
Kell egy hely

A hírújság megjelenését az NCA és
Komárom Város Önkormányzata támogatja

AZ ÉLETTÉR EGYESÜLET HÍRÚJSÁGA

Komárom közép- és általános iskolásai ifjúsági közmeg-
hallgatáson vettek részt 2010. április 23-án a Mag-házban. A
programban részt vevõ fiatalok elmondhatták, hogy milyen
közösségi helyet képzelnek el maguknak, ahova szívesen jár-
nának. Elképzeléseiket a szép számban megjelent képviselõ
testületi tagok is meg hallgatták,
akik saját ötleteikkel is hozzájá-
rultak ahhoz, hogy céljainkat
miként tudnánk elérni, érdekein-
ket hogyan tudnánk jobban, ha-
tásosabban érvényesíteni.

 Az ifjúsági tanácskozáson
olyan helyet álmodtunk meg,
ahol a korosztályunk hasznosan
és egészségesen töltheti a sza-
badidejét. Így a kultúrára és
sportolásra egyaránt megfelelõ-
nek kell hogy legyen, ahol van
büfé, de nincs alkohol és do-
hányfüst. Nem olyan helyet sze-
retnénk, ahol megszervezik he-
lyettünk a programokat, hanem
ahol mi is aktívan részt tudunk
venni a szervezésében és a lebo-
nyolításban.  A hely, ahol - van számítógép, csocsó, darts,
biliárd - minden fiatal megtalálja a saját magának megfele-
lõ elfoglaltságot, ahova délutánonként be tud ülni beszélget-
ni vagy tanulni, vagy csak akkor, ha nem tud, vagy nem
akar még hazamenni. Ezt a helyet ott szeretnénk, ahol a

Ismerkedjünk játékkal, kortárssegítõinkkel

közelben van a vasút- és a buszvégállomás, hogy hétvégente
elérjük az utolsó járatokat, vagy megfelelõ helyen tudjuk ki-
várni az elsõként indulókat.

Nem egy teljesen új épületet szeretnénk. Kezdetben olyan
lehetõséget szeretnénk, ahol meg tudjuk mutatni, be tudjuk bi-

zonyítani, hogy mi is érdemben tu-
dunk tervezni, irányítani és felelõs-
séget vállalni.

A mi helyünk olyan, ahol al-
kalmanként tudunk bulikat szer-
vezni (nem diszkó), ahol megmu-
tathatjuk önmagunkat, ahol inter-
aktív programokat tudunk szervez-
ni. Egy olyan helyet szeretnénk,
ahol nem zavarjuk a közelben la-
kókat, ahol egy kicsit zajonghatunk
anélkül, hogy bárkit is zavarnánk.

Az ifjúsági tanácskozás ered-
ményeit a Kerecsen Ifjúsági Egye-
sület nevében a képviselõ-testüle-
tünk elé is tártuk májusban, azon-
ban érdemben nem foglalkoztak
vele elöljáróink.

Reméljük, hogy kezdeményezé-
sünk az õsz folyamán kedvezõ fogadtatásra talál, s mihama-
rabb lehetõségünk lesz a bizonyításra.

Nincs sok idõnk, hiszen az ifjúság múlandó lét. Tíz év múlva
mi már nem élvezhetjük a gondolkodásunk eredményeit.

Végh D.

Minden évben május elsõ vasárnapjára esik az Édesanyák
ünnepe. Mindenkinek van, vagy volt anyukája, aki felnevelte,
óvta, védte, szeretettel halmozta el, aki elindította az élet rögös
útján. Ebbõl az alkalomból, hagyományteremtõ jelleggel indí-
totta útjára a Monostori Kulturális Egyesület az Anyák napi ün-
nepségét, melynek megrendezésére 2010. május 8-án került sor.

E jeles napra megtelt a mûvelõdési ház. Anyukák, nagyma-
mák és dédnagymamák jöttek el és csodálattal nézték a Dózsa
György Általános Iskola napközis kisdiákjainak elõadását.

A színpadon fellépett a Monostori Dalárda, anyák napi ver-
set szavalt a komáromi Móra iskola egyik tanulója, valamint
rock and roll táncbemutatót tartottak a mocsai Arany János
Iskola növendékei.

Egyesületünk megajándékozta a település legidõsebb, valamint
a legtöbb gyermeket nevelõ édesanyát. A többi jelenlévõ anyuká-
nak pedig egy-egy mini édességcsomaggal, egy kis friss kakaóval,
kaláccsal és süteménnyel kedveskedett.          Horváth Krisztina

Anyák napja a Dózsa György Mûvelõdési Házban
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„Finálé”  néven Regionális Ifjúsági Találkozón vettünk részt
Agárd-Gárdonyban 2010. május 15-én tizenhárom fiatallal és
egy kísérõvel. Bár indulásunk sem volt teljesen zökkenõmentes,
- mert némelyeket indulás elõtt két perccel még úgy kellett éb-
reszteni, - utazásunk is beillett egy kisebbfajta kalandnak. Saj-
nos az idõjárás sem volt kedvezõ, ám Juhász Zsófinak - aki a
rendezvény fõszervezõje volt, - és csapatának köszönhetõen egy
nagyon jó és mozgalmas napunk kerekedett.

Az egész napos programon különbözõ kiállításokat, elõadá-
sokat, bemutatókat nézhettünk meg. Voltak, akik a saját kétkezi
munkájukat mutatták be, amit hol néptánc, hol reneszánsz tár-
sastánc, hol pedig különféle sportági bemutató színesített. Így
volt gimnasztikai elõadás, aerobik bemutató, énekes tehetség-
kutató program, katonai toborzás és közösségfejlesztés, amit
nekünk kellet bemutatni. Természetesen itt is akadt némi techni-
kai malõr, de fiataljaink nagyon ügyesen, összefogott csapat-
munkával megoldották.

Sajnos a tavi programok - mint a vitorlás verseny, sárkány-
hajózás, õrült vízi jármûvek bemutatója, stb - a rossz idõjárási
körülmények miatt elmaradtak.

FINÁLÉ

A mi kis csapatunk Komáromból

A program minden korosztály számára így is választékos volt
és egy egész napos idõtöltést biztosított fiataljaink számára.  A
napot látványvilágítással egybekötött Stand Up Comedy és a
Végállomás koncert zárta amit a falakra és az épületre vetítet-
tek ki.

Cságola Márton

Franciaországban rendezték meg 2010. május 8-9 között
az EU 60 rendezvényt, amelynek  célja az európai országok-
ban élõ fiatalok részvétele az Európai Unió 60. évfordulóján.
A rendezvényt Metzben és Strassburgban tartották. Mira és
én május 5-én este csatlakoztunk a csoporthoz. A bolgár, a
magyar és a román delegáció egészen Saltburgig egy buszon
utazott, ahol csatlakoztak hozzánk még a görögök is. A bu-
szozás hosszú és kimerítõ volt. Másnap reggel indultunk a
konferencia helyszínére, ahol mindenki választott magának
egy szekciót érdeklõdése és nyelvismerete szerint. A konfe-
rencia egész érdekes volt, de a nap végére így is kimerülten
érkeztünk meg a záró rendezvényre, amely Scy-Chazellben
volt. Ebben a Metz melletti kis városrészben élt Robert Schu-
mann is, mint megtudtuk. Másnap reggeli után indultunk el

Eu 60 Találkozó
Strassburgba az Európa Parlamentbe, amely már tele volt
fiatalokkal. Az Európai Unió 60. évfordulójának alkalmából
nagyon sok rendezvényt tartottak ezen a napon a parlament
épületében és a városban is. A parlamentben betekinthet-
tünk egy ülésre, ahol mi is kérdezhettünk a képviselõktõl. Ez
igazán nagy megtiszteltetés és lehetõség volt számunkra.
Amint ott üldögéltem, elmerengtem azon, hogy vajon mennyi
fiatalnak, vagy felnõttnek adatott már meg ez az élmény.
Biztos, hogy kevesen vagyunk.

Szerettünk volna egy kicsit többet megtudni a városról, az
országról, azonban a zsúfolt program miatt nem sikerült. Azon-
ban így is új élményekkel és ismerõsökkel gazdagodtunk mind-
annyian.

Végh Diána

MetzbenVégh Diána és Brosch Mirandola
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Fennállása óta a 14. új színpadi a bemutatójára invitált min-
denkit a Magyarock Dalszínház 2010 májusában. A korábbi
évek saját bemutatói mellett természetesen törekedtünk a ma-
gyar zenés színjátszás legkiválóbb darabjainak bemutatására is.
Ebbe a sorba illeszkedik bele az egyik legtöbbet játszott magyar
musical, Presser Gábor és Sztevanivity Dusán A padlás címû
darabja, mely minden korosztály számára kiváló kikapcsoló-
dást nyújt.

A komáromi Jókai Moziba hirdette meg premierjét a társu-
lat, mely az elõadáson teljes mértékben bizonyította, hogy ki-
váló választás volt. A közönséget egy, a színpadot teljesen be-
töltõ padlás képe fogadta, mely tökéletesen illeszkedett a térbe.
A sok funkcióban használható fix díszlet, mely Szakács Péter
munkája nagyon jól szolgálta a szereplõket, s emlékezetes lát-
ványvilágot teremtett.

„Fõ célunk az volt, hogy a klasszikus, sokak által ismert
musicalt, melyet 1988-ban írtak a szerzõk, a mai kornak meg-
felelõ környezetbe helyezzük úgy, hogy az eredeti mû ne sérül-
jön.” – magyarázza Vizeli Csaba, a társulat vezetõje, aki Gábor
Sándorral közösen állította színpadra A padlást.

A szereposztás a Dalszínházat ismerõk számára is tarto-
gatott különlegességeket. A Magyarock állandó fõszereplõi
mellett a darabban elõtérbe kerültek a korábban kisebb sze-
repekben feltûnõ tagok is. Másik Lehel életteli Rádiósa telje-
sen méltó volt a nagy elõd, a fiatalon tragikusan elhunyt,
etalonnak számító Kaszás Attila alakításához. A párját, Sü-
nit megformáló Kuczmann Ágnes pedig sokak szerint is a
darab egyik legjobb alakításával rukkolt elõ, melyet tökéle-
tes énektudásával is alátámasztott. Az elõadás motorjai a
szellemek (Tar Gabriella, Gábor Sándor, Monostori Ádám,
Szakács Péter) voltak, akik saját karakterüket nagyon jól
hozták az egész elõadás során. Közös számaik, vidám jele-
neteik nagy derültséget okoztak a közönség soraiban. A meg-
felelõ szereposztás jól érzékelhetõ volt, hiszen egytõl-egyig
lubickoltak a szerepükben. A morcos Lámpás, a félénk, lírai
Herceg, a szeretnivaló Kölyök és a néma, de jó lelkû Meglö-
kõ minden megmozdulása emlékezetes marad. A fõszereplõ
párost jól kiegészítette Másik Attila sokoldalú alakítása. Nagy-
szerû színészi játékkal alakult át szemünk elõtt a bûnözõ
Barrabásból a földet elhagyni nem akaró Révésszé. De ugyan-
így ki kell emelni az idõs Mamókát nagy átéléssel alakító
Végh Edinát, a Columbó nyomdokain járó Detektívet, Vizeli
Csabát és az ügyetlen detektívsegéd, Üteg megjelenítõjét Or-
bán Viktort is, aki Üteg bombaszakértõs jelenetében az egyik
legnagyobb közönségsikert aratta.

Külön kell szólni a Magyarock Dalszínház (mondhatni) ál-
landó vendégérõl, Makrai Pálról, akit Témüller szerepében lát-
hattunk. A premier elõtt három nappal derült ki, hogy a több
hetes próbaidõszakban Témüllert próbáló Makai Marcell új
munkahelyet kap, s az elõadásokon nem tud szerepelni. Makrai,
aki a Sziget Színházban évek óta játssza ezt a szerepet, nagy
örömmel sietett a társulat segítségére, s félnapi próbával meg-
mentette a bemutatót. Alakításáról csak felsõfokon tudunk be-
szélni.

A Magyarock Dalszínház ismét egy csodálatos elõadást te-
remtett, melyben megmaradtak a kevesebb többet ér elvnél.
Egyszerû keretek között, nagyszerû alakításokkal sikerült elva-

Magyarock a padláson

rázsolni a közönséget, amit mindkét nap hosszú perceken ke-
resztül álló tapssal ünnepelte a társulatot.

S hogyan tovább? „Bízunk benne, hogy az elõadásunk ugyan-
olyan sikeres lehet, mint a tavalyi Made in Hungária bemuta-
tónk. Reményeink szerint a nyár egyik sikerdarabja lehet, mellyel
szeretnénk a környék településeire is ellátogatni. Õsszel pedig
visszatérünk Komáromba, s a helyi iskoláknak is bemutatjuk.”
– foglalja össze Vizeli Csaba beszámolóját.

A szellemek: Monostori Ádám, Tar Gabriella,
Gábor Sándor és Szakács Péter
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A kiránduláson

A Közkincs Kerekasztal szervezésében jutalom kirándulásra mehettek a kis-
térség településinek iskoláiból azok a gyerekek, akik komolyan érdeklõd-
nek történelmünk, hagyományaink iránt. Helytörténeti vetélkedõt szervez-
tek általános iskolások számára internetes feladatlap kitöltésével a komáro-
mi Jókai Mór Könyvtár gyermekkönyvtára honlapján, majd zárásként kis-
térség településeit érintõ kirándulást szerveztek május 13-án játékos isme-
retszerzõ próbatételekkel.

Ismerkedés közös kincseinkkel

KÖZKINCS-nek nevezték el azt a kul-
turális fejlesztõ programot, amely 2005-
ben kezdõdött el Magyarországon. Ennek
célja elsõsorban a vidéken élõk számára
a kulturális szolgáltatások javítása, a he-
lyi és kistérségi együttmûködések kialakí-
tása. A Komáromi kistérség kezdettõl fog-
va bekapcsolódott a vidékfejlesztés e spe-
ciális folyamatába, többek között azzal,
hogy olyan kerekasztalt mûködtet, amely-
nek tagjai a kistérség kilenc településének
közmûvelõdési, könyvtári és múzeumi
szakemberei, szervezetei. Megalakulása
óta sok-sok kulturális rendezvényt, szak-
mai továbbképzést szervezetek, de 2010
tavaszán végre pályázati támogatással le-
hetõség nyílt arra, hogy gyermekeket is be-
vonjanak a kistérség megismerésébe.

A www.kbtkt.hu oldal tanulmányozá-
sával lehetett felkészülni a vetélkedõre,
amelyen Ács, Almásfüzitõ, Bana, Bábol-
na, Csém, Kisigmánd, Komárom, Mocsa
és Nagyigmánd értékleltár lapjai is meg-
találhatóak, és át lehet linkelni a telepü-
lések honlapjaira is.

A kirándulás napján Nagyigmánd lát-
ványosságainak megismerése után Bábol-
na volt a cél, ahol a Ménesbirtokkal, an-
nak múzeumával ismerkedtek meg a ki-
rándulók. A bábolnai Arborétumban sé-

táltak különleges növények között, és meg-
simogathatták a kis állatkert kezesebb há-
ziállatait. Végül a Kisbábolnai Lovas-ta-
nyára érkezett a csoport, ahol versennyel
folytatódott a program. Sorshúzással ala-
kultak azok a csoportok, amelyek külön-
bözõ településekrõl érkezett gyerekekbõl
álltak össze. Gábor Klára kistérségi köz-
mûvelõdési és múzeumi referens állította
össze a kistérségi totót, amelyet kitöltve
kamatozhatták ismereteiket a kistérség tör-
ténelmi eseményeirõl, épített örökségérõl
egyéb értékeirõl. A vetélkedõhöz
Mikolasek Zsófia, a Jókai Mór Városi
Könyvtár munkatársa készítette a kereszt-
rejtvényt, amely ugyancsak próbára tette

a gyerekek tudását. A csillagkeresés játék
mintáját felhasználva a kistérségrõl szóló
információkat tartalmazó lapokat rejtet-
tünk el a Lovastanyán, amelyeket a csa-
patok a területet többször is bejárva gyûj-
tötték be, majd települések szerint rend-
szereztek. Kemencében sült kenyérlángos
volt az ebéd, majd segítséggel lovagolhat-
tak is a bátrabbak, sõt néhány gyakorlott
lovas gyerkõc meg is mutathatta milyen
ügyes már. A Közkincs Kerekasztal mun-
káját összefogó komáromi Csokonai Mû-
velõdési Központ munkatársai Szili Nóra
és Balogh Attila is segítettek a nap során,
többek között a feladatok lebonyolításá-
ban, értékelésében. Az eredményhirdetés
során mindenki megismerhette a helyes
megfejtéseket és nagyon hasznos, jó han-
gulatú kirándulás után térhettek haza a
szép élményekkel gazdagodott gyerekek.

Gábor Klára
kistérségi közmûvelõdési

és múzeumi referens

2010 õszétõl újra kézmûves- és szabadidõs foglalkozásokat
tartunk kicsiknek és nagyoknak a koppánmonostori  Mag-ház-
ban (Koppánmonostor Csendes u. 8.)!

Egyéni és csoportos foglalkozások kézmûves– és dekor szak-
kör, kreatív és egyedi ajándékok készítési technikái.

A foglalkozásokat délutánonként tartjuk, keddtõl szom-
batig.

Cérnaképek, gyöngyfûzés, faldekoráció, rajz, üvegfestés,
decoupage, fafaragás és egyéb kedvelt technikákkal.

Kezdetben az alapanyagokról mi gondoskodunk.
A te dolgod csupán annyi, hogy gyere el és érezd jól magad!
Amit készítesz, hazaviheted,  informálódhatsz az egyesület

honlapján:  www.eletteregyesulet.hu,  vagy személyesen a Mag-
házban, az iskoládban.

A nagy munkában segítõd: Cságola Márton (Tel:06 30
878 19 17)

Jöhetsz szülõvel, tanárral, egyedül vagy barátaiddal. Mag-
házunk játszóháza egész évben folyamatosan várja a gyere-
keket készségfejlesztõ, logikai és szabadidõs játékaival. Fog-
lalkozásaink rendszeresek, egész évben szeretettel várunk ben-
neteket!

FIGYELEM!
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„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)

Második alkalommal rendeztük meg
a Mag-házban 2010 májusában a Szüle-
tés Hetét.

Mi a Születés Hete?
A Születés Hete az évnek az a kiemelt

hete, amikor a kisgyermekes családokhoz,
illetve a családalapítás elõtt állókhoz fon-
tos információk jutnak el egy egységes
arculattal rendelkezõ országos rendezvény,
sorozat 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 találkozhatssanak egymás-
sal, illetve a felkészüléssel, várandósság-
gal, szüléssel, születéssel, szoptatással és
csecsemõgondozással kapcsolatos hasz-
nos információkhoz jussanak.

Hogy a szülés ne csak megtörténjen
velük, de életüknek valóban egyik legem-
lékezetesebb, legszebb élménye lehessen
kisbabájuk világra hozatala; lehetõség sze-
rint olyan körülmények között, amely
mamának és babának egyaránt megnyug-
tató, bensõséges környezetet teremt,
amelyben háboríthatatlanul figyelhetnek
egymásra, saját igényeikre.

A programok keretében az ország szá-
mos településén szülészorvosok, szülész-
nõk, védõnõk, szülésfelkészítõk, pszicho-
lógusok, homeopaták, gyógytornászok,
mentálhigiénés szakemberek, szoptatási
tanácsadók beszélgetnek az érdeklõdõk-
kel, remélve, hogy a programok egyre több
várandós nõt és családot segítenek hoz-
zá, hogy a várandósság ideje és maga a
szülés ne szorongással, bizonytalansággal,
aggodalmakkal teli idõszak legyen.

A Születés Hete rendezvénysorozat
megálmodóinak elképzeléseit, valamint a
Mag-házban mûködõ, Biztos Kezdet Klub-
ba járó szülõk javaslatait figyelembe véve
állítottuk össze az idei év programját.

Kik is látogattak el hozzánk? Orosz
Magdolna dietetikus, a kisgyermekek, vá-
randós kismamák és a családok korszerû
táplálkozásáról beszélt. Nagyon hasznos
tanácsokat adott Argai Éva, a Szivárvány
Óvoda vezetõje és Nagy Márta, a Tóparti
Óvoda vezetõje „Óvodás leszek!” címmel,
tartottak ismertetõt. Az anyukák nagy örö-

Születés hete a Mag-házban
mére szolgált, hogy az óvó nénik játéko-
kat, mondókákat tanítottak nekik.

Rózsásné Szlávik Anett és Türinger Emõ-
ke, , , , , a Selye János Kórház gyógytornászai,
valamint Tatai Andrea védõnõ a babatorná-
ról, a baba masszásról, valamint a várandós
tornáról beszéltek. Nagy sikert aratott a jelen-
levõ kismamák körében az, hogy a szakem-
berek tanították õket a babájukkal történõ moz-
gás, illetve masszázs gyakorlatokra.

Dr. Schler Szilvia     csecsemõ- és gyer-
mekgyógyász szakorvostól, valamint
Piskovszky Jánosné védõnõtõl a gyako-
ribb fertõzõ betegségekrõl, az ilyenkor szo-
kásos tennivalókról és a szoptatással kap-
csolatos praktikus tudnivalókról beszélget-
tek az anyukák.

A babamasszázs jelentõsége
és hatásai a babára

A babamasszázs egy több ezer éves
múltra visszavezethetõ, a világ számos or-
szágában hagyományokra épülõ, szeretet-
teljes érintés.

A babamasszázs hatásai közül az elsõ
és legfontosabb az anya-gyermek közötti
kötõdés megerõsítése, elmélyítése.

Ezenfelül egyéb jótékony hatásai em-
líthetõk:

- enyhíti, megszünteti a hasfájást
- megkönnyíti az elalvást, nyugodtabb

alvást biztosít
- kiegyensúlyozottabbá teszi a baba

egész szervezetének mûködését
- elõsegíti az érzékszervek fejlõdését
- csökkenti a fogzási fájdalmat
- végül, de nem utolsó sorban növeli

a baba ellenálló képességét.
A szülõk okleveles babamasszázs-ok-

tató segítségével sajátítják el a masszázs-
fogásokat.

A csoportos tanfolyam 5 alkalom-
ból áll, amely során a szülõk megtanul-
ják az egyes testrészek masszírozását.
A tanfolyam során lehetõség nyílik a
kismamáknak egy kellemes idõtöltésre
a kisbabájukkal, amely során érzelmi-
leg is közelebb kerülnek egymáshoz,
valamint sok hasznos információval le-
hetnek gazdagabbak.

Nagy sikert aratott a babamasszázs
gyakorlati bemutatója, amelynek során a
kismamák babájukon tanulták a masszázs-
fogásokat, a masszírozást.

        Velenceiné Tatai Andrea
      védõnõ, babamasszázs oktató jelölt

Dr. Rokay László, a Selye János Kór-
ház szülész-nõgyógyász fõorvosa és Kör-
mendi Miklósné szülésznõ, a Selye János
Kórház szülészet-nõgyógyászat fõnõvére
„Ha jön a gólya!” címmel tartottak na-
gyon értékes és hasznos elõadást, amit jó
hangulatú beszélgetés is követett.

Befejezésül, az utolsó napon „Baba
börze” keretében használt baba/gyermek-
ruha, felszerelés és játék árusítására, cse-
re-beréjére került sor.

Eseményekben, értékes információk-
ban gazdag és nem utolsó sorban oldott,
jó hangulatú rendezvénysorozatot sikerült
megvalósítanunk.

                       Rigó Rozália
            Biztos Kezdet Klub Vezetõje

Baba-mama foglalkozások a Mag-házban
Mag-házunk nyitása (2007) óta térítésmentesen biztosította Biztos Kezdet prog-

ramját hétfõ, szerda és péntekenként a 0-6 éves korosztály és szüleik számára.
A Biztos Kezdet foglalkozások, mint a neve is tartalmazza a hátrányos helyzetû

családokban élõ gyermekekkel való foglalkozásokat, fejlesztéseket tartalmazza.
Foglalkozásaink népszerûek, azonban mûködtetéséhez évek óta nem kapunk tá-

mogatást, így fennmaradása veszélybe került.
Október hónaptól jelképes összeget kérünk látogatóinktól és a programunk

célja is más irányt vesz. Így a hónnap elejétõl Baba-mama foglalkozásként kínál-
juk szolgáltatásainkat.



6 MAGHASADÁS 2010. 3-4. szám

A szülészorvos elõadásán

A Mag-házra, önmagára is célozhatnék ezzel a címmel, hi-
szen amióta ide járunk, azóta érezzük, hogy Monostoron van
valami, ami értünk mûködik. Az új látogatók a mai napig két-
kedve fogadják ezt a kis paradicsomot, aligha találni még egy
játszóházat, ami ingyen és bérmentve látogatható.

Ezúttal a május elején megrendezett Születés hete elnevezé-
sû rendezvénysorozatra céloztam.  A tavalyihoz hasonló színvo-
nalas elõadássorozatról van szó, amely a tapasztalatok és az
odaadó munka folytán a korábbinál is nagyobb sikereket köny-
velhetett el magának. Mindenképp meg kell említenünk házi-
gazdánk és fõszervezõnk nevét Rigó Rozáliát, aki a tõle megszo-
kott lendülettel és szakmai profizmussal vetette bele magát a
munkába. Az elõkészületek során többször megkérdezett minket
anyukákat, hogy mirõl szeretnénk hallani, mi az, ami érdekel
bennünket. Így került a programba a vezetõ óvónõk játékkal,
mondókákkal megtûzdelt elõadása, beszélgetés a gyermekorvos-
sal, a védõnõ és a fõnõvér tanácsai, találkozás a gyógytornásszal
és a használt babaruhák adás-vételét szolgáló bababörze.

Számomra a legnagyobb élményt a Szivárvány óvoda veze-
tõjével való találkozás jelentette, aki spirituális bölcsességgel arra
buzdította az anyukákat, hogy elvárások és feltételek nélkül merjék
szeretni csemetéiket. Bátran éreztessük gyermekünkkel szerete-
tünket, hiszen a biztos kötõdés az édesanyához átsegíti a kicsi-
ket a nehézségeken, az elsõ lépéseken a nagyvilágban. Az a gyer-
mek, aki magáénak tudhatja édesanyja támogatását és megér-
tését, meg tud küzdeni a korának megfelelõ kihívásokkal, legyõ-
zi a mindennapok akadályait, a sikerei pedig erõsítik az önbizal-
mát, és a világ újabb és újabb megismerésére sarkallják. Így
válik érdeklõdõ, nyitott emberré.

Az elõadók szemmel láthatóan örültek a meghívásnak. Lel-
kes hozzáállásukat látva arra gondoltam, hogy az édesanyák
tájékoztatása mindnyájunk közös érdeke. A szüléssel, gyermek-
neveléssel, táplálkozással, egészséges életmóddal kapcsolatos in-
formációk a munkájukat, nekünk pedig a mindennapos életün-
ket könnyítik meg.

Értünk, anyákért és gyerekekért
Dr. Rokay László, a Sellye János Kórház neves fõorvosa sze-

rint a felkészült, tájékozott, pozitív gondolkodású kismamák
könnyebben viselik a szülési fájdalmakat. Közvetlen hangvételû
beszélgetése a leendõ anyukákkal számos félelmet és tévhitet
oszlatott el a szülés menetérõl. Felhívta a figyelmünket az internet
csapdájára, ahol az információ minden mennyiségben, de szak-
mai szûrõ nélkül áraszt el bennünket. Kényes kérdésekre is nyi-
tottan, õszintén válaszolt, így varázsolt személyes hangvételû
párbeszédet.

A Mag-házat és a rendezvényeit egyre szélesebb körben fe-
dezik fel maguknak az érdeklõdõk, nem ritka, hogy Ácsról, sõt
Tatáról érkeznek családok. Az elõadások tartalmi és technikai
színvonalát tekintve akár egy több száz fõs konferencia termet is
megtölthettek volna, de akkor oda az otthonos, barátságos han-
gulat, ahol a gyerekek is jól érezték magukat, hiszen gondtalanul
játszottak, miközben mi okosodtunk.

Kõváriné Török Izabella

Egészségünk megõrzése érték. A nõi élet egyik legfontosabb
állomása a terhesség, ezért ebben az idõszakban is nagy gondot
kell fordítanunk az egészség megõrzésére.

Errõl a témáról beszélgettünk a Születés hete programsoro-
zat keretein belül a megjelent kismamákkal és kisgyermekes
anyákkal a Mag-házban. Az elõadáson szó esett a terhesség
alatti élettani változásokról s, hogy azok pozitív áthangolásában
milyen fontos szerepe van a gyógytornász által gondosan össze-
állított kismamatornának. Ismertettük a mozgásprogram fõbb
elemeit is, melyek közül a legfontosabbak:

- a helyes testtartás betanítása, különbözõ helyzetekben a
törzsizom erõsítése

- gerinc és csípõ lazító gyakorlatok
- vajúdás és szülés alatt alkalmazandó légzéstechnikák
- alsóvégtag gyakorlatok a vénás keringés támogatására, ödéma

megelõzése és a láb boltozatáért felelõs izmok erõsítése céljából
- a medence alapizmainak edzése, mellyel jó lazulási és erõ-

kifejtési képesség érhetõ el, valamint a gátizom sérülésé-
nek és a húgyhólyag záró funkció elégtelenségének pre-
venciója céljából.

Terhestornától a babatornáig
A beszélgetés alatt hangsúlyoztuk, milyen fontos szerepe van

a csoportos munkának, ahol a kismamák meg tudják beszélni
egyéni tapasztalataikat, egymásnak segítséget is adhatnak.

A terhes tornán minden mozogni vágyó kismamát szeretet-
tel várunk, aki betöltötte 3. hónapját, s ha az orvos a tornát
nem kontra indikálja. A torna helyszíne: Selye János Kórház
díszterme. Idõpontja: péntek 11 óra.

A Mag-házban rövid baba –mama tornán is részt vehettek az
érdeklõdõk és mi próbáltuk annak pozitív jelentõségeit is kiemelni:

- anya-gyermek kapcsolat elmélyítése
- gyógytornász által nyomon követhetõk a mozgásfejlõdés

egyes fázisai, amelyek megléte a késõbbi részképesség za-
varok elkerülése miatt is lényeges

- korai mozgásra nevelés elkezdése.
Baba-mama tornára a városban két helyen is van lehetõség:

szerdánként a szõnyi védõnõk rendelõjében és hétfõnként a Kistáltos
Óvoda tornatermében. Az érdeklõdõket szeretettel várjuk!

Reméljük, a program részeként mi is hozzájárultunk a szü-
lõk, illetve anyák egészségtudatosabb gondolkodásának kialakí-
tásához! Ezúton is köszönjük a meghívást Rigó Rozáliának!
Türinger Emõke, Rózsásné Szlávik Anett gyógytornászok
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Napsütéses koppánmonostori gyermeknap

Hamupipõkénél lencsét válogattunkAz égig érõ paszulyt megmásztuk

A koppánmonostori Berecz Dezsõ Sporttelepen május 29-én
már délelõtt játékos sportrendezvényekkel várta a mozogni vágyó
gyerekeket a sportegyesület. Az ovifoci bajnokságon a komáromi
gyerekcsapatok mérték össze erejüket. Félidõben ritmikus sport-
gimnasztika bemutatót tartottak, majd Büntetõ Párbajt rendeztek
óvodások részére. Jutalomként érmet, oklevelet, csokoládét kap-
tak a résztvevõk. Virslivel és szörppel csitították éhségüket, szom-
jukat, melyet a szervezõk biztosítottak számukra.

Délután a Monostori Kulturális- és az Élettér Egyesület várta
a gyerkõcöket, akiket játékos feladatokkal varázsoltak el a klasszi-
kus mesék birodalmába.

Ezen a napon a gyerekek Jancsival és Juliskával mézes
kalácsot díszítettek, Öreg halásszal pecázhattak, Holle anyó-
val pogácsákat készíthettek. Hamupipõkénél lencsét és ba-
bot válogathattak, míg Robin Hooddal íjászkodhattak az
ügyeskedõk. Itt volt Kiskakas is, aki ezúttal nem a fél kraj-
cárját kutatta, hanem a császár bõ bugyogójába gyûjtette a

„darazsakat”. Égig érõ paszulynál egy létrán kellett ügyeskedni,
míg a Részeges barát parittyázni tanította a gyerekeket. Hófe-
hérkénél igazmondó tükör volt, az ügyeskedõ kis meselovagok
megláthatták az igazi megfejtést. Süsü Sárkányfû árusa is itt
volt. Nyakigláb, Csupaháj, Málészáj komoly feladatokkal várta
az erejüket fitogtató gyerkõcöket, akik minden feladat után egy-
egy tallérral gazdagodhattak. A tallérok beváltóhelye ezúttal is
a közkedvelt  szatócsbolt volt, amelynek árukészletét önzetlen
támogatóink és a koppánmonostori részönkormányzat pályá-
zati forrása biztosított. Volt is nagy tömeg a bolt környékén…
Míg a gyerekek a szebbnél szebb ajándékok között kutattak, a
szervezõk palacsintával, pogácsával, gulyással, zsíros kenyér-
rel, valamint szörppel kínálták a kis mesehõsöket. Este a nap
zárásaként tábortüzet gyújtottunk, ahol utolsó meglepetésként
finom meggyes lepényt és mandulás lekváros süteményt maj-
szolhattunk.

Horváth Krisztina

A Kerecsen Ifjúsági Egyesület idén harmadik alkalommal
rendezte meg ifjúsági konferenciáját Komáromban. Ebben az
évben a komáromi Csokonai Mûvelõdési Központ adott otthont
a rendezvénynek, ahol Monostori Éva köszöntötte a vendége-
ket, mint levezetõ elnök.

A program során bemutatkozhatott a Komárom- Esztergom
Megyei Ifjúsági Szakmai Módszertani Központ konzorciuma,
amelynek témája a primer prevenció volt. Elsõként Somogyiné
Szili Nóra a Csokonai Mûvelõdési Központ igazgató helyettese
mutatta be a Fenyves tábor mûködését, majd Székely Márton
Bakonysárkányról a Teleház létrejöttét és fenntartását tárta elénk.
Betekinthettünk a Tatabányán mûködõ Bázis Gyermek- és Ifjú-

Szót kérünk!
– Ifjúsági Konferencia harmadik alkalommal –

sági Egyesület életébe és megismerhettük egy lakótelepen indí-
tott ifjúsági programukat. Balogh Attila külföldi lehetõséget kí-
nált a fiataloknak, amikor bemutatta az Eurodesk programot,
mely nagy sikerrel mûködik Komáromban a CSMK-ban. Sarkadi
Nóra személyes élményeit osztotta meg velünk, ahol az ifjúsági
korosztállyal folytatott közösségfejlesztést ismertette, mint ifjú-
sági kortárs közösségfejlesztõ.

A konferencia másik részét napjaink problematikája, a szen-
vedélybetegségek, azon belül a drogfogyasztás köré csoportosí-
tották a szervezõk. A Szevasz Színház nagyon hatásosan az iro-
dalmat választotta közvetítõ eszközéül a preventív szolgáltatá-
soknak. Izgalmas és megdöbbentõ kis mûsorukat a környezõ
iskolákban is bemutatják. Az esztergomi Gyermek Kert Szociális
és Kulturális Alapítvány/ Fényközpont drogprevenciós munka-
társa Hentes Ildikó mutatta be különleges munkájukat. A Fény-
központ egy olyan tanácsadó mûhely, mely kistérségi szinten ad
felvilágosítást, tanácsadást és utógondozást, ami mellett a pre-
venciós feladatok koordinálását is felvállalja.

A komáromi középiskolákból szép számú fiatal – kortárs –
vett részt a rendezvényen, akik remélhetõleg társaik, közösségeik
körében kamatoztatni is tudják a konferencia tapasztalatait.

V. D.
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Egy érdekes tanyára kirándultunk

Hol is kezdjem. Talán a legelején kel-
lene. Igen ez egy jó ötlet. Pár hónappal
ezelõtt meglátogattak minket a francia-
magyar demokráciai program keretében
francia fiatalok. Mi pedig  2010. június
30-án, szerdán indultunk el hozzájuk,
hogy eltöltsünk közösen pár napot pihe-
néssel és csoportos munkával.

Az utazás Gruissanba nem volt telje-
sen zökkenõmentes, de legalább jó han-
gulatban telt el. Nekem már Barcelona
is nagyon tetszett, de Gruissan, az na-
gyon szép városnak is beillõ tengerparti
falu. A szállásfoglalás után a polgármes-
teri hivatalba vártak bennünket, ahol ta-
lálkozhattunk a helyi önkormányzat kép-
viselõivel és francia barátainkkal. Megis-
merkedtünk a helyi nevezetességekkel, egy
kilátóból megnéztük a tengerpartot, majd
egy igazi kis jaht klubban vacsoráztunk.

Másnap délelõtt csoportmunka volt,
majd Narbonne-ba mentünk, ahol beba-
rangoltuk az egész várost. A narbonne-i
kirándulás után újabb csoportmunka kö-
vetkezett, amit az interkulturális vacso-
ra zárt. A túró-rudink és a sportszeletünk
nem aratott nagy sikert, azonban a tar-
honyás húst úgy ették vendéglátóink,
mintha napokig éheztek volna elõtte.

Az ott töltött idõszak alatt szinte min-
den nap több fordulóban csoportmunká-
ban dolgoztunk, amit igyekeztünk min-

Utunk Franciaországba

dig valami kis szabadidõs tevékenységgel
megtoldani. Megmérkõztünk evezõs csó-
nakokban francia barátainkkal, kirándul-
tunk, túráztunk a környezõ apátsághoz,
fürdõztünk, este jókat beszélgettünk, s
ahogy így vissza gondolok egy-két szóra
el is telt az egy hét, elérkezett a búcsúest.
Magunkhoz vettük  az itthonról hozott
ajándékainkat, amiket a francia családok-
nak szántunk, s elindultunk. Nagy volt az
izgalom, most igazán átéreztük mi is, miért
izgultak annyira novemberben Komárom-
ban õk is, mikor mi vittük õket haza. Iz-
galmunk azonban nem tartott sokáig.
Mindenkit nagy szeretettel fogadtak, s na-
gyon jó élményekkel gazdagodtunk az
utolsó este is.

Sajnos az est élményeit nem tudtuk
igazán kipihenni, mert a kora reggeli re-
pülõre szólt a jegyünk, így csak néhány
órát pihentünk, majd elindultunk haza.

Összességében nagyon-nagyon jó volt
ez a néhány nap, rengeteg jó élménnyel
gazdagodtam. Bár az ételek nem mindig
a kedvenceink voltak, de az nem is szá-
mított. Köszönöm, hogy lehetõségem volt
erre az útra elmenni, köszönöm legfõkép-
pen Monostori Évának, illetve az Élettér
Egyesületnek és Juhász Gáborné Szilvi
néninek is, aki anno ajánlotta ezt a lehe-
tõséget. „Én erre a „francia kiruccanás-
ra” 5, azaz ÖT pontot adok!”

Tomozi László

Izgatott hozzátartozók kis csapata várta, hogy elinduljon a
busz és találkozhassunk csemetéinkkel. Pár napja, hétfõ reggel,
Juhászné Szilvi néni a Dózsa iskola 4. osztályosaival erdei isko-

Kunbábonyban jártunk
– Erdei Iskola a negyedik osztályosokkal –

lába ment. Azóta e-mailek jöttek-mentek, ezekbõl tájékozód-
hattunk, hogy mi történik a táborban gyermekeinkkel.

Az út jó hangulatban telt és egyszer csak megláttuk a bokrok
és fák között ránk váró gyerekek integetését, Szilvi, Ildi, és Kriszti
néni mosolygó arcát. Aztán örömkönnyek közepette mindenki
boldogan mesélte átélt élményeit. Az apukák nekiláttak az ebéd
elkészítésének, így mindjárt két bográcsban fõtt a pörkölt és a
gulyás. Közben megnéztük a szépen berendezett szálláshelyeket.
Az árnyas fák között egyaránt boldogan játszott gyerek és fel-
nõtt.

Meglepi következett! Szilvi nénivel töltött négy év után bú-
csúzáshoz érkeztünk. Megható pillanat volt, könnyeket csalt a
szemekbe, amikor a szeretett osztályfõnök megkapta az osztály-
képpel díszített bögrét.

Megebédeltünk, beszélgettünk még egy keveset, míg a gyere-
kek egy utolsó kirándulást tettek a játszótérre, aztán bepakol-
tunk és elindultunk haza.

Köszönjük a kísérõ anyukáknak, hogy a távolban pótolták a
családot, ellátták gyerekeinket.

Legfõképp köszönet Juhász Gáborné Szilvi néninek a négy
év alatt megélt sok-sok közös élményért.

A búcsúzó 4. osztály tanulói és szüleik
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A Napsugár óvoda gyermeknapja a Mag-házban

A gyermekek és az óvó nénik

Kõhányási tábor egyik túrája Várgesztesre vezetett

A Szülõi Munkaközösség szervezésében a gyermekhét alkal-
mából egy délelõttöt a Mag-házban töltöttünk el gyermekeink-
kel.

Többen a gyermekek közül már ismerték a Mag-házat, mert
szüleikkel jártak ott különbözõ rendezvényeken. Nekik azért mert
már ismerték, a többieknek pedig az ismeretlen jelentette az izgal-
mas várakozást. Vajon mit lehet ott csinálni? Mi is vár ott rájuk?

Reggeli után egy kis sétával jutottunk el a Csendes utcába,
ahol már az udvaron Rózsika, Marcsika és Márton várt bennün-
ket. Bemutatták gyermekeinknek a házat, a benne rejlõ kis lehetõ-
ségeket, a gyermekek birodalmát. Nagyon jó idõ volt, ezért erre a
napra az udvarra készítettek nekünk játékokat. Nagy, rendezett
udvar lévén itt mindenki megtalálta a számára legjobb elfoglaltsá-
got.  A teljesség igénye nélkül egy kis felsorolás: lehetett motorozni,
rollerezni, csúszdázni, homokozni, focizni, színezni, kirakózni. Egy
szõnyeg építõjátékokkal volt teli. Az ügyességi és fejlesztõ játékok-
nak is nagy sikere volt a gyermekek körében.

Ha elfáradtak a kicsik, a kerti hintaágyakban vagy a pavilon
alatt kis székeken pihenhettek az árnyékban. Ha megszomjaz-
tak, Marcsika üdítõvel kínálta õket.

Márton fényképezõgépével végigkísérte ott tartózkodásunkat.
Gyorsan telt el az idõ, ebédre visszasétáltunk az óvodába.
A felejthetetlen délelõttöt, a sok élményt köszönjük a Nap-

sugár Óvoda gyermekei és dolgozói nevében.

Mindenki arcán vidám mosoly, a vasútállomás gyerekkacaj-
tól zengett. Végre, elindult a vonat Tatabányára. Busszal utaz-
tunk tovább Kõhányásra.

Mikor megérkeztünk, az elsõ benyomásunk az volt, hogy mi-
lyen kicsi ez a „falu”. Azonban Kõhányás (Steinau) nagyon meg-
tetszett nekünk. Elsõ látásra megszerettük a Gesztenye vendéghá-
zat, amelyben landoltunk. Elfoglaltuk a szobákat, majd kimen-
tünk sátrat verni, játszani.

Az elsõ hosszú túránk Vár-
gesztesre vezetett. Az út se hosszú,
se fárasztó nem volt – mondták
ezt egyesek -, de jó volt. A vár-
ban a gyerekek telefonon való-
színûleg a Háború és békét
mondták tollba, mert maratoni
idõt telefonáltak, lévén, hogy
Kõhányás pusztán még térerõ
sincs - csak elbújva a kút mellett,
no meg a dombtetõn, de erre
már csak a tábor végén jöttünk
rá. Ezek után nem is volt gond,
hogy ki hozzon vizet!

Megmásztuk a vár falait,
melynek jutalmául mindenki fa-
gyit kapott.

A második vándorlásunk
Vérteskozmára vezetett. Most se tévedtünk el, pedig igyekez-
tünk. Az ég dörgött, villámlott, de ezen a napon a szél elfújta a
felhõket és nem áztunk el.

Másnapra egy rövid sétát terveztünk, mert délutánra vendé-
geket vártunk.

Elindultunk a csákvári romokhoz, de útközben eleredt az esõ
és „A” és „B” felnõtt bõrig ázott - mivel „X” gyereknek nem volt
esõkabátja -, így még a cél elõtt visszafordultunk. Ezen a napon
a csónak lett volna a legjobb közlekedési eszköz.

Barangolás Kõhányás pusztán és környékén
Siettünk haza, mivel jöttek a szülõk a nasikkal. – Azonban

Szilvi néni jóvoltából ebbõl is csak módjával kaptunk. Ne felejt-
sük megemlíteni Emi mama finom kalácsát, amibõl egy morzsa
sem maradt.

Kedden busszal mentünk Csákvárra azzal a tudattal, hogy
hazasétálunk, mert a térkép olvasásból nem vagyunk a legjob-
bak. Meglátva, hogy 22 km a visszaút, így egy fagyi után úgy

döntöttünk, hogy mégis busszal
megyünk át Gántra, ahol fincsi
ebéd várt minket . Újra tele ener-
giával hazaindultunk. A kényel-
mes séta  közben szebbnél szebb
gombákat találtunk.

Az elõzõ nap sikerén felbuz-
dulva igazi gombászós nap lett
az utolsó napunk, ahol vargá-
nyák, rókagombák - sajnos szar-
vasgombát ezúttal sem talál-
tunk – kacsingattak felénk!

A táborozásunkat színesítet-
te, hogy „X” gyereket négy dü-
hös vadásztacskó (darabonként
fél kiló és 1000 fog) támadta meg,
és az egyik sebet is ejtett az áldo-
zaton! Olyannyira, hogy a hírek-
ben is szerepelt? Ezért „X” gyere-

ket átneveztük EBELEDELRE!
Az utolsó délután csak pihentünk, míg a lányok szobát pakol-

tak. Este korán lefeküdtünk, mivel másnap korán indultunk haza.
Ezúttal köszönetet mondtunk Dia és Szilvi néninek a finom

ellátásért és a tábor megszervezéséért, továbbá Éva néninek a
segítségért.

Mi most voltunk elõször, de reméljük, hogy nem utoljára!
(Ez pedig nem fenyegetés, hanem ígéret!)

Kosztolányi Eszter – Müller Péter
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Ismeretterjesztõ tábor

Az augusztus elején megrendezett tá-
borban tizenöt gyerek vett részt. A mûvelõ-
dési házban a Monostori KHE minden nap
izgalmas programokkal várta a gyerekeket.

Az elsõ napon a szõnyi Öreghegyre
kirándultunk kukoricával felszerelkezve,
ahol egy vadasparkban dámszarvasokat
simogattunk, vaddisznókat etettünk és
megnézhettük közelrõl, hogy milyen is
egy õzbak. Az Öreghegy után a Vízirend-
õrségre mentünk, ahol a szervezet mun-
katársai meséltek a munkájukról. Megnéz-
hettük a rendõrök munkaeszközeit, a mo-
torcsónakokat. A Duna-parton Monostor
felé sétálva még felmentünk a „Szatek”
hajójára, aki felajánlotta, hogy hajóká-
zik a táborozókkal egy kicsit. Nagy sikere
volt a dunai élménynek. Ebéd után a Li-
get hatalmas fái között rendeztünk bú-
jócskát, és játszottunk a játszótéren.

A második napon a Monostori Erõ-
döt néztük meg délelõtt, délután pedig a
Észak-komáromi Jókai Színházat, ahol
betekinthettünk a kulisszák mögé is. Dísz-
leteket, öltözõket, kellékeket csodálhattunk
meg, elfoglalhattuk a színpadot, és az
egész nézõteret.

A szerdai nap is nagyon érdekesnek
ígérkezett. A Stamag Ireks Kft-hez láto-
gattunk el, ahol a pékség bemutatótermé-
ben kalácsot fonhattunk, kedvünkre min-
tázott formákat süthettünk ki. Megnézhet-
tük az üzemet, s annak tevékenységérõl
forgatott érdekes kisfilmet. Ebédre a pék-
ségben sütött pizzát kaptuk. Az összes ál-
talunk készített péksüteményt hazavihet-
tük, amit a családdal el is fogyasztottunk.

Csütörtök a Múzeumok napja volt.
Megnéztük a Klapka György Múzeum ál-
landó és idõszaki kiállítását, a Hajózási
Múzeumot, majd ebéd után ellátogattunk
az Igmándi erõd Római Kõtárába.

Az utolsó napon Bábolna szépségeit
és érdekességeit fedeztük fel.

Idegenvezetéssel körbejártuk a Lovas-
és a Kocsi Múzeumot, ahol felülhettünk
a hintókra és a fogatokra. A Vadászkiállí-

Nyári táborok településünkön
tás trófeáit is megcsodálhattuk. A
ménesbirtokon lovakat simogattunk és
etettünk.

Az egy hét során a táborlakók megis-
merhették városuk nevezetességeit, sok szép
élménnyel és bõséges ismeretanyaggal gaz-
dagodtak, új barátságok kötõdtek.

Kézmûves tábor

A Monostori Kulturális Közhasznú
Egyesület által szervezett Kézmûves tábo-
rára immár harmadik alkalommal került
sor, amelynek a mûvelõdési ház adott
otthont. A gyerekeket minden nap más-
más kézmûves technikával vártuk. A tá-
bor alatt cérnaképeket készítettünk, amit
pókhálószövéssel, szerencsefa készítéssel,
gyöngyfûzéssel, agyagozással, könyvkészí-
téssel, és egyéb kézmûves kreatív foglal-
kozásokkal folytattunk. Lehetõségünk volt
lovaglásra, a tûzoltók segítségével
habpartyra, és nem maradt el a kániku-
lai fürdõzés sem.

A tábort júliusban, napközis jelleggel
mûködtettük, amit a gyerekek még Észak-
Komáromból is igénybe vettek.

A mûvelõdési ház táborvezetõje:
Horváth Krisztina

Komáromi gyerekek épí-
tették újra õseik hajóját

Egészen különleges élmény volt a ko-
máromi gyerekeknek a Duna-parton a
komáromi bõgõshajóról mesélni.
Koppánmonostoron – Komárom külön-
leges vadregényes városrészében – a Mag-
házban az idei nyáron „Komáromi mes-
terségek” címmel nyári táborozást szervez-

tek. A helyszín és a téma adott volt, az
idõjárás pedig kegyes, hiszen a kissé csö-
pögõs esõ mellett a gyerekek figyelmét
teljesen lekötötte a makett ragasztása.

Jó érzésem csak fokozódott amikor
láttam, hogy nem csupán a fiúk, hanem
a kislányok is teljes lelkesedéssel látnak a
feladathoz. Így alakulhatott ki az, hogy a
lányok gabonás hajója szebb is lett és rö-
videbb ideig tartott az alkotása.

Budapesti lévén meglepve tapasztaltam,
hogy önerõbõl egy civil szervezet milyen szép
és különleges közösségi teret varázsolt a gye-
rekeknek és fiataloknak. Bár az építkezési
folyamat még a tábor ideje alatt is folyt,
mindez nem gátolta az önkénteseket a szer-
vezésben és lebonyolításban, valamint a
gyermekeket az alkotásban.

A kicsinyek lelkesedését tapasztalva
gondoltuk el, hogy a következõ évben
Jókai aranyemberének, Tímár Mihálynak
a Szent Borbáláját fogjuk elkészíteni úgy,
hogy az akár közterületre is kikerülhet he-
lyi Hungarikumként.

Természetesen ezen a héten a gyere-
kek nem csupán a bõgõshajóval ismer-
kedtek, hanem a halászat, a hajóácso-
lás, valamint az aranymosás rejtelmeibe
is bepillanthattak.

Remélem, hogy hagyomány jelleggel
kezdõdött táboroztatással évrõl-évre egy-
re több kisgyermek ismerkedhet meg tele-
pülésének történetével, az ahhoz kapcso-
lódó mesterségekkel.

Bóday Pál

Erõdök õre
– Kastélyok úrnõje

Ebben az évben olyan témákat válasz-
tottunk nyári táborozásunk céljának,
amelyek a gyermekekben a helyi identi-
tástudatot és városunkhoz való kötõdé-
süket erõsítik. Így a két egy hetes együtt-
létünk során az elsõ alkalommal a helyi
mesterségekbe, míg a másik héten a szá-
zadforduló kultúrájába tekintettünk be.

A fiúknak kedveztünk akkor, amikor a
Monostori Erõdben Nagy Péter és a 48-
49-es Forradalom és Szabadságharc Ha-
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Nyári táborok településünkön
gyományõrzõ Egyesülete bemutatóval
egybekötött ismertetõjén vehettünk részt.
Az ágyúdörgés mellett nagy izgalom volt
a gyerekeknek a korabeli fegyverek kézbe-
vétele és kipróbálása.

A kislányok pedig akkor voltak legin-
kább elemükben, amikor elkészültek a
korabeli ruhák, kiegészítõk, s az udvari ka-
valkádban Gábor Klára és az Újhold
Táncegyüttes segítségével egy kis udvari
táncot is rophattak.

Számos segítõnk akadt a nagy feladat-
ban, hiszen nem csak a hadászat és zene
területén jeleskedtünk. Kiegészítõket gyár-
tottunk, melyhez agyagozást Bencsics
Ákos, míg Dibusz Erzsébet a foltvarrást
tanítgatta.  Eperjesi László az aranymo-
sást mutatta meg, a Rex Komáromi Ál-
latvédõ Egyesület pedig a felelõsségteljes
állattartásról tartott egy kis ismertetõt, míg
a László testvérek zenés mûsorukkal szí-
nesítették a gyerekek táborozását.

Több támogatót is magunknak tudhat-
tunk, akiknek önzetlen segítségüket ezúton
is köszönjük a gyermekek nevében is.

A Mag-ház táborvezetõje:
Cságola Márton

Sporttáborok

A Koppánymonostori Sportegyesület
életében új fejezet kezdõdött azzal, hogy
idén az utánpótlás korú gyermekek szá-
mára elsõ alkalommal szervezte meg nyári
napközis focitáborát.

     A sportegyesület nyitottságát mu-
tatja, hogy nem csupán az egyesület iga-
zolt játékosai vehettek részt a rendezvé-
nyeken, hanem a város gyermekei elõtt is
szélesre tárta a kapuit. Így összesen 47
gyermekkel dolgoztunk a Berecz Dezsõ
Sporttelepen. A gyerekek számára biztos
fogódzót adott a kiszámítható, napi rend-
szerességgel ismétlõdõ programterv, a dél-
elõtti edzések, amelyet Lencse Balázs B
liszenszes utánpótlásedzõ tartott egymás
után az U-7, U-9, U-11-es korosztálynak.
Délutánonként házi bajnokság keretében
csaptak össze a lelkesedéstõl és izgalom-
tól túlfûtött ifjú labdarúgók.

Természetesen az edzések mellett a
szabadidõs programokról sem feledkez-
tünk meg. Csocsó, asztalitenisz, gombfo-
ci, tollaslabda és habtenisz várta a gyere-
keket. Június 30-án autóbusszal meglá-
togattuk a felcsúti Puskás Ferenc Labda-
rúgó Akadémiát is, ahol láthattuk, hogy
az ifjú focisták milyen gyönyörû körülmé-
nyek között sportolhatnak. Ezt követõen
a Velencei-tó partján egy hangulatos ét-
teremben csillapítottuk éhségünket, majd
a vízparton közös játékkal, beszélgetéssel
töltöttük el a délutánt.

 Meglepetés vendégként megjelent a
táborban a negyvenszeres válogatott
Urbán Flórián is, aki személyes élmény-
beszámolójával, egyéniségével nyûgözte le
a kis sportbarátokat.

 A szülõket is vártuk, akik szintén be-
kapcsolódhattak a tábori életbe. Sport-
pályánk környezete, a tábor légköre kelle-
mes körülményeket biztosított az önfeledt
együttlétre, a közösségi élményekre. A nagy
sikerre való tekintettel sportegyesületünk
a nyár végén egy újabb tábort szervezett,
amit szintén sikerült magas színvonalon
biztosítanunk.

Sportpálya táborvezetõje:
Berecz Dezsõ

Bemelítettünk

Mozdulj Ránk!
Sportnap

a koppánmonostori
Berecz Dezsõ
Sporttelepen!

Ebben az évben már harmadik alka-
lommal került megrendezésre  a KMSE
szervezésében a Mozdulj Ránk! Sportnap
június 26-án. A lebonyolításban jeles
együttmûködésrõl tettek tanúbizonyságot
a koppánmonos-tori civil szervezetek. A
rendezvény célja idén is az volt, hogy
minél több gyermeket és felnõttet meg-
mozgassunk.

Reggel közös tornával kezdõdött a
program, majd a különbözõ korosztály-
okhoz tartozó gyerekek rúgták a labdát.
A fiatalok vetélkedõkön, ügyességi verse-
nyeken vehettek részt. A rendõrség jóvol-
tából színvonalas kutyás bemutatót lát-
hattak az érdeklõdök, a gyerkõcök az autó
érdekes szirénáját is kipróbálhatták. Ké-
sõbb a családok is összemérhették erejü-
ket, ügyességüket, amelynek eredménye-
ként értékes nyereményeket vehettek át.
A legügyesebbek strandbelépõt, mozi je-
gyeket, illetve vacsora meghívást érdemel-
tek ki. Nagyon örültünk, hogy a tûzoltó-
ság segítségével, vízsugárral célba is lõ-
hettek a megjelentek. A hölgyeknek lehe-
tõségük nyílt kipróbálni az aerobikot. Jó
volt látni, hogy aki részt vett a progra-
mokon valamilyen sportágat biztosan ki-
próbált, felkeltettük érdeklõdését a spor-
tolás iránt.

A sportvetélkedõk mellett kulturális
program is színesítette e remek napot a
Monostori Dalárda jóvoltából. A nap vé-
gén támogatóink, sportbarátok és min-
denki, aki szereti a focit, egymás között
mérkõzhetett meg.

Zárásként tábortûzzel és karaokéval
örvendeztettük meg a résztvevõket.

Külön köszönjük minden kedves tá-
mogatónknak a rendezvény létrejöttéhez
való segítséget.

B.D.Angol tanfolyam Koppánmonostoron
Jó kezdeményezésnek tartom, hogy Monostoron az Élettér egyesület angol nyelv-
tanfolyamot szervezett a Mag-házban. Heti két alkalommal lehet elsajátítani az
angol nyelv fortélyait. Ki-ki a maga szorgalmától függõen bõvítheti tudását. A
szavak kiejtéséhez, a mondatok helyes megfogalmazásához nagyszerû oktató áll
rendelkezésünkre Bukó Anita személyében. Anita mindig arra törekszik, hogy a
foglalkozásai színvonalasak és érdekesek legyenek. Négy fõvel indult a tanfolya-
munk, ami szerintem optimális létszám ahhoz, hogy megtanuljuk és gyakorolhas-
suk a szavak helyesírását és kiejtését. Minden alkalommal gyorsan telik az idõ
egyik percrõl a másikra. Én szívesen járok ebbe a közösségbe, jól érzem magam.
Javaslom, aki teheti és kedve van hozzá, próbálja ki ezt a lehetõséget.

Györe Lászlóné - Marika
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A Dózsa György Mûvelõdési Ház adott otthont 2010. július
12-én Orbán Irén erdélyi népmûvész „Tûvel festett történetek”
címû kiállításának.  Horváth Krisztina, a Monostori Kulturális
Egyesület szakmai vezetõje nyitotta meg a tárlatot.

A népmûvészeti hagyományok ápolásáért Orbán Irén nép-
mûvész megkapta az „erdélyi oszkár” néven emlegetett EMKE
díjat, az Erdélyi Magyar Közmûvelõdési Egyesület kitünteté-
sét, illetve a Vámszer Géza díjat. Tagja a Tokaji Mûvészte-
lepnek, és a Duna-Tisza közi Népmûvészeti Egyesületnek.
Tucatnyi kiállítása volt 1980 óta, melyek közül külön emlí-
tést érdemel az 1993-ban az Egyesült Államok tizennégy vá-
rosában rendezett bemutatkozása. Orbán Irén a régi falusi
élet legjellemzõbb pillanatait, jeles napjait örökíti meg. A képek
saját élmény alapján készültek, kivéve a történelmi esemé-
nyeket feldolgozottak. A magyar paraszti életforma, vala-
mint a táj és embertípus színeirõl, belsõ szépségérõl, gazdag-
ságáról árulkodnak faliszõnyegei, amelyek néprajzi hiteles-
séggel ragadják meg a közösségi élet eseményeit, népszoká-
sokat, családi ünnepeket.

Textilmûvészeti kiállítás

Ebben az évben három napos rendezvénnyé nõtte ki magát a 15. Monostori Na-
pok. Az elsõ napon kora délután programunk a Koppánymonostori Részönkormány-
zat ünnepélyével kezdõdött  a Vezérek Parkjában a SZEVASZ Színház közremûködé-
sében. A Monostori Kulturális KHE a Dózsa György Mûvelõdési Házban az épület
fennállásának 50. évfordulója alkalmából ünnepséget és kiállítást szervezett Koppán
monostora a Mi Monostorunk címmel. Az ünnepséget az Ister Ifjúsági Gitárzenekar
tagjainak fellépésével kezdtük, majd az Egy délután Koppánmonostoron Jancsó Mik-
lós kisfilmjével folytattuk, amit a kenyérszentelõ ünnepséggel fejeztünk be.

Másnap, 21-én délelõtt gyerekmûsorokat szerveztünk, ahol Füzi Rozi a János Vi-
tézt játszotta el a gyerekekkel együtt, majd Csernik Szende székely lábbábos elõadását
csodálhatták meg a gyerekek és felnõttek. Az érdeklõdõk egész nap lovaskocsikázhattak,
ugráló várazhattak, kézmûvesedhettek és az Élettér Egyesület munkatársai irányításá-
val, ügyességi versenyeken vehettek részt, arcot festhettek.

A felnõttek sem unatkoztak, hiszen volt világbajnokságot nyert bûvészmutatvány,
operett gálamûsor a Tapolcai Színpad elõadásában, az Észak-komáromi Jókai Szín-
ház pedig bemutatta a Prah címû komédiáját,  amit 70-es, 80-as, 90-es éveket idézõ
retro zene követett. A nap vígasságait tûzijátékkal zártuk.

Vasárnap a Berecz Dezsõ Sporttelepen folytatódott a rendezvénysorozat. Délelõtt
repülõs bemutató volt siklóernyõzési lehetõséggel. Ünnepélyesen átadásra került a sport-
öltözõ tetõtere, melyet önkéntes munkával építettek a sportrajongók. A pályán ifi és
felnõtt futballmérkõzések, valamint Komárom Város Önkormányzatának a csapata
mérkõzött meg, amelynek ötletes nevet is adtak: Építõk – Építtetõk.

Nagy örömmel láttuk, hogy a három napos rendezvény milyen sok érdeklõdõt
vonzott. Reméljük, hogy mindenki megtalálta a számára kedvezõ programot,  s ezút-
tal növekvõ kultúrabarátokra találunk a településen.                            Horváth K.

15. Monostori Napok

A megnyitó beszéd után egy ifjú tehetség, Czidlina Vivien
mutatkozott be gitárszólójával, aki a VII. Megyei Gitárfeszti-
válon arany minõsítést kapott.

H.K.

Aki kedvet érez ahhoz, hogy sa-
ját szórakoztatására, vagy akár
magasabb szinten magyar népze-
nét tanuljon, keressen fel bátran
bennünket.

Gyerekektõl felnõttekig minden-
kit szívesen látunk Komáromban
található népzene tanodánkban.

Választható hangszerek: • hege-
dû • kontra • bõgõ • duda.

Nem akkora ördöngõsség muzsi-
kálni!

Aki nem hiszi, járjon utána az
alábbi elérhetõségeken:

Horsa István: Pikó és Bandája
00-36-20-3920843
00-421-908503083

nepzenetanoda@gmail.com
www.nepzenetanoda.hu

Kõoroszlán Monostoron

Áprilisban szentelte fel Pados József apát úr a Komáromi
Talpasíjász Egyesület által készítetett kõoroszlán hû másola-
tát, mely településünk egyetlen fennmaradt emléke.
A közelmúltban támogató kezek által szépül környezete. Nem
csupán rendben tartják az ott élõk, hanem örökzöldeket is
elhelyeztek körülötte.
Köszönjük önzetlen támogatásukat!
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Talán kevesen tudják, hogy a települések búcsú napját a
templomuk védõszentjének neve napján ünneplik. Ilyenkor a
hívek litániával és közösségi rendezvényekkel ünnepelnek.

Koppánmonostoron templom híján 1901-ben Szent Mihály
napján szentelt kõkereszthez – ez a kereszt áll ma a régi temetõ-
ben – kötötték az ünnepet, s a falusiak a második itatónál
akkor kialakított területen tartották a búcsújukat.

Az idõ és a történelem fordultával ez a szokás átalakult,
nem a hagyomány, hanem a „cirkusz” vette át a fõszerepet.
Településünkön is búcsúnak nevezett falunapokat szervezetek,
az igazi búcsúról pedig csak a szûk, templomba járó közösség
emlékezett meg a Tornyos villában. Az öt évvel ezelõtt felépített
és felszentelt Szûz Anya templomunk neve napján ebben az
évben elõször a hívek a litánia után kötetlen beszélgetésre és kis
vendéglátásra várták az érdeklõdõket. Úgy érezzük, hogy kez-
deményezésünk sikert aratott, hiszen szép számmal vettünk részt
ezen a kis bensõséges összejövetelen.

Boldogasszonyunknak öt évvel ezelõtt szentelt katolikus templo-
munk idén nyáron egy újabb kisgyermek elsõ áldozásának adott
otthont. Nyár végén, augusztus 22-én, vasárnap a helyi minist-
ránsok odaadó segítségével Pados József fõtisztelendõ apát úr
által celebrált szentmisén Monostori Mátyás a Szent Imre Kato-
likus Általános Iskola negyedikes tanulója erõsítette meg foga-
dalmát és fogadta kis lelkébe a Szent Lelket.

Egyházi hírekGobelin kiállítás a Dózsa
György Mûvelõdési Házban

Závogyán Ilona gobelin kiállítását nézhették meg az érdeklõ-
dõk 2010. szeptember 11-én a Dózsa György Mûvelõdési Ház
kistermében.

Eredetileg a XVII. században élt párizsi Gobelin fivérek mû-
helyében szövött kárpitokat nevezték gobelinnek. Ezek a kézi-
munkák a középkorban a gazdag, fõúri lakosztályok díszei vol-
tak és a legdrágább mûalkotásoknak számítottak.

Mára a szövött gobelineket felváltotta a gobelinvarrás, mely-
nél a kifeszített kanaván, gyapjúfonállal fest az alkotó. A mun-
kák mintájául tradicionálisan olyan festõóriások képei szolgál-
nak, mint Rembrandt, Raffaello, Rubens, Botticelli, Mindszenti
Mihály és Rippl-Rónai József.

Néhányukat jelen kiállítás darabjai között is megtaláljuk. A
nagy érzékenységgel válogatott színeket, a képek átgondolt egy-
másutániságát nézve joggal gondolhatnánk, hogy e képek alko-
tója Závogyán Ilona is évtizedes gyakorlattal bír, sok elhibázott
munkadarabbal, könnyes bosszúsággal a háta mögött. De néz-
zük, hogy is kezdõdött, hogyan keletkeztek ezek a mûvek…

Hirtelen elszürkülõ világ, szívet-lelket marokra fogó fájda-
lom… infarktus. Menni kell. Elõtûnõ arcok a betegágy körül,
félájult búcsúk. Nincs levegõ, nincs tér, nincs semmi…

Súlytalan napok, ólomnehéz ébredések.
S aztán a csoda, visszatérnek a színek, guruló gyerekkacaj

az asztal körül, lábadozás, és egy kis doboz az asztalon. A gye-
rekek kézimunkája. A tû azonnal otthonra lel a kezében, fonala-
kat válogat, varr, távolra tart, varr, varr…

Estére készen lett a kis tájkép. Az elsõ. S azután már olyan
természetes volt nyúlni a következõért és megfeledkezni a hálá-
ról, hiszen valahol fönt megváltozott az ítélet, visszafordulhatott
a nagy útról. Munkái közé lassan belopózott a hit, ikonsorozat
született. Madonnák, Krisztusok hirdetik, van itt valami fontos,
amit tudnunk kell. Kanavára varrt megannyi üzenet, hit, hagyo-
mány. Ez a hit, ami átsegítette igen nehéz utakon, amikor a szív
megint összeroskadt, amikor elvesztette a látását, s amikor már
bizonyossá vált, csak félig nyerte azt vissza.

Závogyán Ilona egyszerû magyar asszony a Duna innensõ
partjáról. Igaz magyar, mert hisz, mert küzdeni tud, mert tesz,
mert munkáival színesebbé teszi a világot.

Szeptember 11-én pedig a monostoriak kulturális életét tette
egy kicsit színesebbé, változatosabbá.

Horváth Krisztina

foto: www.komaromportal.hu
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Az ÁRH kampányhét, a közép-kelet európai hálózatok együt-
tes és hangsúlyos megnyilatkozása annak érdekében, hogy az
állampolgári részvétel problematikája erõteljesebben jelenjen meg
az európai médiában, politikában és a civil társadalomban.
Olyan rendezvények sorozatából áll, amelyek harsányan, min-
denki által érzékelhetõen hívják fel a szûkebb és tágabb társa-
dalmi környezet figyelmét a részvételi demokrácia fontosságára.
A programok figyelemfelkeltõ jellegûek, a közjó gyarapítását, a
helyi közösségi és civil cselekvést helyezik a középpontba, s azt is
bemutatják, hogy mindez lehetséges. Helyi, megyei és országos
akciók, szakmai és civil találkozók, médiaesemények, nyilvános
gyûlések, fesztiválok, kiállítások stb. adják össze az Állampolgá-
ri részvétel hetének programját.

Az elmúlt három évben minden ÁRH alkalmával megjelent
a fiatalok részvételének erõsítéséhez kapcsolódó ajánlás. 2009-
ben több tucat program, akció, esemény szervezõdött e témá-
hoz. Ennek ellenére, illetve ebbõl következõen is minden körül-
mény arra mutat, hogy az ÁRH-nek, illetve az ÁRH szervezke-
dõinek feladatuk van a fiatalokkal, a fiatalok demokratikus
(ön)szervezõdésének elõsegítésével, ezért maradt továbbra is
napirenden ez a téma.

Komárom középiskoláiban népszerûsítettük a társadalmi sze-
rep- és felelõsségvállalást a fiatalok körében. Civil szervezetben dol-

Az Állampolgári Részvétel Hete Komáromban
gozókként valljuk, hogy e szektornak jelentõs szerepe és feladata
van a mai magyar társadalomban. Az ehhez vezetõ utat az ön-
kéntes tevékenységek, a szervezetekbe való bekapcsolódásban lát-
juk, amely már ugródeszkája lehet az egyén és a csoportok a kö-
zösségért való, felelõs társadalmi felelõsségvállalásáról.

A programban részt vevõ civil szervezetek, intézmények: Cso-
konai Mûvelõdési Központ, Élettér Egyesület, Kerecsen Ifjúsági
Egyesület, Komárom Környéki Civil Társulás, Komáromi
Talpasíjászok, Magyar Máltai Szeretetszolgálat Komáromi Cso-
portja.                                                            Vizeli Ágota

Az elmúlt évben hivatalosan átadott Berecz Dezsõ Sport-
pálya öltözõ épülete átadásra került, azonban az épület tetõte-
re még ekkor csak szerkezetkész állapotban állt.

A Koppánymonostori Sportegyesület ebben az évben kére-
lemmel fordult Komárom Város Képviselõ Testületéhez, mely-
ben kérvényezte az épület befejezését. Nem csupán anyagi tá-
mogatást kértünk, hanem önkéntes tevékenységeinket is felaján-
lottuk az épületrész befejezéséhez. A szakipari tevékenységeket
szakemberek segítségével terveztük, a támogató és tulajdonos
önkormányzattól a kivitelezéshez szükséges anyagköltségeinek
finanszírozását igényeltük. Szerencsénk volt, kérésünk támoga-
tó elbírálásban részesült, így nagy örömünkre hamar neki is
állhattunk a munkálatoknak.

A munka oroszlán része ekkor következett, hiszen az önkén-
tes szakemberek bevonása, tevékenységeik egyeztetése is óriási
szervezést igényelt. A befektetett idõ és energia azonban meg-

Elkészült a sportöltözõ tetõtere
hozta gyümölcsét. Az elsõ szóra mindenki a segítségünkre sie-
tett, és szabad idejüket, saját munkájukat rászánva vettek részt
a közös fejlesztésben.

Az újság hasábjain is köszönöm minden önkéntes odaadó
hozzáállását, a tulajdonos támogatását.

Na, de lássuk, hogy miért is dolgoztunk a nyár folyamán.
Az emeleti részen kialakításra került egy klubszoba, valamint
egy fittnes terem. Az új, mozgásra, erõnléti edzésre, és frissítõ
testmozgásra alkalmas termeinket nem csupán saját sportoló-
inknak szántuk. Nagy szeretettel hívunk és várunk minden ked-
ves monostori lakost, aki kedvet érez egy kis testmozgásra egész-
sége, testi karbantartása érdekében. További célunk az volt,
hogy sporttelepünkön ne csak labdarúgás legyen jellemzõ, ha-
nem a hölgyek kedvére is biztosítsunk lehetõséget.

Az új helyiségek nyitva-tartási rendjével igyekszünk alkal-
mazkodni a kedves sportolni vágyókhoz.

Egyesületünk rendszeresen kínált sportprogramjait ajánlom
Önöknek a továbbiakban:

- minden páros héten, hazai bajnoki megye II-es labdarúgó
mérkõzések folynak. A bajnokság november 21-ig folya-
matosan biztosítja a hét végi kikapcsolódást.

- Folyamatosan várjuk a hölgyeket különféle tornákra, me-
lyekrõl érdeklõdni lehet egyesületünknél.

Berecz Dezsõ

MAGHASADÁS
ÉLETTÉR Egyesület hírújsága

Megjelenik 2 havonta, 1000 példányban
Kiadó: ÉLETTÉR Egyesület

2903 Komárom, Csendes u. 8. Tel.: 34/526-955 E-mail: eletter@novonet.hu
www.eletteregyesulet.hu
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A Nyergeújfalun mûködõ Trick zenekar nyerte az idei
országos Peron Music Tehetségkutatót szeptember 11-
én. A döntõn 14 zenekar játszott a közönség és a szak-
mai zsûri elõtt. A rendkívül magas színvonalú versenyen
a második helyen végzett a szentgotthárdi Zaporozsec,
a harmadik helyen pedig a kecskeméti Black Sound ze-
nekar. Mindhárom csapat zenészei nagyon fiatalok, és
elementáris produkciót nyújtottak Tatabányán.

Különdíjban részesült négy csapat: a Vesztegzár (Komárom),
a Bunout (Székesfehérvár), a Mr. Acoustic (Tatabánya), és a
PÉCS „R” zenekar (Pécs).

 Cserteg István szervezõ sze-
rint a tehetségkutató életének leg-
magasabb színvonala volt az idei.
Bizonyára ezekbõl a csapatok-
ból megszülethet a jövõ nagy
magyar sikere is. Izgalmas szín-
padi produkciókat láthatott min-
den jelenlévõ vendég és szakem-
ber. Külön öröm számomra,
hogy ilyen magas színvonal mel-
lett végre megyei zenekar vihette
haza az elsõ helyezést és a vele
járó díjakat. Az idén a fõ díja-
zást a stúdiókban való hangfel-
vételek elkészítése jelenti a zene-
karok számára.

A Trick zenekar tagjairól rö-
viden. Csimár Csabáról bátran
elmondhatjuk, hogy a dobsze-
relése mögött nõtt fel, már több
mint tíz éve tanul hangszerén. Az „üres” részeket kreativitásával
képes ötletesen megtölteni. Ideje nagy részét általa rajongott
jazz lemezek hallgatásával, és elemzésükkel tölti. Biográfiai tu-
dása szinte már lexikális. Zdosek Ádám a funk vizeirõl evezett a
Bartók Béla Konzervatórium jazz basszusgitár szakára, ahol most
tölti második évét. Telt, mély hangzás az övé, letisztult techni-
ka,  ízes virtuozitás jellemzi. Gyõri Attila pedig kedveli a tradi-
cionális fender hangzást, a „koszos” funk muzsikát. Egyedi hang-
zásvilágban és hangulatban készíti a dalok alapszerkezetét. Idén
nyert felvételt –  a Bartók Béla Konzervatórium – jazz-gitár
szakára.

A zsûri tagjai voltak: Scneider Zoltán (zenész),  Újfalusi Gá-
bor (Magyar Mûvelõdési Intézet és KL ), Szebeni János (PÉCS-
Kulturális Fõváros menedzsere, zenész) , Határ József (zenész)

A zsûri a kreativitás és egyéni törekvések mellett a pontos-
ságra, a zenére, a dalszövegre figyelt. A legmagasabb pontszá-
mot elérõ csapatok stúdióba és fesztiválokra (Pécs és
Balatonboglár) juthatnak el, illetve idén minden szereplõ zene-
karról film készült. A filmek már felkerültek az internetre.  Ezen
kívül zenei kiegészítõkhöz juthattak a nyertesek.

Jeszenszky Zsolt a fõ támogató képviseletében a következõ-
ket mondta a rendezvény kapcsán: A ProArt - Szövetség a Szer-
zõi Jogokért nagy örömmel támogat minden olyan eseményt,
rendezvényt, ahol a jövõ zenészei mutathatják meg tehetségü-
ket. A zeneipar mai nehéz helyzete sajnos elsõsorban õket sújt-
ja. Álságos és a valósággal köszönõviszonyban sincs az a médi-
ában is gyakran hangoztatott, kétségtelenül népszerûnek tûnõ
gondolat, hogy az ingyenes letöltések, illegális zene felhasználá-
si formák a nagy, „zsíros” kiadókat teszik tönkre, a zenészek
viszont kifejezetten jól járnak. Lehet valaki bármilyen tehetsé-
ges, de akár ki is rakhatja a zenéjét ingyen a különbözõ közössé-

Megyei gyõzelem a Peron Tehetségkutatón
gi oldalakra; a közönség magától sohasem fogja õt megtalálni a
több millió másik akár hasonlóan, akár kevésbé tehetséges ze-
nész között. Megírhatja akár a világ legjobb dalait is; az csak
akkor fog eljutni a zenehallgatók százezreihez, millióihoz, ha
komoly munkával, s nem utolsósorban pénzbefektetéssel elké-
szítik a hangfelvételt, s kiadják a lemezét, azt reklámozzák,
promótálják a legkülönbözõbb csatornákon, hogy a közönség
széles tömegei valóban megismerhessék õt. Ha egy ilyen befek-
tetésnek kicsi a megtérülési esélye, nyilvánvalóan senki sem fog-
ja vállalni a kockázatot - és ennek lehetünk ma tanúi. Mivel a

közönség nem akar fizetni a ze-
néért, sõt, szívesen kapaszkodik
mindenféle népszerû, de hamis
ideológiákba, hogy miért is nem
fizet érte („drága a CD”, „úgy-
sem a zenészek kapják a pénzt”,
„vesszenek a kiadók” stb), ezért
a különbözõ tehetségkutatók
résztvevõi számára is igen kevés
esély kínálkozik a kitörésre, arra,
hogy a zenélés, az alkotás meg-
élhetést biztosítson számukra.

A Peron tehetségkutató fel-
lépõi között 5-10 olyant is talá-
lunk, aki elég tehetséges ahhoz,
hogy kellõ szakmai segítséggel és
nem utolsósorban anyagi háttér-
rel színvonalas, jó zenéket tud-
jon készíteni és széles tömegek-
hez eljuttatni. A mai helyzetben
sajnos még a legjobbnak, a

gyõztesnek is kevés lesz erre az esélye. Aki tehát fizet a zenéért,
akár CD-t vesz, akár legális online forrásból szerzi azt be, épp
azt teszi lehetõvé, hogy a már sikeres, befutott elõadók zenéi
által generált szerzett bevételekbõl a kiadók újabb tehetséges
zenészeket „fedezzenek fel” és juttassanak el a közönséghez, s
így a tehetségek lehetõségekhez, mi pedig mindannyian újabb
és újabb jó zenékhez juthassunk.

Cserteg István

A komáromi különdíjas a Kerecsen Ifjúsági Egyesület
Vesztegzár zenekara: Fodor Ákos, Akács Gergely,

Herczeg Bálint, Monostori Ádám és  Rózsavölgyi Tamás

Jótékonysági szüreti bál a
Mag-ház támogatására

Második alkalommal szervezték meg a Komáromi Rotary
Klub jótékonysági bálját az Élettér Egyesület által üzemeltetett
Mag-ház javára.

A Rotary Klub az elmúlt években több alkalommal segítette az
egyesület munkájának fejlesztését. Így a kemence feletti tetõtér, a
nyári konyhához kapcsolódó terasz, valamint a gyermekek fejlesz-
tését szolgáló hintaállvány elkészítéséhez szükséges alapanyagokat
köszönhetjük nekik. Az idei támogatást az épület befejezéséhez,
külsõ hõszigeteléséhez, pucolásához kívánjuk felhasználni.

Ebben az évben is a WF Szabadidõ Központ étterme biztosí-
totta a helyszínt a bálhoz, október 16-án este. Minden jegy árá-
ból 3000 Ft támogatás jut az épületünk fejlesztésére.

Azok, akik nem tudtak részt venni rendezvényünkön, de szí-
vesen támogatják törekvéseinket, támogató jegyek vásárlásával
megtehetik.

Támogató jegyeket október végéig kínálunk Mag-házunkban.
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A Koppánymonostori Sportegyesület – történetében elõször
– a megyei másodosztályban kezdi a 2010-2011-es évad küzdel-
meit. Ez csak annak nem szenzáció, aki nem ismeri közelebbrõl
az egyesület történetét, hátterét.

1992-ben újraalakult Monostoron a labdarúgó csapat helyi
fiatalokból, mondhatni minden „nagypályás” elõképzettség nél-
kül, azaz a korosztályos képzés teljesen kimaradt legtöbbünknél.
Grundfoci alapokkal kezdtünk el szervezetten játszani18-19 éve-
sen. Ez a fiatal társaság kiegészült néhány rutinosabb, idõsebb
játékossal, akik rendelkeztek már labdarúgó múlttal. A szerve-
zést magára vállalta egy maroknyi sportbarát, akik elsõ körben
barátságos mérkõzéseket szerveztek a környékbeli csapatokkal,
és nagyobb részt a Duna másik oldaláról, ahol késõbb igen jó
viszonyt alakítottak ki. Egy – egy ilyen kirándulás egész naposra
sikerült, hiszen a mérkõzés után közösen vacsoráztak a csapa-
tok, nem ritkán  pincelátogatással zárván az eseményt. A cél
az volt, hogy rendszeresen, minél több meccset játszhassunk.
Fõleg idegenbe utazott a csapat, mivel pályánk, öltözõnk nem
volt, ahol mi is méltóképpen fogadhattuk volna a vendégeinket.
Felismerve ezt a hiányt, önkéntes munkában hamarosan elkezd-
tük kialakítani a pályánkat a volt orosz gyakorlótér sarkában. Itt
volt a pálya a ’60-as években is. Derékig érõ gazt kellett kiírtanunk,
az egyenetlen talajt feltölteni. Felajánlásokból, adományozott
alapanyagokból sikerült korláttal körbekeríteni a pályát, sõt, a
mai napig álló fedett lelátó is így készült a legelsõ megmozdulá-
sok során. Mindez a helyi mesteremberek, a csapat szimpati-
zánsai segítségével jött létre, illetve a csapat tagjai is kivették
részüket a munkákból. Az öltözõ kérdését sokáig az általános
iskola segítségével oldottuk meg, ám ezt sajnos csak mérkõzések
idején birtokolhattuk, edzéseken nem volt módunk átöltözni,
lezuhanyozni.

Új idõszak kezdõdött 1993 õszén, amikor a KMSE elindult a
tatai körzetben, ahogy akkor hívták a csoportot. Váltakozó ered-
ményességgel, de azóta is folyamatosan szerepel a Komárom-
Esztergom Megyei Labdarúgó Szövetség harmadosztályú baj-
nokságaiban. Szereztünk érmeket is, felnõtteknél az ezüst, ifjú-
ságiaknál az arany volt a legfényesebb. Mint minden csapat
életében Monostoron is érzõdnek a hullámvölgyek, de mindig
van egy tényezõ, ami tovább lendíti az egyesületet: azok a sport-
barátok, vezetõk, akik önzetlen lelkesedéssel teszik a dolgukat,
szabadidejüket áldozván a csapatért. Ez a szellemiség eredmé-

Visszanézve szép munkánkra
- A Koppánymonostori Sportegyesület történeti összefoglalója -

nyezi a mai napig azt, hogy folyamatos fejlõdésen megy át az
egyesület. Tagsága bõvül és egyre komolyabb sportéletet tudhat
maga mögött, amelyhez nagyfokú szakmai munka is társul.
Legyen szó játékosról, vezetõrõl, szurkolóról, vagy a sportot tá-
mogató mecénásról – ha szükség van az összefogásra, az elsõ
szóra érkezik a segítség. Így épülhetett meg a kerítés, mûködik a
pálya karbantartása, zajlik az épületben a belsõ munkálatok
sora, szervezõdnek az utazások és még hosszan sorolhatnánk.

Az utóbbi évek kézzelfogható  fejlõdésének, mondhatni vi-
rágzásának a kulcsa a lelkes helyi szervezõdés és a város vezeté-
sének támogatása.

Na de mi is történt az elmúlt években?
- 2007-ben elkészült a felújított pálya, korszerû öntözõrendszerrel.
- 2008 õszén elkezdõdtek az öltözõ épület munkálatai, amely
2009 augusztusában került átadásra.

-Elindultak a korosztályos csapataink, a 7-9-11 évesek bevoná-
sával, illetve a serdülõ korosztály is összeállt.

-Társadalmi összefogással elkészült a sporttelepünket határoló
majd 700 méteres kerítés, illetve elkészült az öltözõ felsõ szintje,
ahol klubhelyiség, konditerem nyújt majd szórakozási, pihenési
lehetõséget az egyesület tagjainak, monostoriaknak, illetve ven-
dégeinknek.

- Idén nyáron napközis sporttábort szerveztek a gyerekeknek elsõ
alkalommal, amely a nagy érdeklõdésre augusztusban is meg-
rendezésre került.

-Megalakult az öregfiúk csapat is, így a 6 évestõl az 55 évesig
terjed ma a sportolóink életkora.

-Tervezzük az edzõpálya kialakítását is a centerpálya melletti
területen, melynek mérete megfelel a jelenlegi szabványoknak,
és hitelesíthetõ mérkõzésekre. Ez által a növekvõ csapatszám
mellett is óvható a pályák állaga.

A mögöttünk hagyott eredmények és vívmányok alapján azt
kell, hogy mondjam, megértek a körülményeink arra, hogy az
egyesület elõbbre lépjen. Itt nem csupán azt értem elõrelépésen,
hogy egy magasabb osztályban magasabb szintû kihívásoknak
kell majd megfelelnie a felnõtt és korosztályos csapatoknak,
hanem önmagunkhoz képest is tettünk egy nagy lépést elõre.

Foglalkozásainkat, törekvéseinket nem zárjuk el, mindenki,
aki bármilyen módon is kapcsolódik tevékenységünkhöz, az egye-
sülethez, részesévé válhat sikerünknek, és méltán lehet büszke
majd rá.

Labancz Ádám
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Fogyatékkal élõket az egészségesekkel, az idõseket a fiatalok-
kal barátkoztatni. Egyszerûen az embereket egymással közelebb
hozni. Talán ez lehetne a mottója a Magyar Máltai Szeretetszolgá-
lat Komáromi Csoportja által évekkel ezelõtt elindított és töretlen
sikerrel zajló rendezvénynek, melyre ebben az évben is hivatalosak
voltunk, mint a Mag-ház szervezetei.

Az egész napos rendezvény délelõtt Jókai Gimiben kezdõ-
dött, ahol sérült társaink paralimpián mérték össze ügyességü-
ket és kitartásukat. Évente több megyei és szomszéd megyei
intézmény lakói érkeznek Komáromba ezen a napon. A csapa-
tok teljes erõbedobással küzdenek, s az eredmény sem marad
el, hiszen minden csapat értékes ajándékcsomagokkal gazdago-
dik ezen a napon.

Rendhagyó nap - Ez a nap más, mint a többi
A délután már felszabadultabban folytatódik.  A színpadon

pezsgõ kavalkád, egymás után mutatkoznak be a csoportok,
intézmények kis produkcióikkal. Az elõadások zöme interaktív
jellegû, így a népes nézõ közönség is aktivizálódhat, ami itt,
ilyenkor természetes és dinamikus.

Az együttmûködõ szervezetek jóvoltából ügyességi és kézmû-
ves foglalkozások sora kínálja magát, ahol minden ügyeskedõ
egy-egy babszemmel gazdagodik. S mi lesz a babokkal? Fizetõ
eszközzé alakul, melyet a gazdag árukínálatáról híres kacat-va-
cak szatócsboltban tudnak levásárolni.

Így zajlott ez a nap szeptember 18-án a Csokonai Mûvelõdé-
si Központban. És tényleg, ez a nap egy kicsit más volt, mint a
többi        .                                               Monostori Éva

Augusztusban erdélyi gyermekkórus és zenekar érkezett Ko-
máromba, ahol a Jézus Szíve Katolikus nagytemplom adott
otthont koncertjüknek.

A szervezõk a gyermekek elszállásolásában és vendéglátásá-
ban kérték a komáromiak segítségét. Mi, monostoriak is igye-
keztünk eleget tenni a felkérésnek és egyesületünk a mûvelõdési
házban, míg családok saját otthonaikban látták vendégül a fia-
talokat. Képünkön a Koppánmonostoron elszállásolt fiatalok és
vendéglátóik láthatóak.

H.K.

Erdélyi gyermekkórus
Komáromban

Egy tökös nap a Mag-házban

Hagyományteremtõ szándékkal indítjuk útjára új kezdeménye-
zésünket, mely ezúttal az õszi néphagyományokra épül és arra a
terményükre fókuszál, amit egyszerûen töknek nevezünk.
A tökös napunkon, melyet november 6-án 14 órától rendezünk,
szeretettel hívjuk és várjuk településünk apraját-nagyját.
Mire is gondoltunk?
• Felelevenítjük a tökös hagyományokat.
• Tökös szépségversenyt hirdetünk, amelyre várjuk a falu-

siak remek termékeit bemutatásra és kiállításra.
• Tökös kézmûves foglalkozások rajzversennyel.
• Tökös étkek remekei, értékes, érdekes receptek csere-beréje.
• Tökfaragás, töklámpás készítés.
A kora esti tökös felvonulásunkig tartó programunkra min-
denkit szeretettel invitálunk.
S ne feledd, a részvételhez hozz magaddal egy tököt!

Cságola Márton
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Programajánló
Október 13-16. Ifjúsági Települési Közösségfejlesztés Nagyigmándon.

Szervezõ: Komárom Környéki Civil Társulás (NCA támogatással)
Október 22. 1956 Zenés történelmi mû – Siófok. Szervezõ:  Magyarock Dalszínház
Október 23. 1956 Zenés történelmi mû – Tószeg. Szervezõ:  Magyarock Dalszínház
Október 24. 1956 Zenés történelmi mû – Nagyigmánd. Szervezõ: Magyarock Dalszínház
Október 27-nov.1. „Zenehíd” Nemzetközi tapasztalatcsere Belgiumban.

Szervezõ: Kerecsen Ifjúsági Egyesület (NCA támogatással)
Október 29-30. Osztályközösség-fejlesztés a Kultsár István Szakközépiskolásokkal – Mag-ház.

Szervezõ: Kerecsen Ifjúsági Egyesület (NCA támogatással)
Október 30. Made in Hungaria – Tát. Szervezõ: Magyarock Dalszínház
November 4-6. Ifjúsági Települési Közösségfejlesztés Mocsán.

Szervezõ: Komárom Környéki Civil Társulás (NCA támogatással)
November 6. 10.00 „Egy tökös nap” Tök kavalkád a Mag-házban. Szervezõ: Komáromi Talpasíjászok
November 6. A padlás. Zenés mese – Ács. Szervezõ: Magyarock Dalszínház.
November 11-12 A padlás. Zenés mese – Komárom, Sportcsarnok. Szervezõ: Magyarock Dalszínház.
November 13. Felvidéki Kitelepítettek és Deportáltak Országos Találkozója – Szõny, Petõfi Mûvelõdési

Ház. Szervezõ:Kecskés László Társaság
November 19. A padlás. Zenés mese – Bábolna. Szervezõ: Magyarock Dalszínház.
November 20. Böllérverseny – Koppánmonostor. Szervezõ: Monostori Kulturális E. (részönk. támogatással)
November 20. A padlás. Zenés mese – Tata. Szervezõ: Magyarock Dalszínház.
November 26. A padlás. Zenés mese – Almásfüzitõ. Szervezõ: Magyarock Dalszínház.
November 26-28. „Fiatalok a demokráciáért” Franciaországi tanulmányút.

Szervezõ: Civil Közösségi Házak Magyarországi Egyesülete. (EU támogatásával)
Nov. 30-dec.1. Beke Pál emlékkonferencia – Budapest, Vár, Magyar Kultúra Alapítvány.

Szervezõ: Civil Közösségi Házak Magyarországi Egyesülete (NKA támogatással)
December 3-4. Osztályközösség-fejlesztés a  –  Széchenyi István Szakközépiskolásokkal Mag-ház.

Szervezõ: Kerecsen Ifjúsági Egyesület (NCA támogatással)
December 4. A padlás. Zenés mese – Érsekújvár. Szervezõ: Magyarock Dalszínház.
December 10-12. „Fiatalok a demokráciáért” Komáromi tanulmányút –  Mag-ház.

Szervezõ: Civil Közösségi Házak Magyarországi Egyesülete. (EU támogatásával)
December 11-14. Nemzetközi Ifjúsági Találkozó – Mag-ház.

Szervezõ: Civil Közösségi Házak Magyarországi Egyesülete (MOBILITÁS támogatással)
December 17-18. Osztályközösség-fejlesztés a Jókai Mór Gimnáziummal – Mag-ház.

Szervezõ: Kerecsen Ifjúsági Egyesület (NCA támogatással)
December 18. Karácsonyi Játszóház – Koppánmonostor, Dózsa Mûvelõdési Ház.

Szervezõ: Monostori Kulturális Egyesület
December 22. Mindenki Karácsonya – Koppánmonostor, Dózsa Mûv. Ház. Szervezõ: Monostori Kult.  E.

A spárgatök: Táplálkozási értéke
nem különösen nagy; értékessé a C- és
A-vitamin, valamint a szénhidrát teszi.
Használhatjuk elsõsorban fõzelék, de
leves és kompót készítéséhez is. Magja
is értékes, ha mosás után megszárítjuk
és enyhén pirítjuk. Nemcsak gyerekcse-
mege, hanem prosztatabetegségek meg-

elõzésére is használható. Édeskés ízû virágja is ehetõ.
A termesztett tök egy variánsa az olajtök, aminek héjatlan

magja sok gyógyhatású olajat tartalmaz. Hazánkban a XX. szá-
zad elején honosították meg az olajtököt, és elsõsorban az Õr-
ségben foglalkoznak termesztésével és az olajütéssel (az olaj pré-
selésével). Ehhez a fajhoz tartozik a spárgatök, a cukkini, a ta-
karmánytök (ennek a csökevényes maghéjú típusa az olajtök), a
patisszon, és egyes dísztök-fajták is.

A sütõtök: Régóta ismert és termesztett növényünk, tápér-
téke nagyobb mint a spárgatöké és jóval táplálóbb is. Különö-
sen nagy karotin (A-provitamin), de szénhidrát tartalma megkö-
zelíti a burgonyáét. Fõleg sütve fogyasztjuk, de a cukrásziparban
alapanyagként használják. Akkor kell szedni, amikor a dér már
megcsípte, mert ilyenkor a keményítõtartalma több-kevesebb rész-
ben elcukrosodott. Fagymentes, hideg helyen jól tárolható.

Nevezik bécstöknek, tamburatöknek vagy olasztöknek is, Románi-
ában pedig doblec. Elterjedt neve az „úritök”

Laskatök: Magas cukortartalmú fõzeléknövény, cukortar-
talma eléri az 5-6%-ot is. Karotintartalma a spárgatökénél ki-
sebb, de ásványisó-tartalma magas. Csak fõzelék készítésre hasz-
nálják, fõzés közben olyan szeletekre esik szét, mint amilyenre a
tököt gyalulni szokás. Ezért kapta népies nevét: Isten gyalulta
tök. Hûvös helyen jól eltartható. Enyhe telû területeken hatal-
mas répagyökerével áttelel.

Cukkini: A spárgatökhöz hasonló beltartalmi értéke, színe
a sötétzöldtõl a csíkozott szürkészöldig sokféle változata van.
Rendszerint 20–25 cm-es korban, tehát egészen zsenge állapot-
ban szedik, mert ilyenkor a legjobb az íze. Felhasználhatjuk fõze-
léknek, rántva, de levesnek és savanyítva is.

Patisszon: Magyar neve csillagtök. A spárgatökhöz hasonló
színû és ízû, korong alakú, csipkézett szélû. A spárgatök beltartalmi
értékeitõl nem tér el jelentõsen, de C-vitamin tartalma 30 mg/100
g-ban. Táplálkozási értékét fokozza a sokrétû felhasználhatósága.
Téli savanyúságnak 3–12 cm-es korban már szedhetõ, fejlettebb
korában – fõzelék, vagy rántott tök készülhet belõle. Vásárlásnál
nyomjuk bele a körmünket, mert amelyikbe nem tudjuk belenyom-
ni, az már öreg, nem szabad megvenni. Fõzeléknek ilyenkor is
alkalmas, de péppé fõ és az íze sem a legjobb.

Tökmag: A tök termésében lévõ magokat sokfelé önállóan
is fogyasztják. A tökmagolaj sok tekintetben gyógyító hatással
rendelkezik. A tökmagot péksüteményekbe is gyakran belesütik.
Tökmagolajos pástétom és szendvicskrémek készülnek belõle.

Tökenciklopédia
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A Madách Színház Nonprofit Kft. 2009 végén pályázatot
hirdetett új magyar musical alkotására. A színház vezetõsége
számtalan fórumon hangoztatta, hogy reményeik szerint a XXI.
század elejének legkorszerûbb színházi mûfajában, a musical-
ben is új tehetséges szerzõk tûnhetnek fel, akik méltó utódai
lehetnek a korábbi évszázad nagy magyar szerzõinek.

A pályázaton kizárólag olyan mûvek vehettek reszt, melyek
még nem kerültek nyilvános színpadi elõadásra.

A pályázaton két komáromi fiatalember, a Magyarock Dal-
színház alapítói, Az aranyember és a Klapka címû musicalek
szerzõi, Másik Lehel és Vizeli Csaba is indultak. „Több, mint fél
éves munka után jelenleg a harmadik fordulón vagyunk túl –
meséli Vizeli Csaba, a darab szövegírója. Az éve elején kellett
jelentkezni egy cím megjelölésével. Mi, Lehellel közösen, Paul
Féval nagysikerû A púpos címû regényének musical változatá-
val neveztünk. Ez a téma már régóta foglalkoztatott minket, s
ezt a pályázat apropóján újra elõvettük. A jelentkezés után meg
is kezdõdött a szerzõi munka, hiszen március elejéig már öt dalt,
a készülõ mû szinopszisát is le kellett adni. A zsûri egy hónap
alatt tudta értékelni a beérkezett 78 pályamûvet, s ebbõl húsz
mû kapott zöld utat, vagyis augusztus elejéig teljes egészében el
kellett készíteni a kiválasztott mûveket.”

A komáromi szerzõk egyébként komoly mezõnyben mérettet-

tek meg, hiszen Demjén Ferenc, Bódy Magdi, Rakonczai Viktor,
Mihály Tamás, Horváth Péter, Karafiáth Orsolya, Galambos Ta-
más nevével fémjelzett mûvek között kerültek kiválasztásra.

A második fordulót követõ prezentáció után a két fiatalember
szinte beköltözött a Magyarock Dalszínház stúdiójába, hiszen mint-
egy két hónap alatt kellett a teljes musicalt befejezniük.

Komáromi szerzõpáros a Madách Musical pályázat döntõjében
„Igazán megfeszített munka volt – magyarázza Másik Lehel

zeneszerzõ – mivel a történet eléggé szerteágazó. Folyamatosan
egyeztettük a jeleneteket, hova milyen stílusú dalok illenek, melyik
szereplõnek milyen legyen a zenei karaktere. A közös munkára nagy
szükség volt, hiszen A púpos több olyan jelenetet tartalmaz, ahol
a zenéé a fõszerep, a szöveg és a történés teljes összhangja.”

A harmadik szakaszban a kiválasztott mûvek teljes zenei anya-
gát, szövegkönyvét és kottaanyagát kellett beadniuk a verseny-
zõknek augusztus elejéig. Ezek alapján határozott a zsûri – Kocsák
Tibor zeneszerzõ, Malek Andrea színésznõ, Müller Péter író, Ti-
hanyi Ákos koreográfus a zsûri elnöke, Szirtes Tamás rendezõ, a
Madách Színház igazgatója – a versenyben maradó mûvekrõl.
A húsz produkcióból a határidõre 17-en adtak be teljes mûvet,
illetve volt még egy, amelyik a szövegkönyvvel igen, de a zenei
anyaggal nem készült el.

A sajtóhírek szerint a zsûri nagyra értékelte az elkészült mû-
veket, és hosszas vita után választotta ki azt a hét mûvet, me-
lyekbõl októberi végéig 30 perces koncertszerû bemutató készül,
a szerzõk betanításában. A döntõbe jutott mûvek:
• Bella Máté – Karafiáth Orsolya: Macskadémon
• Bolba Tamás – Galambos Attila – Szente Vajk: Csoportterápia
• Faltay Csaba – Orosz Dénes – Gebora György: Csók
• Fûri Anna – Kiss Judit Ágnes – Gryllus Samu: A fabáb
• Lázár Zsigmond – Szabó T. Anna: Kirké
• Vizeli Csaba – Másik Lehel: A púpos
• Vizy Márton – Tóth Dávid Ágoston: Attila – Tiszta szívvel

„Jelenleg gõzerõvel dolgozunk Nagy Kati rendezõ vezetésével a
darab színpadra állításán a Madách Színházban. Nem volt egy-
szerû 30 percbe belesûríteni a legfontosabb történéseket, de remél-
jük így is megállja a helyét. Nagy várakozással tekintünk a bemu-
tató elé, hiszen ekkor kapunk elõször visszajelzést a darabunkról”
– összegzi Másik Lehel, melyhez Vizeli Csaba még hozzáteszi, hogy
számukra nagy élmény a Színház mûvészeivel (Pankotay Péter,
Laklóth Aladár, Molnár Szilvia, Mahó Andrea, Posta Victor, Arany
Tamás, Barabás Kiss Zoltán, Száraz Tamás, Ruzicska László) együtt
dolgozni, akik szívüket-lelküket beleadva próbálnak a bemutató
sikeréért. Érdekességként azt is megemlítette, hogy ehhez a
Magyarock Dalszínház néhány tagja is segítséget nyújt számukra.

Október 20-án a zsûri és a meghívott szakmai vendégsereg
elõtt lép porondra A púpos címû musical a Madách Színház
stúdió színpadán másik három pályamunkával együtt, majd
október 26-án a maradék három produkció. Ezt követõen hirdet
eredményt a zsûri. A gyõztes pályamû jutalma a 2010/2011-es
évadban egy Madách színházi bemutató.

Szakács Péter

Száraz Tamás és Másik Lehel a próbán

Emlékoszlopot avattak a koppánmonostori Dózsa György
Mûvelõdési Ház 50. születésnapján.

Emlékoszlop avatás

A Monostori Kulturális Közhasznú Egyesület emlékoszlopot avatott a mû-
velõdési ház fennállásának 50. évfordulójára 2010. augusztus 20-án. A meg-
nyitó beszédet követõen az egyesület vezetõsége leplezte le az emlékoszlopot.
Fellner Tibor Wass Albert Üzenet haza címû versét szavalta, majd az Ister
Ifjúsági Gitárzenekart hallgathatták meg az érdeklõdõk. Lipka Józsefné (Anci
néni) köszöntötte a vendégeket és nyitotta meg a Koppán monostora a mi
Monostorunk címû kiállításunkat. A kiállítás után Jancsó Miklós az Egy dél-
után Koppánmonostoron címû kisfilmje könnyeztette meg a monostoriak
szemét. Felelevenedtek a régmúlt emlékei, ismerõs arcok bukkantak fel és
dobogtatták meg a nézõk szívét. A vetítést az Õszirózsa Nyugdíjas Klub ke-
nyéráldó ünnepsége követte. Az ünnepségen mindenkinek jutott a nemzeti
szalaggal átkötött és megáldott kenyérbõl. Rendezvényünket állófogadással
fejeztük be, ahol az egyesület vezetõsége megköszönte mindazok munkáját,
akik az elmúlt 50 évben tevékenyen részt vállaltak abban, hogy a kultúra
háza ma is a helyi kulturális törekvések középpontja.      Horváth Krisztina
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A Komáromi 1848-49-es Hagyományõrzõ Egyesület ágyúsza-
vára indult a Csillag erõd falai között június 4-én a III. Hon-nap,
vagy más néven a Duna-menti Hagyományõrzõ Ünnep. Ezúttal a
Komáromi Talpasíjászok vállalták fel az Endresz csoport gondozá-
sában elindított rendezvény szervezését, lebonyolítását.

Ezen a napon is a gyermekprogramok uralták a délelõttöt. A
komáromi Garabonciás Néptánc Együttes mûsorát követõen Vi-
téz László jól ismert történetét tekinthették meg az érdeklõdõk.

Bruncz János fafaragó mûvész már hagyományos program-
elemnek számít a rendezvényen. Ezúttal is gondosan összeállí-
tott kiállítást tárt elénk, melyet a MOLAJ Fotóklub fotó- és Turi
Zsolt képeslap kiállítása egészítette ki.

Az erõd belsõ falain kívül kaptak helyet a különbözõ törté-
nelmi korokba visszanézõ harci bemutatók, játékok, amit az Arany
Szablya Csoport középkori-, Juhász Zsigmond lovas íjász bemu-
tatója, Fekete Sólyom Íjászegyesület, Vértes Egyesület középko-
ri játszóháza tette még színesebbé, változatosabbá.

Hon-nap harmadik alkalommal
Egész nap folyamán biztosítottuk a felállított jurtákban a

honfoglalás kori hagyományokkal és eszközökkel való ismerke-
dést, próbákat.

Idén is színvonalas vásári hátérrel szolgáltunk, ahol a hét-
köznapi kacat, mûanyag bóvli nem kapott teret. Igyekszünk a
magyar kultúrát bemutató kézmûvesek igényes portékáit kínál-
ni. Ebben az évben a gasztronómiára is jobban odafigyeltünk,
így a nap folyamán a hagyományos magyaros ízek domináltak.

Természetesen a gasztronómiai kínálat mellett hangsúlyos
volt a szellemi táplálék is, melyet ezúttal „A teremtõ magyar
nyelvrõl”  a Molnár házaspár tolmácsolásában hallhattunk, il-
letve Szántai Lajos elõadásában merülhettünk el.

A színpadot egész nap uralták a fellépõk, akik sokszínûsé-
gükkel szórakoztatták vendégeinket. Így a délelõtti picik után a
Garabonciás Néptáncegyüttes ifjúsági tagozata lépett színpadra
nagy sikerrel. Vendégeink között tudhattuk a Fehér Táltos Dob-
csoportot, a Corcovado zenei együttest, a Fehér Virágok és a

Bikini zenekarokat.
A színpadot, hangosítást bé-

reltük, a sörpadokat, asztalokat
a Komárom-Bábolna Kistérségi
Kulturális Kerekasztal biztosította,
míg a szervezés, rendezés teendõ-
it helyi civil szervezetek önkéntes
munkával segítették.

Rendezvényünk látogatóinak
száma megközelítette az 1.200 fõt,
mely évente emelkedõ létszámot
mutat. Az egész napos kulturális
fesztiválról képi anyagok is elkészül-
te, melyek a következõ honlapon
elérhetõek: www.honnap.fw.hu

Monostori János

FELHÍVÁS
A Veszprém megyei civilek kérik segít-

ségünket a napokban történt katasztrófa
enyhítésére.

„Kolontáron és Devecserben
olyan tragédia történt, amelyet nem
tudnak modellezni a fantasztikus ka-
tasztrófafilmek. Hontalanná váltak
az emberek, terméketlenné vált a
talaj, elvesztek, tönkrementek az in-
góságok, emberek haltak meg, má-
sok maradandó sérüléseket szenved-
tek. A helyiek mindennek ellenére

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat is
aktívan részt vesz a segítésben. Ajkán la-
kásokat bérelnek a fedél nélkül maradt
családoknak, míg rendezõdik sorsuk. Ké-
rik, hogy aki erre a célra kíván adomá-
nyozni, az az OTP-nél vezetett elkülöní-
tett számlaszámra utalja adományát.

OTP: 11784009-20200673
Az Élettér Egyesület és a Magyar Mál-

tai Szeretetszolgálat segély akciójáról rész-
letes felvilágosítást ad, illetve adományo-
kat fogad 2010. október  15-én reggel 8
órától 12 óráig a komáromi polgármeste-
ri hivatalban.

házaik környékén dolgoznak és re-
ménykednek a reménytelen problé-
mák megoldódásában.

A megoldásban segíthettek adománya-
ikkal. A térségben mûködõ, önkénteseket
is toborzó Kristály-völgy Egyesület elkülö-
nített bankszámlát nyitott, melyre szíve-
sen fogadják adományaikat. Az ide befo-
lyó pénz biztosan oda kerül, ahol szükség
van rá. Száz forint is nagy segítség.
Kristály-völgy Egyesület 72800061-

10017997
A megjegyzésben tüntessétek fel:

„vörösiszap károsultak adomány”.


