AZ ÉLETTÉR EGYESÜLET HÍRÚJSÁGA

A hírújság megjelenését
az NCA támogatja

Koppán oroszlánja
Az április 13-án megtartott hivatalos felállításon elhangzott munkájának eredménye az itt most felállított alkotás, mely az
beszéd.
eredeti kõoroszlán hiteles, jelenlegi állapotának megfelelõ máSzeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket a Komáromi solata.
Talpasíjászok nevében.
Számadó Emese múzeumigazgató és Buzás Gergely régész,
Czidlina Balázs vagyok, az egyesület elnöke. Nekem jutott mûvészettörténész elhivatott munkájának köszönhetõ az a taaz a megtiszteltetés, hogy településünkön felállítandó Koppán lapzat rekonstrukció, melyet a mi oroszlánunk kaphatott.
kõoroszlánjának történetét bemutassam Önöknek.
Az elkészült másolat felállításának helyét a következõ szemEgyesületünk hagyományõrzõ tevékenységre alapozva ala- pontok határozták meg:
kult 2006-ban. Fõ tevékenységünk a helyi õsi kultúra feleleveníA megtalálás helyén, vagyis az egykori kolostor, a mai víztése és ápolása, hagyományainak õrzése.
mû területén, vagy közvetlen környékén való felállítása nem
Talán így már nem is olyan meglepõ, hogy miért is kezde- lett volna célszerû, mivel nagyon kiesik a forgalomból. Ezért
ményeztük településünk névadójának, Koppán monostorának úgy gondoltuk, hogy a vízmû felé vezetõ út, a Horgász köz
egyetlen megmaradt emlékének,
nyugati oldalán lévõ kiöblösöa kõoroszlánnak köztéren való
désbe tervezzük, közel a Kopfelállítását.
pány vezér úthoz, így az onKoppánmonostort, a közigaznan is jól láthatóvá válik. A
gatásilag Komáromhoz csatolt
helyválasztást azonban más is
települést a Katapán nemzetség
indokolja: tudjuk, hogy itt állt
tagja alapította. Egy 1222-ben
valamikor az a kõkereszt,
kelt oklevélben említik elõször
amely most a közeli, régi, moMonasterium de Koppan, majd
nostori temetõben található.
1413-ban Koppanmonostor néTehát egyházilag is kiemelt és
ven.
fontos helyszínrõl van szó.
A XII. század végén, vagy a
Az emlékmû elkészítésében
XIII. század elején a Katapán,
támogatókra is szükségünk
vagy Katpán nemzetség áldozatvolt, hiszen anyagi fedezet nélkész tagja a sziget alsó vége fekül nem tudtuk volna megvaletti magas parton, a Basa-helósítani az elképzelésünket. Így
A leleplezés pillanata
gyen monostort épített. Falai köa Koppánmonostori Részönzött a Szent Benedek-rend regukormányzat mellett Komáromlái szerint éltek és tanítottak a szerzetesek egészen a török hábo- Esztergom Megyei Mûvelõdési, Ifjúsági és Közösségfejlesztõ Alarúig. Lakói valószínûleg 1529-ben, a hatalmas török sereg köze- pítvány, valamint a Nemzeti Civil Alapprogram kedvezõ döntéledtére hagyták el, amikor a vár helyõrségével együtt a Csalló- seinek köszönhetõ, hogy ma itt állhatunk. Önzetlen támogatáköz mocsaraiban húzták meg magukat.
sukat ezúttal is köszönjük.
A Komáromi Lapok 1887. augusztus 20-ai számából érteKatapán monostorának emlékét a település neve mellett a
sülhetünk arról, hogy a mai vízmû telephelyén folytatott ásatá- megyéspüspök által adományozott apáti cím õrzi a mai napig.
sok során elõkerült egy kõoroszlán talapzattal együtt. Az orosz- Dr. Simon József apát plébános e cím viselõje kutató munkát is
lán a Klapka Görgy Múzeum kõtárában található, talapzata végzett, mely a 2008-as Koppánmonostori Kalendárium hasábazonban eltûnt.
jain olvasható.
A 800 éves eredeti kõoroszlán csak múzeumi körülmények
Tisztelettel invitáltuk, hogy tartson velünk a mai ünnepen.
között tárolható. Egyesületünk az elmúlt évben kezdeményezte, Szeretettel fogadta felkérésünket, azonban néhány hete egészhogy a településen kerüljön kialakításra egy hely, ami a múl- ségi állapota megromlott, s hosszas pihenésre kényszerült. Patunkra emlékeztetõ lelet másolatának helyet ad, tájékoztatja a dos József apát plébános úr szívesen vállalta a helyettesítést,
helyieket, a turistákat.
akit ezúttal tisztelettel kérek fel az emlékmû megáldására.
A felkért kõfaragó Ifj. Pénzes Imre közel egy éves alapos
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Volt farsang, állt a bál
Ebben az évben is izgalommal vártuk a farsangot. Jó korán,
még a téli szünet elõtt elkezdõdtek a készülõdések. Mi az elmúlt
farsangon határoztuk el, hogy milyen jelmezt öltünk. Szüleink,
igaz mondták, hogy nem is kellene beöltöznünk, mert a fiúk
igazi ördögfiak, s néhanapján mi igazi boszorkányok vagyunk.
A tornateremben néhányszor elpróbáltuk rituális táncunkat, söprûseinket, villáinkat kipróbáltuk - de nem szálltunk vele messzire. Így felkészülve vártuk a péntek délutáni mulatságot.
A Mûvelõdési Házban nagy volt a nyüzsgés, sürgés-forgás. A
nyolcadik osztályosok kivételével minden osztály csoportos jelmezben mutatta meg magát. Voltak kukacok, matrózok, covboyok,
ördögök, boszorkányok, apácák, táncosnõk, zenészek.
Egyéni jelmezbe a kicsik öltöztek leginkább. Sok egyéni és
ötletes megoldást láttunk.
Szólt a zene, fogyott a süti és az üdítõ. A tombolán majd
mindannyian nyertünk. Jólesõen elfáradva, a következõ bált várva
mentünk haza.
4. osztályos lányok

Boszik

Kán-kán

Matrózok

„Erdei Társasjátékok”
címmel pályázatot hirdet általános iskolás diákok részére a Kerecsen Ifjúsági Egyesület.
A pályázók feladata az erdõ növény- és állatvilágáról, az erdei melléktermékekrõl, az erdõ hasznáról, erdõvédelemrõl és
hasonló erdei témáról szóló társasjáték készítése.
Egy társasjáték elkészítésében legfeljebb 3 diák vehet részt, de egy osztályból több társasjáték beküldése is lehetséges!
Beküldési határidõ: május 15.
A beérkezett munkákból 3 nyertes pályamunkát választunk ki.
1. A nyertes pályamunkák készítõi (összesen legfeljebb 9 diák) egyénenként, nyári táborozáson vehet részt egyesületünk
szervezésében.
2. A nyertes pályamunkák készítõinek osztálya (összesen legfeljebb 3 osztály) a Mag-házban egy napos osztályközösségfejlesztõ programon vehet részt.
Postacímünk, ahová a munkákat várjuk:
2903 Komárom, Csendes u. 8. vagy személyesen leadható ugyan itt, a Mag-házban.
További információ a pályázattal kapcsolatban: 34-526-955 eletter@novonet.hu
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„Hungarikumok a Parlamentben II.”
– Így láttuk mi –
„2010. január 23-án a Parlamentben jártunk, ahol érdekes
elõadásokat hallhattunk a különleges, egyedi csak Magyarországra jellemzõ dolgokról, a Hungarikumokról.”
(Gábor)
„A Parlament látogatásáról talán a legnehezebb írnom. Már
egyszer voltam az országházban, de akkor nem csak gyûlésre
mentünk, hanem megnézni az épületet. Ezért nem volt újdonság számomra a szép épület, a termek, a szobrok, a folyosók.
Az ülés pedig, hát, nem nagyon kötött le.”
(Julcsi)
„Õszintén, fogalmam se volt arról, hogy mi lesz ott, azon
kívül, hogy sok ember arról fog beszélni, hogy miért jó magyarnak lenni és mire lehetünk büszkék.
Megérkeztünk Budapestre, kiszálltunk a buszból és egy soksok emberbõl álló sorba álltunk, hogy bejussunk az Országházba. Bejutva, maradt egy kis idõ körülnézni, mert a rendezvény
még egy kicsit késõbb kezdõdött. Nagyon elcsodálkoztam a Szent
Koronán (mert még nem láttam) és ott éreztem igazából, milyen nagy megtiszteltetés lehetett viselni. Már annak, aki megérdemelte. Sajnos a nézelõdés közben kicsit elkéstünk a rendezvény elejérõl, mert a Himnusz közepén értünk be.”
(Kristóf)
„Talán az lepett meg, hogy a ,,Hungarikum” témakörbe mennyi
minden beletartozik, a hurkától az Élettér munkájáig. Tényleg nem
gondoltam volna. A felszólalást is máshogy képzeltem el. Furcsa
volt, hogy mindenki elõadásszerûen kiállt és beszélt, nem pedig
tanácskozott, ahogy én azt elõre vártam.”
(Julcsi)
„Megtudhattuk, hogy hungarikum nem csak egy tárgy lehet,
mint pl.: egy bor, egy szobor, vagy egy festmény, hanem egy
népszokás, egy dal, egy tánc, vagy egy szakma. Sok elõadás
közül nekem a legjobban a napelemes cserép tetszett, mert ezzel
megvédhetjük környezetünket. A napelemes cserepet Tóth Miklós és felesége fedezte fel.”
(Gábor)
„Az „elõadásokra” nagyon sok ember jött el a Magyarország
különbözõ pontjáról.
Itt van pár Hungaricum, amit az emberek nagy részének ismernie kéne: - paprika, fûszerpaprika (pl.: szegedi), - az operaház
(az opera mûfajával együtt), - a szõlõ- és borkultúra (pl.: Tokaj), -

a szürke marha (pl.: hortobágyi), - az agár, a komondor, a kuvasz,
és számos más magyar kutyafaj, - a víz (pl.: Szentkirályi), - a
napelemes tetõ, - Hajnóczy Soma, a bûvész, - a magyar népdal a csapat, a csapatmunka, mint helyi érték.”
(Vivi)
„Be kell vallanom, volt, ami nem nagyon érdekelt. De sokkal
több érdekes dolog volt, mint unalmas. Végül eljött az is, amiért
ennyit vártunk. A Mag-házról és rólunk volt szó, diavetítéssel egybekötve. Nagyon tetszett, hogy büszke fejjel beszélt édesanyám
(Monostori Éva) rólunk, a szószékrõl.”
(Kristóf)
„Szerintem amennyi ember, annyiféle Hungaricum van, mert
mindenki másra mondja, hogy: „Na, ez zsír volt kisanyám!”, mindenkinek más az ízlése, mindenki mást tart csodálatosnak, ezért
mindenkinek mást jelent az is, hogy: Hungarikum.”
(Vivi)
„És aki még mindig kételkedik abban, hogy valójában mi is
az a Hungarikum, egyszerûen nézzen ki az udvarra vagy a szomszédja udvarára, mert valahol a közelben úgy is talál egy pulit,
egy kuvaszt, vagy egy vizslát.”
(Gábor)
Írták: Czidlina Vivien (Feszty Á. Ált. Isk.),
Monostori Kristóf (Petõfi S. Ált. Isk.),
Oláh Julianna (Dózsa Gy. Ált. Isk.),
Rabina Gábor (Feszty Á. Ált. Isk.)

Egy nap Meseországban
Két évvel ezelõtt a Posta-réten szerveztük meg a reneszánsz
évhez kötõdõen Mátyás király udvarházát. Nagy érdeklõdést
keltett programunk, így ebben az évben hasonlóképp készülünk
a gyermekek napján.

Tündérek és tigrisek

Május 29-én 10 órától várjuk a település apraját és nagyját
Meseország határán a Berecz Dezsõ Sportpályán.
A klasszikus mesék birodalmába kalauzolunk benneteket.
Megelevenítjük Csipkerózsika labirintusát, Hamupipõke padlásszobáját, a vándorút során ellátogathattok Holle Anyóhoz,
megkereshetitek a kívánságot teljesítõ arany halat. Próbát kell tenni
az erdei sportpályán, hiszen a Nyúl és a Sün versenyéhez érkeztek.
Az erdei futás után mindjárt Robin Hood erdeébe érünk,
ahol Jancsi és Juliska is eltévedt.
Ebben az erdõben vannak Hófehérke törpéi, Piroska
farkasával és a csúnya boszorkány is.
Ludas Matyi ezúttal is furfangos ötleteivel hozakodik elõ,
melyet a törpék és óriások birodalmába tett látogatás során
tudtok csak igazán megoldani.
Tarisznyátok a vándorút során nem csupán élményekkel,
hanem apró ajándékokkal és tallérral telik, melyet a vásári
kavalkádban levásárolhattok.
A mesehõsök jelmezében érkezõ kis érdeklõdõk külön
ajándékot tudhatnak magukénak.
Szeretettel várunk benneteket a programot összeállító és
lebonyolító szervezetek nevében!
J.G.
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II. Országos Konvent Lakitelken
Öt évvel ezelõtt a francia ifjúsági házak mintájára lelkes
kezdõkként alakítottuk meg a Civil Közösségi Házak Magyarországi Egyesületét. Szervezetünk még abban az évben összehívta I. Konventjét, melynek célja a – tájékoztatáson túl a – megerõsödésünk volt. Megerõsödésünk ugyan elmaradt, azonban
szakmailag tovább léptünk, új lehetõségeket és szerepeket kerestünk. Az elmúlt öt évben szabadmûvelõdési munkacsoportként tevékenykedtünk, a Lakitelek Népfõiskola Karácsony Sándor Szakkollégiumaként jártuk az országot, gyûjtöttük a tapasztalatokat, dolgoztuk ki a közmûvelõdés kívánatos rendszerét,
az új szabadmûvelõdési koncepciót. Beke Pál, alapító elnökünk iránymutatásával tevékenykedtünk, „Saját mûvelõdési
otthonunk” címen könyvet szerkesztettünk.
Valamennyien saját bõrünkön tapasztaljuk a civil élet nehézségeit, a közösségi mûvelõdésbe vetett hitünk és tapasztalatunk erõtlenségét, tehetetlenségét, mellyel a napi megélhetésünk, fennmaradásunk véget küzdünk. Egyedül, magunkra hagyatva. A kezdeti célok ma is épp úgy aktuálisak, mint öt évvel

ezelõtt. Az idei II. Országos Konvent egy újabb lendületet adott
arra, hogy összejöjjünk, együtt maradjunk, együtt dolgozzunk,
megerõsödjünk. Mi, civil közösségi házakat üzemeltetõk és fenntartók.
A lakiteleki találkozón közel 90 szervezet képviseltette magát, ahol a „jó gyakorlatok” bemutatása mellett, ismertettük a
közmûvelõdés új rendszereként megfogalmazott kulturális koncepciónkat, illetve települési fejlesztéseket.
Mag-házunk tulajdonosaként és alapító tagként az Élettér
Egyesület két kezdeményezésével is bemutatkozhatott. Elnökünk,
Tóth Ágnes mutatta be a Mag-ház létrejöttét, majd konzorciumi mûködtetését és fenntartását, mint jó gyakorlat.
Az ifjúsági korosztály megszólítására és bevonására szolgáló példaként pedig a komáromi középiskolások körében folytatott osztályközösség-fejlesztésünket, majd az abból kinövõ ifjúsági közösségi kortárssegítõ képzési folyamatunkat tárhattuk az
érdeklõdõk elé.
M.É.

Kulcsos házzal és ifjúsági szálláshellyel
mutatkozhattunk be
A hagyományos módon évente megrendezett ifjúsági turizmus és természetjárás szemináriumnak (ITTSZ) az idei évben
Komárom adott helyet. A kétnapos rendezvényt a Komárom
Környéki Civil Társulás szervezte a Szociális és Munkaügyi Minisztérium Gyermek és Ifjúsági Osztálya szakmai támogatásával 2010. március 11-12-én.
Az ITTSZ az ifjúsági turizmusban érintett államigazgatási,
szolgáltatói és igénybevevõi (civil) szférák éves rendezvénye. Az
elsõ szeminárium megrendezésére 2000-ben került sor. A résztvevõk száma évente 40-45 fõ.
A civil résztvevõk részben pedagógusok, részben egyesületi
vezetõk, illetõleg táboroztatók, részben pedig szakmai szervezetek képviselõi.
A szolgáltatókat a szállásadók és az információ-szolgáltatók, míg az államigazgatást az ifjúságért, a közoktatásért, a
turizmusért és a sportért felelõs tárcák, valamint a FSZH Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat regionális ifjúsági szolgáltató
irodáinak munkatársai képviselték.
A szeminárium feladata kettõs volt:
• az államigazgatás képviselõi tájékoztatást adtak az elmúlt
egy évben az ifjúsági szakterületet érintõ változásokról, valamint
az ifjúsági turizmus fejlesztésére vonatkozó tárgyévi terveikrõl;
• a szolgáltatói és a civil szféra jelzéssel élt mindazokról a
problémákról, amelyben az államigazgatástól segítséget vár.
A szekciókban az adott évben aktuális egyes kérdések részletesebb megtárgyalására és az államigazgatás felé strukturált
javaslattételre nyílt lehetõség.

A rendezvény fókuszában két tematika szerepelt 2010-ben.
Az önkormányzati és a civil szféra táboroztatással kapcsolatos
„jó gyakorlatainak” bemutatása mellett a résztvevõk megvitatták a „Zöld könyv a nonprofit, fenntartható ifjúsági turizmusért” címû vitairatot. Ebben három tárca fejti ki a közoktatás, a
szabadidõsport és az ökoturizmus ifjúsági turizmussal való kapcsolatát, valamint bemutatják a szociális tárca által szakértõi
szinten kidolgoztatott ifjúsági turisztikai fejlesztési koncepcióját.
A szeminárium második napján, a szekcióüléseken a fejlesztési
koncepció továbbgondolásával foglalkoztak a szakértõk.
Szállásháló bemutatása
A közép-dunántúli régióban az elmúlt évtizedben számos
civil szervezet vágta fejszéjét a szálláshely-kialakításába és üze-

Somogyiné Szili Nóra mutatta be a Fenyves tábort
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meltetésébe. Ezek elsõsorban gyermekek, fiatalok táboroztatásával foglalkozó egyesületek, alapítványok, melyek ingatlant
„örököltek”, építettek vagy vásároltak. Gyakoriak a természetjárással foglakozó civil szervezetek, szövetségek, melyek egyegy kulcsosházat üzemeltetnek. Egyre többször találkozunk a
közmûvelõdés területén tevékenykedõ közösségekkel, melyek
egy-egy régi „kultúrház” felújításával jutottak szálláshelyhez.
A legtöbb szervezet életében, tevékenységében azonban a
szálláshely-értékesítés nem elsõdleges feladat, inkább járulékos
„nyûg”, számos jogszabályi, gazdálkodási, mûködtetési, finanszírozási problémával, kérdõjellel, buktatóval.
Általában az is elmondható ezen szervezetekrõl, hogy nagyon értékes tapasztalatok halmozódtak fel náluk a túlélési
technikákról, hogy az elsõdleges tevékenységüket miként tudják összekapcsolni a szálláshely adottságukkal. Azonban ez
a tudás nem kamatozik, elszigetelt, a többi szervezet számára nem hasznosul.
Az is megfigyelhetõ, hogy még a civil szervezetek sem ismerik a saját szektoruk képviselõi által mûködtetett szálláshelyeket, így szinte kizárólagosan a for-profit szféra kínálatából választanak maguknak helyszínt táboraik, képzéseik, konferenciáik megszervezéséhez. Ezáltal igen komoly összegek kerülnek ki
a civil szektorból, melyek jobb kommunikáció és marketing esetén a szektorban kamatozhatnának.
A tatabányai Bázis Egyesület kezdeményezésére 2008-ban
elkezdõdött egy olyan szálláshálózat kiépítése, amely összefogja a Közép-Dunántúlon tevékenykedõ szálláshellyel rendelkezõ
civil szervezeteket. A hálózat képzéseket, rendszeres találkozókat, workshopokat szervez tagjai részére, összegyûjti, rendszerezi a tagok szakmai tapasztalatait, segítséget nyújt azok megjelentetéséhez, honlapot és belsõ levelezõlistát mûködtet, érdekvédelmi tevékenységet fejt ki.
Célunk, hogy a hálózat tagjai egymástól tanuljanak, a felhalmozott tapasztalataikat osszák meg egymással, ugyanakkor
a terület elismert szakembereitõl is elsajátítsanak fontos elméleti és gyakorlati ismereteket.
Szintén fontosnak véljük, hogy a régió civil szervezetei is-

Falazás

5

merjék meg a szektoron belüli lehetõségeket, a hálózat tagjai
pedig a civil szervezetek igényeire reagáló szolgáltatásokat fejlesszenek ki és kínáljanak számukra.
Közvetett célunk, hogy a civil szférába érkezõ források jelentõs részét tartsuk is meg a szektorban, a pályáztatók és a támogatott szervezetek is tekintsék prioritásnak és evidenciának, hogy
a pályázati pénzeket érdemes a civil-társak által kínált szolgáltatások igénybevételére fordítani, legyen szó akár szálláshelyrõl, projektor-bérletrõl vagy honlap-tervezésrõl.
Ezen hálózat tagjainak szolgáltatásai számos ponton kapcsolódnak az ifjúsági turizmus témaköréhez.
- természeti-környezeti nevelést,
- oktatást, képzést,
- a helyi táj, természeti, kulturális értékeinek megismerését,
- önfenntartó gazdálkodási ismereteket,
- megújuló energiaforrások hasznosítását,
- táboroztatást,
- természetvédelem, földtani ismeretterjesztés,
- népi hagyományõrzés,
- önkéntes munka megismertetését,
- lehetõség a sérült, fogyatékossággal élõ, hátrányos helyzetû csoportok üdültetésére is.
A felsorolt szolgáltatásokon túl tervezzük olyan egymásra
épülõ programok megvalósítását, melyben a fiatalok egyben
megtalálhatják a szórakozást, az ismeretszerzést, a természeti környezetet, kulturális örökségünk felfedezését, és a pihenést.
Mag-házunk õsszel megkezdett bõvítménye is ezt a célt szolgálja, hiszen emeleti részén kerül kialakításra megfizethetõ áron
kínált kulcsos ház szolgáltatásunk, melyet reményeink szerint
már õsztõl kínálni tudunk.
Tóth Ágnes
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Plusz tíz malac és a három majom
Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy falu, melyet
Koppánmonostornak hívtak. Ez a falu nagyon régen jött létre, s
az eltelt közel 800 év alatt számos érdekes és említésre érdemes
dolog történt benne.
A történelem folyamán itt is átalakultak, átértelmezõdtek a
folyamatok. Emberek, közösségek jöttek és mentek. Akadt közöttük – több is – aki alkotott, s hagyott
maga után valamit. Így számos érdekes,
értékes történelmi hagyatékunk van. Láthatóak épített örökségeink, még
szájhagyomán útján terjednek anekdotáink, szokásaink, hagyományaink. Azonban azt kevesen tudják, hogy vannak írásos örökségeink, melyek mentén számos
régmúlt eseménye válhat újra napjaink
részévé, kaphat jelentõséget egy-egy szokás, utcarészlet, természeti vagy épített környezet. A még fellelhetõ értékeink csak
itt, helyben érthetõek, értelmezhetõek, s
szerethetõek.
Talán néhányan még emlékeznek Hofi
Géza utánozhatatlan humorára, amellyel
tükröt állított mindig az adott rendszer hiányosságainak, mintegy kifigurázva az adott
kor blõd ötleteit, gondolatait. Egyik szilveszteri mûsorában mesélt arról az esetrõl, amikor egy faluban csupán egy malac született. Akkortájt a tervgazdaság ütemében ez
egy méltatlan és elfogadhatatlan eseménynek számított, így a jelentés – ami akkor teljesen elfogadott módszere volt társadalmunknak – nem tartalmazhatta az igazságot. Így, minden felüljáró hozzátette a jelentéséhez azt az egy-egy malacot, amit jónak gondolt.
Így történhetett meg, hogy Rákosi elvtárshoz érkezett hivatalos je-

lentés már 11 malackát tartalmazott. S mi lett a vége? Rákosi
elvtárs döntött. Ha 11 malac született, a falu tartson meg egyet, a
tízet pedig exportálja.
A kalendáriummal mi is így vagyunk. Adott volt egy település, helyi hagyományokkal, ötletekkel, okos gondolatokkal telve. Azonban nem volt olyan felület, ahol ezek az értékek napvilágot láttak volna, örökségül hagyva az
utánunk következõ generációknak. Így
tettük évrõl-évre hozzá mi is a kis „malacainkat”, arra gondolván, milyen szépet, okosat, jót és helyben értékeset teremthetünk. Pont tíz éven keresztül, évente egy-egy példányszámmal. Sajnos nem
így történt. Helyben nagyon csekély az
a fogadtatás, amely biztosíthatná a kalendárium évenkénti megjelenését akár
szellemileg, akár anyagilag. S a malackákhoz visszatérve ránk is igaz, hogy
minden 11 kalendáriumból csupán egy
példányszám marad helyben. A többit
mi is exportáljuk.
Nem vagyunk ezzel a mentalitással
egyedül. Ami helyben van, az nem lehet
szép, jó, értékes, csupán természetes.
Addig, amíg van. Amíg meg tudjuk õrizni, meg tudjuk mutatni, s tovább tudjuk
lendíteni. Amikor pedig a három majom
– nem lát, nem hall, nem beszél - mintáját követve fordulunk feléjük, megüresednek és elvesznek.
Így vagyunk mi is kalendáriumunkkal. Tíz éven keresztül nevelgettük, õriztük, szerettük. Most pedig a három majom örökére hagyjuk.
Monostori Éva

Kell egy hely!
- Ifjúsági tanácskozás –
Április 23-24-én elsõ alkalommal szervezzük meg a városi
ifjúsági és diákcsoportok aktív bevonásával a „Kell egy hely!”
ifjúsági tanácskozásunkat a Mag-házban.
Az ifjúsági korosztállyal foglalkozó városi szervezetek intézményeik és szervezeteik aktivitásainak bemutatásával készülnek.
Bemutatásra kerül a városi szinten beindított, miniszteri elismerést is magáénak tudó ifjúsági közösségi kortárssegítés és megkezdjük városi szinten a hálózati munka kidolgozását.
Péntek délután hivatalosan meghirdetjük az ifjúsági közmeghallgatást, melyre tisztelettel hívjuk és várjuk városunk döntéshozóit, korosztályunkkal foglalkozó szakembereit, intézményi dolgozóit.
Az esti kötetlenebb ismerkedést a másnap délelõtti aktív csoportmunka követi majd, ahol reményeink szerint megalakíthatjuk a Komáromi Ifjúsági Keresztalt is.
A két napos rendezvényt a Magyarock Dalszínház által második
alkalommal rendezendõ sportos-zenés-színházi találkozón zárjuk.
Rendezvényünk nyitott, minden fiatal és hosszabb ideje fiatal érdeklõdõt szeretettel várunk!
Vizeli Ágota

Készítjük a programtervet
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Születés Hete a Mag-házban
„Van egy erõ, ami szüléskor eljön a nõkhöz.
Nem kérik egyszerûen, csak elárasztja õket.
Összegyûlik, mint a felhõ, átsuhan az égen,
és magával hoz egy gyermeket…”
(Penny Armstrong: A szülés mûvészete)
0. májusában A Mag-házban 201
010
már második alkalommal - ismét megrendezzük a Születés Hetét
Hetét.
Mi a Születés Hete?
A Születés Hete az évnek az a kiemelt
hete, amikor a kisgyermekes családokhoz, illetve a családalapítás elõtt állókhoz fontos információk jutnak el egy egységes arculattal rendelkezõ országos rendezvénysorozat keretében.
Ez a rendezvénysorozat országosan a hagyományos Anyák
Napi ünnepséghez kapcsolódva 2003-ban indult útjára.
A program elindítóit az motiválta, hogy az ország számos
városában, településén az érdeklõdõk találkozhatnak egymással, illetve a felkészüléssel, várandóssággal, szüléssel, születéssel, szoptatással és csecsemõgondozással kapcsolatos hasznos
információkhoz jussanak.
A rendezvény célja a várandósok és családjuk minél szélesebb körû tájékoztatása választási és döntési lehetõségeikrõl, a
hazai ellátás hagyományos és újszerû alternatíváiról, a döntést
elõsegítõ kutatási eredményekrõl és a nemzetközi egészségügyi
szervezetek ajánlásairól.
A rendezvénysorozatok alkalmával a várandós, szülés elõtt
álló kismamák, családok megfelelõ ismereteket szerezhetnek az
elõttük álló nagy eseményrõl, illetve a számukra elérhetõ választási lehetõségekrõl. Hogy a szülés ne csak megtörténjen velük,
de életüknek valóban egyik legemlékezetesebb, legszebb élménye lehessen kisbabájuk világra hozatala; lehetõség szerint olyan
körülmények között, amely mamának és babának egyaránt
megnyugtató, bensõséges környezetet teremt, amelyben háboríthatatlanul figyelhetnek egymásra, saját igényeikre.
A programok keretében az ország számos településén szülészorvosok, szülésznõk, védõnõk, szülésfelkészítõk, pszichológusok, homeopaták, gyógytornászok, mentálhigiénés szakemberek, szoptatási tanácsadók beszélgetnek az érdeklõdõkkel, remélve, hogy a programok egyre több várandós nõt és családot
segít hozzá, hogy a várandósság ideje és maga a szülés ne szorongással, bizonytalansággal, aggodalmakkal teli idõszak legyen.
Klasszikus és alternatív módszerek hívei, civil szervezetek és szakmai mûhelyek képviselõi cserélik majd ki tapasztalataikat, megosztva azokat az érdeklõdõkkel is.

A rendezvények szervezõi azt szeretnék elérni, hogy a családokban tudatosuljon ennek az eseménynek a fontossága és szépsége; hogy a kismamákat megerõsítsék nõiségükben; segítsék
õket babájukkal és párjukkal való kapcsolatuk elmélyítésében
és megfelelõ mennyiségû információt nyújtsanak át nekik a számukra legmegfelelõbb és emberhez méltó szülési mód kiválasztásához.
A Születés Hete rendezvénysorozat arra is próbálja felhívni a
szakemberek, a várandós kismamák, a családok figyelmét, hogy
az érintettek ne csak ez alatt az egy hét alatt kaphassanak szakszerû, naprakész, emberi tájékoztatást a várandóssággal, a csecsemõ és kisgyermek-gondozással kapcsolatos kérdéseikre, hanem mindezek folyamatosan elérhetõek, hozzáférhetõek legyenek kivétel nélkül mindenki részére.
A várandóság és a szülés meghatározó egy nõ életében. Mikor egy gyermek a világra jön, katartikus élmény anyának, apának egyaránt.
A születés maga a csoda! Méltóképpen kell megélni.
0. májusában
A 201
010
májusában,, Mag-házunkban megrendezendõ
rendezvénysorozatunkkal – melyre szeretettel várunk minden érdeklõdõt (kismamát és kispapát, tevékeny részvevõket) - szeretnénk hozzájárulni, hogy ezt a csodát minél
többen megtapasztalhassák.
Tervezett programjaink:
- Mondókák, énekek, játékok tanulása (óvodapedagógus),
- Szülés történései: (beszélgetés szülésznõvel, orvossal),
- Tájékoztató óvodai felvétellel kapcsolatban,
- Kisgyermekkori táplálkozás (védõnõ, dietetikus),
- Torna babáknak, mamáknak (gyógytornászok)
- Bababörze
- Gyermekorvos válaszol

A Biztos Kezdet Klubban

Megszólal a babaharang!
Az elmúlt év végén elsõ alkalommal szólalhatott meg a babaharang a katolikus templom kertjében. Mindenszentek ünnepén a
meg nem született, és a megölt gyermekekre emlékeztetett.
„A Születés Hete” rendezvénysorozat keretében, anyák napján, május elsõ vasárnapján (május 2-án) másodszor kondulhat
fel, amely ezúttal a megszületett gyermekek és az édesanyák
ünnepére hívja fel a figyelmet.
A harangot ezúttal – és elsõ alkalommal – Simon Anett

szólaltatja meg. Anett elsõs iskolás korától rendszeresen járt hittan órákra és ministrál a templomban. Általános iskolásként
minden évben sikeresen szerepelt a kerületi hittan versenyeken,
ahol a második és harmadik helyezéseket hozta haza. Harmadikosként a Gyõri Hittanversenyen elsõ helyezést ért el.
Tanulmányait becsülettel és lelkiismeretesen végezte, így ebben az évben Tatán kezdhette meg középiskolai éveit a Pápai
Református Kollégium Tatai Gimnáziumában.
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„Színház a nagyvilág”
Hetekkel ezelõtt tudtam már, hogy ebben az évben is lesz
Magyarock gála, természetesen elkönyveltem magamban, hogy
most is ott a helyem.
Az elsõ meglepetés akkor ért, amikor Csabi egyik délután
megkérdezte tõlem, mit szólnék hozzá, ha az osztályom is fellépne.
- Nekem tetszik az ötlet, de hát az érintettekkel kell ezt megbeszélni.
Másnap elõadtam gyermekeimnek az ötletet, amit kitörõ lelkesedéssel fogadtak. (Zárójelben jegyzem meg, a lelkesedés legfõbb oka az a három „Betlehemi csillag” elõadás volt, amiben
együtt szerepelhettek a színészekkel.)
Aztán jött a nagy kérdés, mi is legyen a mûsorszám? Énekelni színpadképesen tõlem nem tanulnak meg, azt tudtam. Akkor
jött a mentõ ötlet, kérjük meg Halász Juditot, segítsen õ nekünk. Napokon keresztül harsogott az iskola a Boldog születésnapot - tól. Irigykedtek a többiek, hogy minden nap ünnepelünk
valakit, de nem árultuk el, mire is készülünk.
Szülinapi buliba felvesszük a legszebb, menõ, dögös rucit,
némi smink, illatfelhõ, s mehetünk. Így is tett a törpe nép. Amíg
próbáltunk, mindenki adta magát, jöttek a poénok, harsogott a
terem.
- Ha ez így megy, remek lesz!

De a színpad, a fények, a nézõk…. Nos, igen. Az elõbb még
felszabadultan harsogó ifjúság, visszafogottan, csendesen kísérte énekével Halász Juditot.
- De én mindenkire mosolyogtam! Jók voltunk? Látta mennyien vannak? - Záporoztak a kérdések, s a jól végzett munka nyugalmával mentünk a nézõtérre ünnepelni.
Én is megnyugodtam, a rám bízott feladatot elvégeztem, s
átadtam magam a mûélvezetnek.
Jólesõ emlékek törtek fel bennem, amikor Csabi bejelentette, hogy díjátadás következik. Az öt éves születésnapjukon barátnõm gyönyörû köszöntõt mondott az Élettér Egyesület nevében, s késõbb átvehette elsõk között a Magyarock díjat. Körülbelül itt tartottam a visszaemlékezésben, amikor az én nevemet
hallottam. Megvallom, egy pillanatra megállt a szívem. Én? De
miért én? Nem volt idõm töprengeni, a taps most nekem szólt.
Nem szeretek reflektorfényben lenni, lányos zavaromban elfeledkeztem az illendõségrõl, mindenrõl.
Köszönöm, hogy a társulat megtisztelt bizalmával, bár nem
tettem semmivel se többet, mint mások. Köszönöm ezt a díjat
azoknak a szülõknek is, akik lehetõvé tették a gyerekek fellépését, segítették munkánkat.
Ha eddig nem lettem volna, akkor most elkötelezõdtem, elkötelezõdtünk.
Juhász Gáborné

Boldog születésnapot Magyarock!

Finálé

Vesztegzár a CSMK-ban
Nem, ez most nem a Rejtõ könyvbõl ismert Grandhoteles változat, hanem Komárom egyik feltörekvõ thrash metál bandája.
Február 20-án a Csokonai Mûvelõdési Központ kamara terme adott helyszínt a rendezvénynek. A Corelosa zenekar meghívására fellépett a Golden Rock Band és a Vesztegzár zenekar. A
buli fergeteges volt, rengetegen eljöttek, még Észak-Komáromból is. Hallhattunk több rock klasszikust a Goldentõl, mint például a Kétforintos dal, Pocsolyába léptem. Volt részlet az István
a királyból, és a fiatalok örömére néhány Tankcsapda szám is
elhangzott. Corelosa bemutatta új lemezét, és a Vesztegzár zenekarra is jót bulizhatott a nagyérdemû. Ez utóbbi banda is
stúdióban van, hamarosan elkészül, a három számos promó
cd-jük, de honlapjukon, a www.vesztegzar.tk oldalon is megtalálhatjátok a felvételeket.
Szép volt fiúk, várjuk a következõ koncertet!
Brosch Mirandola

Rezegtek a hangfalak, a falak is
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Miért keresett engem Kristóf az iskolában?
Ma, mikor hazaértem, pár barátnõmmel összefutottam, és
nem kis meglepetésemre megkérdezték:
- Miért keresett téged az iskolában Kristóf? - mire én bamba
és tanácstalan arccal néztem rájuk, pár pillanatig. Azért csak
eddig, mert (igen ritka módon) rájöttem, hogy tudok értelmes
választ adni a kérdésre. Megérzéseim szerint sikerült, amit megerõsített három sokat mondó szempár is, amire nagy szükségem
volt. Elmagyaráztam nekik, hogy a ,,franciás projekt” miatt
mentünk el Tatabányára, egyrészt Völner Pálhoz a KomáromEsztergom megyei közgyûlés elnökéhez, másrészt (és ez a fogalmazásom céljából fontosabb) Dózsa Eszter ,,Tata, a gyerekbarát város” címû elõadásának megismerésére.
Az elõadó 8. osztályos tanuló Tatán a Vaszary János Általános Iskolában, ami azért döbbentett meg, mert nagyon összeszedett és választékos bemutatót tartott. Nekem ez biztos nem
menne - gondoltam. Ráadásul nagyon sok számadatot ismertetett velünk, amit fejbõl mondott el. (Ehhez tényleg ész kell!)
Hab a tortán, hogy a szépen megszerkesztett produkció után
feltett kérdéseinkre is tudott válaszolni. Látszott, hogy nem csupán bemagolta az elõadást (pedig az sem lett volna kis dolog!),
jártas és tapasztalt a témakörben. Olyan témakörben, amit kevesen értünk, mûvelünk, és ami ennek ellenére, szerintem nagyon is meggondolandó!

Dózsa Eszter, Czidlina Vivien és Oláh Julianna

Tata az elsõ város országunkban, ami gyerekbarát várossá
vált. Márpedig gyerekbarát városnak lenni nem megvetendõ
dolog. Végül is ha „a fiataloké a jövõ”, olyan településekre van
szükség, ami a jövõ várományosainak is elõnyös. Hiszen mindenki panaszkodik az ifjúságra, nem megfelelõ a viselkedésünk,
nem járunk megfelelõ helyekre, nem beszélünk kulturáltan, nem
vagyunk tekintettel a felnõttekre. Azonban ha megnézzük a szabadidõnkre alkalmas szórakozóhelyeket, bizony elkeseredünk.
Talán a felnõtteknek nem is jut már eszükbe, hogy mi, fiatalok
csak olyan helyre tudunk menni és csak olyan helyen tudunk
szórakozni, ami van. És olyan helyre nem, ami nem is létezik!
Tatán az a jó, hogy megalakult egy városi diákönkormányzat. Van polgármestere, alpolgármestere (ez utóbbi Eszter maga),
képviselõ testülete és elõre meghatározott tervek alapján tanácskoznak, együttmûködnek a városi képviselõ testülettel.
Nagyon tetszett, hogy kívánságaikat képesek megfogalmazni, hogy az egész város diákságát összefogják, és hogy az iskolánként összegyûjtött kívánságokat, javaslatokat eljuttatják a felnõtteknek. Tavaly diák közmeghallgatást is tartottak. Az éppen
olyan, mint a felnõtteké (Monostoron idén én is végigültem a
felnõtt rendezvényt). A különbség az, hogy itt csak fiatalok és
gyerekek vannak, akik a képviselõknek mondják el a véleményüket, mutatják be a kívánságokat. Ami még nagyon tetszett,
hogy nem csak kívánságokat fogalmaztak meg, hanem azt is
bemutatták, hogyan és milyen rendezvényekbe tudnak õk maguk bekapcsolódni.
Eszterrel még aznap elkezdõdött egy intenzív levelezés, amiben meghatároztuk, hogy a jövõben megpróbálunk együttmûködni. Õk Tatáról, mi pedig Komáromból.
S, hogy miért is keresett Kristóf az iskolában engem? Nos,
azért, mert a csoport vezetõi úgy tudták, hogy a Dózsa György
Általános Iskola elõtt szállok fel a buszra, én pedig (ennek az
ismeretnek a hiányában) bementem Komáromba. S mivel nem
találtak a suli elõtt, beküldték Kristófot, hogy nézze meg, hol is
vagyok. Barátnõim persze tovább fûzték a dolgot, hiszen mégiscsak „egy fiú keresett “!
Szünet után lesz mit magyarázkodnom.
Oláh Julianna, Dózsa György Általános Iskola

Kézmûves és szabadidõs
foglalkozások kicsiknek és nagyoknak a Mag-házban!
Új foglalkozást indítunk el Mag-házunkban, melynek keretei között a fiatalok különbözõ színes és kreatív technikával
ismerkedhetnek meg. Foglalkozásaink keddtõl szombatig 14:00-17:00-ig tartanak, díjmentesen látogathatóak.
Várunk minél több érdeklõdõ gyermeket!
Kedd és csütörtök: kézmûves foglalkozásokra várunk
• cérnaképek (új technika) • gyöngyfûzés • üvegfestés • egyéb, kreativitást igénylõ technikák• ajándékok készítése
Szerda: társasjáték nap
• logikai játékok • puzzle • stratégiai játékok
Péntek: mûvészeti foglalkozás
• drámapedagógiai • film • bábszínház, színpadi darabokból részletek készítése, jelmez, díszlettervezés és készítés
Szombat: tetszés szerint választott foglalkozás
Alapanyagokról mi gondoskodunk. A te dolgod csupán annyi, hogy benézz hozzánk és jól érezd magad!

Várunk a Mag-házban!

Cím: Komárom (Koppánmonostor), Csendes utca 8. Tel.: 34/526-955
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Kedves Olvasónk, leendõ Támogatónk!
Köszönettel és tisztelettel fogadjuk mindazok támogatását, akik
2009 évben adójuk 1%-ával egyesületeink munkáját segítik, s
ezzel hozzájárulnak a szervezetek mûködtetéséhez.
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 Talpasíjásszok Közhasznú Egyesület
18616734-1-11
Támogatandó cél: Koppánmonostor hagyományainak õrzése
és felelevenítése.
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Noé Bárkája
Minden, amit tudni kell az életben, arra megtanít Noé Bárkája.
Íme:
1. Ne késd le a hajót!
2. Emlékezz, mind ugyanabban a hajóban vagyunk!
3. Tervezz elõre! Akkor sem esett az esõ, amikor Noé megépítette
a Bárkáját...
4. Tartsd jó kondiban magadat! „Idõsödvén” is felkérhet valaki
egy nagy dologra.
5. Ne törõdj a kritikákkal! Csak csináld meg a munkát, amit
meg kell csinálni!
6. A jövõdet építsd magasra!
7. A biztonságod érdekében mindig párban utazz!
8. A sebesség nem a legfontosabb dolog. A csiga és a párduc is
ugyanabban a hajóban van!
9. Ha stresszes vagy, lebegj kicsit!
10. Emlékezz: a Bárkát amatõr, a Titanicot pedig profik építették
- de, mint tudjuk, nem csak ezen múlik...
11. Nem számít a vihar, ha Istennel vagy, a végén mindig vár a
szivárvány.

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.

Programajánló
Április 9. 15 óra
Április 12-13.
Április 13. 16.30
Április 14.
Április 19-20.
Április 23-24.

Kecskés László sétány átadó ünnepsége a Rüdiger tónál – Kecskés László Társaság
Közép-dunántúli Képzõk Körének képzése a Mag-házban – Élettér Egyesület
Koppán oroszlánjának átadása a Horgász-közben, Komáromi Talpasíjászok
Zala megyei IKSZT-k tanulmányútja a Mag-házban, Komárom Környéki Civil Társulás
Közösségi támogató hálózat negyedéves találkozója Kunbábonyban, Komárom Környéki Civil Társulás
„Kell egy hely!” Városi ifjúsági tanácskozás és ifjúsági közmeghallgatás a Mag-házban, Kerecsen
Ifjúsági Egyesület
Április 24.
II. Zenés-sportos-színház Találkozó a Berecz Dezsõ Sportpályán, Magyarock Dalszínház
Április 2-30.
A születés hete a Mag-házban, Élettér Egyesület
Április 26. 19. óra Klapka rockmusical az Észak-komáromi városi mûvelõdési központban. Magyarock Dalszínház
Április 27. 9.30 óra „Szót kérünk!” III. Ifjúsági konferencia a Csokonai Mûvelõdési Központban, Élettér Egyesület
Május 1.
Korai fejlesztõ játszóház 6 éves korig a Jókai Ligetben, Élettér Egyesület
Május 2. 19.00 óra Made in Hungária musical a Monostori Erõdben, Magyarock Dalszínház
Május 7-8.
„A padlás” musical a Jókai Filmszínházban, Magyarock Dalszínház
Május 14-16.
Önkéntesnek lenni, ifjúsági képzés a Mag-házban, Élettér Egyesület
Május 17-19.
Közösségi vállalkozásra felkészítõ képzés a Mag-házban, Élettér Egyesület
Május 29. 10 óra
„Egy nap Meseországban” városrészi gyermeknak a Berecz Dezsõ Soportpályán, monostori civil
szervezetek
Június 5. 10 óra
III. Hon-Nap, Duna-menti hagyományõrzõ ünnep a Csillag erõdben, Komáromi Talpasíjászok
Június 26. 10 óra „Mozdulj ránk” Sportnap a Berecz Dezsõ Sportpályán, Koppánmonostori Sportegyesület
Június 30-július 4. „Fiatalok a demokráciáért!” franciaországi tanulmányút, Élettér Egyesület
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Nyári táborozási lehetõségek
Kedvezményes nyári tematikus táborokat hirdet a Kerecsen Ifjúsági Egyesület Komárom-Koppánmonostoron, a Mag-házban.
Erõdök õre, kastélyok úrnõje!
Komáromi hagyományok õrzõje!
A gyerekekkel folytatott munka során alakult ki az a gondoCélunk, komáromi hagyományos, õsi mesterségek kutatása,
lat, hogy a nyári táborozások egyik hetét a helyi értékek megisösszegyûjtése és felelevenítése.
Ebben az évben olyan mesterségek felelevenítését céloztuk merésére szánjuk.
A nyári foglalkozások összeállításánál két épületet, s a hozzá
meg, ami a Duna közelségét is feltételezi. Így az öt nap alatt a
fûzõdõ történelmi emlékeket vesszük alapul. Így a csoport egy
fiatalok három új mesterség fortélyait kutatják, utánozzák.
A halászat és halászmesterség nem komáromi sajátosság, része, mint a Monostori erõd várvédõje, míg a másik része a
azonban ez a térség jelentette a halászok valóságos paradicso- Tornyos villa úrnõje vehet részt a kalandos táborozásban.
A Monostori erõdöt az 1850-es években kezdték építeni, melymát, melyet 1001-ben I. István által kiadott oklevél is bizonyít.
Legjelentõsebb – sajnos mára kihalt – halfajtánk a viza, mely nek feladata Komáromot megvédeni a nyugat és dél felõl indíívásakor Komáromig úszott fel a Fekete-tengertõl. Fogására cé- tott támadásoktól. Feljegyzések szerint közel hatezer embernek
és 150 lónak tudtak benne helyet biztosítani. Bár csaták itt nem
het is alapítottak Komáromban.
A halfogyasztás, feldolgozás, értékesítés, vagy a halak kite- folytak, városunk emléke az 1848/49-es szabadságharchoz és
leltetése éppúgy a halászok feladata és idõtöltése volt, mint ha- Klapka György tábornokhoz fûzõdik. Mi is ezt a korszakot jelölgyományaik ápolása, babonáik, sajátságos mesterszavaik, illet- tük meg a vár védõinek.
A másik helyszín Tuba János országgyûlési képviselõ, a Kove kalyibáik.
Szintén a dunai tevékenységhez kötõdik a hajóácsok tevékenysége, máromi Lapok szerzõjének nyári rezidenciája, a Tornyos villa.
akik nem csak a nagyobb halászhajók építésével, hanem különféle Anekdoták sora kötõdik az épülethez, melyben a kor hírességei
ladikok összeállításával is foglalkoztak. Városunk múzeumában meg- is szép számmal megfordultak. Köztük Jókai Mór, aki szívesen
található a bõgõshajó hû másolata makettként. Táborunkban mi is ez idõzött a villa udvarán. Írásos emlékek alapján tudjuk, hogy az
Aranyember címû regénye is részben itt fogalmazódott meg, talán
alapján tervezzük saját makettünk elkészítését.
Harmadik mesterségünk talán a legkülönlegesebb, hiszen arany- ebbõl az udvarból indult. Így a kastélyok úrnõi a villa századelõs
mosással foglalkozik. Ez az õsi mesterség a mai napig élõ hagyo- hangulatát idézve, Jókai korába térhetnek vissza.
Táborunk egy hetes idõszakában a korai viselkedésmódok,
mánya a komáromi térségnek. Még van élõ aranymosónk, ahol
autentikus módon tudjuk tanulmányozni a mesterséghez szüksé- ruházatok és események követésén keresztül ismertetjük meg a
ges eszközöket, s a tevékenysége magát. A felvidéki csallóközi Ara- gyerekekkel történelmi és irodalmi hagyományunk egy kis részét.
nyos település neve is ennek a mesterségnek a nevét õrzi.
Idõpont: 2010. augusztus 9-13.
Idõpont: 2010. augusztus 2-6.
A táborokat hétfõtõl- péntekig, reggel 7.30-17.30-ig bejárós jelleggel hirdetjük meg, ahol kézmûves foglalkozások és kirándulások
színesítik a napi munkát.
Részvételi díj: 1000Ft/fõ/nap, az egy hetes idõszakra 5000Ft.Bõvebb információ: 34-526-955, eletter@novonet.hu

PÁLYÁZAT

MAGYAR FALU – MAGYAR TÁJ
A NAGYBÁNYAI MÛVÉSZTELEP – a nagybányai festõiskola a modern magyar festészetet elindító mozgalom
- megnyitásának 115. évfordulója alkalmából a Duna menti
Hagyományõrzõ Ünnep szervezõbizottsága rajzpályázatot hirdet óvodások, általános iskolások (alsó és felsõ tagozatosok) és
középiskolások részére.
A pályázaton részt vehet minden olyan mû, melynek témája
a Magyar falu – magyar táj témakörhöz kapcsolódik.
A nevezés ingyenes, a beérkezett pályamunkákat szakértõ
zsûri értékeli, a legkiválóbb alkotásokat értékes díjakkal jutalmazzuk.
Az alkotásokat 2010. június 5-én bemutatjuk a komáromi
Csillag Erõdben megrendezendõ III
III. HON-NAP Duna-menti
Hagyományõrzõ Ünnepen
Ünnepen.. A díjakat a délelõtti gyermekprogramon adjuk át. Az alkotókat és hozzátartozóikat szeretettel látjuk a hagyományõrzõ fesztiválon. Értékes díjakat kap az
internetes közönségszavazás elsõ helyezettje is. Külön díjazzuk a
legjobb határon túli alkotást.

Kivitelezés: A4-es formátumban, bármilyen technikával
Beküldési határidõ: A pályamunkákat 2010. május 15-ig a
következõ címre kérjük beküldeni:
Komáromi Talpasíjászok
2903 Komárom Újszállás-puszta 11.
2010. május 25-tõl virtuális galéria formájában megtekinthetõek és közönségszavazatokkal támogathatók a pályamûvek
a: http://honnap.fw.hu - oldalon
További információk a honlapon.
Mindenkinek jó munkát és eredményes pályázást kívánunk!
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