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Tisztelt Komáromiak!

A városi közterület-felügyelet a hét minden napján, 0-tól 24 óráig elérhető  
a 06-80-102-653  
ingyenes zöld számon.  

Bejelentenivalójukat hétköznapokon és a hétvégén is megtehetik.   
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Új világ van születőben…
Dr. Lázár János, a Fidesz Magyar Polgári Szövetség Országgyűlési Képviselőcsoportjának  
vezetője, országgyűlési képviselő, Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város polgármestere volt  
a vendége a szeptember 20-án megtartott Városházi beszélgetéseknek. A házigazdai tisztet ezúttal is  
dr. Molnár Attila polgármester töltötte be. A találkozón jelen volt dr. Völner Pál államtitkár,  
térségünk országgyűlési képviselője, valamint Czunyiné dr. Bertalan Judit kormánymegbízott asszony is.

A frakcióvezető beszélt a Fidesz alapvető 
elképzeléseiről, a devizahitelesek megsegí-
téséről, a magyar oktatás- és egészségügy 
helyzetéről. Leszögezte, hogy most elsősor-
ban az emberek bizalmának megtartása a 
párt legfőbb feladata, hiszen a választópol-
gárok bizalmat szavaztak a Fidesznek, cse-
rébe pedig határozott változásokat várnak. 
- A Fidesz programja érthető. Akik tavaly 
elmentek választani, azok változást akartak, 
le akartak zárni egy húsz éves ciklust. A mi 
mandátumunk tehát arra kötelez bennün-
ket, hogy a várakozásoknak megfelelően 
megváltoztassuk ezt az országot - mondta 
dr. Lázár János. Hozzátette, hogy mindez 

hosszú és időigényes feladat, amikor is a 
politikusoknak a saját érdekük helyett az 
emberek és az ország érdekeit kell előtérbe 
helyezniük. Nem mindegy, milyen ország-
ban élünk majd 20-30 év múlva. Ezért volt 
többek közt szükség az új alaptörvény létre-
hozására, amely Magyarország demokrati-
kus működését hivatott elősegíteni. 
 
Lázár János kiemelte: Komárom óriási 
feladat előtt áll. A tervezett fürdőfejlesztés 
gyökeresen változtatja majd meg a település 
helyzetét és lehetőségeit. Hozzátette – 
egyetért a városvezetés azon törekvéseivel, 
hogy meg kell teremteni Komárom „másik 
lábát”. 

-Polgármester úr tájékoztatott, hogy az 
ismert gazdasági helyzet miatt a város 
nagyobb vállalkozásainak átmenetileg 
meggyengültek a piacai pozíciói, így 
ebben az évben milliárdos nagyságrenddel 
kevesebb iparűzési adóbevételhez jut az 
önkormányzat. Már ez a tény is kötelezővé 
teszi a középtávú turisztikai, idegenfor-
galmi fejlesztésekben való gondolkodást, 
nem beszélve arról, hogy Komáromnak is 
szükséges és elkerülhetetlen meglépni a 
racionálisabb, fenntarthatóbb és olcsóbb 
intézményrendszerre való áttérést – mondta 
a frakcióvezető. 
 
-Egy új világ van születőben, mely a kemény 
és becsületes munkára és az érdekvédő 
politikára épül majd. Az emberek a szoci-
alisták kormányzása alatt úgy érezhették, 
hogy cserbenhagyták őket. Ezt tükrözi a 
devizahitelesek helyzete is. Az a vád ért 
bennünket, hogy mi csak a gazdagoknak 
segítünk. Gondoljunk bele, nem a gazda-
goknak van devizahitelük, hanem a fiatal 
házasoknak, a gyermeket nevelőknek, a 
bérből élő embereknek, vagyis a magyar 
középosztálynak. A Fidesz fő üzenete pedig 
egyértelmű: meg kell értetni a 20-30 éves 
fiatalokkal, hogy ha dolgoznak, akkor szá-
míthatnak az állam segítségére és felelősség-
vállalására - emelte ki a politikus. Végezetül 
elmondta, hogy az oktatásügyben, az 
egészségügyben és a közlekedés területén 
meghozott változtatások nem hatalmi 
játszadozásból fakadtak, hanem tudatos 
döntés eredményeként születtek meg. se/rg

a Végtörlesztésről

2011.09.19-én az országgyűlés megsza-
vazta a magánszemélyek ingatlan alapú 
devizahitelének rögzített árfolyamon való 
törlesztési lehetőségét.  
 
A CHF-hitelesek 180 HUF, a JPY hitelesek 2 
HUF, az EUR-hitelesek 250 HUF rögzített árfo-

lyamon fizethetik vissza hitelüket, amennyiben 
2011.12.30-ig kezdeményezik a végtörlesz-
tést a hitelező banknál. Amennyiben az Ön 
ingatlanfedezetének piaci értéke legalább 
25-30%-kal meghaladja a rögzített árfolya-
mon számolt deviza-tőketartozás összegét, 
úgy jó esélye van arra, hogy egy másik bank 
forint alapú hitelt nyújt Önnek és végtörleszti 
Ön helyett a deviza alapú tartozást. Így egy 
másik banknak fog tartozni, de csakis forint 

alapon és egy sokkal korszerűbb hitellel 
kapcsolatban. Amennyiben forint alapú hitelre 
vált, úgy soha többé nem kell aggódnia a 
devizaárfolyamokkal kapcsolatban. Manap-
ság nagyon kedvező kamatozású forint alapú 
hitelekhez lehet hozzájutni, melyek esetében 
már nem számolhatnak fel a bankok magas 
összegű szerződésmódosítási díjakat, így 
bármikor költségmentesen előtörleszthet 
vagy idő előtt kifizetheti a teljes tartozását.

„Ha az emberek dolgoznak, akkor számíthatnak az állam segítségére”
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„Édesapám is volt polgármester”
Szeptember 12-én ünnepelte 90. születésnapját Horváth István. Dr. Molnár Attila, Komá-
rom polgármestere és Hamrák Zsófia, a körzet képviselője, otthonában köszöntötték az ünnepel-
tet. A városvezetés ezúttal is ajándékcsomaggal és miniszterelnöki díszoklevéllel érkezett.

Pista bácsi igazi ereklyét adott át a polgár-
mesternek: egy Puskás Öcsi búcsúelőadásá-
val kapcsolatos korabeli újságcikk, valamint 
egy, a legendás „Száguldó Őrnagy” kézje-
gyével ellátott képeslap másolatát. „Mikor 
1985-ben New Yorkban jártunk, a Függet-
len Magyar Református Egyház által szer-

vezett fogadáson volt alkalmam találkozni 
Puskással. Mondhatom, egy igazán szerény 
embert ismertem meg személyében, aki 
nemcsak a hazai, de a világ futballtörténe-
tének is az egyik legkiválóbb és legeredmé-
nyesebb játékosa volt. Az aranyszívű Puskás 
Öcsi egy hős volt, aki az ötvenes évek fagyos 

Magyarországán az örömet, a napfényt és az 
orvosságot jelentette számunkra.” Pista bácsi 
maga az élő történelem. Szociáldemokrata 
elveket valló édesapját anno, a nyilas hata-
lomátvétel után először a Monostori, majd a 
Csillag erődben tartották fogva, később pe-
dig koncentrációs táborba hurcolták. Itt ta-
lálkozott a város korábbi polgármesterével, 
Alapy Gáspárral. „Nemeskürty tanár úr a 
rendszerváltás után forgatókönyvet írt, majd 
filmet készített Alapy életéről. Sajnos csak a 
film elkészülte után volt alkalmam megis-
merkedni vele, így az apám és Alapy között 
lezajlott táborbéli találkozás nem kerülhe-
tett bele a játékfilmbe.”„Később, a németek 
bukása, és a szovjet megszállás után édes-
apám Komárom polgármestere lett. Több 
évet töltött a városvezetői székben. Nem 
volt egyszerű dolga, de ez már egy másik 
történet” – tette hozzá Pista bácsi. „Azok-
ban az időkben engem is agitáltak, jelöltes-
sem magam, lépjek be a testületbe, vegyek 
részt a város közéletében, nekem azonban 
nem fült hozzá a fogam, így a MOLAJ-ban 
helyezkedtem el. Testhezállóbb volt. Éveken 
keresztül vezettem az ottani raktárt” – zárta 
le a beszélgetést az ünnepelt.                    rg

A Pista bácsi ünneplését követő héten Malcsik Jánosnét és Pethes 
Antalnét köszöntötte a városvezetés. A találkozások alkalmával  
a polgármester elmondta: fontosnak tartja, hogy Komárom-
ban együtt ünnepeljük a szépkorúakat, hiszen közhely, de tény, 
hogy csak annak a nemzetnek van jövője, amely a múltját isme-
ri. Ahhoz pedig, hogy megismerhessük közös történelmünket, 
fontos, hogy olykor-olykor időt szakítsunk azokra, kik megélték 
azt, akik élettapasztalatukkal segíteni tudnak minket a helyes 

irány megtalálásában. Az ünnepeltek felidézték a régmúlt ese-
ményeit, így szó esett családról, munkáról és mindazon történé-
sekről, melyek fontosak voltak az elmúlt kilenc évtized során.

MaLcsik néni 
csaLádi körbenMaLcsik néni és fiai 

HorvátH istván

PetHes néni
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300 kiállító,  
több ezer látogató
Szeptember 15-18. között a Monostori erőd adott otthont a Kreatív HUSK  
kiállításnak, ahol több mint 300, a szlovák-magyar határ mentén élő vállalkozó  
illetve szervezet kapott bemutatkozási, kiállítási és árusítási lehetőséget.

- Ezt a pályázatot 2009-ben kezdtük írni, 
majd benyújtottuk a Vátinak, a szlovák-
magyar határon átnyúló pályázatokhoz. A 
szerződést 2010 decemberében írtuk alá, a 
megvalósításra pedig az idén kerül sor. A 

pályázat tevékenységei közé tartozik egy 
adatbázis kialakítása, amelyben Győr-Mo-
son-Sopron, Komárom-Esztergom, Nyitra, 
Pozsony és Nagyszombat megye kreatív 
iparral foglalkozó vállalkozásai kapnak 
majd helyet. Ez az adatbázis nyomtatott és 

elektronikus formában 
is elérhető lesz, illetve 
a pályázat tartalmazott 
egy másik feltételt is, 
ez pedig a kreatív ki-

állítás megszer-
vezése volt. A dr. 
Molnár Attila 
polgármester 
által megnyi-
tott négynapos 

rendezvényen körülbelül 350 kiállító vett 
részt. A kreatív iparba azok tartoznak, 
akik a kultúrát veszik a vállalkozásuk 
alapjául, de a termék, amit készítenek,  
hasznosítható, használható. Megfordultak 
a kiállításon művészek, fotósok, építészek 
és gyártó cégek - mondta Vasi Emma 
okleveles mérnök, a kreatív kiállítás és 
vásár főszervezője. A négy napos ren-
dezvény programjai között szerepelt még 
egy, a határon átnyúló együttműködési 
programról szóló információs nap, kreatív 
konferencia és a Monostori erőd nyílt napja. 
Az esemény harmadik napján, szeptem-

ber 17-én a legfiatalabbakat a Kalandok 
erődje nevet viselő rendezvény várta. (se)
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Hagyományosan gyermekprogramokkal 
indult a nap, kézműves foglalkozással, 
légvárral és interaktív gyermekműsorral. Fél 
kettőkor Hamrák Zsófia képviselő asszony 
nyitotta meg Óváryné Bethlendi Ildikó 
varrott gobelinképeiből álló kiállítását. Az 
Erdélyből származó képzőművész ezt a 
kézimunkafajtát nagymamájától tanulta.  
- Elkészült összesen 100 kép. Ezek egy 
része tűgobeline, másik része sima gobeline. 
Nem látható mindegyik a kiállításon, hiszen 
barátoknál, rokonoknál és ismerősöknél 
díszítik a falat. A gyűjteményben helyet 
kaptak virágképek, vallási témájú munkák, 
portrék, valamint lovas és tájképek is - 
mondta beszédében Hamrák Zsófia. 
A hivatalos megnyitó két órakor vette 
kezdetét. Ezzel egyidőben Turi Bálint 
alpolgármester egy másik kiállítást nyitott 
meg, amely a Klapka György Múzeum 
anyagának köszönhetően Szőny 800 éves 
történelmét mutatta be képekben. 
- Gondoljunk bele ebbe a történelmi 
mélységbe. 800 éve és annál korábban is 
magyarok élnek Szőnyben. Azóta formál-

juk többek közt azon hagyományainkat is, 
amelyeknek köszönhetően ma itt vagyunk 
ezen a szüreti felvonuláson és falunapon. 
Ezekhez a hagyományokhoz hozzátarto-
zott a szüreti lovasfelvonulás is, igen népes 
csapattal. Az egyik kocsiban helyet kapott 
a megválasztott bíró és bíróné. Ez évben a 
megtisztelő címet Egyed László és felesége, 
Mártika érdemelte ki.  
 
- A Szőnyi Kulturális Egyesület veze-
tősége dönti el, hogy ki lesz a falunapon 
Szőny bírója és bírónéja. Mindig azokra 
esik a választás, akik Szőnyért sokat tettek 
és munkájukkal támogatták az Egyesület 
működését. Mártika tagja a Pro Urbe-díjas 
népdalkörünknek, Laci bácsi pedig több 
ünnepségünk színvonalát emeli szavala-
taival - tudtuk meg a falunapi rendezvény 
szervezőjétől, Nyikus Annától. 
 
A délutánt a szüreti ünnepséghez kapcso-
lódó folklórműsor tette színesebb, melyen 
a helyi együttesek kaptak bemutatkozási 
lehetőséget. Ezt követően osztották ki a 

SZŐKE-díjakat, a horgászverseny és a fo-
cikupa díjait. Este héttől aTihanyi Színház 
operett-gálája után a Mirage együttes húzta 
a talpalávalót egészen éjfélig. A szüreti 
napon dr. Molnár Attila polgármester is 
részt vett.  Szeptember 17-én Koppány-
monostoron is szüreti napot tartottak. A 
rendezvény délután két órakor a hintó és 
a lovasok hagyományos szüreti mene-
tével vette kezdetét, majd a Monostori 
Dalárda és a Szőnyi Népdalkör közös 
műsora következett. A délután további 
részében elsőként a Garabonciás Nép-
táncegyüttes ropta a színpadon, majd a 
Mákvirág Társulat műsorát tekinthette 
meg a népes közönség. Kovács Vivien 
énekprodukciója után este hat órától a 
méltán népszerű és városunkban immár 
többedszer fellépő Kajárpéci Vízirevű: 
Nyilvános akasztás avagy Sóbri Jóska 
színre lép című előadásán mulathattak az 
érdeklődők. A szüreti sokadalom a Jáz-
min Duó szüreti báljával ért véget. A nap 
folyamán Vörös Jolán kézimunka-kiállítá-
sát tekinthették meg a látogatók. (se/rg)

Szüreti forgatag
Tízedik alkalommal rendezték meg a szüreti falunapot Szőnyben. Mint már annyiszor,  
így idén is családi programokkal várták a látogatókat a Petőfi Sándor Művelődési Ház udvarán. 
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RÖVIdEN

KOMÁROM A KÖZÉP-
FUTAMBAN VÉGEZETT 

A NEMZETI VÁGTÁN

Idén immár negyedik alkalommal 
rendezték meg a magyar városok 
és falvak ünnepét, a Nemzeti Vág-
tát. Komárom a középfutamban 
végzett. Márkos Albert Mercutio 
nevű lova titkos esélyesnek számí-
tott. Az előfutamot simán nyerte. 
A Siófok, Izsák, Sződliget, Ko-
márom, Demecser összeállítású 
középfutamban másodiknak ért 
célba, megelőzve a tavalyi győztes 
Demecsert. A vágtán városunk és 
a komáromi Magyar Lovas Szín-
ház közös standdal mutatkozott be. 

A budapesti Hősök terén a Bajai Kistér-
ség versenyzője, Molnár Gyöngyi emel-
hette magasba a bajnok vándordíját, a 
Nemzeti Vágta ’48-as huszárszablyát. 
A bajnoki cím mellett ő vihette haza 
nevezőjének a 10 millió forintos fődí-
jat. A második helyet Almáskeresztúr, 
a harmadik helyet pedig Siófok szerezte 
meg. Az ötnapos országimázs-fesztivá-
lon 150 000 feletti látogató szórakozott 
a színes programokon.

„Nagyon boldog vagyok. Elmond-
hatatlan mindaz, amit a Vágta-stáb 
véghezvitt. A rekord látogatói szám is 
bizonyítja, hogy amit megálmodtunk, 
azt szereti a közönség. Teljesült eredeti 
elképzelésünk, hogy a rendezvény hi-
dat építsen a magyarok között, hogy 
a Nemzeti Vágta az összefogásról szól-
jon.“ – mondta a Döntő utáni pillana-
tokban Lázár Vilmos.

A versenyre hetvenkét település neve-
zett, az idei Nemzeti Vágtának hét ha-
táron túli magyar település is a vendége 
volt. A Hősök terén megrendezett mű-
soroknak több mint 300 fellépője volt, 
a számos díszvendég között 52 pol-
gármester, - köztük dr. Molnár Attila, 
Komárom polgármestere, - a kormány 
több minisztere, államtitkára is meg-
tisztelte figyelmével az idei Nemzeti 
Vágtát.

Folytatódnak  
a parlamenti látogatások
Szeptember második hétvégéjén mintegy 200 komáromi ismerkedhetett 
meg az Országházzal, szeptember 22-én pedig a helyi Őszi Rózsa Nyug-
díjas Klub tett látogatást a Parlamentben, akik az ülésterem mellett még 
a kizárólag kitüntetett alkalmakkor nyitva tartó Vadásztermet is megte-
kinthették. A komáromi csoportot ezúttal is dr. Molnár Attila fogadta.

Az épület felépítéséről szóló tervpályá-
zatot 1881-ben hirdették. Steindl Imre 
megvalósult terve a historizáló eklektika 
jegyében született, barokk alaprajzú, barokk 
tömeghatású épület. Ez a monumentális 
épület a bécsi neogótika szellemében épült, 
világosan érzékelhető rajta Steindl bécsi 
mesterének, Friedrich von Schmidtnek a 
hatása. Schmidt centrális elrendezésű bécs-
fünfhaus-i templomát rajnai gótikus stílus-
ban építette, s ennek kupolája nagy hatással 
volt Steindl Imrére, amikor a budapesti 
Parlament kupoláját megtervezte. Ugyan-
ekkor Steindl teljességgel egyedit alkotott, 
mert a barokk alaprajzot és tömegkompo-
zíciót szintetizálta a tiszta csúcsíves neogót 
építkezési stílussal. Az épület mind külső 
tömeghatásában, mind enteriőrjében méltán 
tekinthető a 19-20. század fordulója egyik 
nagy alkotásának az európai kontinensen.  
 
Az Országház éppen úgy hazánk fővárosát 
jellemző épületté vált, mint Sir Charles 
Barry londoni parlamentje a brit fővárosnak. 
A magyar állam ezeréves fennállásának 
alkalmából, annak millenniumi esztende-
jében, 1896. június 8-án tartotta az új, még 
épülő parlamenti épületben az Országgyű-

lés az első ülését. Az országház építéséhez 
feltételül szabták, hogy kizárólag hazai épí-
tőanyagokat használjanak fel. Kivételt képez 
a főlépcső mellett található nyolc, egyenként 
hat méter magas márványmonolit, amelyet 
Svédországból hozattak (összesen 12 ilyen 
oszlop készült, a másik négy a londoni 
Parlamentben található). Az építkezés 
1885-től 1904-ig tartott, a tervező az épület 
teljes befejezését már nem érhette meg. Az 
építkezés során átlagosan ezer ember dolgo-
zott, 40 millió téglát, félmillió díszkövet, 40 
kg aranyat használtak fel. Maga az épület 
268 m hosszú, 123 m széles és 96 m magas, 
alapterülete 17 745 négyzetméter. Központi 
eleme a kupola, amelynek két oldalán emel-
kedik a képviselőház (ma az országgyűlés) 
és a volt főrendiház (ma Kongresszusi 
terem) ülésterme. Az épületben valamivel 
több mint 200 irodahelyiség található. 
A Duna felőli oldal a főhomlokzat, de a 
hivatalos főbejárat a Kossuth térről nyílik. 
Kívül és belül összesen 242 szobor van a fa-
lakon, jeles freskók és festmények is díszítik 
az Országházat. Az első Orbán-kormány 
rendelkezése alapján az Országházban van 
kiállítva a Szent Korona és a többi koroná-
zási jelvény (a koronázási palást kivételével).
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RÖVIdEN

TÁMOGATjÁK A MEGELőZÉST

jÁRdAÉPíTÉS SEGíTSÉGGEL

Komárom idei költségvetésében 5 mil-
lió forint szerepel társadalmi mun-
kában való járdaépítés címén. Ebből 
az összegből magánszemélyek által, 
közterületen megvalósuló járdaépí-
tések anyagköltsége finanszírozható. 
 
Az egyenrangú felhasználás érdekében 
azonban szükség volt egy egységes számí-
tási módszer kidolgozására. Ennek rész-
leteit legutóbbi ülésén tárgyalta és fogad-
ta el a képviselő-testület. A városvezetés 
részéről az ülésen elhangzott: fontosnak 
tartják a társadalmi kezdeményezéseket. 
 
A térkőburkolatú járdaépítés esetén a tá-
mogatás nagysága bruttó 5.000 Ft/m2, 
de legfeljebb összesen bruttó 100.000 Ft, 
betonburkolatú járdaépítés esetén a tá-
mogatás nagysága bruttó 4.000 Ft/m2, 
de legfeljebb összesen bruttó 80.000 Ft. 
 
Az elszámolás a Polgármesteri Hiva-
tal nevére és címére kiállított átutalásos 
számlával történik.

Komárom Város Egészségügyi Pre-
venciós Programjának keretében idén 
is meghirdette a település az egész-
ségügyi prevenciós pályázatát. Az 
éves keretösszeg 6 millió forint volt.  
 
A pályázati felhívásra 39 anyag érkezett 
be határidőre. A pályázatok számából és 
a megpályázott összegből is látszik, hogy 
sok szervezet és intézmény felismerte 
az egészségügyi megelőzés fontosságát.  
 
A pályázati anyagok részletes szakmai, 
pénzügyi áttekintése után a képviselő-
testület döntése értelmében a bölcsődék 
és óvodák, az általános és középiskolák, 
a város saját egészségügyi intézményei, 
valamint egyéb szervezetek részesültek 
anyagi támogatásban, mintegy 5 és fél 
millió forint értékben.

Konferencia  
a békés együttélésért
A Magyar-Szlovák Történész Bizottság „Az etnikai sztereotípi-
ák funkciója és interpretációja a magyar és a szlovák történetírás-
ban” címmel szeptember 7-én tartott szimpóziumot a nemrégiben 
felújított Arany János utca 17. szám alatt található központban. 
Az eseményt dr. Molnár Attila polgármester nyitotta meg.

A város első embere bevezetőjében elmond-
ta, rendkívül örül, hogy egy ilyen rangos 
konferenciának Komárom ad otthont. 
A települést ugyan a történelem viharai 
kettészakították, mégis egy városként él a 
Duna két partján. A magyarok, a felvidéki 
magyarok, valamint a szlovákok egymás 
mellett élése példaértékű. „Számos olyan 
terület van, amelyben a két város együtt- 
működik, elég, ha csupán arra gondolunk, 
hogy nemrég a két város közösen nyújtott 
be egy együttes területfejlesztési koncepció 
megalkotására irányuló pályázatot. Komá-
rom egyedülálló adottságokkal bír, legyen 
szó épített örökségéről, az erődrendszeréről, 
vagy épp természeti kincseiről, a termál-
vízéről és gyógyfürdőjéről, amelyek miatt 
mindig érdemes ellátogatni a városba” – 
zárta gondolatait a polgármester. 
 
Az 1993 óta működő bizottság évente 
rendez konferenciákat, ahol kutatási progra-
mok megvalósítását tűzik ki célul. „Idén ért 
véget a történelemtanári kézikönyv kutatási 
programja, és a mostani konferenciával veszi 
kezdetét egy újabb kutatási időszak. Úgy 
gondoljuk, hogy az előítéletek a köznapi 
gondolkodásban igen erősen jelen vannak 
mind a szlovák, mind a magyar oldalon. A 
történelmi sztereotípiák dekonstrukcióját, 
működési elvét próbáljuk itt szolgálni azzal, 
hogy a történeti kérdésekben megvizsgál-
juk, az egyik és a másik oldalon milyen 

előítéletek vannak” - nyilatkozta a kon-
ferencia lényegéről annak szervezője, dr. 
Szarka László. 
 
Az egész napos szimpóziumon összesen 16 
előadó vett részt, 8 szlovák, 8 pedig magyar 
részről. Ahogy azt Pók Attila, a kiegyezés 
óta létező Magyar Történelmi Társulat fő-
titkára hangsúlyozta, az előítéletek jelenléte 
a köznapi gondolkodásban igencsak tetten 
érhető. „Ha van téma, melyről a politikusok 
és a történészek együtt nagy haszonnal 
beszélgethetnek, az pontosan a sztereotí-
piák kérdése, hiszen egyik szakmában sem 
kerülhetünk ki ezek hatása alól. Remélem, 
hogy a konferencián lehetőségünk lesz 
mind a tudományos, mind pedig a politikai 
szempontokat érvényesítve beszélgetni a 
témáról” - mondta Pók Attila. 
 
A kezdeményezést üdvözölte a Pozsonyi 
Magyar Kulturális Intézet igazgatója, Kollai 
István is, aki különösen fontosnak tartja 
az ilyen fórumokat. Fontos hozadéka a 
bizottság működésének, hogy abban a fiatal 
generáció tagjai is helyet kaptak. 
 
A komáromi szimpóziumon előadások 
hangzottak el az etnikai sztereotípiákról a 
nacionalizmus korában, illetve az előítéletek 
meglétéről a történetírásban és a törté-
nelemoktatásban. A program a Magyar-
Szlovák Történész Bizottság tagjainak 
zártkörű értekezletével ért véget. (se)
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Ismét megteltek tereink
Szeptember harmadik hétvégéjén ismét zenétől és tánctól volt hangos a Jókai és a Szabadság tér. A Móric-napon 
az Észak-Komáromban született Jókai Mór irodalmi munkássága mellett a hazai romantikus regényírás leg-
jelentősebb képviselőjének kora volt a programok középpontjában, míg az Ez a nap más rendezvényén a fogya-
tékkal élő embertársaink ébresztettek rá minket, hogy minőségi élet nemcsak úgy élhető, ahogy mi képzeljük.

A Móric-nap eseményei délelőtt 9:30-kor az 
író szobrának megkoszorúzásával kezdőd-
tek. Délelőtt a Fogi Színház előadásában 
Jókai Mór - Rossa László – Lénárt László 
darabját, a Szaffi című népzenés gyermek-
színművet tekinthették meg a kicsik és na-
gyok. A török korban játszódó elbeszélésből 
korábban már született nagysikerű rajzfilm, 
így több kisdiák számára ismerős lehetett 
Szaffi és Botsinkay Jónás története. Jónás, 
akit mutatványos cigányok neveltek fel, 
miután felcseperedett, vissza akarta szerezni 
ősi birtokát. Ekkor még nem sejtette, hogy 
egy török basa, Szaffi apja, a Botsinkay-
birtokon rejtette el kincseit. A sok móka és 
kacagás, valamint a félreértések sorozatán 
túl, persze a szerelem sem hiányozhat egy 
ilyen történetből. A népzenés elemekkel 
gazdagított mese nagy sikert aratott. Akár-
csak délután 17 órakor a Szekér Színház 
által színre vitt Jókai Mór: Színészkordé 
című története, amely egy vándorszínház 
életét mutatta be. A közönség 18.30-tól 
Jókai Mór - Másik Lehel- Vizeli Csaba: 
Az aranyember című musicaljéből kapott 
ízelítőt. A nap során a Jókai Könyvtár 
ingyenes beiratkozási akciót szervezett, de 
volt őszi gyümölcskóstolás, kiállítás, könyv- 
és irodalmi sátor, antikvárium, és korhű 
ruhákban való fotózkodási lehetőség is. 
 
A városrehabilitációs beruházáshoz kötött 
programsorozat másnap az esélyegyen-
lőség jegyében, az Ez a nap más, mint a 
többi elnevezésű programmal folytatódott. 
Közömbös világunkban fontos, hogy meg-
értéssel legyünk egymás iránt, s ez a nap kü-
lönösen alkalmas volt arra, hogy felfedezzük 
a köztünk élő, néha a falak mögé rejtőző 
embertársainkban rejlő értékeket, részesei 
lehessünk örömüknek. A Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat komáromi csoportja által 
szervezett események 9 órakor kezdődtek 
a Szabadság téren, ahol elsőként a Zsebsün 
együttes tartott zenés ébresztőt. Dr. Kreft-
Horváth Loránd alpolgármester megnyitója 
után a Mingyá zenekar lépett színpadra. 
A tinik műsorában a gyerekdalok mellett 
helyet kaptak a rock klasszikusai is, így hall-
hattunk számot a Skorpiótól, a Dinamittól 
ugyanúgy, mint Koncz Zsuzsától.  

Délután a Roll Dance Budapest 
Kerekesszékes Kombi Táncegyüttes mutat-
kozott be. A társaság immár tíz éves múltra 
tekint vissza. Jelenleg hét kerekesszékes és 
hét járó táncos adja bele szívét-lelkét a pro-
dukcióba. Repertoárjukba a standard táncok 
mellé, a latin, a hip hop, a palotás vagy épp 
a csárdás is belefér. A zenekar hitvallása 
szerint, ha csak egy pici morzsányival is 
hozzájárulhatnak a dolgok jobbá tételéhez, s 
ha csak egyetlen hangyácska is akad, akinek 

ezzel a morzsával egy világot adtak, már 
nem éltek hiába. A nap további részében 
a Nemadomfel Együttes koncertezett. A 
zenekarban a szólisták kivétel nélkül sérült 
előadók. Ez adja az előadások különleges 
hangulatát és üzenetét. Szerepléseikkel, 
színvonalas zenéjükkel, őszinte lelkesedé-
sükkel és az elmaradhatatlan „nemadomfel” 
életérzéssel mindenhol nagy sikert arattak 
eddig. Pályafutásuk alatt elkészült már 
két album is. Az első egy saját készítésű, 
keresztény dalokból álló gyűjtemény, míg 
a második az EMI kiadó gondozásában 
megjelent könnyűzenei album. A Duna Te-
levízió stábja Álomturné címmel forgatott 
róluk dokumentumfilmet. A film a Hégető 
Honorka-díj mellett, a Kamera Hungária 
legjobb kísérleti film-díját is elnyerte. A 
zenekar szerepelt a 2008-as, 2009-es és 
2010-es Jobb velünk a világ! jótékonysági 
koncerten is, amelyen a 3 évben összesen 25 
ezren vettek részt.  
 
A nap sztárja a Csillag születik tehetség-
kutatóból ismert Veres Róbert, azaz MC 
/ DC volt, aki parádés freestyle rapjével 
aratott. Robi hét hónapra jött a világra, 
és későn tették be az inkubátorba. Emiatt 
oxigénhiány lépett fel nála, ami a moz-
gásközpontjában okozott problémát, ezért 
lett mozgássérült. 2007. szeptember 22-én 
az Animal Cannibals által megrendezett 
It’s Rite! Graffiti Battle 2007 alkalmával 
megpróbálkozott a Guiness rekordkísérlet-
tel, amelynek során 9 órán keresztül kisebb 
szünetekkel megszakítva, de folyamatosan 
rögtönözve rappelt és ezzel ő lett a nem 
hivatalos világrekordere a legtöbb ideig tartó 
freestyle rapelőadásnak. Jelenleg bemu-
tatkozó lemezén dolgozik. A nap további 
programjaiként Czibor Zoltán emléké-
re rendezett paralimpia zajlott a Petőfi 
iskolában, fellépett a Garabonciás, Kósa 
Kornélia és a László testvérek pedig musical 
részletekkel szórakoztatták a publikumot. 
Az érdeklődőket emellett egészségsátor, ku-
tyaterápiás bemutatók, ügyességi versenyek, 
játszóház, és arcfestés is várta a Szabadság 
téren.  Az eseménysorozat októberben a 
Muzsikavalkád és a Mesterségek dicsérete 
elnevezésű programokkal folytatódik.        rg
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„Le kell zárni egy korszakot”
Az elmúlt éveket a céltalan költekezés jellemezte. A gazdasági válság hatásai alól 
azonban Komárom sem bújhat ki. Mik a kitörési pontok, melyek azok a területek, 
ahol sürgős racionalizálásra van szükség ahhoz, hogy minden kedvezőtlen külső 
körülmény ellenére Komárom továbbra is fenntartható fejlődési pályán marad-
jon? Ezekről a kérdésekről beszélgettünk dr. Molnár Attila polgármesterrel.
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Kezdjük egy mindennél aktuálisabb 
kérdéssel. Polgármester úr a városban hetek 
óta ellentmondó hírek keringenek a szőnyi 
Selye János Kórházról… 
 
Magam is hallottam ezeket a pletykákat. 
Ami a tényeket illeti: mivel a korábbi 
igazgató megbízatási ideje lejárt, Komárom 
Város Képviselő-testülete szeptember 26-án 
egyhangúlag új igazgatót nevezett ki az 
intézmény élére. Dr. Ferencz Péter szakmai 
múltja és emberi kvalitásai alapján úgy 
hiszem sikerült a legalkalmasabb személyt 
megtalálnunk arra a rendkívül összetett 
és korántsem egyszerű feladatra, ami egy 
kórház vezetését jelenti. Polgármesterként 
és országgyűlési képviselőként is többször 
egyeztettem kórházunkról dr. Szócska 
Miklós, egészségügyért felelős államtitkár 
úrral. Kijelenthetem a komáromi kórház 
helyzete stabil. Legfontosabb feladatunkat, 
a kórház megmentését sikerrel vittük végbe, 
amelyben a kormányzat mindvégig partner 
volt. Kórházunk megmarad, ugyanakkor 
a funkcióváltás elkerülhetetlen. A frissen 
kinevezett igazgató úrtól azt várom, hogy a 
komáromiak megelégedésére, az egészség-
ügyben dolgozó kollégákkal egyetértésben 
vezényelje le az intézmény átalakítását. 
 

Több fórumon 
elmondta már, 
hogy a jövőben az 
idegenforgalmi 
fejlesztésekre 
kívánja helyezni a 
hangsúlyt. Miért, 
és hol tart most a 
megvalósítás? 
 
Az önkormány-
zati választások 
után azonnal 
belefogtunk a 
helyi fürdő fej-
lesztési terveinek 
kidolgozásába. 
Középtávon azt 
szeretnénk elérni, 
hogy a komáromi 
termál, ne csak 
egy átlagos szol-
gáltatási szinttel 
bíró létesítmény 
legyen, hanem 
egy olyan gyó-
gyászati központ 
épüljön itt, amely 
komoly idegenfor-
galmi vonzerővel 
rendelkezik. Az 
elmúlt szűk egy 
esztendő során 

elkészültek a tervek, összeállt a finanszíro-
zási háttér is, csak sajnos közbeszólt az élet, 
így azt a beruházást, melyet én legszíveseb-
ben egyszerre, egy léptékben készíttettem 
volna el, több egymást követő szakaszra 
voltunk kénytelenek osztani. Első lépcsőben 
így felújítjuk a jelenlegi strandot. Egy előre 
láthatólag hétszázmillió forintos fejlesztés 
keretében a fürdő egy minden ízében az 
európai színvonalhoz igazodó „arculatvál-
táson” esik majd át. Ezt követi egy 3,5 - 4 
milliárd forint értékű gyógyászati központ 
és egy élményfürdő részleg megépítése. 
Zárásként, külső befektető bevonásával egy 
több csillagos hotel épülne, amely a Csillag 
erőddel állna vízi összeköttetésben, miköz-
ben az erődárokban csónakázótavat, a kö-
zelben pedig egy vízi színpadot alakítanánk 
ki. Ez utóbbi beruházás költsége mintegy 3 
milliárd forint értékű. A hotelre üzemeltető 
már van, jelenleg a beruházót keressük, de 
bízvást mondhatom, jó úton haladunk. Egy 
ilyen megaberuházás olyan erőt jelentene, 
amelynek köszönhetően több száz munka-
hely létesülhet majd, közvetett módon pedig 
ezreknek biztosíthatja a megélhetését, nem 
beszélve arról, hogy jelentős idegenforgal-
mi és iparűzési adóbevétellel számolhat az 
önkormányzat is, ami szintén az itt élők 

érdekét szolgálja. A beruházás egyes elemei 
várhatóan már ebben a ciklusban elkészül-
nek, jelenleg a pályázat előkészítés folyik.  
 
Térjünk át egy hálátlanabb témára: válság 
van, de hogy áll Komárom? 
 
A jelen helyzet megértéséhez fontos tudni, 
hogy az önkormányzat több bevételi for-
rásból valósítja meg a város működtetését. 
Egyrészt vannak az állami támogatások, 
amelyekből az intézmények működését 
fedezzük, és vannak a helyi adóbevételek, 
amelyek alapvetően a fejlesztésekre, beruhá-
zásokra fordítandók. A helyi adóbevételek 
mindig meghatározzák az önkormányzat 
mozgásterét. A legnagyobb tételt kétség-
kívül az iparűzési adóból befolyó összegek 
teszik ki. 2006-ban 4,5 milliárd, 2007-ben 
közel 5,1 milliárd, 2008-ban 2,9 milliárd, 
két éve 4,4, milliárd, tavaly pedig 3,5 milli-
árd helyi adó folyt be a kasszába. Idén ennek 
csak egy töredéke, 1,6 milliárd forint jött be 
eddig, ami az év végéig nagyjából 2,2 mil-
liárd forintos szintig fog emelkedni, ám a 
korábbi bevételekhez képest még így is több 
milliárdos kieséssel kell számolnunk. Ennek 
oka pedig köztudott: az adóbevételek több 
mint 90 %-át a nagy cégeink szolgáltatják, 
amelyek piacai pozíciója a válság hatására 
átmenetileg megrendült.  
 
Mielőtt belemennének a részletekbe, néz-
zük a kiadási oldalt! 
 
A legnagyobb kiadást az intézmények fenn-
tartása jelenti. Az államtól kapott normatív 
támogatás mellett az önkormányzat is több 
tíz- vagy akár százmillió forintot fordít a 
helyi iskolák, óvodák és szociális intézmé-
nyek fenntartására. A komáromi óvodák 
működése összesen mintegy 430 millió 
forintot tesz ki. Az államtól 140 millió 
forintos normatív támogatás érkezik, ám 
az önkormányzat ehhez közel 290 millió 
forintot tesz még hozzá. A Kistáltos Óvo-
dának például kerekítve 45 millió forintra 
van szüksége a működéshez. Az állami 
normatíva mellé az önkormányzat további 
30 millió forintot ad. Ez közel 60 százalékot 
jelent. A többi óvoda estében is átlagosnak 
mondható ez az 50-60 százalékos támoga-
tási hozzájárulás.   
 
Ugyanez a helyzet az általános iskolákkal, 
amelyek 685 millió forintos összmű-
ködési költségéhez 375 millió forintot 
tesz hozzá az önkormányzat a saját költ-
ségvetéséből. Például a Feszty Árpád 
Általános Iskola fenntartása éves szinten 
254 millió forintba kerül, amelyhez az 
önkormányzat 130 millióval járul hozzá. 

dr. MoLnár attiLa PoLgárMester
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A koppánymonostori Dózsa György 
Iskola működéséhez közel 70 százalékot 
tesz hozzá a város. A zeneiskola közel 30 
millió forintot kap ahhoz, hogy működni 
tudjon. A bölcsődék fenntartási költsége a 
koppánymonostori bölcsőde beindulásával 
tovább növekedik majd. Jelenleg 50 millió 
forintba kerül ezek fenntartása.  

Hasonló a helyzet a szociális intézmények 
esetében. Az Idősek Otthonának éves költ-
ségvetése 220 millió, amelyhez az önkor-
mányzat 86 millióval járul hozzá.  
 
Hatalmas tételt jelent a Selye János Kórház 
fenntartása, melynek működéshez csak 
az önkormányzat 300 millió forintot tesz 
hozzá, úgy, hogy a betegek 4/5-e nem is 
komáromi. Az alapellátás fenntartása éves 
szinten közel 50 millió forintot jelent az 
önkormányzatnak. Idetartozik a háziorvosi, 
a gyermekorvosi ellátás, a védőnői szolgálat 
és a fogászat. A Csokonai 150 milliós éves 
költségvetését 125 millióval támogatjuk.  
 
Megjegyzem ezek a számadatok természe-
tesen kerekítettek, csupán a nagyságrende-
ket kívántam érzékeltetni. Október 12-én 
18 órakor lakossági fórumot tartunk a 
városházán, ahol táblázatok alapján pontos 
adatokkal szolgálok majd minden komá-
rominak, és ezúton is kérek mindenkit, 
jöjjenek el, hiszen csak közösen gondolkod-
va juthatunk előbbre. 
 
Látható tehát, hogy az önkormányzat a saját 
helyi adóbevételeiből közel 1,5 milliárdot 
költ csak az intézmények fenntartására. Eb-
ben nincs benne az étkeztetés költsége, ami 
több száz milliós tétel. A fentebb elmon-

dottakból kitűnik, hogy Komáromnak még 
annyi adóbevétele sem lesz idén, amelyből 
az intézmények fenntartását biztosítani tud-
ja. És akkor még nem esett szó a városüze-
meltetésről, járda- és útépítésről, felújításról, 
fejlesztésről és beruházásról.  
 
Mit tehet egy ilyen helyzetben az önkor-
mányzat? 

 
A korábbi ésszerűtlenség, pazarlás, logi-
kátlanság, ami az előző éveket jellemezte, 
vészhelyzetbe sodorta a várost. A jelenlegi 
vezetés már megtette a legszükségesebb 
lépéseket, megtörtént a Gamesz és a 
Sportiroda megszüntetése. 2003 és 2011 
között 20-25 milliárd folyt be Komárom 
városkasszájába. Ezek a milliárdok még az 
országos költségvetésben is óriási tételt je-
lentenek. Amikor a jelenlegi vezetés átvette 
a város irányítását, akkor a megtakarítás 
nulla forint volt. A milliárdok eltűntek. Az 
egykori vezetésnek ezzel egyszer szembe 

kell néznie, hiszen hatalmas bűnt követtek 
el a várossal és az itt élő emberekkel szem-
ben. Komáromban nem történt se átfogó, 
komplex fejlesztés, se megtakarítás.  
A korábbi költségvetések akkora városok 

költségvetésével egyeztek meg, mint például 
Szekszárd, Nagykanizsa vagy Tatabánya. A 
Komáromhoz hasonló méretű településekre 
befolyó helyi adóbevétel 500-600 millió 
forint körül mozog átlagosan az országban. 
Komárom kényszerpályára került. A jövő 
évben jó pár ésszerűsítő intézkedés beve-
zetésére lesz szükség, például az étkezte-
tés vagy az intézmények fenntartásának 
területén, ami várhatóan 1-1,5 milliárdos 
megtakarítást eredményez majd.  
 
És végezetül egy szemléletes példa, mely 
az előző évek ésszerűtlenségét tükrözi: a 
termálfürdő fejlesztése a hotelt leszámítva, 
összesen 4,5 milliárdba kerül. Ezt 2009-
ben saját költségből elvégezhette volna a 
város. Jelenleg ez megoldhatatlan. Most 
azon igyekszünk, hogy lezárjuk a céltalan 
költekezés korszakát.  
 
Azon dolgozunk, hogy megerősítsük 
városunk idegenforgalmi pozícióit, hogy 
az ipari park mellett legyen még egy láb, 
amire támaszkodni tudunk, ezért fontos a 
gyógyászati központ megépítése és a fürdő 
fejlesztése. Ugyanakkor persze folyamato-
san tárgyalunk új ipari parki befektetőkkel 
is, hiszen elsődleges szempont kell, hogy 
legyen a munkahelyteremtés is. Remélem, 
hogy ezen a téren az elkövetkező néhány 
hétben pozitív hírekkel szolgálhatok.  
 
                                                                        rg

„Az önkormányzat a saját 
helyi adóbevételeiből közel 
1,5 milliárdot költ csak az 
intézmények fenntartásá-
ra. Ebben nincs benne az 
étkeztetés költsége, ami 
több száz milliós tétel.”

az önkormányzat  
helyi  adóbeVételeinek  
alakulása 2006-2011 

(éV/millió forint)

2006. év 
 

2007. év 
 

2008. év 
 

2009. év 
 

2010. év 
 

2011. év

„október 12-én 18 órakor 
lakossági fórumot tar-

tunk a Városházán, ahol 
táblázatok alapján pontos 
adatokkal szolgálok majd 

minden komárominak” 

4 439 459 
 
5 069 555 
 
2 869 295 
 
4 384 761 
 
3 498 593 
 
1 663 660
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Életüket és vérüket
De ezúttal nem a Habsburg-házért, sokkal inkább Magyarországért. Sőt, egy olyan ügyért, mely vé-
gül is, ha szigorúan vesszük, nem az ő ügyük volt. Legalábbis nem csak az övék. Mégis meghaltak érte, 
és nemcsak ők tizenhárman. Jóval többen vannak, a névtelen mártírok, kiknek nevét nem őrzi tábla, 
mint Aulich Lajosét, Damjanich Jánosét, Dessewffy Arisztidét, Kiss Ernőét, Knezich Károlyét, Láh-
ner Györgyét, Lázár Vilmosét, Leiningen-Westernburg Károly grófét, Nagysándor Józsefét, Poelten-
berg Ernő lovagét, Schweidel Józsefét, Török Ignácét és Vécsey Károly grófét. Sokan vannak, kiknek neve 
nem hangzik el évről évre azokon a bizonyos kopjafás megemlékezéseken, sem más ünnepségeken nem 
esik róluk szó. Pedig ők is éltek és ők is vérüket ontották azért, amit ma úgy hívunk: Magyarország.

A történelem igazságtalan, csak azokra 
emlékezhetünk, akiknek fennmaradt az 
emléke. Akik magasról lépnek. Akiknek 
neve van. Emlékezzünk akkor rajtuk 
keresztül, emlékezzünk arra az 1849. 
október 6-i napra, mikor Aradon kivégezték 
a magyar nemzetet. Kossuth Golgotá-
nak nevezte Aradot, mi nevezzük inkább 
siralomvölgynek, sírnak, ahová belehelyez-
ték Magyarországot. Valami akkor és ott 
véget ért Aradon. Nemcsak tizenhárom 
kiváló férfi ment el. Velük együtt ment el az 
összetartozás, az egy nemzetbe való tartozás 
érzése is. 1956-ban még fellángolt valami, 
de azóta csak zsarátnok és hamu van. Talán 
majd most.  

Forradalmunk nagyjai kötél általi halált 
haltak, kivéve Dessewffyt, Kiss Ernőt, Láz-
ár Vilmost és Schweidel Józsefet, akiknek 
ítéletét kegyelemből golyó általi halálra vál-
toztatták. A többieket mint a köztörvényes 
bűnözőket, fellógatták. Nem járt nekik az 
egyébként tábornokokat megillető golyó. A 
Habsburg-ház még erre sem volt hajlandó. 
Felakasztották őket és otthagyták lógva. 
Julius Jakob Haynau teljhatalmú kormányzó 
annak ellenére, hogy Dessewffynek szabad 
elvonulást ígértek a fegyverletétel előtt, ha-
lálra ítélte valamennyi vezetőt. A Habsburg- 
pártiak szemében ők voltak a lázadók, a 
renitensek, bűnhődniük kellett tehát, példát 
kellett statuálni. A mi szemünkben azonban 

ők a nemzettest, a Magyar Nemzet. Ezek 
az emberek nem tettek egyebet, minthogy 
végrehajtották, amit a szívük diktált, bár-
milyen patetikusan is hangozzék mindez. 

Miközben Aradon utolsó levegőért hörgött 
tizenhárom test, addig Pesten agyonlőtték, 
a korábban öngyilkosságot elkövetni pró-
báló, az ítélet napjára ajzószerekkel rendbe 
hozott, gyakorlatilag félholt gróf Batthyány 
Lajos volt miniszterelnököt. Aztán és azóta 
néma csend. Az örök világosság fényesked-
jék nekik.  
 
                                                                       rg
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Dr. Pákh Tibor, Komárom díszpolgára saját bőrén tapasztalhatta  meg a ráko-
si rendszer rémtetteit, az ’56-os megtorlást és a kádári gulyáskommunizmus-

nak fizikai és pszichikai kegyetlenkedéseit. A frontról hazaszállítás helyett egy 
munkatáborba vitték, mepróbáltatásai azonban 1948 után sem értek véget, sőt a 

kommunizmus időszakában csak tovább fokozódtak. Erről a testi-lelki terror-
ról szólnak írásai, amelyekből az 1956-os szabadságharc emlékére idézünk.

1956 egy vérbe fojtott forradaLoM  
szeMeLvények dr. PákH tibornak,  
koMároM díszPoLgárának éLetébőL
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Dr. Pákh Tibor Komáromban született 
1924. augusztus 11-én. Jogász, fordító. 
1944-ben tanulmányait megszakítva 
bevonult katonának a huszárokhoz. 
1945-48 orosz hadifogság. 21 lágert járt 
meg. 1949-ben doktorál. Jogászként nem 
dolgozhatott. Kuláknak nyilvánították. 
1950-1957 között a Csepel Autógyárban 
műszaki fordító. 1956. október 23-án részt 
vett a tüntetésben Budapesten, 25-én meg-
sebesült a Parlament előtti vérengzésben. 
1957-ben elbocsátották állásából, 1960. 
november 9-én letartóztatták. 1961-ben 
a katonai bíróság 15 év börtönre ítélte 
titkos perben, hűtlenség címén. 1966-1970 
között többször tiltakozó éhségsztrájkot 
folytatott, ezért elkülönítették és a börtön 
elmeosztályán kezelték. 1971-ben sza-
badult, rendőri és pszichiátriai felügyelet 
alá helyezték. A nyolcvanas években 
többször elhurcolták hatósági személyek, 
hogy megakadályozzák felszólalását és 
közreműködését a megmozdulásokon.   

Pákh Tibor írásai nem juthattak el a 
közkönyvtárak polcaira. Csak kevesen ol-
vashatták a kis példányszámban az elmúlt 
20 évben megjelent szamizdat kiadású 
emlékezéseit az orosz hadifogság, az 1956 
utáni börtön és a kényszerpszichiátriai 
kezelések pokoljárásairól. Sokak számára 
hihetetlennek tűnő megpróbáltatásokat 
és gyötrelmeket kellett átélnie a hazájából 
1945-ben 21 évesen testvérével együtt a 
Szovjetunióba hurcolt hadifogolynak. Pákh 
Tibor (szerencse a szerencsétlenségben) 
1948-ban hazakerült a kényszermunkából, 
befejezhette egyetemi tanulmányait mezei 
jogászként. A Rákosi-korszak fojtogató 
légkörében azonban, mint osztályidegen, 
kulák és volt hadifogoly, jogászként nem 
tudott elhelyezkedni. Szakfordítóként 
dolgozott (orosz, angol, francia nyelvből 
fordít). Évtizedeken át tartó megfigyelése, 
az ellene folyó titkosrendőrségi akciók és 
kombinációk, a megfigyeléséről, tevékeny-
ségéről írt jelentések több ezer oldalt fog-
lalnak el az Állambiztonsági Szolgálatok 
Történeti Levéltárának polcain. Ez a már 
részben feldolgozott és kutatható iratanyag 
bizonyítja azt a hol titkos, hol nyílt üldöz-
tetést, amiben évtizedeken keresztül része 
volt az ateista kommunista rendszer hajlít-
hatatlan ellenfelének. Sem a baráti körében 
beszervezett besúgók mesterkedései, sem 
tartó tisztjeik lejáratási akciói, sem a jog pa-
lástjába bújt idegen érdekeket szolgáló bí-
róság, amely 1961-ben titkos perben 15 év 
börtönbüntetést szabott ki rá, sem a börtön 
nélkülözései, a fenyítések és elkülönítések 
(a fizikai és lelki ellenállást megtörni akaró) 

pszichiátriai beavatkozások nem tudták 
megingatni a mindezen tortúrákat kiálló 
hívő embert küzdelmének jogosságában 
és igazságkeresésében. 1971-ben történt 
szabadulása után tovább folytatta küzdel-
mét a jog és igazságosság érvényesüléséért.
Bár a megtörésére és lejáratására szőtt 
tervekben gyakran felhasználták egykori 
bebörtönzött társait is, személyéről, tevé-
kenységéről több ilyen ügynök is készített 
jelentést vagy terjesztett hamis híreket, de 
ezek leperegtek róla. Pákh Tibor mindig 
ott jelent meg és emelte fel szavát élete 
során, ahol a diktatúra elnyomottjainak, 
a félretájékoztatottaknak, és az új generá-
cióknak leginkább szükségük volt a tiszta 
szavakra. Így tűnt fel a Bem-szobornál, 
a Rádiónál és a Kossuth téren 1956-ban. 
Ez utóbbi helyszínen az október 25-i 
vérengzés gyilkos pergőtüzében meg-
sebesült a lábán és november közepéig 
kórházban feküdt. A szovjet invázió és a 
szabadságharc eltiprása után mindenhol 
meghiredette a magyar szabadságharc 
és függetlenség eszméit, soha meg nem 
alkudva az orosz szuronyok hegyén 
kormányzó Kádár János rendszerével. 
Példamutatása nyomán közvetlen kollégái 
közül senki nem írta alá az ENSZ ötös 
bizottságának működése elleni tiltakozó 
nyilatkozatot a Csepel Autógyárban 1957 
őszén. Ezért és nézeteinek nyílt vállalása 
és hirdetése miatt Csepelről eltávolították.
1956 után két művet is írt Tiborcz szerzői 
álnéven, egy irodalmi jellegű emlékezést 
a Rákosi-korszak és az 56-os forradalom 
és szabadságharc idejéről és egy jogi-köz-
gazdasági értekezést angolul. A két mű 
Nyugatra juttatását a kádári titkosrend-
őrség ügynöke, a szerző régi ismerőse 
vállalta magára. Így azok először nem 
Nyugatra, hanem a kádári titkosrendőrség 
kezébe kerültek. A rendőrség szakértőkkel 
vizsgáltatta az írásokat, hogy „jogalapot” 
keressenek egy politikai perhez. A kádári 
szólásszabadság 60-as évek eleji szűk 
korlátait mutatja, hogy ezekért az írásokért 
15 év börtönt mért szerzőnkre hűtlenség 
címén a kommunista osztálybíráskodás. 
Ítéletét a katonai bíróság zárt tárgyaláson 
hozta meg. Pákh Tibor bírósági ügye és 
titkosrendőrségi megfigyelésének iratai 
mutatják meg a maguk teljességében azt 
az Orwell által leírt világot, amelyben 
a szavak vagy elveszítik eredeti jelen-
tésüket, vagy visszájukra fordulnak. 

Pákt Tibor minden cselekedetét áthatotta 
a hívő keresztény ember hazaszeretete. Ezt 
a cselekvő és tevékeny hazaszeretetet min-
denkor elutasította a hazánkat megszállva 

tartó szovjet hadsereg és az orosz nagyha-
talmi politika kiszolgálása. Elkobzott leve-
lében az ENSZ-diplomaták számára gyűj-
tött adatokat próbált eljuttatni a hazánkat 
megszállva tartó szovjet hadsereg egysége-
iről. A turistaútjai során személyesen gyűj-
tött adatokat a HM politikai tisztje állam-
titoknak és kémadatoknak nyilvánította. 
Szabadon bocsátása után tovább folytat-
ta magányos küzdelmét a kommunista 
diktatúra ellen, fellépve a sorozatos 
jogtiprások és az irányított nyilvánosság 
csatornáin folytatott hazug propaganda-
szólamok ellen. Így csatlakozott egyedüli 
magyarként 1980 tavaszán a lengye-
lek éhségsztrájkjához, Szent Adalbert 
szellemében hirdetve a közép-európai 
népek szolidaritását. Ezért a helytállásáért 
következő lengyelorszégi útja alkalmából 
szülövárosában, Komáromban, leszállí-
tották a vonatról és útlevelét elkobozták. 
Tiltakozásul nagy nemzetközi visszhangot 
kiváltó éhségsztrájkba kezdett. Ekkor 
ismételten erőszakkal elmegyógyintézetbe 
hurcolták. Ez ellen Krassó György és má-
sok kezdeményezésére aláírásgyűjtés zajlott 
Budapesten a formálódó ellenzék körében. 
 
Pákh Tibor a nyolcvanas években egyre 
gyakrabban hallatta szavát a tüntetéseken 
és megemlékezéseken, nemzetközi és hazai 
fórumokon, ahol alkalma nyílt képviselni 
meggyőződését. Nyilvánosan követelte 
Mindszenty József hercegprímás, eszter-
gomi érsek jogi és erkölcsi rehabilitációját, 
a kommunizmus áldozatainak és 56-os 
szabadságharcunk emlékének megőrzését, 
a ruszki megszálló csapatok távozását és a 
nekünk okozott károkért a jóvátétel megfi-
zetését. Véleményét soha nem rejtette véka 
alá, és senkivel sem egyeztette, magányos 
küzdelmét egész életén át erkölcsi elveihez 
igazította. Ezért tucatnyi alkalommal 
(preventív intézkedésként) ismeretlen civil 
ruhás rendőrök elhurcolták, hogy megaka-
dályozzák részvételét a demonstrációkon. 
A jogtiprások elleni tiltakozásait, bead-
ványait a hatóságok rendre elutasították. 
Sajnálattal állapítja meg, hogy a rend-
szerváltás elmúlt 15 éve során egyetlen 
politikai párt sem vette fel programjába a 
jóvátétel kérdését. Súlyos adóssága ez az 
egész magyarországi rendszerváltó elitnek. 

Egy hitét megtartó és megvalló ember szól 
hozzánk szenvedésről, hitről, emberségről 

és hazaszeretetről.  
 

(Modor Ádám, Szélegyedül,  
Masszi Lap- és Könyvkiadó Kft., 2005, Előszó)

�� Folytatás a következő oldalon
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Dr. Pákh Tibor Visszaemlékezések 
a börtönévekre I. Moszkva hatá-
sai a hazai igazságszolgáltatásban, 
az Égtájak Között című folyóirat 
különkiadványa, megjelenik Buda-
pesten 1989 októberében, az 56-os 
forradalom 33. évfordulójára
(...) Most, amikor már 29 év elmúlt 56-os 
szabadságharcunk óta, joggal elvárhat-
nánk, hogy pontos tájékoztatást kapjunk, 
vajon nemzetünknek ez után a dicsőséges 
megmozdulása után a sok ezer hősi halott 
közül hányan vannak, és pontosan kik 
is azok a vértanúk, akik a Moszkvából 
irányított megtorlás áldozataiként haltak 
meg. Csak Moszkva uralma alatt kép-
zelhető el olyan élet, amelyben a hóhérok 
és a gyilkosok rendszeresen ünneplik, 
sőt ünnepeltetik magukat, de a hősök 
és vértanúk névtelenek maradnak, és 
hozzátartozóik még csak azt sem tudják, 
hogy hol keressék tetemüket. (...) I., 5.old.

(...) Ilyen politikai helyzetben adták ki 
hazánkban az 1963 márciusában meg-
jelenő ún. közkegyelmi törvényerejű 
rendeletet...Hatályba helyezése után 
valamennyiünket átminősítettek az új 
kategória szerint és a politikai foglyokat 
(elítélteket) zömmel a budapesti Gyűj-
tőfogházban, valamint Sátoraljaújhe-
lyen összpontosították. (...) I., 5.old.
(...) Így nem csoda, hogy az amnesz-
tiarendelet, ahogyan odabent vártuk és 
hívtuk, igen élénk visszhangra talált. (...) 
De már az elnevezés is helytelen volt, mert 
egyrészt nem volt általános közkegyelem 
a politikai foglyokra. Voltak bizonyos 
kivételek. Így elsősorban az ún. vissza-
eső kategóriát érintők. Másrészt pedig 
még maga a szabadlábra helyezés is csak 
feltételes volt, 3 évi próbaidőre szólt. (...) 
bizony a börtön nem ürült ki. Megítélésem 
szerint a politikai foglyoknak mintegy a 
felét engedték el, a visszatartottak létszá-
ma kb. 1200 főre tehető. (...) I. 6.old.

(...) A 6-7 év elteltével jött az ún. amnesztia, 
és akkor indokolatlanul vagy nevetséges 
indoklással továbbra is visszatartották a 
politikai foglyok százait. Maga a rende-
let úgy szólt, hogy az 56-tal kapcsolatos 
minden cselekmény miatt elítélt foglyokat 
szabadlábra kellett volna helyezni. Mivel 
pedig a szabadságharcos csoportokra több-
nyire ún. gyilkosságokat koholtak össze, az 
ilyen jellegű bűncselekményre pedig - ha 
az nem az 1956. évi szabadságharcunk-
kal volt kapcsolatos - nem vonatkozott a 
rendelet, egyszerűen kijelentették, hogy a 
törvényerejű rendelet hatálya nem terjed 

ki a visszatartott foglyokra. (...) I. 7.old

 (...) Ilyen előzmények után jött az ENSZ- 
főtitkári látogatás. A helyzet fonákságát 
fokozta, hogy éppen egy ilyen látogatás 
adott okot a letagadásunkra.(...) I., 7.old.

(...) Hogy a látogatás kellő pompa ke-
retében történjék, a hazai kommunista 
vezetők elvitték a vendégeket az ország 
legnagyobb üzemébe, a Csepel Művek-
be, ún. munkásgyűlésre. (...) I., 8.old.

(...) Itt azután Kádár János beszédet mon-
dott, és beszámolt a Moszkva kikénysze-
rítette normalizáció ún. engedményeiről. 
Ebben a beszédben elhangzott mondat ez-
után végleg fölháborított bennünket a bör-
tönben. Kijelentette ugyanis, hogy politikai 
bűncselekményekért senkit sem tartanak 

börtönben. Nem elég, hogy jogtalanul bör-
tönben tartottak bennünket, ráadásul még 
le is tagadtak. Egyszerűen úgy állítottak 
be, mintha nem is léteznénk. (...) I., 9.old.

(...) Első kérdésük az volt, hogy honnan 
értesültem én a kifogásolt kádári kije-
lentésről, amikor mi a börtönben nem 
olvashatjuk a Népszabadságot, amelyre 
hivatkoztam. Válaszom lényege az volt, 
elég szégyenletes, hogy még a kommunista 
párt véleményét tükröző napilapot sem 
olvashatják a börtönben tartott politikai 
elítéltek. Nekik nem mondtam el: titokban 
készített és becsempészett kis germáni-
umdiódás rádiókészüléket szereztünk. Így 
(...) meg tudtuk hallgatni a Kossuth Rádió 
adását. (...) Kis rádiókészülékeink után 
szégyenletes alapossággal kutattak, és ha 
valakinél találtak, minden esetben meg-
kapta a 20 nap szigorított fegyelmi zárkát, 
ami súlyos büntetés volt.(...) I., 11.old.
(...) A motozások többnyire úgy folytak le, 
mint az orosz hadifogságban. Csupaszra 
kellett vetkőznünk, a ruhánkat és hol-
minkat le kellett raknunk, és úgy kellett 
várnunk, hogy alaposan átvizsgáljanak 
bennünket, még testünk alsó üregét is. Mi-

után holminkat is átnézték, fölmehettünk 
az időközben ugyanolyan alapossággal 
föltúrt és átviszgált zárkákba. Megho-
nosították ezt a tőlünk teljesen idegen, 
barbársztyeppei módszert. Ha valakit 
rajtacsíptek, a kiszabott 20 napra átvitték 
a börtönnek egy külön részébe, és olyan 
magánzárkába zárták, amelynek összes 
felszerelése egy alacsony deszkapriccs volt. 
De ezt a priccset nem lehetett elmozdítani, 
mert vasból készült lábait lerögzítették 
a betonpadlóba. Itt kellett eltölteni 20 
napot a megszabott szigorú feltételekkel. 
Egyik nap csak 40 deka kenyeret kaptunk, 
a másikon pedig 20 deka kenyeret és 2 
decit a reggeli feketéből, a déli levesből és 
főzelékből, valamint az esti levesből. Az 
így kiszabott porciókon kívül csak vizet 
adtak. Éjszakára beadtak egy pokrócot, 

és lefekhettünk a csupasz deszkára. Az itt 
eltöltött magány bizony gyakran előidé-
zett különféle káros hatásokat a gyengébb 
idegzetűekben. Különösen azok, akik-
nek valamiféle illúzióik voltak Moszkva 
valódi szándékairól és törekvéseiről, és úgy 
érezték, hogy igazságtalan elítéltetésük 
csak az egyébként jószándékú rendszernek 
valamiféle eltévelyedése, a háromhetes 
magány és sok koplalás hatására többnyire 
egyfajta zárka-pszichózist kaptak. Vol-
tak közöttük olyanok is, akik különféle 
öngyilkossági kísérleteket tettek, ami néha 
sikerült is. (...) A másik általános fegyelmi 
büntetés a 20 nap sötétzárka volt. Ilyenkor 
20 napon át, teljesen sötét magánzárká-
ban tartottak bennünket. Sötétzárkában 
a szokásos zárkakosztot kaptuk, ami napi 
40 deka kenyér, 4 deci kávé, 4 deci déli és 
esti leves és déli főzelék volt.(...) I., 13.old

 (...) Így bizony azokban a manapság nagy 
előszeretettel liberálisnak nevezett 60-as 
években mindvégig bent tartottak ben-
nünket, még az 1970-es esztendő is úgy 
köszöntött be, hogy több száz politikai 
fogoly volt a már 1963-ban is nem léte-
zőknek minősítettekből. (...) I., 15.old.

„Csak Moszkva uralma alatt  
képzelhető el olyan élet, amely-

ben a hóhérok és a gyilkosok rend-
szeresen ünneplik, sőt ünne-

peltetik magukat, de a hősök és 
vértanúk névtelenek maradnak.”



TÖRTÉNELEM 19

Dr. Pákh Tibor Visszaemléke-
zések a börtönévekre II. Moszk-
vában fogant törvénytelenségek 
a büntetésvégrehajtásban, az 
Égtájak Között című folyóirat 
különkiadványa, megjelenik Buda-
pesten 1989 novemberében, az 56-os 
forradalom 33. évfordulójára

(...) Elítélésem idején az volt a 
büntetésvégrehajtási gyakorlat, hogy az 
öt évnél hosszabb időre elítélt politikai 
fogolynak az első másfél évet ún. fokozati 
zárkában kellett eltöltenie. A fokozati azt 
jelentette, hogy az átlagosnál szigorúbb 
körülmények között, a zárkában pedig 
azt, hogy nem visznek munkára, hanem 
napi másfél órai sétán kívül mindig a 
zárkában kell tartózkodnia. Maga a zárka 
a Gyűjtőfogházban, vagy hivatalos nevén 
Budapesti Országos Börtönben, 2 m 
hosszú és valamivel kisebb szélességű cella 
két egyemeletes ággyal, egy asztallal, négy 
ülőkével és WC-vel. Az állandóan zárt 
vasajtón van egy csajka nagyságú, ablak-
kal zárható nyílás, a tátika, valamint egy 
perforált lemezzel zárt, kívülről elfordít-
ható fémlemezkével eltakart bepillantó, 
a „cirkli“. Ezen a bepillantón át személik 
a fogvatartók a foglyokat, és idejárnak 

a börtönben illetéktelenül működő 
működtetők is, hogy megszemléljék az 
esetleges kiszemelt áldozatot, aki még 
nem is tud lézetésükről. (...) II., 4.old.

(...) Őreim átvittek egy másik épület-
szárnyba, és 1963/64 telére elkülönítettek, 
egy másik elítélttel, mégpedig minden 
szabályra sérelmes módon. Napi 16 órát 

dolgoztunk a kazánház-
ban, mert kettőnknek 
kellett fűtenünk az összes 
kazánt. Mivel pedig 
igen gyakran csak porrá 
morzsolódott, hulladék-
szenet kaptunk, bizony 
még a napi két műszak 
alatt is percnyi megállás 
nélkül kellett dolgoz-
nunk. (...) II., 10.old.

(...) 1963 karácsonyára 
nem volt beszélőm és cso-
magkedvezményem sem, 
de fogolytársaimtól annyi 
ajándék élelmiszer érke-
zett, hogy két csomag is 
kitelt volna belőle. Sokat 
könnyítettek a nehézsé-
gek elviselésében a bör-
tönben a pap fogolytársak 
is. Titokban miséztek a 
zárkákban, és aki igényel-
te, kerülő úton eljuthatott 
hozzá az átváltoztatott 
kenyérdarabka, a Corpus 
Christi, hogy fényt árasz-
szon a részben termé-
szetes, de még nagyobb 
mértékben mesterséges 
sötétben. (...) II., 11.old.

(...) Mivel ragaszkodtam jogaimhoz, és 
nem vagyok hajlandó alávetni magamat 
jogtalan kihallgatásaiknak, már vagy 
öt 20 napos szigorított magánzárká-
val fenyítettek, és a börtönparancsnok 
fenntartás nélkül teljesíti kívánságaikat. 
Bejelentettem, hogy amíg el nem távolítják 
őket a börtönből, és nem orvosolják jogos 
panaszomat, éhségsztrájkot tartok. Ez 
pedig történt 1964 nyarán. Az első hiva-
talosan bejelentett éhségsztrájkom volt. A 
büntetésvégrehajtási utasítás szerint, ha va-
laki éhségsztrájkot tart, először lebeszélés-
sel kell próbálkozni. 48 óra elteltével mes-
terségesen kell táplálni. Ez annyit jelent, 
hogy tejből, cukorból és vajból, valamint 
nyers tojásból készült, 960 kalória tartalmú 
folyadékot kell bejuttatni a szervezetbe. 
Három napig próbálkoztak a rábeszéléssel. 
Amikor látták, hogy ragaszkodom elhatá-
rozásomhoz, sőt vizet sem iszom, az orvosi 

rendelőbe vittek. Tiltakozásomra és az 
étkezési felszólítás visszautasítására tölcsér-
be végződő gumicsövet vezettek torko-
mon át a gyomorba, majd beletöltötték az 
elkészített keveréket. Második tömés után 
abbahagytam ezt az első bejelentett éhség-
sztrájkomat, mert láttam, hogy úgyis meg-
tömnek, úgysem orvosolják panaszomat. 
De ez csak az első megszakítás volt. Mivel 
az étkezésmegtagadás miatt is 20 nap 
szigorított volt a szokásos fenyítés, mindjárt 
ott is maradtam a fegyelmi zárkában, 
amíg le nem telt a 20 nap. (...) II., 13.old.

(...) 1966 júniusában megtudtam, hogy az 
ENSZ Emberi Jogok Bizottsága kéthe-
tes szemináriumot tart hazánkban. A 
szeminárium kezdőnapjára összeállítottam 
panaszomat az emberi jogok sérelmére 
elkövetett sorozatos és durva túlkapások 
miatt. Leírtam letagadásunkat, a bör-
tönben jogtalanul működő belügyi szerv 
gátlástalanságait, az elkülönítési gyakor-
latot. Ezenkívül kértem ügyem nyilvános, 
rendesbírósági tárgyalását, ahol pontról 
pontra bizonyítani kívántam elítélésem 
jogtalanságát. Kértem az illetéktelenül 
„működő“ szerv eltávolítását, valamint 
a létezésünket letagadó sajtóközlemény 
helyreigazítását. Egyben bejelentettem, 
hogy amíg nem orvosolják panaszo-
mat, éhségsztrájkot tartok. (...) Azonnal 
fegyelmi zárkába vezettek. Itt rendszeres 
időközönként fölszólítottak, hogy étkez-
zem. Ezt következetesen megtagadtam. 
(...) Pár nap múlva megkezdődött a mester-
séges táplálás, és kb. 4-5 hétig folytatódott. 
Közben minden étkezéskor fölszólítottak, 
hogy egyem, amit következetesen eluta-
sítottam. Az ötödik héten a tömés után 
az orvosi rendelőben odajött hozzám egy 
orvos a börtön elmeosztályáról, és figyel-
meztetett, hogy átvisznek az elmeosztályra, 
ha nem hagyom abba az éhségsztrájkot, 
és ott más eszközeik is vannak. Mondtam 
nem más eszközökre van szükség, hanem 
a sérelmek orvoslására. (...) A hatodik hét 
eltelte után fölszólítottak, hogy szedjem 
össze holmimat, mert átvisznek a börtön 
elmeosztályára. (...) fölfektettek a vizsgáló 
felhelyre, és már nem folytathattam tilta-
kozásomat, mert számat szétfeszítették, 
gumibetéttel kitámasztották, lefogtak, két 
oldalról elektródákat tettek halántékom-
hoz, és bekapcsolták az áramot. Az 1966 
és 1971 közötti időt börtönös minőségben 
a börtön elmeosztályán töltöttem még 
az elmebetegektől is elkülönítve. Az 
elektro- és inzulinsokk, a hibernál és egyéb 
beavatkozások, amelyek ez alatt az öt év 
alatt következtek, egy új szakaszt jelen-
tettek börtönéletemben. (...) II., 17.old.   

kuLákként Hadifogság után - a szekéren közéPen (1949)

�� Folytatás a következő oldalon
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Dr. Pákh Tibor Visszaemlékezések a 
börtönévekre III. Moszkva pszichiátriai 
visszaéléseinek hatásai a magyar igaz-
ságszolgáltatásban, az Égtájak Között 
című folyóirat különkiadványa, megje-
lenik Budapesten 1989 novemberében, 
az 56-os forradalom 33. évfordulójára

(...) 5 éven át tartottak börtönösként azon 
az elmeosztályon, ahová csak néhány 
hetes megfigyelésre volt szabad vinni a 
börtönösöket. Azt az intézkedést, ame-
lyet a büntetésvégrehajtási szabályzat ír 
elő arra az estre, ha az elítéltek elme-
betegek lesznek, csak 1971 áprilisában 
hozták, amikor a börtön elmeosztályáról 
átvittek a budapesti Országos Ideg és 
Elmegyógyintézetbe, közismert nevén 
a Hárshegyi Bolondházba. A diagnózis 
Sch. par., vagyis szkizofrénia parantides, 
a szkizofrénia üldöztetéses téveszmerend-
szerrel jelentkező formája. (...) III., 6.old.

(...) Elektrosokk. Napjainkban a súlyos 
elmebetegeken alkalmazhatónak tartják 
ennek a beavatkozásnak humánusabb 
változatát. Ilyenkor a sokkolás előtt adott 
injekcióval kikapcsolják a beteg tudatát, 
hogy ne érzékelje, mi történik vele. Nálam 
a sokkolást teljesen józan állapotban 
hajtották végre. Minden alkalommal, 
kifejezett tiltakozásom ellenére, fölfektettek 
a kezelőasztalra, lefogtak, számba dugták a 
gumi pecket, és két oldalról halántékomhoz 
szorították az elektródokat. Sőt azt is meg-
tették, hogy végignézették velem valódi 
elmebetegek megsokkolását, hogy lássam 
milyen szörnyű fiziológiai elváltozásokat 
idéz elő a halántékon át bevezetett áram. Ez 
ellen is tiltakoztam, és mondtam, hogy nem 
kötelezhetnek effajta jelenetek végignézésé-
re, de azért kilestem szempilláim alól, mert 
kiváncsi voltam. Láttam, hogyan kékül el 
a szerencsétlen ember, hogyan rángatózik, 
vonaglik és habzik a szája. Igen csúnya 
látvány. Ha ehhez hozzászámítom, hogy 
minden alkalommal tudja az ember, milyen 

folyamat következik, az effajta erőszakos 
beavatkozás minden bizonnyal alkalmas 
arra, hogy egyes embereknél személyiség-
változást idézzen elő. Hogy megőrizhessük 
személyiségünket, tudnunk kell, hogy 
az Úristen kegyelmet is ad mindahhoz, 
amit el kell viselnünk. (...) III., 11-12.old.

(...) A megfélemlítés 
fokozására azt is 
megtették, hogy a 
teljes erejű lesokkolás 
előtt több kisebb 
áramütést adtak. 
Ezektől csak egy-egy 
pillanatra vesztettem 
el eszméletemet, és 
amikor magamhoz 
tértem, gyakorlatilag 
memóriakiesés nélkül 
tudtam mindent 
érzékelni, ellentétben 
a teljes lesokkolással, 

amikor utána a lét és a nemlét közötti álla-
potban tértem magamhoz. (...) III., 12.old.
(...) Az Insulin-comás kezelés csak any-
nyiban hasonlít az elektrosokkhoz, hogy 
ugyanolyan jogtalan, megfélemlítő céltzatú 

beavatkozás az ember személyiségébe. 
Adnak egy nagy adag insulin injekciót, és 
várják a hatást. Megfigyelik, hogyan hat 
az áldozatra vécukra tartalmának csökke-
nése. Megvárják az ún. comás állapotot, 
majd orrszondán át betöltik a mesterséges 
táplálásra előkészített folyadékot. Ebben a 
módszerben az a legnagyobb gonoszság, 
hogy az áldozat, a nagy adag insulin hatá-
sára úgy érzi, közeli a vég. Majd a folyadék 
betöltése után ún. eufóriás, vagy divatos 
szóval, feldobott állapotot idéz elő, mert 

kielégül az elalélt szervezet. (...) III., 12.old.
(...) Hasonlóképpen tiltakoztam minden 
esetben a központi idegrendszerre ható 
gyógyszerek ellen is. Bár a zárt intézeti 
magánzárkában eltöltött öt év alatt egyetlen 
alkalmat sem mulasztottam el a tiltakozás-
ra, kénytelen voltam megismerni ezeknek a 
szereknek a hatásait is. Hosszú deig kaptam 
naponta háromszor hibernál injekciót. 
Hatása olyan, hogy állandóan félálomban 
szendergünk tőle, mint az őszi legyek. 
Ráadásul elektrosokkot is kaptam hozzá. 
Ebben az állapotban sok akaratra van szük-
ség, hogy megőrizhessük a valóság érzéke-
lésére való képességünket. (...) III., 13.old.

(...) Az Úristen különös kegyelmének 
köszönhetően 1982-ben három napon át 
vizsgált egy svájci pszichiáter professzor, 
akivel akkor – talán szabad mondanom, 
hogy – baráti kapcsolatom alakult ki, és ő 
az 1983-ban Bécsben tartott nemzetközi 
pszichiátriai kongresszuson nyilvánosan 
igazolta, hogy szavakban és cselekedetek-
ben kifejezésre jutó megnyilatkozásaim 
teljes összhangban állnak felfogásommal, 
az üldöztetés nem téveszme, és a világon 
semmi ún. pszichotikus tünetet sem észlel 
rajtam. (...) III., 23.old. 

 

(...) Ha valaha valamilyen formában vagy 
módon nyilvánosságra kerülne, hogy mi 
mindent követtek el lelkem, elmém, sőt 
testem épsége ellen, abból az ilyen kérdé-
sek iránt érdeklődők megállapíthatnák, 
hogy a világtörténelemben még nem volt 
annyira rafináltan gonosz terjeszkedő 
nagyhatalom, mint amilyen a jelenle-
gi moszkvai impérium. III., 24.old.  
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Mesélő képeslapok
Ebben a számban a Komárom északi részében található, Klapka Györgyről elnevezett teret  
láthatjuk négy különböző évben, 1917-ben, 1942-ben, 1957-ben és idén. A tér, a város fő  
piactereként alakult ki a 17. század második felében. Helyén korában egy posványos tó volt.

A képeslapok bal oldalán látható a tér 
legnagyobb épülete a volt Zichy- 
palota, melyet ifj. Zichy Miklós 
szabolcsi főispán építetett, mint a 
város akkori földesura az 1659-ben 
megszerezett telkeken. A palota 
eredetileg barokk stílusban készült, 
de az 1763. évi földrengés ezt romba 
döntötte. Később klasszicista stílus-
ban épült újjá. Az 1870-es években 
a palota új tulajdonosa – a  Weiss 
család – kibővítette az épületnek a 
városháza felé eső szárnyát. Története 
során később tartottak itt táncmulat-
ságokat, felléptek itt színtársulatok, 
volt benne többek közt sörcsarnok, 
borozó, udvarán fényképész műhely.
A bérházzá alakított épületet az első 
világháború végén Klein Mór vette 
meg a Weiss családtól. A két világ-
háború közti időszakban a földszinti 
helyiségeket több üzlet bérelte.

A háború után a Klein – ház álla-
mi tulajdonba került, de továbbra is 
bérlakások és boltok voltak benne.

Később emeletének egy részét a 
Duna – Menti Múzeum kapta meg, 
napjainkban többek közt Jókai Mórról 
és Lehár Ferencről, városunk híres 
szülötteiről látható itt állandó kiállítás. 
Alsó szintjében számos üzlet van. Itt 
található a Klapka – Vigadó étte-
rem is, mögötte látható a sokak által 
ismert és látogatott Európa udvar.
A tér északi részén épült fel 1717 – 
1719-ben – a már meglévő régi helyett 
– az új egyemeletes barokk városháza. 
Később átalakították, majd az 1763. 
évi földrengés ezt is teljesen romba 
döntötte. 1766 – 1767-ben készült 
el újra. Az 1848. szeptember 17-én 
pusztító tűzvész után ismét fel kellett 
újítani, aztán 1875-ben kétemeletes, új 
tűztoronnyal ellátott épületté alakí-
tották át, és nyerte el mai formáját.

A városháza tűztornyának ablakában na-
ponta meghatározott időben megjelenik egy 
1848 /49-es magyar huszár alakja és szájá-
hoz emelve trombitáját, eljátssza a Klapka  

 
indulót, melyet 1849. augusztus végén Ko-
máromban komponált Egressy Béni, aki itt 
volt katona, a második hadtest zenekarának 
karnagya, főhadnagyi rangban.A városháza 

előtt áll a város hős védőjének ( aki a 
szabadságharc bukása, a Világosnál 
1849. augusztus 13-án történt fegy-
verletétel után is kitartott, és csak tisz-
tességes feltételek mellett október 2-án 
adta át a várat ), Klapka György tá-
bornoknak ( 1820. április 6.  Temesvár 
– 1892. május 17. Budapest) ércszobra.      
A szobrot 1896-ban, a magyar millen-
nium évében közadakozásból állí-
tották, melyet Róna József budapesti 
szobrászművész készített. A tábornok 
szobrának felállításakor az addigi 
piacteret Klapka térre keresztelték. A 
szobrot 1945-ben eltávolították. 1965. 
október 28-án, Komárom várossá 
nyilvánításának 700. évfordulóján, 
egy új talapzaton a vár előtti angol-
parkban ismét felállították. ( IV.Béla 
király 1265-ben emelte a három 
falu – Komáromfalva, Keszifalva, 
Andrásfalva – egyesüléséből keletke-
zett mezővárost királyi város rangra )

1991. május 5-ig kellett várni arra, 
hogy a felújított szobor a komáromi 
várat jelképező talapzaton, újra eredeti 
helyén álljon. Az utókor Klapkát mint 
Komárom oroszlánszívű védőjét 
emlegette, így aztán  az oroszlán is 
odakerült a szobor elé, mellső lábával 
a szabadság zászlaját védelmezve. 
A 2011-es képeslap jobb oldalán, a tér 
keleti részén áll az egykori Komáromi 
Első Takarékpénztár 1884-ben Ney 
Béla budapesti építész tervei szerint 
épített bérháza, később rendelőintézet. 
A téren található három süttői kőből 
készült emlékkő is. Ezek közül kettő 
1995-ben készült: a város címerével 
ellátott Komárom szabad királyi 
várossá emelésének  250. évfordulója 
alkalmából, a másik pedig az 1965. 
évi nagy dunai árvíz 30. évfordulójára. 
A harmadik, 1998-ban elhelyezett 
emlékkő a város legnagyobb üze-
mének, a hajógyárnak centenáriu-
mára emlékeztet. A Klapka téren  

és környékén számtalan rendezvényt, 
ünnepséget tartanak, minden évben a 
Komáromi napok egyik kiemelt  helyszíne.
                                                                      tzs
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Nem az a lényeg, ki beteg,hanem ki akar meggyógyulni

2900 komárom, 
igmándi Út 12., 

millenium üzletház, 1. emelet

telefon:06-30-345-4769

nyitVatartás:  
hétköznap 9-től 18-ig,  
szombaton 8-tól délig  

www.ceragemkomarom.hu

Mit mond az orvos?
2010-ben saját fájdalmaim miatt kerestem fel a Ceragem Központot, miután már csípő-protézissel kecsegtet-
tek. Néhány alkalom után már fájdalom nélkül tudtam lépcsőn is közlekedni. A tájékoztatásokon elhangzot-
tak és saját tapasztalataim meggyőztek, hogy édesanyámat is magammal vigyem, annak ellenére, hogy - való-
színűleg kellő ismeret hiányában - orvos kollégám 3 évvel ezelőtt eltanácsolta őt a készülék használatától.

Természetesen, amikor már az ottho-
nomban gyakrabban alkalmazhattam a 
Ceragemet, fokozottabb volt a javulás,  és 
én is átélhettem azon, gyógyulás érdeké-
ben bekövetkező kellemetlen tüneteket, 
ami a tájékoztatáson is elhangzik nap mint 
nap. Láttam és hallottam a nagyon leépült 
állapotban megjelenő betegek felépülését, 
és én is megtapasztaltam saját magamon a 

nagy javulást. Nagy boldogság volt szá-
momra hallani, hogy más orvos kollégák 
is küldenek akár gyermek, akár felnőtt 
vendégeket a Ceragem Központba. Egy 16 
éves páciensemnek születése óta meglévő 
atópiás dermatitis (bőr) problémáján nem 
tudtam segíteni, mely már az egész testét 
beborította. Ez nála évek óta fokozódó egy-
re kellemetlenebb állapotot jelentett. Bármit 
ajánlottam és alkalmaztam, nem jártunk 
sikerrel. Végül ajánlásomra ő is alkalmazni 
kezdte a Ceragem orvostechnikai eszközt. 
Elmondása alapján nála is jelentkeztek - 
néhány nap múlva - a felerősödő javulási 
tünetek. Erős viszketés, felerősödő kiszá-
radás, pikkelyesedés tetőtől talpig. Mivel 
nagyon kitartó volt, így kb. 5-6 hét után 
már javulásról számolt be, így a szülei meg-
vásárolták a P-390-es akupresszúrás készü-
léket. Amikor már naponta többször tudta 
alkalmazni, a javulás felgyorsult, és kb. 4 
hónap intenzív alkalmazás után már saját 
szememmel láttam a nagyfokú, 50-60 %-os 
javulást. Gyermek páciensem családjában, 
ahol szintén az otthonukban van a Ceragem 
készülék, szintén nagy eredményeket 
tapasztalok. Ezért úgy mint gyermekorvos 
és úgy, mint aki már saját tapasztalatokkal 
is rendelkezik - családon belül - barátaink 

körében, pácienseim körében is feltétlenül 
ajánlom a Ceragem alkalmazását, aki-
nek fontos az egészség megőrzése. Óriási 
megkönnyebbülés úgy élni, akár szülő-
ként, akár orvosként, hogy már azoknak is 
tudunk egy nagyon egyszerű módszerrel 
segítséget nyújtani, ahol eddig nem tudtunk 
eredményt elérni. Szeretettel ajánlom min-
denkinek, gyermekeknek és felnőtteknek 
egyaránt, hogy a lehető leghamarabb és a 
lehető leggyakrabban keressék fel családjuk-
kal együtt a Ceragem Központot. Tudomá-
som van arról, hogy országunkban közel 30 
központ működik azonos módszerrel, ahol 
kiváló szaktanácsadással és egy nagysze-
rű, valóban nagy hatékonyságú eszközzel 
tudnak segítséget nyújtani az odaérkező 
vendégeknek. Valóban nagy jelentősége van 
az időráfordításnak. Ez saját tapasztalatom.  
Célszerű a központban elhangzott szak-
szerű tájékoztatást elsajátítani az intenzí-
vebb javulás érdekében. Felemelő érzés azt 
megtapasztalni, hogy a lehető legtermé-
szetesebb úton tud beavatkozni a készülék 
az öngyógyító folyamat aktivizálásába, és 
így lesz a legegyszerűbb lehetőség egyben a 
legnagyszerűbb segítség is.  
 
                 Dr. Fülöp Edit gyermekgyógyász

„Egészséget visznek haza”
Egy szép emlékezetes napon barátaim 
unszolására felkerestem a CERAGEM 
központot. Már a küszöbön meghökkentem 
a családias légkörön, pillanatok alatt szeretet 
és kedvesség vett körül. Míg várakoztam az 
annyira dicsért orvostechnikai csoda teszte-
lésére, kezembe kerül a „Ceragem a család-
ban” című könyv... Egy pillanat alatt olyan 
könnyen olvasható és érthető információk 
áradata zúdult rám! Több napos Ceragam 
Master tesztelése után megértettem azt, 
hogy milyen hasznos és nélkülözhetetlen 
lesz az a könyv azok számára, akik ottho-
nukban tovább erősítik az egészségüket, 
vagy kezelik magukat a Ceragem termé-
kekkel. Ez egy igazi útmutató az egészséges 
élet felé! Sok sikertörténetről hallottam 

a betegektől, hihetetlen gyógyulásoknak 
voltam tanúja. Magam is tapasztaltam 
jótékony hatását a Ceragemnek. Nem 
csodálkozom azon, hogy a CERAGEM 
vállalat több mint 150 kitüntetést kapott. 
Legnagyobb kitüntetésnek tartok egy szívet 
melengető eseményt. Egy hölgy megvette 
a CERAGEM MASTER készüléket. 
Mivel családtagnak érzi magát a Ceragem 
központban, ezért eljött beszámolni a jó 
hírekről: nyolcan használják a családban az 
„ágyat”, mindenki nagyszerűen érzi magát, 
gyógyulnak és boldogok. Búcsúzáskor 
azt mondta: „Egészséget vittem haza.” 

                      Dr. Fábián Márta  
                      ortopéd főorvos, traumatológus




