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Óvatos optimizmus 
 
Dr. Molnár Attila polgármester  
az idei költségvetésről 
 

A tavalyi év rendkívül feszes és racionális gazdálkodást 
követelt meg Komárom Város önkormányzatától.  
Az idei esztendő kiegyensúlyozottabbnak ígérkezik.  
A részletekről dr. Molnár Attila polgármestert kérdeztük.
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Polgármester úr mielőtt belemerül-
nénk a 2013-as büdzsé számaiba, 
kérem tekintsünk vissza az elmúlt 
esztendő költségvetésére, honnan hová 
sikerült eljutni tavaly?

A tavalyi év nagyon nehéz volt, úgy 
szoktam fogalmazni, hogy amióta 
húsz éve megalakult az önkormányzat 
a 2012-év volt az egyik legnehezebb, 
legembertpróbálóbb esztendőnk. Az 
már 2011 második felében is nyilvánvaló 
volt, hogy sajnos a válság nem kerüli el 
városunkat. Egyértelmű volt, hogy Ko-
márom sem bújhat ki a negatív hatások 
alól. Szerencsére azonban még idejében 
kezdtünk bele az átszervezésbe, és az 
ésszerűsítésbe. 

Ugyanakkor emlékszünk, hogy tavaly 
február környékén még bérfi zetési prob-
lémáink is voltak, annyiban, hogy egy 
héttel csúsztunk a munkabérek kifi zeté-
sét illetőn. Városunknak 1 milliárd forint 
folyószámlahitele volt, és görgettünk 
magunk előtt több százmillió forintos 
lejárt határidejű tartozáscsomagot is. 
Mindezekkel összefüggésében, illetve 
mindezen tényezők okán csupa ne-
héz döntést kellett meghoznunk. Ide 
tartozott az elavult 2002-es adórendszer 
átalakítása, új adónemek bevezetése, az 
adómértékek emelése, az intézményi 
struktúra áttekintése, az intézmény 
összevonások megtétele, a párhuzamos-
ságok megszüntetése. 

Ezen lépések, illetve az ezek alapjául 
szolgáló ésszerűsítés végül azt eredmé-
nyezték, hogy a város működőképes 
maradt. Sőt, mivel évközben a helyi kis 
és középvállalkozásaink, illetve az ipari 
parkunkban lévő multinacionális cégek 
is némileg jobban teljesítettek, így az év 
végére lefaragtuk minden hiányunkat. 
Így ma elmondhatjuk, hogy város-
unk ott van aközött a 26 hazai város 
között, amelyeknek nincs se hitele, se 
tartozása. láthatjuk, hogy ma mikor 
a világban mindenütt dúl a válság, ez 
kivételes helyezetnek tekinthető.  Ezért 
pedig köszönet illet minden komáro-
mit. Nemcsak a helyi vállalkozókat, a 
multikat, az intézményeket, az önkor-
mányzati cégeket, hanem mindenkit 
személy szerint, aki itt él a városban. 
A komáromiak összefogása nélkül ez a 
város ma már nem lenne működképes. 
A barát a bajban ismerkszik meg, és azt 
gondolom, hogy a komáromiak jelesre
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vizsgáztak barátságból és felelősségtudatból. 
Látszik, hogy mindenki érezte, hogy nagy 
a baj és mindenki a maga területén járult 
hozzá, hogy ebből a nagy bajból mielőbb 
kilábaljunk. Az adófi zetési fegyelem még 
soha nem volt ilyen erős, mint manapság. 
A kintlévőségünk mindösszesen 9 %, ami a 
mindenkori legalacsonyabb értéknek számít 
a városban. Egyértelmű, hogy a komáromi-
ak összefogtak a bajban.

Ilyen háttérrel és előtörténettel indult 
tehát az idei költségvetés megtervezése, 
összeállítása…

Igen, és épp ennek az előtörténetnek az 
ismeretében mondhatom, hogy talán túl 
vagyunk a nehezén. óva intenék azonban 
bárkit attól, hogy azt higgye, hogy innentől 
hátradőlhetünk, nincs más dolgunk, mint 
várni a Kánaánt, hiszen távolról sem ilyen 
rózsás a helyzet. Inkább egyfajta óvatos 
optimizmussal tekinthetünk az előttünk 
álló időszakra. Az világosan látszik, hogy 
városunk az átalakított önkormányzati 
fi nanszírozási rendszer nyertese lehet. Az új 
struktúrának köszönhetően több tízmillió 
forinttal több érkezhet a központi költség-
vetésből hozzánk, mint az előző esztendők-
ben…

Polgármester úr e bevezető után, kérem 

nézzük a konkrétumokat

Egyet le kell szögezni már most az elején: 
a város költségvetésének összeállításánál 
elsősorban nem a saját ötleteinket valósí-
tottuk meg, hanem azok a beruházások 
és felújítások amelyek az idei büdzsében 
szerepelnek kivétel nélkül lakossági indít-
ványként landoltak az elmúlt hónapokban a 
hivatalunk asztalán. És még valami mielőtt 
belemennék a részletekbe, a 2013-as költ-
ségvetés stabil alapokon nyugszik. Hiány 
nem került tervezésre. mind a bevételi, 
mind pedig a kiadási oldalon kerekítve 4,8 
milliárd forint szerepel. A büdzsé végle-
ges elfogadás előtti több napos társadalmi 
egyeztetésen a Képviselő- testület tagjai, az 
intézményvezetők, a szakmai kollégiumok 
tagjai, a helyi idősügyi tanács küldöttei, a 
szakszervezetek, a városi tulajdonú cégek 
vezetői, valamint a hivatal szakmai appa-
rátusa vett részt, valamint közmeghallgatás 
keretében a komáromiak is elmondhatták a 
véleményüket. A büdzsé 1 milliárd forintos 
beruházási-fejlesztési kerettel számol.

Kérem ismertesse a főbb pontokat!

Régi adósságunk a bérlakás-építési program 
újbóli beindítása, melyet idén tervezünk 
útjára bocsátani. Az útfelújítások között a 
koppánymonostori kerékpárút szélesítését, a 
Műszerész utca, a Puskaporosi út, a Maros 
utca, valamint a Tópart lakótelep tömbbelső 
rendbetételét említeném. Járdafelújítások 
várhatók a Tóth Lőrinc utcában, a Madách 
utca és a Rüdiger tó mindkét oldalán, a 
Babits Mihály utcában, továbbá megújul 
majd a Tengerészeti emlékmű és környéke 
is. A Táncsics utcai forgalom csökkentése 
érdekében ismét megnyitjuk a Sport utcát. 
Az Igmándi útra csatlakozás épül majd a 
hídnál. Az iskolás gyermek biztonságos át-
kelése érdekében a Száva utcánál és a Felvi-
déki utcánál új gyalogátkelőhelyet építünk. 
Megépül majd a Klapka György úti parkoló, 
a Honfoglalás utca burkolata is megújul, 
akárcsak a Kispatak utcáé és a Kalmár közi 
belső udvaré. További útépítések várhatók 
a Bartók Béla utcában, a Magtár utcában, 
az Aranyember utcában, a Bozsik Iskola 
előtt zárt csapadékvíz-elvezető és parkoló 
kerül kialakításra. Járdaépítések lesznek a 
Koppány vezér utcában, a Kossuth utcában 
(a Széchenyi utcától Színes óvodáig parko-
lóval), a Török Ignác utcában, a Szőnyi út 
páratlan oldalán a Szőny-déli és a Mocsai 
út között, a Széchenyi út páratlan oldalán a 
Mocsai út és kórház között, a Petőfi  út páros 
oldalán a Magtár és a Szabadság út között, 
a Laktanya közben, a Báthory utcában , a 
Koppány vezér utcában (az Újszállási utca és 

a Szúnyogvár utca között az északi oldalon). 
Mindezeken túl természetesen folytatódnak 
a közvilágítási beruházások is. A költség-
vetés persze nem merül ki csupán az út és 
járdaépítésekből, felújításokból. Így továbbra 
is megtartottuk a kis- és középvállalkozások 
működési és fejlesztési támogatását, a civil 
szervezetek támogatási alapját, visszahoz-
tuk az oktatási alapot, megtartottuk az 
egészségügyi és szociális alapot, valamint az 
intézmények kisebb munkálataira, rendez-
vényeire létrehoztuk az önállóan működő 
intézmények karbantartás alapját. A bü-
dzsében található pályázati alapból pedig a 
megvalósuló és nyertes pályázataink önrésze 
biztosítható

Ha már itt tartunk, a számos pályázat 
mellett, részt veszünk-e olyan kiírásokon 
is, amelyek stratégiailag fontosak a város 
számára?

Igen, mégpedig három ilyen jellegű pályá-
zaton való részvételt emelnék ki. Az első 
a geotermikus energia pályázat, amelynek 
megvalósulása esetén éves szinten több 
tízmilliós milliós nagyságrenddel csökkenne 
a fűtésszámlánk. A projekt néhány év alatt 
visszahozná az árát. A második nagy válla-
lásunk az ipari park közművesítésének foly-
tatása, míg a harmadik a távhő vezetékek 
cseréje, korszerűsítése. Ezen pályázatokról, 
illetve a beadásukhoz szükséges önrészek 
biztosításáról már a nyár folyamán tárgyalást 
kezdeményezünk a kormánnyal.

Február 27-én zsúfolásig megtelt a 
városháza nagyterme, ahol a városve-
zetés tartott közmeghallgatást az idei 
költségvetéssel kapcsolatban. A bü-
dzsét széles társadalmi egyeztetéssel 
állították össze. Lakossági kérés volt a 
Sport utca megnyitása, főleg a Táncsics 
utcában élők részéről, a Tengerészeti 
emlékmű környékének felújítása és a 
Kalmár-közben lévő parkolók kialakí-
tása. A lakók ezen kívül a közlekedés-
biztonsággal összefüggő kérdéseket 
tettek fel. Felvetődött, hogy az önhibáju-
kon kívül elszegényedett családoknak 
biztosítsanak földterületet, ahol saját 
maguk tudják megtermelni a zöldséget 
és a gyümölcsöt. Téma volt az egykori 
mezőgazdasági kombinát épületének 
újrahasznosítása is. ezzel kapcsolatban 
dr. Molnár Attila polgármester elmond-
ta: megfelelő pályázat esetén itt vonhat-
nák össze a múzeumot, a könyvtárakat 
és létrejöhetne egy képtár is. A közmeg-
hallgatás lakossági bejelentésekkel ért 
véget, amelyek főként az idei költségve-
tésben nem szereplő út és járdafelújítá-
sokkal, fakivágásokkal, városüzemelte-
tési kérdésekkel voltak kapcsolatosak.
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Egy életen át...VÁRJUK A JAVASLATOKAT! 
 
Komárom város képviselő-testü-
lete a város érdekében kiemel-
kedő tevékenységet végző, vagy 
maradandót nyújtó közösségek, 
személyek munkája elismerésére 
kitüntető címek – „Komárom város 
díszpolgára” kitüntető cím, „Pro 
Urbe Komárom” emlékérem – ado-
mányozására ad lehetőséget. 
 
Az adományozásra aján-
lásokat tehetnek:

pártok, társadalmi és gazdasá-
gi szervezetek, civil közösségek, 
valamint egyéb közösségek és 
magánszemélyek legalább 50 
komáromi által aláírt javaslattal.

Az írásos ajánlatok tartalma:

az ajánlott közösség, vagy személy 
tevékenységének, működésének, 
munkásságának részletes ismerteté-
se, az elismerés alapját képező mű, 
alkotás, tevékenység leírása, bemu-
tatása, dokumentációja, valamint 
azok városi, társadalmi és közösségi 
hasznosulásának bemutatása. 
 
Az írásos ajánlásokat Komárom 
város polgármesterének címezve 
kell elküldeni 2013. március 18-ig.

Az adományozásra 2013. április 26-
án, a Komárom város napján tartan-
dó ünnepi testületi ülésen kerül sor. 
 
Komáromiak Komáromért! 
 
Az Élettér Egyesület és a Mag-ház 
szervezetei városi kampányt indí-
tanak, amelyben arra ösztönzik a 
komáromi vállalkozókat és magán-
személyeket, hogy az SZJA 1%-os 
felajánlásaikat komáromi civil 
szervezetek részére, s azok 2013-
as tevékenységeihez ajánlják fel.

Az egyesület honlapján – www.
eletteregyesulet.hu/ado1szazalek – 
közzétették valamennyi helyi szerve-
zet adatait, - céljait és tevékenységeit, 
- akik fogadhatják az adózók 2012. 
évi SZJA 1%-os felajánlását. Ezért 
várják mindazon szervezetek jelent-
kezését és regisztrációját, akik élni 
kívánnak e lehetőséggel. 
Infó: 34/526-955,  
eletter@novonet.hu

Döbrentey Ildikó és Levente Péter művészházaspár voltak  
vendégei a házasság hete kapcsán szervezett február 13-ai elő-
adói estnek, amelynek egyértelmű célja volt a házasság intézmé-
nyének népszerűsítése. A polgármesteri hivatal dísztermébe ér-
kezett érdeklődőket Máté László református lelkész köszöntötte. 
Az est házigazdája Hamrák Zsófia tanácsnok asszony volt.

- A mai estét a szőnyi és a komáromi protestáns 
gyülekezetek közösen szervezték, a két reformá-
tus, az evangélikus és a baptista felekezet. Ez 
a hét a házasság hete. Január elején vetődött fel 
az ötlet, hogy Komáromban is szervezzünk egy 
ilyen estét. Döbrentey Ildikó és Levente Péter 
pedig örömmel vállalták, hogy előadói estjükkel 
eljönnek városunkba is - mondta Máté László 
református esperes-lelkipásztor. 
 
A művészek negyvenöt éve töretlenül tartó 
házassága, ahogy ők nevezték: szövetsége 
teremtett alapot a példamutatásra. A pár 
saját élettapasztalatain keresztül igyekezett 
felvázolni a házasság intézményének alap-
vető pilléreit, megmutatni a kiutat a párok 
szétválásához vezető nehéz helyzetekből. 
 
- Azt hittem, hogy én tökéletes vagyok. Meg 
voltam győződve arról, hogy én monogám 
vagyok. Minden nőnek bókolok, de csak a felesé-
gemnek udvarolok. A pénzt hazaadom.  
A munkán kívül pedig minden időt a feleségem-
mel töltök. Lehet ennél tökéletesebb egy férfi? 
Erre a feleségem mondta, hogy igen! - hang-
zottak Levente Péter szavai az előadás során 

 
Az egyházak helyi vezetőinek személyes 
példamutatása helyben is egy létező mankó 
a házasodóknak és a házasságban élőknek. 
 
- Mind a négy gyülekezet vezetője házasságban 
él. Reményeink szerint olyan példát mutatunk, 
ami vonzóvá teszi a házasságot azok számára, 
akik megkérdőjelezik vagy bizonytalankodnak. 
Az egyházközösségek alkalmaikkor, igehirdeté-
sekkor a házasságra igyekeznek nem úgy tekin-
teni mint egy intézményre, hanem rámutatnak 
arra, hogy miért jobb házasságban élni - tette 
hozzá az esperes úr. 
 
A hazánkban kötött házasságok fele válással 
végződik ma, ezért minden olyan kezde-
ményezés, amely a házasságot népszerűsíti, 
nemcsak társadalmilag, de lelkileg is hasz-
nos. A komáromi alkalmat egy újabb követi 
majd Szomódon.  
 
                                                                       se
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Jó ütemben halad a dunai bástya fejlesztése

Városi fenntartásba került a múzeum

- Tulajdonképpen az önkormányzat eddig is 
nagyon sok mindenben támogatta a múzeumot, 
többek között a rezsiköltségeket állta, sőt volt 
olyan, hogy a szakmai munkát is finanszírozta. 
Most minden - a bérek, a szakmai kiadások és 
a rezsiköltségek is - az önkormányzatra hárul. 
Ha nem zajlott volna le ez a törvényválto-
zás, idővel akkor is érdemes lett volna a város 
fenntartásába kerülni, hiszen az intézmény a 
városban, a városért működik, a város törté-
nelmével, régészetével foglalkozik - mondta 
el a Klapka György Múzeum igazgatója, 
Számadó Emese. 
 
Az intézményben a fenntartóváltáson túl is 
történtek változások. A téli leállás időszaká-
ban felújították az állandó római kiállítást. 
 
- Ez elsősorban az installáció felújítását 
jelentette. A tárlók új drapériát kaptak, a lelet-
anyagot átrendeztük, kibővítettük. Az elmúlt 
években igen sok érdekes és értékes lelet került 

elő a Vásártérről és más brigetiói leletmentő 
ásatásokról.  
 
Próbáltuk az újdonságokat bemutatni, így 
megújultak a falon lévő tablók, lekerültek a 
látást zavaró üvegburkolatok, és újfajta techni-
kával helyeztük el a képeket és a magyarázato-
kat. A feliratokat igyekeztünk három nyelven, 
magyarul, angolul és németül is közzétenni - 
részletezte a változásokat Számadó Emese. 
 
A tűzoltóság történetét bemutató időszaki 
kiállítás még március végéig megtekinthető. 
 
- A Komáromi Napokra egy nagy kiállítással 
készülünk a komáromi földrengés 250 évfordu-
lója alkalmából. Ez a tárlat nemcsak a földren-
géssel, hanem a várost sújtó egyéb katasztrófák-
kal - járványokkal, árvizekkel, tűzvészekkel 
- is foglalkozik majd. Nyáron a Vásártéren az 
önkormányzat támogatásával folytatódik a 
régészeti kutatás, ehhez kapcsolódóan ismét lesz 

nyílt nap és kiállítás is - ismertette a jövőbeli 
terveket az igazgató. 
 
Dr. Molnár Attila polgármester hozzátette: 
a város eddig is sajátjaként kezelte a múzeu-
mot, de most, hogy jogilag is megtörtént az 
átadás, még inkább kiemelt figyelmet fordít 
majd az intézményre, amelynek működését 
pályázatokkal és külön forrásokkal is igyek-
szik segíteni. 
 
Ősszel a Gyürky-kastély, a mai Selye 
János Kórház 100 éves múltját bemuta-
tó tárlat nyílik meg, amelynek gyűjtési 
munkálatait városunk helytörténetében 
jártas lelkes csapat végzi. Novemberben 
pedig ismét a komáromi hagyományos 
mesterségeket bemutató tárlat kap helyet 
a múzeumban, amely ezúttal a halászattal 
foglalkozik. 
                                                                                           se

Jogi szabályozás szerint 2013. január 1-től a Klapka György Múzeum  
az önkormányzat fenntartásába került át.

A dunai bástya alsó szintjének felújítása és turisztikai funkcióval való hasznosítása  
a célja annak a törekvésnek, amit a Monostori erőd 2010 januárjában benyújtott pályá- 
zatában tűzött ki célul. A kiállító illetve szolgáltató terek kialakításához 390 millió forintos,  
vissza nem térítendő támogatást nyert európai uniós forrásból a Monostori Erőd Nonprofit Kft.

- A három szintes dunai bástya az erőd leg-
nagyobb építménye. A külső kivitelezés tavaly 
októberben indult és márciusban zárul. Ezt 
követően kerül sor a belsőépítészek és a kiállítás 
tervezők munkájára - nyilatkozta Varga 
István, a Monostori Erőd Nonprofit Kft. 
igazgatója. 
 
A tél ellenére a munkálatok ütemterv szerint 
haladnak. Bár az erőd szinte egész területe 
bejárható, a dunai bástya alsó szintje eddig  
a látogatók elől el volt zárva. Az átalakí-
táskor a műemlékvédelmi irányelveket 
figyelembe véve az épített térszerkezeteket 
és felületeket eredeti formában őrzik meg.  
 
A belső terek felújítása a gazdaságos 
üzemeltetést is szolgálja. A megújult 

helyiségekben a fogadótér és állandó illetve 
időszaki kiállítások kapnak helyet. 
 
A felújítás nagy vívmánya lesz az az állandó 
kiállítás részeként szereplő csaknem 9 
méter hosszúságú méretarányos bőgőshajó 
makett, amely mellett az egyes termekben 
a dunai hagyományos mesterségek emlékeit 
felidéző installációkat mutatják be.  
 
- A fogadótér az erőd közel 400 terméből 
a legnagyobb. Alkalmas lesz akár 300 fős 
konferenciák vagy 400 fős állórendezvények 
lebonyolítására. A kikötő a Magyar Nemzeti 
Vagyonkezelő támogatásából valósul meg. A 
fejlesztés lehetővé teszi majd, hogy a Budapest-
ről induló sétahajók, kompok és egyéb vízi jár-
művek kikössenek - mondta el Varga István.

A Monostori erőd azt reméli, hogy az új 
attrakcióknak köszönhetően az első évben 
7000-8000 fővel nő a látogatók száma.

Dr. Molnár Attila polgármester a felújítás-
sal kapcsolatban hangsúlyozta, a városnak 
nagyon fontosak az ilyen és ehhez hasonló 
beruházások, hiszen ezek munkahelyeket 
teremtenek, és még vonzóbbá teszik településün-
ket. A beruházásokhoz kapcsolódó turisztikai 
attrakciók pedig egyre több látogatót vonzanak 
Komáromba.  

 
                               

                                                                                se
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Egészségünkre váljék!FOGADÓÓRÁK  
SZőNYBEN ÉS  
KOPPÁNYMONOSTORON 

Értesítjük a tisztelt szőnyieket és 
koppánymonostoriakat, hogy 
2013. március 26-án dr. Molnár 
Attila polgármester, valamint 
Sárai János és Takács József 
képviselők tartanak fogadóórát 
16 és 18 óra között a szőnyi Pető-
fi Sándor Művelődési Házban. 
 
2013. április  4-én 16 és 18 óra 
között a koppánymonostori 
Dózsa György Művelődési 
Házban dr. Molnár Attila és Czita 
János tartanak fogadóórát.

A városvezetés tisztelettel vár 
valamennyi érdeklődőt! 
 
PÁLYÁZATI KIÍRÁS 
 
Komárom Város Önkormányzata 
pályázatot hirdet a sport, valamint 
a közösségi művelődés területén 
tevékenykedő civil szervezetek 
működésének és szakmai prog-
ramjainak, és eszközfejlesztésé-
nek támogatására. 
 
A pályázat a civil társadalom 
erősítését, a civil szervezetek 
(alapítványok és egyesületek, 
kivéve pártok) társadalmi sze-
repvállalásának segítését szol-
gálja. Célja a sport, valamint a 
közösségi művelődés területén 
működő civil szervezetek műkö-
déséhez, szakmai programjaihoz, 
valamint fejlesztéseihez való 
hozzájárulás, mely elősegíti a 
szervezet fejlődését, működését. 
 
A teljes kiírás az alábbi linkről 
tölthető le:  

http://www.komarom.hu/
palyazat.php?paly=85

Sítáborban voltak a fesztysek

Hóbiztos sípályákon, kristálytiszta levegőn, 
szemet gyönyörködtető természeti környe-
zetben tölthették el a nebulók e felejthetet-
len néhány napot, miközben sítudásuk is 
jelentősen fejlődött.  

A sikeres szervezésen felbuzdulva az iskola 
vezetése a jövő tanévben is várja a síelni és 
hódeszkázni vágyó diákjait a sítáborba.

A Feszty Iskola idén február 18-tól az ausztriai Petzenben szervezte meg 
ötnapos sítáborát. A szakmai színvonalat jelentősen emelte Béki Piroska 
hósportoktató (a Síoktatók Magyarországi Szövetségének legmagasabban 
képzett téli sportoktatója) és dr. Gál Andrea egycsillagos síoktató jelenléte. 

A zenekar ezúttal is az egészséggel össze-
függő dalokat énekelt, melyek többek közt 
a rendszeres kéz- és az alapos fogmosás 
fontosságára hívták fel a figyelmet. Az óvo-
dák nagycsoportosai számára egy pályázatot 
is kiírtak, amelynek díjkiosztójára szintén 
ugyanezen a napon került sor. A gyerekek 
emléklapot, a prevencióval összefüggő 
kifestőt és almát kaptak. 
 
- Nagyon jók a visszajelzések. Sok szülő 
elmondta, hogy nagyon nem tudta gyermekével 
megértetni, miért fontos a fogmosás, amióta 
azonban részt vett a prevenciós órarenden, 

már ő magyarázza otthon, hogy hogyan, miért 
és mennyi ideig kell fogat mosni. A prevenciós 
órarendet a jövőben is folytatni fogjuk. Ösz-
szekapcsoljuk például az úszásoktatással és más 
egészségmegőrző programokkal - tudtuk meg 
dr. Kreft-Horváth Loránd alpolgármester-
től. 
 
Az idei program csak az óvodások szá-
mára ért véget, az általános- és közép-
iskolás diákoknak a tanév végéig még 
folytatódik. A tanulók minden félévben 
2 órán vesznek részt, amely lehet elmé-
leti és gyakorlati foglalkozás, drámape-
dagógia vagy épp egy koncert.   (se)

Komárom önkormányzata nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a helyi 
nevelési-oktatási intézményekbe járó gyerekek megismerkedjenek az 
egészséges életmóddal, a helyes táplálkozással, a mozgás és a tisztál-
kodás fontosságával. Ezért hoztak létre egy prevenciós programot, 
amelybe a város óvodái, általános- és középiskolái is bekapcsolódtak. 
Március 1-jén a Jókai mozi ismét óvodásokkal telt meg, akik számá-
ra az idei utolsó foglalkozást a Zsebsün együttes tette élvezetessé.
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Komáromban is lobog a székely zászló

Dr. Molnár Attila polgármester hangsúlyozta, nem is lehetne a 
nemzeti összetartozásnak méltóbb kifejezése és mélyebb szimbólu-
ma, minthogy egy Erdélyből származó, a Felvidéknek adományo-
zott zászló, végül a Trianon által kettészakított Komárom városhá-
zájára kerül ki, a városi és a nemzeti lobogó mellé. 
 
A zászlót Hornig Rudolfné és dr. Kreft-Horváth Loránd alpol-
gármester, valamint Hamrák Zsófia, a nemzetközi kapcsolatokért 
felelős tanácsnok vette át. 
 

A székely zászló a Székely Nemzeti Tanács hivatalos zászlója és 
lobogója, amely az egyetlen székely családból származó erdélyi fe-
jedelem, Székely Mózes 1601-ből ismert névjeles zászlaja alapján 
égszínkék mezőben arany csíkkal készült, a névjegy helyett a székely 
szimbólumokkal Nap és Hold, a Nap csillagváltozata díszítve. Így a 
nyolcágú Nap-csillag a jelenlegi nyolc székely szék (Marosszék, Udvar-
helyszék, Gyergyószék, Csíkszék, Miklósvár-Bardócszék, Sepsiszék, 
Kézdiszék, Orbaiszék) egységének a jelképe, a telőben levő Hold pedig 
a székelyek hitének és reményének, bizakodásának szimbóluma.

Február 11-én a komáromi Vá-
rosháza épületére is kikerült a 
székely zászló. A lobogót a tavalyi 
esztendőben a Székely Nemzeti 
Tanács adományozta a felvidéki 
Egy Jobb Komáromért Társulás-
nak. Knirs Imre a társulás elnöke 
elmondta: a zászlót a felvidéki 
településen nem tűzhették ki, így 
jött a gondolat, hogy az SZNT 
belegyezésével Dél-Komárom-
nak adományozzák tovább.

A középkori Komárom
Az előadó, dr. Deák Irén, a Selye János 
Gimnázium történelemtanára elmondta: 
V. László nagy büszkesége a városnak, bár 
uralkodását nem lehet fényesnek nevezni, 
hiszen nevéhez fűződik Hunyadi László 
kivégzése. 
 
- V. László szívesen fogadta a komáromi 
polgárokat, szülővárosához mindig hű és jó volt. 
Hét szabadlevéllel erősítette meg a komáro-
miak privilégiumait - mondta az előadó. 
17 évesen halt meg. Az előadás során nem 
csak az ő regényes születéséről és uralkodá-
sáról hallhattak az érdeklődők, hanem szó 
esett a komáromi vármegye alakulásáról, 
Komárom városi rangra emelkedéséről és 
a virágzásáról. Komárom a középkorban a 
történelmi Magyarország jelentős központja 
volt.  

- Mátyás uralkodása jelentette a város fejlődé-
sében az első fénykort, de mindegyik középkori 
magyar uralkodó elismerte a komáromi polgárok 
igyekezetét. A vásártartás privilégiuma mellett 
megkapták például a vizahalászat és értékesítés 
országos jogát, és elvihették azt a bécsi piacra is. 
Mátyás nevéhez fűződik a dunai flotta kiépíté-
se, és ezzel a komáromi hajóácsok felemelkedése 
- tudtuk meg Deák Iréntől.  
 
Mátyás halálával Komárom virágkora 
lezárult. A török korban más szempontból 
nőtt meg a város jelentősége. Az előadó 
véleménye szerint a középkori Komárom 
felemelkedése szimbolikus jelentéssel bír. 
Példát mutathat arra, hogy a történelmi 
viharok során kettészakított város együttes 
erővel újra virágzó és szép lehet.  
                                                                      se

1440. február 22-én született meg 
a komáromi várban V. László. 
Születése összekapcsolódik a Szent 
Korona elrablásával. Édesanyja, 
Erzsébet, Luxemburgi Zsigmond 
felesége, férje halála után gyer-
mekének akarta megszerezni a 
koronát, így udvarhölgye, Kottáner 
Ilona segítségével Komáromba 
hozatta azt. E két eseményről em-
lékezett meg az Endresz Csoport és 
az Egy Jobb Komáromért Polgári 
Társulás egy előadással, ami A 
középkori Komárom címet viselte. 
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Nemzeti ünnepünk 
közeledtén most 

a helyi esemé-
nyeket vesszük 

górcső alá, elsősor-
ban a 49-es eszten-

dő történéseit.

Nec arte, nec marte!
Sem csellel, sem erővel !
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Az 1848-as események félkész állapot-
ban találják Komárom erődrendszerét, 
mely így is Európa egyik legmodernebb 
erődjének számít. Nem úgy a polgárságot, 
akik azonnal érzékenyen reagálnak a 
pesti történésekre. A házak falára azonnal 
kikerülnek a nemzeti lobogók, az emberek 
lelkesen üdvözlik a 12 pontot. Több dísz-
polgárt is avatnak, köztük van Kossuth 
Lajos, Szemere Bertalan és Deák Ferenc 
is. Azonnal hozzáfognak a nemzetőrség 
felállításához, melybe először 950-en 
jelentkeznek, ám számuk hamarosan 
meghaladja az 1200-at. A komáromi 
vármegye a szabadságharc során több 
önálló alakulattal járul hozzá a haza 
védelméhez.  A komáromi erődrendszer 
megszerzése 1848 őszén kulcsfontosságú-
vá válik. Az Öregvárban ugyan császári 
helyőrség tartózkodik, de Komárom la-
kossága egyértelműen a szabadságharcot 
támogatja. Amikor szeptember vége felé 
Jellasics  horvát bán a város felé közeledik, 
a helyi és az Esztergom megyei nemzet-
őrök, valamint az önkéntesek és a lakosság 
nyomására a kiéheztetéssel megfenyege-
tett katonák inkább a magyar kormány 
támogatása mellett döntenek, és szept-
ember 29-én – a pákozdi csata napján 
– a vár őrsége leteszi az esküt a magyar 
alkotmányra. 

Pezsdítő erővel hat a komáromi pol-
gárokra Kossuth Lajos október 19-i 
látogatása. A lelkesítő események ellenére 
a Windischgratz nevéhez fűződő téli 
hadjárat megindulásakor a vár pa-
rancsnoka, Török Ignác felveti a vár 
feladásának lehetőségét, amit a tisztikar 
egyöntetűen elutasít. A császári-királyi 
csapatok 1849 januárjában kezdik meg az 
erődrendszerek körülzárását. Kezdetben 
csak az erőd megfi gyelésére szorítkoznak, 

ám tavasszal már a várost is módszeresen 
bombázni kezdik. A polgárság ebben az 
időben kétség kívül sokat szenved, ám 
lelkesedésük nem csappan meg. A márciusi 
15-i események első évfordulóját azért 
megünneplik. Erre buzdít a Komáro-
mi Értesítőben 1849. március 14-én 
közzétett felhívás is, melyet a lap felelős 
főszerkesztője, Rózsafi  Mátyás ír. Az 
osztrákok által vont ostromzáron sikerül 
átszöknie a Kossuth által kinevezett új 
parancsnoknak, Lenkei Jánosnak. A 
császári-királyi csapatok hiába fokozzák 
a vár ostromát, Velden főparancsnoknak 
három hét sem elegendő ahhoz, hogy a 
hatalmas sáncrendszert megszerezze. 

Az 1849 áprilisában induló sikeres 
tavaszi hadjárat és a magyar csapatok 
Nagysallónál aratott fényes győzelmének 
hatására az északi parton az osztrákok 
kénytelenek fölszámolni az ostromzárat. 
Ezt követően a vár parancsnokságát 
Guyon Richárd veszi át, aki hajóhidakon 
keresztül átszállítja a honvédeket a déli 
sáncokba, majd megtámadja az ostromse-
reg maradékát. Az ütközet a honvédsereg 
teljes győzelmével végződik. Az első ko-
máromi csata után Ferenc József az orosz 
cártól kér segítséget. 1849. júniusában 
ismét megnő az erődrendszer jelentősége, 
hiszen Guyon helyére Klapka György 
kerül. Az osztrákok elleni támadásra 
készülő főhadsereg erőit Komáromba 
vonják össze, majd innen indul Görgey a 
Vág menti ellentámadásra. Haynau 
58 000 fős hadserege június végén érkezik 
meg Komárom alá. A sáncokban mintegy 
32 000 fős honvédség tartózkodik. A 
szabadságharc legvéresebb csatájában a 
honvédek feltartóztatják a túlerőben lévő 
ellenséget. Július közepén Görgey vezeté-
sével a főhadsereg elhagyja Komáromot, 

Klapka mintegy 18 000 emberével marad 
Komáromban a sáncok védelmére. Július 
31-én ő aratja a szabadságharc utolsó 
nagy győzelmét a negyedik komáromi 
ütközetben, amikor szétveri a vár szem-
mel tartására visszahagyott osztrákokat, 
majd Győrt és Székesfehérvárt is elfoglal-
ja. Klapka toborzást tart a kezére került 
területeken, így mintegy 44 000 embert 
sikerül összegyűjtenie. 

A világosi fegyverletétel hírére Klapka 
erőivel visszavonul a komáromi várba. 
Az osztrákok augusztus második felében 
visszaállítják az ostromzárat Komárom 
körül. A sáncok külső vonalainál több 
kisebb összecsapásra is sor kerül a magyar 
huszárok illetve az osztrák-kozák lovas-
ság között. A győzelmében biztos osztrák-
orosz vezérkar nem kíván hosszadalmas 
várostromba bonyolódni, ezért tárgyalá-
sokat kezdeményez. Azonban hiába szó-
lítja fel többször is Haynau és Paskiewitz 
Klapkát a vár feladására, ő ezt folya-
matosan megtagadja.  Csak szeptember 
közepére sikerül megállapodni a várőr-
ségnek adott amnesztiáról, amit azonban 
Haynau nem hajlandó kiterjeszteni a vá-
rosban tartózkodó civilekre. Klapka ezért 
a város összes polgárát felveszi a hadsereg 
kötelékébe. A hatalmas erődrendszer 
kapitulációjáról szóló szerződést Haynau 
szeptember 27-én Herkálypusztán írja 
alá. A megállapodás teljes amnesztiát 
biztosított minden, a várban tartóz-
kodó számára, az itthon maradóknak 
menlevelet, a külföldre távozóknak pedig 
útlevelet ad. Az erődök átadására több 
lépcsőben október 2-5. között kerül sor. 
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A komáromi erődrendszer jelentősége megkérdőjelezhetetlen az 1848-49-es 
események kapcsán, hiszen a Klapka György parancsnoksága alatt álló vár 
még akkor is magyar kézen volt, amikor a szabadságharc már régen elveszett.  
A komáromi polgárok a szó szoros értelmében nem kapcsolódtak be a harcok-
ba, azonban mégis hősöknek tekinthetőek, hiszen az ő hozzáállásuk, az ő kitar-
tásuk is kellett ahhoz, hogy a komáromi erődrendszer neve jelképpé váljon.  
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�Százmilliók halála egy eszme miatt
A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapját 
minden év február 25-én rendezik hazánkban, an-
nak emlékére, hogy Kovács Bélát, a Független Kis-
gazdapárt főtitkárát 1947-ben ezen a napon jogelle-
nesen letartóztatták és a Szovjetunióba hurcolták.

...Csak pillantsunk vissza, máris adódik 
a megsemmisítő következtetés: nagy 
emberi katasztrófák százada volt a XX. - 
két  világháború, nácizmus...
...A kommunizmus is ebbe a tragédiák-
kal zsúfolt történelmi idősíkba illesz-
kedik. A kommunizmus, amely előbb 
volt, mint a fasizmus, a nácizmus, de 
túl is élte őket, és amely a négy nagyobb 
földrészre terjedt ki...
... a kommunizmus hozta működésbe a 
módszeres elnyomást, úgyannyira, hogy 
tébolyult pillanataiban kormányzati 
módszerré emelte a rémuralmat...
...A „bolsevik” néven ismert orosz szoci-
áldemokraták nem ok nélkül határozták 
el 1917 novemberében, hogy „kommu-
nistának” nevezik magukat...
...Az egyéni bűncselekményeken, egyedi, 
alkalmi gyilkosságokon túl, a kommu-
nista rendszerek valóságos kormányzati 
módszerré emelték a tömeggyilkosságot, 
hogy megalapozzák az uralmukat... 
...Igaz, hogy különböző időszakok - 
Kelet-Európában néhány év, a Szovjet-
unióban vagy Kínában néhány évtized 
- elmúltával már veszített erejéből a 
rémuralom, megszilárdultak a rendsze-
rek a mindennapi elnyomás, minden

tájékoztatási eszköz cenzúrázása, a 
határok ellenőrzése, a belső ellen-
zék elűzése révén. De „a rémuralom 
emléke” továbbra is gondoskodott róla, 
hogy hihető, ennélfogva hatásos legyen 
a fenyegető elnyomás...
...a kommunizmus vétkei soha sem 
kerültek mérlegre, sem történelmi, sem 
erkölcsi szempontból. 
...A Szovjetunióban és a „népi demok-
ráciákban” Sztálin halála után, Kínában 
pedig Mao halála után megenyhült a 
rémuralom, lassan színesebbé vált a tár-
sadalom, és a világban állandó szólam 
lett a „békés egymás mellett élés”, noha 
ez csak „az osztályharc folytatása volt 
más formákban”... 
...Ám a levéltárak és a bőséges szemé-
lyes vallomások azt tanúsítják, hogy 
kezdettől fogva a rémuralom volt a 
modern kommunizmus egyik leglénye-
gesebb vonása. 
...Hagyjuk már az aff éle gondolatokat, 
hogy ha itt-ott agyonlőtték a túszokat, 
itt-ott lemészárolták a lázadó munkáso-
kat, itt-ott halomra gyilkolták az éhező 
parasztokat, ez csak egy-egy országra, 
egy-egy korszakra jellemző, alkalmi 
„kisiklás” volt...

..az egész kommunista rendszernek a 
bűncselekmény volt az egyik jellemzője...
...A kommunizmus megszámlálhatat-
lanul sok bűnt követett el: először is a 
szellem ellen, de az egyetemes kultúra 
és a nemzeti kultúrák ellen is. Sztálin 
százszámra romboltatta le a moszkvai 
templomokat; Ceausescu tönkretet-
te Bukarest történelmi városmagját, 
hogy nagyzoló építményeket emeljen a 
helyébe fellengzős távlatokkal; Pol Pot 
kőről kőre lebontatta a Phnom Penh-i 
székesegyházat, és a vadon martaléká-
nak vetette oda Angkor templomait; 
a maoista kulturális forradalom idején 
fölbecsülhetetlen kincseket zúztak szét 
és égettek el a vörösgárdisták. Mégis, 
bármilyen súllyal nehezednek is ezek a 
pusztítások az érintett nemzetek és az 
egész emberiség jövőjére, ugyan mennyit 
nyomnak a latban emberek, férfi ak, nők, 
gyerekek tömeges legyilkolása mellett?... 
...rendszere válogatja, hol milyen 
gyakorlat járta leginkább: kivégzés 
különböző úton-módon - agyonlö-
vés, akasztás, vízbe fojtás, agyonverés, 
bizonyos esetekben harci gáz, mérgezés 
vagy autóbaleset útján - halálra éhez-
tetés-- éhínség szándékos előidézése
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�Százmilliók halála egy eszme miatt

vagy élelemsegély elmulasztása - depor-
tálás -, ekkor (gyalogmenetben- vagy 
marhavagonban való) szállítás közben 
vagy a lakó- és/vagy kényszermunka-
helyen (kimerültség, betegség, éhezés, 
megfagyás miatt) egyaránt bekövetkez-
het a halál... 

...fölállíthatunk egy hevenyészett 
számszerű mérleget, amely fogalmat 
ad a gyilkosságok nagyságrendjéről: 

Szovjetunió - 20 millió halott, 
Kína - 65 millió halott, 
Vietnam - 1 millió halott, 
Észak-Korea - 2 millió halott, 
Kambodzsa - 2 millió halott 
Kelet-Európa - 1 millió halott 
Latin-Amerika - 150 000 halott, 
Afrika - 1,7 millió halott, 
Afganisztán - 1,5 millió halott

...Ez összesen megközelíti a százmillió 
halottat...

(Részlet: A kommunizmus fekete könyve).

Meg kell, hogy értsük, hogy a kom-
munizmus nem csupán százmilliók 
értelmetlen halálát okozta, de ez az 
ordas eszme közvetlenül vezetett el a 
trianoni nemzettragédiához.

Tormay Cécile sokáig betiltott kötete, 
a Bujdosó könyv így írja le a Tanácsköz-
társaság kommunistáit, azokat, akik 
a vörös gróf, Károly Mihály minisz-
terelnök hazaáruló közreműködésével 
az internacionálé jegyében hirdettek 
„tartós békét” és fosztották ki az orszá-
got, semmizték ki a nemzetet, vették 
el először tárgyi javait, majd a lelkét is, 
hogy végül a nemzetközivé lett elvtár-
saikkal próbálják meg végképp eltörölni 
a múltat.

„...Karl Marxnak, eredeti nevén: 
Mardochajnak kommunista kiáltványa 
pedig az idegen világuralom programja. 
Ha megvalósul, elpusztul Magyarország és 
utána az emberiség kultúrája…”
„… Kun Béla (szül: Kohn Béla), kommu-
nista agitátor volt Oroszországban. Több 
társával őt is Trockij küldte haza, hogy 
neki dolgozzék Magyarországon...Károlyi 
tud róla, mégis átereszti a határon…”

„…Károlyi állítólag összeköttetést tart fenn 
Diener-Dénes és Landler révén Trockijjal…

„...a kocsmákban kommunisták találkoznak 
és az utcákon csoportba verődött emberek 
előtt ganajos ládákon, gyalogkocsik tetején 
idegenarcú férfi ak szónokolnak. Széles mozdu-
latokkal lármázva kiáltják: „Minden a tietek! 
Vegyetek el mindent!”… És Károlyi kormánya 
is ezt mondja szüntelen valamennyi nyilatko-
zatában. „Minden a tietek”, - mondja szocia-
listáknak, kommunistáknak, radikálisoknak, 
cseheknek, oláhoknak, szerbeknek... Az oláhok 
után Jászi most a tótokkal tárgyal. És mialatt 
a cseh csapatok ellenállás nélkül sétálnak lefelé 
a Vág völgyén, és megszállják Galgóczot, 
Lipótvárt és zúgó topolyái alatt Pöstyén 
kincses forrásait, Jászi, Diener-Dénes és egy 
Braun Róbert nevezetű egyén feladja velük 
szemben a honfoglalás óta élő ősi jogainkat. 
Jászi a maga részéről öt magyar vármegyét 
már odaajándékozott a tót megbízottaknak, 
tízben pedig impériumot kínál fel nekik. 
Alkuszik, megalázkodik és rossznak bélyegzi 
előttük az ezeréves magyar uralmat…”

(Részlet: Tormay Cécile: Bujdosó könyv)

Minden itt kezdődött el. A többi tör-
ténelem. Máig ható tragikus história.

Az emléknaphoz kapcsolódva Komárom Város Önkormányzata a Komáromi Kultu-
rális, Sport és Szabadidő Kft-vel közösen február 25-én egész napos programsorozatot 
rendezett az általános iskolák felső tagozatosai és a városi középiskolások számára.
A Jókai moziban a Drága besúgott barátaim című alkotás került bemutatás-
ra. A megemlékezés 18.30 órakor a Lengyár udvarán felállított kopjafánál 
csendes gyertyagyújtással ért véget, ahol Himnusz és a Székely himnusz kö-
zös eléneklése után a jelenlévők elhelyezték a megemlékezés koszorúit. 
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„Hatékony kommunikációra van szükség“

Jegyző asszony, ugyan a komáromiak már 
ismerhetik Önt, de kérem mondja el, hogy 
milyen szakmai életút áll Ön mögött! 
 
Az Államigazgatási Főiskola igazgatásszer-
vező szakának elvégzése után a közigazgatás 
középszintjén helyezkedtem el. A Komá-
rom-Esztergom Megyei Közigazgatási 
Hivatalnál, ami a mai kormányhivatal jog-
elődje, többféle területtel ismerkedtem meg. 
Először hatósági munkát végeztem, majd 
törvényességi ellenőrzést. Izgalmas feladat 
volt ez számomra, hiszen a megye összes 
önkormányzatának testületi munkáját – 
jogszerűségi szempontból – mi ellenőriztük. 
Öt év után egy új megbízást kaptam, én 
lettem a megyei hivatal koordinációs és 
szervezési főosztályának vezetője. Ekkor 
kerültem kapcsolatba a közigazgatásra vo-
natkozó minőségfejlesztéssel, melynek szer-
vezeti szintű bevezetésével foglalkoztam. A 
pályafutásom ezen része akkor szakadt meg, 
amikor gyermeket vállaltam. Két év pihenő 
után úgy döntöttem, kipróbálok valami 
újat. Baj községben éppen jegyzőt kerestek. 
Megpályáztam, és 2009. január elsejétől 

három és fél éven keresztül töltöttem be ezt 
a posztot. Ugyan egy kis község jegyzője  
inkább ügyintézői feladatokat lát el, mint 
vezetői feladatokat, azonban nagyon sok 
tapasztalatot szereztem. Az ott élő embe-
rekkel, a testülettel, az intézményekkel meg 
kellett találnom a közös hangot. Az újabb 
váltás pedig tavaly augusztusban követke-
zett be. Akkor lettem Komárom aljegyzője.  
 
Többször említette, hogy a megyei szinten 
végzett munka igzalmas volt. Jegyző-
nek lenni mennyire tekinthető izgalmas 
feladatnak?  
 
Meglehetősen az, hiszen míg a Megyei 
Közigazgatási Hivatalnál a lakosság 
mindennapi problémáinak megoldása nem 
tartozott a feladataim közé, addig itt az 
jelenti a legnagyobb kihívást, hogy a felme-
rülő problémákat a lehető legrövidebb időn 
belül orvosoljuk. Ez pedig sok esetben nem 
egyszerű feladat, tehát a jegyzői munka is 
tartogat bőven izgalmakat. 
 
A járási hivatalok megalakulásával meny-

nyiben változott meg az Ön munkaköre? 
 
A járási hivatal megalakulása annyiban 
változtatja meg munkámat, hogy jó néhány 
hatáskör, mely korábban jegyzői volt, most 
átkerült a járási hivatalhoz. Több kollégát is 
átvettek, azonban bőven maradtak feladatok 
itt is.  
 
Alapvetően Ön szerint min kellene 
változtatni annak érdekében, hogy a Pol-
gármesteri Hivatal még hatékonyabban 
működjön? 
 
Az információáramláson, a kommunikáció 
módján. A megbeszélések, tárgyalások al-
kalmával én mindig idehívom azokat a kol-
légákat is, akik az adott feladat elvégzésében 
érintettek. Hiszen ha elsőkézből kapják az 
információkat, akkor gyorsabban és haté-
konyabban tudunk fellépni egy probléma 
vagy feladat megoldása érdekében. Hetente 
egyszer vezetői értekezleteket tartok az 
osztály- és csoportvezetőkkel, Polgármester 
úrral pedig naponta megbeszéljük az aktu-
ális teendőket. Nagyon fontos számomra, 
hogy mindenki, minden irányban megkapja 
a szükséges információkat.  
                                                                        se

Február elsejétől dr. Stöcker Renáta lett Komárom jegyzője. A Polgármesteri Hivatal  
új vezetője gazdag szakmai tapasztalatokkal rendelkezik. Meglátása  
szerint a megfelelő irányításhoz elengedhetetlen a hatékony kommunikáció.

Interjú városunk frissen kinevezett jegyzőjével
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HELYREiGazÍtÁs 
 
 

a KomÁRomi ÚjsÁG 2013. fEbRuÁRi 
szÁmÁban mEGjELEnt Két ciKK taR-

taLmi pontosÍtÁst iGénYEL. 
 

1. A legnAgyobb MAgyAr Ász cÍmű 
ciKKbőL KimaRadt az EGYiK szERvEző, 
a jÓKai mÓR vÁRosi KönYvtÁR nEvE.

 
2. A doni kAtAsztrófÁrA eMlékeztünk 

cÍmű ciKKbőL KimaRadt az EsE-
ménY tÁRsREndEző szERvEzEténEK 

nEvébEn fELszÓLaLÓ naGY LEvEntE 
(EndREsz csopoRt) nEvE. 

az éRintEttEKtőL ELnézést KéRünK!





„A zenei műveltség, a hangszeres tudás rendkí-
vül fontos, mással nem helyettesíthető, pótol-
hatatlan alapot és értéket jelent a gyermekek 
szellemi fejlődése, képességeik kibontakoztatása, 
a kreativitás, az alkotás örömének megismerése 
és egész világlátásuk szempontjából. Zenét ta-
nulni, muzsikálni, szerepelni jó. A zene örömet 
szerez, és teljesebb ember lehet, aki azt művelni 
is képes és nemcsak befogadni“ – olvasható e 
néhány sor abban a kiadványban, amely az 
Egressy Béni Zeneiskola 40. évfordulójára 
készült. Ezt az elvet vallják és meg is valósít-
ják az intézmény falain belül.  
 
Az iskola által felépített struktúra reme-
kül működik, hiszen az egyes folyamatok 
tökéletesen épülnek egymásra. Míg a 
kiselőképzősök játékos formában, sok-sok 
gyermekdal segítségével ismerkednek meg a 
zene szépségével, addig a nagyelőképzősök 
megtanulják a zenei írás-olvasást, és ebben 
az időszakban megtörténik a hangszer-
választás is. A paletta széles: van vonós, 
fafúvós, rézfúvós, zongora, ütő, gitár és 
magánének tanszaka az iskolának, amelyet 
jelenleg több mint 300 gyermek látogat. A 
növendékek nemcsak komáromiak, érkez-
nek tanulók a város vonzáskörzetéből is. A 
televíziós tehetségkutató műsorok miatt az 
elmúlt években igen népszerűvé vált a gitár 
és az ütőhangszerek oktatása, de a külön-
legesebb vonós és fúvós hangszerek után is 
nagy az igény. 
 

Város- és megyeszerte talán a zeneiskola 
legismertebb formációja a 15 éve működő 
Egressy Béni Fúvószenekar, amelynek 
1997-es alakuláskor a tagok létszáma 15 fő 
körül mozgott, tavaly novemberi jubileumi 
koncertjükön azonban már alig fértek el a 
Jókai mozi színpadán.  
 
– Az elmúlt évek bebizonyították, hogy a zene-
kari munka nem csupán egy órarendi feladat, 
hanem sokkal több annál: közösségformáló erő. 
Hiszen volt rá példa, hogy mi játszottunk az 
egyik zenészünk esküvőjén, köttettek itt házas-
ságok, születtek életre szóló barátságok. Mindez 
annak köszönhető, hogy a gyerekek 7-8 évesen 
beléptek az ajtón azzal a szándékkal, hogy ze-
nét tanuljanak. A zenekarban jelenleg nemcsak 
az iskola növendékei játszanak, hanem egykori 
diákjaink és külsős zenészek is. Ez lehetővé 
teszi, hogy szakmailag komoly szintet képvi-
seljünk. Természetesen van egy kritériumszint, 
de a működési struktúránk lehetővé teszi, hogy 
a kisebbek Szilli Ákos kollégámnál játsszanak 
a kiszenekarban, majd később átkerülhetnek 
a nagyzenekarba. Ez folyamatos inspirációt 
jelent, a gyerekekben pedig nagy a bizonyítási 
vágy – mondta el az Egressy Fúvószenekar 
vezetője, Szabó Ferenc.  
 
A szigorú, következetes munkának meg-
vannak az eredményei, hiszen az együttes 
2006-ban és 2011-ben minősítő koncertet 
adott a Fúvószenekari Szövetség előtt, és 
mindkét alkalommal kiemelt arany minő-

sítést szereztek. A fúvószenekari formációk 
napjainkban egyre népszerűbbek, köszön-
hető ez annak is, hogy repertoárjuk igen 
gazdag. Játszanak 19. századi hagyományos 
történelmi indulókat, kifejezetten fúvós-
zenekarra írt darabokat és igényes köny-
nyűzenei átiratokat egyaránt. A zenekari 
munka mellett meg kell említeni a fúvós 
tanaszakon folyó oktatást is, ami szintén 
magas színvonalon zajlik.  
 
Talán kevésbé ismert tény, hogy a fú-
vószenekar mellett két vonószenekar is 
tevékenykedik az iskolában. A kisebbek a 
Tücsökben, míg a nagyobbak a Lehár vo-
nószenekarban mutathatják meg tudásukat. 
– Külön öröm számomra, hogy visszajárnak 
hozzánk játszani az egykori növendékeink 
és a szülők is. Ez a lehető legjobb vissza-
igazolása annak, hogy jó munkát végzünk. 
Hiszen ez már nem iskolai feladat. A kicsiket 
Hegedűs Béla kollégám vezeti, a nagyokat én. 
Egyébként a tanszakon 3 hegedű-, 2 cselló és 1 
bőgőtanár tevékenykedik. Az A tagozaton heti 
2x30 perces oktatás zajlik, míg a B tagozaton 
2x45 perc. Ide kerülnek azok, akik vállalva a 
többletmunkát esteleg a későbbiekben a zenei 
pályára készülnek – tudtuk meg a vonós 
tanszak vezetését Medveczky-Horvát 
Györgyitől átvevő Takács Hajnalkától. 

Életre szóló harmónia 
Ápolja és őrzi névadója, Egressy Béni örökségét Komárom neves intézménye

Komáromban 1966 óta működik az 
Egressy Béni Zeneiskola, amely-
nek hét tanszaka a zenei képzés 
színes skáláját biztosítja a növendé-
kek számára. A hangszeres oktatás 
mellett az iskolában kórus és négy 
zenekar is működik. A reprezen-
tatív Egressy terem számos nívós 
koncertnek adott már otthont.
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A tanárnő hangsúlyozta, hogy a mai kor 
bizonyos szempontból nem kedvez a vonós- 
oktatásnak, mert a felnövekvő nemzedék 
tagjai a gyors és látványos eredményeket 
kedvelik.  
 
A vonós hangszeren való játszás pedig 
nem ilyen. Elsősorban kell hozzá egy nagy 
adag lelkesedés a hangszer iránt, más-
részt szükség van a kitartásra, az idő- és 
energiabefektetésre és a jó hallásra. Cse-
rébe azonban a fiatalok egy olyan világba 
csöppenhetnek, ami tele van csodákkal. 

– Növendékeink most lázasan készülnek az 
esztergomi megyei szintű kamaraversenyre. 
Kamarazenekarban játszani véleményem 
szerint a zenélés csúcsát jelenti. Itt megtanul-
hatják, hogy milyen egymással, a „kollégával“ 
játszani, hogyan szól egy zongora vagy egy 
fúvóshangszer. Mindez nagy odafigyelést és 
csapatmunkát jelent – mondta el Takács 
Hajnalka. 
 
Nem kisebb munka folyik a zongora tansza-
kon sem, ahol jelenleg mintegy 50 növendék 
tanul 4 zongoratanárnál. – Nálunk az első 
félév általában lazább, ilyenkor zajlanak a 
növendékhangversenyek, majd ezt követi a 
félévi meghallgatás. Tavasszal aztán beindul 
a versenyidőszak. Nagy hagyománya van a 
győri Ifjú Muzsikusok Fesztivájának, melynek 
minden évben szereplői vagyunk, és rendszere-
sen fellépünk Székesfehérváron a Szanyi Irma 
Zongoraversenyen is – vázolta fel az évet a 

zongora tanszak vezetője, Szilli Ilona, aki 
ezt a hangszert főleg azoknak ajánlja, akik 
rendelkeznek otthon zongorával, vagy anya-
gi lehetőségeik lehetővé teszik, hogy vásá-
roljanak egyet. – A szülőknek azt tanácsoljuk, 
hogy mindenképpen zongorát, pianinót vagy 
jó minőségű elektromos zongorát vásároljanak, 
mert alapvető fontosságú a zongora esetében 
az, hogy hogyan ülünk, hogy milyen magasan 
van a hangszer, hol helyezkednek el a pedálok, 
milyen a billentése – tette hozzá a tanárnő. A 
zongorázás is türelmet és sok-sok gyakor-
lást igényel, hiszen nem egyszerű feladat a 
jobb és a bal kéz munkáját összehangolni, 
valamint két kulcsban olvasni.  
 
Az Egressy Béni Zeneiskolába jelentkezők 
közül egyre többen szeretnének megtanulni 
valamilyen ütőhangszeren játszani. Jelenleg 
a szaknak 22 növendéke van. Az emberek 
többsége az ütőhangszerek hallatán egyből 
a dobra gondol, pedig a lehetőségek tárháza, 
ha nem is végtelen, de számtalan. 
 
– Az ütős hangszerek családja nagyon nagy. 
Vannak a dallamjátszó ütőhangszerek és a 
ritmust adó ütőhangszerek. A növendékek ná-
lunk megtanulhatnak marimbán, vibrafonon, 
harangjátékon, kisdobon, kézidobon, kongán, 
bongón játszani. A felvételi során nézzük a kéz 
lazaságát, a függetlenítést, a ritmusérzéket, 
a tempótartást stb. Szükséges hozzá egy kis 
megszállottság is. Az a tapasztalatom, hogy 
főleg azok a gyerekek választják az ütőhangsze-
reket, akiknek nagy a mozgásigényük – mondta 

el a tanaszak vezetője, Menyhárt László. 
Az ütőhangszerek iránti lelkesedést erősítik 
azok a fiatalok, akik a Zeneiskolából kike-
rülve valamilyen formációban szerepelnek. 
Ilyenek többek közt a Udu People tagjai, 
vagy Hodek Dávid, akik a már a MüPában 
is adott koncertet, és Kiss Péter, a BM zene-
kar ütőse. Ők mindnyájan Komárom és az 
Egressy Béni Zeneiskola hírnevét öregbítik. 
 
Ahogy az iskola igazgatónője, Hozák 
Adrienn fogalmazott: az Egressy Béni Ze-
neiskola jelenlegi helyzete megfelelő ahhoz, 
hogy eredményes munkát végezzenek. A 
hangszerparkjuk igen széles, a kínálatuk 
bőséges. Nagy ajándék volt számukra az 
Egressy terem létrehozása, mely tökéletes 
helyszínt biztosít a koncertek és egyéb 
rendezvények lebonyolításához. Komárom 
Város Önkormányzata nemrégiben benyúj-
tott és meg is nyert egy olyan pályázatot, 
ami a zene révén a testvérvárosokat még 
jobban összehozza. A növendékek és a taná-
rok egyaránt nagy lelkesedéssel készülnek a 
fúvósparádéra és a nemzetközi testvérvárosi 
kórustalálkozóra. Zárszóként pedig arra 
a kérdésre, hogy miért jó zenét tanulni, az 
igazgatónő a következőket válaszolta:  
 
- A zenetanulás személyiségfejlesztő, lehetőséget 
nyújt a kreativitásra, az önkifejezésre. A Zene-
iskola falai közt életre szóló barátságok szövőd-
nek, a hangszertudás pedig egy életre szóló aján-
dék.                                                                 se

Dr. Molnár Attila polgármester:

 
„Az Egressy Béni Zeneiskola Alap-
fokú Művészetoktatási Intézmény, 
vagy ahogy a városban és a kör-
nyéken emlegetik: A ZENEISKOLA 
(így, csupa nagy betűvel), nemcsak 
Komárom egyik büszkesége, hanem 
nyugodt szívvel állíthatom, hogy 
hazánk egyik legjobb művészeti 
intézménye. Zenepedagógusai olyan 
magas szinvonalú munkát végez-
nek, amely példa mindannyiunk szá-
mára. Tevékenységüket számos díj 
és elismerés igazolja. Mindig nagy 
örömmel tölt el, mikor olyan rendez-
vényen vehetek részt, ahol az iskola 
tanárai, diákjai muzsikálnak nekünk. 
Mit is mondhatnék mást, megér-
demelt a mindenkori vastaps!”
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A továbbélő reneszánsz

Nagymedvék, 
kisbocsok

- Ha február, akkor a gyerekek már tudják, 
hogy Medve nap. Az a tapasztalat, hogy 
várják és készülnek rá. Mindig ugyanabban az 
időpontban szervezzük, a látogatók köre pedig 
egyre bővül. Nemcsak a komáromi gyerekek 
vesznek részt rajta, de eljönnek például az 
almásfüzitőiek is. A Medve nap programja 
szinte mindig állandó, de évről-évre belecsem-
pészünk valami újdonságot is. A kézműves 

foglalkozások, a játékok, a zenei összeállítások 
mind-mind a medvék köré csoportosulnak. Idén 
például sóliszt gyurmából készíthettek mackót 
maguknak a gyerekek - nyilatkozta Nyikus 
Anna főszervező. 
 
A visszatérő tárlat Rácz Lajosné Magdi néni 
jóvoltából kerül a Petőfi Sándor Művelődési 
Házba, ahol idén mintegy 300 mackót 

csodálhattak meg a gyerekek. A hangulatról 
a Zsebsün zenekar medvés előadása gon-
doskodott. A koncert után Janka Ferencné 
tartott játszóházat, a nap végén pedig 
mindenki megcsiklandozta a Medve nap 
veteránjának, az 50 esztendős, szalmával 
kitömött macipapának a talpát.  
                                                                       se

Negyedik alkalommal tartot-
ták meg a Medve napot a szőnyi 
művelődési házban. A programot 
a Komáromi Kulturális, Sport és 
Szabadidő Nonprofit Kft. szervez-
te. A belépésnek egyetlen feltétele 
volt: plüssmackóval kellett érkezni.

KULTÚRA18

A Komárom-Esztergom Megyei Népmű-
vészeti Egyesület és a Magyar Csipkekészí-
tők Egyesületének tagjai jóvoltából szemet 
gyönyörködtető kézműves portékákat 
állítottak ki, a gyerekek és a vállalkozó ked-
vű felnőttek pedig bepillantást nyerhettek a 
hagyományos mesterségek fortélyaiba. 
 
- A kézművesek évről-évre visszatérnek 
hozzánk, de mindig bővül is a kör. Vannak 
szőttesek, fa-, csuhé- és csipkemunkák. A részt-
vevők tudják, hogy hová jönnek, így aztán van 
bátorságuk is ahhoz, hogy megtapasztalják az 
alkotás örömét - mondta el a művelődési ház 
szakmai vezetője, Nyikus Anna. 

 
A gyerekeket így játszóházzal várták,  
a színpadon pedig a Los Andinos két 
tagja muzsikált. A nagy sikerű zenekar a 
dél-amerikai Andok-hegység zenei világát 
hozza közelebb a hallgatósághoz, de 
megszólaltatják a pentaton dallamú magyar 
zenét is. 
 
A program kihagyhatatlan része a népi 
gasztronómia továbbvitele. A művelődési 
ház udvarán álló kemencéket ezúttal is 
befűtötték, és Baltás Zsuzsanna pékfejede-
lem asszonnyal kalácsot süthettek kicsik és 
nagyok.     
                                                                        se

Negyedik alkalommal tartottak reneszánsz napot a szőnyi Petőfi Sándor Művelődési Házban. A program bizo-
nyította, hogy a reneszánsz mindig jelen van az életünkben, hiszen nélküle nem lenne megújulás, nem lehetne 
az embereknek jövőképük. Az egész napos rendezvény egyfajta téltemetőnek, tavaszköszöntőnek is tekinthető.
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Kétnapos sportőrület határok nélkül

A Komáromi Sportfesztivál a Nemze-
ti Együttműködési Alap pályázatának 
köszönhetően valósult meg. A rendez-
vényt a szervező, a Sporthagyományokat 
Őrző Kerekasztal eredetileg szeptemberre 
tervezte, azonban a pályázat elbírálása és 
lezárása kitolódott, így a programból végül 
egy terem sportágakat felvonultató fitness-
aerobik őrület kerekedett ki, melyen több 
mint 2000 embert sikerült megmozgatni. 
Március 1-jén, pénteken Komárom okta-
tási-nevelési intézményei mérhették össze 
tudásukat többek között kispályás fociban, 
teremtájfutásban, floorballban, úszásban, 
szivacskézilabdában, fekvenyomásban, és 
street ball-ban. – Ezen a megmérettetésen 
szinte valamennyi óvoda,általános- ás közép-
iskola képviseltette magát. Nyolc sportágban, 
több mint tíz helyszínen zajlottak a küzdelmek. 
Körülbelül 600 gyermek sportolt az első napon. 
A Komáromi Sporthagyományokat Őrző 
Kerekasztal 7  éves működése során mindig 
nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy a tömeg-
sportok minél nagyobb népszerűségre tegyenek 
szert Komáromban – mondta el az egyesület 
elnöke, Vörösházi Tibor. 
 
Emellett persze szerették volna megmoz-
gatni Észak- és Dél-Komárom lakosságát 
is. Főleg a hölgyeknek kedveztek a szom-
bati programokkal, ahol a legnépszerűbb 
és a legmodernebb edzésformákat lehetett 
kipróbálni, speciális eszközök és elismert 
koordinátorok segítségével. A kínálatban 
szerepelt a TRX, a K2 Hiking, a spinning, 
a Kangoo Jumps, és olyan újdonságok is 
mint a body art és a deep work. – A body 
art és a deep work Németországból származik. 

Szlovákiai meghonosítása az én nevemhez 
fűződik. A body art egy lassú, funkcionális, 
nagyon tudatos óratípus, míg a deep work-öt 
ezen felül kardio elemekkel tűzdeljük meg – 
tudtuk meg Őszi Deniszától, az észak-ko-
máromi Life Sport vezetőjétől, aki szerint 
megfigyelhető egy pozitív elmozdulás a 
rendszeres mozgás irányába. Egyre többen 
döbennek rá ugyanis arra, hogy nemcsak a 
nyár, a bikiniszezon beköszönte előtt fontos 
izzadni az edzőteremben. – Én akkor mon-
dom azt valakire, hogy rendszeresen mozog, 
hogy ha már legalább fél éve edz. Szerencsére 
egyre nagyobb az igényük az embereknek a 
rendszeres testmozgásra. Mindíg vannak új 
és új edzésformák, de töretlen a népszerűsége 
például a Kangoo Jumps-nak és az alakformáló 
óráknak. A Life Sportban igyekszünk mindig 
úgy összeállítani az órarendet, hogy mindenki 
kedvére válogathasson, és megtalálja a számára 
megfelelőt – mondta el a szakember. A sport-
fesztivál szervezőinek sikerült egy orszá-
gosan is ismert és elismert aerobik-oktatót 
megnyerni a rendezvény számára. Katus 
Attila személyisége képes tömegeket von-
zani egy-egy fellépésre. Komáromban sem 
történt ez másképp. A Sportcsarnok Katus 
Attila Best Body órájára valóban zsúfolásig 
megtelt, vele együtt tornáztak a gyerekek, a 
felnőttek és az idősebb korosztály képviselői 
egyaránt.   
 
– Évek óta azon dolgozunk, hogy egyre több 
ember mozogjon rendszeresen, hiszen a 
magyarországi lakosság fele egyáltalán nem 
sportol, míg rendszeresen csak 10-ből egy. A 
többség a pénz-és időhiányra fogja, hogy nem 
tud edzeni. Ezeket a sztereotípiákat igyekszünk 

szépen lassan leépíteni.  Elengedhetetlen, hogy 
igényesek legyünk az élet minden területén. Ez 
vonatkozik a sportra is. A fiataloknál egyelőre 
még a szépség, a jó kinézet számít, míg az 
idősebbek inkább az egészségük, az ízületeik 
védelme érdekében sportolnak. Ha már napi fél 
órát mozgunk, akkor sokat teszünk magunkért 
mind fizikai, mind lelki értelemben. Ha valaki 
nem tudja, hol kezdje, akkor jöjjön el egy ilyen 
sportválasztó rendezvényre. Próbálja ki a 
különféle edzésformákat, előbb-utóbb mindenki 
megtalálja a számára legmegfelelőbbet. Olyan 
nem lehet, hogy valakinek semmilyen sport sem 
tetszik. Tartsuk szem előtt, hogy mit szeretnénk 
elérni, hiszen minden sportág más-más külsőt 
eredményez, és más az egészségre gyakorolt ha-
tása is. Emelett figyeljünk a táplálkozásunkra, 
a folyadékbevitelre, a szabadban eltöltött időre 
és az alvásra is – tanácsolta Katus Attila.  
 
A Komáromi Sportfesztivál lebonyolításába 
bekapcsolódott a Palládium Fitness, ahol az 
ingyenes belépés mellett Konrád Krisztián 
és Sallai Lajos erőemelő-világbajnokok 
tartottak bemutatót, illetve az észak-ko-
máromi korcsolyapálya, ahol március 2-án 
szintén nem kellett belépőjegyet váltani.  A 
kétnapos esemény sportgálával ért véget, 
ahol a helyi intézmények, csoportok és egye-
sületek kaptak bemutatkozási lehetőséget. 
A különböző jellegű műsorok szépszámú 
közönséget vonzottak, és méltó lezárását 
jelentették egy minden szempontból kitű-
nőre sikeredett sportfesztiválnak. Vörösházi 
Tibor hozzátette: mintegy 50 ember dolgozott 
azon, hogy ez a kétnapos fesztivál létrejöhessen. 
A visszajelzések pozitívak, a sportot szerető 
komáromiak pedig várják a folytatást. (se)

„A sport legyen a szenvedélyed“ jelmondattal igazán jókedvű és mozgalmas, kétnapos határon átívelő  
fesztivált szervezett a Komáromi Sporthagyományokat Őrző Kerekasztal.  A nagy sportágválasztó  
programban a legnépszerűbb teremsportágakat  valamint fitness és aerobik irányzatokat próbálhat-
tak ki az emberek, olyan neves szakemberek segítségével, mint Őszi Denisza és Katus Attila. Az ese-
mény zárásaként pedig a helyi intézmények, egyesületek kaptak bemutatkozási lehetőséget.
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„Lépésről lépésre haladunk előre”

A kézilabda szakosztály vezetőjeként 
hogyan értékelné az elmúlt évet? 
 
Az eredmények tekintetében jó évet zár-
tunk, hiszen míg tavaly a férfi csapatunk az 
ötödik helyen végzett, addig most a máso-
dikak vagyunk. Az első helyezett csupán 
egy ponttal előz meg bennünket. A nehéz 
ellenfelekkel hazai pályán játszunk a tavaszi 
fordulóban. Jó csapat van kialakulóban a
lányoknál is. Ők most kezdték belelendülni 
igazán. Úgy látom, hogy mindenki az ered-
ményekért dolgozik. Kocsis Tibor vezető-
edző színvonalas szakmai munkát végez a 
lányokkal. Tavasszal biztosan lesz látszata az 
elvégzett munkának. 
 
A legnagyobb változás az volt 2012-ben, 
hogy megszűnt a KAC, a szakosztályt 
pedig átvette a KVSE. Miért volt erre 
szükség? 
 
A KAC anyagi helyzete ellehete lenítette 
kézilabda csapataink működését. Az adós-
ságok kezelését csak a beolvadással tudtuk 
megoldani. Egész nyáron azon dolgoztunk 
a KVSE vezetőjével, Beigelbeck Attilával, 
hogy ezt a problémát megoldjuk. Nagyon 
sokat segített nekünk Herczeg Csaba, a 

labdarúgó-szakosztály vezetője. Augusztus-
ra tudtuk olyan szintre hozni a szakosztályt, 
hogy a tényleges munka elkezdődhessen. 
Nagy hangsúlyt fektetünk az utánpótlásra, 
a kölyök- és serdülőcsapatok kiállítására. 
Mindenképpen szeretnénk az utánpótlás 
báziskörét bővíteni. Most a központ a 
Feszty Iskola, de nyitni akarunk a Petőfi, a 
Bozsik és a Dózsa felé is. Nem feltétlenül az 
a célunk, hogy csak kézilabdásokat nevel-
jünk, sokkal inkább az, hogy rendszeres 
sportolásra bírjuk a gyerekeket. Jó lenne 
együttműködni a többi szakosztállyal, hogy 
egy közös munka kezdődhessen el. Attól, 
hogy egy kisgyerek kézilabdázik, még fociz-
hat, úszhat és vízilabdázhat is. 
 
Manapság szinte mindegyik egyesület 
küzd a megfelelő utánpótlásért. Lehet 
motiválni a mai fiatalokat valamivel? 
 
Magamból indulok ki. Én 26 éve kézilabdá-
zom. A sportnak köszönhetően szorgalma-
sabb lettem, és a felelősségtudatom is erős. 
Aki rendszerességet visz az életébe, annak 
kialakul a felelősségtudata. A sportnak 
köszönhetően megváltozik a gondolko-
dásmódjuk, hiszen megtanulnak küzdeni 
egymásért. Ez hiányzik a mai fiatalok nagy 
százalékából. Szerencsére én azt tapasz-
taltam az egyesületünknél, hogy a legtöbb 
gyerek, amellett, hogy rendszeresen jár az 
edzésekre, az iskolában is jól teljesít.  
 
Persze van egy-két kivétel. Arról, hogy 
mennyire motiválhatóak, az edzők tud-
nának pontosabb képet festeni. Edzőink 
egyben pedagógusok is. Horváth Miklós 
például már nagyon régóta foglalkozik 
gyerekekkel, ő gond nélkül tudja motiválni 
őket. Úgy gondolom, hogy kevés szigor és 
sok szeretet egyvelegével jól lehet dolgozni a 
gyerekekkel. Igyekszünk nekik is lehetősé-
get teremteni a szereplésre, így beneveztük 
őket a kölyökbajnokságokba. Ez a sport 
nagyon sok edzést kíván, hiszen bonyolultak 
a szabályok, a lépések és nem egyszerű a 
koordináció kialakítása sem. 
 
2013-ban mit vár a csapatoktól, az edzők-
től? 
 

Mindenképpen fejlődést szeretnék látni. 
Nem is az elért eredmény a leglényegesebb, 
hanem az, hogy lássam, jobbak lettek, mint 
voltak. Főleg a junior csapatainknál várok 
további javulást. Fél év munka után a férfi 
junior csapatunk komoly eredményt ért el. 
Megverték azt a tarjáni csapatot, amelyik 
az NB II-es junior bajnokságot eddig 
veretlenül vezette. A remek csapatjátéknak 
köszönhetően négy góllal verték meg a 
mieink a tarjániakat. Azt várom, hogy ez a 
csapatszellem alakuljon ki a többi együtte-
sünknél is. A jövőben szeretnénk bővíteni 
az eszköztárunkat, hogy egy jó, magas 
színvonalú oktatás induljon el. Az edzőinket 
pedig lehetőség szerint továbbképzésekre 
küldjük, hogy ők is fejlődjenek. Szerintem 
jó úton haladunk egy modern, jól felépített 
egyesület felé.  
 
Szakosztályvezetőként van-e valamiféle 
ráhatása arra, hogy Komáromban pezsgő 
kézilabdaélet alakuljon ki, és egyre többen 
menjenek ki a meccsekre? 
 
Szerencsére azért a komáromiak kijárnak 
a meccseinkre, bár emlékszem, régeb-
ben annyian jöttek, hogy megtöltötték a 
Sportcsarnokot. Most sokan hiányolják a 
megfelelő lelátókat. A hírverésben termé-
szetesen a médiának is nagy szerepe van, így 
aztán azon dolgozunk, hogy a meccseink 
megjelenjelek a tévében és az újságban.  
 
Ez idő kérdése, hiszen rengeteg energiánk 
ment el arra, hogy a szakosztály életben 
maradjon. Mindig csak egyet lépünk előre. 
Senkinek sem ígérhetek látványos változáso-
kat. Reálisan kell látnunk a lehetőségeinket 
és elérhető célokat kell kitűznünk magunk 
elé. Senki se várja, hogy jövőre itt egy  
NB I B-s csapat jön létre, erre nem alkalmas 
sem a játékoskeret, sem az anyagi háttér. 
Nem akarunk Győrből játékosokat impor-
tálni. Egy olyan utánpótlás csapatot szeret-
nénk létrehozni, mely a jövőben esetleg  
NB I B-s csapat lehet.  
 
 
 
                                                                      se

A 2012. évben megszűnt a KAC, a kézilabda szakosztályt a KVSE vette át. Szűcs Attila,  
a szakosztályvezetője értékelte a 2012-es évet, és elmondta, mit vár a csapatoktól  
a jövőben. Elsősorban ők is a megfelelő utánpótlás kialakításán fáradoznak.
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A szobor a 17. század vége felé készült, a vár 
és a város által átélt viszontagságos és hősies 
évszázadok emlékére. 
 
A barokkos női alak kinyújtott jobb kezében 
a dicsőség koszorúját tartja, talapzatán álló 
felirattal kiáltja a világnak: „NEC ARTE, 
NEC MARTE”, vagyis „Sem csellel, sem 
erővel” nem lehetett a várat sohasem beven-
ni. E költői túlzást erősít, hogy a legenda 

szerint az ifjú hölgy, koszorút tartó kezével 
eredetileg fügét mutatott az ellenségnek. 
Ez olvasható abban a leírásban is, amely I. 
Ferenc császár 1807. évi komáromi tartóz-
kodása után készült: „A vár egyik bástyáján 
áll egy szobor, mely a kezével fügét mutat annak 
emlékére, hogy a törökök Komáromot nem tud-
ták bevenni.” A szobor többeket megihletett, 
köztük a gútai születésű dr. Borka Gézát 
(1896 –1977) is, aki 1923-tól 1945-ig a ko-

máromi bencés főgimnázium latin – magyar 
szakos tanára volt. Az 1947-es „lakosság-
cserék” során családjával együtt Kapos-
várra került, az ott lévő Táncsics Mihály 
Gimnáziumban kezdett el újra tanítani. Az 
új körülmények között is fáradhatatlanul 
folytatta a versek, színdarabok, tankönyvek 
írását, sokoldalú szervező tevékenységét. 
 
                                                                tzs-ms

„Még áll a szűz, a ősi vár arája, Komárom büszke védő angyala!” – adta hírül egy 1896-ban íródott vers első 
sora. A komáromi vár bevehetetlenségének jelképe, a híres „Kőszűz”, ha másolatban is, de még ma is őrzi 
a várat és a várost az Újvár északnyugati, Madonna – bástyáján állva. Eredetije a Duna Menti Múzeum-
ban található, erősen sérült állapotban: a mészkőszobor jobb karja vállból, bal karja könyökből letörött.

A kavargó fellegekből ha néha Klapka lelke 
Viharzó éji órán leszáll a vén kövekre 
S a kőszűz jeligéjét bötűzvén eltünődik: 
 
Olyankor sajgó búval a várnak ősi szobra 
Fügés kemény kezével dacos szemét befogja 
S haragvó lángos arcán egy könnycsepp gördül végig.

Hol vén falak felé most bánkódást hajt a szellő 
S a mormoló Dunánál borong sok könnyező fűz, 
Ott Klapka hősi várán még áll egy elszögellő 
Mohos kövön merengve a régi – régi kőszűz 
 
Az ősök lengő lelke tanyát talál körötte, 
Ő meg csak néz, s a nagy mult dicső nyomát kutatja. 
S míg ódon hősi álmok torlódnak meg fölötte 
Csak áll, kemény dacos fügét mutatva. 

Borka Géza: A komáromi kőszűz 
„Ne arte, nec marte!”

 
APRó  

Garázs eladó  
a temető  

melletti soron 
Tel: 30-272-30-22
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A níceai zsinat Kr. u. 325-ben szabályozta a 
keresztény ünnepek rendjét, ekkor vált el a 
két ünnep ideje. A húsvét az azt megelőző 
időszak, a negyvennapos böjt lezárulá-
sát jelzi. A húsvét és a hozzá kapcsolódó 
ünnepek a mozgó ünnepek közé tartoznak, 
ideje egybeesik a tavaszi napéjegyenlőségi, 
termékenységi ünnepekkel, melynek elemei 
a feltámadás, az újjászületés. Az ünnep az 
1582-ből származó egyházi szabályzat sze-
rint a tavaszi holdtölte utáni első vasárnapra 
esik: március 22. és április 25-e közé.  
 
A húsvét kialakulásában fontos szerepet 
játszik a zsidó húsvét, a pészah. E vallás 
tanítása szerint e napon ünneplik a zsidók 
az egyiptomi rabságból való menekülésüket. 
Az ótestamentum szerint a halál angyala 
lecsapott az egyiptomiakra, a zsidók kapuja 
azonban egy frissen leölt bárány vérével volt 
bekenve, így az ő házukat „elkerülte”. Az 
Egyiptomból való kivonulás történetét írja 
le a Hagada. A keresztény egyház szertar-
tásaiban a hosszú ünnepi időszak átfogja a 
kora tavasz és a nyár elejei hónapokat. Az 
előkészületi idő a nagyböjt, amely Jézus 

negyvennapos sivatagi böjtjének emlékére, 
önmegtartóztatására tanít. Ezt nagyobb, ki-
sebb ünnepek követik s a húsvéti ünnepkör 
a pünkösddel zárul. A ciklus a karácsonyi 
ünnepi szakasz párja, de jóval régebbi annál. 
Latin neve: Septuagesima - hetvened, mert 
hetven napig tart, húsvéti időnek is nevezik. 
 
Húsvétkor ünnepli a kereszténység Jézus 
Krisztus feltámadását. A legrégibb keresz-
tény ünnep és egyúttal a legjelentősebb 
is. A húsvét ünnepét megelőző vasárnap, 
virágvasárnapon arról emlékezik meg 
az egyház, hogy Krisztus pálmaágakat 
lengető tömeg éljenzése közepette vonult 
be szamárháton Jeruzsálembe. A nagy-
csütörtök Krisztusnak az Olajfák-hegyén 
történt elfogatását idézi emlékezetünkbe. 
Nagypéntek Krisztus Pilátus általi halálra 
ítélésének, megostorozásának és kereszt-
halálának a napja. Nagyszombat este 
körmenetekkel emlékezik meg a keresztény 
világ arról, hogy Jézus - amint azt előre 
megmondta - harmadnap, azaz húsvétva-
sárnap hajnalán feltámadt halottaiból, és 
kínszenvedései által megmentette a világot!

Krisztus feltámadott!
A negyven napos böjt leteltével a keresztény világ a Megváltó Jézus Krisztus feltámadásának 
örvend. Húsvét ideje azonban más vallásokban is az egyik legnagyobb ünnepnek számít.

Tisztelt Komáromiak! 

A húsvét nemcsak a keresztények 
egyik legszentebb ünnepe, de ezen a 
napon egyként kell, hogy ünnepeljen 
az egész világ, hiszen Jézus Krisztus 
kereszthalál utáni feltámadásával új 
tavasz köszöntött ránk. A történelmi 
évszázadok folyamán számos kiváló 
művészt is megihletett ez az ünnep. 
Komárom Város Önkormányzatának 
nevében Bácsi Sándor: Rázendül-e  
a szíved? című költeményének részle-
tével kívánok áldott, békés húsvéti ün-
nepeket minden kedves komárominak. 
 
„Krisztus feltámadt! Valóban feltámadt! 
Harsan a szó, s felujjong rá szívünk. 
Széles mezőkön tavasz fénye árad. 
Újult lélekkel így ünnepelünk.“ 
 

                                          Dr. Molnár Attila 
                                         polgármester



KONYhA 23

�� www.komarom.hu - MINDEN NAP FRISS HÍREK A VÁROSUNKRÓL

2

Húsvéti sonka saláta

Hozzávalók (fejenként) 
 
1 közepes szál sárgarépa 
10-15 dkg jégsaláta,  
vagy madársaláta 
7-8 szem fekete olívabogyó 
3-4 szem koktélparadicsom 
2 kemény tojás 
1 fej gomba 
1 szelet (kb. 12 dkg) füstölt sonka (házi) 
Öntet: citromlé, olívaolaj, bors és fokhagymás  
majonéz vagy szójaszósz, eseteleg Barbecue szósz

Elkészítés
A tojásokat főzzük keményre. A jégsalátát vágjuk csíkokra, majd 
mossuk meg, és csepegtessük le. A sonkát vágjuk csíkokra, és a 
saját zsírján pirítsuk le. A sárgarépát hámozzuk meg, majd hosz-
szában vágjuk csíkokra. A sárgarépacsíkokat forrásban lévő vízben 
3-4 percig blansírozzuk, majd vegyük ki és csepegtessük le. Egy 
keverőtálban keverjük össze a zöldségeket a felezett koktélpara-
dicsomokkal és az olívabogyókkal együtt. Frissen facsart citrom-
lével és olívaolajjall locsoljuk meg, majd keverjük át. Tegyük a 
salátát tálakra, díszítsük sült sonkával, negyedelt főtt tojásokkal. 
A fokhagymás majonézhez 1 dl majonézhez, 1 dl sűrű tejfölt, 
egy mk dijoni mustárt 2 gerezd reszelt fokhagymát, pici sót, 
borsot keverjünk össze.  Ezzel a majonézzel kínáljuk a salátát.

Tavaszi hústekercs

Hozzávalók  
(8 személyre) 

1,2 kg kicsontozott rövidkaraj, só, őrölt bors,  
6 szál zsenge sárgarépa, 60 dkg spenót, 6 dkg 
vaj vagy margarin,10 dkg reszelt ementáli sajt, 
2 gerezd fokhagyma, 1 tojássárgája + 6 tojás, 1 
közepes fej vöröshagyma, 1 dl joghurt, csipet-
nyi őrölt szerecsendió, 6 kisebb ecetes uborka, 
2-3 evőkanál étolaj, 1 dl félszáraz fehérbor

Elkészítés
A húst irdaljuk, enyhén kiverjük, fél órára besózzuk, bor-
sozzuk. A sárgarépákat meghámozzuk, egészben hagyjuk, 
enyhén sós vízben puhára főzzük, a spenótot nem túl apróra 
vágjuk. A vaj vagy margarin felét felforrósítjuk, rádobjuk 
a spenótot, kevés vízzel 4-5 percig pároljuk. Hozzáadjuk 
a tojássárgáját, a reszelt sajt felét, az áttört fokhagymát, 
sózzuk, borsozzuk. A vöröshagymát finomra vágjuk, a 
maradék vajban vagy margarinban megfonnyasztjuk. A 6 
tojást a joghurttal, 1 csipet szerecsendióval és sóval felverjük, 
a hagymára öntjük, és lágy-rezgős rántottát sütünk belőle. 
Azon melegében a húslapra simítjuk, elkenjük rajta a spe-
nótkrémet, meghintjük a maradék reszelt sajttal. Hosszanti 
irányban belenyomkodjuk a sárgarépákat és az uborkákat. 
óvatosan, szorosan feltekerjük, a végeket hústűvel betűzzük, 
a tekercset sonkaszerűen megkötözzük. Sütőedénybe tesszük, 
meglocsoljuk az olajjal, és előmelegített, forró sütőben (200 
°C) hirtelen megkapatjuk (10-15 perc). Aláöntjük a bort, 
lefedjük, és mérsékelt tűzön (180 °C) 40 percig pároljuk, majd 
fedő nélkül, saját levével locsolgatva pirosra sütjük (20-25 
perc). A sütőből kivéve 15 percig pihentetjük, eltávolít-
juk a kötözőzsineget, és ujjnyi vastag szeletekre vágjuk. 

1 
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1848. március 15.

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 165. évfordulója

SZŐNY

11.00 óra 
Ünnepi műsor a Petőfi Sándor  
Művelődési Házban, majd  
koszorúzás a Hősök terén
 
Ünnepi beszédet mond:  
Czunyiné dr. Bertalan Judit  
kormánymegbízott

KOMÁROM

14.00 óra 
Ünnepi műsor a Kopjafás emlékparkban
Ünnepi beszédet mond:  
Koltay Gábor rendező,
Komárom Város díszpolgára
 
ÉSZAK-KOMÁROM 

Ünnepi megemlékezések
16.30 óra 
a Jókai-szobornál
17.00 óra 
a Klapka téren

2013. március 15.


