AZ ÉLETTÉR EGYESÜLET HÍRÚJSÁGA

A hírújság megjelenését
az NCA támogatja

Fiatalokkal útban a demokrácia felé*
A Mag-házban mûködõ civil szervezetek együttmûködésével a
Civil Közösségi Házak Magyarországi Egyesülete koordinálásával másfél éves programidõszakunk végéhez értünk, melyben a
franciaországi Gruissan és Komárom fiataljai részvételével gondolkoztunk, a demokráciáról.
Éppen egy éve húsz fiatalt, kísérõiket és önkormányzati képviselõiket láttuk vendégül Komáromban, ahol a fõ irány a projekt
tervezése és a két ország fiataljainak és kísérõinek ismerkedése volt.
Decembertõl egészen júniusig különbözõ programokat, akciókat szerveztünk, ismeretterjesztés jelleggel kirándultunk Tatára
(Gyermekbarát város, ill. a városi diákönkormányzat megismerése), Tatabányára (a megyei ifjúsági tervekrõl informálódtunk),
Budapestre (ahol az országházban a Hungarikumok a Parlamentben rendezvényen mutatkozhattunk be, mint Mag-ház).
A helyi középiskolákban megkezdett osztályközösség-fejlesztés programunk ezen szakaszában a közösségi kortárssegítõink
vizsgáztatása zajlott, amit szakmai gyakorlat is követett saját
intézményeikben.
A programban résztvevõ fiatalok - akik a helyi általános- és
középiskolák tanulói – rendszeres közös gondolkodást folytattak, ahol figyelembe vettük a korosztály igényeit, melyre aktívan
építettünk. Talán kedves elöljáróink is emlékeznek az áprilisi if-

Tomozi László, Oláh Julianna, Czidlina Vivien
és Monostori Kristóf Koppánmonostorról,
Mercz Ádám Komáromból indult a franciaországi
találkozóra

Mag-házban a program zárásán
júsági közmeghallgatásunkra, amelynek fõ témaköre a helyben
kialakítandó ifjúsági közösségi tér körül forgott.
Minden tapasztalatunkat és eseményünket dokumentáltuk,
melybõl több ismertetõ és film is készült.
Júniusban a komáromi fiatalok és kísérõik tölthettek el egy
érdemben és élményekben gazdag hetet a tengerparti kisvárosban. A találkozás célja a közel egy éves folyamat tapasztalatainak összegzése volt.
Az európai szociális alapból finanszírozott pályázatunk a végéhez ért. Az elmúlt év végén öt fiatallal újabb franciaországi úton
voltunk, ahol a regionális konferencián volt alkalmunk bemutatni
tapasztalatainkat, eredményeinket. Nagy öröm volt számomra,
hogy fiataljaink nemcsak ügyesen és érdeklõdõen szerepeltek, hanem korosztályukat meghaladó bölcsességgel és kreatív válaszaikkal méltán váltották ki a vendéglátóink elismerését.
Programunk teljes zárására ismét Komárom biztosított helyet
és alkalmat 2010. december 10-13 között. Ezúttal mi láttuk ismét vendégül gruissani barátainkat, illetve fogadhattunk nyolcfõs delegációt Franciaországból, akik a helyi sajátosságok és
érdemeink kutatása mellett szívesen ismerkedtek meg az új helyi
képviselettel, akikkel közösen gondolkozhattunk a program folytatásáról, terveinkrõl.
Monostori Éva
* Programunkat az NCA-NK-10-3-0156 pályázata alapján
az NCA támogatásával valósult meg
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Hagyományõrzõk
Szûkebb lakóhelyünkön többféle hagyományt õrzünk: tánc, népzene, sport
és egyebek, amelyhez érdeklõdésünk vonz
és lehetõségünk is van rá. Néhányan
olyan egyesületek tagjai is vagyunk, amelyek a katonai, vadászati hagyományok
õrzésével, ápolásával foglalkozik. Ilyen
például az 1848-49-es Forradalom és Szabadságharc Hagyományõrzõ Közhasznú
Egyesület, vagy a KVSE Lövész Szakosztályának Fekete lõporos Szakága.
Kevesen tudják, hogy a KVSE Feketelõporos Szakága történelmet írt azzal,
hogy 1995. március 19-én az Igmándi
erõdben megrendezte az elsõ elöltöltõ
fegyveres bemutató lövészversenyét,
amely a szomszédos országok versenyzõinek meghívásával nemzetközivé szélesedhetett. Ez a dátum Magyarországon a
modernkori elöltöltõ fegyveres sportlövészet születésnapjává vált.
Néhány sportlövészetet, történelmet szeretõ, a régmúlt hagyományait tisztelõ és
ápoló ember úttörõ munkájának köszönhetõen városunkban született újjá a 600
éves sportág.
Azóta tizenöt év telt el. A kezdeti ne-

hézségek leküzdésében nagy segítséget kaptunk az Észak-komáromi Royal lövészklubtól, amelynek tagságában, vezetésében sok
hasonlóan gondolkodó barátunk van.
Versenyeket rendezhettünk, edzéseket tarthattunk náluk, tudásukat megosztották
velünk. Hasonló segítséget kaptunk Ausztria Kereskedelmi Minisztériumának lövészklubjától (Bécs, Süssenbrunn) is.
1997-ben három lövészklub (köztük a
komáromi) közremûködésével megalakult a
Magyar Elöltöltõ Fegyveres Lövészek Szövetsége (MEFLSZ), melynek támogatásával egyre több klub szerezte meg a törvényes mûködéshez szükséges hatósági engedélyeket. Így már elhárult minden akadály
a hazai versenyek megrendezése elõl.
A hazai elöltöltõs lövészek megtisztelik
Komáromot és klubunkat azzal, hogy a
március 15-i ünnepségek keretében évrõlévre itt rendezzük a szezonnyitó ünnepi
lövészversenyünket.
A Nemzetközi Elöltöltõs Szövetségben
(MLAIC) 2000-ben regisztráltak bennünket, melynek hatásaként a nemzetközi versenyeken klubtársaink kimagasló eredményeket értek el.

Néhány éve az elöltöltõ fegyverek közé
fölvettük a mûködõképes modellágyúkat is.
A mûszakilag bevizsgált, igazolvánnyal bíró
kisméretû lövegek bemutatókon, versenyeken vesznek részt, rendkívüli látványossággal színesítik a rendezvényeket. Láttukra
kortól függetlenül mindenkibõl elõbújik a
lelkesedés, a mindent tudni akaró kisgyermeki kíváncsiság. Elsõdleges célunk az ismeretterjesztés, a történelem egy pici szeletének megismertetése az érdeklõdõkkel, az
ifjabb korosztállyal. Az öreg fegyverekbõl
elõtörõ tûz és hatalmas füst láttán mindenki
átélheti egy kicsit az egykori katonák, vadászok érzéseit, képet alkothat a múltról,
és egy kicsit talán jobban tiszteli a történelmet, elõdeink tetteit.
A hazai elöltöltõs lövészek jó része az
általam szerkesztett szakkönyvbõl ismerhette meg a sportág eszközeit, azok balesetmentes használatát, ápolását. Fordításgyûjteményeimmel remélem, hozzájárultam az érdeklõdõk, a történelmet szeretõk õseink régi eszközeit, hagyományait
megõrzõ és ápoló sportbarátok tudásának, ismereteinek gyarapításához.
Ágoston Géza

Adventi készülõdés
Új osztály, új feladat. Elsõseim „megszelídítése” nem kis feladat nekem ebben az évben. Hogy könnyebb legyen a munkám, a szülõkkel is jó kapcsolatot kell kiépítenem, amit szülõi értekezleten, fogadóórán nem lehet. Ezért gondoltam arra,
hogy egy közös készülõdés jó alkalom lesz erre. Már a Márton napi felvonulásra is összeállt az elsõs szülõk csapata, akik
hatalmas lelkesedéssel készítették a lámpásokat, fejdíszeket. - (Igaz, az apukák megjegyezték, hogy a legközelebbi projekt
kevésbé legyen megterhelõ. -) Jó hangulatú kézmûveskedéssel töltöttük délutánunkat. Az adventi vásár elõtt megint csak
összegyûltünk, mert kicsinyeink kézügyessége még nem a legjobb, s nekik segítve készítettünk ajándékokat. Miközben
festettünk, ragasztottunk, szóba kerültek gyermekeink is. Egymással ötleteket cseréltünk, kerestük a megfelelõ kulcsokat.
Összességében két hangulatos délutánt töltöttünk együtt.
Juhász Gné Szilvi néni
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Bõgõshajó szeli majd a Dunát
Bóday Pál több éves kutatás után barátaival készül arra, hogy
újraépíti az aranyember, Tímár Mihály bõgõshajóját. A
hajótörténész szerint ha elkészül Jókai Mór regényben szereplõ
legendás gabonaszállító hajó, az akár ismét a nemzet
szimbólumává is válhat. A fiatal szakember nagy álma
hamarosan megvalósul: tervei szerint a bõgõshajó Komárom és
Óbuda között szállítja majd utasokat.
– A régi magyar folyami hajók között jegyzik többek között a
bödönhajókat, vagy éppen a dereglyéket. Ön miért éppen a
bõgõshajót választotta?
– Minden népnek megvan a
maga hajótípusa, amelyre
roppant büszke. Nem véletlenül,
Bõgõshajó
hiszen dicsõséget, hírnevet és
(Magyar Nagyszótár)
megannyi
gazdagságot
köszönhetnek ezeknek a vízi
jármûveknek. Így például a
velencei gondolák, a kínai
dzsunkák, a németalföldi Hanza
koggenek, a norvég viking hajók,
az ipari forradalom idején épített
szûk
angol
csatornák
narrowboat-jai, és a portói
borszállító bárkák is azt
igazolják, hogy milyen kedves,
szemet gyönyörködtetõ eszközei
egy-egy kultúrának az egykor
volt szállítók. Sajnos kevesen
tudják, hogy hazánknak is van
egy híres szállítóeszköze, az újkori gazdaság- és irodalomtörténetünket is meghatározó, ám méltatlanul elfeledett õsi hajótípusa.
Két évet szántam rá, hogy barátaimmal a legszebb magyar hajó
történetét felkutassam, és rekonstruáljuk a bõgõshajót.
– Mirõl kapta a hajótípus ezt a különös nevet?
– A bõgõshajót elsõsorban gabona és más mezõgazdasági
termények szállítására használtak. Nevét a hajó orrán található
rendkívül impozáns, nagybõgõ alakú díszítésrõl kapta. Ezt a
gyönyörû, méltóságteljes folyami áruszállítót nevezték még tetejes,
vagy búzás hajónak, illetve burcsellának is. A bõgõshajó a XVIIXVIII. században élte fénykorát a Dunán, de még egy évszázada
is tucatszám készültek. Az utolsó gabonás hajót - kutatásaim
szerint - néhány évtizede Szegeden társadalmi munkában zúzatta
szét a helyi pártbizottság. Emlékezetes, hogy Jókai romantikus
regényében Tímár Mihály bõgõshajóval szállította a búzát
Regensburgtól Dobrudzsáig. Az 1962-ben készült filmben viszont

nem sikerült eredeti bõgõshajót építtetnie a stábnak. Helyette
egy vasuszályt deszkáztak be, amire egy faházat helyeztek.
– Talált támogatókat ahhoz, hogy az álmát valóra váltsa?
– Több település önkormányzata is felvállalta a bõgõshajót, így
egyre közelebb kerülhet az a pillanat, amikor az álmom most már
tényleg testet ölthet. Komárom polgármestere és a jelenlegi
képviselõtestület tagjai mindent megtesznek azért, hogy városukban
épülhessen fel újra a gabonaszállító, amit elkészülte után – terveink
szerint - vízre is teszünk. Tervezem, hogy ebben az évben
Monostoron készítjük el azt az
életnagyságú makettet is, ami méltó
dísze lehet a városnak. A hajó
interaktív múzeumként mûködik
majd, ahol a gyerekek kipróbálhatják,
hogy milyen volt a hajósgazdák élete
régen. Pallón egyensúlyozhatnak, a
vállukon búzászsákkal. Betekintést
kapnak arról, miként dolgoztak
hajdanán a komáromi hajóácsok.
Terveim szerint egy mûhelyt
rendezünk be, ahol viaszbábuk
segítségével ábrázolunk egy-egy
meghatározó jelenetet.
– Miért tartja fontosnak a
bõgõshajó-programot Komárom?
– Ennek a jellegzetesen magyar
hajótípusnak a története szinte
összeforr az újkori Komárom
fejlõdésével. Az Észak-Olaszországból
és a Duna-menti német városokból ide települt hajóácsok
technikáját elsajátító kitûnõ komáromi hajóácsok szinte az elsõk
között voltak, akik annak idején bõgõshajót építettek. Késõbb pedig
- de ezt már a Jókai regényekbõl tudjuk - innen származnak a
legtöbb, akár több tucat bõgõshajóval rendelkezõ hajósgazdák is,
akik jelentõs szerepet vállaltak a polgárosodó Komárom, Gyõr,
Szeged, Szolnok, valamint a többi Duna és Tisza menti kereskedõ,
és polgárváros anyagi emelkedésében.
– Úgy hallani, hogy a fõvárosban is kedvezõ fogadtatásra lelt
az ötletével.
Óbuda polgármestere szintén támogatja a gondolatot. Terveink
szerint Komárom és Óbuda között szállít majd utasokat a Dunán
e régi magyar folyami hajó. Végsõ célom pedig az, hogy a
bõgõshajó újra a nemzet szimbólumává váljon, és a többi
Hungarikumhoz hasonlóan a világörökség védelme alá kerüljön.
Forrás : www.bogoshajo.blog.hu

Adventi ablakok Koppánmonostoron
Nem kis dologra vállalkoztunk az elmúlt évben. Az elmúlt
években jellemzõ csicsás karácsonyi díszítés mellett elterveztük, hogy településünk fõ utcáján egységes, naponta megjelenõ ablakdíszekkel készülünk a karácsonyi
ünnepekre.
Ölveczky Gábor grafikusmûvész tervei alapján
készült el a 24 ablakba szánt betlehemi jászol, s a
hozzá tartozó adventi szám.
Az adventi ablakok elkészítését saját forrásból
finanszíroztuk. Még az elmúlt évben merült fel az
a gondolat, amit Svájcból hazatelepült egyesületi társunk, Müller
Éva ötlete alapján dolgoztunk ki. Egyesületünk részérõl minden

tag támogatta az ötletet. Civil szervezetként fontosnak tartjuk az emberi kapcsolatok erõsítését, az összefogást, a
közösségi terek létrehozását. Ebben szerencsére hamar
támogatókra találtunk, hiszen sikerült olyan 24 háztulajdonost találnunk, akik szívesen kapcsolódtak kezdeményezésünkhöz. Azt már sajnálattal
tapasztaltuk, hogy nem minden ablakba kerültek
ki az elkészített díszek.
Reméljük, hogy az idei adventi idõszakban újra
indíthatjuk kezdeményezésünket, s ezúttal mind
a 24 díszes ablak napról napra jelzi az év végi ünnep közeledtét.
M. É.
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Komáromi sikerek
Az elmúlt én nyarán Mag-házunk rendezésében sikeres hagyományõrzõ tábort szerveztünk, melynek elsõdleges célja a híres komáromi mesterségek megismertetése és azok tevékenységének elsajátítása.
Egy egész hetet szerveztünk a vízhez, a Dunához kapcsolódó
mesterségek bemutatására. A gyerekek itt ismerkedtek meg a
dunai szállítás, kereskedelem eszközével is, a híres bõgõshajóval. Táborunk zárásaként pályázatot hirdettünk, melynek ünnepélyes eredményhirdetését december 18-án tartottuk szintén Magházunkban.

A díjazottak: Szabó Orsolya (Tatabánya) és Péter József
(Koppánmonostor), valamint a különdíjasok: Gaál
Eszter (Koppánmonostor ) és Horváth Antónia (Komárom) Dr. Visnyei Balázs és Bóday Pál társaságában

Cságola Márton a nyári táborozók által készített rajzokat mutatta be a közönség elõtt, melynek témájául Jókai Mór Az aranyember címû mûvébõl is ismert bõgõshajó (gabonás hajó) szolgált. A pályázatra több színvonalas alkotás érkezett, melyekbõl
Bóday Pál és Dr. Visnyei Balázs hajótörténész négy pályamûvet
díjazott. Két elsõ helyezett és két különdíjas alkotás született,
melyek közül két gyermek koppánmonostori. Nekik külön is gratulálunk és további szép alkotásokat, sikereket kívánunk.
Cságola Márton

A programban való segítségért és a sikeres együttmûködésért Mag-ház is különdíjban részesült, melyet
Juhász Gáborné Szilvi néni vehetett át Bóday Páltól

Gá, gá, gá
Libagágogástól volt hangos az utca november 11-én
Koppánmonostoron.
A Dózsa György Általános Iskola Szülõi Szervezete elsõ alkalommal rendezte meg a Márton napi felvonulást.
Az osztályok a felvonulást megelõzõ napokban lampionokat
készítettek. Péntek délután öt órakor gyülekeztek a gyerekek az
iskola udvarán. Mint sok szentjánosbogár, úgy világítottak az
apró lámpások.
Tóthné Györe Szilvia vezetésével indult el a gyereksereg, élen

a leghangosabb társasággal, az elsõ osztályosokkal. Õk, jelmezükhöz hûen bizony végiggágogták szinte az egész utat.
Több szülõ is kísérte a népes csapatunkat. Az õ lelkesedésük,
türelmük egy kicsit kevésbé volt lelkes, mint a nebulóké. Körülbelül félórányi séta után a Dózsa György Kultúrházban meleg
tea és zsíroskenyér volt a jutalma mindenkinek.
Mi jól éreztük magunkat. Köszönjük az ötletgazdának.

Szülõi segítséggel készülnek a felvonulási kellékek

A felvonulás pillanatképe

J.Gné
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Böllérverseny
Hurka, kolbász, malacpecsenye, forralt bor és minden, mi
szem-szájnak ingere. Így lehet röviden jellemezni a monostori
böllérversenyt, amelyet immár a harmadik alkalommal
rendeztünk meg Koppánmonostoron.
A megmérettetésen idén is három csapat indult: az Élettér
Egyesület (valójában a rendezvény megálmodója), a Koppánmonostori Sport Egyesület, és az idei fõ szervezõ, a Monostori
Kulturális Egyesület.
A hajnalban kezdõdõ népi vigasság során a három helyszínen
lendületesen folyt a munka, melyet igyekeztünk mi, résztvevõk is
végiglátogatni. A disznóvágás hagyományait követve készültek
az étkek, telt a nap. Délután a nagyközönség is megkóstolta a
disznótoros ételeket az egyesületek székhelyein. Zsûri díjazta idén
is a böllérek termékeit, a hurka, a toroskáposzta és a kolbász
legjobbját. Az elsõ helyezett dicsõségét ebben az évben is a
sportosok tudhatják magukénak. Berecz Dezsõ, a sportegyesület
elnöke büszkén vette át a díjat. A rendezvényt a jó hangulat és
a finom falatok mellett a hagyományõrzés jellemezte. A mai kor
még falun felnövekvõ gyermekei sem tudják, mi az, hogy böllér,

nem kaptak betekintést a disznóvágás fortélyaiba. Ezek a
kezdeményezések segítik a régi hagyományok megismerését,
felelevenítését és ápolását.
Horváth Krisztina - MKE

Czita Péter, Fellner Tibor és Czita József nagy munkában

EMLÉKEZZÜNK
A komáromi Endresz Csoport és az Észak-komáromi Egy Jobb
Komáromért Polgári Kezdeményezés közös kezdeményezésére
január 6-án megemlékezést tartottak a Monostori Erõdben a 2.
magyar hadsereg kötelékében harcoló 6. komáromi
könnyûhadosztályra, a 22. és 52. komáromi gyalogezred
kopjafájánál.

Megemlékezés a Monostori erõdben

A 2. magyar hadsereg 1943 januárjában a Don-kanyarban
vívott harcok során rendkívül súlyos, megsemmisítõ veszteséget
szenvedett. Vesztesége 120 ezer fõ körül mozgott. A hadsereg
három hadtestbõl – a III. szombathelyi, a IV pécsi, a VII. miskolci
- állt. Szomorú helyi aktualitás, hogy kötelékeiben harcolt a 6.
komáromi könnyûhadosztály, a 22. és 52. komáromi gyalogezred.
A hadsereget 1942. április 17. és június 27. között szállították ki.
A komáromi 6. könnyûhadosztály a brjanszki erdõségekben
harcolt a partizánok ellen. A szovjet hadsereg 1943. január 12én - 30 fokos hidegben indította el ellentámadását.
Merengünk egy hadsereg tragédiáján, a letûnt kor emberfeletti
hõsiességén, a fogyasztói világgal elrabolt érzéseken. Néma fejfák
között hallgatunk, próbáljuk elképzelni a valódi csendet, a
jégbefagyott szívek csendjét. A bátorság belefagyott a Don-menti
harcok havába. Egy megtagadott, elfeledett, tudatból kiirtott
nemzeti elit vált egyre felismerhetetlenebb jégtömbbé a
lelkünkben. Csak családban beszélhettünk, suttoghattunk. Róluk,
a mocsaras vidékek sisakos fejfáiról, az átlõtt csontokról, a kifolyt
magyar vérrõl, a kísértet seregrõl. Elárulták a hõseinket, a
halottainkat. Gondoskodtak róla, hogy sok hõsünk legyen!”
Dienes Jenõ

KÖTYE-torna
Évek óta gyûlünk össze hetenként egy
alkalommal, hogy meggémberedett tagjainkat megmozgassuk, fittségünket megõrizzük. Most, hogy az iskola tornaterme
részben foglalt, a Berecz Dezsõ Sporttelep konditermében tornázunk. Eleinte nem
is tûnt ez olyan fárasztónak, merthogy
„alig” van hely. Azonban mindig van, aki
gondoskodik arról, hogy talpalatnyi helyen is ugyanúgy folyjon a víz mindenkirõl, mintha egy egész teremben dolgoznánk.

Gyakran elhangzik a kérdés, hogy valóban jó ez nekünk? Persze hogy jó! Ha
valaki csak úgy hallgatózna, bizony fura
hangokat hallana. Itt-ott jajgatások, nyögések, megkönnyebbült sóhajok. Mert bizony keményen dolgozunk. Eleinte még
bevallottuk izomlázunkat, most már a
kevésbé rendszeres tornázók se mondják,
mert hát „kutyaharapást szõrével” alapján keményen rádolgozunk. Idõnként kicsit lázadozunk, de csak igazán kicsit, mert
bizony alaposan megmozgatjuk izmain-

kat, s jólesõ fáradsággal megyünk haza,
s ha bevalljuk, ha nem, ha kihagyunk egy
hetet, már hiányzik a mozgás. A gépeket
megkedveltük, használatukat megtanultuk. Szeretjük is õket, mert akkor amikor
azokat használjuk, kicsit lazítunk, pihenünk.
Ha még úgy gondolná valaki, hogy szívesen közénk állna, szívesen látjuk szerdánként 18.00 órától 19.00 óráig a Berecz
Dezsõ Sportépületben.
Juhász Gáborné
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Lépésrõl lépésre, településrõl településre program*
A Komáromi és Kisbéri Kistérségben példaértékû mozgás kezdõdött a Kerecsen Ifjúsági Egyesület Lépésrõl-lépésre, településrõl településre címû pályázatának köszönhetõen. A folyamat a
térségek kistelepülésein és városain is a fiatalok, illetve a szakemberek közötti párbeszéd aktivizálásával indult. Míg a fiatalok
talán éppen a régen várt hívó szót kapták meg a programtól,
addig a felnõttek koncentrált feladatok együttmûködésén kezdték meg a munkát.
A települések polgármesterei, iskolaigazgatók, közmûvelõdési,
szociális és vallási vezetõi, szakemberei is értesültek az általunk
kezdeményezett ifjúsági munkáról, melynek célja a fiatalok társadalmi szerep- és felelõsségvállalásának növelése. Programunk célja a településeken élõ motivált, vagy motiválható fiatalok bevonása, tájékoztatása és közösségi kezdeményezéseik segítése.
A program híre gyorsan elterjedt a megyében, hiszen ilyen
közösségfejlesztõ programokra nagy igény mutatkozik. Miután

Karácsony elõtt a mocsai fiatalokkal szervezkedtünk

az elsõ sajtóhírek megjelentek, a szakemberek felfigyeltek a Kerecsen Ifjúsági Egyesület által gerjesztett folyamatokra. A tevékenységeinkrõl szóló tájékoztatást több szálon indítottuk el, így
szórólapokon, szakmai körökben, és döntéshozói szinten is informálódhatnak az érdeklõdõk.
A két térségben ifjúsági koordinátort alkalmaztunk Cserteg István személyében, aki az ifjúsági munkában, és tehetséggondozásban is jártas szakember. Számtalan érdekes és egyedi kezdeményezés fûzõdik nevéhez. A tatabányai székhelyû Peron Music
Alapítvány vezetõjeként számos helyi és térségi folyamat lebonyolítója, partnerségi munka kezdeményezõje. A Civil Tanács,
állami gondoskodásban élõ fiatalok felkarolása, a Civil Nap,
Közmûvelõdési Tanács köthetõ a nevéhez, míg újabban a tehetséggondozásban mélyült el. Cserteg István feladata programunkban szerteágazó: program megismertetésétõl kezdve a területi és
szakmai összefogás erõsítése, a korosztály bevonása is feladata.
A programot továbbá Vizeli Ágota andragógus segíti, akinek
feladata a térségi ifjúsági szolgáltatások, közösségi folyamatok
generálása és segítése. A korosztály és a közösségfejlesztés területén a szakmai módszertani segítséget Monostori Éva közösségfejlesztõ biztosítja. Általa több közösségi kezdeményezés, fejlesztés
valósult meg Komáromban. Tapasztalata, gyakorlatiassága rendkívül fontos a program eredményessége szempontjából.
A folyamat a két kistérségben változó intenzitással indult. A
komáromi térségben a korábban jól kiépített együttmûködésekre
építettünk, s partnerszervezeteinkkel együttesen indultunk, míg a
kisbéri térségben a kezdeti tájékozódási, ismerkedési fázisban mozgunk. A közel egy éves idõszak végéig mindkét térség ifjúsági szervezeteinek, illetve a kezdeményezések csíráinak feltérképezését valósítjuk meg, az együttmûködés lehetõségeit dolgozzuk ki.
Cserteg István
* Programunk az IFJ-KTM-10-0009 pályázata alapján a NEFMI
támogatásával valósul meg.

„Egy tökös nap a Mag-házban”
Az elmúlt év vége felé új színfoltja volt rendezvényünk a
koppánmonostori városrészben. November 6-án, szombaton,
ezen a késõ õszi napon még az idõjárás is a kegyeibe fogadott
minden kicsi és nagy résztvevõt, akik ellátogattak a Mag-házba,
ahol egy igazán tökös napot tarthattunk. Az udvaron díszes kiállítás várta a vendégeket, amit különbözõ tökfajtákból állítottunk össze, s amelyek nagy részét a helyi és a környékbeli „tökös” gazdák ajánlottak fel erre a napra. A tárlat rövid életû
volt, hiszen a kiállítási tárgyakból mindenki kedvére választhatott egyet-egyet magának, s amelybõl hamarosan egyre több
töklámpás készült. A szülõk és nagyszülõk segítségével a gyerekek közösen és nagy lelkesedéssel láttak neki a faragásnak.
A rendezvénnyel ismét kettõs célunk volt. A közös program nem
csupán egy kellemes program, idõtöltés, hanem ismét egy régi
hagyomány felelevenítése volt. Vidéken az õszi betakarítás régen is a tökféleségek betakarításával fejezõdött be. Szeretnénk,
ha a hagyományos magyar mezõgazdasági szokások a mai felnõttek és gyermekek ismereteit is bõvítsék. Az elmúlt számunkban bõvebb ismertetõt adtunk a tökbõl készített ételek és italok
sokaságából, mely az egészséges és természetes étkezési kultúránk része. Vendégeink Oplaznik Gabriellának köszönhetõen
megkóstolhatták a Mag-ház kemencéjében sült sütõtökös ke-

nyeret, tökös-mákos rétesünket. Természetesen az elkészített kis
mûveket mindenki kedve szerint hazavihette, de számos szép
faragás maradt nálunk is, mely még egy-két hétig díszítette Magházunkat és környékét, esténként kis gyertyalánggal kiegészítve.
Cságola Márton

Az esti töklámpások
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A mi himnuszunk más, mint a többi

- A Magyar Kultúra margójára -

Nemzeti Himnuszunkat 187 éve, 1823.
január 22-én írta le Kölcsey Ferenc
szatmárcsekei magányában. Erkel Ferenc
jó húsz esztendõvel késõbb zenésítette
meg.
Gyönyörû költõi mû e 64 sor.
A tudós irodalomtörténészek azonban
nem túl gyakran emlegetik, hogy valójában miért is más ez, mint sok európai
ország himnusza.
A németek például a Deutschland,
Deutschland über alles, Über alles in der
Welt kezdetû szöveget ma már nem éneklik. A második világháború után - mondjuk így - a gyõztes Európa tiltakozott e
megfogalmazás ellen, mert e szöveg ugyebár annyit jelent, hogy Németország mindenek feletti, mindenek felett áll - az egész
világon. Megmaradt Haydn gyönyörû zenéje, és ma az eredeti himnusz-vers harmadik szakaszát éneklik a németek. Bármily
hihetetlen is, de csak 1991 óta.
A Szovjetunió himnusza a soha nem
létezõ szabadságot éltette évtizedeken át.
A mostani Oroszországnak - mondjuk így
a jogutódnak - csupán 10 esztendõs a himnusza.

A franciáké, az úgynevezett La Marseillaise - a vérben álló harcról szól és fegyverbe hív.
A mi Himnuszunk nem éltet királyt, uralkodót, nem himnusza még a honszerzõ
Árpádnak sem, az országépítõ IV. Bélának úgyszintén nem, de még a diadalt

diadalra halmozó Mátyást sem dicsõíti.
A mi Himnuszunk az évszázadokon át
szorongatott, kétségbeesett nép imádsága a mi megtartó Istenünkhöz.
Amíg nem volt Kölcsey Himnusza, addig is volt a magyarságnak összetartó,
kollektív imádsága a nép ajkán õrzött
énekekkel. Ilyen a Boldogasszony Anyánk,
a Csíksomlyói Szûz Mária (A székelyek régi
nemzeti imádsága), késõbb a Székely
Himnusz, a reformátusok 90-ik zsoltára:
„Te benned bíztuk eleitõl fogva”, vagy az
evangélikusok „Erõs vár a mi Istenünk”
kezdetû Luther éneke.
Mindig az Isten segítségét, áldását kértük harcaink, elcsüggedésünk, elnyomatásaink nehéz éveiben, vagy balsors tépte évtizedeink alatt.
Ilyen Himnuszt tehát egyetlen európai
nép sem mondhat magáénak, mint amilyet nekünk hagyott örökül a 33 éves Kölcsey a szatmárcsekei szoba csendjében.
A Nemzeti Múzeumban õrzött kéziratban
csak egy-egy parányi javítás látható.
A Himnusz megírásának napját január
22-ét 1989 óta a magyar kultúra napjának tekintjük, s ünnepeljük.

„Legyen önkéntes! Tegyen a változásért”
A közösségért vagy a rászorulókért végzett önkéntes munka nem
egyoldalú dolog: a másoknak nyújtott segítség révén mi magunk is
fejlõdünk, továbbá kapcsolatokra és akár új, jobb állásra is szert
tehetünk. „Ha azt szeretnénk, hogy a jobb és biztonságosabb világgal kapcsolatos reményünk ne maradjon puszta vágyálom,
nagyobb szükségünk lesz az önkéntesek közremûködésére, mint
valaha - nyilatkozta Kofi Annan. - Ezernyi módon járulhatunk hozzá
a világ jobbá tételéhez.” Az Európai Bizottság útjára indította Az
Önkéntesség Európai Éve - 2011 programot az alábbi szlogennel:
„Legyen önkéntes! Tegyen a változásért.”
Csaknem százmillió európai szenteli idejét és szaktudását a
rászorulóknak ebben a szellemben, ekképpen is viszonozva a
közösségétõl kapott támogatást. Egy nyugdíjas mûvészettanár
elõadásokat tart a külföldi látogatóknak egy múzeumban az
európai képzõmûvészeti remekmûvekrõl. Egy középiskolás diák
felolvas a beteg gyerekeknek az egyik kórházban. Egy korábbi
válogatott labdarúgó edzéseket tart a helyi klubban. Ezernyi
módon járulhatunk hozzá a világ jobbá tételéhez.
„Valamennyiünkben ott rejlik a képesség arra, hogy mozgósítsa
energiáit és segítséget nyújtson a rászorulóknak. Itt az ideje, hogy
megosszuk, ami a miénk, és viszonozzuk azt, amit kaptunk – itt az
ideje, hogy segítsük azokat, akik segítenek!” Az önkéntesség
valódi elõnyökkel is jár. A 2010 májusában készített
Eurobarometer-tanulmány szerint 10-bõl 3 európai saját bevallása
szerint aktívan vállal önkéntes munkát. Az önkéntességnek számos különféle értelmezése és hagyománya létezik, az összes
ilyen tevékenységet összefûzi azonban egy közös szál: ha az embe-

rek valamilyen cél érdekében összefognak, hogy egymást segítsék
és támogatást nyújtsanak a rászorulóknak, az a társadalom egészének és az egyes önkénteseknek éppúgy hasznára válik. Az önkéntes tevékenység révén új ismeretekre tehetünk szert, tökéletesíthetjük szaktudásunkat és kiszélesíthetjük társadalmi hálózatainkat, minek köszönhetõen gyakran új és jobb álláslehetõséghez juthatunk. Az önkéntesség emellett hozzájárulhat személyes és
szociális fejlõdésünkhöz is.
Egyesületünk segíti a fiatalokat abban, hogy önkéntes tevékenységben vegyenek részt Komáromban, azon belül
Koppánmonostoron. Jelenleg is több fiatal és fiatal felnõtt vállal
önkéntes tanítást, hozzájárulnak a kulturális érzékenység elõmozdításához és az életvezetési ismeretek fejlesztéséhez. Szabadidõs
programokat szerveznek, szociális tevékenységet folytatnak.
Az önkéntesek munkájának jobb megismertetése céljából,
annak ösztönzése érdekében, hogy minél többen bekapcsolódjanak e tevékenységekbe, illetve azért, hogy megoldást találjunk
az önkéntesek elõtt álló kihívásokra, aktívan is bekapcsolódtunk
az önkéntes tevékenység népszerûsítésébe, illetve a komáromi
kistérségen induló folyamatok koordinálásába.
Minden tenni akaró és bekapcsolódni kívánót szeretettel várunk Mag-házunkban, ahol igyekszünk érdeklõdési területének
megfelelõ fogadó szervezetet, intézményt, vagy elfoglaltságot
találni, mellyel hozzájárulását adhatja e nemes célhoz.
Bõvebb információ: Mag-ház, Koppánmonostor, Csendes u.
8., telefon: 526-955, e-mail: eletter@novonet.hu
Monostori Éva
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Karácsonyi ünnepség
Az évnek talán egyetlen ünnepét sem elõzi meg akkora készülõdés és veszi körül annyi megoldandó probléma, teljesítésre váró
igény, mint a Karácsonyt.
Azzal kapcsolatban, hogy mit is ünneplünk ezen a napon, nagyon sokféle megközelítés létezik. A kereszténység elõtti korban
december 24. és 25. a téli napforduló ünnepe volt, különbözõ
pogány termékenységi rítusok kapcsolódtak hozzá. A hagyomány
szerint azért helyezték erre a napra a Jézus születésérõl való megemlékezést, hogy ellensúlyozzák, megszelídítsék a pogány szokást,
az eredmény azonban legalább is vegyesre sikerült.
Amit mi Karácsonyként ismerünk, az valójában egy keresztény
és pogány hagyományok ötvözetébõl álló ünnep: nagy hangsúlyt
kapnak a vallási események (istentiszteletek, bibliai témájú filmek,
játékok, színdarabok), de ugyanígy jelen vannak a kereszténységhez semmilyen formában sem kötõdõ babonás szokások is, mint
a Luca-szék faragása vagy különbözõ népi jóslások.

Az ünnepek keretében a Monostori Kulturális Egyesület December 18-án Karácsonyi Játszóházat szervezett, ahol a gyerekek karácsonyfadíszeket és ajándékokat készíthettek. Sokan látogattak el az év utolsó kreatív barkácsolására hozzánk, a mûvelõdési házba.
Karácsonyi ünnepségünket, a Mindenki Karácsonyát december 22-én tartottuk. A rendezvényt színesítette Dibusz Erzsébet
által készített patchwork munkák kiállítása is. Az ünnepi mûsort
a Délibáb Színház, a Monostori Dalárda és a László ikrek produkciói alkották. Ady Endre Karácsony címû versét Kerekes Áron
5. osztályos tanuló szavalta el. Az ünnepi rendezvényt közös
karácsonyfa-díszítéssel zártuk, mely után az összegyûlt sokaságnak bejglivel, teával és forralt borral, valamint a város által felajánlott töltött káposztával kedveskedtek a szervezõk.

A Monostori Dalárda ünnepi mûsora

A Délibáb Színház betlehemes játéka

Horváth Krisztina - MKE

Kedves Olvasónk, leendõ Támogatónk!
Köszönettel és tisztelettel fogadjuk mindazok támogatását, akik 2011. 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.

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.
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Megnéztük*
Sokáig lehetne sorolni a világhírû belga találmányokat, mint gofri, szaxo- állítanak össze, így még több emberhez jut
fon, bonbon vagy az olajban sült krumpli, de azt kevesen tudják, hogy való- el a feltörekvõ kezdõk zenéje.
színûleg õk alakították ki a legjobb közösségi ifjúsági házakat Európában.
Szerencsére volt lehetõség egy kis váHonnan tudjuk? Megnéztük.
rosnézésre is. Liége kusza belvárosát sikeOktóber 29-én délelõtt egy maroknyi, ami a fenntartáshoz és a fejlesztéshez el- rült alaposan bejárni, valamint egy déla hosszú utazástól fáradt, de lelkes ma- engedhetetlenül szükséges. Ezenkívül a utáni brüsszeli kirándulás is belefért a hígyar fiatal érkezett Liége-be, Belgiumba, helyi rádiók, újságok kedvezményes áron res Manneken Pis (pisilõ kisfiú) és az
hogy némi hasznos tevékenységgel töltse jelentetik meg hirdetéseiket az aktuális Atomium érintésével.
a rendelkezésre álló néhány napot. Ez az rendezvényekrõl, programokról.
Az út egyik legfontosabb hozadéka, hogy
A fiatalok meghálálják azt, hogy teret biz- újdonsült belga barátaink 2011-ben is szíút elsõsorban nem a kirándulásról szólt
(persze volt az is), hanem arról, hogy egy tosítanak számukra, már kora délután tu- vesen látnának egy magyar csoportot, szetõlünk nyugatabbra kiválóan mûködõ kul- catszám biliárdoztak az ifjúsági házban, a retnék, hogy Liége és Komárom (Monosturális modellt megpróbáljunk idehaza, második este rendezett belga-magyar kö- tor) között tartós együttmûködés alakuljon
Komáromban, azon belül pedig Monos- zös koncertre pedig száznál is többen láto- ki, akár közös projektek megvalósításának
toron megvalósítani. Miért is ne lehetne gattak el. A Fool Part III. nevû koncerten keretében. A dolog természetesen kétoldanekünk is egy olyan ifjúsági központunk, kilenc helyi amatõr banda mellett a kiuta- lú, így a tervek között szerepel a belga fél
ami a fiatalok szinte összes szabadidõs zó magyarok 5/6-od részébõl álló Veszteg- meghívása Magyarországra.
zenei igényét egyszerre tudja kielégíteni? zár zenekar lépett fel, zajos sikerrel. Külön
Tóth Dávid
Belgiumban ezt már évtizedekkel ezelõtt érdekesség, hogy az ilyen jelentõsebb élõ- * Programunkat az NCA-NK-10-B-0546
megcsinálták a Maison des Jeunes ifjú- zenei események fellépõinek dalaiból mini- pályázata alapján az NCA támogatásával vasági házban: folyamatos zenei nevelés fo- mális összegért terjesztett válogatáslemezt lósult meg
lyik, gitár-és doboktatással, színes és változatos programokkal, próbaterem biztosításával, és nem utolsósorban koncertek szervezésével, hogy a helyi és környékbeli zenekarok minél több ember elõtt bemutatkozhassanak, profi körülmények között.
Szabó János, egy magyar származású,
de hosszú évek óta Belgiumban élõ fiú és
belga barátja, Fabrice voltak a kísérõink,
részletesen elmesélték, hogy a jórészt ingyenes szolgáltatásokért cserébe a helyi
tizenévesek önkéntes feladatokat látnak
el: koncertek elõtt és után pakolási, takarítási feladatokat kapnak, de õk végzik a
plakátozást is. Bevételi rendszerük elég
bonyolult, egyrészt a helyi önkormányzat
is segíti õket, másrészt a tartományi közVesztegzár - Belgiumi csoportkép a zenekarról
ponttól is számottevõ támogatást kapnak,

Kézmûveskedõk, ügyeskedõk figyelem!

Az anyák napi ajándékok is itt készültek

A koppánmonostori Mag-házban (2903 Koppánmonostor,
Csendes u. 8.) februártól újra kézmûves- és szabadidõs foglalkozásokat indítunk kicsiknek és nagyoknak.
Az egyéni és csoportos foglalkozások során különbözõ technikákkal ismerkedhetnek meg az érdeklõdõk, az alkotni vágyók,
amelynek során egyedi, sajátkezûleg készült praktikus és használható ajándékokat, vagy használati tárgyakat készíthetünk.
Foglalkozásainkat keddtõl szombatig délutánonként tartjuk,
igazodva a jelentkezõk szabadidejéhez és igényeihez.
Minden induló foglalkozásra jelentkezõnek az elsõ hónapban
a foglalkozásokhoz szükséges alapanyagokat is mi biztosítjuk.
Kedvezõ akciónkról informálódhatsz az egyesület honlapján:
www.eletteregyesulet.hu, vagy személyesen a Mag-házban.
A foglalkozásokat tartja:
Cságola Márton (Tel: 06 30 878 19 17)
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A Magyarock Dalszínház elmúlt hónapjai
A Magyarock Dalszínház tagjai számára 2010 utolsó negyed- vendégszerepelt a társulat vele Siófokon, Tószegen és
éve igazán mozgalmasra sikerült. Elõadássorozatok mellett fel- Nagyigmándon is. A vendégszereplések két újabb településre jutújítás, gálamûsor és egy különleges esemény is meghatározta tatták el a társulatot, melyek hosszú távú jövõbeni együttmûködések alapjai lehetnek.
ezeket a heteket.
Koltay Gábor, a közismert színházi és filmrendezõ 2010-ben
A Madách Színház Nonprofit Kft. 2009 végén pályázatot
hirdetett új magyar musical megalkotására. A pályázaton a ünnepelte 60. születésnapját. Koltay már évek óta kiváló kapMagyarock Dalszínház alapítói, Az aranyember és a Klapka csolatot ápol a társulattal, több darabjában is vendégszerepelcímû musicalek szerzõi, Másik Lehel és Vizeli Csaba is indul- tek már Magyarockosok, illetve a nagysikerû Klapka címû elõtak Paul Féval nagysikerû, A púpos címû regényének musi- adás õsbemutatóját is õ rendezte. A társulat egy különleges, csakcalváltozatával. A közel 120 pályázó közül a zsûri érdemes- nem az egész pályafutását bemutató gálamûsorral kedveskedett
nek találta a darabot a döntõben való szereplésre, ahol másik számára. Kezdeményezésünkhöz számos neves mûvész is csathat musicallel együtt fél órás
lakozott, akik közösen ünnepelkeresztmetszet keretében mutek velünk. A vendégmûvészek
tatkozhatott be a produkció a
(Koltay Gergely, Pitti Katalin,
Madách Színház mûvészeinek
Bodnár Vivien, Csengeri Attila,
közremûködésével.
Kalapács József, Sipos Imre)
Önmagában az a tény, hogy
saját személyes élményeik felidévalakinek a mûvét, - ha csak
zésével tették még bensõségesebfél órában is – bemutatják a Mabé az estét, melynek végén maga
dáchban már óriási szakmai
az ünnepelt is színpadra lépett,
elismerés. Azonban itt még ens meghatódva köszönte meg a
nél is többrõl volt szó, hiszen a
mûsort a fellépõknek.
színház mûvészei mellett Másik
Az év vége szinte teljesen az új
Lehel zeneszerzõ, valamint Szadarabunkról, A padlás címû
kács Péter és Másik Attila, a
musicalrõl szólt. Minden hétvéMásik Lehel és Másik Attila
Magyarock Dalszínház tagjai is
gére jutott egy-két elõadás. Ez az
a
Madách
Színház
színpadán
közremûködtek a bemutatón.
idõszak a Magyarock „AranyA darab fõhõsét Pankotay
könyvében” kiemelt helyre kerül.
Péter alakította nagyszerûen, mellette a fõbb szerepekben Mahó A hosszú turné során mindenhol percekig tartó álló taps köszönAndrea, Posta Victor, Barabás Kiss Zoltán, Laklóth Aladár és tötte a produkciót, sõt Tatán a hatalmas érdeklõdés miatt egy
Száraz Tamás is színpadra lépett. A színészek és a szakmai ven- hónap elteltével ráadás elõadást is kellett tartanunk. A környédégek szerint is olyan darab született, ami egy fantasztikus törté- ken is több helyszínre eljutottunk. Így Bábolnán, Almásfüzitõn,
netet mutat be olyan fülbemászó dallamokkal kísérve, amelyek Bicskén és Érsekújváron is bemutatkozhattunk. Ez utóbbi helynapokig csilingelnek az elõadás után hazautazó nézõ fülében.
szín ad otthont évek óta a Zenés Színpadok Országos fesztiválSajnos a darabunk nem került a díjazottak közé, azonban a jának, ahol ezúttal is szépen debütáltunk. Másik Lehel a legjobb
darab szerzõiként nagy élménynek értékeljük a pályázatot. Nem énekes, Szakács Péter pedig a legjobb mellékszereplõ díját vekeseredtünk el, hiszen minden résztvevõtõl csak biztató szava- hette át.
kat hallottunk, s igyekszünk mûvünket elindítani saját útján,
Az év utolsó elõadása a koppánmonostori Betlehemi csillag
megfelelõ színházat találni a bemutatásához.
volt, melyet a Dózsa György Általános Iskola diákjaival közösen
A pályázat lezárulása után már újabb feladatok vártak a Dal- adott elõ a társulat.
színház tagjaira. Két év szünet után az október 23-i rendezvéA 2011-es év jelenleg tervezés alatt áll. A padlás sikertörnyekhez kötõdõen felújítottuk az 1956 címû produkcióját. A ténete tovább folytatódik, hiszen már erre az évre is számos
darab, mely végigkísérte a Magyarock eddigi történetét, tudott helyre meghívták a produkciót, emellett a Made in Hungária
újat mutatni a mûvet már ismerõ közönségnek is, s nagy sikerrel és a Klapka iránt is vannak már érdeklõdõk. Az év kiemelt
nagyszínpadi produkciója a felvidéki kitelepítésrõl szóló, Fehérlaposok címû rockopera lesz, melyet országosan ismert
MAGHASADÁS
mûvészek közremûködésével mutat be színházunk június 4ÉLETTÉR Egyesület hírújsága
én a Monostori Erõdben.
Megjelenik 2 havonta, 1000 példányban
Kiadó: ÉLETTÉR Egyesület
Mindent összevetve a mozgalmas 2010-es év után egy kihívá2903 Komárom, Csendes u. 8. Tel.: 34/526-955
E-mail: eletter@novonet.hu
sokkal, új feladatokkal teli új esztendõ elé néz a társulat, mely
www.eletteregyesulet.hu
reményeik szerint még tovább növeli népszerûségüket.
Felelõs kiadó: Markóné Tóth Ágnes • Felelõs szerkesztõ: Kiss Károly
Nyomdai munkák: Print-Kom 2000 Kft.
Vizeli Csaba
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Az ifjúság erõforrás, nem probléma*
- Települési ifjúsági közösségi feltárás Mocsán és Nagyigmándon „Két évvel ezelõtt fogalmazódott meg az a gondolat, hogy a
közösségfejlesztés módszertanát egy korosztályra – az ifjúságra
– adaptáljuk. A gondolatot tervek és tervezések követték, azonban a cselekvésre most érkezett el az idõ. Az elmúlt év õszén két
településen: Nagyigmándon és Mocsán kezdtük el a folyamatot
az NCA támogatásával.
Egyesületünk - Komárom Környéki Civil Társulás - fiatal munkatársai, önkéntesei és partnerei bevonásával járta a települések utcáit, kérdezte a fiatalok véleményét, kutatta kezdeményezõ képességük, bevonásuk lehetõségeit” - tudtuk meg Végh Diánától és Szakács Pétertõl a program szakmai vezetõitõl.
A feltárás célja kettõs. Egyrészt a településeken az aktív gócok
felkutatása, azok vállalt tevékenységeinek segítése, mentorálása,
a korosztály társadalmi szerep- és felelõsségvállalásának erõsítése. Másrészt a két településen folyó szakmai munka összehasonlítása, az alkalmazott módszertanok publikálása és népszerûsítése.
Mitõl fontos és meghatározó ez a kezdeményezés? Nincs tudomásuk arról, hogy akár hazai, akár nemzetközi szinten ezt a
feltáró segítõ folyamatot a településen élõk közül egy kiragadott
korosztályra alkalmazták volna. A közösségfejlesztés mindig a
település egészére fókuszál, az ott élõk értékeire építve a feltárt
problémák enyhítésére keresi a helyben megadott válaszokat.
Jelenleg erre a módszertanra építve próbálják a fiatal korosztályt aktivizálni, bevonni a saját korosztályukat érintõ folyamatokba, döntésekbe.
Településenként 3-3 napot fordítottunk a személyes felkeresésekre, interjúzásra, ahol a 12 és 29 év közötti fiatalokat szólítottuk meg elsõsorban, illetve kérdeztük a korosztállyal közvetlen

Sportnap Mocsán

kapcsolatban lévõ felnõtt segítõket. A települést járva beszélgettünk az utcán, a buszmegállóban, az iskolai sportpályán, illetve
felkerestük az itt élõket otthonaikban.
A személyes interjúkból készült értékleltárt az elsõ közösségi
beszélgetésen tártuk a település fiataljai elé, amelynek eredményeként kezdõdhettek el a felvetõdött problémák megoldását
keresõ mûhelytalálkozások, további közösségi beszélgetések sora.
Nagyigmándon és Mocsán is négy-négy meghatározó problémakör köré irányult a korosztályi feltárás. Mindkét helyen a legégetõbb problémának a korosztály megszólítását, bevonását jelölték meg a fiatalok. Fontosnak tartják a korosztályi programokat (kultúra és sport területén), a természeti környezet megóvását, illetve a közösségi terük kialakítását. Kell egy hely, ahol
szabadon, önmaguk dönthetnek saját közösségi szerepvállalásaikról, kezdeményezéseikrõl.
A mûhelybeszélgetések mindkét településen heti rendszerességgel folynak, ahol a fiatalokat képzett közösségi szakemberek
segítik. Az év elejére már megszülettek az elsõ közös programok
és megjelenési formák is. Mindkét településen megszületett a
név és a logo, mely a programot és egyben a település fiataljait
szimbolizálja. Nagyigmándon interneten és iskolarádión keresztül is terjedünk, míg Mocsán inkább a személyes megszólítás
bizonyult célravezetõbbnek. Januárban sportnap, februárban pedig farsangi mulatság rendezvényt szerveznek önmaguknak a fiatalok, közben pedig aktívan készülnek a nyári idõszakra.
Monostori Éva
* Programunk az NCA-DP-10-E-0066 pályázata alapján az
NCA támogatásával valósul meg.

Cserteg István kortárssegítõinkkel a mocsai
elõkészítésen

Református Istentiszteletek Koppánmonostoron
Mag-házunk nagyterme kétheti rendszerességgel ad otthont ettõl az évtõl a református Istentiszteletnek.
Minden páros hét vasárnapján, délután 15 órától várja a híveket Máté László esperes úr.
Az épület akadálymentes, gépkocsival is könnyen megközelíthetõ, így idõsebb híveinket is szeretettel látjuk.
Bõvebb információ: Mag-ház, Csendes u. 8., telefon: 526-955
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Osztályközösség-fejlesztés – ismét*
Két év után ismét lehetõség adódott
osztályközösség-fejlesztési folyamatunk
folytatására Komárom középiskoláiban,
melyet a Kerecsen Ifjúsági Egyesület koordinál NCA támogatásból.
A folyamat során a közösségfejlesztés
módszertanát adaptálja egyesületünk az
ifjúsági korosztályra. Célunk nem más,
mint a diákok egymás iránti felületes ismeretségének javítsa, az osztályokból közösségek kovácsolása. Hosszú folyamat
elõtt állunk, hiszen az általunk elindított
folyamatot négy – a Jókais osztály esetében hat – éven át, az érettségi vizsgákig
figyelemmel kísérjük, így nyerhetünk
visszajelzést munkánkról, annak eredményességérõl.
Komárom minden középiskolájában
egy-egy kezdõ osztályt céloztunk meg

programunkkal: a Jókai Mór Gimnáziumban az újra elindult 6 éves képzés osztálya vállalta részvételét, így õk lesznek kezdeményezésünk legifjabb résztvevõi.
Elsõként a Széchenyi István Közgazdasági – Informatikai Szakközépiskolájának
tanulóival dolgozhattunk együtt december
3-4-én. Sajnos betegség miatt csak az
osztály felével kezdtük meg a fejlesztést a
Berecz Dezsõ Sporttelep épületének tetõterében, ahol a „bemelegítõ” játékok után
kezdõdött az igazi kihívás. A közösen eltöltött éjszaka után másnap a Dózsa
György Mûvelõdési Ház adott otthont
programunk megvalósításának.
A munkafolyamat során rengeteg játékos feladattal foglaltuk le az örökmozgó
diákokat, melyek során a fiataloknak fel
sem tûnt, hogy az egyszerû, vicces játék

Itt még csak ismerkedtünk

Valóban életet mentünk, vagy csak játszunk

milyen fejlesztõi és csapatépítõ jelleggel
bír. A mozgásos, figyelmet lekötõ, több
idõt és gondolkodást igénybe vevõ, mégis
élvezhetõ feladatokat követõen a második nap végeztével észrevehetõ változást
figyelhettünk meg. Az osztálytársak között
elkezdõdött a kommunikáció, az egymásra
figyelés, az a közös munka, mely mind a
közös cselekvéshez, a párbeszédhez, a
közösségi léthez vezet.
Az elsõ együttlétet az osztályok igényeihez igazítva folytatjuk. A második meghatározó találkozás komolyabb hangvételû és mondanivalóval rendelkezõ feladatokat magába foglaló együttlét volt. A
kedvhozó játékok után az elmúlt találkozás óta történt fontosabb történések felelevenítése következett, amit egy élménydiagramm segítségével oldottunk meg. A
nap folyamán olyan feladatokat kaptak
a fiatalok, melyeket eddig csak felnõttekkel játszottunk el. Nagy élmény volt számunkra is, hogy a fiatalok komolyan végezték, s korosztályukat meghazudtolva
vették az akadályokat. A nap végét záró
értékelõ beszélgetés során ismét pozitív
visszajelzéseket kaptunk.
A következõ egy hónap során a komáromi középiskolák többi résztvevõ osztályaival is megkezdõdik a közös munka,
melynek reményeink szerint hatása nemcsak a jó hangulatban, hanem az iskolai
jobb teljesítményben is mérhetõ lesz.
Vizeli Ágota
* Programunk az NCA-DP-10-E-0045
pályázata alapján az NCA támogatásával
valósul meg.

Azt mondják, együtt könnyebb
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Nemzetközi ritmusváltás dán zenei gyõzelemmel
Ismét rangos könnyûzenei eseménynek adott otthont Pécs,
Európa Kulturális Fõvárosa november 26-27-én. Ritmusváltás
címmel konferenciát rendeztek a könnyûzene európai és hazai
aktuális kérdéseirõl, amelyet a Local Heroes Yourope - Pécs
2010 címû nemzetközi rockzenei tehetségkutató döntõje
kísért. Ezt a dán Rufus Spencer nyerte.
Nyolc európai ország zenei szervezetei közül a dunántúli CIKKKK
(Civil Ifjúsági Kortárs Könnyûzenei Kulturális Közösség) tagjai
vettek részt szép számmal, így valamennyi nagy zenei mûhely
ott volt Pécsett. Megyénket a tatabányai Peron Music Alapítvány, valamint a Komáromi Zenész Egylet képviselte.
A rockzenei utánpótlás nevelésével, a hazai helyzet elemzésével, a jövõkép felvázolásával évek óta foglalkozik tematikus konferenciák keretében a zenész szakma. Az iparág hazai résztvevõi
rendszeresen találkoznak az ország különbözõ helyszínein, építik
azt a szakmai közösséget, amely a könnyûzenei utánpótlás-nevelés bázisát adja.
2010 õszén ez a konferenciasorozat Európa Kulturális Fõvárosában, Pécsett találkozott Európával. A szakma hazai képviselõi
nemzetközi konferencián oszthatták meg tapasztalataikat, vitathatták meg terveiket. A konferencia elõadói, meghívottjai a zeneipar, az ifjúsági kulturális ágazat olyan jeles képviselõi, akik képesek és akarnak is tenni annak érdekében, hogy a fiatalok minél
többen fogjanak hangszert, és a tehetségesek mielõbb sikeres pályára állhassanak. A kétnapos szakmai konferencián nyolc ország zenei képviselõi arról is döntést hoztak, hogy a jövõben összehangolják törekvéseiket. Így Magyarország, Szlovákia, Románia,
Németország, Belgium, Dánia, Hollandia és Ausztria is közösen
gondolkodik a fiatalok könnyûzenei lehetõségeinek fejlesztésérõl, a
tehetségkutató kibõvítésérõl és cserekapcsolatokról.

A két nap során azonban korántsem csak az elméletrõl szólt.
A konferencia kiegészült a Németországban húsz éve sikeresen
mûködõ Local Heroes tehetségkutató sorozat európai döntõjével. Tíz országból érkeztek azok az utánpótlás együttesek, amelyek hazájukban a legjobbaknak bizonyultak, és ezzel elnyerték
a nemzetközi tehetségkutató döntõn való részvétel jogát. A döntõben a nemzetközi zsûri kiválasztotta az év „Európa-bajnokát”.
A zenei versenyt a dán Rufus Spencer zenekar nyerte. A verseny
után az Anneke van Giersbergen & Agua de Annique fellépése
koronázta meg az eseményt, és a fõdíj is hozzájuk kötõdik: A
gyõztes turnéra kísérheti a „headlinert”.
A Local Heroes Yourope sorozatot a jövõben is évente megrendezik, a tervek szerint a döntõt - úgymond staféta jelleggel minden évben valamely aktuális Európai Kulturális Fõvárosban
szervezzük meg.
Csetreg István

Azt mondják, együtt könnyebb

A család és az élet Isten tervének szerves része
A Magyar Katolikus Püspöki Kar 2011-et a család évének
nyilvánította, s ebbõl az alkalomból körlevélben fordult a hívekhez. Néhány gondolatát osztjuk meg ezúttal a tisztelt olvasóinkkal.
„… Kortársaink közül sokan abban akarják megélni szabadságukat, hogy mindentõl függetlenítik magukat, semmire nincsenek tekintettel, a másik emberre sem, a közösségre sem, a
saját jövõjükre sem. A kellemes közérzetnek ebben a bûvöletében könnyen megeshet, hogy nem vesszük észre: elmúlik az
élet, s amire lehetõségünk volt tegnap, az holnapra már a múlté. Gyakran félünk meghozni életünk nagy döntéseit, elkötelezni magunkat a sírig tartó hûségre egy jó házasságban. Pedig
olyan lények vagyunk, akiknek fejlõdéséhez is, fizikai, szellemi,
lelki értékekben való gyarapodásához és kiteljesedéséhez is szüksége van a jó közösség, a szeretõ család biztonságára. Még
Isten szeretetét is a családi élet tapasztalatából vett fogalmakkal fejezzük ki. Így tudjuk igazán átérezni, mit jelent, hogy õ
szeretõ Atyánk, mi pedig egymásnak testvérei vagyunk. Ugyanígy az Egyházban és a közösségben is magabiztosabban, harmonikusabban találjuk meg a helyünket, ha átéltük a szeretet
és a bizalom légkörét. Ha megtapasztaljuk az anyai szeretetet,
igazi értelmet kap számunkra az is, hogy az Egyházat édesanyánknak valljuk.

Az emberi személy igazi szabadsága lehetõség az Isten akarata szerinti, értékeket teremtõ és megvalósító életre. A szabadság tehát nem a kapcsolatok megszakítását, az azokról való
úgynevezett megszabadulást jelenti, hanem életünk megtöltését a szeretet gazdagságával. …
A család és az élet Isten tervének szerves része, sõt a család
lehetõvé teszi, hogy megérezzük Istennel való közösség örömét. A
férfi és a nõ szerelmének szépsége, ha egész életre szóló szövetségre
lépnek egymással, Isten legvonzóbb természetes képét jeleníti meg
az emberi társadalomban. Ez az életszövetség a férj és a feleség
kölcsönös javára, s az új emberi élet elfogadására és nevelésére
irányul. Ma mégis azt látjuk, hogy gyakran hiányzik a nyitottság a
sírig tartó házassági közösségre. Mintha félnénk attól, hogy igent
mondjunk az életre! A mai városi, de egyre inkább a vidéki élet is
úgy szervezõdik, hogy nagy nehézséget jelent népes családot fenntartani. Az anyaságot a társadalom nem mindig becsüli meg kellõen. A gazdasági válság és a munkanélküliség szorongást és félelmet hoz sok család életébe. Pedig az anyaság és a családok megérdemlik az egész társadalom megbecsülését és szolidaritását. Az
õ támogatásuk nem pusztán szociális kérdés, hanem egész népek,
társadalmak jövõjének, létének vagy nemlétének kérdése. Márpedig az élet ára megfizethetetlen. Bármilyen gazdag legyen is az
ember, az életét nem vásárolhatja meg. …”

14

MAGHASADÁS

2011. 1. szám

Tehetség konferencia Komáromban
A Komárom Tehetségpont 2010. január 7-én tehetségkonferenciát szervezett Komáromban, a Polgármesteri Hivatalban. A konferencia célja, hogy a
tehetséggondozásban érintett szakembereket, szülõket, fiatalokat összehangolja a jövendõbeli közös munkára. Az eseményen Tar József, a Tatai Holdfény Tehetségpont vezetõje tartott érdekes elõadást eddigi szakmai munkájukról. Cserteg István, a Komárom Tehetségpont vezetõje pedig arról beszélt elõadásában, hogyan mûködik majd a következõ években a szervezet.
A tehetségpont feladata lesz, hogy koordinálja a szervezetek, intézmények és
szakemberek közötti munkát a tehetséges
gyermekek, fiatalok érdekében a településen, a kistérségben a természeti- és társadalomtudományi tárgyak mellett a mûvészetek és a sport területén. A magyarok
gyakran tehetséges nemzetként határozzák meg magukat. Büszkén gondolunk a
tanulmányi versenyek, diákolimpiák gyõzteseire, a magyar származású Nobel-díjasokra, világhírû zeneszerzõinkre, képzõmûvészeinkre.
Az Országgyûlés által kezdeményezett
húsz évre szóló Nemzeti Tehetség Program, és a hozzá kapcsolódó, az Európai
Unió által támogatott Magyar Géniusz
Program célja, hogy egyetlen tehetség se
kallódjon el, éljen bármely régióban, településtípusban, nevelkedjen bármilyen társadalmi vagy szociális viszonyok között.
A program segíteni kívánja a tehetséges
fiatalok fejlõdését, karrierjük kibontakozását, tehetségük hasznosulását.
Ma már több mint háromszáz állami,

egyházi fenntartású vagy civil szervezethez
kötõdõ tehetséggondozó mûhely csatlakozott a Tehetségpontok hálózatához. A Tehetségpontok megalapítását a Nemzeti
Tehetségsegítõ Tanács kezdeményezte és támogatja mind Magyarországon, mind a
határon túli magyarlakta részeken.
A tehetségpontok tevékenysége abban
áll, hogy az érdeklõdõ fiatalok hatékony
segítséghez jussanak tehetségük felismeréséhez és kibontakoztatásához. Ennek érdekében kapcsolatokat építenek ki a tehetségpontok hálózatával, és mindazokkal, akiknek tevékeny szerepük van a tehetségek sorsa irányításában. Így aktív
kapcsolatot ápol a szülõkkel, az iskolákkal, az önkormányzatokkal, civil szervezetekkel, helyi vállalkozásokkal, hogy minél több emberi és anyagi erõforrást tudjanak bevonni a tehetségsegítés folyamatába. Szakmai szempontból a legfontosabb feladatunk a tehetségazonosítás, a
gondozás, és fejlesztés.
A tehetségsegítõ intézmények szakmai
megerõsítése a Magyar Géniusz Program

Tar József a tatai Holdfény Tehetségpont vezetõjének
elõadása nagy sikert aratott

egyik legfontosabb célkitûzése. A Géniusz által kínált mintegy nyolcvan féle továbbképzési programra eddig több mint
hatezer fiatal tehetségekkel foglalkozó
szakember jelentkezett, hogy elmélyítse a
szakterülettel kapcsolatos ismereteit.
A Komárom Környéki Civil Társulás
partnereivel együttmûködve a 2010-ben
indította el a tehetségpont irodáját Komáromban az ifjúsági korosztályok számára. Az elsõ évben a bizalom megszerzése a célunk. Eddig is nagyon sok tehetségpártolóval találkoztunk, és ebben az
évben még több pedagógussal, civil szakemberrel, tehetséges fiatallal, illetve szüleikkel tervezünk beszélgetést, kapcsolatfelvételt. A mostani konferenciánk ráhangolódás volt a tehetséggondozásra, az
elõttünk álló folyamatra. Ebben az évben
tehetségpróbákon találkozunk majd fiatalokkal, ahol reméljük, hogy minél többen dolgoznak majd velünk a jövõben.
A tehetségpont prioritásait a benne feladatot vállaló intézmények, pedagógusok, gyermekek és szüleik, azaz a partnerek összessége határozza meg.
Elérhetõségünk: Komárom Környéki
Civil Társulás, Mag-ház, 2903 Komárom,
Csendes utca 8.
Információ kérhetõ: Cserteg István, telefon: 06/20/4 989 574, mail:
komaromtehetsegpont@gmail.com

Programbemutató konferenciánkon a komáromi
városházán
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Sószoba a Napsugár Óvodában
Évszázadok óta közismert tény, hogy egyes barlangok, illetve
- légúti gyulladásos betegségek esetén
sóbarlangok és a sós tengeri levegõ az emberi szervezetre, fõként a
- a sószoba kúra az ekcémás bõrre is kedvezõen hat
légzõszervekre jótékony hatást gyakorol, amit a népi gyógyászat
Az egészséges emberek sóterápiával erõsíthetik immunrendfolyamatosan használ. A sószoba levegõje természetes módon tisz- szerüket, ezáltal ellenállóbbak lesznek a betegségekkel, fertõzétítja a légutakat. Gyógyító erejét
sekkel szemben.
már régen ismeri az emberiség.
Intézményünkben több gyerMár az ókori Görögországban
meknél is tapasztaltuk, a szülõk
megfigyelték, hogy a sóbányában
is jelezték az allergiás, asztmás
dolgozóknál ritkábban fordulnak
tüneteket. Ugyanakkor a köhöelõ légúti betegségek, a középkogéssel, orrfolyással járó betegség
ri szerzetesek sóbányában gyógyíis gyakran elõfordul a közössétották betegeiket.
gekben. Ezért jött az ötlet, hogy
A só az egyik legjobb termévalósítsuk meg a „természetes út
szetes gyulladáscsökkentõ. Fera gyermekekért, egészségéért
tõtlenítõ hatású, minden vírust,
programot”. Ennek része a speszinte minden gombát és bakciális sóterem, ahol a gyermetériumot elpusztít. Ezért a
kek játszva „ gyógyulhatnak ”,
sós levegõ belégzésével az alsó
és közben erõsödik az immunés a felsõ légutak is megtisztítrendszerük.
hatók a gyulladásoktól, vírusokÉvek óta nagy hangsúlyt fekA só szoba
tól, amelyek elõidézik a megbetetünk az egészséges életmódra,
tegedéseket, ezáltal a szervezetbõl eltûnnek a fertõzõ gócok, ezért óvodánkban a sóbányák gyógyító klímájának mesterséges
amelyek okozhatnak, illetve generálhatnak újabb betegségeket elõállításával biztosítjuk az asztmatikus, allergikus és alsó-felsõ
is. Ezenkívül növeli a szervezet ellenálló képességét is.
légúti megbetegedések megelõzését. Fertõtlenítõ hatása révén
A sóterápia olyan kezelési módszer, amely a természetben elõ- alkalmazása áldásos a gyermekközösségekben.
forduló sóbányák mesterségesen létrehozott mikroklímáját haszA foglalkozás nem kötelezõ, de minden szülõ nagy örömmel
nálja fel gyógyításra.
fogadta és igényli gyermeke részére a sószobai foglalkozást.
Kinek ajánlott a sóterápia?
A jobb hatásfok kedvéért gyakran énekelünk, verselünk, monA sóterápia számos légúti és egyéb betegség kezelésére alkal- dókázunk, mesélünk, mozgásos játékokat játszunk vagy éppen
mas, de ki kell emelni a megelõzésben betöltött jelentõs szerepét is. kellemes zenét hallgatunk. Az ének és mozgás elõsegíti, hogy a
Mindenkinek ajánlott, de fõleg annak, akinek fontos egészsé- nagyobb lélegzetvétellel a tüdõbe több jusson ebbõl a levegõgének visszaszerzése és/ vagy megõrzése.
bõl.
Jótékonyan hat:
A gyermekek heti rendszerességgel 20-25 percet töltenek el a
- asztmásoknak
sószobában.
- allergiásoknak
A gyermekek számára kényelmes, nyugodt környezet biztosí- nátha, légcsõhurut, hörghurut, arc- és homloküreg-gyulla- tása, megõrzése érdekében 5-6 gyermek tölti egyszerre idejét a
dás, orrmelléküreg-gyulladás, középfülgyulladás, hangszálgyul- kellemes környezetben, családias légkörben.
ladás esetén
Töröttõ Ferencné óvodavezetõ

Sportgála Komáromban
Magas színvonalon és újszerûen rendezték meg idén január 29én városunkban a Sportünnepet. Az est folyamán Komáromban mûködõ sportegyesületek gálamûsorral köszöntötték a sportbarátokat. A Sportünnep estjén az év sportolója, illetve a jó
tanuló és jó sportoló díjak ünnepélyes átadása is megtörtént,
melynek eredményeit közzétesszük. Fotóinkon a koppánmonostori
városrészen élõ jelölteket mutatjuk be. Minden díjazottnak és
jelöltnek gratulálunk.

Koppán Dóra és Vadkerti Luca

„Jó tanuló – jó sportoló” 2009/2010. tanév:
„A” kategória (MDSZ versenyek): Vadkerti Luca,, Kiss János,
Szakál Bence, Jelen Klaudia, Koppán Dóra
„B” kategória (szaksz. versenyek): Szijj Katinka, Ágh Barbara,
Nagy Sándor, Szakolczai Patrik, Pfneiszli Péter
KOMÁROM VÁROS LEGJOBB SPORTOLÓI 2010.
FÉRFI: Sidi Péter (sportlövészet), Szõnyi Ferenc
(ultratriatlon), Makovics Zsolt (erõemelõ)
JUNIOR FÉRFI: Konrád Krisztián (erõemelõ), Kapás István (sportlövõ), Hajósy Antal (atléta)
NÕI: Szijj Katinka (sportlövõ), Zakor Kitti (kézilabdázó),
Vértesi Nicole (floorball)
JUNIOR NÕI: Kiss Ágnes (atléta), Pácz Laura (kézilabdázó),
Vadkerti Luca (atléta)
CSAPAT: KVSE ifi (labdarúgás), KAC felnõtt férfi (kézilabda), SZPK U14 (floorball)
EDZÕ: Kisvárdai István (sportlövészet), Bartók Sándor (erõemelés), Márton Ádám (kézilabda)
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A kultúra érték
Komárom- Bábolna kistérségben a közmûvelõdési intézmények együttmûködésére alig volt példa a rendszerváltás után.
Egymástól elszigetelten küzdöttek a továbbélésért a kulturális
élet szereplõi. Ebbõl a bezártságból mozdultunk ki sikeresen.
Célként megfogalmaztuk, hogy létrehozzuk a kulturális élet szereplõinek együttmûködését egymással partneri viszonyt kialakítva a kistérség kulturális életének fejlesztése érdekében, növelve a településeken élõk életminõségét, egyenrangú félként, kölcsönös elõnyök alapján együttmûködve. Fórumunk a 2007. évi
Közkincs pályázat kiírásakor alakult át Közkincs Kerekasztallá.
Munkamódszerünk, hogy emlékeztetõk készülnek a Kerekasztal
összejöveteleken, amelyeket e-mail-ben nemcsak a jelenlévõknek, hanem valamennyi tagnak és az önkormányzatoknak rendszeresen megküldünk, hogy folyamatosan figyelemmel tudják
kísérni a munkát, abba a következõ alkalommal újra be tudjanak kapcsolódni, illetve véleményezni, kiegészíteni tudják a
kerekasztal döntéseit, munkáját. A kerekasztal mûködésének
elsõ évében elkészítettük a kulturális koncepció tervezetet, valamint frissítettük a települések értéktárát, ennek részeként kulturális szolgáltatásainak listáját. Folyamatosan bõvült a Kistérségi Közkincs Kerekasztal munkájába partnerként bevont, szakemberek, intézmények, civil szervezetek köre. Mára már több
mint 40 fõ vesz részt a kistérség kilenc településérõl a munkában. Összetételére jellemzõ, hogy benne intézmények, civil szer-

vezetek és önkormányzatok munkatársai vesznek részt nemcsak
a közmûvelõdési, hanem a múzeumi és könyvtári szakterületrõl
is.
A 2010-es évet záró kerekasztalunkat Ácson tartottuk meg,
ahol már elõkészítettük a következõ évet. A kistérség által önrésszel támogatott hat projektben 1 885 650 Ft önrésszel
8 250 000 Ft pályázati támogatáshoz jutott a szakterülete. A
munka során hét projekt megvalósítását segítette pályázatírással, lebonyolítással, ahol 803 000 Ft önrészhez 3 652 000 Ft
forrást sikerült társítani a kistérségben mûködõ intézmények,
szervezetek számára. Legjelentõsebb volt a Tudással a kulturális értékekért címû határmenti projekt és a Kilencek Komplex
Kistérségi Napok. Mindkettõ érintette valamennyi kistérségi települést, hozzájárult saját és szlovákiai testvértelepüléseik értéktárainak elkésztéséhez gazdagította rendezvényeik sorát.
Kistérségi projektek fejlesztésének lehetõségével és új projekttervek megbeszélésével folytatódott a munka, ahol egyéb hasznos információkat is megosztanak egymással a kollégák. Az is
hagyomány, hogy azzal válunk el, mikor és hol találkozunk legközelebb. Eleget téve a koppánmonostori Mag-ház meghívásának legközelebb ott találkozunk a farsangi idõszakban, és egy
kis vidám ünneplésre is sort kerítünk.
Gábor Klára
Kistérségi közmûvelõdési és múzeumi referens

III. Mozdulj Együtt Komárom
2007 õszén fogalmazódott meg az ötlet, mennyire hiányzik a Duna-parti kisváros életébõl a tömegsport. Olyan programok, melyek az egészséges életmód hirdetésével néhány órás jó hangulatú programmal ki tudná mozdítani fiataljainkat
a mozgáshiányból. Meghívót kapott a
város összes oktatási intézménye. Óvodák,
általános és középiskolák ismerték fel a
sportnap eszméjének fontosságát, és szép
számmal delegálták magukat a zsúfolásig megtelt sportcsarnokba. Csakúgy mint
korábban, az óvodások mutatták meg elõször a változatosan kialakított akadálypályák sokaságát.
Tökéletes bemelegítésének bizonyult ez
a nap legjobb hangulatát hozó középiskolás játékos sportvetélkedõ elõtt. Lelkes
testnevelõk biztatták a fantasztikus hangulatot varázsoló iskolai csoportokat. A
nap további részében az általános iskolák alsó és felsõ tagozatosai vették birtokukba a sportcsarnok küzdõterét, hogy a
számukra összeállított feladatsorokat minél pontosabban hajtsák végre.

A Csillag óvoda csoportjai
Természetesen nem maradhattak a gyerekek jutalom nélkül. A Mozdulj Együtt
Komárom sportnapon nem voltak vesztesek, itt mindenki gyõztesnek érezhette
magát. Valamennyi részt vevõ csoport ér-

tékes sportszervásárlási utalványt vehetett
át az intézmény részére, melyet eredményesen tudnak hasznosítani az óvodai és
iskolai testnevelésben.
Vizeli Csaba
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IV. Komáromi Szuperbajnok Vetélkedõ
A sportot kedvelõ tévénézõk még emlékezhetnek az ország legjobb sportolóit felvonultató jó hangulatú vetélkedõre, mely hosszú
éveken át szórakoztatta a publikumot. A Komáromi Sporthagyományokat Õrzõ Kerekasztal úgy gondolta, városunk gazdag
sportélettel bír, így színvonalas mezõnyt lehetne verbuválni november utolsó hétvégéjére. A városi sportegyesületek férfi sportolóit nõi versenyzõk egészítették ki, képviselve ezzel ,,mûhelyüket,”. Összesen hat, a sport terén sokoldalúságot igénylõ feladat állt versenyzõink elõtt, akik saját területükön mind-mind
nagyot alkottak már. A közel kétórás program nézõi játékokkal,
fény- és hanghatásokkal szórakoztatta a lelkes közönséget.
Az utolsó rolleros ügyességi feladat dupla pontszámainak köszönhetõen az 2010 Szuperbajnokának járó díszes serleg az SZPK
vitrinjébe került immáron másodszor.
A Komáromi Sport Hagyományokat Õrzõ Kerekasztal reméli,
hogy jövõre is lehetõségük lesz az egésznapos sportnap megrendezésére. Találkozunk 2011- ben.
Vizeli Cs.

Cini-cini muzsika és
bababörze
a Mag-házban
Az új évben is nagy szeretettel várunk minden kedves anyukát, apukát és kisgyermeket a Mag-házba, a szokott idõpontban, hétfõn, szerdán és pénteken 9 órától 12 óráig a játszóházainkban.
Azért, hogy továbbra is jól érezzétek magatokat, a megszokott foglalkozásokon és játékokon kívül az idei évben a következõ új programokkal kedveskedünk nektek:
• Heti rendszerességgel, minden szerdán 10 órától „Cinicini muzsika” címmel énekes, zenés, mondókás, játékos foglalkozásokat tartunk! A játszóházat Tóth Józsefné „Márti”
óvó néni tartja. Az elsõ foglalkozásunk idõpontja: 2011. január 19. szerda.
• Új programként, szintén heti rendszerességgel minden pénteken 10 órától az anyukák játékkészítést tanulhatnak. Az ügyes
kezek foglalkozást Bohunka Lászlóné, „Éva néni” vezeti. Az elsõ
foglalkozás: 2011. január 28. pénteken.
• Február 11-én, pénteken 9 órától mini farsangi rendezvényre várjuk a piciket és szüleiket, ahová érkezhettek jelmezben, de
mi is biztosítunk számotokra több ötletes kis maskarát, amelyben eltölthetitek ezt a délelõttöt.
• Negyedévenként „Bababörzét” tartunk. A legközelebbi vásárt 2011. március 19-én, délelõtt 10 órától szervezzük. Ide várjuk azokat a kinõtt ruhácskákat, megunt játékokat, amit kis
költségbõl egymástól tudtok vásárolni, esetenként cserélni.
• 2011. május elsõ hetében, az Anyák napja keretében rendeztük meg a már hagyományosnak mondható, nagyon közkedvelt „Születés Hete” rendezvénysorozatunkat.
• 2011. augusztus 13-án, szombaton reggel 9 órától nyárzáró
„Családi Party”-t rendezünk.
Rendezvényeinkre és heti foglalkozásainkra szeretettel várunk
benneteket és szüleiteket.
Rigó Rozália
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Éves beszámoló
Sporttörténelmet írt egyesületünk azzal,
hogy újjáalakulása óta (1992) elõször szerepel a Komárom-Esztergom Megyei Labdarúgó Szövetség által kiírt bajnokság
magasabb osztályában.
Az a tudatos munka, csapatépítés, mely
az elõzõ években elindult, az elmúlt évadban beteljesedett. Bizakodva vártuk a Megye II-es szezont. Úgy gondoltuk, hogy
végre sikerül meglepetéscsapatként beírni
magunkat a sporttörténelembe. Tervünk
sikeres volt, hiszen fantasztikus õszi szezont produkáltak csapataink. Felnõtt játékosaink a negyedik helyrõl várják a tavaszi folytatást, mindössze kettõ ponttal
lemaradva a harmadik helyezettõl. A statisztikát illetõen rendkívül jók a mutatóink, 15 mérkõzésbõl hét gyõzelemmel, öt
döntetlennel és három verességgel hagyták el sportolóink a pályát. Külön kiemelem, hogy a meccseken egyik játékosunk
sem kapott piros lapot, de még sárga lapos eltiltásunk sem volt. Sportszerûségbõl kitûnõre vizsgáztunk.
Ifjúsági csapatunk hasonlóan meggyõzõ teljesítménnyel érte el az elõkelõ ötödik helyezést.
Egyesületünk életében az elmúlt évben
új fejezet kezdõdött azzal is, hogy az U12-es korosztályunkat is bajnokságban
tudtuk nevezni. Számunkra nagyon fontos az utánpótlás nevelése, ezért mindent
megteszünk azért, hogy kis focistáink a
lehetõ legjobb szakmai munkát kapják
meg tõlünk. Ennek megfelelõen UEFA B
licences edzõt biztosítunk számunkra, aki
megfelelõ módon készíti fel a legkisebbeket is.
Egyesületünk napi tevékenységében
örömmel nyugtázzuk, hogy kialakult egy
közösségi szellem, melyben mindenki otthon érezheti magát. Ennek elõsegítését
szolgálta a rendezett háttér és a szervezett szakmai munka, amit célul tûztünk ki
magunk elé.
A jelenlegi évadban is folytatni kívánjuk a megkezdett munkát. A sikerek nem
szálltak a fejünkbe, újra megerõsödést, és
újabb eredményeket várunk önmagunktól. A 2010-2011-es évadra fõ célkitûzésünk, hogy csapatunk az elsõ ötbe kerülhessen. Játékosainkat ismerve talán nem
merész elhatározás, hiszen jó képességekkel rendelkeznek, s talán egy dobogós hely
is elérhetõ.
Terveink eléréséhez még stabilabbá vált
anyagi hátterünk. Az öltözõ épületünk
tetõterét átadtuk, klubhelyiséggel, vala-

mint konditeremmel bõvülve, ami üde
színfoltja a helyi közösségi- és sportéletnek.
Az elmúlt nyáron elsõ alkalommal rendeztük meg az utánpótlás korú gyermekek számára napközis jellegû focitáborunkat, melyet a korábbi lapszámunkban
bõvebben is bemutattuk. A KMSE nyitottságát az is mutatja, hogy rendezvényeinken a város gyermekei elõtt is szélesre tárja kapuit. Meglátogattuk a Puskás Ferenc
Labdarúgó Akadémiát, valamint ellátogatott hozzánk a negyvenszeres válogatott Urbán Flórián. A gyermekeknek, szülõknek, vezetõknek egy életre szóló élményt nyújtott ezáltal.
Részt veszünk, illetve regisztráltunk a gyermeklabdarúgó programban, ahol kipróbálhatják magukat a gyerekek más csapatok
ellen. Ezen a területen még nem az eredményességen van a fõ hangsúly, hanem a
sport szeretetére nevelésen, a rendszeres
fegyelmezett edzésmunkán, illetve a szabadidõ hasznos, egészséges eltöltésén.
Ha csak annyit sikerül elérni, hogy a
gyermek rendszeresen fog sportolni, akár
hobbi szintjén, már eredményesek vagyunk.
Egyesületünk több koppánmonostori
program szervezésében vette ki a részét más
helyi civil szervezetekkel együtt, már mondhatni hagyományosan. Gyermeknapnak
adott otthont sportpályánk. Immár harmadik alkalommal rendeztük meg a „Mozdulj
Ránk” sportnapot. A rendezvény célja az
aktív életmód népszerûsítése, a lakosság kicsalogatása a levegõre, a fiatalok és idõsek
megmozgatása egyaránt.

Hagyományszerûen megrendeztük
augusztus 20-án a „Monostori Napokat”. Az eseménysorozat utolsó napján
ünnepélyes átadtuk a sportöltözõ tetõterét, melyet önkéntes munkával építettek a sportrajongók. A bajnoki mérkõzésekre siklórepülõ hozta a mérkõzés
labdáját.
Az elmúlt évben szintén elõször rendeztük meg a sporttelepünk névadójáról elnevezett emléknapot. Koszorúzással egybekötött labdarúgó tornával tisztelegtünk
Berecz Dezsõ emléke elõtt.
A már hagyományosnak mondható
böllérversenyen is részt vettünk. A nap
végén sikerült már másodízben a magasba emelnünk a kupát, ami nagy dicsõséget hozott egyesületünknek.
Szponzoraink segítségével megindult a
pálya bevilágításának munkálata, ami
jelenleg is tart. Fontos beruházásról van
szó, mert a korai sötétedés miatt lehetetlen edzésmunkát folytatni.
Elkezdtük edzõpályánk építését, amire nagy szükségünk van, ugyanis centerpályánk nagyon nagy terhelést kap.
Itt edzenek labdarúgóink, a korosztályos csapatok, az ifjúsági, felnõtt, valamint az öregfiúk.
Az idei év nagyon fontos volt a KMSE
életében, hiszen nagyon sokat fejlõdtünk.
Elértünk egy szintet, szeretnénk ezt fenntartani, de ha lehetõségünk van rá, akkor
folytatjuk sportpályánk fejlesztését.
Remélem, hogy ez a folyamat erõfeszítéseinknek megfelelõen kiteljesedik majd.
Berecz Dezsõ
Koppánmonostori Sportegyesület
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