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Kedves Olvasó!
 

Köszönjük észrevételeiket, ötleteiket, javaslataikat melyekkel múlt havai lapszámunk meg-
jelenése óta megkerestek minket. Több észrevételt is kaptunk az újság új formájával, kivi-
telével kapcsolatban. Örülünk, hogy az új küllem elnyerte az Önök tetszését. Ugyanakkor 
azt gondoljuk, fontos, hogy a komáromiak tudják, önkormányzatunk racionálisan tervezett 
költségvetésének köszönhetően a Komáromi Újság előállítási költségei nem magasabbak, 
mint a korábbi lap költségei voltak, sőt az összeg nagyságrendekkel kevesebb annál. Remél-
jük, hogy magazinunk továbbra is elnyeri tetszésüket. Várjuk cikkötleteiket, témajavaslata-
ikat a 34-341-941-es telefonszámon, vagy e-mailben a komaromtv@novonet.hu címen.
 
Üdvözlettel:
 

A szerkesztők

A KOMÁROMI SZOCIÁLIS KÖZALAPÍTVÁNY

kéri a város polgárait, hogy személyi jövedelemadójuk 1 %-ával támogassák az alapít-
ványt, lehetővé téve ezzel több, anyagilag rászorult, jó tanulmányi eredményű középis-
kolai tanuló, főiskolai- és egyetemi hallgató tanulmányi ösztöndíjjal való támogatását.

Az alapítvány számlaszáma:  
Kereskedelmi és Hitelbank Komáromi Fiók
10403631-00017903-00000000
adószáma: 19150378 111

A támogatást előre is köszönjük!
Az alapítvány kuratóriuma

A KOMÁROMI KÖZGYŰJTEMÉNYI KÖZALAPÍTVÁNY

kéri a város polgárait, hogy személyi jövedelemadójuk 1%-ával idén is já-
ruljanak hozzá az alapítvány célkitűzéseinek megvalósításához.

Az alapítvány célja a komáromi közgyűjtemények, a múzeum, a könyvtár és a levéltár 
munkájának (gyűjteménygyarapítás, állagmegóvás, kiállításrendezés, a szőnyi ásatások 
folytatása, régészeti leletek restaurálása, technikai eszközök beszerzése)  támogatása.

Az alapítvány számlaszáma: 
OTP Komáromi Fiók 11740030-20007030
Az alapítvány adószáma: 19150433111

Támogatását előre is köszönjük!
AZ ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMA

felhívás 

a Törvényi válTozások miaTT a komáromi Televízió műsorcsaTorna 
április 1-Től a klapka lakásfennTarTó szöveTkezeT rendszerén a 
duna auTonómia (s9-es csaTornakioszTás) csaTornával 
helyeT cserél. a kTv adása a duna auTonómia helyén foghaTó.
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„Támogatjuk a kis- és 
középvállalkozásokat”
A hazai kis- és középvállalkozások mind országos, mind pedig helyi szinten jelentős munka-
helyteremtő erővel bírnak. Támogatásukat az önkormányzat épp ezért kiemelt feladatának 
tartja. Komárom idei költségvetésében soha nem látott nagyságú összeget különített el 
részükre a városvezetés. A részletekről Hornig Rudolfné alpolgármester asszonyt kérdeztük.

-Milyen előkészítő mun-
ka előzte meg a döntést?

-A helyi kis- és középvállalkozásokat segítő 
programunk kezdetei egészen 2007 márciu-
sáig nyúlnak vissza. Ebben az évben alakult 
ki a Komárom – Esztergom Megyei Regio-
nális Vállalkozásfejlesztési Alapítvánnyal az 
a munkakapcsolat, melynek köszönhetően 
létrejött ez a példa nélkül álló vállalás. 

Az előkészítő munkában többféle javaslat, 
elképzelés került megtárgyalásra. Az álta-
lános vélemény az volt, hogy egy mindenki 
számára elérhető, mindenkinek egyaránt 
pozitív megoldást nyújtó formát megalkotni 
igen nehéz feladat. Kiforrott elképzelést 
akkor még az e célból összehívott vállal-
kozói fórum sem tudott megfogalmazni, 

ugyanakkor a 
célkitűzés világos 
volt: segítenünk kell!
- A kormány nem-
rég hirdette meg 
az Új Széchenyi 
Tervet. Mennyiben 
rokon a komáro-
mi program és  az 
országos pályá-
zati rendszer?

- Akárcsak az Új 
Széchenyi Terv 
esetében, úgy a 
komáromi támo-
gatási rendszerrel 
is új pénzforrá-
sok áramlanak a 
gazdaságba, ezzel 
elősegítve a munka-
helyteremtést, illetve 
hazánk gazdasági 
talpra állását. Egy 
pályázati rendszer 
akkor tud hatéko-
nyan működni, ha az 
egyszerű, gyors, vi-
lágos stratégiai elvek 
mentén működik. A 
komáromi rend-

szert is igyekszünk úgy kialakítani, 
hogy a vállalkozók adminisztrációs 
terhe minél kisebb mértékű legyen.  

Gondolja csak meg, főként a kisvállalko-
zók között akadnak jórészt olyanok, akik 
korábban nem vettek, vagy alig vettek 
részt pályázatokban. Megengedhetetlen, 
hogy ők bonyolult pályázati rendszere-
ken keresztül juthassanak hozzá olyan 
támogatásokhoz, amelyek sok esetben a 
létükhöz, a puszta fennmaradásukhoz 
szükségesek. Kisebb adminisztrációt, gyors 
döntéshozatalt és gyors , pontos kifizetést 
ígérhetünk a pályázó vállalkozók részére. 

De hogy visszakanyarodjak eredeti kérdé-
séhez, programunk abban mindenképpen 
az Új Széchenyi Terv kistestvére, hogy a 

mi programunknak a nyertesei ugyanúgy a 
hazai tulajdonú kis- és középvállalkozások 
lesznek, mint az országos szintű projektnek.
- Kötelezik a pályázókat a mun-
kahelyteremtésre?

-Nem, ezt települési, önkormányzati szinten 
nem is tehetjük meg. Roppant mód leszű-
kítené a pályázók körét. Ez az Új Széchenyi 
Terv prioritása. Ott a pályázni szándékozó 
vállalatoknak kötelezettséget kell majd vál-
lalniuk bázislétszámuk fenntartására, illetve 
bővítésére. Mi ilyet nem várunk el. Az Új 
Széchenyi Terv kiírása szerint bizonyos tár-
saságok vissza nem térítendő támogatást is 
kaphatnak munkahelyteremtésre, valamint 
a speciálisan hátrányos helyzetű célcsopor-
tok számára munkahelyet teremtő vállalko-
zások is jelentős támogatást élvezhetnek. 

- Önkormányzati szinten lesz vala-
ki, aki segíti majd a pályázatírást?

- Természetesen. Ahogy említettem már, 
maga a pályázati rendszer áttekinthető és 
egyszerű lesz. Az önkormányzaton belül 
felállítottunk egy pályázatíró csoportot. Ez a 
csoport persze nemcsak a kis-, és középvál-
lalkozókat segíti majd, hanem a hivatal pá-
lyázataival is őket bíztuk meg, ugyanakkor 
hangsúlyozom, hogy a csoport tanácsadással 
teljesen ingyenesen áll majd a komáro-
mi cégek, egyesületek rendelkezésére. A 
csoport tagjainak szaktudása pedig garancia 
arra, hogy adott cég, adott pályázaton minél 
eredményesebben tudjon részt venni. 

-Végül a legfontosabb kérdés, mekkora 
a vállalkozók számára támogatásként 
igénybe vehető idei költségvetési összeg?

-Önkormányzatunk ebben az évben 50 mil-
lió forintot különített el vállalkozói támoga-
tási célra. Megjegyzem, ez az összeg a tava-
lyi keretnek tízszerese. Látható tehát, hogy 
elkötelezettek vagyunk a városban működő 
cégek minél jelentősebb támogatására. 

rg

hoRnig Rudolfné alpolgáRmesteR
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KORSZERŰSÖdNEK AZ EddIGI LÉTESÍTMÉNYEK ÉS úJAK IS ÉPüLNEK

Új vezetés a 
Komthermál élén
A 2011-es év elején Tóth Boldizsár vette át a Komthermál Kft. vezetését. Az ügyvezetőt a 
várható rövid- és hosszútávú fejlesztésekről, a fürdő jövőjéről kérdeztük. 

-Január elsejétől Ön lett a Komthermál Kft. 
ügyvezetője. Hogyan vezetett az útja idáig?

- Ezidáig a vállalkozói szférában tevékenyked-
tem, elsősorban különféle energetikai beru-
házások fejlesztésével foglalkoztam. Például 
nagy kapacitású szélerőmű-parkok tervezésével, 
fejlesztésével. De most fejezzük be Komá-
romban egy geotermális-hőhasznosító projekt 
tervezését-engedélyeztetését, mely teljesen 
véletlenül összefügg a mostani munkámmal. 

A projekt megvalósításaként egy új termálkutat 
fúrunk majd a Csillag lakótelep környékén. A 
meglévő és az új kút vizével biztosítani tudjuk 
a város távhőjét, nagymértékben csökkentve 
ezáltal a költségeket.  Illetve ez a kút is táplálja 
a jövőben a fürdőt. Szeretnénk a fürdő fűté-
sét, illetve használati melegvízellátását teljes 
egészében a geotermikus hőre alapozni.   

- A közeli és a távoli jövőben milyen fej-
lesztések várhatóak a fürdőben?

- Alapvetően két irányban indulunk el. Az egyik 
a már meglévő létesítmények minőségi színvona-
lának emelése, például a vizesblokkok teljes át-
alakítása, a beléptető rendszer korszerűsítése, és 
nagy hangsúlyt fektetünk az öltözőkre is. Erre a 

célra egy teljesen új épületet húzunk fel, ahol ké-
nyelmesen elférnek az érkező vendégek. A másik 
fő irány a hosszú távú fejlesztések megvalósítása. 
Ez egy négycsillagos gyógyszállót jelent, 
széles skálájú gyógykezelésekkel, különböző 
fürdőkkel és wellness részleggel emellett még 
élményfürdő is a terveinkben szerepel.  Az 
előkészítési munkálatok már javában zajla-
nak, a megvalósíthatósági tanulmány tavaszra 
elkészül. Ez  elsősorban a pályázat benyújtása 
szempontjából lényeges. Jelenlegi információnk 
szerint a meglévő létesítmények korszerűsítésére 
és a gyógyszálló építésére is tudunk pályázni. 

- Az előzetes számítások szerint mekkora 
összeget jelentenek ezek a beruházások? 

- A beruházás teljes költsége számításaink 
szerint  5-6 milliárd forint. Ebből 2-3 milli-
árd maga a gyógyszálló megépítése, a többi 
pedig az egyéb fejlesztések megvalósítása. 
A pályázati források mellett az önkormány-
zat - mint a Komthermál Kft. tulajdonosa - is 
komoly összegeket áldoz arra, hogy Komárom 
ténylegesen fürdővárossá váljon, és a szolgál-
tatások magas színvonalon működjenek. 

- Mennyire veszik figyelembe a korszerűsítés-
nél a komáromiak és a fürdővendégek igényeit?

- A fejlesztésekről megkérdezzük a komáromiak, 
a fürdőbe látogató vendégek és az ipari park 
fő beruházóinak véleményét is. Ezek alapján 
alakítjuk ki a végleges koncepciót.  A gyógy-
szálló megépítése mellett komolyan realizálódik 
egy hagyományos szálló terve is, hiszen az ipari 
park és a városban működő egyéb vállalatok 
igényeit is szeretnénk kielégíteni. Szükség lenne 
többek között konferencia- és szekciótermekre, 
melyek elsősorban a szakembereket és a mene-
dzsereket várnák. Természetesen mindnyájan 
igénybe vehetnék a gyógyfürdő szolgáltatá-
sait is.  Komoly igény mutatkozik ezenkívül a 
szaunára. A jelenlegi szaunák elöregedtek és 
területileg is kicsik. A vendégek minél nagyobb 
komfortérzetének biztosítása érdekében egy 
teljesen új szaunablokkot építünk majd. 

- Mikorra valósulhatnak meg ezek az újítások? 

- Előzetes elképzelésink szerint a pályázatokat 
még idén benyújtjuk. Az eredményhirdetés 
után pedig rögvest elindulhat a tervezés-fej-
lesztés. Véleményem szerint 2013 végére, 2014 
közepére ezek a fejlesztések megvalósulhat-
nak. A meglévő létesítmnények korszerűsítése 
pedig már idén megkezdődik, és reméljük, 
hogy be is fejeződik. Esetleg az öltözők 
átépítése csúszhat át a következő évre. (se)

tóth boldizsáR, a komtheRmál kft. ügyvezető igazgatója

TörTéneT

Komáromban az 1965-ben fúrt 
kút 62 Celsius fokos vizét már 
1967-ben gyógyvízzé nyilvánítot-
ták, és a városban lévő hideg vizes 
strandra vezették. Az így létrejött 
thermálfürdő számos tulajdonos- 
váltáson ment keresztül, amíg 
1990-ben a város kezdeménye-
zésére létrejött a KOMTHERMÁL 
Kft. 2001-ben az Országos Gyógy-
helyi és Gyógyfürdőügyi Főigaz-
gatóság engedélyezte a „gyógy-
fürdő” megnevezés használatát.
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Szolgáltatások
Fizikoterápiás szolgáltatásaink:

Medencefürdő, súlyfürdő, szénsavas kádfür-
dő, iszapkezelések, gyógymasszázs, gyógy-
torna, víz alatti sugármasszázs, elektroterápia. 
Fürdőnkben a mozgássérültek számára az 
akadálymentes közlekedés megoldott. A 
fürdő mellett apartmanház, motel és kemping 
várja kedves vendégeinket. Rendezvényekhez 
40 fős konferenciatermet tudunk biztosítani.

Gyógyfürdő-medencefürdő:

Mozgásszervi megbetegedések, nő-
gyógyászati problémák gyógyítására, 
krónikus izületi gyulladások kezelésére, 
idegi kimerültség csökkentésére, depresz-
sziós állapotok oldására javasoljuk
 
Súlyfürdő:

Lumbágo kezelésére, izületi porckopások, 
meszesedések, deformitások, a gerinc 
melletti izomzat fájdalma, gerincferdü-
lés, nyaki gerinc elváltozása által okozott 

fejfájás esetén ajánljuk. Hatása a szerve-
zetre: nyirok- és vérkeringés fokozása, a 
gerinc és nyaki izomzat lazítása, izületi 
zsugorodások mértékének enyhítése.

Szénsavas kádfürdő:

A kezelés hatására a szívműködés és a tüdő 
oxigénellátása javul, így elsősorban szív- és 
érbetegek kezelésére javasoljuk. Kedvező 
hatású olyan mozgásszervi betegségek eseté-
ben is, amelyek keringési zavarral szövődnek.
 
Pakolások-Iszapkezelések:
 
Idült gerinc- és végtagizületi gyulladások, 
sérülések és műtétek utáni állapot utóke-
zelésére javasoljuk. Gyulladáscsökkentő, 
fájdalomcsillapító, nyugtató hatása van
  
Gyógymasszázs:

Javasoljuk: mozgásszervi megbetege-
déseknél, ortopédiai elváltozásoknál, 
reumatológiai betegségek esetén, bal-

esetek, sérülések utáni utókezelésként, 
ideggyógyászati betegségekben.

Gyógytorna:
 
Javasoljuk mozgásszervi panaszoktól szenve-
dő betegeinknek. Értágító hatású, vérnyomás- 
 csökkentő, iIzomlazító hatású, feszültség- 
oldó és nyugtató hatású, vénás keringés 
javítása, a tornagyakorlatok által az izmok 
erősödnek, gyulladáscsökkentő hatású.
  
Víz alatti sugármasszázs:
 
Javasoljuk mozgásszervi megbetegedések, 
balesetek utáni utókezelésként, sportolók 
kondíciójának javítására, görcsös izomzat 
lazítására Hatása a szervezetre: javítja a vér- és 
nyirokkeringést, ill. fellazítja az izom tónusát
 
Elektroterápia:
 
Galvánáram segítségével gyógyszereket 
juttathatunk a bőrön keresztül a szervezetbe. 
Fájdalomcsillapító és értágító hatása van.
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RÖVIdEN

megalakulT az idősügyi Tanács

A komáromi, a szőnyi és a 
koppánymonostori nyugdíjas egye-
sületek tagjainak részvételével pén-
teken megalakult az Idősügyi Tanács 
Komáromban. Az idősekkel való vá-
rosi szintű együttműködést az önkor-
mányzat rendszeres találkozókkal kí-
vánja új alapokra helyezni. Az idősek 
a jövőben több figyelmet, és kiemelt 
támogatást kapnak. Az első találko-
zón a felek megvitatták, melyek azok 
a területek, ahol az önkormányzat fo-
kozottan tudja segíteni a város időseit. 

családbaráT önkormányzaT

Családbarát önkormányzat kiépítését 
tervezi Komárom. A hivatali helyi-
ségeket, várakozótereket a jövőben 
úgy próbálják majd kialakítani, hogy 
azokban a gyermekekkel való tartóz-
kodás, várakozás a lehető legkultu-
ráltabb legyen. Az önkormányzat így 
kismamaparkolók kiépítése mellett 
pelenkázósarkok kialakítását is tervezi.

az Új duna-hídról egyezTeTTek

Komárom adott otthont az új Duna-
híddal kapcsolatos egyeztető tárgyalás-
nak a napokban. Dr. Molnár Attila pol-
gármester elmondta, hogy a Nemzeti 
Fejlesztési Minisztérium vezetésével 
és a Nemzeti Infrastruktúra Fejleszté-
si Zrt. titkárságával működő szakmai 
munkacsoport, valamint a szlováki-
ai társszervezetek a helyi városháza 
nagytermében találkoztak. A tanács-
kozáson a Nemzeti Infrastruktúra Fej-
lesztő Zrt.-t Nagy Zoltán irodavezető 
és Urbán Tamás koordinációs főmér-
nök képviselte, a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium részéről pedig Lennert 
János főosztályvezető vett részt. A 
munkaértekezleten a felek áttekintet-
ték a híd megépítésével kapcsolatos 
korábbi dokumentációkat, valamint 
egyeztettek az átkelő megvalósításá-
nak következő lépéseiről. Mint isme-
retes: a kormány döntése értelmében 
az új Duna-híd az Új Széchenyi Terv 
kiemelt beruházásai között is szerepel.

Európa nyugati felén csaknem százmillió 
ember szenteli idejét és szaktudását ennek a 
tevékenységnek, így viszonozva a közösségétől 
kapott támogatás. A 2010 májusában készített 
Eurobarometer-tanulmány szerint tízből három 
európai saját bevallása szerint aktívan vállal 
önkéntes munkát. Magyarországon viszont az 
önkéntesség még gyermekcipőben jár. Mind 
az intézmények, szervezetek, egyesületek, 
mind pedig az emberek részéről ismeretlen ez a 
fogalom. Az önkéntesség bizonyos költségmeg-
takarítást is jelent, ehhez a fogadó szervezetek-
nek is fel kell készülniük, hogy az önkéntesek 
igényeinek megfelelő munkát biztosíthassanak.
Komáromban a Koppánymonostoron műkö-
dő Mag-ház azonban az önkéntesség egyfajta 
megyei centrumává vált. - Egyesületünk segíti a 
helyieket abban, hogy önkéntes tevékenységben 
vegyenek részt. Jelenleg is több fiatal és fiatal 
felnőtt vállal önkéntes tanítást, hozzájárulnak 
a kulturális érzékenység előmozdításához és az 
életvezetési ismeretek fejlesztéséhez. Szabadidős 
programokat szerveznek, szociális tevékeny-
séget folytatnak. Az önkéntesség nincs korhoz 
kötve. Fontosnak tartom, hogy a szülők már 
egészen kicsi korban megismertessék gyer-
mekeiket ennek a tevékenységnek a fontossá-
gával. Ennek érdekében a Mag-ház aktívan 
is bekapcsolódott az önkéntes tevékenység 
népszerűsítésébe, illetve a komáromi kistérségen 
induló folyamatok koordinálásába - mondta 
a program koordinálója, Monostori Éva. 
Egy másik programot is elindítottak, melyben öt 

helyi középiskolai osztály vesz 
részt. A közösségfejlesztésen 
túl ezek a tizenéves fiatalok 
bekapcsolódnak a kulturális 
programok szervezésébe, 
játszóházat szerveznek, 
meglátogatják a kórház 
gyermekosztályának betegeit, 
segítenek a hajléktalanszállón 
vagy az idősek otthonában. 
Monostori Éva hangsúlyozta 
azt is, hogy mennyire fontos a 
szeniorok bevonása az önkén-
tes tevékenységbe. Az utóbbi 
hónapokban sokan elvesztet-
ték munkájukat, illetve több 

olyan aktív nyugdíjas akad, akik nem tudnak mit 
kezdeni a hirtelen nyakukba szakadt tengernyi 
szabadidővel. Ők az önkéntesség révén társa-
dalmilag ismét fontosnak érezhetik magukat. 

A Mag-ház mindhárom korosztályt, tehát 
az ifjúságot, a felnőtteket és az időseket is 
igyekszik bevonni az önkéntes tevékenység-
be. Az egyesületnél arra törekszenek, hogy a 
jelentkezők érdeklődési területének megfelelő 
fogadó szervezetet, intézményt vagy elfoglaltsá-
got találjanak, amellyel hozzájárulnak e nemes 
célhoz, hiszen a közösségért vagy a rászoruló-
kért végzett önkéntes munka nem egyoldalú 
dolog: ha az emberek valamilyen cél érdekében 
összefognak, hogy egymást segítsék és támoga-
tást nyújtsanak a rászorulóknak, az a társadalom 
egészének és az egyes önkéntesnek éppúgy 
hasznára válik. Az önkéntes tevékenység révén 
új ismeretekre tehetünk szert, tökéletesíthetjük 
szaktudásunkat és kiszélesíthetjük társadalmi 
hálózatainkat, aminek köszönhetően gyakran 
új és jobb álláslehetőséghez juthatunk. Az 
önkéntesség emellett hozzájárulhat személyes 
és szociális fejlődésünkhöz is. Ne feledjük tehát, 
hogy az önkéntes munka révén ezernyi módon 
járulhatunk hozzá a világ jobbá tételéhez. 

(se)
Bővebb információ: 
Mag-ház, Koppánmonostor
Csendes u. 8., telefon: 526-955

Megosztani,
ami a miénk

az önkénTesség hozzájárul személyes és szociális fejlődésünkhöz

2011 az Önkéntesség Európai Éve. Hogy mit jelent ez? Például egy 
nyugdíjas művészettanár előadásokat tart a külföldi látogatóknak 
egy múzeumban az európai képzőművészeti remekművekről. Egy 
középiskolás diák felolvas a beteg gyerekeknek az egyik kórházban. 
Egy korábbi válogatott labdarúgó edzéseket tart a helyi klubban.

monostoRi éva
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kisTérségi Társulási ülés

Március elején tartotta rendes ülését a 
Komárom-Bábolna Többcélú Kistérsé-
gi Társulás.  A társulás elfogadta az idei 
költségvetést, valamint módosították a 
társulási megállapodást. Ez utóbbi értel-
mében a társulásnak két alelnöke lett. A 
korábban megválasztott ácsi polgármes-
ter, Lakatos Béla mellett Almásfüzitő 
első embere, Karánsebesy Lukács is el-
látja ezt a feladatot. A társulás felhatal-
mazta az elnököt, hogy a betegbeutalási 
rend módosítása kapcsán egyeztessen 
az illetékes szervekkel. Így a jövőben az 
egyes szakrendeléseket nemcsak a veszp-
rémi, hanem a jóval közelebbi győri és 
a tatabányai kórház is elláthatna majd.

megkapják a bérkompenzációT

A Komárom Város Önkormányzatá-
nak fenntartásában lévő valameny-
nyi intézmény és gazdasági társaság 
dolgozója megkapja a kormány által 
javasolt bérkompenzációt. A városban 
senki sem fog hátrányos helyzetbe ke-
rülni, senki sem fog kevesebbet keresni 
az egykulcsos személyi jövedelemadó 
bevezetése miatt. A város első embere 
azt is kiemelte, hogy a település vál-
lalkozásainál is figyelemmel fogják 
kísérni, hogy a dolgozók megkapják-e 
bérkompenzációs járandóságukat.

cafeTeria – folynak a Tárgyalások

A komáromi városvezetés legutóbbi 
döntése értelmében a településen dolgo-
zó valamennyi közalkalmazott és köz-
tisztviselő megkapja az éves cafeteriát. A 
városvezetés nemrég azt is bejelentette, 
hogy az önkormányzat arra törekszik, 
hogy a 2010-es emelt összegű juttatást 
biztosítsák a munkavállalóknak, ezért 
egyeztetést kezdeményezett a helyi 
szakszervezetekkel és érdekvédelmi 
szövetségekkel, hogy együtt dolgoz-
zák ki azt a javaslatot, amely megfelel 
a jelenleg hatályos jogszabályoknak is!

RÖVIdEN
Megalakult a 
pályázatíró csoport

a csoporT felkuTaTaT, lebonyolíT, menedzsel és figyelemmel kísér

Néhány hete működik Komáromban a pályázatírói csoport. Az új szervezet 
feladata a pályázati lehetőségek felkutatása, előkészítése és figyelemmel
kísérése. A részletekről Kiss Lászlót, a műszaki osztály vezetőjét kérdeztük.

- Milyen céllal jött létre a pályázatírói csoport?

- Az eddig az önkormányzat különböző osz-
tályain dolgozó pályázatíró kollégák összevo-
násával jött létre a csoport, melynek elsődleges 
feladata, hogy az új Széchenyi-tervvel összhang-
ban felkutassa a pályázati lehetőségeket; a már 
meglévő projekteket, terveket, fejlesztéseket 
figyelemmel kísérje; előkészítse az új pályá-
zatokat, majd lebonyolítsa azokat.  Mindezt 
úgy, hogy szem előtt tartja a városfejlesztési 
koncepciót is. A pályázatíró csoport létrehozá-
sával még nagyobb arányban aknázhatjuk ki az 
európia uniós lehetőségeket, nagyobb volumenű 
pályázatokat nyújthatunk be, illetve tanácsokkal 
szolgálhatunk a helyi kis- és középvállalkozá-
soknak a pályázatokkal kapcsolatban. Első-
sorban arról, hogy mire érdemes pályázniuk.

 - Február elején alakult meg az új szervezet. 
Dolgoznak most valamilyen pályázaton?

- Folyamatban van egy fejlesztés, mely a 
geotermális energia kihasználására irányul. 
Egy új geotermális kutat fúrnak a városban, 
amellyel megvalósítható a város korszerű fűtés-

rásegítése, illetve a termálfürdő fejlesztéséhez 
is biztosítja a melegvizet. A kút vezetékeit az 
intézményi hőközpontokig vezetik, három 
csomópont lesz, egy a Laktanya közben, egy a 
Csokonainál, egy pedig a Csillag lakótelepen. 
 

- Tudható már, hogy melyik lesz a 
csoport következő pályázata?

- Előkészítés alatt áll Komárom déli részeinek 
bel- és csapadékvízelvezető rendszerének kiépí-
tése. Ez egy határon átnyúló pályázat (EGTC), 
ami a Duna mindkét oldalán megvalósul. Ezzel 
összefüggésben olyan beruházások engedélyezési 
és kiviteli terveinek elkészítésére pályázunk, 
amelyeket ezidáig nem sikerült elkészíttetni. 
Szintén elkőkészítés, egyeztetés alatt van az 
az Új széchenyi Terven belül kiírt pályázat a 
közintézmények energetikai korszerűsítésével 
összefüggésben. A városrehabilitációs beruházás 
megvalósításánál a jövőben a projekt- 
menedzselést egy külsős cég látja el, míg a pá-
lyázat lebonyolítását a pályázatírói csoport végzi. 
Ezáltal még hatékonyabbá válik a munka. (se)

kiss lászló a munkacsopoRt vezetője
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Romantikus illúziók nélkül 
a szabadságharcról

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc esetében megszokott, hogy 
a történészek elkezdik az események taglalását a márciusi eseményekkel 
és a világosi fegyverletétellel fejezik be. Rendhagyó módon, a sablonok 
elhagyásával mi most új megvilágításba helyezzük a 48-as történéseket. 
Az elhibázott lépésekről, a nagyhatalmak hozzáállásáról és a szabad-
ságharc utóéletéről Asbóth Zsolt helytörténésszel beszélgettünk.
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Az utóbbi években a történészek 
figyelme erőteljesen a 19. század 
második fele felé fordult, hiszen ez a 
korszak Európában soha nem látott, 
káprázatos fejlődést hozott. Kulturáli-

san, technikailag, katonailag olyan kontinenssé 
vált, mely expanzív politikájával ránehezedett 
a világ országaira.  Ahhoz azonban, hogy idáig 
eljusson, egy hosszú békeidőszakra volt szükség, 
mely a bécsi kongresszussal kezdődött és az 
1848-as eseményekkel fejeződött be. Máig nem 
tisztázódott egészen pontosan, hogy mi volt a 
forradalmak kitörésének fő motivációja. Vajon 
mi történt Franciaországban, ami aztán futótűz-
ként átterjedt Berlinre, Milánóra, Bécsre és Pest-
Budára? Keringenek igazi összesküvés-elméletek 
is, melyek szerint bizonyos liberális körökben, 
például a szabadkőműves műhelyekben készítet-
ték elő ezeket a forradalmakat, hogy megdönt-
sék a nagy monarchiákat. Oswald Spengler, 
a 20. századi filozófiák egyik reprezentánsa 
szerint a forradalmak következtében a statikus 
világrend helyébe a dinamikus káosz lépett.
A harcok fő mozgatója a polgárság volt, amely a 
gazdasági súlyának megfelelő politikai képvise-
letet és hatalmat akart. Magyarországon azon-
ban más helyzet alakult ki. Nálunk a klasszikus 
értelemben vett liberális nemesség kívánta a 
változást, a jobbágyfelszabadítást, a rendele-
tek helyett a törvényes kormányzást, a felelős 
minisztériumot. A forradalmak Európa-szerte 
hamar sikereket értek el. Magyar vonatkozás-
ban azonban V. Ferdinánd meghátrálása csak 
látszólagos volt, hiszen a kamarilla vezetésével 

már készülőben volt az uralkodó lemonda-
tása. Kiemelt szerepet játszott az események 
alakításában Klemens von Metternich. A herceg 
az 1800-as évek elején Európa meghatározó 
személyisége volt, egy sokaknak imponáló politi-
kai zseni. A kifinomult, előkelő arisztokrata, a 
század közepéig  rá tudta kényszeríteni akaratát 
Európára. Az angolok, sőt még I. Miklós orosz 
cár is elfogadták nézeteit. Metternich hozta létre 
az ún. konzervatív szolidaritást a nagyhatal-
mak között. Sorra szervezte a kongresszusokat 
és találkozókat, ahol létrejött az összefogás a 
liberalizmussal és a forradalmakkal szemben. 

A nagyhatalmak 1848-ban még 
úgy tekintettek az Osztrák-Magyar 
Monarchiára mint az európai stabilitás 
sarkkövére, hiszen évszázadokon át 
egyaránt ellensúlyozta a török, a francia 

és az orosz túlsúlyt. Érthető tehát, hogy amikor 
a kegyetlen vámpírnak nevezett Félix von 
Schwarzenberg tárgyalni kezdett Palmerstonnal, 
akkor az angol politikus arra kérte a herceget, 
hogy mielőbb végezzenek a magyar rebelli-
óval. Kossuth azon elképzelése tehát, hogy a 
liberális Anglia támogatni fogja a Monarchia 
szétzúzását, téves volt. Ugyanis ez a törekvés 
ellentétes volt Anglia és Európa érdekeivel. 
Illúzió volt az az elképzelés is, hogy a Romanov 
dinasztia feje, I. Miklós eltűri a rebelliót. Ne fe-
ledjük, hogy az orosz cár egyben Lengyelország 
királya is volt. Magyarország pedig rengeteg len-
gyel menekültet, politikai üldözöttet fogadott be, 
akik közül aztán nem egy fontos szerepet játszott 
a szabadságharcban (Bem és Dembinszky). Az 

autokrata I. Miklós pedig nem tűrhette, hogy 
a forradalom esetlegesen átgyűrűzik a lengyel 
területekre. Így aztán amikor az orosz cár talál-
kozott Ferenc Józseffel Varsóban, azonnal 200 
ezer katonát ajánlott fel a forradalom leverésére. 

A következő elhibázott lépés a Habs-
burg-ház trónfosztásának kimondása 
volt. Politikailag ez téves döntésnek 
bizonyult. A magyarság egyes politikai 
vezetői az abszolutizmus és a centra-

lizmus alkalmazásával vádolták meg a Habs-
burgokat, így nehezen magyarázható az is, hogy 
Kossuthék felajánlják I. Miklósnak a magyar 
koronát. Az orosz cár nem hatódik meg a nagy 
múltú szakrális ereklyétől és visszautasítja azt, 
mondván, a magyarok királya Ferenc József. Ér-
dekes szemügyre venni a belpolitikai helyzetet is. 

Az egyik oldalon állt Kossuth, akiről azóta is 
hevesen vitatkoznak a történészek. Kétségtelen, 
hogy az akkori világ egyik legnagyobb szóno-
ka, igaz hazafi, mély magyar érzésű ember, de 
részben politikai fantaszta, mert a fent említett 
tényekkel egyáltalán nem számolt. Vele szemben 
állt a konzervatív Széchenyi, a fontolva haladás, 
a szerves fejlődés híve. Tisztában volt azzal, hogy 
nem szabad különválnunk a Monarchiától, hi-
szen a magyarság számbelileg gyenge, így köny-
nyen eltűnhet a szláv vagy a germán tengerben 
(Herder jóslata). Felismerte azt, hogy Ausztriá-
val együtt erősek lehetünk és nagyhatalomként 
létezhetünk tovább. A liberális körök azonban 
nem értettek egyet Széchenyi álláspontjával.

kossuth cegléden
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További problémákat okozott a 
hadsereg kérdése is, melynek élén 
olyan kiemelkedő személyiségek álltak 
mint Görgey vagy Klapka, akinek 
köszönhetően a világosi fegyverle-

tétel után Komárom még hónapokig tartotta 
magát. A tisztikar azonban megosztott volt, 
nagy részük ugyanis császári, királyi tiszt volt, 
vagyis fölesküdtek a császárra és a királyra. Ezt 
abban az időben, nem úgy mint ma, nagyon 
komolyan vették. Így a tisztek azzal a komoly 
dilemmával szembesültek, hogy ők esküszegők. 
Nem egyszer előfordult az a kacifántos helyzet 
is, hogy a testvérek közül az egyik bizony a 
császári hadseregben harcolt, a másik meg a 
honvédségnél. Mindezek ellenére a magyar 
hadsereg elképesztő diadalokat aratott. További 
problémát jelentett Görgey és Kossuth ellentéte. 

A világosi fegyverletétel után Kossuth 
hazaárulónak nevezi azt a Görgeyt, aki 
teljes egészében átszervezte a magyar 
honvédséget, aki megtervezte és 
lebonyolította a tavaszi hadjáratot, és 

aki mindig az „Utánam!” vezényszóval indult a 
csatákba. Egy kiváló stratégáról van szó, egy 
rendkívül bátor emberről. Lehet, hogy az itt 
elmondottakat valaki deheroizálásnak hiszi, de 
véleményem szerint fogadjuk el az egyik 

legismertebb német történész, Leopold von 
Ranke nézetét, aki azt mondta, hogy a 
történelem az, ami megtörtént. Mert amikor 
elkezdünk romantikus álmokat kergetni, akkor 
tévútra jutunk. A romantikának – az „őrjöngő 
metafizikának” – nincs helye a politikában 
(Edmund Burke). 

Az Osztrák-Magyar Monarchia 
1918-as szétrombolásáról Churchill 
emlékiratában úgy vélekedik, mint 
egy óriási baklövésről. A szovjet 
atombomba elkészítése után az angol 

alsóházban kétségbeesetten szólalnak fel a 
politikusok (Duff, Cooper), mondván, hogy 
Európával szemben már elkövettünk egy 
politikai bűncselekményt, megszüntettük az 
Osztrák-Magyar Monarchiát. Ugyanis létrejött 
Közép-Európában egy vákuum, mely sem a 
hitleri expanziónak, sem a sztálini Szovjetuni-
ónak nem tudott ellenállni. Rendezetlenné, 
kaotikussá vált a térség, ami mindmáig az 
maradt. A Monarchia a maga hibáival együtt 
is egy rendezett, tisztelt birodalom volt.
Azt azonban semmiképpen se feledjük el, hogy 
1848-49 megmutatta az osztrák politikusi 
gárdának és a világnak, hogy a magyarság-
gal nem lehet játszadozni. Nem tűrjük el az 
abszolutizmust, a centralizmust, és beleme-

gyünk egy teljesen reménytelen harcba is. A 
forradalom igazi gyümölcse a kiegyezés, amely 
a magyar politikai gárda zsenialitását bizonyítja 
(Deák Ferenc,  Andrássy Gyula). Ekkor tesszük 
egyértelműen világossá, hogy a magyar erős, 
karakán nemzet, mely képes az összefogásra. 

„Tulajdonképpen 48-nak ez a ta-
nulsága. A ma emberének, a ma 
magyarságának üzeni, hogy egy 
teljesen reménytelen helyzetben 
is szembemegy két európai nagy-
hatalommal, megmutatja, hogy 
nem érvényes teljes mértékben a 
turáni átok, a széthúzás, hanem 
igenis össze tud fogni és jogi, 
politikai, katonai szempontból 
bámulatos dolgokra képes.” 

(se)

gRóf széchenyi istvánkossuth lajos
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Reggel hat és nyolc óra között a Dohány és Síp utcák sarkán álló 
házban, ahol Petőfi Sándor és felesége bérelt szobát, ő maga, a költő, 

Jókai Mór, Vasvári Pál és Bulyovszky Gyula tanácskozik a teendőkről. 

Jókai és Bulyovszky egy proklamációt szer-
keszt, mely a 12 pontot is magában foglalja.

A Pilvax kávéházban (bár a márciusi ifjak inkább Fillingernek nevez-
ték, a bérlő, Fillinger János után) Jókai felolvassa a proklamációt, Pe-

tőfi pedig elszavalja március 13-án megírt versét, a Nemzeti dalt.

Az összegyűltek szakadó esőben az orvosi egyetem 
elé vonulnak, ahol Petőfi újra elszavalja versét, Jókai pe-

dig a proklamációt olvassa fel a medikusoknak. 

Az Egyetem utcán végigvonuló, 3-400 főre duzzadt tö-
meghez folyamatosan csatlakoznak az emberek. Az Egye-

tem téren Petőfi ismét szaval, Jókai felolvas. 

Innen már egy 5000 fős tömeg indul a Landerer és Heckenast nyom-
dához, ahol a Nemzeti dal és a 12 pont kinyomtatását követelik. 

Mikor elkészülnek az első példányok, Petőfi a Nemzeti dalt, 
Irínyi a 12 pontot olvassa fel az izgatottan várakozó tömeg-

nek, majd a többi nyomtatványt a nép közé szórják.

Dél körül a vezérszónokok feloszlatják a tömeget azzal, hogy ebéd 
után 15 órára gyűljenek össze a Nemzeti Múzeumhoz népgyűlésre.

 Délután a múzeumnál már kb. tízezer ember gyűlik össze, ahol 
Vasvári és Irínyi szónokol. Elhatározzák Táncsics Mihály kiszabadí-
tását a budai vár helytartótanácsi börtönéből, majd hatfős bizott-

ságot választanak a Pest Város Tanácsával való tárgyalásra. 

A városházán a két liberális politikus és a fiatalok bizottsá-
ga a tanáccsal a 12 pontról vitatkozik, melyet el is fogadnak. 

Fél öt körül megválasztják a 13 tagú Rendre Ügyelő (Közbá-
torsági) Választmányt. Ezután a városháza tanácstermét és az 

egész épületet is Petőfiék rendelkezésére bocsátották. 

A nép és a bizottmány tagjai a hajóhídon átmennek a budai vár-
ba, s az Úri utcában álló Helytartótanács elé terjesztik a 12 pontot. 
A bécsi forradalomtól és a majdnem húszezres kavargó sokaságtól 
megrémült tanács alelnöke, gróf Zichy Ferenc fél hat körül minden-

be beleegyezik: eltörlik a cenzúrát, a sajtó ellenőrzését a sajtótör-
vényig egy bizottság látja el, s nem vetik be a katonaságot. 

Délután hat órakor kiszabadul börtönéből Táncsics, akit fele-
ségével együtt diadalmenetben, polgárok által önként húzott 
hintóban visznek a pesti Váci utcában álló „A Nádorhoz” cím-

zett fogadóhoz, ahol a tulajdonostól ingyenszállást kap. 

Este kivilágítják a várost, 19 órakor a Bánk bán előadását szakítja meg 
a Nemzeti Színházba betóduló sokaság. Eléneklik a Himnuszt, a Szó-

zatot, s számos egyéb dalt, Egressy Gábor a Nemzeti dal elszavalása 
után más verseket ad elő. Ugyanekkor a Rendre Ügyelő Választmány 
22.30-ig a városházán ülésezik, s két határozatot szerkesztenek, me-

lyek másnap reggel már kinyomtatva láthatók szerte a városban. 

„Hí a haza!”

Budapest

petőfi sándoR
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1848 márciusa félkész állapotban 
találja Komárom erődrendszerét, 
mely így is Európa egyik legmo-
dernebb erődjének számít.

Megszerzése 1848 őszén kulcskérdéssé 
válik. Az Öregvárban császári hely-
őrség tartózkodik, a város lakossága 
azonban a magyar félhez húz. 

Szeptember végére a katonai helyzet 
kiéleződik, Jellasich is közeledik. 

A kiéheztetéssel megfenyegetett katonák 
a magyar kormány támogatása mellett 
döntenek, szeptember 29-én a vár őrsé-
ge leteszi az esküt a magyar alkotmányra. 

Megindul a téli hadjárat Windisgrätz veze-
tésével, a vár parancsnoka, Török Ignác 
ekkor felveti a vár feladásának lehetősé-
gét, melyet a tisztikar fölháborodva eluta-
sít. Közben a terület ostromzár alá kerül.

Február végén Kossuth Lenkei Jánost 
nevezi ki a vár parancsnokának, aki 
át szökve az ostromzáron március 
10-én megérkezik az erődbe. Ezzel 
párhuzamosan az osztrákok megkez-
dik a vár fokozottabb lövetését és 
előkészülnek a rendszeres ostromra.

Március 31-én az ostrom irányítását a 
magyarországi csapatok későbbi főpa-
rancsnoka, Velden veszi át, de három hét 
sem bizonyult elegendőnek a hatalmas 

sáncrendszer kézrekerítéséhez. 

Áprilisban a tavaszi hadjárat 
sikereinek hatására Velden 
megkezdi az ostromzár felszámo-
lását. Április 19-én a honvédsereg 
Nagysallónál fényes győzelmet 
arat az osztrákok felett, és három 
nappal később felszámolják az 
északi parton az ostromzárat. 

A vár feletti parancsnokságot 
Guyon Richárd veszi át, aki 
hajóhidakon keresztül szállítja 
a  honvédeket a déli sáncokba, 
majd megtámadja az ostromsereg 
maradékát. Az ütközet a honvéd-

sereg teljes győzelmével végződik. 

A szabadságharc első komáro-
mi csatája után Ferenc József az 
orosz cárhoz fordul segítségért. 

Júniusban Guyon helyére Klapka lép, 
és ezzel az erődrendszer jelentősége 
ismét megnő. A kétirányból megtámadott 
magyar hadsereg egyik legfontosabb 
támaszpontjává válik Komárom. 

Az osztrákok elleni támadásra ké-
szülő fősereg erőit Komáromba 
vonják össze, majd innen indul Gör-
gey a Vág menti ellentámadásra.

Haynau június végén ellentámadást indít 
és megérkezik Komárom alá. A sáncokban 
a mintegy 32 000 főnyi fősereg tartóz-
kodik, amelyel szemben Haynau  
58 000 katonát vonultat fel. A szabad-
ságharc egyik legvéresebb ütközetében 
a honvéd hadsereg sikeresen tartóz-
tatja fel a túlerőben lévő ellenséget. 

Július közepén Görgey vezetésével 
a fősereg elhagyja Komáromot, Klapka 
mintegy 18 000 emberével marad 
Komáromban a sáncok védelmére. Július 
31-én ő aratja a szabadságharc utolsó 
nagy győzelét a negyedik komáromi 
ütközetben, amikor szétveri a vár 
szemmeltartására visszahagyott osztráko-
kat. Az ostromzár szétverését követően 

a rendelkezésére álló erőkkel támadást 
indít és elfoglalja Győrt, valamint 
Székesfehérvárt. Klapka toborzást tart 
a kezére került területeken, így mintegy 
44000 embert sikerül összegyűjtenie. 

A világosi fegyverletételről értesülve 
Klapka felhagy merész terveivel, és 
visszavonja erőit a komáromi várba. 

Augusztus második felében a vár körüli 
ostromzárat az osztrákok helyreállít-
ják. Haynau és Paskievics többször 
is felszólítják Klapkát a vár feladásá-
ra, aki azonban ezt megtagadja. 

A sáncok külső vonalainál több kisebb 
összecsapásra is sor kerül a magyar 
huszárok, illetve az osztrák-kozák 
lovasság között, az erődrendszer 
elleni általános támadás azonban 
elmarad. A győzelmében biztos oszt-
rák-orosz vezérkar nem kíván hosz-
szadalmas várostromba bonyolodni, 
ezért tárgyalásokat kezdeményez. 

Komáromban két párt alakul ki: 
a „vörösök” az utolsó emberig 
való kitartást, a „mérsékeltek” a 
tárgyalásokat szorgalmazzák. 

Szeptember közepére sikerül megál-
lapodni a várőrségnek adott amnesz-
tiáról, azonban Haynau kijelenti, hogy 
ő csak katonákkal hajlandó tárgyalni, 
az amnesztia a városban tartózkodó 
civilekre nem érvényes. Klapka erre 
minden a városban tartózkodó civilt 
felvesz a hadsereg kötelékeibe. 

A hatalmas erődrendszer kapitulációjáról 
szóló szerződést Haynau szeptember 27-
én Herkálypusztán írja alá. A megállapo-
dás teljes amnesztiát biztosított minden 
a várban tartózkodó számára, az itthon 
maradóknak menlevelet, a külföldre 
távozóknak pedig útleveleket adtak. 

Az erődök átadására több lépcső-
ben október 2-5. között került sor

Komárom
klapka gyöRgy
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„Széchenyire kellett volna hallgatnunk”
a világ a nemzeT szemszögéből

Eperjes Károly, Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész a magyar szabadságharcot Szé-
chenyi szemszögéből látja. Eljátszotta a Hídember főszerepét, de ’48-as ünnepélyeken, 
megemlékezéseken fellépéseket mégsem vállal. Véleménye szerint a valódi szabadsághoz 
harmonikus, egyetemes, nemzeti lelkület szükséges. 

- Művész Úr, mit jelent Önnek 1848-49?

Bölcs és nehéz kérdés, mert nem mindegy, 
hogy Széchenyi vagy Kossuth szemével 
nézem ezt az időt. Én szeretném Széchenyi 
szemével nézni. Ha Széchenyire hallgatunk, 
akkor talán jobb végkifejlete lett volna az 
1848-49-es eseményeknek. Én mindenkép-
pen emellé teszem a  voksomat. Fájdalom, 
hogy a kormányban is Kossuth mellé álltak, 
szemben Széchenyivel, aki már ’48-ban 
szerette volna a kiegyezést. Ezt később 
Deák hajtja végre 1867-ben. Az  a Deák, aki 
szintén ellene szavazott a kormányülésen. 

De mégis ő az egyedüli a kormánytagok kö-
zül, aki meglátogatja Széchenyit Döbling-
ben, mert akkor már rádöbben, hogy kinek 
volt igaza. Ugyanis Deáknak tönkrementek 
a birtokai Kehidán, és elment a „bolond” 
Széchenyihez.  

(Ennyit Széchenyi 
bolondságáról.) Hogy 
megkérdezze tőle, mit 
csináljon. Erre Széche-
nyi felvásárolta Deák 
kehidai birtokait, nehogy 
más kezére jusson. Egy 
feltétellel, azt mondta: 
Ferkó, innentől kezd-
ve úgy gazdálkodsz 
Kehidán, ahogy én 
mondom innen, Döb-
lingből, és rövid időn 
belül visszavásárolhatod 
a birtokodat, ha jól 
gazdálkodsz, és nem 
számítok föl kamatot. 
(Ennyit Széchyeni 
zsenialitásáról.) 

Akkor Deák rájött, 
hogy ki is valójában 
Széchenyi. Tehát 
ez egy összetett, de 
finom kérdés. Én sze-
retem ’48-at Széchenyi 
szemüvegén keresztül 
nézni, ahogy az orszá-
got is szeretem abból a 

szemszögből nézni, ami a Szent István-i, 
Szent László-i, Szent Erzsébet-i, Rákóczi, 
Széchenyi-féle út. Szemben a koppányi, 
kossuthi úttal. Ez most is így van.

- Ön a Hídember kapcsán ásta bele 
magát ennyire Széchenyi életébe, vagy 
korábban is foglalkoztatta  a téma? 

A szüleim pedagógusok, a nagybátyáim ró-
mai katolikus papok voltak, Széchenyi-bir-
tokon születtem, Hegykőn, Fertőd mellett, 
Széchenyi Gimnáziumba jártam. Tehát 
az országg 99 százalékánál addig is többet 
tudtam Széchenyiről, de amikor megkap-
tam a filmszerepet, akkor két és fél évig 
kutattam. Olyan kéziratokat is olvastam a 
Magyar Tudományos Akadémián, amit 
magyar történész évek óta nem vett a kezé-
be. Ennyit a magyar történelem tanításáról 
és fejlődéséről. 

- Milyen érzés volt, hogy a Hídemberben 
eljátszhatta Széchenyit?   

-Nézze, az Eldorádó után úgy voltam, 
hogy ha a Jóisten elszólítana, akkor már 
nem hiába tette volna. Ami utána jött, az 
csak ráadás. A Hídember pedig a ráadás 
ráadása. Megtiszteltetés, és akkor keveset 
mondtam, hogy ebben a filmben eljátsz-
hattam gróf Széchenyit. Ennél már csak 
az lenne nagyobb megtiszteltetés, ha egy jó 
Szent István- filmben eljátszhatnám Szent 
Istvánt. De ahhoz még egy jó forgató-
könyvnek kellene születni, ahhoz egy jó 
történelemszemlélet kellene, ahhoz fel 
kellene engem kérni  majd erre a szerep-
re. Széchenyinek is Szent István volt a 
példaképe, nekem is. A nagy elődök közé 
Széchenyit is odasorolom, nagyon-nagyon 
szeretem és sokat köszönhetek neki. 

- Visszakanyarodva a szabadságharc-
hoz. Manapság az ünnepségeket ro-
mantikus légkör lengi körül és igen 
gyakoriak az üres frázispuffogtatások. 
Ön színművészként mit tud tenni 
azért, hogy 1848-49 története hitele-
sebben jusson el az emberekhez?

- Nem vállalok 48-as fellépéseket, mert ha 
komolyan veszem, akkor a fél ország meg-
sértődik. Többször kértek már arra, hogy a 
Nemzeti Múzeumnál mondjam el a Nem-
zeti dalt. Még nem látom a pillanat érett-
ségét, hogy úgy mondhassam el, ahogy az 
én meglátásom szerint el kellene mondani 
egyszer a Nemzeti dalt. Mert itt tényleg az a 
kérdés, hogy rabok leszünk vagy szabadok. 
De a szabadság az belül kezdődik, a 
harmóniateremtéssel. Most Európában 
szabadabban futkoshatunk, mint bármikor 
a történelmi Magyarországon, de van-e jó, 
egyetemes lelkület, ami összetartaná a nem-
zetet? Ezen dolgozni kell, ugyanis a legtöbb 
ember nem a közösség, hanem a tömeg 
felé sodródik és nem személyiség szeretne 
lenni, hanem egyéniség, és ez nagy baj.  (se)

epeRjes káRoly színművész
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egy gyilkos ideológia 

Február 25-én a Lengyár területén felállított kopjafánál együtt emlékez-
tünk a halottakra. A nap a kommunista diktatúra áldozatainak emléknapja. 
1947 februárjában ezen a napon tartóztatták le Kovács Bélát, a Független 
Kisgazdapárt főtitkárát, természetesen koncepciós vádak alapján. Több-
évi előzetes fogva tartás után a Szovjetunióba hurcolták, és 1952-ben 25 
évi szabadságvesztésre ítélték. Kovács Béla sorsa egyfajta típus-példája 
lett azoknak, akiket ma a kommunizmus áldozataiként tarthatunk szá-
mon. Az Országgyűlés 2000-ben nyilvánította február 25-ét emléknappá.
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inTerjÚ oláh kálmán TörTénelem-
Tanárral a kommunizmus áldoza-

Tainak emléknapja alkalmából

- Mi az elméleti alapja a kommu-
nizmus kialakulásának?

- A kommunizmus mint világmegváltás 
gondolatát Karl Marx vetette fel a 19. sz. 
közepén. Lényegében egy olyan utópiáról 
van szó, ami a földi létben ígér megváltást 
követőinek. Éppen ezért a nehéz sorsú embe-
rek számára egyfajta lehetőséget jelent, hogy 
életüket magasabb színvonalon élhessék.

- Milyen gazdasági lépéseket tar-
tott fontosnak Marx? 

- Ha elhangzik az elmélet, borzasztó egyszerű. 
Teremtsünk vagyoni egyenlőséget úgy, hogy aki 
tulajdonnal rendelkezik, attól elvesszük ,s ezzel 
az államosítással létrejön a köztulajdon. Persze 
ez azoknak, akiktől elveszik vállalkozásaikat, 
földjüket, rendkívül fájdalmas lépés. Logikus 
tehát, hogy csak egy átmeneti diktatúrával lehet 
„megoldani ezt a kérdést”. Ez lenne a proletár-
diktatúra, melynek során a munkásság átveszi 

a tőkésektől a hatalmat. Nyugat-Európában a 
múlt század hatvanas éveiben ez a tulajdonkép-
pen végtelenül leegyszerűsített elmélet hódított 
az önjelölt világmegváltó bölcsészek között. 
A hatvannyolcas diáklázadók Mao, Marx és 
Marcuse műveit olvasták ,s azt hitték, meg-
kapták az emberi lét megoldásának kulcsát. 

- Mint tudjuk, a gyakorlat eltért Marx 
elméletétől. Hol és mennyiben? 

- Nos, egy eleve elhibázott diktatórikus 
elméletből nem is születhetett más, mint a 
megvalósult szocializmus, legyen szó akár a 
Szovjetunióról, Kelet-Közép- Európáról, vagy 
a Távol-Keletről. Ahogy Pol Pot fogalmazott: 
Elég egymillió forradalmár, a többi ellenség, 
nincs rájuk szükség. Így gondolkodtak azok az 
önjelölt világmegváltók, akik hajlandóak voltak 
emberek százezreit, sőt millióit megnyomorítani 
testben és lélekben csupán azért, hogy teóri-
ájuk valóra válhasson. Ugyanezt a gondolatot 
Lenin úgy fogalmazta meg,” a kommunisták 

különleges anyagból vannak gyúrva”. Ebből 
a mondatból érthető, ezek az emberek egy-
fajta kiválasztottnak érezték magukat, s így 
nem riadtak vissza a gyilkosságoktól sem. 

- Lehet számszerűsíteni, hogy hány áldozata 
van a kommunizmusnak szerte a világon?

- Nem szeretnék beleesni abba a csapdába, hogy 
a megölt embermilliók lélekszámán vitatkoz-
zam. Egyetlen ember politikai alapú meggyil-
kolása is megbocsájthatatlan bűn, másrészt 
e rendszerek zártsága miatt pontos adataink 
sajnos sohasem lesznek. Ami tény, hogy például 
Phnom Penhben, Kambodzsában az áldozatok 
emlékparkjában nem szabad letérni a kijelölt 
útról, mert a sebtében eltemetett áldozatok fölött 
a föld a mai napig mozog. Ugyanez a helyzet 
a Szovjetunióban telepített erdőknél, ahol 
szokásuk szerint tömegsírba dobálták áldozatu-
kat gyilkosaik, majd erdőt telepítettek föléjük. 

tömegsíR katyinnál

Folytatás a következő oldalon��

Oláh Kálmán
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Szintén tény, hogy a jezsovscsina (1936-1938) 
idején Sztálinnak volt olyan alkalmazottja, aki 
napi 8 órában lőtte tarkón a halálra ítélteket. 
A Gulágokon meghalt áldozatok számát azért 
nem fogjuk sosem megismerni pontosan, mert a 
korabeli szovjet adatok természetes elhunytként 
tüntetik fel őket. A valóságot természetesen 
Szolzsenyicin már megírta. Stéphane Courtonis 
és a vele együttműködő történészek A kom-
munizmus fekete könyvében megpróbálták 
megbecsülni az áldozatok számát, körülbelül 120 
millió áldozatról beszélhetünk az egész világban. 

- Mint tudjuk, a 20. sz. második felében 
Kelet-Közép-Európa életét is meghatároz-
ta a kommunista ideológia. Mennyiben más 
ez, mint ami a Szovjetunióban történt?

- A mindig is a nyugat-európai kultúrához tartozó 
közép-európai országokban a szovjet megszállás 
nem jelenthetett oly mértékű elnyomást, mint amit 
Sztálin valósított meg. A generalisszimusz legjobb 
magyar tanítványának Rákosi Mátyásnak és elvtár-
sainak kísérlete 1956-ban oly látványosan bukott el, 
hogy ettől kezdve nem lehetett Nyugat-Európában 
erkölcsi alapon hirdetni a marxi elveket. 1956 után 
véleményem szerint egy olyan rendszer jött létre 
Kádár János árulásával, amelynek nem sok köze volt 
a kommunizmushoz. (Ugyanez történt Csehszlo-
vákiában is 1968-ban.) „Aki nincs ellenünk, velünk 
van” hirdette a Nagy Imrét eláruló krumplilevesevő 
pártfőtitkár, s felkínált egy alkut a magyar népnek. 
Ti lophattok kicsit, s nézzétek el, hogy mi mit csi-
nálunk. A magyar nép sajnos belement ebbe az aljas 
alkuba, s ennek máig ható következményei vannak. 

- Milyen következményekre gondol?

- Egyrészt ideológiai okokból egy látszatjólétet 
tartottak fenn, melynek következtében 1982-re 
végzetesen eladósodott az ország, másrészt felnőtt 
egy olyan pártvezetői generáció, amely már nem az 
eredeti világmegváltó tanokat, hanem a harácsolást 
tekintette életcéljának. Az USA-ban élő Márai Sán-
dor mindezt tökéletesen átlátta, amikor leírta, hogy 
a kommunista azért veszélyes, mert a koncot védi.

- Mi lett a következménye ennek a „különal-
kunak”? Hogyan váltak véleménye szerint a 
mai fiatalok is a kommunizmus áldozatává, 
ahogy ezt február 25-i beszédében említette?  

- 1990-ben a rendszerváltás után lényegében egy 
tönkretett országot vett át minden demokratiku-
san választott kormány, legyen az akár jobb- vagy 
baloldali. Az említett különalku árát mi ma-
gunk, gyermekeink és unokáink fogják kifizetni. 
Engedjen meg egy példát: 1955-ben Ausztria és 
Magyarország azonos életszínvonalon állt… Azt 
hiszem, nem kell érzékeltetni a különbségeket, amit 
ez az elvetélt kísérlet okozott. S legyen bármilyen 
befolyásolt a magyar média, reméljük nem lesz 
elhallgatva e tény: Nemcsak buta celebek, hanem a 
kommunizmus harácsoló túlélői is köztünk vannak. 
A velük való leszámolás igazán a fiatal generáci-
ónak a feladata lesz - amennyiben mi, az átélők 
megismertetjük őket valódi tragédiájukkal. (se)

Marx, Lenin, Engels

Sztálin

Rákosi Mátyás

Kádár János

„Egyetlen 
ember politikai 
alapú meg-
gyilkolása is 
megbocsájtha-
tatlan bűn!”

„Tömegsírba 
dobálták áldo-
zatukat gyil-
kosaik, majd 
erdőt telepítet-
tek föléjük. „

„Aki nincs 
ellenünk, 
velünk van” 
hirdette a 
krumplileves 
evő párt-
főtitkár.

„Sztálin legjobb 
tanítványa: 
Rákosi elvtárs-
pajtás volt.”
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Közeleg a tavasz, jön a szénanátha
beszélgeTés dr. fésüs gábor fül-orr-gégész főorvossal

A szénanátha az orr nyálkahártyájának 
atópiás gyulladása, ami genetikailag 
kódolt és familiáris halmozódást mutat. 
A pollenek (szélporozta növények vi-
rágpora) egyes embereknél semmilyen 
hatást nem váltanak ki, míg másoknál 
fokozott immunválaszt indukálnak. 

Az allergiát okozhatják a fák virágjá-
nak pollenjei (éger, nyír, mogyoró), a 
füvek (perje, csenkesz, komócsin), a 
gabonák (rozs, kukorica) és a gyomok 
(üröm, csalán, parlagfű). Ezek szezo-
nális allergiát, pollenózist okoznak. 

Bizonyos időszakokhoz kötöttek, melyet a 
mellékelt naptár jól mutat. Magyarorszá-
gon az őszi hónapok a legérintettebbek, 
amikor a parlagfű virágzik. Az úgynevezett 
keresztallergia különböző ételek és polle-
nek együttes bevitele esetén jöhet létre. 

Az allergia másik formája az egész évben 
meglévő perennális allergia, melyet a porat-
ka, az állati szőr, a gombaspóra stb. okozhat.
A szénanátha tünetei, a könnyezés, a 

szemviszketés, a köhögés, az orrfolyás, 
tüsszögés rohamszerűen jelentkeznek. 
A folyamat érintheti az alsó légutakat is. 
Idültté válás esetén az egyik leggyakoribb 
probléma az orrdugulás, az orr- és a mel-
léküregek polipózisa, a középfülgyulladás.

A betegség megállapításánál és ke-
zelésénél nagyon fontos a szemész, a 
tüdőgyógyász, az allergológus és az 
orr-fül-gégész együttműködése. 

A náthától való biztos elkülönülést 
(láz, végtagfájdalom) a bőrpróba jelen-
ti. Ezenkívül vérvizsgálat (emelkedett 
IgE-szint) és az orrváladék-kenet is 
bizonyíthatja az allergia meglétét. 

Kezelése speciális orr- és szemcsep-
pekkel, illetve gyógyszerekkel történik. 
Hatásos lehet a fényterápia. A polipok 
kialakulása esetén a műtét elkerülhe-
tetlen. Ezért nagyon fontos az allergia 
megelőzése (például a parlagfű irtásával). 

(se)

1. A gyógyszerek szedését az 
allergizálók megjelenése előtt egy 
hónappal meg kell kezdeni. 

2. Körültekintően, óvatosan vezessünk! 

3. Kerüljük az alkoholfogyasztást.

4. Fűnyírást, kerti munkát száj-
maszkban ajánlott végezni. 

5. Az autóban legyen meg-
felelő a pollenszűrő. 

6. Lehetőleg minél többet kell 
jó levegőn tartózkodni. 

7. A dohányzást kerüljük!

8. A panaszok megjelenése esetén 
azonnal forduljunk szakorvoshoz!

TANÁCSOK

a szénanátha vagy alleRgiás nátha (pollenózis) 
az egyik leggyakoRibb alleRgiás megbetegedés. 

az embeRek köRülbelül 40 százalékát éRinti, 
a felnőtteket és a gyeRmekeket egyaRánt. 

a kellemetlen tünetek, mint a szem- és oRR-
viszketés, tüsszögés, köhögés, könnyezés, 

oRRfolyás, oRRdugulás, jelentősen megne-
hezíthetik a betegek életét, befolyásol-

hatják a koncentRációképességet, az alvást, 
a munkát, a tanulást és az autóvezetést.
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Egy királyi szakács Komáromban
A titok: szeretni a vendéglátást, alázattal fogadni a vendéget

Komárom nem csupán több jó éttermmel, vendéglátóhellyel büszkélkedhet, de egy igazi királyi szakáccsal 
is Kocsis Tibor személyében.  A Kocsis Vendéglő és Panzió tulajdonosa beszélt a kezdetekről, a jó konyha 
alapjairól, a mai trendekről és a jövő nemzedékről is.

- Tavaly a Nagyszakácsiban rendezett 
reneszánsz főzőversenyen a legízletesebb 
menüsorral elnyerte a 2010. év Királyi Sza-
kácsa címet. Hogyan vezetett az útja idáig?

- 1969-ben jelentkeztem a vendéglátó iskolá-
ba szakács tanulónak, majd ennek elvégzése 
után 1972-ben a Fregatt étteremben sze-
reztem gyakorlatot. 1973 szeptemberében 
nyitottuk meg édesanyámmal a kifőzdénket 
Szőnyben. Az egész megyében mi voltunk az 
első magánkifőzde. Hét évig az ételeken kívül 
csak üdítőt, kávét és nektár sört árulhattunk, 
a szeszes italra nem kaptuk meg az engedélyt. 
Azonban az ételekkel kivívtuk az elismerést, 
sok átutazó vendégünk volt abban az időben. 
Amikor a szeszes ital árusítására megkaptuk az 
engedélyt, akkor már vállalhattunk különféle 
rendezvényeket, esküvőket. Ez jelentősen lendí-
tett a forgalmon. Amikor elmentem katonának, 
akkor édesanyám és az öcsém vitte a családi vál-
lalkozást. Időközben megnősültem, majd vissza-
költöztem Komáromba, és feleségemmel együtt 
vezettük a kifőzdét.  1991-ben különváltunk 
a családi vállalkozástól és megnyitottuk a saját 
éttermünket, de itt is a jól bevált hagyományokra 
alapoztunk. Jó hírnévre tettünk szert nemcsak 

a megyében, de az 
országban, sőt Eu-
rópában is, mert sok 
külföldi vendég járt 
a termálfürdőből 
hozzánk vacsorázni, 
hollandok, belgák, 
németek, osztrákok. 
Elsősorban a házias 
ízek vonzották 
a vendégeket. 

- A hetvenes 
évek óta a pályán 
van. Milyen 
alapvető válto-
zások történtek a 
vendéglátásban?

- Az emberek régen 
jobban összetartot-
tak. A timföldgyári 
brigádrendezvé-
nyeknek az volt a 
lényegük, hogy a 
munkások évente 
kétszer-háromszor 

eljöttek egy zenés vacsorára, ahol nem csupán jól 
érezték magukat, de össze is kovácsolódtak. Ma-
napság mindenki rohan, az embereknek nincs 
idejük arra, hogy beüljenek az étterembe. A pén-
zük is kevesebb, így aztán fogynak a vendégek. 
Régen 19 forint volt egy rántott szelet, ma 1200.  
Az ételek is nagy fejlődésen mentek át. Míg a 
70-es, 80-as években a kisebb kínálat, az egysze-
rűbb ételek voltak a jellemzőek, addig ma a trend 
megkívánja a bőséges választékot, a bonyolult 
ételeket.  Folyamatosan növekszik a konkuren-
cia is, így mindig lépést kell tartani a korral.

- Honnan szerez tudomást a leg-
újabb trendekről, eljárásokról?

- Ma már rengeteg gasztronómiai folyóirat 
létezik, melyekben nem csak a legújabb ételek 
szerepelnek, de az elkészítési módok és az 
eljárások is. Az elmúlt években nagyon sok 
versenyen vettem részt, ahol szintén megfigyel-
tem az új hullámokat, trendeket. Manapság 
zsűritagként szintén igyekszem elsajátítani az 
újdonságokat, így biztosítva az állandó fejlődést. 

- Mi számít manapság népszerű-
nek a gasztronómia területén?

- Nagyon kedveltek a wellness- fitness ételek, 
a halak, saláták, köretként a grillezett, párolt 
zöldségek. Azonban még mindig sok rajongója 
van a hagyományos magyar konyhának is. A 
külföldi vendégek főleg azért térnek be hozzánk, 
hogy ezeket az ízeket megkóstolhassák. Így 
aztán az étlapot is mindig úgy állítjuk össze, 
hogy a legújabb finomságok és a hagyomá-
nyos ételek egyaránt szerepeljenek rajta.  

- Mi a jó konyha alapja, mi-
től lesz valaki jó szakács?

Az alap a jó szájíz, ha nincs jó szájíze egy 
szakácsnak, akkor nem is tud finomakat főzni. 
Szeretni kell magát a vendéglátást, a vendégeket 
alázattal kell fogadni, maximálisan kiszolgálni 
és lehetőség szerint a különleges kívánságaiknak 
is eleget kell tenni. Ha valami nem szerepel az 
étlapon, de a vendég azt szeretné fogyasztani, 
akkor a rendelkezésre álló alapanyagokból 
igyekszünk elkészíteni azt, amit kér. Mindig 
próbálunk változtatni az étlapon, rávinni az 
évszakokra jellemző ízvilágot. Most a tavasz 
közeledtével például a spenótot, spárgát, a friss 
zöldségből álló köreteket részesítjük előnyben. 

- Milyen célokat tüzőtt ki maga elé a Ki-
rályi Szakács-cím megszerzése után?

- A közeljövőben nem lesz olyan verseny, ahol 
szeretném megmérettetni magam. Viszont tagja 
vagyok a Magyar Gasztronómiai Szövetségnek 
és sokat zsűrizek. Februárban a tatai Farsang 
Kupán szemlélem és kóstolom meg az elké-
szült finomságokat. Arra törekszem, hogy a 
fiataloknak adjam át a terepet. Próbálom őket 
arra ösztönözni, hogy mutassák meg a tudásu-
kat a versenyeken, hiszen a fiatalságé a jövő. 

- Ha már a fiataloknál tartunk, lesz, aki tovább 
viszi a szépen felépített családi vállalkozást?

- Igen, az ikerfiaim. Mindketten szakácsnak 
tanultak, így nekik szeretném majd átadni az 
étterem vezetését. Próbálom őket arra ösztönöz-
ni, hogy járják a világot, menjenek külföldre, 
sajátítsák el minél több nemzet ízvilágát, a 
legújabb eljárásokat. Ezeket hazahozva tovább 
bővíthetik az itthoni gasztronómia tudományát.

 
(se)

kocsis tiboR 2010 kiRályi szakácsa
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Tömegsportok, rendezvények, közönségtalálkozók

Nyitni kell az emberek felé

- Milyen céllal jött létre a Sport és 
Szabadidő Nonprofit Kft?

- Az év elején létrehozott szervezet lesz a Városi 
Sportiroda és Sportcsarnok jogutódja, melynek 
feladatait veszi át, illetve bővül is a monostori 
Berecz Dezső és a KVSE Sportteleppel, a molaji 
tornateremmel, illetve a későbbiekben minden 
olyan sportcélra felhasználható ingatlannal, 
mely a város felügyelete alá kerül. Az elsődleges 
cél az intézmények fenntartása és működtetése, 
nem utolsó sorban pedig élettel való megtöltése.  
Eddig hiányzott a megfelelő programszervezés 
is. Ráadásul egy gazdasági társaságról van szó, 
így elmaradhatatlan a profitorientált gondolko-
dás. A működési költségek egy részét saját erőből 
kell előteremteni. Ehhez igyekszünk majd minél 
jobban kihasználni a pályázati forrásokat is. 

- Az előbb azt mondta, hogy élettel kell 
megtölteni ezeket az intézményeket. Van-
nak erre vonatkozóan konkrét tervei? 

- Többféle elképzelésem van, de mindenkép-
pen szeretném a sportot előtérbe helyezni. 
Ezen belül is az olyan tömegsportokat, melyek 
megmozgatják Komárom lakosságát. Jó lenne 
minél több országos hírű sportolót a városba 
csábítani, és rendszeresen közönségtalálko-
zókat szervezni. Komárom vezetésének nem 
titkolt célja egy multifunkcionális csarnok 
építése, de egyelőre a már meglévő sportcsar-
nokot is így kell kezelni. Hiszen ne feledjük 
el, hogy pillanatnyilag ez a város legnagyobb 
fedett intézménye, így többféle funkciót (pl. 
szalagavató, sportbál) is ki kell szolgálnia. 

- A közeljövőben lesznek olyan változások, 
melyeket már a komáromiak is érezhetnek?

- Jelenleg egyeztetések folynak a sportiroda al-
kalmazottaival. Meg kell ismerni az egész eddigi 
működést, hogy pontosan ki tudjuk dolgozni 
az új szervezeti struktúrát, ami mindenkinek 
megfelel. Létszámokat tekintve biztosan lesz 
bővítés, ez elsősorban sportszakemberek terén 

jelentkezik majd. Terveim között szerepel egy 
könyvelő alkalmazása is, aki a városi sport-
egyesületek könyvelését végezhetné. Ez nem 
csupán szakmai segítséget jelenthetne, hanem a 
városi pályázatok ellenőrzését is leegyszerűsít-
heti. Elengedhetetlenül fontos, hogy nyissunk 
az emberek felé, vissza kell őket csábítanunk a 
sportéletbe. Ehhez adott esetben szükséges lehet 
a nyitva tartás átgondolása, vagy a korábban 
megkezdett nyílt napok szélesebb körű szervezé-
se. Célom, hogy megtaláljuk azokat a formákat, 
melyek mindenki számára kedvezőek. Ehhez 
azonban elengedhetetlen a közös kommuniká-
ció, mind az egyesületekkel, mind a komáromi-
akkal. Illetve kapcsolódnunk kell majd minden 
olyan rendezvényhez, melyet a város szervez.

- Önt nagyon sokan a Magyarock Dal-
színházból ismerik. Nem okoz gondot, 
hogy ezt a két munkát egyszerre végzi?

- A két dolgot nem szabad összekeverni. Van egy 
társadalmi tisztségem, amit ellátok és egy alkal-
mazotti státuszom. A Magyarock Dalszínház 
egy egyesület, melynek a mindennapi feladatait 
természetesen új tisztségem betöltésekor átadtam 
utódomnak. Ráadásul az ottani tapasztalataimat, 
kapcsolataimat fel tudom használni a kft. veze-
tése során is. Hiszen a kilenc év alatt rengeteget 
kellett szerveznem, ami most kapóra jön.

- Gondolom sportos múlttal is rendelkezik?

- Igen, hiszen nemcsak a kultúra, de a sport is 
végigkísérte az életemet. Testnevelés tagozatos 
általános iskolába jártam, majd 2002-ben a 
Testnevelési Egyetemen diplomáztam test-
nevelő tanárként. Két évvel később ugyanitt a 
sportmenedzser diplomát is megszereztem. Ezt 
követően a Kempelen Farkas Középiskolában 
testnevelőként dolgoztam. Négy év alatt volt 
alkalmam megismerni a diák- és iskolasport 
mindennapi életét, ezt fel is szeretném használni. 
Véleményem szerint elengedhetetlen, hogy az 
ifjúsági sportot Komáromban még inkább elő-
mozdítsuk, hiszen az utánpótlásé a jövő. Ehhez 
meg kell találni a legmegfelelőbb formákat. (se)

A közelmúltban megalakult a komáromi Sport és Szabadidő Nonprofit Kft, melynek élére Vizeli 
Csabát nevezte ki a képviselő-testület.  Az újdonsült ügyvezető igazgatóval a szervezet feladatai-
ról és jövőbeli terveiről beszélgettünk, melynek során szóba került a város jelenlegi sportélete is.

„Az utánpót-
lásé a jövő”

vizeli csaba a spoRt és szabadidő nonpRofit kft ügyvezetője
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Újabb kvótaszerzés a cél
A 2011-es év nagyon mozgalmasan kezdődött a sportlövőknél ,vagyis  csupán folyta-
tódott a 2010 benn megkezdett munka. A sportlövészetben a szezonvéget és kezde-
tet a légfegyveres és tűzfegyveres versenyek időpontjai határozzák meg. Ez azonban 
sokszor összemosódik, és nehéz találni olyan időszakot, amikor a sportlövők pihe-
nő időszakot tartanának – fogalmazott Kisvárdai István, a sportlövők edzője.

- Aki most nem szerez kvótát a lon-
doni olimpiára, az nem lesz ott 2012-
ben az ötkarikás játékokon?

- A Komárom Városi SE ből kivált Sidi Péter, 
aki az elmúlt évben a KVSE színeiben szer-
zett olimpiai kvótát a londoni olimpiára,  és 
a  saját maga által alapított Olimpia Sportlövő 
Egyesületbe igazolt át. Ezért a KVSE vezetése 
elhatározta, hogy 2011-ben a sportlövőknél az 
újabb kvótaszerzés a cél. A sportlövő szak-
osztály rendkívül sok tehetséges versenyzővel 
rendelkezik, ezért bizakodó a vezetés. 

A sportlövészet technikai sport, a versenyző 
kezébe adott technikán sok múlik, ezért most 
a vezetés úgy döntött, hogy a legeredménye-
sebb versenyzőit úgy próbálja helyzetbe hozni, 
felszerelni és menedzselni, mint annak idején 
Sidi Péterrel tették, mert a kvótaszerző helyek 
közül a münchenin kívűli három versenyt 
tengerentúli helyszíneken, így Sydneyben, 
(Ausztrália), Csangvonbang (Korea), és 
Fort Benningben (USA) rendezik meg.

-Komárom város vezetése milyen 
anyagi segítséget nyújtott sportlö-
vőinek a nagy verseny előtt?

- Egy szűk kerettel szeretne részt venni a 
komáromi csapat a kvótaszerző versenyeken. 
Komárom vezetése nemcsak ígéretet tett, de 
már komoly anyagi segítséget is nyújtott a 
város sportlövőinek, mert biztosította azt a 
keretet, aminek a felhasználásával a sportlövők 
biztonságban érezhetik magukat 2011-ben. A 
város segítségével a szakosztálynak rendelkezé-
sére áll az egész évi edzéshez nélkülözhetetlen 
lőszer, célanyag, és speciális ruházat.  A város 
képviselő-testülete ígéretet tett arra is, hogy az 
immár 17 éve problémát okozó légfegyveres 
lőtérgondokra igyekszik megoldást találni. 
A sportlövők pedig mindent megtesznek 
azért, hogy sikereikkel még több dicsőséget 
és hírnevet szerezzenek Komáromnak.

- Az elmúlt évben sok sikert hoztak az egyesü-
letnek a tehetséges sportolók. Kérem sorolja 
fel a legfontosabb nemzetközi eredményeket!

- Komárom sportlövői az elmúlt évben is a 
Magyar Bajnokság tabellájának az élén végeztek 
mind az utánpótlás, mind a felnőtt kategóriában, 
kétszer annyi pontot gyűjtve, mint a második 
helyezett Budapesti Honvéd. A csapat sikeres 
Európa-bajnoki felkészülésen van túl. Az elmúlt 
időszak a légfegyveres Európa-bajnokságra való 

készülés jegyében telt el. A komáromiak több 
nagy hazai és nemzetközi megmérettetésen 
vettek rész és sikeresen szerepeltek. Ruseból 
(Szlovénia) Miskolczi Julianna, Szíjj Katinka, 
Kapás István és Somogyi Péter érmekkel tértek 
haza. Münchenben, nagyon erős mezőnyben, 
Kapás István 5. lett, Miskolczi Julianna, Szijj, 
Katinka és Somogyi Péter pedig döntő közeli 
eredményt értek el. Brnoban Miskolci, Kapás 
első, Szijj Katinka és Somogyi Péter, máso-
dik helyet szerzett. Innsbruckban Kapás 5., 
Miskolczi, Somogyi, Szijj döntős eredményt 
hoztak. A Hungarian Openen 4 aranyérmünk 
lett. A Téli kupán 3 első helyet, 4 másodi-
kat, és 3 harmadik helyezést értünk el. 
A Hérakles Kupában mind a három csapa-
tunk döntőbe jutott. Versenyzőink közül Szíjj 
Katinka  junior lány légpuska, Kapás István 
junior fiú légpuska, Miskolczi Julianna felnőtt 
női légpuska, és Somogyi Péter férfi légpuska 
kategóriákban szerepelnek a 2011 március 3-6. 
között megrendezésre kerülő  bresciai (Olasz-
ország) légfegyveres Európa-bajnokságon. 
Reméljük az EB szereplés sikeres lesz a komá-
romiak számára és az év kvótaszerző versenyein 
is minél többen tudnak részt venni és újabb  
olimpiai részvételi jogot szerezni városunknak. 

N.L. Zsuzsa

Lapzártánkkor kaptuk a hírt, hogy a 
komáromi Sidi Péter aranyéremet nyert a a 
bresciai légfegyveres Európa-bajnokságon. 
2009 legjobb férfi sportlövője tavaly ebben a 
számban az Európa-, és a világbajnokságon is 
második volt, idén azonban sikerült a dobogó 
legfelső fokára állnia, így hét év után ismét 
Európa-bajnoki címmel büszkélkedhet. A ha-
zánk első olimpiai kvótáját megszerző 32 éves 
sportlövő az utóbbi időben kirobbanó formát 
mutat. Eb-, vb-ezüstje mellé elhozta a kisöbű 
sportpuska 3x40 lövéses összetett számának 
vb-címét, fekvő puskában pedig vb-negyedik 
helyet szerzett. A bresciai bajnokságról a Sidi 
Péter, Biatovszki Máté, Somogyi Péter alkotta 
férfi puskás csapat bronzéremmel térhet haza.

(A Sidi Péterrel készült interjút követ-
kező lapszámunkban olvashatják.)

Sidi Péter 
Európa-bajnok

sidi péteR spoRtlövő
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Márciusi horoszkóp
Vízöntő

január 21. - február 20.

Semmivel sem boldogul úgy, ahogy azt szeret-
né. Bizonyítani kénytelen, hogy képes megol-
dani a legnehezebb problémákat is. Ez csak egy 
átmeneti időszak, de nem árt, ha kerüli most 
az összetűzéseket rokonaival és munkatársa-
ival. A közlekedésben sem árt a szokásosnál 
nagyobb óvatosság.

Halak
február 21. - március 20.

Március első hetében néhány kellemetlen hír 
morcossá teheti, de egy váratlan fordulat az 
Ön malmára hajtja a vizet és akár még anyagi 
előnyhöz is juthat. Nagyobb energiákat kellene 
fektetnie most a dolgokba ahhoz, hogy hamar 
gyümölcsözővé váljanak. 

Kos
március 21. - április 20.

Kedvező időszak arra, hogy új feladatokba fog-
jon, vagy együtt dolgozzon másokkal. Ener-
giája és ereje határtalannak tűnhet, különösen 
a fizikai tevékenységek terén. A máskor oly 
nehéznek tűnő akadályokat most könnyedén 
legyűrheti. Ha bárkivel problémája van, most 
alkalma lehet rendezni a nehézségeket. 

Bika
április 21. - május 20.

Kellemes kalandokban nem lesz hiány az el-
következendő hetekben. Kiélheti kedvenc szó-
rakozásait, de azért legyen tekintettel szerettei 
érzékenységére is. Baráti társasága annyira ki-
sajátíthatja magának, hogy kedvese kénytelen 
lesz hangot adni féltékenységének, hogy visz-
szaszerezze előjogait. 

Szűz
augusztus 24. - 
szeptember 23.

Ezekben a hetekben minden akadályt kihívás-
ként fog fel, megmérettetésként, így aztán gon-
dolkodás nélkül belevág. El sem tudja képzelni, 
hogy esetleg alulmaradhat, nincsenek kétségei 
önmagát illetően, hiszen arra született, hogy 
bizonyítson. 

Nyilas
november 23. - 

december 21.

Ha úgy érzi, hogy kicsúszik a kezéből az ese-
mények irányítása, akkor ebben az időszakban 
inkább maradjon háttérben, de éberen figyelje 
az Ön körül zajló eseményeket és azok összefüg-
géseit. Rejtett feszültségek kerülhetnek felszínre 
munkahelyén vagy családi körben. 

Bak
december 22. -

január 20.

Érzései szokatlanul erősek ezekben a hetekben. 
Megszokta, hogy mindig kontroll alatt tartja 
őket, ezért most nem igazán tud mit kezdeni a 
makacsul ott motoszkáló késztetéssel, hogy kö-
zel engedjen magához valakit. Fél attól a fajta 
felelősségtől, amit egy közeli szeretetkapcsolat 
jelent.

Skorpió
október 24. - 

november 22.

Éles elméje fogékony az új ötletekre. Arra vi-
gyázzon azonban ezekben a hetekben, hogy 
csak olyan információkra alapozzon, melyek 
igazságtartalmáról meggyőződött. Élvezni 
fogja, hogy harcolnia kell igazáért, igazi szel-
lemi kihívásokat jelentenek ezek a viták, hiszen 
méltó ellenfélre talált. 

Ikrek
május 21. - június 21.

Pánikszerűen menekül most az érzelmi kötelé-
kektől. Úgy érzi, a legkisebb elkötelezettséggel 
is túlvállalja magát, olyasmibe egyezik bele, amit 
nem fog tudni teljesíteni, hiszen bármi történ-
het, bármilyen új érzés felébredhet Önben.

Mérleg
szeptember 24. - 

október 23.

Valahogy tágasnak érzi most a világot. Mint-
ha kinyíltak volna kapuk és minden lehetséges 
lenne az Ön számára. Úgy érzi, hegyeket tud-
na megmozgatni. Lelkesedése környezetére 
is átragad, sőt kiélvezheti a vezető szerepet is, 
hiszen mindenki Ön körül, Önt követve cse-
lekszik most.

Oroszlán
július 23. - 

augusztus 23.

Mélyen megérintette valaki és nem tud na-
pirendre térni saját érzései fölött. Többnyire 
gond nélkül követi vagy a szívét vagy az eszét, 
ha döntenie kell és a döntéseit nem bánja meg, 
sőt nem is igazán jellemző Önre, hogy azon 
gondolkodjon, mi történt volna, ha…

Rák
június 22. - július 22.

Teremtsen alkalmat a kikapcsolódásra és lazí-
tásra. Ez akár azt is jelentheti, hogy esténként 
hosszú, forró fürdőt vesz vagy korán felkel haj-
nalban és élvezi az Önt körülvevő csendet. A 
legfontosabb, hogy alkalma legyen egy kicsit 
befelé figyelni, elgondolkodni azon, vajon mi-
ért így látja a világot.
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Március 19.

10.00-14.00

BABABÖR-
ZE A MAG-
HÁZBAN 

Használt baba-
ruhák, játékok,  
és egyéb cikkek 
vására, eladása

 

Március 19.

20.00

TAVASZI 
RANDEVÚ 
–BATYUS 

PARTY
 

Petőfi 
Művelődési 

Ház

   Március 20.  
 

ÉVAD-
NYITÓ 

HORGÁSZ-
VERSENY

WF 
Szabad-
időpark

                                        
Március 22.

18:00

DR. LENKEI 
GÁBOR 

ELŐADÁSA

Csokonai 
Művelődési 

Központ

Március 24.
            17:00 
 

A SZÜ-
LŐ KÉR-
DEZ, DR. 

VEKERDY 
VÁLASZOL

Komárom- 
Molaj

Óperenciás 
Waldorf- óvoda

Március 25.
15:00

NEMZET-
KÖZI BOR-
VERSENY

Komárom- 
Szőny

Petőfi 
Művelődési 

Ház

    Március 26. 

II.TOLMA 
KUPA 

TÖRTÉ-
NELMI 

ÍJÁSZVER-
SENY

 
Csillag erőd 

Április 11.
           18:00h 
 
KÖLTÉSZET 

NAPJA
  

Csokonai 
Művelődési 

Központ

     Április 3-ig

VÁLOGATÁS 
A KLAPKA 
GYÖRGY 

MÚZEUM 
KÉPZŐMŰ-

VÉSZETI 
GYŰJTEMÉ-

NYÉBŐL 

Klapka György 
Múzeum

 
Március 29. 

           17:00 

MÚZEUM-
BARÁT KÖR 

ÖSSZEJÖ-
VETELE

Csokonai 
Művelődési 

Központ

      Március 26. 

15:00

ISMERETLEN 
KATONÁK

  
Komárom-

Koppánymo-
nostor, temető

Tisztelet-
adás a Hősi 

Halottaknak

BÖJT HAVA

A böjt szándékos tartózkodás az evéstől, ivástól, vagy 
mindkettőtől. A nagy vallásalapítók  szerint a böjt esz-
köz, melynek segítségével közelebb kerülünk Isten-
hez, mivel testünk, lelkünk és szellemünk megtisztul.

A böjt szinte az összes világvallás szerves ré-
szét képezi. Jézus Krisztus 40 napig böjtölt a 
sivatagban, mielőtt megkezdte volna tanítói 
szolgálatát. Mózes szintén 40 napi teljes böjt 
után kapta kézhez a Tízparancsolatot.

A böjt az iszlám öt pillérének egyike. A ramadán 
folyamán tartott böjt a legismertebb ilyen gya-
korlat. A judaizmus követői Jóm kippurkor 
böjtölnek. A hinduizmus, a buddhizmus, a 
dzsainizmus, a bahá’í és más vallások követői is 
tartanak böjti napokat, illetve hosszabb böjtöket. 
Mohamed, Buddha, Zarathustra is böjtölt.
A korai keresztények is böjtöltek hetenként egy 
vagy két napot. Ma a különféle felekezetek változó 
szigorral tartanak böjtöt, de leginkább csak részleges 
böjtöt, például tartózkodnak húsok és tejtermé-
kek fogyasztásától, illetve naponta csak egyetlen 
alkalommal étkeznek. A mormonok minden hónap 
első vasárnapján nem esznek 24 órán keresztül.

A nagyböjt

A nagyböjt a húsvét előtti negyven napos előkészületi 
időszak, ami hamvazószerdával kezdődik a keresz-
tény egyházi naptárban. Jézus Krisztus negyven napi 
böjtölésére, szenvedésére és kereszthalálára emlé-
keztet. Az erre az időszakra eső hat vasárnap nem 
számít bele a negyven napba, nem része a böjtnek, 
mert minden vasárnap Krisztus feltámadásának 
emlékünnepe. Az időszak liturgikus színe: a lila. 
Utolsó hete a virágvasárnappal kezdődő nagyhét.
A nagyböjt kezdetét megelőző háromhetes idő-
szak a böjtelő, vasárnapjainak neve (húsvéttól 
számított hozzávetőleges távolságukról): hetve-
ned, hatvanad és ötvened vasárnapja. A nagyböjti 
időszakra eső vasárnapok nagyrészt introitus 
zsoltáruk első soráról kapták latin nevüket:

1. Invocavit („Hozzám kiált…”)
2. Reminiscere („Emlékezzél…”)
3. Oculi („Szemeim…”)
4. Laetare („Örvendezz…”)
5. Judica („Ítélj meg…”)
6. Palmarum („Pálmák…” – virágvasárnap)

Lényege a lelki megtisztulás, a péntekenkénti böjt 
kiterjesztése az egész időszakra, felkészülés a keresz-
tények legnagyobb ünnepére, a húsvétra. Különböző 
szertartásokkal találkozhatunk ilyenkor az Egyház-
ban. Régen a hittanulók (katekumenok) ekkor készül-
tek fel a keresztség felvételére, ekkor ismerkedtek a 
hittételekkel, Jézus életével. Húsvét vigíliáján (nagy-
szombat éjjel) keresztelték meg a katekumenokat, s az 
ókorban minden évben csak ezen a napon keresztel-
tek. Sok keresztény közösségben az egész időszakban 
nem hangzik fel az istentiszteleteken az alleluja.



KÖNYV, ZENE, FILM, ÍZEK

józsef aTTila:

szabad-öTleTek jegyzéke

felvidéki andrás rajzaival

carTaphilus könyvkiadó

ákos

a kaTona imája 

Warner music

A Katona imája Ákos tizenhatodik magyar nyelvű szólóalbuma. A hosszú 
évek óta készülő anyag tizenhárom új dalt tartalmaz, köztük a Szindbád 
dala című slágert, amely kislemezként is megjelent, platinalemez lett. 
Az albumon elektronika, akusztikus gitár, dörgedelmes rockhangzás 
és élő vonóskar egyaránt hallható. A vonós- és dobfelvételeket a Pan-
nónia C világszínvonalú stúdiójában rögzítették, minden további 
felvétel és Ákos saját stúdióját dicséri. Az új anyag egységes, kiforrott 
szerzői-előadói-produceri munka, egyedi hangzás- és szövegvilággal.

A király beszéde egy férfi története, aki VI. György brit királyként, 
II. Erzsébet királynő apjaként vonult be a világtörténelembe. Miután 
bátyja lemondott, George azaz Bertie foglalta el trónt - igen kelletlenül. 
A király nem érezte méltónak magát élete legfontosabb szerepére, mert 
borzalmas dadogása miatt képtelen volt nyilvánosan beszédet tartani. 
Számos eredménytelen beszédterápiás kezelés után találkozott a liberális 
szellemiségű Lionel Logue-gal, aki csöppet sem hagyományos ülésein 
nemcsak királya hangját, hanem bátorságát is segített visszaszerezni.
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a kiRály beszéde
rendező: 

Tom Hooper
főszerepben: 

Colin Firth 

Bizalmas orvosi dokumentum? Gondolatok laza füzére? Szürrealis-
ta alkotás? Döbbenetes erejű szabad vers? Még ma is megoszlanak a 
vélemények arról, minek tekinthető a „Szabad-ötletek jegyzéke”, József 
Attila kegyetlenül őszinte feljegyzése. Van, aki elzárná a széles olvasó-
közönség elől, mások a nyilvánosság mellett érvelnek. Annyi bizonyos, 
hogy a teljes képhez ez is hozzátartozik. Kulcsot ad az utolsó hónapok 
lelki történéseihez, és az ekkor keletkezett versek értelmezéséhez is.

Süllő spárgával

Serpenyőben vajat hevítünk, majd a halat elősütjük. A hal kivétele 
után a vajon megfuttatjuk a két centiméteres darabkákra összevá-
gott spárgát. Miután a spárga megpuhult, sózzuk borsozzuk, majd 
tejszínnel sűrítjük. Az elkészült mártást a halszeletekre locsoljuk. 
Tálalásnál korianderrel díszítjük, zöldséges rizst kínálunk hozzá.

Az alábbiakban Kocsis Sándor 
receptjét olvashatják

Hozzávalók 4 személyre:

Elősózott süllő filé 80 dkg
Spárga 40 dkg
Vaj 0,05 dkg , só bors,  száraz  fehér bor 0,5 l
Tejszín 0,2l
Koriander (lehetőleg friss) 1 csomag

Húsvéti kalács

Összedolgozzuk az anyagokat, majd a legvégén
beledagasztjuk az olvasztott vajat is. Ízlés szerint mazsolával is
gazdagíthajuk. Letakarva duplájára kelesztjük kb. 1 óra alatt, majd 
annyi egyenlő részre osztjuk, ahány ágú fonatot szeretnénk készíteni.

A szálakat kissé megcsavarjuk, megfonjuk a kalácsot, és kb. fél órát
pihentetjük. Ezután megkenjük a tejes tojássárgával a tetejét, és addig
pihentetjük, amíg bemelegszik a sütő. Ismét megkenjük a tetejét,
megszórhatjuk jégcukorral is, nagyon dekoratív, mutatós lesz tőle.

Hozzávalók:

50 dkg finomliszt
20 dkg rétesliszt
3 evőkanál kristálycukor
2 evőkanál vaníliás cukor
1 citrom reszelt héja
3 tojássárga
1 tojássárga 
1 mokkáskanál só
3 dl tej
2,5 dkg friss élesztő 
10 dkg olvasztott vaj




