori Mária Kápolnában.

május 30., 9.00 óra Pünkösdi Gyermeknap a Dózsa György
Mûvelõdési Házba.

június 6., 10.00 óra Mag-ház. Tarhonyás lecsó bogrács-
ban. Komáromi Talpasíjászok

június 27., 15.00 óra „Mozdulj ránk!” Sportos családi nap
a sportpályán. Koppánymonostori  Sportegyesület

július 6., 10.00 óra Mag-ház. Palócleves bográcsban. Ko-
máromi Talpasíjászok

július 13- 17., 8.00-16.00 óráig Nyári kézmûves kuckó.
Dózsa György Mûvelõdési Ház

július 18. „II.: Szalmaláng Fesztivál” a Dózsa György Mû-
velõdési Házban. Monostori  Kulturális  Egyesület.

Tájékoztatjuk a kedves érdeklõdõket, hogy Mag-házunk
július elsejétõl augusztus végéig helyszínt ad a Kerecsen Ifjú-
sági Egyesület által felvállalt nyári, szünidõs gyermeknap-
közinek. Hétköznapokon reggel 7 órától, este 19 óráig vár-
ják felügyelettel és színes programokkal az óvodás és kisis-
kolás korosztályú gyermekeket.

A program önköltsége 1200Ft napidíj. Testvérek esetén
kedvezményt biztosítunk. Az ár nem tartalmazza a napi étke-
zés költségét, mely igény szerint rendelhetõ.

Jelentkezni és érdeklõdni lehet a Mag-házban nyitvatar-
tási idõben, telefonon (526-955) és e-mail-en
(eletter@novonet.hu).

PÁLYÁZAT
„Ki - Mûvelt Magyarock” iskolai versenyek és pályázatok 2009.
A Magyarock Dalszínház 2009 tavaszán új kezdemé-

nyezést indít a kistérség diákjai számára. Rajz- és ma-
kett készítõ pályázat mellett mûveltségi és népdalének-
lési vetélkedõkre is várja az általános és középiskolás
diákokat.

2009-tõl kezdve minden év tavaszán az aktuális bemutató-
hoz kapcsolódóan pályázatokat és versenyeket ír ki az egyesület
mûvészeti, mûveltségi és zenei témában is a helyi és a kistérségi
oktatási intézmények számára. Bízunk benne, hogy ezáltal sike-
rül közelebb hozni a különbözõ korokat, eseményeket, irodalmi
mûveket a fiatalokhoz, s emellett még többen ismerhetik meg a
Magyarock Dalszínházat is.

Az elsõ ilyen próbálkozásunk az új nyári premierünkhöz, a
Klapka címû rockmusical õsbemutatójához kapcsolódik. Témánk
az 1848-49-es forradalom és szabadságharc, Komárom és maga
Klapka György. A középiskolásokat és az általános iskola 7-8
évfolyamos tanulóit mûveltségi vetélkedõre invitáljuk, a kiseb-
bek számára pedig rajz, illetve makett készítõ pályázatot írtunk
ki. Emellett ’48-as téma köré épülõ népdaléneklési versenyt is
meghirdettünk.

Az eredményhirdetést május 28-án egy gálamûsor keretében
tervezi az egyesület a vetélkedõk, pályázatok zárásaként. Errõl a
késõbbiekben külön tájékoztatást ad a honlap.

A felhívás és a hozzá tartozó adatlapok az internetrõl letölt-
hetõek: www.magyarockdalszinhaz.hu oldalon.

Várjuk minden érdeklõdõ jelentkezését!
Információ: Vizeli Csaba 70/334-9311
magyarock@vivamail.hu

Százhatvan közösségi önkéntes pro-
jekt és közel 19000 résztvevõ az idei Ön-
kéntes Fiatalok Napja jelenlegi mérle-
ge. Önkéntesek – kicsik és nagyok egy-
aránt – tettek saját közösségeikért ápri-
l is  25-én, szombaton Gyulától
Nádasdig, Miskolctól Pécsig, köztük
Komárom- Koppánmonostor is.

Vajon mi lehet a közös a Borsodbótai
Kamaszokban, a szekszárdi Csapó Dáni-
el középiskola diákjaiban, vagy
Nagymágocs település lakóiban?

A válasz: mindannyian a 2008-as év
KÖZÖD! Díjainak büszke tulajdonosai.
Most itt a lehetõség, hogy folytassuk ezt
a sort!

A tavalyihoz hasonlóan 2009-ben is dí-
jakat osztanak ki az Önkéntes Fiatalok
Napján résztvevõ programok és megva-

KÖZÖD! Önkéntes Fiatalok Napja: közel
tizenkilencezren vagyunk!

lósítóik között. A KÖZÖD! Díjakat idén a
következõ kategóriákban lehet elnyerni:

- A legkisebb település,
- A legtöbb embert megmozgató prog-

ram,
- Legkreatívabb program díja,
- Hátrányos helyzetû embereket bevo-

nó program.
Magyarországon a rendezvény koor-

dinátora a Demokratikus Ifjúságért Ala-
pítvány (DIA), melynek hitvallása, hogy
a demokratikus értékek és a hozzájuk
kapcsolódó magatartásformák tapasz-
talati tanulás útján is elsajátíthatóak.
Az alapítvány ennek érdekében immár
tíz éve a közösségi részvétel és a közös-
ségi tanulás segítségével fejleszti a fia-
talok demokratikus állampolgári kész-
ségeit Magyarországon és a környezõ

országokban. Az alapítvány többek kö-
zött pedagógusokat és ifjúsági szakem-
bereket képez, és álláskeresõ fiatalok-
nak segít esélyeik növelésében. Az ala-
pítvány ifjúsági csoportokkal, iskolák-
kal, önkormányzatokkal, valamint a ha-
zai médiával együttmûködve kíván ha-
gyományt teremteni az ifjúsági önkén-
tesség évi egyszeri megünneplésére.

Koppánmonostorról két rendez-
vénnyel kapcsolódtunk. A Dózsa
György általános iskola tanulói a tele-
pülés utcáit tisztították meg a szemét-
tõl, míg a Mag-ház szervezetei az Ácsi
Bakancsos Klubbal közösen immár ha-
todik alkalommal szervezték meg az
Ácsi Erdõben a Föld Napi Túrát.

O. J. Andrea
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(A képen: Szent József Jézussal. Ró-
zsadombi Krisztus Király-templom)

Sokszor az engedetlenség kicsiny bûnével
kezdõdik a lélek zuhanása. A világ min-
den baja és bûne az õsengedetlenségbõl
fakad.
Így van ez velünk is: egyetlen engedetlen-
ség elég ahhoz, hogy csõstül bajt hozzon
az életünkbe. Meg kell értenünk, hogy az
engedelmességben Isten van, aki úgy hív
minket, mint a Szûzanyát. Isten nem köz-
vetlenül szólt hozzá, hanem egy angyal
által, és Mária megcselekedvén azt, amit
az angyal mondott, engedelmeskedett Is-
tennek.
Hasonlóképp van ez velünk is: Isten nem
közvetlenül jön el. Nincs tehát értelme el-
rejtõzni, csalni. Nincs értelme a színle-
lésnek.

MÁJUS

Május 1.: Májusfaállítás

Május 4.:     Flórián napja, a tûzoltók vé-
dõszentje.

Május 16.:     Nepomuki Szent János (a gyó-
nási titkot megõrzõ cseh vértanú ün-
nepe). A hajósok, hídvámosok, dere-
lyések védõszentje.

Május 25.:     Orbán napja, a kádárok,
kocsmárosok, szõlõtermesztõk védõ-
szentje

Pünkösdi ünnepkör:

Áldozócsütörtök: Jézus mennybemene-
telének ünnepe, a húsvétot követõ
negyvenedik nap.

Pünkösd: A húsvétot követõ ötvenedik
nap. Pünkösd az egyház születésnapja.

Pünkösdi királyválasztás: Valamilyen
ügyességi próbával választották.
Európa jelentõs részén a középkor óta
megrendezik a pünkösdi királyválasztást.

Szentháromság napja: Pünkösd utáni
vasárnap. Kultusza a barokk korban
teljesedett ki. Számos szobrot állítot-
tak tiszteletére, sok helyen pedig a
templom búcsúnapja.

Úrnapja: Az Oltáriszentség ünnepe, pünkösd
utáni második csütörtök, körmenet.

JÚNIUS
Június 8.: Medárd napja, idõjárásjósló

nap. A közhiedelem szerint, ha ezen a
napon esik az esõ, akkor negyven na-
pig esni fog.

Május 24.
A gyenge, fiatal facsemetét erõs cövek-
hez szokták kötözni, hogy derékba ne tör-
je a szél. Amikor az, az évek hosszú so-
rán megerõsödött, elveszik mellõle a cö-
veket, mert a fának már megvan az a
belsõ ereje, amellyel önmagában is ellen
tud állni bármilyen viharnak. Nemhiába
hívják latinul confirmatio-nak: a bérmá-
lás szentsége ezt a belsõ megerõsítést adja
a fiatal kereszténynek. A latin firmus szó
azt jelenti, hogy erõs, az erõnek a tartás,
ellenállás, szívósság jelentésárnyalatával.
A fiatal gyermeket óvja a szülõi otthon
melege, a szülõk, nevelõk ereje biztosítják
zavartalan növekedését. De ahogy növek-
szik, erõsödik a gyerek, úgy növekszik sza-
badsága és egyben élettere is, s úgy enge-
dik õt gondviselõi fokozatosan egyre na-
gyobb veszélyekkel szembenézni. Míg fizi-
kai táplálkozás és testedzés a csontokat,
izmokat erõsíti, addig a bérmálás azt a
belsõ lelki ellenálló erõt adja meg, amire
a felnõtt kereszténynek az életben elen-
gedhetetlenül szüksége van. A bérmálás
a lelki érés, lelki érettség, mondhatnánk,
a lelki felnõtté avatás szentsége: hatásá-
ra a gyermek lelkileg felnõtté válik. Május
24-én Koppánmonostoron is elérkezik az
az idõ, amikor a falu fiataljai ünnepélyes
keretek között megerõsíthetik Isten elõtti
fogadalmukat. Nagy eseménye ez kápol-
nánknak, hiszen felépítése óta elsõ alka-
lommal kerül sor bérmálási ünnepre.

M. É.

(A képen: a Mária utcai jezsuita
rendház Jézus Szíve-festménye)

Nem az a tiszta, aki nem érez kísértéseket,
hanem aki legyõzi azokat. Ha teljes lelkem-
mel szeretem Istent, ha Jézus Krisztus irán-
ti szeretetem mindent fölülmúl, ha gyön-
géd szeretetet táplálunk a Szûzanya iránt,
akkor kevésbé fogunk vonzódni és indoko-
latlanul vonzódni a teremtményekhez.
A Jézus iránt érzett szeretet akkor vezet
eredményre, ha mélybõl fakad és minde-
nen áthatol. Annyira betölti majd szelle-
münket és szívünket, hogy nem kell töb-
bé gondolnunk a rossz érzésekre.

Június 10.:     Margit napja, Vértanú Szent
Margit ünnepe. A retek-, káposzta- és
len vetés ideje.

Június 13.: Páduai Szent Antal napja,
a háziállatok patrónusa, az egyház leg-
fõbb „alamizsnás” mestere. Kultuszát
a ferencesek terjesztették el. Dologtil-
tó napnak tartották.

Június 24.:     Szent Iván napja, a nyári
napforduló ünnepe, a szertartásos tûz-
gyújtás egyik jeles napja.

Június 29.:     Péter-Pál napja. Szent Péter
és Pál apostolok vértanúhalálának fel-
tételezett napja.


