
Hungarikumok a parlamentben

A hírújság megjelenését az NCA
támogatja és Koppánmonostori

Részönkormányzat

AZ ÉLETTÉR EGYESÜLET HÍRÚJSÁGA

A hungarikumok védelmérõl szóló országgyûlési hatá-
rozat megvalósításának érdekében számos kezdeménye-
zés és akció indult az ország területein. Az elmúlt év szep-
temberében az országház adott otthont a Hungarikumok a
parlamentben konferenciának, melynek célja helyzetkép a
hungarikumokról, a kárpát-medencei értékekrõl, helyi és
közösségi erõfeszítésekrõl, az ország-
gyûlési határozatról, a törvényhozás új
feladatairól.

Számos elõadó mellett Imre Károly
a Bács-Kiskun megyében végzett feltá-
ró munkáról számolt be. Beszédében
rávilágított arra, hogy fontos feltárnunk
és meghatároznunk a helyben fellelhe-
tõ értékeket. „Az értékek olyan dolgok,
amelyek érdekek mentén szükséglete-
ket elégítenek ki, hasznos munka van
bennük, és érdeklõdésre tarthatnak szá-
mot.” A helyi értéktár létrehozásának
céljait, hasznosságát is megfogalmazta.
Ennek értelmében az adott térség, hely
„tárgyi, természeti környezetének, szel-
lemi javainak, érdemes ötleteinek, ér-
deklõdésre számot tartó termékeinek,
alkotásainak, teremtett környezetének, jeles személyiségei-
nek, speciális közösségeinek, új kezdeményezéseinek legyen
fóruma, bemutatása, értékelése, közbecsülésük megterem-
tése vagy növelése, legyen a települési, kistérségi közösség
ügye, ezen keresztül a lokálpatriotizmus, gazdatudat erõsí-
tése. A feladat tehát nem kicsi: meglátni és megláttatni egy-
egy helyi közösség speciális másságának értékeit, látható-
vá, értékké tenni magunk és mások számára is.”

Új idõ és térfogalmak keretében összekapcsolódni elõ-
dökkel és utódokkal, más természeti terek lakosságával,
szokásaival, átvenni mentalitásukból mindazt, ami gazda-
gabbá teheti a helyi létet, élménydússá az egyszeri, megis-
mételhetetlen emberi életet, segít belakni a szûkebb és tá-
gabb környéket, a hazát, otthonossá tenni Európát, a Föl-
det. Így ölelkezhet a lokális a globálissal, így lesz, lehet lo-
kális cselekvésbõl globális gondolkodás. Így lesz, lehet egyéni

kisközösségi haszon társadalmivá. A társadalom és az em-
ber visszakaphatja önmagát, megtalálhatja önmaga termé-
szeti és társadalmi lényegét. (B. Gelencsér)

A „totális állam” gondoskodása, intézményesített kényel-
me, az anyagi értékekre, célokra hangsúlyos fogyasztói tár-
sadalom felelõtlensége, pazarló életmódja, rossz törvények-

kel és szabályozókkal, divatokkal a tár-
sadalomra kényszerített én-fecsérlõ at-
titûdje, a tömegintézményekben tö-
meglényként felnevelõdött, elszemély-
telenedett eljelentéktelenített, eldologi-
asított egyének elõtt az a nagy lehetõ-
ség áll, vegye komolyan önmagát, lé-
tét, környezetét, s benne önmaga ter-
mészetiségét és nembeli lehetõségeit.
Különben az anyagi lehetõség, a tõke,
az energia, az élet csak fecsérlõdik.
Einstein dolgozószobájának falán az
alábbi mondat állt: nem minden fon-
tos, ami megszámlálható, és nem min-
den megszámlálható, ami fontos. Az
emberiség rossz struktúrában él – írja
Poszler György. A rossz struktúra nem
felfokozza, de elviselhetetlenné teszi a

világot. Nem lendíti, de bénítja a védekezés anyagi és szel-
lemi erõit. Legrosszabb csapda. Saját karbantartásával és
mások sakkban-tartásával foglalkozik. Ez köt le gazdaságot
és pszichés potenciált. Megkockáztatom: rossz struktúrában
nemcsak a válságszünetek halmozódása lesz tragikussá, ám
a materiális lehetõségek halmozódása is ront. Nem csök-
kenti, növeli a veszélyt. Pedig ha elszabadul a pokol, lakha-
tatlan lesz a Bolygó.”

A nagy sikerû rendezvény idén januárban folytatódott,
ahol a helyi értékek kerültek fókuszba. Nagy megtisztelte-
tésnek tettünk eleget, hiszen Komárom koppánmonostori
városrészén található Mag-házunk létrejöttét és mûködte-
tését mutathattuk be, mint helyi érték, példaként említhetõ
kezdeményezés ezen a konferencián.

Monostori János
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Megszólalt a babaharang
Éppen tíz évvel ezelõtt készült, majd egy évvel késõbb került

felállításra az a harangláb, mely jelenleg a monostori katolikus
templom udvarán találta meg végsõ helyét.

A millenniumi ünnepkör óta funkcióját nem töltötte be, hi-
szen harang nélkül árválkodott.

Templomunk régi, kicsi harangját két évvel ezelõtt váltotta
fel az a harang, amely naponta hirdeti jelenlétét településün-
kön. A régi, a kicsi, már egy kissé csorbult is, falsul szólt is,
pihenõre tért, s a plébánián talált otthonra.

Az „elnémult” harangunk és az üres haranglábunk talált egy-
másra akkor, amikor - Lakitelek Népfõiskola kezdeményezését
átvéve – 2009. december 27-én a Szent család ünnepén elsõ
ízben megszólalt az Aprószentek emlékére.

Babaharangunk évente két alkalommal szólal meg ezután.
Egyszer Aprószentek napján, amikor a meg nem született és a
megölt kis lelkekért, egyszer pedig anyák napján amikor a meg-
született gyermekekért imádkozunk. A harang megszólaltatása
is nagy megtiszteltetés, amit a karácsonyi ünnepkörhöz kötõdõ-
en egy felnõtt, míg az anyák napján egy fiatal, vagy gyermek
szólaltathat meg.

Elsõ alkalommal Kõrössy Feri bácsinak köszönhetõen hívta
imára településünk lakóit. Feri bácsi hosszú ideje látta el Monosto-
ron az egyházi képviselõ testület elnöki tisztét. Ez a pozíció nem
csak tisztség volt számára, hanem elhivatott munka is, amit hétrõl
hétre rendíthetetlenül és fáradhatatlanul végzett. Neki köszönhetõ-
en tavasztól õszig mindig gondozott udvar, télen pedig fûtött ká-
polna, majd templom várt bennünket. Gondoskodott az egyházi
adó beszedésérõl, intézte az épületekkel együtt járó napi ügyeket,
a templom takarítását és minden olyan munkát, amit az épület, s
a benne folyó tevékenység megkívánt. Az elmúlt év novemberé-
ben azonban nehéz feladat elé állította a jó Isten. Hirtelen jött
betegségével kellett megküzdenie, amit a tõle megszokott erõvel és
határozottsággal kezelt. Azonban ereje csökkent, míg néhány nap-
pal az új év kezdete után örökre megpihent.

A babaharang megszólaltatása utolsó egyházi feladatai kö-
zött volt, melyet alig néhány nappal 50. házassági évfordulóju-
kat követõen szólaltatott meg elsõként.

Feladatát elvégezve, örök nyugodalmáért imádkoztunk janu-
ár 18-án.

Monostori Éva

„ Temetés lesz holnap. Jertek el, oh jertek!
Látogassuk együtt a temetõkertet;
Nem irtózom többé;
Fektessük le halvány gyermekeimet szépen
-Kik alusznak immár az Úrnak kezében,
Fiaitok közé.

Íme, a szép tavasz kiesett az évbõl,
Egy nemzedék holt ki az emberiségbõl,
Nyugszik temetõben;
Serdül Bethlehemnek, felnõ számos ifja:
De egynek se lészen születése napja
E két esztendõben.”

Arany János: Ráchel siralma (részlet)

Az Aprószentek nevet azok a gyerme-
kek viselik, akiket Jézus, a prófétai ígére-
teket beteljesítõ Messiás király miatt öle-
tett meg Heródes, azt gondolván, hogy
így megmentheti királyságát, és dinaszti-
át alapíthat a zsidók országában.

Heródesnek élete folyamán nagy sikerei
voltak: az országot fölvirágoztatta, birodal-
ma majdnem olyan nagy volt, mint Dávid
országa. Sokat építkezett, de családi élete
boldogtalan volt. Tíz felesége volt egymás
után, s az utolsó, a zsidó fejedelmi házból
származó Hasmoneus Mariammé miatt
vesztette el nagyságát. Mariammét ugyan-
is szerette a király, õ pedig szíve mélyén
megvetette urát. Heródes szerelme is kétes
értékû volt, mert abban nem akadályozta
meg, hogy sógorát, Arisztobuloszt, aki pe-
dig fõpap volt, egész fiatalon megölesse.
Sõt, amikor Mariammét, aki három fiúval
és két leánnyal ajándékozta meg, hûtlen-
séggel vádolták, tétovázás nélkül bíróság elé
állította és kivégeztette. E gyilkosság után
Heródes összeomlott: gyanakvó, szeszélyes,
ingerlékeny és meggondolatlan lett. Újabb
vádaskodások miatt elfogatta és megölette

Mariammé anyját, majd két tulajdon fiát is.
E rémtettek mind Kr. e. 7-ben történtek,

abban az évben, amikor Betlehemben
megszületett a gyermek, a megígért király.
De Heródes még tovább tetézte kegyetlen-
ségeit: alattvalóinak ugyanebben az évben
hûségesküt kellett tenniük a császárra,
Augustusra. A farizeusok megtagadták az
esküt, ezért Heródes hatezer férfit feszítte-
tett keresztre Jeruzsálemben. Josephus
Flavius úgy tudja, hogy vérengzésének fõ-
ként az volt az oka, hogy néhányan ezek
közül a Messiás eljövetelérõl jövendöltek.

November lehetett, amikor a bölcsek Je-
ruzsálembe értek, és keresték az újszülött
királyt. Föltették a kérdést a hatalomféltés-
tõl eszelõssé vált öreg Heródesnek (ekkor
67. éve körül járhatott), aki azonnal össze-
hívta a fõpapokat és a nép írástudóit, és
nekik szögezte a kérdést: ,,Hol kell szület-

nie a Messiásnak?’’ Azok azt válaszolták,
hogy a júdeai Betlehemben, mert így jö-
vendölte Mikeás próféta. Ennek hallatára
Heródes titkon hívatta a bölcseket, ponto-
san kikérdezte õket, hogy mikor látták meg
a csillagot, melynek nyomán országába
jöttek, aztán elküldte õket Betlehembe:
,,Menjetek, szerezzetek pontos értesülést a
gyermek felõl. Ha megtaláltátok, jelentsé-
tek nekem, hogy én is elmenjek és hódol-
jak neki!’’ (Mt 2,2—8). A bölcsek meghall-
gatták a királyt, útnak indultak, és íme, a
csillag elvezette õket a betlehemi barlang-
hoz, melyben a Szent Család élt. Megta-
lálván a keresett gyermeket, leborultak elõt-
te, hódoltak a király elõtt, és átadták neki
ajándékaikat: aranyat, tömjént és mirhát.
Mivel pedig álmukban intést kaptak, hogy
vissza ne térjenek Jeruzsálembe, más utat
választottak a hazatérésre.

,,Amikor Heródes látta, hogy a bölcsek
kijátszották, haragra lobbant, s Betlehem-
ben és környékén minden fiúgyermeket
megöletett két éves korig, a bölcsektõl meg-
tudott idõnek megfelelõen’’ (Mt 2,13—16).
A bölcsek csillaga ugyanis ekkor már má-
sodik éve ragyogott az égen. Ez indította
Heródest arra, hogy a két év alatti fiúkat
ölesse meg, mert biztosra vette, hogy az
áldozatok között ott lesz az új király is.

Az Egyház vértanúként tiszteli ezeket az
apró szenteket, akik szóval még nem tud-
tak vallomást tenni Krisztusról, a vérük
hullásával azonban tanúsították, hogy õ
az, akirõl a próféták jövendöltek, a király,
aki vasvesszõvel fogja kormányozni a né-
peket.

Ünnepüket a keleti egyház december 29-
én, a római egyház a 4. század óta de-
cember 28-án, a karácsony közvetlen kö-
zelében üli.
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November 13-án lett volna 66 éves. Az elmúlt hónapokban
hiába reménykedtünk, gondolatban segítve a családtagok küz-
delmét életéért, a várt újra-találkozás elmaradt, s most már
csak gondolatban lehet velünk. Sok dolga volt pedig. Fáradha-
tatlanul, másokat lelkesítve szervezett találkozásokat, dolgozott
tanulmányokon, vezetett munkacsoportokat, melyben magunk
is, mint egy szabadcsapat tagjai vettünk részt. Kivételes érzéke
volt ahhoz, hogy megtaláljon munkatársakat, s ha már megta-
lálta õket, rájuk bízta, hogy a kínálkozó feladatot a legjobb tu-
dásuk, tehetségük szerint végezzék el – legfeljebb inspirált, de
sosem mondta meg, mit kellene tenni – tudta, hogy a kiválasz-
tottak teszik majd dolgukat, s az eredmény kedve szerint való

Beke Pál (1943-2009) Mag-házunk szakmai védnöke
lesz. Ugyanígy tartotta fontosnak azt is, hogy találkozzanak azok,
akik egymástól esetleg sok-száz km-re hasonlóan gondolkodva
próbálnak megoldásokat keresni mindennapi gondjaikra. Az ál-
tala szervezett „látó-utaknak” se szeri se száma, vezessenek azok
É-K Magyarországra, vagy Dél-Zalába, a felvidéki karsztra, Er-
délybe, az Alpok-aljára, vagy Baranyába…. és persze Francia-
országba, melyet a Kárpát-medence mellett talán legjobban is-
mert a világon. Sok barátot, sok harcostársat szerzett, akik jó
ügyek mentén egymáshoz is közel kerültek, s bár nem minden-
ben értettek egyet (a nagy viták ugyanúgy az élet részévé váltak,
mint a közösen töprengõ együtt-cselekvések) a ki-ki számára
fontosban sosem volt nézeteltérés, mert a „Legnagyobb Közös
Osztó” kegyelmébõl „azonos nevezõvel” bírtunk valamennyien.

Kicsit váratlanul, kicsit gyorsan ment el. A hiánya feletti fáj-
dalom mellett meg kell küzdenünk az örökségével is: mindaz,
amibe bevont minket, folytatásért, megoldásokért, befejezésért
kiált. Mit tehetnénk? Tesszük a dolgunkat tovább, s igyekszünk
„nem szégyent hozni” közös barátunkra, akinek életmûve apró
része lehettünk, s aki emberhez méltó munkát hagyott ránk.
Reméljük, hogy nehéz órákban segít majd felidéznünk azt a böl-
csességet, amit néhányan csak az utóbbi években tanulhattunk
meg tõle, és segít majd a visszaemlékezéseinkben, amik az évti-
zedekkel ezelõtti közös élményekhez fordulnak az erõ-merítés
szándékával.

Általunk ismert életszakaszában mindig a sötétség erõivel
hadakozott. Szívbõl kívánjuk, hogy befogadtassék az örök vilá-
gosság birodalmába. 

Pósfay Péter
2009-11-05-én

Az elmúlt év novemberében ismét színvonalas kiadvány be-
mutatására került sor a szõnyi mûvelõdési házban. A komáromi
Kecskés László Társaság Alapítvány célkitûzéseihez híven a felvi-
déki magyarság hagyományaival és történelmének feldolgozásá-
val foglalkozik. A megalakulásuk óta eltelt idõ-
szakban számos könyv, színvonalas rendezvény,
köztéri alkotás és film hivatott bemutatni az elhi-
vatott munkát. A könyv elõszavának gondolatai-
val, Prohászka Marcell szavaival ajánljuk kiadvá-
nyunkat, melyet Mag-házunkban meg is vásárol-
hatnak 2000Ft támogatás befizetésével.

„A második világháború természetes követ-
kezménye volt az esztelen és értelmetlen triano-
ni tragédiának. A súlyos vérontás és a hatalmas
emberáldozat ellenére nem javított, hanem sú-
lyosbított az európai és világhelyzeten. Nem be-
szélve a háborút lezáró igazságtalan békediktá-
tumokról és a különbözõ kiegészítõ szerzõdések-
rõl, amelyek újra megpecsételték az ismét vesz-
tes Magyarország sorsát. Az elszakított magyar
nemzetrészek tagjait pedig – mindenekelõtt a
Felvidéken – hontalanná tették.

A szülõföld marad, még akkor is, ha elûzik az „árulókat.
Marad a házuk is, a földjük is. Az idegen állam a magyarokat
kiûzte batyustul, vagonostul. De legalább szabadon beszélhet-
tek magyarul, szabadon sirathatják elhagyott otthonukat. So-
vány vigasz ugyan, de történelmi tény.

A kitelepítettek, áttelepítettek új otthonra leltek valahol a

Életképek
A felvidéki kitelepített és Komáromban letelepedett családok albuma

csonka Magyarországon. De ez az új otthon nem az igazi. Vissza-
hív a régi, az elhagyott. Ha nem is ugyanoda, de legalább a
közelébe. Mindegyikünk otthonától a határ van a legközelebb.
Újabb pakolás, újabb bolyongás a vagonokban. De a cél biztos:

Komárom. Itt közelebb kerülnek régi otthonuk-
hoz. Sokan lelnek új otthonra ebben a város-
ban a szülõföldjükrõl kitaszított magyarok kö-
zül. Itt még a levegõ is más, a szellõk állandóan
hozzák a hazai üzenetet – illatok és emlékek
alakjában. …

Ennek a könyvnek is az a célja és rendelteté-
se, hogy sorsunkon, megpróbáltatásainkon keresz-
tül eloszlassuk a ránk sütött „bûnös magyar” és
„kollektív bûnös” bélyeget. Mi, „túlféliek”, aktív
beilleszkedésünkkel remélhetõleg rászolgálunk a
magyarországi magyarok megértésére, és megala-
pozott következtetéseink támogatására. Ezt vár-
juk el mindenkori kormánytól és a globalizálódó
Európától egyaránt. …

Az „élõ történelem” már a múlté, lapjai fa-
kulóban vannak. A gémberedõ ujjak reszketve

lapozgatják a foszladozó sárga irományokat, de legbelül, lel-
künk legmélyén az egykori megrendítõ érzelmek és élmények újra
feltörnek, újból átszövik néhány pillanatra rozsdásodó tudatun-
kat – újra éljük elmúlt történelmünket. A történelem eme gyá-
szos lapjai remélhetõleg örökös mementóivá válnak egy remény-
teljesebb magyar jövendõnek.”

Prohászka Marcell
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Második éve rendeztük meg településünkön böllérversenyün-
ket, melynek célja kettõs. Egyrészt a régi, paraszti hagyományok
ápolása, azok felelevenítése, másrészt pedig a városrész civil szer-
vezeteinek bevonása, közös tevékenysége volt.

Ebben az évben is három helyszínen kezdõdött hajnalban a
munka. A Koppánymonostori Sportegyesület idén is az Ági büfé
gondoskodása mellett ügyeskedhetett. Bölléreik ezúttal is  a test-
vérek voltak. A Monostori Kulturális Egylet az éppen egy éve
felújított mûvelõdési házat tudhatta maga mögött. A szép szá-

Böllérverseny, immár hagyományosan
mú csapatot Czita József böllér vezette. A harmadik helyszín a
Mag-ház volt, ahol nem egy szervezet, hanem egy konzorcium
ügyeskedett, bölléreink Oplaznik Miklós és Végh József vezeté-
sével.

Az elsõ évben a sportosok csapata vívta ki az elismerést,
most pedig a kultúrosoknak kedvezett a szerencse, illetve õket
ítélte a zsûri a legérdemesebbnek, legjobbnak. Czita József ve-
zette közösség olyan ügyesen dolgozott, hogy finomságaik mél-
tán nyerhették el az idei zsûri elismerését.

Mi tudunk mindent, meg is nyerjük a versenyt

Megnézzük, mi van benneVakargatjuk, simogatjuk

Kicsit betöltjük

Kicsit kicsontozzuk Kicsit összegyúrjuk

Talán még áldomást is iszunk rá

De, mit csináljunk belõle
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Az elmúlt év elején vezetõségváltás következett be a Civil
Közösségi Házak Magyarországi Egyesületénél, így februártól
Monostori Éva látja el a soros elnöki feladatokat.

Az egyesület 2005-ben alakult azzal a céllal, hogy az ország
területén összefogja, segítse, fejlessze és terjessze a Civil Közös-
ségi Házakban az állampolgárok aktív részvételén alapuló kul-
túrateremtõ tevékenységet. En-
nek érdekében szorgalmazza a fi-
nanszírozás, a szakmai tevékeny-
ség és az érdekérvényesítés jog-
szabályi hátterének megteremté-
sét.

Az alakuláskor megfogalma-
zott célkitûzések ma is mérvadó-
ak. Ugyan a kezdeti lelkesedést
egy stagnáló idõszak követte,
azonban az elmúlt évben bekö-
vetkezett változás újra lendüle-
tet adott az országos tömörülés-
nek. Az NCA Demokrácia- és
Partnerség-fejlesztési Kollégiuma
támogatásának köszönhetõen
júniustól lehetõségünk nyílt az
újrafogalmazásra. Így került elõtérbe a területi képviseleti rend-
szer újraszervezése, szakmaközi érdekképviseleti szervként új kap-
csolatokat épít a kormányzati szervekkel, megyei és települési
önkormányzatokkal, intézményekkel, gazdálkodó egységekkel,
illetve mindezek érdekképviseleti szervezeteivel. A mecenatúrán
túlmutatóan a kapcsolattartás és együttmûködés új lehetõségeit
keresi az üzleti-gazdasági szféra képviselõivel; a civil szféra új
ajánlatait fogalmazza meg a gazdasági élet szereplõi felé. Tevé-

Komáromi elnöke van a
Civil Közösségi Házak Magyarországi Egyesületének

kenységének hatásait, eredményeit folyamatosan vizsgálva elemzi
és értékeli az elvégzett munkát, és kijelöli a továbblépés felada-
tait. A tagszervezetek vezetõinek, tagjainak, önkénteseinek és
szakalkalmazottainak rendszeres, többszintû tematikus képzése-
ket, tréningeket szervez. A szervezetek között kapcsolatépítési
lehetõséget teremt, tapasztalatcseréket és országos fórumokat

rendez.  Az Európai Unió adta
lehetõségeket kihasználva segí-
ti a nemzetközi (régiós és kétol-
dalú) kapcsolatok építését, va-
lamint nemzetközi tapasztalat-
cseréket, segíti a határon túli
magyarok körében az általa
képviselt szakmaiság elterjedé-
sét.

Az NCA Nemzetközi Civil
Kapcsolatok és Európai Integ-
ráció Kollégiuma, valamint a
MOBILITÁS támogatásával
novemberben franciaországi
partnereinknél, Narbonne-ban
újrafogalmaztuk és megerõsítet-
tük a két ország közötti szak-

mai együttmûködést, melyet hivatalos keretek között az ifjúsági
házak szövetségének 40. születésnapján írtunk alá.

Az egyesület második országos tanácskozására – melyet
Konventként említünk – március 26-27-én Lakitelken a népfõis-
kolán kerül sor. Itt lehetõségünk nyílik az országos hálózat meg-
erõsítésére, a regionális, megyei és kistérségi szövetségek újra-
gondolására.

M. Tóth Ágnes

Alapítványunk névadójának,
Kecskés Lászlónak vezérlõelve: „Ne
csak szeresd, tudd is, miért szere-
ted szülõföldedet!” Mi, akik mun-
kánkat végezzük, igyekszünk méltó
utódaként nyomdokába lépni. Te-
vékenységünket 2007-ben Komá-
rom-Esztergom Megye Díjával tün-
tették ki, s most, 2009-ben ismét
kitüntetést vehettünk át. A felvidé-
ki Nemzeti Kötelék Kuratóriuma de-
cember 5-én „Emléklap a Hûségért”
oklevelet adományozott azoknak,
akik az elmúlt öt évben a magyar

nemzet összetartozásáért cselekedtek. Olyan, a történelmi Ma-
gyarországon ismert személyiségek kapták e kitüntetést, mint
Lezsák Sándor, Koltay Gábor, Koltay Gergely, Perjés Klára, Ka-
sza Ákos. Az emléklapot társaságunk nevében Tóth Bertalanné
vette át. Az emléklapot a komáromi református egyház gyüleke-
zeti termében õrizzük, hiszen itt mindig otthonra találtunk, min-
den rendezvényünk egyházunk szeretõ és segítõ támogatásával
jött létre. Köszönjük!

Nemes Andrásné

Kitüntetették a Kecskés László Társaságot

Nagy Ferenc, Tóth Bertalanné és Duray Miklós
az ünnepségen

A nemzetközi kapcsolat hivatalos aláírásán
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– Miért kaptátok ezt a díjat?
– Az ifjúsági munka terültén végzett folyamatos tevékenységért.
– Pontosan milyen terület jellemzi az ifjúsági munkát?
– A munkánk újszerûsége talán az ifjúsági korosztály képzési

terültén jelentkezik, amit nem az oktatási rendszer alapján vég-
zünk, nem is kifejezetten tréning, hanem a közösségfejlesztés
alapjaira épített gyakorlatorientált képessé tétel. Közösségi kor-
társsegítõként a társadalmi szerep- és felelõsségvállalás ösztön-
zése a célunk. A kidolgozott tematika a korosztály érdeklõdési
körére irányulva a közösségfejlesztés alapelveit követi.

– Hol lehet jelentkezni erre a képzésre az érdeklõdõ fiataloknak?
– Jelenleg kezdeti és kísérleti szakaszában tart ez a progra-

munk. A munkát 2 évvel ezelõtt kezdtük el Komárom város szak-
középiskoláinak 3 osztályával. Három osztályból kiválasztott fi-
atalokból teljesen heterogén csoportot alakítottunk ki. Az elsõ
két alkalom folyamán volt lemorzsolódás, de 16 fiatallal az el-
múlt év decemberében a kapcsolat befejezõdött. Célunk a kép-
zési program akkreditáltatása, terjesztése, népszerûsítése.

– Magad elé kitûzött célokat sikerült a fiataloknak teljesíteni?
– Nem ez volt a kezdeti célunk. Az osztályokkal való munka

során fogalmazódott meg bennünk az a gondolat, hogy folytat-
ni kell és a viszonylag egyszerû kezdést valami tartalmas, kézzel-
fogható és hosszú távon is fenntartható tartalommal megtölte-
ni. Így jutottunk el a közösségi kortárssegítés gondolatához. Sze-
rintem a kortárssegítés nem csak a káros szenvedélyekrõl szól,
hanem arról is, ha egy fiatal szeretne beilleszkedni egy közösség-
be, akkor ebben a kortársai tudjanak segíteni. Számomra, mint
közösségfejlesztõ talán ez a legfontosabb. Ezek a fiatalok vevõk
voltak erre a kezdeményezésre, s õk generálták tovább és to-
vább azt a folyamatot, ami ezt az eredményt hozta. Ezért is jó,
hogy ezt az elismerõ oklevelet személy szerint nem én, hanem az
egyesület egész kollektívája kapta, amibe természetesen maguk
a résztvevõ fiatalok is beletartoznak.
Egy „kísérleti alany” szemével ez a program…

A képzési folyamatba én nem az osztályomon keresztül csöp-
pentem bele, hanem az elsõ Szót Kérünk! Ifjúsági Konferencián
szembesültem a lehetõséggel. Akkor még nem is sejtettem, hogy
mi is vár rám. Egy évvel ezelõtt a Fenyves tábori találkozó alkal-
mával ismerkedtem meg az osztályokból összeállt csoporttal. A

Miniszteri elismerés a közösségi munkáért
A gyermeki jogok Világkonferenciája alkalmából Szociális és Munkaügyi Minisztérium kitüntetési ünnepséget szer-
vezett, ahol az Élettér Közösség- és Településfejlesztõ Egyesület kollektívája miniszteri elismerõ oklevélben része-
sült a fiatalokkal folytatott kiemelkedõ munkája elismeréseként. Ebbõl az alkalomból kerestük meg Monostori
Évát az Élettér Egyesület közösségfejlesztõjét.

kezdeti lépés márciusában és áprilisában folytatódott a
kunbábonyi Civil Kollégiumban. Itt már megkezdõdött a komoly
fejtágítás - persze nem rossz értelemben -, ahol az elméletben
megtanult dolgok mellé, olyan feladatokat kaptunk, amivel –
be kell vallanom – sohasem foglalkoztam.

Ilyen volt például a „Kell egy hely” címû komplex közösségi
ifjúsági tér tervezete, aminek kidolgozását csoportokban végez-
tük hozzá rendelt funkciókkal. Számomra a legnehezebb a pénz-
ügyi rész összeállítása volt, amiben szinte könyvelés szintjén le
kellett vezetni egy, még csak papíron – illetve néhány része még
ott sem – létezõ hely kiadásait és bevételeit. Ezt a projektünket
a II. Szót Kérünk! Ifjúsági Konferencián tártuk szüleink és diák-
társaink elé.

Nagyon sok dolgot tanultam, amit fontosnak tartottam. Nem
elméleti oktatással, hanem gyakorlati feladatokkal, játékokkal –
amiket itt tanultam – szerettem volna javítani saját osztályközös-
ségemen. Két-három játék alkalmával már észrevehettem, hogy
azok a társaim is kapcsolatba lépnek egymással, akik korábban
elkerülték egymást. Szerintem ennek a képzésnek igazából akkor
lesz értelme, maradandó eredménye, - amit nem csak az osztályok
közösségi munkáját segíti, hanem az iskolai oktatást is segíti -, ha
a kilencedikes kisdiákok körébe vezetik be.

Móricz Orsolya kortárssegítõ

Az Országgyûlés októberben tárgyalta a Nemzeti Ifjúsági Stra-
tégia tervezetét, melynek egyes fejezetei az ifjúsági közfeladatok
ellátásának kérdései áttekintését is aktuálissá teszik. Az alábbi-
akban a stratégia fõbb elveivel összhangban ennek néhány le-
hetséges elemére hívjuk fel a figyelmet.

1. A fiatalokra, mint a társadalom részét képezõ, de élet-
helyzetükbõl adódóan speciális társadalmi csoportra való oda-
figyelés elsõsorban felelõsséget, sajátos szemléletet igényel, mint-
sem anyagi erõforrásokat. Az ifjúságbarát önkormányzatnak sok-
oldalúan kell megnyilvánulnia.

2. Az ifjúsági szolgáltatási rendszer feltételeinek megteremté-
sében (közösségi terek, információs pontok, életvezetési és jogi
tanácskozás, stb.), a korosztály közéleti részvételét biztosító fó-
rumok (gyermek- és ifjúsági önkormányzatok) létrejöttének elõ-

Minisztériumi oklevél átadó 2009-11-23

A jövõ stratégiája
Ifjúsági feladatok és önkormányzatok

segítésében is kiemelt szerep jut a helyi önkormányzatoknak.
Az önkormányzati ifjúsági feladatok rendszerében szervezeti-

leg három szintet szükséges elkülöníteni:
- a képviselõ-testületet (közgyûlést);
- az önkormányzati hivatalt;
- a civil, ifjúsági kapcsolatokat, ezen belül az önkormányzati

párbeszédrendszert.
Az önkormányzat szempontjából kiemelkedõ és elsõdleges

cél, hogy a képviselõ-testület rendelkezzen kellõ információkkal
a fiatalokról.

A stratégiát decemberben a törvény, majd januárban két
éves elfogadott cselekvési terv is követett. Ezzel minden jogsza-
bályi háttér adott. Most már csak aktív helyi cselekvéseket vá-
runk, mi, fiatalok.                                                 Végh D.
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2009 szeptembertõl - 2010 decemberéig valósul meg a Fran-
cia – Magyar közös ifjúsági demokráciaprojekt, ahol húsz ko-
máromi fiatal vesz részt köztük animátoraik és az Élettér Egye-
sület vezetõi. A 16 hónapon keresztül folyó közös munkánkat a
Földközi-tenger melletti kisvárossal, Gruissan fiataljaival kezd-
tük meg ebben az évben Komáromban. Megvalósításhoz uniós
támogatás és a pályázó francia partner, gruissani Önkormány-
zata nyújt segítséget.

Ez elsõ találkozásunkra, 2009 októberében, az õszi szünet-
ben került sor. Nagy örömmel láttuk vendégül a francia fiatalo-
kat városunkban. Három napot töltöttünk el egymással, ahol
az elsõ fontos lépés az összeismerkedés volt.

Második lépésben a két or-
szág demokráciai helyzetét ha-
sonlítottuk össze Az elmondot-
tak alapján megállapíthatjuk,
hogy francia barátaink sokkal
elõnyösebb helyzetben vannak a
mi országunkhoz képest.

Harmadik lépésben, tervez-
tünk egy kétnyelvû weboldalt. A
következõ hónapokban, mind-
két ország fiataljai ugyanazon a
témákon dolgoznak, és a hóna-
pok végén az elkészült közös
weboldalra feltöltik anyagaikat
és közzé teszik, hogy mindenki
számára elérhetõ legyen.

Ebben az évben mi is elláto-
gathatunk városukba, ahol az el-
kezdett közös munkát folytatjuk. További lépéseket teszünk meg
annak érdekében, hogy amit elkezdtünk mi fiatalok azt felnõtt
korunkban kamatoztatni is tudjuk.

A franciaországi Gruissan és Komárom fiataljai által kidol-
gozott projekt keretében azon gondolkodnunk, dolgoztunk, hogy
most fiatalként, majd pedig felnõttként, hogyan találjuk meg és
vehetjük ki részünket a társadalmi életben, a részvételi demok-
ráciában.

A két országban lévõ fiatalok együttes célja, hogy közösen
létre tudjunk hozni egy olyan közösséget, ahol együttes munká-
val, jobb jövõt tudunk biztosítani a következõ generáció számá-
ra. Kiemelt célunk, hogy ne legyen kiszorított helyzetben a fiatal
korosztály, illetve a társadalom hátrányos helyzetû polgárai. Ne
legyenek kisebbségi megkülönböztetések, hanem egy olyan cso-
portot alkothassunk, ahol az összes fiatal közösen dolgozik a
közös cél érdekében. A felnõttek és döntéshozók vegyék figye-
lembe azt, hogy a fiataloknak is vannak jó meglátásaik, enged-
jenek beleszólást a korosztályunkat érintõ dolgokba.

A mostani világban - ahol élünk, - hiába van szólásszabad-
ság mindenki számára, nem tudunk mi, fiatalok változtatni azon,
hogy jobb életet teremtsünk magunknak. Hiába vannak jó meg-
látásaink, nem kerülnek a döntéshozóink elé, nem tekintenek
partnerként ránk. Mi nem szeretnénk megváltani a világot, csak
egy kicsit jobban szeretnénk érezni magunkat a világban.

Mindenki számára nagy élményt nyújtott, hogy otthonában
vendégül láthatta a francia társát. Megpróbáltuk nekik bemutatni
a magyar ízvilágot, gasztronómiát. Fakultatív program keretében
megmutattuk városunk idegenforgalmi látványosságait, és feled-
hetetlen közös strandoláson vettünk részt a termálfürdõben. A

Francia - Magyar demokráciaprogram Komáromban
koppánmonostori mûvelõdési házban került megrendezésre a bú-
csú est, ami nagy sikert aratott. Fellépett a Garabonciás
Néptáncegyüttes, majd elõadásuk után bevontak bennünket is egy
közös táncmulatságba, ahol megtanulhattunk néhány lépést mi
magunk is. Vacsora elõtt, megajándékoztuk a francia párunkat
egy közös fényképpel, majd vacsora után zenés esten búcsúztunk
el egymástól.

A közösség egy társadalmi csoport, amelyet az alkalmi vagy
csupán korlátolt célokra alakult társulásokkal szemben, a közös
érdekek alapján nagyfokú állandóság, az élet számos területére
kiterjedõ összetartozási tudat, és együttmûködés, többnyire közös
eszmék birtoka is jellemez.

A civil szervezetek társadal-
munkat, közösségünket képvise-
lik. Ezt csak úgy tudják megva-
lósítani, ha tevékenységükbe
nem csupán célközönségként,
hanem munkatársakként is mi-
nél több embert tudnunk bevon-
ni.

Egy civil szervezet akkor élet-
képes, ha küldetését nem csu-
pán fizetett alkalmazottak mun-
kájával tudja elérni, hanem cél-
jai megvalósítása mellé elköte-
lezett, önkéntes munkatársakat
is fel tud sorakoztatni. Minél
több önkéntest tud bevonni
munkájába, annál inkább maga
mögött érezheti a társadalom,

a helyi közösség támogatását.
A fiataloknak is vannak társadalmi csoportjaik. Komáromi

fiatalok és a francia ifjúság között egyetlen korlát a földrajzi
távolság. A közösségi csoportmunkánk nem szakadt meg, sem
az egymás közti barátság. Nyáron tovább tudjuk mélyíteni ezt a
barátságot, mivel újra találkozunk, õk látnak minket vendégül
kis városukban. Reméljük mi is olyan jól fogjuk magunkat érez-
ni, ahogy õk érzeték magukat nálunk.

Ládi Nikolett

A közremûködõ fiatalok

Magánszemélyek
adósságrendezõ pályázata

A Dél-alföldi Média Kft. pénzügyi szolgáltató partnerei
felkérésére pályázatot hirdetett adósságkezelés, hitelkivál-
tás témakörben. A pályázaton indulhat minden hitellel
vagy hitelekkel rendelkezõ belföldi magánszemély, aki
részleteit eddig megbízhatóan fizette, de havi törlesztését
szeretné jelentõsen  csökkenteni.

A pályázathoz kapcsolódó elérhetõségek:
adossagrendezoseg@postafiok.hu, 70-931-3296

Pályázati beadási határidõ: 20100. április 20.

Házi betegápolást vállalok:
30-529-9344
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Manapság egyre többen mondják ma-
gukat közösségfejlesztõknek, ez azért ör-
vendetes, mert egyre többen gondolkod-
nak úgy, hogy a közösségi és nem az in-
dividuális megoldásokat keresik a prob-
lémákra. Az emberek sajátjukként tekin-
tik a problémák megoldását és saját ke-
zükbe veszik a sorsuk irányítását, nem a
társadalom egészére hagyják az intézke-
déseket. Mindannyian tudjuk, hogy a kö-
zösségfejlesztés folyamatában való rész-
vétel egyben tanulást is jelent, melyben
megmutatkoznak a szükségletek és kész-
ségeink. Magyarországon az 1989-ben ala-
pított Közösségfejlesztõk Egyesülete és a
Civil Kollégium Alapítvány is kép-
viseli ezt a
gondolatmenetet.(Vercseg Ilona
gondolatait Mészáros Zsuzsa osz-
totta meg velünk az „Ötletadó” ki-
adványunkban.)

A mai oktatásban a fõ figyelmet
a gyerekek tanítására fordítják, de
mit is szeretnének elérni egyszerre
harminc diákkal? Amíg egy osztály
nem dolgozik össze, nincsenek kö-
zös célkitûzések, addig a közös mun-
ka is elképzelhetetlen. Tudjuk már,
hogy az egymást megértõ, jól isme-
rõ, toleráns osztályokban könnyeb-
ben zajlik a tanítás és a közösségi
munka is megmutatkozik.  Erre pró-
bált rávilágítani minket Éva is, ami-
kor 2008-ban Összehozó néven in-
duló programjával felkereste osztá-
lyunkat. Tervei szerint az ifjúsági
munka területén Komárom közép-
iskoláiban és általános iskoláiban
egy-egy osztály bevonásában gon-
dolkoztak. A tervek csak részben
teljesültek, csupán három osztály
jelentkezett, különbözõ középisko-
lákból. Az osztályokkal folytatott közös-
ségi munka játékos formában zajlott,
esélyt adva saját társaink megismerésé-
re, a közösségi munka ráérzésére. Sikert
aratott, hiszen mindenkinek elnyerte tet-
szését, azonban hosszú távon nem ma-
radt fenn ez az állapot. A közösségi mun-
ka értékrendszere szép lassan kiürült és
az osztályunkban újra a széthúzás és ve-
szekedés volt napirenden.

Idõközben eltelt egy év, s Éva újra a
felszínre bukkant. Elmondta, sokat gon-
dolkoztak, hogyan, s miként lehetne foly-
tatni a velünk megkezdett munkát, így né-
hányunknak lehetõsége nyílik további kép-
zésekben részt venni, szerepet vállalni.
Nekünk, fiataloknak, elképzelésünk sem

A közösségfejlesztés ifjúsági szemmel
volt arról, hogy mire is vállalkozunk, de
belevágtunk. Hittünk benne, hogy nem
rossz tapasztalatokkal gazdagodunk
majd. Különbözõ módon kerültünk be a
folytatásba. A mi osztályunkban jelent-
keztünk a homályosnak tûnõ programra,
máshol az osztályfõnök és igazgató jelölt
ki diákokat, míg a harmadik osztályba
Éva kérte meg a kiválasztottakat, legye-
nek társaink. Képzési szakaszunk 16 di-
ákkal és két kortárssegítõvel, ifjúságsegí-
tõvel indult el.  Én is részese lettem a
folyamatnak, - fõképp osztálytársaim
motiválása miatt.

Elsõ alkalommal csak egy csoporttá

való összegyúrásunk zajlott Monostoron
a Fenyves Táborban, hogy jobban meg-
ismerkedjünk egymással a késõbbi sike-
res munka érdekében. Tavasszal azonban
már komolyabb témájú képzéssel vártak
bennünket Kunbábonyban, a Civil Kollé-
giumban. Nagy örömmel tapasztaltuk,
hogy Éva nem dolgozik egyedül, így Zsu-
zsát is magunkénak érezhettük innentõl.
Játékos tanulással zajlott képzésünk. Itt
a következõ témákat boncolgattuk: mit
értünk közösségfejlesztésen, mit jelent szá-
munkra a közösség, közösségfejlesztõi fo-
lyamatok és szerepek, hogyan viselkedik
egy közösségfejlesztõ, milyen módszerek-
kel dolgozik, mit nevezünk önsegítõ kö-
röknek és minden egyéb olyan gondolat,

ami az ifjúság körében manapság talán
nem téma. Nem hiszem, hogy magunk-
tól, önszántunkból valaha beszédtémául
választottuk volna a demokráciát, a fenn-
tartható fejlõdést, vagy a globalizációt.
Érdekes, nagyon sok olyan új dolgot ta-
nultam ebben a folyamatban, amit
ezidáig nem éreztem fontosnak, megha-
tározónak. Az is nagy meglepetés volt
számomra, hogy ez a kis csapat már az
elsõ alkalommal jól együtt tud ott dol-
gozni.

Tanulmányainkból kiemeltünk egy té-
mát, amit részletesen kielemeztünk, ki-
dolgoztunk és egy konferenciát is tar-

tottunk róla Komáromban 2009
áprilisában. Közösségünk azzal a
problémával foglalkozott, hogy a
mai fiatalság nem tud mit csi-
nálni szabadidejében, ezért meg-
terveztünk egy képzeletbeli he-
lyet, ahol nyugodtan és bizton-
ságban tölthetjük délutánjainkat,
nem csak mi, hanem utódaink
is. Erre pályázatot is adtunk be,
melynek eredményérõl informá-
ciót a mai napig nem kaptunk.
Azonban úgy érezzük, hogy elég
ügyesek voltunk és bátran kiál-
lunk továbbra is a felnõtt társa-
dalom elé, hogy megosszuk gon-
dolatainkat miért is nem foglal-
koznak megfelelõen a mi korosz-
tályunkkal, miért nem hallgatnak
meg bennünket is. Nem érezzük
magunkat csalódottnak. Ma már
tudjuk, mi is képesek vagyunk
megfelelõ módon foglalkozni ter-
veinkkel, bízunk a közösségi mun-
kában, és felelõsen gondolko-
zunk a fenntartható fejlõdésrõl.
Decemberben tizennégyen a ta-

nultakról számot is adtunk. A sikeres
vizsgát követõen ettõl az évtõl kezdve
Komárom-Esztergom megyében ifjúsá-
gi közösségfejlesztõként, közösségi kor-
társsegítõként is segíthetjük az ifjúsági
munkát.

Közösségben dolgozni, munkálkodni hi-
hetetlen jó érzés. Most már tudom mit is
jelent az a fogalom, hogy közösség. A
közös képzések, programok, folyamatban
lévõ cselekmények megváltoztatták az éle-
temet, nem csak az enyémet, hanem a
társaimét is. Szerintem, mindannyian sze-
retnénk folytatni amit elkezdtünk, mert a
fiatalokért a fiataloknak saját maguknak
kell tenni.

Sarkadi Nóra

Az oklevél átvétele
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Koppánmonostor a nevét az 1529-es török hadjárat során
elpusztult középkori bencés apátságról kapta. Építésének pon-
tos dátuma nem ismert, azt tudjuk róla, hogy a helyben birto-
kos Koppán, vagy más néven Katapán nemzetség építtette. E
nemzetség tagjai, a honfoglalás során a területen birtokot ka-
pott Ketel fia Alaptolma közvetlen leszármazottai. A monostor
elsõ említése 1222-bõl ismert, ám a továbbiakban, elsõsorban
Sörös Pongrácz (Komárom, 1873- Gyõr, 1919) tudós, fõiskolai
tanár, a bencés rend neves kutatója munkája eredményeként

számos esemény is-
mert történetébõl.

A Komáromi
Lapok 1887. au-
gusztus 20-i számá-
ban megjelent, az
55-56. oldalon ol-
vasható cikk szerint
egy kõoroszlán
szobrot találtak ta-
lapzatával azon a

helyen, ahol valamikor a koppán-monostori bencés apátság állt.
Nevezett kõoroszlán jelenleg a Klapka György Múzeum tulajdo-
nában van, a talapzata azonban nem tudni, hova került.

A kõoroszlán vagy egy középkori, és akkor feltehetõen a mo-
nostor és a hozzá tartozó templom építésével egyidõben keletke-
zett szobor, vagy egy a környéken talált, a római korban készült,
s akkor eredetileg feltehetõen sírkertet díszített alkotás, melyet
aztán felhasználtak a kolostor építésénél.

Amennyiben elfogadjuk, hogy a kõoroszlán a bencés mo-
nostor része, abban az esetben – a párhuzamokat figyelembe
véve – valószínûleg a hozzá tartozó templomot, vagy annak
környékét díszíthette, a következõ módokon: talapzaton, kapu-
oszlop, szószékoszlop, esetleg konzolon állt rajra, vagy csak
magasan a falba volt befalazva, esetleg medence állt rajta.

Vizsgáljuk meg a fenti lehetõségeket: ha oszlop, keresztelõ
medence állt volna rajta, akkor a hátán lenne egy kiképzett hely
azok lábazatának, vagy lenne benne egy csatlakozási felület,
ún. csaplyuk. Ilyen nyomokat azonban nem találni a szobron.

Ha fali fülkébe lett volna befalazva, akkor eleve csak egy fél
oroszlánt faragtak volna ki. Nekünk azonban egy egész, minden
oldalról megfaragott oroszlánunk van.

Marad tehát az a megoldás, hogy a templom bejárata elõtt
oszlopon, konzolon, vagy valamiféle talapzaton állt. Ez utóbbi-
ra utalhat elveszett talapzata is.

Miután az oroszlán Komárom koppánmonostori városrész-
ének legrégebbi történeti emléke, fel-
merült – ha nem is az eredeti mû-
tárgy, de - annak élethû másolatá-
nak köztéren történõ felállítása. A
Komáromi Talpasíjászok pályáztak
és nyertek az oroszlán másolatának
elkészítésére és felállítására. Elképze-
lésüket az NCA Nemzetközi Civil
Kapcsolatok és Európai Integráció
Kollégiuma, Komárom Város
Koppánmonostori Részönkormány-
zata és a Komárom-Esztergom Me-

Koppán monostorának kõoroszlánja
gyei Mûvelõdési, Ifjúsági és Közösségfejlesztõ Alapítvány támo-
gatta. A másolatot ifjú Pénzes Imre szõnyi származású kõfara-
gó készíti.

Az elkészült másolat felállításának helyét a következõ szem-
pontok határozták meg:

A megtalálás helyén, vagyis az egykori kolostor, a mai vízmû
területén, vagy közvetlen környékén való felállítása nem lett vol-
na célszerû, mivel
nagyon kiesik a for-
galomból. Ezért a
szervezõk jó érzék-
kel, a vízmû felé
vezetõ út, a Hor-
gász köz nyugati ol-
dalán lévõ kiöblösö-
désbe tervezik felál-
lítani, közel a Kop-
pány vezér úthoz,
így az onnan is jól látható lesz majd. A helyválasztást azonban
más is indokolja: tudjuk, hogy itt állt valamikor az a kereszt,
amely most a közeli régi monostori temetõben található. Tehát
egyházilag kiemelt és fontos helyszínrõl van szó.

Problémát jelentett még a bemutatás módja is. Miután épü-
let már nincs mögötte, bemutatásához elegendõnek látszott egy
megfelelõen kiképzett talapzat is. Buzás Gergely régész, mûvé-
szettörténész a ffffferrarai dóm elõtt lévõ griffek és oroszlánok ta-
lapzatának a kiképzését javasolta. Az oroszlán-másolatot és a
talapzatot Pénzes Imre kõfaragó készítette.

A kõoroszlán felállítására a tervek szerint 2010. április 13-án
kerül sor. A dátum megválasztását a monostor történetébõl is-
mert jelentõs esemény indokolja. A pannonhalmi bencés fõ-
apát 1508-ban vizitátorokat küldött a Tisza vonalától nyugatra
fekvõ monostoraiba. Koppán monostorában a vizsgálattal meg-
bízott két apát, a
bátai és a zalavári
monostorok fejei
1508. április 13-án
tartották meg vizs-
gálatukat, mellyel
annak anyagi hely-
zetét és erkölcsi fo-
gyatékosságait is fi-
gyelték. Sajnos
egyik téren sem ta-
pasztaltak sok jót.
Számadó Emese

A másolat-készítés különbözõ
fázisai

(Pénzes Imre fotói)
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Az ifjúsági turizmus a gyermek- és ifjúsági korosztályok kö-
zösségi élményszerzésének, egészségtudatos életmódja kialakí-
tásának, társadalmi szocializációja elõsegítésének jó eszköze.

Ellát nevelési, oktatási, rekreációs feladatot, segíti a megfe-
lelõ életvezetési normák kialakulását, a korosztály társadalmi
beilleszkedését, a családi és közösségi értékek elsajátítását, hoz-
zájárul az egészséges életmód és a turizmusbarát szemléletmód
kialakításához.

Az ifjúsági turizmusban     érintett korosztályok alapvetõen ok-
tatási intézmények tanulói.

A fiatalok turizmusának legalapvetõbb megjelenési formái:
• a családi-, illetve kifejezetten gyermekek részére szervezett

üdülések és utazások,
• az iskolai tanulmányi- és osztálykirándulások, a táborozá-

sok és a természetjárás, valamint
• a fiatal felnõttek önállóan lebonyolított kül- és belföldi

utazásai.
Az elmúlt tíz-tizenöt évben kialakult intézményrendszer csak

részlegesen és esetlegesen tudta ellátni az ifjúsági turizmussal
kapcsolatos feladatokat, egyrészt azok komplexitása, másrészt

Konferencia az ifjúsági turizmus fejlesztésérõl,
lehetõségeirõl

a politikai akarat és a feladatkijelölés, a szabályozás hiányossá-
gai miatt.

A Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia az ifjúsági turizmus
fejlesztését horizontális célként kezeli, amely nem sorolható be
egy-egy átfogó cél alá, mivel hatása mind az öt pillérre, azaz az
egész turizmus ágazatra érvényesek.

Korosztályi jellemzõk miatt kiemelt jelentõsége van a szem-
léletformálásnak, az életminõség javításának, valamint a kor-
szerû, elektronikus alapú marketingeszközök használatának.

Magyarországot földrajzi helyzete, természeti adottságai, gaz-
dag kulturális hagyományai és nem utolsó sorban az ifjúsági
szálláshelyek nagy száma, színvonala és szervezettsége alkalmassá
teszik arra, hogy az ifjúsági turizmus területén regionális köz-
ponttá váljon. Az ifjúsági turizmus fellendülése pozitív hatással
lehet Magyarország teljes idegenforgalmára is.

A hagyományosan évrõl-évre megrendezendõ országos ta-
nácskozásnak ezúttal Komárom ad otthont március 11-12-én.
A Komárom Környéki Civil Társulás a Juno Hotelban várja a
téma iránt érdeklõdõ szakembereket és érdeklõdõket.

Vizeli Ágota

A Magyarock Dalszínház két év pihenõ után 2009 õszén újra
felújította egyik legnagyobb sikerû elõadását, az 1956-os
forradalomban játszódó Utazás címû rockoperáját, melyben új
szereplõk is debütáltak a színpadon.

A társulat  2006 nyarán mutatta be elsõ ízben Kocsák Tibor
és Miklós Tibor Tábori György regénye alapján írt rockoperáját
a komáromi Monostori erõdben. A nagy sikerû bemutatót
követõen, - melyet Miklós Tibor és felesége, az õsbemutatón a
fõszerepet alakító Nagy Anikó személyesen tekintett meg, - a
társulat többek között Szentendrén, Észak-Komáromban,
Nagyigmándon és Bicskén is vendégszerepelt a produkcióval.

Hosszas szervezõmunkának köszönhetõen 2009-ben négy
elõadásban újra színpadra kerülhetett a mû. A szereposztás
sok helyen megegyezik a premier szereplõgárdájával. Ismét együtt
izgulhattunk Lady Ashtonnal (Kuczmann Ágnes), hogy ki tudja-

„Utolsó szép reménye voltunk…”
e menekíteni a darabbéli szerelmét, a forradalom sebesült
tanárát, Veres Pált (Másik Lehel) az országból. A meneküléskor
a tanár volt tanítványa Éva (Végh Edina) és az öreg (Juhász
Róbert) segítségével próbálkoznak a vallató, a Ladybe szerelmes
Szurov õrnaggyal (Molnár Árpád) szemben. Fõhõsünk
útitársaival és sofõrjükkel, a magyar Robival (Vörösházi Tibor)
egy kis mosoni faluban a besúgó Csepege (Szakács Péter)
szállodájában vannak kényszerû „vendégségben”. Ismét láthatta
a közönség Balogh Attilát, Pusztai Gábort, de Tar Gabriella,
Ladik György, Németh Nikolett, Pataki Csaba, és az oroszlányi
FLAME Musical Egyesület két tehetsége, Molnár Szulita és Solt
Klaudia is most debütált. Makai Marcell és Másik Attila, akik
már a premieren is szerepeltek, ezúttal új szerepben léptek
színpadra.

Vizeli Csaba

Programajánló
Február 13. 16.00 Komárom Környéki Civil Társulás közgyûlése a Mag-házban
Február 20. 19.00 8 éves a Magyarock Dalszínház. Gálamûsor az almásfüzitõi mûvelõdési házban
Március 1-2. Közép-dunántúli képzõk képzése
Március 4-8. Európai Ifjúsági Együttmûködés a Mag-házban
Március 11-12. Országos Ifjúsági Turisztikai Konferencia a Juno Hotelban
Március 13. Klapka – rockmusical Nyergesújfalun a mûvelõdési házban
Március 14. Klapka – rockmusical Budapesten
Március 15. Klapka – rockmusical Tatán a mûvelõdési házban
Március 26-27. Civil Közösségi Házak Magyarországi Egyesületének II. Konventje
Április 13. 17.00 Katapán monostorának kõoroszlánjának átadása a Horgász közben
Április 23-24. „Kell egy hely!” Ifjúsági tanácskozás a Mag-házban
Április 30. „Szót kérünk!” III. Ifjúsági konferencia a Csokonai Mûvelõdési Központban
Május 2. Babaharang megszólítása a születés hete alkalmából a koppánmonostori Kápolnánál.
Május 2-7. Születés hete a Mag-házban
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Megjelentek a Nemzeti Civil Alapprogram (NCA) elsõ idei
pályázatai melyekre összesen 4,4 milliárd forint erejéig jelentkez-
hetnek a civil szervezetek - közölte a szociális tárca vezetõje ked-
di sajtótájékoztatóján, Budapesten.

A most meghirdetett pályázatok alapján mûködési költsé-
gekre 4 milliárd 11 millió, szakmai programok támogatására
367 és félmillió forint értékben pályázhatnak a civil szervezetek
az NCA keretében - mondta Herczog László.

A civilek támogatására szánt, összesen hétmilliárdos keret-
bõl 8 százalék az NCA mûködését szolgálja, a fennmaradó 6
milliárd 440 millió forint költségvetési forrás mintegy 70 százalé-
kát hirdették meg január elején. A szaktárca vezetõje kiemelte,
hogy az NCA teljesen autonóm intézmény, amely felett a mi-
nisztérium csak jogi felügyeletet gyakorol.

A szociális és munkaügyi miniszter megjegyezte, hogy eddig
sok kritikát kaptak a pályázati kiírás elhúzódása miatt, csupán
ez az oka annak, hogy idén ilyen korán hirdették meg a pályáza-
tok nagy részét. Nagy Ádám, az NCA tanácsának elnöke a saj-
tótájékoztatón hangsúlyozta: az elmúlt hat évben még sosem
jelentek meg ilyen hamar a pályázatok, de ennek nincs politikai
tartalma. Csupán arról van szó, hogy a pályázati eljárás a fel-
lebbezésekkel együtt fél évig is eltarthat, tehát ahhoz, hogy júni-
usban pénzhez jussanak a civilek, január elején meg kell hirdetni
a pályázatot. „Azt várjuk a minisztériumtól, hogy egyszerûsöd-
jenek a pályázat adminisztratív terhei, a forma helyett a tarta-

Pályázatok
lom érvényesüljön.” - jegyezte meg az NCA tanácsának elnöke.

Aktuális pályázati kiírások

Az NCA Nemzetközi Civil Kapcsolatok és Európai In-
tegráció Kollégiuma pályázatot hirdet a Kárpát-meden-
cében megvalósuló civil szervezetek közötti magyar-ma-
gyar együttmûködés, határmenti és határokon átnyúló
civil kapcsolatok támogatására (Pályázat kódja: NCA-
NK-10-C)

A kollégium ezen kategóriában a magyarországi civil szerve-
zetek és a határon túli magyarság civil szervezetei közötti együtt-
mûködést támogatja. Az együttmûködés formája lehet közös
kiadványok (hagyományos vagy elektronikus) készítése, köztéri
alkotások elkészítése vagy felújítása, tematikus rendezvények meg-
valósítása, ifjúsági korosztály csereprogramja, stb.  A kollégium
nagy figyelmet fordít az elképzelések kidolgozottságának minõ-
ségére, és a kivitelezhetõség elemzésére.

Beadási határidõ: 2010. február 11., 24.00 óra

Az NCA Nemzetközi Civil Kapcsolatok és Európai In-
tegráció Kollégiuma pályázatot hirdet Magyarország 2011-
es EU soros elnökségének össztársadalmi szintû megis-
mertetésének, valamint a civil szervezeti részvétel elõsegí-
tésének  támogatására (Pályázat kódja: NCA-NK-10-A)

 A kollégium elsõsorban civil szervezetek közremûködésével
megvalósuló szakpolitikai, a közösségi politikákkal kapcsolatos
tematikus rendezvényeket és eseményeket támogat, melyeken
más EU-tagországok véleményformáló civil szervezeteinek kép-
viselõi is részt vesznek. Elõnyt élveznek azon projektek, melyek-
nek magas szakmai színvonalát Magyarország elismert tudomá-
nyos intézményei is garantálják együttmûködésükkel. A kollégi-
um fontosnak tartja az energetika, a környezetvédelem, az in-
nováció, a Duna-stratégia, a szociális integráció, a regionalizmus,
az önkormányzatiság, az autonómia, és a határmenti együtt-
mûködés kérdésével foglalkozó jelentõsebb, a soros elnökségre
való felkészülés szempontjából értékelhetõ eredményeket felmu-
tatni képes projektek támogatását is.

Beadási határidõ: 2010. február 16., 24.00 óra

Az NCA Közép-dunántúli Regionális Kollégiuma pá-
lyázatot hirdet civil szervezetek mûködésének támoga-
tására (Pályázat kódja: NCA-KD-10)

A pályázat a civil társadalom erõsítését, a civil szervezetek
társadalmi szerepvállalásának segítését szolgálja. A pályázat célja
a civil szervezetek mûködéséhez való hozzájárulás, mind eszköz
és infrastruktúra, mind humánerõforrás tekintetében, melyek
elõsegítik a szervezet fejlõdését, mûködését.

Beadási határidõ: 2010. március 26., 24.00 óra

Bõvebb információ és szakmai segítségnyújtás kér-
hetõ személyesen a Mag-házban. (Csendes u. 8.)
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Megjelenik 2 havonta, 1000 példányban
Kiadó: ÉLETTÉR Egyesület

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

Kedves Olvasónk,
leendõ Támogatónk!

Köszönettel és tisztelettel fogadjuk mindazok támogatá-
sát, akik 2009. évben adójuk 1%-ával egyesületeink mun-
káját segítik, s ezzel hozzájárulnak a szervezetek mûköd-
tetéséhez.
Élettér Közösség- és Településfejlesztõ Egyesület

18607190-1-11
Támogatandó cél: Mag-ház bõvítése és üzemeltetése

Komárom Környéki Civil Társulás
18616741-1-11

Támogatandó cél: Civil szolgáltatás biztosítása
Kerecsen Ifjúsági Egyesület

18616727-1-11
Támogatandó cél: Az ifjúsági korosztály szabadidõs

tevékenységének segítése, a korosztály iskolarendszeren
kívüli oktatásának biztosítása.

Komáromi Talpasíjászok Közhasznú Egyesület
18616734-1-11

Támogatandó cél: Koppánmonostor hagyományainak
õrzése és felelevenítése.

Magyarock Dalszínház Színházi Egyesület
18614189-1-11

Támogatandó cél: Mûvészeti tevékenység, az ifjúsági
korosztály szabadidõs tevékenysége.

Kecskés László Társaság Alapítvány
18614464-1-11

Támogatandó cél: A felvidéki magyarság történelmi
hagyatékának gondozása, hagyományainak õrzése.



12 MAGHASADÁS 2010. 1. szám

A Komárom-Esztergom Megyei kortárs könnyûzene kre-
ativitásban az egyik legnagyobb zenei mûhely a Kárpát-
medencében. Innen indult a Kaukázus együttes és a
Magashegyi Underground. Közel 150 zenekar mutatko-
zik be a könyvben, riportban, képekben, dalszövegek-
ben. Ezen kívül megjelennek a kiadványban az élõ ze-
nét támogató civil szervezetek, így a Magyarock Dal-
színház is.

A mai fiataloknak nem sok lehetõségük maradt a társada-
lomba beilleszkedésre. A kreativitás szabadságot ad az alkotás-
ban, és egyben a fiatalok társadalmi szerepvállalásának lehet-
séges útja ez. Mindez közösségben és alkotásban tartja meg õket
értékesnek.

A Zene az életünk címû új könyv értékeket mutat be úgy,
hogy a Peron Music Alapítvány több mint 16 írót kért fel. Olyan
hiteles embereket, akik a mûfajban tevékenyen dolgoznak. A
kiadványban új generációk jelennek meg mind alkotóként, mind
megszólított mûvészként. Generációk közötti híd is a könyv, hi-
szen generációk fognak össze, hogy munkáik, értékeik erõsödje-
nek, sokszorozódjanak. Erre példa kevés van e hazában. A kiad-
vány szinte valamennyi zenei mûfaj értékeire rámutat. Több mint
150 elõadó jelenhetett meg a kiadványban.

A Peron Music Alapítvány kiadásában megjelenõ könyvet

Megjelent a Zene az életünk címû könyv!
2009-ben az alábbi szerzõk írták: Kovács Héda, Cserteg István,
Fatuska Máté, Oláh András, Kozák György, Tóth Tamás, Erdei
Attila, Eszenyi-Tóth Cecilia, Hántai Ferenc, Gyõri Attila, Regõs
László, Balogh Attila, Bálint László, Hajnal Dóra, Mikus Ta-
más, Horváth Sándor.

Cserteg István

Megalakulása óta elõször adott önálló, egész estés koncertet
a Magyarock Musical Band. Az együttes nagyigmán-
di karácsonyi koncertjén a már korábban játszott dalok mel-
lett újdonságokat is hallhatott a szép számú közönség. Az este
vendégeként pedig a népszerû zenész-énekes, Makrai Pál is szín-
padra lépett, aki nagysikerû dalaival mindenkit elvarázsolt.

A Magyarock Musical Band 2008 februárjában alakult. Az
elmúlt idõszakban nagy sikerrel szerepelt különféle rendezvénye-
ken. Falunapok, sörsátrak közönsége tapsolhatott a nagysikerû
mûsornak többek között Komáromban, Ácson, Tatán,
Neszmélyen, Oroszlányban, de önálló, egész estés koncertet
ezidáig még nem adott a zenekar.

A nagyigmándi Mûvelõdési Házban 2009. december 11-én
nagyszabású musical koncertet tartott az együttes. A mûsorban
az együttes összes korábban játszott dala megszólalt. Ismét hall-
hatták A padlás, a Mozart, a Képzelt riport, a Hair és további
számos musicalek dalait a nézõk. Természetesen a különleges

Magyarock Musical Band koncert Nagyigmándon
alkalomra új dalokkal is készült az új tagokkal kiegészült Musi-
cal Band. Sajben Gábor basszusgitáros munkahelyi elfoglaltsá-
gai miatt nem tudott részt venni a koncerten helyette az M-
Nélkül zenekarból Hántai Ferenc lépett színpadra. Az ütõs szek-
ció is kapott erõsítést, hiszen a zenekart korábban már többször
kisegítõ Horváth Ákos különféle ütõhangszerekkel színesítette, s
alkalomadtán még a dobok mögé is beült.

A két órás koncert legnagyobb sikerét Makrai Pál szereplése
hozta. Palika közismert musicalslágerek (pl. Szupersztár, Jöjj el
napfény) mellett igazi rock and roll hangulatot teremtett Elvis és
Bill Haley dalokkal.  A népszerû énekes színész  vendégszerep-
lése már régóta dédelgetett álma volt zenekarunk tagjainak.
Makrai, aki pályáját rockzenészként kezdte (játszott sok más
mellett az Atlasz, Apostol és a Kormorán együttesekben is), régi
ismerõsként örömmel mondott igent a felkérésünkre.

Vizeli Csaba


