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Tisztelt Komáromiak!
Nagy sikerrel fut az önkormányzat által szervezett ingyenes parlamenti látogatások  

program, melyen már eddig is több százan vettek részt.  
Komárom Város Önkormányzata továbbra is várja a jelentkezőket. 

e-mail: titkarsag@komarom.hu 
Telefon: 34-541-301

A jelentkezésnél kérjük adja meg nevét, címét és telefonszámát. 
A látogatások időpontját a jelentkezők számától függően változó dátummal, 

szombati napokon tervezi az önkormányzat.
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TÉMA 3

�� Folytatás a következő oldalon

Az október 3-i válAsztások 
komárombAn is változást hoz-
tAk. Az AlAkuló ülést köve-
tően azonnal megkezdődött az 
önkormányzAt áltAl korábbAn 
kötött szerződéses állomány 
teljes átvizsgálása. Ugyan-

így megindUlt az önkormányza-
ti cégek pénzügyi, gazdasági 
átvilágítása, valamint ezen 

társaságok szerződéses állo-
mányának felülvizsgálata is.

ÁtvizsgÁlva



TÉMA4

a vizsgálat több 
olyAn folyAmAtbAn 
lévő, előnytelen 
szerződés létére is 
rávilágított, ame-
lyeken változtAtni 
kellett, vagy fel 
kellett őket mon-
dani. a szerződé-
sek újratárgyalá-
sa, felmondása a 
lehetőségeknek megfe-
lelően megtörtént.

 §
A vizsgálat során megál-
lapításra került, hogy az 
önkormányzatnak egysé-
ges, ellenőrzött, megfele-
lő szerződéses rendszere 
nem volt. A szerződések 
formája, tartalma ad-hoc 
jellegű volt. Számos eset-
ben szerződésmegkötésre 
nem is került sor, csak szó-
beli megbeszélés, illetve 
egyedi megrendelés alap-
ján történt a teljesítés. Sok 
esetben többszöri, több 
millió forintos munkákra 
sem kötöttek szerződést.  
 
Az ilyen megrendelések 
egyes partnereknél meg-
közelítik a 10.000.000 
Ft-ot. A megkötött szer-
ződések sem egységes 
rendszerben készültek. 
Általánosságban elmond-

ható, hogy a szerződések 
a piaci árak felső kategó-
riájában mozogtak. Nem 
voltak egységes szabályok 
a szerződések tartalmi ele-
meire vonatkozóan sem.
Az Önkormányzatnál a 
választásokig hatékonyan 
és megfelelően nem mű-
ködött olyan kontroll-
ing, ellenőrzési folyamat, 
amely biztosította volna 
a szerződéskötések és az 
ezek alapján történő tel-
jesítések és kifizetések 
megalapozottságának 
jogszabályban előírt el-
lenőrzési kötelezettségét. 
Nem voltak megfelelően 
ellenőrizve a beszállítók.
 
A szerződések irattározása sem 
volt megfelelő. Gyakor-
latilag azt, hogy az adott 
céggel egy adott múlt-
ban milyen szerződések 
álltak fenn, az irattár-
ból nem volt kinyerhető. 
Az önkormányzat beszál-
lítói körének több, mint fele 
nem a helyi vállalkozók 
közül került ki. Ez megál-
lapítható egyrészt a folya-
matosan felmerülő kisebb 
munkák, feladatok köré-
ben, de az eseti nagy pro-
jektek vonatkozásában is.
 
Az önkormányzat mun-
kája során egyértelműen 
nem volt tisztázott, hogy 
mely feladatokat lát el 
a polgármesteri hivatal 
adott dolgozója útján, és 
melyek azok a feladatok, 

amelyekre vonatkozóan 
külsős vállalkozókat alkal-
maz az önkormányzat. Az 
önkormányzati dolgozók, 
illetve a dolgozók hozzá-
tartozói több esetben be-
szállítói voltak a hivatal-
nak. A külsős megbízások 
kiosztása túlhatalmat ho-
zott létre. Az érintett ügy-
intézők "élet-halál urai" 
lettek Komárom város-
ában a beszállítók között. 
 
A munkák megszerve-
zésének hatékonysága 
sem volt megfelelő a ko-
rábbi időszakban. Év-
ről évre a különféle nagy 
beruházások kivitelezési 
munkálatai nem akkor 
zajlottak, amikor az a 
komáromi polgárok ér-
dekeit szolgálta volna. 
Az átvilágítás tehát csak-
nem valamennyi terüle-
ten megtörtént, befejező-
dött és eredményt hozott. 
Több ügyben büntető-
feljelentés is született. 
Takács József a pénz-
ügyi és városfejleszté-
si bizottság FIDESZ-
es elnöke a következő 
ügyekben tett feljelentést. 

§



TÉMA 5

�� Folytatás a következő oldalon

1. a hazai közbeszerzési jogszabályok megszegése és egyéb vétségek 
miatt. 

Részletek:

A VÁTI Nonprofit Kft. 2010. szeptember 30-án helys
zíni ellenőrzést tartott 

Komárom Város Önkormányzatánál. A jegyzőkönyv a 
közbeszerzési szabályok 

betartását kifogásolja. 2010. május 6-án Komárom 
Város Önkormányzata vál-

lalkozási szerződést kötött a kivitelezővel. A sz
erződést az Önkormányzat 

nevében a polgármester kötötte, ugyanakkor a Polg
ármesteri Hivatal bélyeg-

zőjét használták, mely nem azonos az Önkormányza
ttal. A szerződés formai 

hibás, érvényessége kérdőjeles.  

 
A szerződések magyar és szlovák nyelven is elkész

ültek. A partnerségi  

megállapodást 2009. december 14-én módosították. 
A módosítás iktatása  

kérdőjeles, a szerződésen iktatásra utaló jel nem
 található. A szerző-

déssel érintett beruházás közbeszerzési eljárás l
efolytatását indokolta, 

melyre azonban nem Magyarországon, hanem Szlovák
iában került sor.  

A szlovák partner folytatta le az eljárást közös 
megállapodás alapján.  

 
Az ügyben a magyar közbeszerzési törvény szabály

ai nem  

kerültek betartásra, ezért felmerül a Btk. 225. §-ában  

szabályozott hivatali visszaélés bűncselekményén
ek alapos gyanúja.  

2. hűtlen kezelés és egyéb bűncselekmények okán, komárom  város önkormányzata telefonközpont rendszer telepítése ügyében.
Részletek:

A cég 6.275.250.-Ft-ért mintegy 80 db asztali telefont és berendezést  telepített a hivatalba, továbbá 60.000 Ft / hó rendszerfenntartási díjat számolt fel. Az önkormányzat a telefonokat és a hozzájuk tartozó beren-dezéseket azonban nem megvásárolta, hanem 36 hónapra rendkívül magas ka-mat mellett lízingeli az UniCredit Hungary Nyrt. Banktól. Ennek keretében az önkormányzat 172.336.-Ft-ot fizet havonta, melyből 69.967.-Ft kamat.   
A hivatal ezen kívül előfizetői szerződést is kötött, melynek alapdíja 69.000.-Ft, az alapdíjon felül percdíjat is fizet az önkormányzat. Ugyan-akkor megállapítható, hogy a rendszert a hivatal nem használja és a tájé-koztatások szerint nem is működik az intézményeknél.   
A beruházás nemcsak szükségtelen és értelmetlen volt, hanem  komoly károkat is okozott, illetve okoz az önkormányzatnak, mivel csak kamat jogcímén évente 800.000 - 900.000.-Ft közötti összeget köteles kifi-zetni. A szerződésekben 24 havi kötbér van kikötve,  így a lízingszerződés felmondása újabb kárt okozna az önkormányzatnak.

§



TÉMA6

3. 

feljelentés született egy helyi egyéni vállalkozó ügyében a Korona u. 4., a Pécze-li, a Juhász Gyula utcai, a Koppánymonostor, Horgász közi csapadékvíz  elvezetésének munkálatai, továbbá az Ifjúsági és a Babits utcák belvíz  levezető csatorna építésének munkálatai ügyében.   
A feljelentés részét képezik továbbá a Laktanya közi csapadékvíz elve-zetés-, a koppánymonostori szikkasztó kutak helyreállítása, tisztítá-sa, a Laktanya köz, és a Frigyes laktanya bemosódás utáni helyreállí-tása, valamint a koppánymonostori csapadékvíz elvezetési munkálatokkal összefüggő kérdéses jogi hátterű megrendelések és kifizetések is.

4.
 
hűtlen kezelés és egyéb bűncselekmények alapos gyanúja, továbbá a s

zámviteli 

fegyelem megsértése, jogszerűtlen működés és egyéb bűncselekmények m
iatt  

feljelentés született az azóta már megszüntetésre került  

önkormányzati intézmények gazdasági hivatala (továbbiakban gh) ügy
ében.

 
Részletek: 

A vizsgálatok szerint a GH számviteli, pénzügyi n
yilvántartá-

sai hiányosak voltak, azok kötelező vezetését el 
sem rendelték. 

A GH tavaly 17.714.645 Ft-ot fizetett ki készpénzb
en, mellyel szem-

ben csupán 13.633.953 Ft-ot használtak fel. A fele
slegesen felvett 

összeg: 4.080.692 Ft.  

 
Áttekintve Komárom Város Önkormányzati költségve

tésének 2010. 

I-III. negyedévi teljesítéséről elfogadott képvise
lő testüle-

ti határozatot, megállapítható, hogy a GH kezelés
ében lévő pénz-

eszköz felhasználás során megvalósították a fedez
et nélküli 

kötelezettségvállalást és kifizetést több tétel v
onatkozásá-

ban is. A GH-nál gyakorlatnak volt tekinthető, ho
gy jelentősen 

meghaladva az előirányzatokat, fedezet nélküli kö
telezettsé-

geket vállaltak, azokat pénzügyileg is kiegyenlít
ették.

A számlákhoz szerződések és megrendelések több e
set-

ben nem kapcsolódtak. A teljesítésigazolásokat ne
m je-

lenlévőként megjelölt személyek írták alá. A telj
esí-

tést igazoló dokumentumok teljesen hiányoztak. 

Két gazdasági társaság esetében a szerződések és 
kifizetések a 

Kbt-t súlyosan megszegve jöttek létre.  

 
A cég 15 éve, évente 80- 90 millió forint értékbe

n szállít  

közbeszerzési eljárás, és más egyéb ajánlatkérés 
nélkül.

Jogérvényes szabályzattal a GH és az intézmények 
 

legalább 7 éve nem rendelkeznek. A 2004-ben megha
táro-

zott utalványozási és ellenjegyzési gyakorlat tel
jesen ellen-

tétes a 217/1998.(XII.30.) kormányrendelettel. Jogs
zabálysér-

tő módon a GH vezetője volt a GH és a teljes inté
zményrendszer 

utalványozója és ellenjegyzője egy személyben.

§ 



TÉMA 7

KészülünK a szezonra

Hamarosan beindul a turistaszezon, ezért megkérdeztük  
Komárom vezetését, a helyben működő szervezeteket és intéz-
ményeket, hogyan készülnek a nyári hónapokra, mivel várják a 
városba érkező vendégeket. Az összeállításból kiderül, hogy az 
önkormányzat rendezvényei elsősorban a városrehabilitációhoz 
kapcsolódnak, hogy a Turisztikai Egyesület aktív marketing-
tevékenységbe kezdett, illetve, hogy a Tourinform Iroda idén 
is egy 2000 darabos programfüzetet készít. Egy biztos: progra-
mokban és élményekben garantáltan nem lesz hiánya senkinek!

�� Folytatás a következő oldalon



TÉMA8

„Nagyon komolyan kell vennünk és stra-
tégiai jelentőségűnek kell tartanunk azt a 
feladatot, hogy az idegenforgalom fellendí-
tésével, az ipari park mellett a város gazda-
ságának második lábát megteremtsük. Ez 
egybecseng egyébként a kormány gazda-
ságpolitikájával is, mely (több más mellett) 
egyik kitöréspontnak tartja elsősorban a 
gyógyturizmusra épülő vendégforgalom nö-
vekedést. Az európai turisztikai célterületek 
között jelenleg sajnos nem vagyunk előkelő 
helyen a legkeresettebb országok listáján. 
Vendégforgalomban messze megelőznek 
bennünket a tengerparti országok, de akár 
Csehország, vagy a skandináv országok is. 
Olyan kincsünk van pedig, amelyben elsők 
vagyunk Európában. Ez pedig nem más, 

mint a termálvíz. Ebből a kincsből szeren-
csére Komáromnak is jutott. Ezt az elmúlt 
években, évtizedekben nem használtuk ki 
eléggé. A megyében nyitottak szép modern 
fürdőt már Esztergomban, Tatabányán is. 
Pedig nincs is gyógyvizük. Nekünk van, 
mégsem kezdtünk komoly beruházásba 
vele. Ennek épp itt az ideje! Nagyléptékű 
turisztikai fejlesztésbe kell belevágnunk. 
El kell helyeznünk hazánk és akár Európa 
turisztikai térképén városunkat. A von-
zó gyógyvizet olyan attrakciók fokozzák 
Komáromban, mint a római kori történel-
mi múlt, az erődrendszer, vagy Észak- és 
Dél-Komárom speciális helyzete. Szeren-
csés földrajzi elhelyezkedésünk is, hiszen 
három fővárostól (Budapest, Bécs, Pozsony) 

vagyunk egy ugrásnyira. Akár közúton, 
akár vonaton, de még a Dunán is könnyen 
megközelíthetőek vagyunk. Észak-dél 
és kelet-nyugat irányú közlekedési útvo-
nalak találkozásánál fekszik Komárom, 
így csak rajtunk múlik, hogy itt tudjuk-e 
tartani néhány napra a városunkba érke-
ző turistákat. Az idelátogató vendégeket 
pedig pedig etetni, itatni kell, termékeket, 
szolgáltatásokat kell számukra kínálni. Az 
önkormányzathoz befolyó idegenforgalmi 
adó mellett sok embernek adhat megélhe-
tést a turisták kiszolgálása. A feladat tehát 
adott. A lehetőségeket ki kell használni, 
a terveket valóra kell váltani. Itt az ideje, 
hogy történjen végre egy komoly fejlesztés 
az idegenforgalom terén Komáromban!

turi bÁlint, alpolgÁrmester: 



TÉMA 9

Komárom hétköznapjait egyre inkább 
meghatározza a turizmus jelenléte, ezért 
elengedhetetlen a jövőben a város turiszti-
kai adottságaihoz illeszkedő, szakmailag 
megalapozott fejlesztési program kiala-
kítása, megvalósítása. Fontos, hogy ezt 
a szakmai programot a város vezetése, a 
szakma, illetve a lakosság egyaránt magá-
énak vallja. Komárom esetében vonzerő a 
kedvező földrajzi elhelyezkedés, a könnyű, 
gyors megközelíthetőség, az éghajlati, 
természeti viszonyok, az országhatár kö-
zelsége, a kulturális hagyományok, épített 
örökségek...Komárom Város vezetésének 
és az együttműködő szakembereknek újra 
kell értékelniük a települési vonzerőket, 
vizsgálva azok ismertségét, látogatottságát 
és jövőbeni fejleszthetőségét. Legismertebb 
turisztikai vonzerőink mellett még szinte 
kihasználatlanok a Duna-partok, a kör-
nyékbeli erdők, szigetek és más hangulatos, 
városi helyszínek. Célszerű elgondolkodni 
azon, hogy milyen lehetőségek kínál-
koznak a meglévők mellett, további új, 
egyedinek számító vonzerők fejlesztésére, 
amelyekkel a jelenlegi turisztikai kínálatot 
kiegészítve még komplexebb szolgáltatás 
 

csomagok összeállítására leszünk képesek 
(sikeres példák a múltból: Európa udvar 
– SK, Komáromi Magyar Lovas Szín-
ház - HU). A jövőbeni vonzerő-fejlesztési 
projekteket Komáromnak és a szakmának 
pályázati források bevonásával, megfele-
lően előkészített együttműködések révén 
kell megvalósítania. Ilyenek lehetnek 
például egy komoly gyógyászati központ, 
színvonalas nagyszálloda, vízparti korzó, 
sétány, evezősközpont, működő személy-
forgalmi kikötők, interaktív kiállítások, 
tanösvények, új rendezvények, fesztiválok 
stb. A szakmai és települési célkitűzések 
megvalósításában, illetve a turisztikai 
desztinációs menedzsment feladatok ellátá-
sában a hamarosan létrejövő turisztikai- és 
városmarketing non-profit kft. működé-
sét a 2010-ben megalakult Komáromi 
Turisztikai Egyesület és a már több mint 
egy évtizede sikeresen szolgáltató Komá-
romi Tourinform Iroda segítik majd. 
Az említett szervezetek még aktívabb 
szerepet vállalnak majd a helyi és térségi 
rendezvények szervezésében, az egyesület 
tagjait érintő pályázati lehetőségek felku 
tatásában, kiadványok szerkesztésében.  
 

Fontos szerepet vállalnak majd a városba – 
főként turisztikai – befektetési szándékkal 
érkező vállalkozások tájékoztatásában, 
a szakmai kommunikációban, a vízi-tu-
rizmus beindításának elősegítésében, új, 
fizetőképes keresleti szegmensek felkutatá-
sában, megnyerésében. Közvetítő szereppel 
bírnak majd a város vezetése és a turiszti-
kai vállalkozók közötti egyeztetésekben, 
segítik a szolgáltatók munkáját, részükre 
szakmai fórumokat, tanfolyamokat szer-
veznek. Nagy jelentőséget tulajdonítok az 
észak-komáromi turisztikai szervezetekkel, 
vállalkozásokkal való aktív kapcsolattar-
tásnak, illetve a Duna két partján található, 
korábban egy város egyedi turisztikai arcu-
latának kialakításának. Rövidtávú célként 
megfogalmazható, hogy a magyar kirán-
dulók látogassák meg Észak-Komáromot, 
de a szlovákiai lakosság se csak a bevásárló-
központok miatt érdeklődjön Dél-Komá-
rom iránt. A helyi vállalkozások és a város 
vezetése közötti együttműködések mellett 
fontosnak tartom a hatékony kooperációt 
Komárom-Esztergom megye, a Közép-
Dunántúli régió, valamint Magyarország 
és a nagyvilág szakmai szervezeteivel.

Pohlmüllner József, turisztikai szakember

Azt tervezzük, hogy az előző évek gyakor-
latához híven idén is kiadjuk három nyelvű 
programajánlónkat, ami júniustól szeptem-
berig havonta jelenik meg, és tartalmazza 
az adott hónap rendezvényeit. A kiadvány 
most is havi 2000 példányban készülne el. 
Ez az anyag tartalmaz majd egy térképet, 
melyen pontosan megtalálhatóak az észak- 
és dél-komáromi rendezvények helyszínei. 
Illetve magyar, német és angol nyelven a 
rendezvények leírása. A programajánlót 
eljuttatjuk a szálláshelyekre, a vendéglőkbe, 
a múzeumokba, hogy a turisták könnyen 
hozzáférhessenek. A kiadvány iránt már 
most nagy az érdeklődés. Az anyag felkerül 
Komárom honlapjára is, így onnan bárki 
letöltheti. Egyébként egy igen mozgalmas 

nyárnak nézünk elébe, színes és változatos 
programokkal, melyek közt a gyermekek-
nek szóló táborozástól, a koncerteken és 
találkozókon át egészen a sportrendezvé-
nyekig minden megtalálható. A júniusi 
rendezvények közül kiemelném a nemzet-
közi kutyakiállítást, a 48. Jókai Napot, a 
Hon-napot vagy a Művészetek éjszakáját. 
Szintén ebben a hónapban kezdődnek 
Szőnyben a Vásártéri feltárások Dr. Borhy 
László vezetésével, melynek végeztével sor 
kerül egy nyílt napra és egy kiállítás meg-
nyitására is, mely az ásatások elmúlt 20 évét 
mutatja be. Július 2-3. között rendezik meg 
az erődben a IX. Országos pékfesztivált az 
időutazás jegyében. Az időjárástól függően 
idén is lesz strandnap a WF Szabadidő-

parkban. A sportos rendezvények közül 
izgalmasnak ígérkezik a II. Erő-(d) Próba 
július 30-31-én a Komárom-Európa Futó 
Egyesület szervezésében. Augusztus elős 
hétvégéjén az amerikai autók foglalják 
el Komáromot, ezzel egyidőben lesz a 
szőnyi Repülő nap is. A Lovas Színház 
egy nagyszabású bemutatóval készül. 
Premierdarabjukat a Honfoglalást augusz-
tus 19-én és 20-án láthatja a közönség. 
Augusztus 20-án XV. alkalommal kerül 
sor a Fenyves futásra és második alka-
lommal az íjász-és jurta fesztiválra. A 
szezont zenés esték és egy nyárbúcsúztató 
labdarúgó torna zárja augusztus 27-én. 

Szilágyi Ildikó, a Tourinform Iroda vezetője

�� Folytatás a következő oldalon
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„Nagyon színes és mozgalmas nyárnak né-
zünk elébe, koncertekkel, fesztiválokkal és 
igényes bemutatókkal. Az önkormányzat 
programjai elsősorban a városrehabilitációs 
projekthez kapcsolódnak, hiszen a pályáza-
ti kiírásnak megfelelően a felújított tereken 
közösségi programokat kell megvalósíta-
nunk. Így május végétől egészen augusztus 
közepéig több nagy rendezvénynek is 
otthont ad majd Komárom. A gyermek-
naphoz közel két napig a gyermekeké lesz a 
város, a Nagy találkozáson különböző mű-
vészeti csoportok, a Komáromból elszár-
mazott emberek és a fogyatékkal élők is 
bemutatkozhatnak. Három jelentős zenei 

program valósul meg júniusban, júliusban 
és augusztusban, melyek a híres komáromi 
zeneszerzőkhöz, Lehár Ferenchez, Egressy 
Bénihez és Sörös Pongráchoz kapcsolód-
nak. Igazi nagyszínpadi produkciókkal és 
a városba látogató turistákat is. Júliusban 
egy négy napos gasztronómiai fesztivált 
szervezünk, színvonalas koncertekkel 
várjuk a komáromiakat és ahol az alapvető 
ízeket a testvérvárosok és a Komáromban 
működő kisebbségi önkormányzatok 
által kínált nemzetiségi különlegességek 
határozzák meg. A Jókai Mozi szintén 
nyáron nyitja meg kapuit, ahol először 
a Komáromból elszármazott művészek 

fellépésének ad otthont. Június 4-én a 
Monostori erődben rendezzük meg a Tri-
anon-emléknapot, amelyre a Magyarock 
Dalszínház egy új produkcióval készül. 
Fehérlaposok című darab a zenés színpad 
eszközeit felhasználva mutatja be a cseh-
szlovák-magyar lakosságcsere történelmi 
eseményeit, melynek helyi kötődése is 
jelentős. Augusztus 20-án pedig szintén a 
Monostori erődben láthatjuk a Theatrum 
Színház Bánk bán előadását. Kiemelem, 
hogy a Fehérlaposok című rockopera, 
valamint valamennyi nyári programunk 
ingyenesen látogathatóak a komáromiak és 
a városba látogató turisták számára is.”  (se)

vizeli Csaba, KomÁromi sport és szabadidőszervezési nonproFit KFt. ügyvezetője:

A tavalyi évben alakult Egyesület nyertes 
turisztikai pályázatot követően megkezd-
te az aktív tevékenykedését. Az operatív 
munkát októbertől Muravölgyi Dániel 
TDM manager végzi közösen a Tourin-
form iroda személyzetével. Elkészítettük 
Komárom új arculattervét és azt az új 
turisztikai logót, mely a mai turisztikai 
trendekkel összhangban áll. Honlapunk, a 
www.iranykomarom.hu küllemét hozzá-
igazítottuk az önkormányzat (www.koma-
rom.hu) honlapjához. Ezen megtalálható 
Komárom turisztikai térképe, a helyi 
szolgáltatókkal, nevezetességekkel és lát-

nivalókkal. További fejlesztést követően az 
oldalra látogató érdeklődök a webkamerák 
által bepillantást nyerhetnek a város 
különböző részeinek életébe. Elkészült a 
2011-es rendezvénynaptár, május végére 
pedig a szállás és gasztronómiai kalauzunk 
is elérhető lesz. A helyi turisztikai kíná-
latot csomagba szerveztük, kidolgoztuk a 
cselekvési tervünket, mely 5 évre szól. A 
rendelkezésünkre álló marketing keretből 
támogatni kívánjuk azokat a komáromi 
aktivitásokat, amelyek a szervezet cél-
jaival összhangban, a helyi vállalkozók 
bevonásával segítik promotálni Komárom 
idegenforgalmi értékeit. Júniusban 50 

helyszínen helyezzük el azt az információs 
kártya rendszert, mellyel tagjaink szol-
gáltatásait mutathatjuk be. A nyári turista 
szerzonban terveink közt szerepel egy 
információs stand felállítása és üzemelteté-
se a Gyógyfürdő közelében. Mindeközben 
zajlik a felkészülés az új TDM-pályázatra, 
melynél a két fő hangsúly a rendezvény-
infrastruktúra fejlesztése és a marketing 
kommunikáció hatékonyságának növelése. 
Kapcsolatunk a város vezetésével folyama-
tos, állandó egyeztetések zajlanak, hogy 
minél pontosabban meghatározhassuk a 
közös célokat, és hogy gyors döntéseket 
hozhassunk az idegenforgalom érdekében.

beigelbeCK attila, a KomÁromi turisztiKai egyesület vezetője: 
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„Az ünnepek lelkünket gazdagítják”
Hamrák Zsófia nem csupán önkormányzati képviselő, hanem a nemzetközi kapcsolatok, a nem-
zeti és városi rendezvények illetve a testvérvárosi kapcsolatok tanácsnoka. Véleménye szerint az 
ünnepvárás, az ünnepi megemlékezés, a más nemzetekkel való sikeres kapcsolatteremtés mind-
mind lelkünket gazdagító, nemesítő élmény. A felelősségteljes megbízatásáról beszélgettünk.

-Menjünk egy picit vissza a múltba. 
Korábban is sokat tett azért, hogy 
Komárom méltó módon ünnepelhes-
sen vagy emlékezhessen vissza a fontos 
eseményekre. Honnan ez a lelkesedés? 

-Az ünnepvárás ereje nemzeteket, csa-
ládokat, közösségeket, barátságokat tart 
össze, sokszor egy emberöltőre. Benne él a 
múlt, alakítja a jelent és üzen a jövőnek. Én 
személy szerint mindig is önállóbb voltam, 
mint kellett volna, az ésszerűtlen parancsot, 
a kötelezőt soha nem kedveltem. Évtizedek 
óta megvan bennem a törekvés, hogy az 
elhazudott, elferdített múlt visszanyerje 
valóságosságát és végre a dolgok helyükre 
kerüljenek. Első merész vállalkozásom 
az 56’os megemlékezés a városháza előtt 
a kifeszített lyukas zászlóval úgy tíz évvel 

ezelőtt volt, amit hamarosan 
kopjafa- és emléktábla állítás 
követett a Lenfonógyár te-
rületén, amely megkínzottak 
kívánsága szerint a végleges 
emlékhely lett városunkban. 
 
-Mit takar tulajdonkép-
pen az Ön által végzett 
tanácsnoki munka?

-Ez a felelősségteljes, nemes 
és szép feladat jelenti egy-
részt az városi ünnepségek 
megszervezését, másrészt a 
testvérvárosi és a nemzet-
közi kapcsolatok ápolását. 
Személy szerint úgy gondo-
lom, hogy az ünnepvárás, 
az ünnepi megemlékezés, 
a más nemzetekkel való 
sikeres kapcsolatterem-
tés mind-mind lelkünket 
gazdagító, nemesítő élmény. 
Megbízatásomnak, mely 
négy évre szól, igyekszem a 
lehető legjobban megfelelni. 
Eddig azt tapasztaltam, hogy 
rengeteg személyes kapcsolat, 
odaadó emberi jó szándék és 
segítőkészség kíséri munká-

mat, amit mindenkinek hálásan köszönök!
 
-Az elmúlt hónapokban melyek voltak 
azok a fontosabb események, melyek 
szervezése az Ön nevéhez fűződik?

-A választások finisében az új képviselő-
testület alakuló ülését szerveztem, amelyre 
a felvidéki hagyományőrző huszárok és 
a szekeres gazdák is meghívást kaptak. 
Október végén az 1956-os forradalom és 
szabadságharcra való méltó megemléke-
zés megszervezése várt rám. Az elmúlt év 
decemberében az „Adventi áhítat” ünnep-
ségünket tartottuk a református templom-
ban. Évek óta ez az egyik legkedvesebb és 
leginkább várt ünnep, hívő és nem hívő 
ember számára, melyet 5 éve honosítottam 
meg Komáromban.  

-Ezt követően a „Város karácsonya” már 
a nemzeti kissebségek (ukrán, német), 
valamint egy testvérvárosi delegáció 
bevonásával hozott új színt és elismerést. 
Februárban soha nem tapasztalt siker volt a 
Magyar kultúra napja a Csokonai Művelő-
dési házban. Csendesen megemlékeztünk 
a kommunizmus áldozatairól is. A február 
és a március már a 20. Komáromi Napok 
szervezésével telt. Ebben a két hónapban 
nem volt különbség az ünnepnap és a 
hétköznap között. Össze kellett hangolni 
a fellépéseket, a résztvevőket és az érdeklő-
dőket is informálni kellett. Akik ismernek, 
tudják rólam, hogy a március 15-i ünnepség 
az egyik szívügyem. A kopjafáknál tartott 
tisztelgés életem vastag betűs része, amit 
minden közreműködőnek és a sorsnak is 
ezúton megköszönök.  
 
-Április 17-én a „Felvidéki tavaszi 
hadjárat”végső állomása Komárom városa 
volt. A város polgármestere ünnepélyesen, 
tisztelgéssel és fogadással köszönte meg 
hagyományőrzők nemzetközi csapatának 
a helytállást az Alapy Gáspár téren. A 
Polgármesteri Hivatal dísztermében Izsa 
község hagyományőrző asszonyai egy cso-
dálatos népviseleti kiállítással és műsorral 
ajándékozták meg a résztvevőket, amelynek 
indítéka hazaszeretet volt! Soha nem remélt 
megtiszteltetésben volt részem ezen a dél-
előttön Izsa község katolikus templomában, 
ahol a Komárom város által ajándékozott 
csapatzászlóra, mint zászlóanya felköthet-
tem a hímzett szalagot. 

-Milyen feladatok várnak Önre a jövőben?

-A 20-ik Komáromi Napok után sincs meg-
állás, hiszen az uniós pályázati kiírásnak 
megfelelően a városközpont felújításához 
kapcsolódva az elkövetkező közel egy évben 
30 nagyszabású programot kell megszervez-
nünk. Szeressük és keressük ezért is a lehe-
tőségeket, hogy mindennapjaink szürkesé-
gét minél több ünnepnap tarkítsa a jövőben!

se

hamrÁK zsóFia tanÁCsnoK
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-Gondolom az Ön családjában még 
evidens volt a német nyelv tökéletes 
ismerete! Mi a helyzet jelenleg? 

-Az édeanyám és a nagyszüleim úgyne-
vezett Donau-svábok voltak. A nagyma-
mám egyáltalán nem tudott magyarul, így 
anyukámék otthon inkább svábul beszéltek. 
Létkérdés volt az, hogy mi gyerekek is jól 
tudjunk németül. Emlékszem, hogy én már 
egészen kis koromban intenzív német okta-
tásban részesültem. Nem heti egy órában, 
hanem minden nap. Egymással otthon is 
németül beszéltünk. Később, amikor már 
nekem lettek gyermekeim, én is fontosnak 
tartottam, hogy megtanulják a nyelvet. 
Általános iskolás korukban le is tették a kö-
zépfokú nyelvvizsgát. Fiaim azóta is nagyon 
jól beszélnek németül, sőt most már angolul 
is.  Azonban azt vettem észre, hogy az 
utóbbi években igencsak megfogyatkozott a 
németül tanuló gyermekek száma.  Tapasz-
talataim szerint a szülők ma már inkább az  
angolt részesítik előnyben.  Ami alapvetően 
nem lenne probléma, de meglátásom szerint 
a mai világban az angol egyedüli ismerete 
már kevés. Itt van a szomszédságunkban 
Ausztria és Németország is, ahol könnyeb-
ben el tudnak helyezkedni a fiatalok  mint 
az angolszász területeken. Ráadásul a német 
ad egy alapot az angol illetve más nyelvek 
megtanulásához. A korábbi években nem 
ösztönözték kellőképpen a gyermekeket. 
Ezen is változtatni szeretnék, jó minőségű 
tankönyvek biztosításával, különféle ver-

senyek szervezésével. Komárom vezetésé-
vel közösen most azon dolgozunk, hogy 
színvonalasabb, többrétű német okatatás 
valósuljon meg a városban. Bízom benne, 
hogy a jövő év augusztusában elindulhat 
egy német nyelű óvoda Komáromban. 
 
-Milyen egyéb programmokkal, rendez-
vényekkel tudják színesíteni a Komárom-
ban élő német kisebbség mindennapjait? 

-Az iskolásoknak elsősorban nyári tábo-
rozásokat, csereüdültetéseket szervezünk, 
hiszen egy adott nyelvterületen sokkal 
könnyebben és gyorsabban tudják elsajá-
títani a németet, sőt megismerkedhetnek 
a német kultúrával, hagyományokkal. 
Ami fordítva is igaz, hiszen a Komárom-
ba látogató osztrák vagy német gyerekek 
is megismerhetik a helyi viszonyokat, a 
magyarok vendégszeretetét. Nemrég egy 
nagy sikerű sváb bált tartottunk, ahová nem 
csak az önkormányzat tagjaink jöttek el, 
de a sramlizenét kedvelő, egyébként német 
gyökerekkel nem rendelkező komáromiak 
is. Hamarosan lesz a városban egy gaszt-
ronómiai hétvége, ahol szeretnénk a német 
tájegység ételeiből ízelítőt adni. Folyamato-
san kutatom és gyűjtöm és  a hagyományos 
német recepteket.  Remélem, hogy egyre 
többen csatlakoznak majd hozzánk. 
 
-Milyen kapcsolatot ápolnak 
a komáromi vezetéssel?

-Rengeteg segítséget és támogatást kapunk 
az önkormányzattól. Szerencsére a város ve-
zetése magáénak érzi a kisebbségeket. Nem 
csak a miénket, de a többiekét is. Sajnos az 
elmúlt években a kisebbségi önkormány-
zatok nem vettek részt Komárom életében, 
nem kaptunk meghívót a rendezvényekre, 
az önkormányzati eseményekre.  Most 
azonban sorra érkeznek a a meghívások, a 
felkéréseket, melyeknek igyekszünk eleget 
tenni. A város vezetése végre értékeli, hogy 
vannak kisebbségekkel foglalkozó civil szer-
vezetek és önkormányzatok Komáromban.

RÖVIdEN

Komárom Város Képviselő-testületé-
nek kiemelt célja a helyi kisvállalkozá-
sok segítése. A városvezetés a díjtételt 
1.500,-Ft/m2/hó összegről 600,-Ft/
m2/hó összegre csökkenti. Az alacso-
nyabb díj több vendéglátóhely üze-
meltetőjét sarkallhatja hangulatos ki-
ülők kialakítására, így összességében 
a város nem esne el jelentős bevételtől. 
Az „alkalmi és mozgó árusítás” díjtéte-
lét 500,-Ft/m2/nap összegről 200,-Ft/
m2/nap összegre csökkentette a testület.

Az önkormányzat nemrég10 milliós 
támogatásban részesítette a rendőrsé-
get.  A cél a lakosság biztonságérzetét 
leginkább befolyásoló jogsértő cselek-
mények megelőzésének, felderítésének, 
valamint az eljárások gyors és szakszerű 
lefolytatásának biztosítása. A rendőrség 
további járőrszolgálat felállítására, bűn-
ügyi akciók végrehajtására, valamint a 
köztereken való fokozott rendőri jelenlét 
biztosítására fordítja majd az összeget.

CSÖKKENT A 
 KÖZTERüLET-hASZNÁLATI díj

KIEMELT TÁMOGATÁS A 
RENdőRSÉGNEK

Évek óta működik a német kisebbségi önkormányzat Komárom-
ban, ám sokáig nem igazán tudták kivenni részüket a  város éle-
téből. Manapság azonba sorra szervezik a versenyeket, bálokat, 
sőt az oktatás területén is hatalmas előrelépést terveznek.

Bemutatkozik a német  
kisebbségi önkormányzat

Beszélgetés Kocsis tiBornéval

a német Kissebségi szavalóversenyen
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1 milliós támogatás a  
megyei katasztrófa alapnak

RÖVIdEN

A komáromi testület legutóbbi ülésén 
új adósságkezelő program beindításá-
ról döntött. Jelen programmal a város 
azokon tud segíteni, akiknek a háztar-
tásában az egy főre jutó havi jövedelem 
nem haladja meg a mindenkori öreg-
ségi nyugdíj legkisebb összegének 200 
%-át, egyedülálló esetén 250 %-át. 
Az adósságkezelésbe bevont lakhatá-
si költségek a gáz-, az áram-, a távhő, a 
víz- és csatornahasználati, szemétszállítá-
si díjtartozás, a közös költség és lakbér-
hátralék, valamint a lakáscélú hitelhát-
ralék.Az adósságkezelési tanácsadást a 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
működteti városban. Telefon: 346-292.

AdóSSÁGKEZELő PROGRAM INdULT

INGYENES A hÁZASSÁGKÖTÉS

Komárom Város Képviselő-testülete 
legutóbbi ülésén határozatban mondta 
ki, hogy a jövőben a házasulandók in-
gyenesen vehetik igénybe a házasságkö-
tési szolgáltatásokat. Korábban mind a 
teremért, mind pedig az egyéb szolgál-
tatásokért, így a köszöntőbeszédért, a 
szülőköszöntésért, a gyertyagyújtásért, a 
zenéért, a pezsgőért, valamint a gyűrű-
párna- gyűrűtálcáért is külön díjat szá-
molt fel az önkormányzat. A most szü-
letett határozat szerint a házasulandók 
illetve bejegyzett élettársi kapcsolatot lé-
tesítők csak akkor fizetnek majd díjat, ha 
a ceremónia a Városházán kívül történik.

Május közepén a komáromi városházán dr. Molnár At-
tila polgármester és Popovics György, a me-gyei köz-
gyűlés elnöke írták alá a megyei katasztrófa alaphoz tör-
ténő 1 millió forintos támogatásról szóló szerződést.

Dr. Molnár Attila elmondta: az év elején történt 
Oroszlány környéki földrengések ismét ráirá-
nyították a figyelmet arra, hogy a természeti ka-
tasztrófákkal szemben muszáj mindig felkészült-
nek lenni. A pár héttel későbbi japán események 
tovább erősítették ezt a gondolatot. Mint isme-
retes a távol-kelten óriási károk keletkeztek, több 
ezren veszítették életüket, szerencsére térségünk-
ben a rengés következtében személyi sérülés 
nem történt, csupán épületek rongálódtak meg. 
Több magas házon hajszálrepedések jelentek 
meg, régi házak kéményei sérültek meg, de az 
otthonát senkinek nem kellett elhagynia. „Fon-
tos, hogy felismerjük annak jelentőségét, hogy az 
ilyen és ehhez hasonló esetekben csak közösen 
tudunk fellépni. Komárom képviselő-testülete 
ezért legutóbbi ülésén úgy döntött, a város 1 
millió forinttal támogatja a megyei katasztrófa-
védelmi alapot” – tette hozzá a polgármester.
Popovics György örömét fejezte ki, hogy egy 
olyan megállapodás aláírására került sor, amely 
illeszkedik a „Segít a megye!” programhoz. 
Most nem egyedül, hanem – mások mellett 
– Komárom várossal együtt segít a megye a 

2011. január 29-i földrengés károsultjain. „A 
megyei katasztrófa alapot elsősorban a 2010. 
május-júniusi esőzések megyei károsultjainak 
megsegítésére, 20 millió forint elkülönítésé-
vel hozta létre a megyei közgyűlés. Pályázati 
úton, széleskörű összefogás eredményeként 
mintegy 170 megyei család kárenyhítését, 
közel 25,5 millió forinttal támogatta az alap.

Az előzetes egyeztetések lefolytatását követően 
összességében most 10 millió forint áll rendel-
kezésre a földrengéskárosultak megsegítésére. 
Ez fele részben az alapból folyósított pénzügyi 
támogatásból, fele részben a leginkább érintett 
megyei települések által biztosított pénzeszköz-
ből, vagy szolgáltatásból áll össze. A pályázható 
pénzeszközből Bakonysárkány, Bokod, Kecskéd, 
Kömlőd, Környe, Oroszlány, Várgesztes és 
Vértessomló károsultjai részesülnek a közgyűlés 
döntése értelmében” – zárta gondolatait az elnök.
A pályázati felhívás, és az alap szabályzata 
megtalálható a megyei önkormányzat hivatalos 
honlapján (www.kemoh.hu)”.  
 
                                                                              rg

dr. molnÁr attila polgÁrmester és  
popviCs györgy a megyei Közgyűlés elnöKe az alÁírÁson

EGÉSZSÉGüGYI PÁLYÁZATOK

Egészségügyi prevenciós pályázatot 
hirdet az önkormányzat. A kiírással az 
egészséges táplálkozással, az aktív test-
mozgás népszerűsítésével, vagy épp a 
drog, a dohányzás, és az alkohol elleni 
küzdelemmel kapcsolatos programok 
megvalósulását segíti a város. De pályáz-
hatnak az AIDS megelőzésével, a családi 
életre neveléssel, a baleset megelőzéssel, 
az elsősegélynyújtással, a szív és érrend-
szeri betegségekkel, a daganatos meg-
betegedések megelőzésével, valamint 
szűrővizsgálatok megszervezésével kap-
csolatos programok kezdeményezői is. A 
rendelkezésre álló forrás 6 millió Ft.
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Egy békEdiktátum, 
amEly ma is sEbEkEt Ejt

magyarország 1920. június 4-én írta alá a trianoni békEdiktátumot, amEly-
nEk kövEtkEztébEn ElvEszítEttE lakosságának háromötödét, tErülEténEk pEdig  
kétharmadát. a szErzŐdésnEk máig ható kövEtkEzményEi vannak, mElyEk  
maghatározzák az Egész közép-Európai külpolitikai viszonyrEndszErt. magyar-
ország 1920. június 4-én írta alá a trianoni békEdiktátumot, mElynEk kövEtkEz-
tébEn ElvEszítEttE lakosságának háromötödét, tErülEténEk pEdig kétharmadát.  
a szErzŐdésnEk máig ható kövEtkEzményEi vannak, amElyEk maghatározzák az Egész 

közép-Európai külpolitikai viszonyrEndszErt. 
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�� Folytatás a következő oldalon

-Beszéljünk egy kicsit arról, hogy mi-
lyen hangulatok uralkodtak a 20. század 
eleji magyar nemzetiségi politikában! 
Milyen alapvető előzményei voltak 
a trianoni szerződés aláírásának?

-A dulalizmus időszakában a magyar 
politikai elit szigorú nemzetiségi politikát 
folytatott. Gondoljunk csak az 1907-ben 
elfogadott és Apponyi Albert nevéhez 
fűződő oktatási törvényre, mely az elemi 
nemzetiségi iskolákban kötelezővé tette a 
magyar nyelv tanítását. Ez súlyosan sértette 
a nemzetiségek jogait és oktatási autonómi-
áját. A törvényt nem is tudták kellőképpen 
betartatni. Másrészt az első világháború 
jelentősen megtörte az ország gazdasági 
fejlődését, a vereség után egy zűrzavaros 
időszak következett.  
 
Az 1918-19-es forradalmak miatt Ma-
gyarország nem is tudott részt venni az 
1919 elején megnyíló békekonferencián. A 
tárgyalási szakaszban nagy szerepet játszot-
tak az első világháború végén megalakuló 
nemzeti tanácsok, elsősorban a Csehszlovák 
Nemzeti Tanács, a románság, valamint a 
szerb-horvát-szlovén állam képviselői,akik 
arra törekedtek, hogy a nagyhatalmak ko-
rábban adott ígéreteiket teljesítsék. 1919-ben 
Magyarország nagy része megszállás alá 
került. Jócskán túllépve a nyelvi határokat 
a szerbek egészen a Nagykanizsa-Pécs-
Szeged vonalig, a románok majdnem a 
Tiszáig nyomultak előre, a csehszlovák 
csapatok pedig a Felvidéken kívül az 
ország északi területeit is elfoglalták.
 
-Eléggé zűrzavaros időszakban indult 
útnak a magyar küldöttség. Tulajdon-
képpen mire számíthattak Páriszban? 

-A magyar békeküldöttség Apponyi 
vezetésével 1920. január 5-én indult el 
Franciaországba. A delegáció tagja volt még 
gróf Bethlen István és gróf Teleki Pál is. 
Külön poggyászkocsi szállította az iratokat, 
ez is bizonyítja, hogy a magyar küldöttség 

komoly béketárgyalásokra számított. A 
békefeltételeket, melyek Magyarország 
számára katasztrófális következményekkel 
jártak, január 15-én vették át. Ennek ér-
telmében az országnak le kellett mondania 
lakosságának háromötödéről és területé-
nek kétharmadáról. A magyar küldöttség 
mindössze egy lehetőséget kapott arra, hogy 
a saját álláspontját kifejtse.  
 
Apponyi a francia külügyminisztérium 
épületében elmondott beszédében a tör-
ténelmi Magyarország fennmaradásának 
szükségességét hangsúlyozta, kifejtve, hogy 
az ország feldarabolása súlyos gondokat je-
lenthet majd egész Európa számára. Ekkor 
mutatták be az úgynevezett vörös térképet 
is, melyen vörössel jelölték a magyarok által 
lakott területet, egyéb színekkel a különbö-
ző nemzetiségeket, fehérrelpedig a lakatlan 
területeket. A térkép számarányát tekintve 
tökéletesen megfelelt az etnikai elveknek, 
viszont a vörös szín látványa a térképen 
többnek mutatta a magyarság számát. Volt 
ennek egyfajta pszichológiai vonzata.  
 
A beszéd valóban gyakorolt némi hatást a 
hallgatóságra, különösen az angol kül-
ügyminiszterre, Lloyd George-ra, aki ezt 
követően szakértői tárgyalásokat megin-
dítását kezdeményezte. Az angoloknak 
egyre inkább hajlottak affelé, hogy be 
kell tartani az etnikai elveket, legalább a 
magyar többségű területek, így a Csallóköz 
vagy Észak-Erdély esetében. Az olaszok is 
hajlandónak mutatkoztak erre, a franciák 
azonban nem. A francia külpolitikának ek-
kor már határozott célja volt az úgynevezett 
egészségügyi övezet kialalakitása, a bolsevik 
uralom távoltartása érdekében, Lengyelor-
szág, Románia, Csehszlovákia és Jugoszlá-
via bevonásával. Végül az angolok is beadták 
a derekukat és március táján kialakult az 
az álláspont, hogy az eredeti békefeltétele-
ket kell aláíratni Magyarországgal. A hír 
hallatán a magyar békeküldöttség lemon-
dott, az azonban az egyértelmű volt, hogy 

a szerződés aláírását nem tagadhatják meg. 
Magyarországon megindult a vita, hogy ki 
legyen az aláíró. Apponyinak, Telekinek és 
Bethlennek is nagy szerepet szántak még 
a hazai politikában, így nem akarták őket 
politikai hullává tenni azzal, hogy ők ratifi-
kálják a békeszerződést.  
 
Végül Benárd Agoston népjóléti. és 
munkaügyi miniszter valamint Drasche-
Lázár Alfréd követet tették ezt meg 1920. 
június 4-én, a délutáni órákban. Máig 
félreértések vannak a helyszínt illető-
en, több helyütt a Kis-Trianon palotát 
említik, valójában a Nagy-Trianon pa-
lota egyik csarnoka adta a helyszínt. 

-Mit tartalmazott maga a békeszerződés? 

-A békeszerződésnek 14 része és 364 cikke-
lye van. A szerződés értelmében az ország-
nak le kellett mondania területének kéthar-
madáról. Ez a gyakorlatban azt jelentette, 
hogy a 282 000 km2-ből mindössze 93 073 
km2 marad meg, a lakosok száma pedig 8 
millió alá csökkent. Magyarország nemzet-
állammá vált, mindössze a németek (400 
ezren)és a szlovákok (140 ezren) maradtak 
jelentősebb számban az országban. Az or-
szág ezt követően gazdaságilag és iparilag is 
megtorpant, hiszen az elcsatolt területeken 
maradta a mezőgazdasági területek és az ás-
ványi lelőhelyek nagy része. További gondo-
kat okozott, hogy több mint fél millió me-
nekült érkezett Magyarországra az elcsatolt 
területekről. Többségükben állami tisztvise-
lők és családtagjaik. Ők évekig a budapesti 
pályaudvarokon vagonokban éltek, mert 
nem tudtak lakást biztosítani a számukra. 

                    

                   a korszakot blaskó józsEf történElEm tanár ElEmzi.

„a mai napig súlyosan fertőzi a szomszédos  
országokkal folytatott politikát, 

sőt az egész közép-európai viszonyrend-
szert a trianoni békediktátum utóélete”
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-Az ezt követő években milyen utóélete volt Trianonnak?

-A két világháború között az egész Horthy-korszak külpolitikáját 
meghatározta a revizió. Abban, hogy Magyarországnak az elsza-
kított területeket vissza kell szereznie, tulajdonképpen az egész 
magyar politika egyetért, még az ellenzék is. Legfejjebb azon ment 
a vita, hogy a történelmi Magyarországot vagy „csak“ az etnikai 
alapú területeket szerezzék-e vissza. A revizió oda vezetett, hogy 
Magyarországnak a náci Németországgal kellett szövetséget kötnie, 
hiszen csak tőle remélhette ezen célok megvalósitását. Tény, hogy az 
I. és a II. bécsi döntésnek köszönhetően jelentős területek kerültek 
vissza az országhoz, ez azonban olyan elkötelezettséget járt, mely a 
második világháborús tragédiához vezetett. A kommunist időszak-
ban a revíziós tervekről beszélni sem lehetett, hiszen az internacio-
nalista gondolkodás szellemében a szomszédos szocialista országok 
érzékenységére tekintettel kellett lenni. A rendszerváltás után ismét 
megjelentek a reviziós gondolatok bizonyos politikai körökben.

-Milyen enyhíthetné napjainkban a trianon okoz-
ta feszültséget a külpolitikában és a lelki sérü-
léseket az anyaországtól távol élőkben? 

-Tény, hogy mind a mai napig súlyosan fertőzi a szomszédos orszá-
gokkal folytatott politikát,sőt az egész közép-európai viszonyrend-
szert a trianoni békediktátum utóélete. Csehszlovákia és Jugoszlávia 
megszűnése is bizonyítja, hogy a szerződés egy teljesen elhibázott, a 
népek önrendelkezését figyelmen kivül hagyó döntés volt. A fenn-
maradt kis államok jelenleg is súlyos identitásválsággal küzdenek, 
nem véletlen, hogy egy 19. századi nemzetállami politikát folytat-
nak. Véleményem szerint ma a területi visszacsatolás teljesen elkép-
zelhetetlen. Egyedüli megoldást a teljes körű autonómia jelentene. A 
jelenlegi kormányzat a kettős állampolgárság megadásával és a vá-
lasztójog új alkotmányba való rögzitésével kísérletet tesz arra, hogy 
a határontúli magyarságot lélekben visszacsatolja az anyaországhoz.

se

gróF telei pÁl

gróF bethlen istvÁn

gróF appoÁnyi albert

FelvidéKi Kitelepítés

„A két világháború között az egész Horthy-korszak külpolitikáját meghatározta a revizió”



KULTúRA 17

- Honnan jött az ötlet, hogy Tri-
anonról készítsen filmet?

- Személy szerint engem mindig is érde-
kelt ez a téma, mert úgy gondolom, hogy a 
XX. század történelmét soha nem fogjuk 
megérteni Trianon nélkül. Sem a Horthy-
korszakét, sem az utána következő idősza-
két, de napjaink történéseit sem. Ehhez 
sok mindent kell bepótolnunk, amiről 
korábban nem lehetett beszélni, ami az 
iskolai tankönyvekből kimaradt, vagy amit 
tudatos hazugságként sulykolt belénk az 
aktuális hatalmon lévő politikai vezetés. Az 
lenne az elérendő cél, hogy tisztán lássuk az 
összefüggéseket, mert csak így alakulhat ki 
egy mélyen átélt értelmes történelmi tudat, 
amelyre minden nemzetnek nagy szüksége 
van. Persze egyetlen film önmagában nem 
változtat meg semmit, de én abban remény-
kedem, hogy hozzájárulhat a történelmi 
érdeklődés fenntartásához, a tudatunk-
ban lévő fehér foltok eltüntetéséhez. 
 
- Filmjének története nem mindennapi. 
2004-ben például a közszolgálati televí-
zióban  nem engedélyezték bemutatását!

- Kezdjük ott, hogy az eredeti elképzelés 
szerint játékfilm készült volna, mely több 
generáción keresztül mutatja be egy család 
történetét Trianontól napjainkig. Egy olyan 
családét, amelynek tagjait a trianoni tragé-
dia következtében országhatárok választják 
el egymástól. Erre “természetesen” az akkori 

politikai vezetéstől egy fillért nem kaphat-
tam, hiszen az elmúlt két ciklus politikai 
vezetése valóságosan is félt a történelemtől, 
főleg a XX. század eseményeinek feltárásá-
tól. Nyilvánvaló ugyanis, hogyha őszintén 
beszélünk a dolgainkról, akkor bizony sok 
mindent be kell vallani. Végül egy 14 részes 
dokumentumfilm-sorozat készült el, Velünk 
élő Trianon címmel. Sugárzása a 2004-es 
trianoni évfordulón kezdődött volna az m1 
csatornán. A sorozat bemutatását azonban 
Romsics Ignác pársoros véleményezésére 
hivatkozva Sipos Pál főszerkesztő és az 
MTV akkori vezetői, Baló György és társai 
betiltották, elegánsabban fogalmazva levet-
ték a műsorról.  
 
Ekkor felmerült bennem, hogy azért 
valahogy mégiscsak nyilvánosságra kellene 
hozni. Viszont egy 14 részes sorozatot 
ügyetlen dolog moziban bemutatni, ezért 
készítettem el a 2 órás mozi változatot 
Trianon címmel. Ez meglehetősen szen-
vedélyes körülmények között a budapesti 
Uránia Nemzeti Filmszínházban került 
bemutatásra. Nagy félelmek után lassan 
az országos vetítés-sorozat is megindult, 
majd később az országhatáron túl élők is 
láthatták a filmet. Így több százezren nézték 
meg anélkül, hogy bármilyen reklámja lett 
volna. Ez a nagy érdeklődés határon innen 
és túl számomra azt jelzi, hogy az embe-
rekben komoly igény van saját történelmük 
valós, őszinte és nyílt feltárása iránt.  
  

-  Véleménye szerint jelenleg meny-
nyire időszerű a trianoni tra-
umáról filmet készíteni?
- Trianon a ma élő emberek életét is befo-
lyásolja. Ez a drámai lelki-szellemi zavaro-
dottság és összevisszaság, amelyben élünk 
többek között a Versailles-i békerendszer 
következménye. Nélküle Hitler nem tudott 
volna hatalomra kerülni Németországban, 
Trianon nélkül nem sodródtunk volna a 
német ölelésbe a két világháború között, 
hiszen nem darabolják fel Magyarországot, 
így nincs revíziós gondolat sem. Trianon 
nélkül nincs második világháború, vagy 
legalábbis nem ilyen lefolyású. Trianon 
nélkül nem kerültünk volna szovjet befolyási 
övezetbe, és nem lenne 91 éves, de ha 1945-
től számoljuk, akkor is legalább 45+20 éves 
történelmi megkésettségünk sem, amellyel 
jelen pillanatban is küszködünk. Trianon 
nélkül ma Ausztria életszínvonalán élnénk. 
A demokratikus intézményrendszerek 
struktúrája és fejlettsége legalább olyan 
minőségű lenne, mint Nyugaton.  
 
- Művészeti eszközökkel csökkenthető az 
a feszültség, ami a térségben kialakult?  

-  A feszültség csökkentése érdekében a mű-
vészet, a kultúra és az oktatás annyit tehet, 
hogy őszintén feltárja ezeket a folyamato-
kat, bemutatja az emberi drámákat. Csak 
akkor tudunk gondolkodni azon, hogy mit 
kellene cselekednünk, ha megismerjük saját 
történelmünket. A cselekvés nyilvánvalóan 
nem a határok átrajzolását jelenti, hanem 
a határon túl élő, még mindig nagyszámú 
magyarság életkörülményeinek javítását és 
demokratikus jogainak biztosítását. Azért, 
hogy a külhoni magyarság ne fogyjon el, ne 
erőszakos politikai asszimiláció elszenvedője 
legyen, hanem megmaradjon nyelve és isko-
lája. Azért, hogy a fiatalok ne akarjanak el-
vándorolni, hanem magyar nemzetiségükre 
büszkén lehessenek egyenrangú állampol-
gárai a környező országoknak. Azért hogy a 
boldogulni tudjanak szülőföldjükön, jövőké-
pük legyen, megmaradhasson magyar iden-
titásuk, kultúrájuk, akinek nem kell félniük 
a következményektől, ha magyar állam-
polgárságért is szeretnének folyamodni. se

Ma is élő történelem
A Komáromi Televízió és a Híd Televízió június 4-én 18 :30 órakor  
mutatja be Koltay Gábor 2004-ben készült Trianon-filmjét. A rendezővel  
az alkotás megszületéséről, hányattatásáról és aktualitásáról beszélgettünk.

a béKerendszer KövetKezménye 50 éves lemaradÁsunK

Koltay gÁbor rendező
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premierdarabbal Készül a magyaroCK dalszínhÁz

Fehérlaposok
A Magyarock Dalszínház június 3-4-5-én a Monostori erődben mutatja be legújabb  
darabját, a Fehérlaposokat. A rockopera a kitelepítések történetét dolgozza fel. Vizeli Csaba  
és Másik Lehel a Kecskés László Társaság felkérésére írta meg a művet.  A főszerepet Varga  
Miklós játsza, de láthatjuk a színpadon Pankotay Pétert, Laklóth Aladárt, Makrai Pált,  
Bodnár Vivient, Gerdesits Ferencet és természetesen a Magyarock Dalszínház tagjait is.

-Honnan jött az ötlet, 
hogy pont a kitelepítések-
ről írjatok egy darabot?

V. CS. A Kecskés László Tár-
saság kért fel bennünket erre. 
Mikor először beszélgettünk a 
kitelepítésekről, akkor kezde-
tem el gondolkodni történelmi 
ismereteimen.  Rájöttem, 
hogy az iskolában szinte 
semmit sem tanultunk erről, 
holott Komáromhoz nagyon 
is köthető lenne. Gyakorlati-
lag helytörténeti vonatkozása 
van. Elkezdtem olvasgatni a 
visszaemlékezéseket, melyek-
ből óriási drámák bontakoztak 
ki.  A Kecskés László Társaság 
célja az volt, hogy a modern 
zene eszközével fogjuk meg a fiatalokat. 
Ugyanis egyre kevesebben vannak azok, 
akik átélték a kitelepítést. Az újabb gene-
ráció tagjait pedig már nem érintik meg 
annyira a történtek. A Kecskés László 
Társaság elképzelése egybevágott a miénk-
kel, így belekezdtünk a darab megírásába.  

-Mi szolgáltatott alapot a  
Fehérlaposok megírásához?

V. Cs. Elsősorban a visszaemlékezések. A 
Társaság kifejezett kérése az volt, hogy a 
történet részesei lehetőleg magukra ismerje-
nek a darabban, érezzék, hogy ugyan más a 
történet, de egy kicsit azért mégis a sajátjuk. 
Mindezt igyekeztem úgy színpadi játékká 
alakítani, hogy a történelmi tények a csalá-
dok személyes drámáján keresztül bonta-
kozzon ki.  Annak ellenére, hogy alapvető-
en a visszaemlékezéseken alapul a történet a 
szereplők és a helyszínek kitaláltak, ez kitá-
gítja a színészi és a színpadi lehetőségeket is. 

-Miben különbözik a Fehérlaposok az 
általatok korábban írt daraboktól?

 

M. L. Nem sokban különbözik a korábbi 
darabjainktól. Az aranyemberhez abban 
hasonlít, hogy végig szól benne a zene. Az 
aranyember azonban egy romantikus törté-
net, ami a Fehérlaposokról egyáltalán nem 
mondható el. Zeneileg közelebb áll a Klap-
kához. Ott viszont az egész mű a valóságon 
alapult, valós szereplőkkel és helyszínekkel. 
A Fehérlaposok zenéje jóval rockosabb lesz. 
Hiszen egy olyan elfeledett, a történelem-
könyvek által sem traktált nehéz időszakról 
szól, mely megköveteli a kemény zenét.  
-Milyen szereposztással lát-
hatjuk a darabot?

V. Cs. A darab főszereplője Varga Mik-
lós lesz, ami nagy élmény számunkra is. 
Többször dolgoztunk már Varga Miklóssal, 
de ez lesz az első alkalom, hogy egy saját 
magunk által írt darabban a kezdet-kez-
detétől ő is közreműködik. Ezen kívül a 
Fehérlaposokban játszik még a Madách 
Musical Pályázaton megismert két nagy-
szerű művész, Pankotay Péter és Laklóth 
Aladár, illetve a Magyarock Dalszínház 
korábbi produkcióiban már korábban is 
feltűnt Makrai Pál, Bodnár Vivien és 

Gerdesíts Ferenc is. Emellett természete-
sen a Magyarock Dalszínház társulata is 
aktívan kiveszi a részét a produkcióból. 
-Eredetileg Koltay Gábor ren-
dezte volna a Fehérlaposokat!

V.CS. Igen, azonban Koltay Gábort idő-
közben kinevezték a budapesti József Attila 
Színház megbízott igazgatójává. Mivel idő 
hiányában Koltay nem tud teljes mellszé-
lességgel a darab mellé állni, úgy döntött, 
hogy nem vállalja a rendezést. Ezért a 
Dalszínház régi ismerősét, a Will Shakes-
peare című előadás rendező-koreográfusát, 
Bakó Gábort kértem fel rendezőnek. Bakó 
profizmusa, kiváló ötletei, szakmai mun-
kája garancia az emlékezetes produkcióra.

-Elárulnátok még valami-
lyen kulisszatitkot?

M. L. Nem tudom ilyen esetben mi számít 
kulisszatitoknak. Azt azonban elmondhat-
juk, hogy a premiert követően a teljes zenei 
anyagot tartalmazó CD lemez is fog készül-
ni, illetve a díszleteket városunk főépítésze 
az  Ybl-díjas Siklósi József tervezi. (se)

marhavagonban tolonColtÁK Ki a Kitelepített magyaroKat 



bAbA-MAMA 19

A védőnő válaszol
Baba-mama rovatunk-
ban szeretnénk segítséget 
nyújtani a várandós kis-
mamáknak és az újdonsült 
anyukáknak. A komáromi 
védőnők több évtizedes ta-
pasztalatait felhasználva, 
praktikus jótanácsokkal és a 
leggyakoribb kérdések meg-
válaszolásával igyekszünk 
könnyebbé tenni az új taggal 
bővülő családok életét.

Sokan nem is gondolnák, hogy milyen 
sokrétű a védőnői munka. Lényege a 
komplex családgondozás és a prevenció, 
melynek része a rendszeres családlátogatás, 
a harmonikus szülő-gyermek kapcsolat 
kialakítása, a gyermek szocializációjának és 
fejlődésének segítése, valamint az egészséges 
életmódhoz szükséges ismeretek nyújtása. 
Rovatunk első részében a várandósággal 
és a baba világra jövetelével foglalkoz-
tunk, most pedig az első három hónap 
legfontosabb teendőit vesszük számba. 

A védőnők a szülést követően hat hétig 
hetente látogatják az újszülöttet és az 
anyukát. A legfontosabb kérdések közé 
ebben az időszakban a megfelelő köl-
dökápolás, a szoptatás, a bőrápolás, az 
öltöztetés és a levegőztetés tartoznak. 
Ügyeljünk arra, hogy a köldökcsonkot ne 
érje víz, fertőtlenítős hintőporral és szalicilos 
alkohollal kezeljük, míg a csonk le nem esik. 
A babák bőre általában száraz, így tanácso-
sabb a boltokban kapható termékek helyett 
az orvos által felírt fürdetőkrémet használni. 
A csecsemőket is az évszaknak megfelelően 
kell öltöztetni, ügyelve a réteges ruházatra és 
a jó minőségű pamut holmikra. A levegőz-

tetésnél tartsuk be a fokozatosságot. Először 
öltöztessük fel a babát és tegyük a nyitott 
ablak mellé, majd amikor kivisszük a leve-
gőre, akkor folyamatosan növeljük az időtar-
tamot. Az ősszel és télen született babáknál 
mindenképpen várjuk meg a három hetes 
kort, és ha a hőmérséklet -5 fok alá esik, 
akkor már ne vigyük ki őket a levegőre. 

Az újszülött látogatás során beszélünk 
a lázcsillapításról  is. Ez mindig kúppal 
történik,amit a gyermekorvos ír fel, de 
magas láz esetén használ a hűtőfürdő és a 
borogatás is. Az anyatej összetétele megfe-
lelő mennyiségben tartalmazza a csecsemő 
fejlődéséhez szükséges vitaminokat,kivéve 
a K és D vitamint,amit pótolni kell. A 
szoptatást igény szerint végezzük. Azt, 
hogy megfelelő mennyiségű tejet kap-e a 
baba úgy tudjuk meg, hogy testsúlyonként 
150 grammnyi tejet számolunk. A súly-
gyarapodást az első hónapokban célszerű 
szigorubban követni. Amíg az anyukák 
szoptatják babájukat, muszáj odafigyelniük 
a táplálkozásukra. Kerüljék a puffasztó 
ételeket, a hüvelyeseket, folyamatosan 
pótolják a folyadékot is. Akárcsak a váran-
dóság alatt, most is a legfontosabb jótanács 
a változatosság és a mértékletesség lehet. 

Az újszülöttek életük első hónapjaiban 
több védőoltást kapnak. Az elsőt még a 
kórházban a TBC ellen, majd két hóna-
posan egy komplex oltást, mely magában 
foglalja a diftéria, a tetanusz, a szamárkö-
högés, a gyermekbénulás és a Haemophilus  
Influenzae B baktérium elleni olrtóanyagot. 
A pneumococcus elleni oltás nem kötele-
ző, azonban a magyar állam a két év alatti 
gyermekeknél ingyen biztosítja az oltó-
anyagot. Amennyiben a szülök ezt igénylik, 
akkor a csecsemő ezt is az előbb említett 
oltásokkal együtt kapja meg. Három hóna-
pos korban megismétlik az előbb említett 
oltásokat, a pneumococcus kivételével, négy 
hónaposan pedig ismételten a két hóna-
posan beadott oltást kapják meg a babák a 
pneumococcus elleni hatóanyaggal együtt. 

Ne feledjük, hogy a csecsemőket 5-6 
hetesen csípő- és veseultrahangra kell 
vinni. Az első időszakban kötelező a 
státuszvizsgálat is, amit a védőnő végez 
el. Erre egy és három hónapos korban 
kerül sor, amikor is megnézik a baba 
testi és szellemi fejlődését, kitérve a 
pszichomotoros és mentális fejlődésre, a 
látás, a hallás, valamit a beszédfejlődésre. 
                                                                        se
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A nyugati országokban, beleértve Ame-
rikát, Angliát és Németországot is, az 
érdeklődés az alternatív gyógyászat iránt 
jelentősen megnőtt. Az alternatív orvoslás 
szerint lennie kell egy egységes és alapvető 
kezelésnek, mely összességében gyógyítja 
a betegségeket. 
 
Ugyanis a betegség egy életmód, szokás 
eredménye. Az alternatív orvoslás látja, hogy 
a gyógyítás életmódváltáshoz és a páciens 
azon szokásainak megváltoztatásához kap-
csolódik, melyek a betegség kialakulásához 
vezettek. Átfogóan áttekinti a beteg életét és 
azonosítja a betegség alapvető okait. 
 
Ha nagyon egyszerűen fogalmazzuk meg, 
miért is betegszünk meg, akkor ez négy 
dologra vezethető vissza. Gerinc-ideg-vér-
csi Gerincünket napi 24 órán át vesszük 
igénybe és ha nem törődünk vele, akkor a 
gerinc-rendellenességek következtében az 
idegszálak nyomás alá kerülnek, és így a 
belső szervek működése is megváltozik. Ha 
ebből kifolyólag a vérkeringéshez kapcsoló-
dó szervek működése- mint pl. a szív, a vese, 
a lép és a máj – megváltozik, a vérkeringés 
sem lesz megfelelő. A negyedik pedig ha 
az energiacsatornákban akadály képződik, 

és megakad a csi energiaáramlás, akkor a 
test gyengül és megbetegszik. Mindezek 
valóban visszavezethetők az életmódunkra, 
az étkezési, testtartási, testmozgási szo-
kásokra.  Éppen ezért soha sem a test egy 
kiragadott részét kell kezelgetni, vagy egy 
tünetre azonnali tablettákat bekapdosni, 
hanem mindig a test egészét kell tekinteni. 
Így gyógyítanak az ázsiaiak. 
 
Ők javasolnak olyan orvostechnikai eszköz 
minősítéssel rendelkező gerinckezelő 
készülék használatát is, ami a gerincnek 
teljesen biztonságos és megfelelő, s ami 
nem csupán nyújtja a gerincet, hanem a test 
teljes egészét infravörös hővel melegíti is 
egyben. Ezzel segítjük, hogy jobb legyen a 
vérkeringés is. A testünket mindig me-
legen kell tartani. Ehhez pedig jó vérke-
ringés szükséges, máskülönben könnyen 
elindulhat egy daganatos folyamat.

Mindemellett a koreaiak azt is nagyon jól 
tudják, hogy miként tudjuk még serkenteni 
a belső szerveink működését. Ez pedig nem 
más, mint a TAPSOLÁS! 
 
1. Nyissa szét teljesen az ujjait, feszítse őket 
hátra és tapsoljon úgy, hogy csak a tenyerét 
használja, miközben a csuklói összeérnek. 

Csak a tenyerekkel történő tapsolás erősíti a 
belső szervek működését. 
 
2. Tapsolás az ujjakkal 
 
Tegye össze a kezeit, csak az ujjak érjenek 
egymáshoz. Tapsoljon úgy, hogy csak 
az ujjakat használja; természetesen nem 
fogjuk hallani a tapsolás jellegzetes hang-
ját. Ez a tapsolás stimulálja a szívet és a 
hörgőket, ezért ezen részekkel kapcsolatos 
betegségek kezelésében hatásos. Külö-
nösen hatékony azoknál az embereknél, 
akiknek az orrukkal van problémájuk

Tapsolás ököllel

Tapsoljon az ökleivel úgy, hogy az ujjai 
érjenek össze. Lehet, hogy először egy kicsit 
fájni fog, de ha megszokja, hallani fogja 
a fakopogás szerű hangot anélkül, hogy 
fájdalmat érezne. Hatásos fejfájásra és váll 
körüli fájdalmakra. 
 
Tapsolás ujjheggyel 
 
Tapsoljon úgy, hogy csak az ujjak hegyét 
használja. Ha az ujjhegyet folyamatosan 
stimuláljuk, az jót tesz az ujjhegyekkel ösz-
szekötetésben levő szemeknek és az orrnak. 
Javítja a krónikus nátha tüneteit, a látást, és 
hatásos olyanoknál, akik könnyen meg-
fáznak vagy hamar elindul az orruk vére.

Ha segíteni akarsz egy embernek, küldd el 
a KOMÁROMI CERAGEM központba 

Belső szerveink működésének serkentéséhez egy egyszerűnek és bohókás-
nak tűnő dologgal járulhatunk hozzá, mégpedig a tapsolással.

Öngyógyítás tapsra
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„Életem fő mozgatórúgója a sport”
Illés László,43 éves edző, nemrég Pro Urbe Díjat vehetett át a komáromi képviselő-testület-
től. Sikerről, eredményekről, csapatról, közönségről, a jelenről és a jövőről beszélgettünk.

-Gazdag sportmúlttal és sikerekkel büsz-
kélkedhet.  
 
- Életem fő mozgatórugója a sport, mivel 
munka mellett végzem, ezért hobbinak 
tekinthető, de én ennél sokkal fontosabbnak 
tartom. Fő céloma jó hangulat megteremté-
se és a csapaton belüli összhang kialakítása. 
A nyugodt munkához szerintem a legszük-
ségesebb dolog a megfelelő információ eljut-
tatása a játékosokhoz, valamint a megfelelő 
feltételek megteremtése a sportoláshoz. 
Mindenképpen a szakmai csapatmunkában 
hiszek, és ehhez szeretem megkeresni a 
megfelelő személyeket. Hiszek a fokozatos 
csapatépítésben, de ehhez idő kell, tehát 
az eredmények egy bizonyos idő után kell, 
hogy jöjjenek.  
 
-Komárom Város Önkormányzata nem-
rég Pro Urbe díjban részesítette.. 
 
-Meglepetésként ért ez a kitüntetés, 
örömmel fogadtam. Húsz éves sportmúl-
tamat fogadták el, illetve értékelték. Itt kell 
megemlítenem, Paulovics Imre nevét, aki a 
kezdetektől fogva segített, csakúgy, mint ifjú 
Galambos Tamás és a KKV. Sokat köszön-
hetek nekik, és csapatom játékosinak. 

-Miben látja a Szőnyi Palánkdön-
getők sikerének titkát? 
 
-Óriási tömeg van kint a pályán, a 
játékosok, pedig mindent meg-
tesznek a győzelemért, a sikerért. 
Fantasztikus érzés, amikor egy tor-
nateremben bent van 300 ember és 
csak nekünk drukkol, csak nekünk 
szurkol. Ez mind a játékosok, mind 
pedig az edző számára lúdbőröztető 
élmény, feltölt minket. Úgy érzem 
a város, ki van éhezve a sikerekre, 
főleg a csapatsportra, ezért fontos, 
hogy újab és újabb generációkat 
neveljünk rá a sportszeretetre. 
Kiemelten fontos az utánpótlás. A 
floorballban van húzóerő. Ez egy 
új fiatal sportág, egy nagybetűs 
sikersztori.  
 
-Ha már említette az U14 es csapa-
tot, hány utánpótlás csapat van? 
 

-Nagyon sok utánpótlás csapat van, a legki-
sebb korosztálytól az U7-U8. az U13, U14, 

-U16- osak és utána van egy kis törés, az 
U19 – es csapatunk jön, mert hazánknak 
nem igazán van ilyen korosztályú csapata. 
Az egész egyesületben már több mint, 100 
igazolt játékos van. Egyenrangúak vagyunk 
a legjobb csapatsportággal, talán már meg is 
előztük őket. 
 
-Az edzőnek mekkora szerepe van a siker-
ben, a diadalmenetben? 
 
-A lényeg, hogy az edző elhivatottságból 
dolgozzon. Égjen benne a tűz. Lélegez-
zen együtt a csapattal. Ha ezt nem tudja 
megtenni, bukott az ügy. Abban, ahogy 
adott alkalommal teljesít a egy csapat, abban 
az edzőnek is mindig része van. A sikerben 
benne van a közönség, a hangulat, a társa-
ság, a csapatszellem, ahol ez nincs meg, ott 
még a szép eredmények is eltörpülnek. 
 
-A bajnoki döntő „elúszott”? Ez nagy 
veszteség volt a csapatnak. 
 
- Sajnos, de túl vagyunk rajta. Nemrég 
bajnoki mérkőzést játszottunk, aki meg-

nyerte a mérkőzést, az nyerni a bajnokságot 
is. Döntetlennél az ellenfelünk nyerte volna 
meg a tabella első helyét. Jól játszottunk, 
fantasztikus körülmények között, 4 perccel 
a befejezése előtt azonban kaptunk egy 
emberhátrányos gólt, ezután muszáj volt 
letámadnunk, mert nekünk csak a győzelem 
volt a jó ahhoz, hogy elsők legyünk. Utána 
kaptunk még egy gólt. Így kikaptunk 5:4 
–re. Véleményem szerint semmi szégyen-
keznivalónk nincs. Harcoltunk. Az ellenfél 
jobban jött ki, kupadöntőn majd mi jövünk 
ki jobban…. 
 
-Milyen célt tűztek ki a bajnoki rajt előtt? 
 
-Az elnök úrral azt a célt tűztük ki, hogy 
a tavalyi 5. helyről jó lenne visszakapasz-
kodni a dobogóra. Ez sikerül. Hozzáál-
lásban, játékban kiválóan teljesítettünk. 
Elégedett vagyok az éves munkával, 
ugyanakkor volt rengeteg problémánk 
is ebben az évben, de feljöttünk. Legna-
gyobb élményem volt visszahódítani a 
közönségünket, ez maximálisan sikerült. 

-A lányokról még nem esett szó. Hogyan 
megy a játék nekik?  
 
-Négy csapatunk van. Léteznek oylyan 
egyesületek Magyarországon, ahol nincs 
utánpótlás bázis. Hála Istennek mi felnőtt 
és utánpótlás csapattal is rendelkezünk. A 
lányainknál négy mérkőzés van hátra, és ha 
ezt megnyerik, jól előre tudnak ugrani. 
 
-Manapság nem könnyű támogatót, 
szponzort találni. 
 
- Örömmel mondom, mi szerencsére 
más helyeztben vagyunk Névadó szpon-
zorunk a NOKIA Komárom KFT és 
most csatlakozott hozzá Komárom Város 
Önkormányzata. Így a nevünk: SZPK-
Nokia-Komárom és rengeteg kis – és 
középvállalkozó támogat bennünket a vá-
rosból. Működésünk így teljesen zavartalan. 

 

N. Lakics Zsuzsanna

illés lÁszló edző
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PüNKÖSd hAVA

A pünkösd újszövetségi egyházi ünnep, 
amelyen a kereszténység a Szentlélek 
kiáradásának emlékét ünnepli meg. A 
Szentlélek az Atya és a Fiú kölcsönös sze-
retetének végpontja, áradása; ez a kiáradás. 
A Szentlélek (görögül pneuma, latinul 
Spiritus Sanctus) ezen a napon áradt ki 
azapostolokra, és ezzel a napot új tartalom-
mal töltötte meg a keresztények számára:
„És mikor a pünkösd napja eljött, mindnyá-
jan egyakarattal együtt valának. És lőn nagy 
hirtelenséggel az égből mintegy sebesen 
zúgó szélnek zendülése, és eltelé az egész há-
zat, a hol ülnek vala. És megjelentek előttük 
kettős tüzes nyelvek és üle mindenikre azok 
közül. És megtelének mindnyájan Szent 
Lélekkel, és kezdének szólni más nyelveken,  
a mint a Lélek adta nékik szólniok.” (Apos-
tolok cselekedetei 2. fejezet, Károli Biblia)
A pünkösd a sínai szövetség ünnepe volt 
a zsidóknál Krisztus korában. Akkor a 
jelei a szélzúgás és tűz volt, Isten jelen-
létének, kegyelem kiáradásának jelei. 
Szentírásból ismert Húsvét után az 50. na-
pon tartják. Így pünkösdvasárnap (a nyugati 
kereszténységben) legkorábbi lehetséges 
dátuma: május 10., a legkésőbbi pedig június 
13. Görög nevének (pentékoszté) a jelentése 
is 50, a magyar pünkösd szó ebből szárma-
zik. Hasonlóan a húsvéthoz, egész héten 
át tart, de csak két nap nyilvános ünnep. 
Tertullianus régi ünnepnek nevezi, tehát az 
apostolok idejéből való. A katolikus egyház-
ban van vigíliája böjttel, amelyen keresztvi-
zet szentelnek. A bérmálás szentségét pün-
kösd ünnepétől kezdve szokás kiszolgáltatni 
a római katolikus egyházban. Az ünnepről 
május hónapot pünkösd havának is nevezik.

Népszokások

A magyar kultúrában több szokás (má-
jusfa, pünkösdi király, pünkösdölés, 
törökbasázás, borzakirály, rabjárás) 
kötődik a pünkösdhöz. Több elemük a 
kereszténység előtti időkbe nyúlik vissza. 

Csíksomlyói búcsú

Az egyik legfontosabb magyar Mária-kegy-
hely Csíksomlyón található. A csíksomlyói 
búcsú hagyománya a 15. századból maradt 
fenn az első írásos emlék, amely beszámol a 
pünkösdi zarándoklatról. A katolikus hívek 
pünkösdszombatra érkeztek meg a csíksom-
lyói kegytemplomhoz, majd mise után felvo-
nultak a két Somlyó-hegy közé. A népszokás 
ma is élő hagyomány, a csíksomlyói búcsú 
a magyarság egyetemes találkozóhelyévé 
nőtte ki magát. 

(forrás: wikipedia)

a rendezvényt a szoKÁsoKnaK megFelelően a KomÁromi 1848-49-es Forradalom és sza-
badsÁgharC hagyomÁnyőrző egyesület „Ágyúlövése” nyitja meg.  a legKisebbeKneK igazi 
Kuriózum a mazsola bÁbelőadÁs, de lesz gyermeK lovagoltatÁs, jÁtszóhÁz, FellépneK a 
garabonCiÁs együttes gyermeK tÁnCosai is. bemutatKoziK a zsebsün együttes és a dé-
libÁb színhÁz. anKa gergő és KirÁly andrÁs betyÁr bemutatója visz a szegénylegényeK 
vilÁgÁba, sÁrKözi mÁriKa népdaléneKes, a duna népdalKör és a győri lippentő néptÁnC-
együttes Fergetes műsora teszi teljessé a népművészeti programot, melyet a Kossuth-díjas 
mesemondó bereCz andrÁs előadÁsa zÁr. a lÁtogatóK művelődéstörténeti ismereteiKet 
idén is a „KözönségKedvenC” szÁntai lajos művelődéstörténész előadÁsÁn bővíthetiK. 
a Fehér virÁgoK együttes nyitja az esti zenei programot, majd a biKini ad KonCertet. 

a programot egész napos népművészeti vÁsÁr, népi mesterségeK bemutatója és KiÁl-
lítÁsoK tesziK színesebbé. mangaliCa CsülKös bableves, szürKe marha pörKölt és mÁs 
magyaros ételeK, italoK biztosítjÁK elérhető ÁraKon a gasztronómiai örömöKet. a 
tÁmogatóKnaK Köszönhetően a rendezvény az idei évben ingyenesen lÁtogatható.  
 
a rendezvény védnöKe dr. molnÁr attila KomÁrom vÁros polgÁrmestere.

idén június 18-Án, szombaton 10.00 órÁtól a KomÁromi Csillag erődben vÁrja 
vendégeit  a iv. hon-nap duna menti hagyomÁnyőrző ünnep.  
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aBlonczy Balázs:

Trianon-legendáK

jaffa Kiadó, 2010

180 oldal

TörTénelem

BesH o drom:

KerTünK alaTT

narraTorrecords

2011

12 év, 4 kontinensen több, mint 1000 koncert, több, mint harmincezer 
eladott lemez, több, mint félmillió km megtett út és hat lemez men-
tes év után „Kertünk alatt” címmel új anyagot mutat be a zenekar.
Az új albumon szászcsávási, őrkői és más cigány dalok, mold-
vai, mezőségi magyar népdalok keverednek szerb, román, make-
dón dallamokkal, de felcsendül egy dél-indiai dallam is, ráadás-
ként pedig egy egyedülálló Pacsirta feldolgozást találhatunk.

23

A 17 éves Ree Dolly komoly bajban van. Drogdíler apja nem jelent 
meg a bíróságon, és mivel a házukat ajánlotta fel az óvadék fedezetéül, 
így ha nem kerül elő, akkor Ree és kistestvérei otthon nélkül marad-
nak. A rendíthetetlen lány így hát fogja magát, és elindul nyomozni 
az apja után. Az Ozark-hegység vidékén azonban senki sem akar 
beszélni, főleg ha Ree apjáról van szó. A lány az életét is kockáztatva 
próbálja összerakni az igazságot a különböző hazugságokból és ki-
térő válaszokból. Az igazságot, amit lehet jobb lenne nem tudni.

rendező: debra graniK
ForgatóKönyvíró: 
debra graniK, anne rosellini
zeneszerző: diCKon hinChliFFe

szereplőK: 
jenniFer lawrenCe (ree dolly)
john hawKes (KönnyCsepp)
Kevin breznahan (Kis arthur)

Winter’s Bone - A hallgatás törvénye

Vajon milyen szerepet játszott Georges Clemenceau francia miniszterelnök 
magyar menye a trianoni döntésben? Tényleg szabadkőműves összees-
küvés állt Magyarország felosztása mögött? Valóban hajózható folyónak 
állítottak be az utódállamok néhány patakot, csakhogy nagyobb területhez 
jussanak? Tudatlanok lettek volna az antant döntéshozói? És egyáltalán: 
hol írták alá a trianoni békeszerződést: a Kis- vagy a Nagy-Trianon-
palotában? Esetleg másutt? Lejár a békeszerződés? Van titkos záradéka?
A könyv ezekre és más kérdésekre keresi a választ, hogy megérthessük 
a kilencven éve aláírt békeszerződés körülményeit és hatását. Tria-
non a XX. századi magyar történelem egyik legtragikusabb esemé-
nye, amely mély nyomokat hagyott a magyar történeti tudatban. 

2011. július 10-ig lÁtogatható a KomÁromi vÁmőrség és 
pénzügyőrség története Című időszaKos KiÁllítÁs  

a KlapKa györgy múzeumban   
(KomÁrom, Kelemen lÁszló u. 22.) 

 
a KiÁllítÁs rendezője  

szÁmadó emese múzeumigazgató és 
turi zsolt pénzügyőr szÁzados 

a múzeumban Kapható szÁmadó emese -turi zsolt :   
a KomÁromi vÁmőrség és pénzügyőrség  

története Című Könyv - Katalógus

KiÁllítÁs




