
2012. FEBRUÁR  VII. ÉVFOLYAM, 01. SZÁMVÁROSI KÖZÉLETI MAGAZIN

Itt a farsang!
Őszintén a tényekről
Interjú dr. Molnár Attila  
polgármesterrel

a helyi adórendszer 
átalakításáról

2011 legjobb  
sportolóit díjazták

Pozitív változások  
a helyi egészségügyben



TARTALOM2

IMPRESSZUM

Kiadja a Komáromi Városi Televízió Szolgáltató Nonprofit Kft. Felelős vezető: az ügyvezető. A kiadó és a szerkesztőség postacíme:  2900 Komárom, 
Szabadság tér 1. Telefon: 34/341-941 E-mail: komaromtv@novonet.hu Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza.  Nyomdai kivitelezés: KOMPRESS Nyomdaipari Kft.

Felelős vezető: az ügyvezető igazgató. ISSN: 1215-1432

TARTALOM

Visszatekintő

Élő kapcsolat alakulhat ki iránnal

pozitíV Változások 
 a helyi egÉszsÉgügyben

 
a doni hősökre emlÉkezünk

 
JaVában kÉszül a közös feJlesztÉsi terV

zenÉVel És JátÉkkal a preVencióról

 
aktuális

őszintÉn a tÉnyekről

interJú dr. molnár attila

polgármesterrel 

a felemelkedÉs lehetősÉge

interJú berczellynÉ nagy mariann 
intÉzmÉnyfelügyeleti osztályVezetőVel

„szüksÉgessÉ Vált a helyi adó- 
rendszer átalakítása”
interJú musicz anikó

adócsoportVezetőVel

takarÉkoskodik a kulturális 
És sport kft. is
interJú Vizeli csaba  
ügyVezető igazgatóVal

kultúra

a magyar kultúra napJa komáromban

„fel tudunk Érni az Égig”
interJú nemcsák károly színműVÉsszel

És tolcsVay bÉla zenÉsszel

törtÉnelem

mesÉlő kÉpeslapok -  
a szabadság tÉr

a hónap

feJtetőre áll a Világ

sport

 
hagyományt kell teremteni 
a kispályás labdarúgásnak

interJú füzi gábor sportszerVezőVel

sportbálon díJazták a legJobbakat

gasztronómia

 
farsangi finomságok

3

18

19

8

4

5

23

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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Komárom Város Önkormányzata mintegy 137 ezer euró össze-
gű európai uniós támogatás nyert a „Fejlesztési dokumentumok ösz-
szehangolása” című pályázatával, a Magyarország-Szlovákia Hatá-
ron Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 támogatásával.  
 
A pályázat célja a két város gazdasági, kulturális, infrastrukturális fej-
lesztéseinek, beruházásainak összehangolása. A pályázatnak köszönhe-
tően a két város területrendezési, fejlesztési terveinek egyes részei egy-
séges formában és összehangolt tartalommal kerülnek átdolgozásra. 
 
Az elmúlt hónapokban az észak- és dél-komáromi szakmai csoportok folyama-
tosan találkoztak, hogy munkaértekezleten vitassák meg a tervek összehango-
lásának pontos elemeit. A workshopok alkalmával mindkét szakmai csoport fel-
vázolta a saját elképzelését, illetve bemutatta a már meglévő rendezési terveit. 
Ezek alapján a pályázati munkát elnyert pozsonyi tervezőiroda kialakította az 
egységes koncepciót, melynek kritikai értékelésével január 31-én a 2011 júliusa 
és a 2012 májusa között zajló projektidőszak első szakasza véget ért. A követ-
kező szakaszban Észak- és Dél-Komárom külön-külön is megvitatja a fejlesztési 
tervre irányuló elképzeléseit, melyeknek mindkét esetben igazodniuk kell Ma-
gyarország és Szlovákia jogrendszeréhez. 

A „Komárom-Komarno területrendezési dokumentumainak és fej-
lesztési programjainak összehangolása közös összehangolt fej-

lődésük érdekében” (HUSK/0901/1.5.1/0005) c. projekt

A projekt címe: Fejlesztési dokumentumok összehangolása 
Azonosítója: HUSK/0901/1.5.1/0005 
Fő kedvezményezett: Komárno Város Önkormányzata 
Külföldi partner: Komárom Város Önkormányzata (2900 Komárom, 
Szabadság tér 1.) 
A támogatás összege: 136. 900 euró

A fejlesztés tartalma:
A pályázat várható eredményei között tudható egy még hatékonyabb együttműkö-
dés - gazdasági-, kulturális-, szociális-, egészségügyi-, sport és egyéb területeken 
egyaránt, -valamint az ezekhez kapcsolódó beruházások racionalizálása. Az anno 
kettészakított város ezáltal több területen újra visszanyerheti egységességét. 
 
A pályázat keretein belül a fejlesztési dokumentumok elkészítésén felül külön-
böző konferenciák, workshopok, szakkonferenciák és konzultációk is megrende-
zésre kerülnek.
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komáromiak komáromÉrt!

Az Élettér Egyesület és a Mag-ház 
szervezetei városi kampányt indítanak, 
amelyben arra ösztönzik a komáromi 
vállalkozókat és magánszemélyeket, 
hogy az SZJA 1%-os felajánlásaikat 
komáromi civil szervezetek részére, azok 
2012-es évi tevékenységeihez ajánlják fel. 
Az egyesület és a szervezetek fontosnak 
tartják, hogy a helyben előállított jöve-
delem civil szervezeteknek felajánlható 
összege Komáromban hasznosuljon. 

 
Az egyesület saját honlapján  
(www.eletteregyesulet.hu) közzéteszi  
valamennyi helyi szervezet adata-
it, - céljait és tevékenységeit, - ame-
lyek fogadhatják az adózók 2011. 
évi SZJA 1%-os felajánlását. Az 
egyesület várja mindazon szerveze-
tek jelentkezését és regisztrációját, 
akik élni kívánnak e lehetőséggel.

A komáromi adózók, adóbevallásokat 
készítők, könyvelők az egyesület honlap-
ján tájékozódhatnak a lehetőségekről. 

Ne bízza másra a döntést!  
Rendelkezzen saját személyi  
jövedelemadójának 1%-áról.

lÉtszámleÉpítÉs a hiVatalban

Az idei esztendő Komárom városában 
is a hatékonyabb gazdálkodásról, az 
ésszerűsítésről és a takarékoskodásról 
szól. Dr.Molnár Attila polgármes-
ter elmondta: ahhoz, hogy a várost 
fenntartható pályára állítsák, több 
egymással összehangolt gazdaságpo-
litikai lépés megtétele szükséges.

„Magunkon is spórolnunk kell” – 
fogalmazott a városvezető, így az 
első lépések egyikeként, a hivatalnál 
15 %-os létszámleépítést hajtanak 
végre, amelyet elsősorban nyugdí-
jazásokkal, valamint belső átszer-
vezéssel igyekeznek megoldani.

Élő kapcsolat  
alakulhat ki Iránnal
Január 25-én Komáromba látogatott dr. Saeed Seyed Agaha Banihashemi, 
az Iráni Iszlám Köztársaság magyarországi nagykövete, aki hazánk több 
városát is felkereste már. Komáromba azért látogatott el, hogy tájéko-
zódjon az ipari, oktatásügyi, kulturális és turisztikai lehetőségekről.

- Nagykövet úrnak bemutattuk Komáromot, megismerkedett településünk történelmével és 
jelenlegi helyzetével, így az ipari parkkal, az erődrendszerrel és a gyógyfürdővel is. Min-
denképpen szeretnénk szorosabbra fűzni a két ország kapcsolatát. Reméljük, hogy a mai 
találkozó csak az első lépés volt, és hamarosan kézzelfogható eredményekről tájékoztathat-
juk Önöket - mondta el a sajtótájékoztatón dr. Molnár Attila, Komárom polgármestere. 
 
- Irán nem csupán egy ország, hanem egy 2500 éves civilizáció. Magyarország szintén nagy 
múlttal rendelkezik, csodálatos a kultúrája. A két ország tehát ebben a nehéz gazdasági 
helyzetben segítheti egymást, akár az idegenforgalom, akár a gazdaság területén. Komárom 
igen szép város. Egyelőre tájékozódunk, megismerkedünk az itteni lehetőségekkel - nyi-
latkozta dr. Saeed Seyed Agaha Banihashemi, az Iráni Iszlám Köztársaság magyarországi 
nagykövete. 
 
Juhász József, a megyei kereskedelmi és iparkamara elnöke kiemelte, hogy az elmúlt 20 
évben a megyében 11 ipari park jött létre, így nagyon jó lehetőségeket rejthet akár az iráni 
befektetők számára is. 
 
Vágó Sebestyén országgyűlési képviselő, a magyar-perzsa baráti tagozat tagja elmondta, 
hogy eddig már Jász-Nagykun-Szolnok, Bács-Kiskun és Békés megyében jött létre élő 
kapcsolat a két ország között. Reméljük a következő állomás megyénk lesz. 
 
                                                                                                                                                      rg
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Cserge Béla bácsi ez év januárjában 
ünnepelte 90. születésnapját. A kerek 
évforduló alkalmából Komárom 
polgármestere, dr. Molnár Attila, va-
lamint a körzet képviselője, Horváth 
Gyula köszöntötték az ünnepeltet.

 
Béla bácsi kiváló egészségnek örved. „Pár 
éve operálták a szememet, és egy kicsit 
magas a vérnyomásom, de Istennek 
hála, más bajom nincs. Épp ezért nem 
is panaszkodom. Szerető család vesz 
körül, ami mindennél fontosabb. Igaz 
a barátok már javarészt elmentek, a 
feleségemmel azonban szépen élünk. Ki 
ugyan már nem járok, főként így télen, 
de a kertben azért, ha tudok, még teszek-
veszek” - mesélte Béla bácsi a hétközna-
pokról.  
 
A Felvidéken született ünnepelt megélte 
az egész XX. századot. A második világ-
égést, ’56-ot, a rendszerváltást. Orosz 
hadifogságban is töltött 18 hónapot, 
egy kórházban dolgozott többedmagá-
val, aztán mikor hazatért, elöről kellett 
kezdenie az egész életét, eközben még 
azzal is szembesülnie kellett, hogy 
szüleit kitelepítették szülőföldjükről, a 
Felvidékről.  A miniszterelnöki köszön-
tőoklevéllel és ajándékkosárral érkező 
városvezetés a családi fotók megtekintése 
után jó egészséget kívánt az ünnepelt-
nek, dr. Molnár Attila pedig külön 
hangsúlyozta, polgármesterként az egyik 
legszebb és legfontosabb feladatának a 
város időseinek felkarolását tekinti.

Élete a XX. század

körVonalazódik a kórház JöVőJe

Mint ismeretes hazánk jelenlegi egészségügyi struktúrája fenntart-
hatatlan és finanszírozhatatlan, épp ezért a szaktárca várhatóan 
még ebben a hónapban nyilvánosságra hozza az országos egész-
ségügyi szerkezetátalakítás részleteit. A komáromi Selye János 
Kórház hónapok óta tartó funkcióváltásával kapcsolatban épp lap-
zártánkkor történt egyeztetés Budapesten. A koncepció teljes rész-
letességgel ugyan még nem ismert, azonban az már most látszik, 
az átalakítás számos előnnyel jár majd a komáromiak részére.

Pozitív változások  
a helyi egészségügyben

Dr. Ferencz Péter igazgató elmondta: az 
elmúlt hónapok során számos intézményre 
szabott szakmai egyeztetés zajlott, amelye-
ken a kórház vezetése mellett a GYEMSZI 
(Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minő-
ség- és Szervezetfejlesztési Intézet), vala-
mint a szakállamtitkárság képviselői vettek 
részt. Az elvárás az volt, hogy a kórház ké-
szítsen egy olyan átfogó szakmai koncepci-
ót, amelynek alapján biztonsággal történhet 
meg az intézmény szerkezetátalakítása.

Figyelembe kellett venni, hogy a lakossági 
igények szem előtt tartásával a jelenlegihez 
képest milyen aktív kórházi ágyváltozások 
volnának kezelhetők. Szembesülni kellett 
azzal a ténnyel, hogy a sebészeti szakma 
az elmúlt esztendők során centrumok-
ban fejlődött. Jelenleg kizárólag ott lehet 
biztonsággal sebészeti beavatkozásokat 
lebonyolítani, ahol rendelkezésre áll CT, 
mágneses rezonanciavizsgáló, és intenzív 
háttér. A nagy műtétek 5-6 évvel ezelőtt 
Komáromból Tatabányára kerültek át. A 
Selye János Kórház így a finanszírozási 
tételek jó részétől már korábban elesett. „A 
sebészeti szakma ketté lett választva, míg a 
kisebb beavatkozásokat helyben végeztük, 
a nagyobb műtétekhez a megyeszékhelyre 
kellett utazni. Az egyeztetések után egyér-
telművé vált, finanszírozási és szakmai okok 
miatt a komáromi kórházban a jövőben az 
egynapos sebészet létrehozását preferálja 
a szaktárca” – fogalmazott az igazgató.

A kórházban évente 500 szülés zajlik. 
Ebből a szülésszámból a jelen körülmények 
között finanszírozhatatlan a komáromi 
szülészet. Vannak olyan napok, hogy 2-3 
szülést vezetnek, de van olyan időszak, 
amikor egyáltalán nincs szülés. Dr. Ferencz 
Péter hangsúlyozta: „Én magam is szü-
lész-nőgyógyász vagyok, így tapasztalatból 
beszélek. A szülések túlnyomó többsége 

problémamentes, szinte „magától lezajlik”, 
kisebb hányaduk viszont azonnali beavat-
kozást igényel, amelyekhez intenzív háttér 
is szükséges lehet, azonban ezzel Komá-
rom nem rendelkezik. Dr. Ferencz Péter 
rámutatott: csökkenteni kellene a térségben 
végzett terhességmegszakítások számát. 
„Évente jelenleg több mint 200 abortuszt 
végeztetnek a nők kórházunkban. El 
kellene gondolkodni azon, ha ezek a babák 
megszülettek volna, akkor hogyan változott 
volna a helyzet a szülészet szempontjából.”
A Selye János Kórházban az előzetes tervek 
és az eddig napvilágra került szaktárcai 
elképzelések szerint egy 30-40 ágyas 
belgyógyászati rehabilitációs osztály, egy 
25 ágyas krónikus belgyógyászati osztály, 
valamint egy egynapos sebészeti részleg 
működne, amely 10 ágyas nappali kórházi 
tevékenységgel egészülne ki, így a gyer-
mekek nappali ellátása a jövőben is bizto-
sított lenne. Fejlesztésre kerülne továbbá 
aktív reumatológiai fekvőbeteg ellátás és a 
járóbeteg szakellátás is, integrált kórházi 
ügyeleti szolgálat jönne létre, valamint ki-
alakításra kerülne egy sürgősségi fogadóhely 
is. A tervek szerint a városban a jövőben 
reggeltől egészen az esti órákig elérhető-
ek lennének bizonyos szakrendelések.
„Régi igény ez a komáromiak részéről. 
Számos olyan példát hozhat az élet, hogy a 
szakorvosi rendelési időn felül is szükséges 
a szakorvosi beavatkozás. Ennek feltételeit 
a kidolgozott koncepciónk segítségével 
igyekszünk megteremteni. A funkció-
váltásnak köszönhetően a gyógyvízre 
alapozva várhatóan egy több százmilliós 
fejlesztés is megvalósulhat majd a komá-
romi kórházban. Összességében tehát 
elmondható, hogy a betegek igényeihez 
jobban alkalmazkodó, azt még inkább 
figyelembe vevő rendszer jön létre” – vá-
zolta az elképzeléseket az igazgató.      rg
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Javában készül a közös fejlesztési terv
Észak- és Dél-Komárom önkormányzata tavaly nyáron írta alá azt az európai uniós támogatási szer-
ződést, amely a két városrész fejlesztési dokumentumainak összehangolását finanszírozza.

A pályázat elsődleges célja, hogy a városok 
gazdaságai szférája, kulturális tevékenysége 
és infrastruktúrája együttesen fejlődjön. Az 
elmúlt hónapokban a szakmai csoportok 
folyamatosan találkoztak és munkaértekez-
leten vitatták meg a felmerülő kérdéseket. 
 
-A workshopok alkalmával mindkét szak-
mai csoport felvázolta a saját elképzelését, 
illetve bemutatta a már meglévő rendezési 
terveket. Ez alapján a pályázati munkát 

elnyert pozsonyi tervezőiroda megpróbálta a 
javaslatokat összefésülni, és kialakította azt a 
tervet, amelynek pillanatnyilag az értékelése 
zajlik - mondta Siklósi József főépítész. 
 
A 2011. júliusa és a 2012 májusa között 
zajló projektidőszak első fele január 31-én 
zárul, így egyre jobban körvonalazódnak 
azok a közeli és a távoli jövőbe mutató 
elképzelések, amelyek elsősorban a turiz-
musra épülnek. A főépítész néhány konkrét 

példát is említett. Szeretnék megvalósítani 
az erődrendszer globális bemutatását és egy 
kilátó kialakítását. 
 
A következő szakaszban Észak- és Dél-
Komárom külön-külön is megvitatja a 
fejlesztési tervre irányuló elképzeléseit, 
amelyeknek mindkét esetben igazodniuk 
kell Magyarország és Szlovákia jogrendsze-
réhez. 
                                                                       rg

Zenével és játékkal a prevencióról
Komárom egészségügyi 
prevenciós programjának 
része, hogy már az egészen 
kicsi, óvodás korú gyerme-
kekkel is megismertesse 
a megelőzés fontosságát. 
Erre nyílt alkalom január 
24-én a Jókai moziban, ahol 
a Fülke Zenei Egyesület 
Zsebsün zenekara játékos 
formában mutatta meg az 
ovisoknak, hogy mi is az a 
prevenció, és miért kell rá 
nagy hangsúlyt fektetni.

„Az egészségnevelést nem lehet elég korán kezdeni. 
Az azonban nem mindegy, hogy az eszközöket ho-
gyan válogatjuk össze. Úgy gondolom, hogy ebben 
a korban egyértelműen a zene és a játék lehet nagy 
segítségünkre. Szeretnénk ezeket a prevenciós prog-
ramokat még gyakoribbá tenni, hogy a felnövekvő 
generációkban valóban tudatosuljon az egészség-
megőrzés fontossága. A programtól azt várjuk, hogy 
a gyerekek egészségesebben fognak táplálkozni 
és többet sportolnak majd - mondta a rendezvény 
megnyitóján a város egészségügyért felelős alpolgár-
mestere, dr. Kreft-Horváth Loránd. A komáromi 
önkormányzat prevenciós programja valamennyi 
korosztályt lefedi, az óvodásoktól egészen az idő-
sekig. A visszajelzések egyértelműen pozitívak. se
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A Nemzeti Erőforrás Miniszté-
rium a Nemzeti Család- és Szo-
ciálpolitikai Intézettel közösen 
pályázatot hirdet 60 év feletti 
természetes személyek számára.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A pályázat során a pályázóktól 
önéletírásokat, visszaemlékezéseket 
várnak az alábbi témakörök valame-
lyikében: személyes múlt, az életút 
egy-egy eseményének, valamely 
emlékezetes pillanatának, esetleg egy 
történelmi pillanatnak a megírása.
 
A pályázó egy témakörben adhat be 
pályázatot levélben vagy elektronikus 
úton (e-mailben). A pályázat úgy 
is benyújtható, ha azt a nagyszülő 
unokája segítségével valósítja meg. 
Ebben az esetben a nagyszülővel – a 
fenti témakörökben – készített interjú 
formájában is elfogadunk pályamű-
vet, melyet a nagyszülő nyújthat be.

A beérkezett pályaműveket szakmai 
bírálóbizottság bírálja el, a legjobb 
pályázatot beküldők pénzjutalomban 
illetve ajándékcsomagban részesülnek.

 
A pályázatok beadásának ha-
tárideje 2012. február 15.

A részletes pályázati felhívás: 
http://nyugdij.kormany.
hu/palyazatok

RÖVIdEN

PÁLYÁZAT IdőSEKNEK, 
NYUGdíjASOKNAK

A doni hősökre emlékeztünk
Az Endresz Csoport és a Komáromi Erődök Barátainak Egyesülete 
január 12-én közösen emlékezett meg a doni katasztrófa 69. évforduló-
járól, emléktábla-avatással és történészi előadással. A méltó helyszínt a 
Monostori erőd patinás falai adták. Míg korábban mindössze egy marok-
nyi ember vett részt a megemlékezésen, addig idén kicsinek bizonyult a 
terem. Az eseményen tiszteletét tette dr. Molnár Attila polgármester is.

Ahogy azt az Endresz Csoport részéről 
Arlett Tamás elmondta, le kell számolni a 
tévhitekkel és féligazságokkal, amelyek Ma-
gyarország második világháborús vonatko-
zásait illetik. A Don-kanyarban történtekről 
sokáig beszélni is tilos volt. Pedig az ott 
elhunyt katonák hősök voltak!  „Feltehetjük 
a költői kérdést, hogy érdemes volt-e az éle-
tüket áldozni. Azok a férfiak nagy szerepet 

játszottak abban, hogy a nyugat nagy része 
nem került szovjet megszállás alá“ – fogal-
mazott Arlett Tamás.  
 
A megemlékezésen részt vett az észak-
komáromi Egy Jobb Komáromért Polgári 
Társulás elnöke, Knirs Imre is, akinek csa-
ládját is érintette a doni katasztrófa. Anyai 
nagyapja, Töltési Károly és apai nagyapja, 
Knirs Gyula is odaveszett a harcok során. A 
családot mélyen érintette a férfiak elveszté-
se, amelyről a mai napig semmiféle hivatalos 
dokumentumot nem kaptak   
 
„Próbáltam kutakodni, de Nagykeszin a 
‚40-es évektől kezdve minden hivatalos 
iratot megsemmisítettek, ugyancsak falakba 
ütköztem egyházi vonalon is. Édesapám a 
tragédia történtekor mindössze 2 éves volt, 
így én már csak a hallottak alapján tudok 
minderről beszélni. Bízunk benne, hogy 
hamarosan a Felvidéken is lehetőségünk 

nyílik méltó módon megemlékezni a doni 
katasztrófa áldozatairól“  
– mondta Knirs Imre.  
 
A rendezvényen jelen volt a Don-kanyar 
című könyv szerzője, dr. Szabó Péter alez-
redes, hadtörténész is, aki részletes törté-
nelmi beszámolóval szolgált a katasztrófa 
előzményeiről, a Don-kanyarnál történ-

tekről, és azok hatásáról. Elmondta, hogy 
Magyarország 1942-ben a német igényeket 
megtagadni már nem tudta, vállalnia kellett 
a szövetségesi kötelezettségeket. A 2. Had-
sereg kialakításánál figyelembe vették, hogy 
a terhelés egyenlően érintse az ország vala-
mennyi részét, ugyanakkor ügyeltek arra is, 
hogy ne a legképzettebb honvédeket küldjék 
a Donhoz.  A hadsereg anyagi felszerelt-
sége, fegyverzete tekintetében viszont arra 
törekedtek, hogy az a lehető legjobb legyen. 
Azonban az ország szűkös anyagi lehető-
ségei miatt ez a „legjobb” így is elmaradt a 
korabeli nemzetközi színvonaltól. A katonai 
vezetők alapvetően egy közép-európai had-
színtérben gondolkodtak, így esélyük sem 
volt  a katonáknak a -40 fokos orosz télben. 
A Don-kanyarban 100-120 ezer katona 
vesztette életét.  A 69. évforduló alkalmából 
a komáromi KEBEL Egyesület emléktábla-
avatással tisztelgett a hősök előtt.               
                                                                      se
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az alapítvány számlaszáma:  
 
Otp kOmárOmi Fiók 11740030-20007030  
az alapítvány adószáma: 19150433111 

az alapítvány elsődleges célja a kOmárOmi  
közgyűjtemények,  a múzeum, a könyvtár és a levél-
tár szakmai munkájának (gyűjteménygyarapítás,  
restaurálás, kiállításOk rendezése, a szőnyi ásatá-
sOk FOlytatása, technikai eszközök beszerzése, hely-
történeti kiadványOk megjelentetése) támOgatása.  
 
napjainkban, amikOr a közgyűjtemények általánOs 
nehézségekkel küzdenek, különösen FOntOs az alapít-
vány a várOsi múzeum, könyvtár és levéltár számára.

Komárom a -on

Kövesse városunk életét  
a www.youtube.com/
user/2900Komarom 

oldalon!

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

kOmárOmi közgyűjteményi közalapítvány 
 

(kiemelten közhasznú)
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Őszintén a tényekről

-Polgármester úr, a városban hónapok 
óta megy a találgatás arról, mennyi pénz 
volt a kasszában, mikor az új városve-
zetés átvette a büdzsét. Vannak olyan 
hangok, amelyek több milliárd forintos 
megtakarításról pletykálnak… 
 
- Nézze, nem szeretnék visszafelé 
mutogatni, hiszen ez így valamivel több 
mint egy év elteltével nem lenne korrekt 
részemről, viszont ha már rákérdezett, 
most utoljára és még egyszer szeretném 
leszögezni, az új városvezetés 1.3 milliárd 
forinttal vette át a komáromi kasszát, 
ugyanakkor ennek az összegnek minden 
egyes fillére előre el volt költve. Hogy 
érthető legyen, olyan ez, mikor valaki 
megkapja a fizetését. Ott van a számláján 
a pénz, viszont minden fillérnek megvan 
a helye: fűtés, villany, víz, közös költség, 
törlesztőrészletek stb. Pontosan így van 
ez egy város költségvetésével is.  Ilyenfor-
mán tehát egyetlen szabadon elkölthető 
forint sem állt rendelkezésünkre a 2010-es 
átvételnél, sőt most már azt is tudom, amit 
akkor sajnos még nem láttunk és a helyi 
adók sajátos rendszere miatt nem is láthat-
tunk, hogy már az előző években meg-
kezdődött a város működési kiadásainak 
címkézett pénzekből való finanszírozása. 
Komáromban az esztelen módon felduz-
zasztott és irreális méretű intézményrend-
szer fenntartása jelentette és jelenti most is 
a legnagyobb problémát. A város korábban 
egyszerűen tovább nyújtózkodott, mint 
ameddig a takarója ért. Ezért hangsúlyo-

zom újra meg újra, hogy szakítanunk kell 
az elmúlt évek elhibázott gazdaságpoliti-
kájával, és vissza kell térnünk a takarékos, 
racionális és ésszerű gazdálkodáshoz, egy 
olyan útra, amely fenntartható pályára 
állítja Komáromot.  
 
-Mégis, ilyen körülmények között 
milyen lehetséges alternatívák állhatnak 
a város előtt? 
 
-Ha egy mondatban kívánnám megfogal-
mazni, akkor azt mondanám: azonnali és 
hatékony intézkedések kellenek. Ebben a 
helyzetben azonban nem lehetünk ennyire 
általánosak. Nézzük a konkrétumokat. 
A város 2009-ben 4,4 milliárd, 2010-ben 
3,6 milliárd, míg tavaly mindössze 2,2 
milliárd forint helyi adót könyvelhetett 
el. Ugyanakkor meg kell érteni, hogy az 
intézményrendszerünk fenntartása több 
mint 2 milliárd forintot emészt fel. Így 
könnyen belátható, hogy fejlesztésekre, 
beruházásra nem marad egyetlen fillérünk 
sem, sőt már annak is örülhetünk, ha a 
működést tudjuk biztosítani. Ez tehát 
az elsődleges célunk: az intézmények 
működési költségeinek zökkenőmentes 
biztosítása, ezen intézmények kiadásainak 
racionalizálása mellett. Célunk továbbá a 
napi likviditás, a fizetőképesség fenntartá-
sa is. Gondolok itt a közüzemi és egyéb, az 
önkormányzathoz érkező számlák időben 
történő kiegyenlítésére. Mindezeknél 
azonban egy valami még fontosabb: átala-
kítani az elmúlt évek ésszerűtlen, pazarló 

gazdasági berendezkedését. Erre vonat-
kozóan nem kevés lépés született már a 
tavaly is, ugyanezen szigorú költségvetési 
várospolitika mentén kell meghoznunk 
idén is a döntéseinket. Summa sum-
marum: a kiadásokat csökkentenünk, a 
bevételeket pedig növelnünk kell. 
 
- E lépések megtételéhez rendelkezésre 
áll-e már részletes terv? 
 
-A helyi adózási rendszer átalakításában 
látom az egyik lehetséges forrásnövelési 
lehetőséget. Az önkormányzat adóosztálya 
a tavalyi év végén megtette a szükséges 
változtatási javaslatokat. Szintén óriási 
gazdasági potenciált látok az ingatlanérté-
kesítésekben, továbbá az ipari parki cégek 
betelepülésének ösztönzésében, elősegíté-
sében. Kollégáim folyamatos tárgyalásban 
vannak. Ennek eredményeképpen néhány 
hónapja vetette meg a lábát nálunk egy 
amerikai tulajdonú nyomdaipari cég, és 
ha az egyeztetések eredményesek lesznek, 
idén tovább bővülhet a park cégeinek szá-
ma. Ha a kiadáscsökkentésről beszélünk, 
először a saját házunk táján kell szétnéz-
nünk. A tavalyi esztendő végén valameny-
nyi önkormányzati tulajdonú cég vezető-
jével leültem személyesen tárgyalni. Arra 
kértem őket, tekintsék át büdzséjüket, 
tegyenek javaslatot, hol, milyen tételekből 
lehetne ésszerű mértékben lefaragni. Úgy 
látom cégeink vezetői pontosan megér-
tették a helyzet komolyságát és súlyát,
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Amíg külföldön arról megy a társadalmi, gazdasá-
gi és politikai diskurzus, hogy az Európai Unió és 

vele az euró képes-e túlélni a jelenlegi válságot, ad-
dig idehaza is komoly finanszírozási gondokkal kell 

szembesülnünk. Komáromban eddig csupán kismér-
tékben éreztette hatását a pénzügyi hitel- és adósság-
válság, az idei évre vonatkozó előrejelzések azonban 
sajnos kedvezőtlenebb jövőképet mutatnak. A város 

helyzetéről, a problémákról és a lehetséges kiútról 
dr. Molnár Attila polgármesterrel beszélgettünk.

és legjobb tudásuknak megfelelően fogják 
az elkerülhetetlen változtatásokat végrehaj-
tani. Ugyanilyen takarékos gazdálkodásra 
kértem és ösztönöztem az önkormányzat 
által fenntartott intézményeket is. Továbbá 
rendkívül fájó, mégis szükséges döntés volt 
a hivatali apparátus létszámának csök-
kentése is. A nagyobb volumenű kiadás-
csökkentő átszervezések közé tartozik a 
városi közétkeztetés új struktúrában való 
működtetése, a szociális intézményeinek 
összevonása, továbbá épületeink fenntartási 
költségeinek csökkentése. Ez utóbbiról, ha 
megengedni, külön szólnék néhány szót. 
Koppánymonostort, Szőnyt és a Molajt is 
beleértve Komáromnak több mint egy tu-
cat közművelődési célú ingatlana van. Ezek 
mindegyikét fűtjük, fizetjük világításukat, 
és vízfelhasználásukat. Jelen gazdasági kö-
rülmények között egyszerűen nem enged-
hetjük meg magunknak ezt a luxust. Így 
lesz olyan épület, amely kizárólag a tavaszi-
őszi időszakban fog nyitva tartani. Fontos 
kiemelnem, hogy mindezen döntések 
meghozatala előtt egyeztettünk a városi 
szakmai kollégiumok tagjaival, valamint a 
városban működő meghatározó gazdasági 
társaságok vezetőivel, és a döntéseket velük 
egyetértésben hoztuk meg. 
 
-Polgármester úr, lépten-nyomon azt 
hallani a városban: „persze értjük mi, 
hogy ezekben a zord időkben meg kell 
húzni a nadrágszíjat, mégis az önkor-
mányzat a tavaly mást se csinált, csak 
támogatásokat osztott… 

-Magam is hallom ezeket a hangokat, tisz-
tában vagyok a kritikával. Nézze, a komá-
romi városvezetés a teljes költségvetés 3-4 
százalékát fordította az elmúlt esztendőben 
a helyi civil- és sportegyesületek támogatá-
sára. Ez az összeg nagyságrendekkel nem 
több, mint a korábbiak, viszont mi minden 
egyes forint elköltésének széles nyilvános-
ságot biztosítottunk. Épp azért, hogy ne 
legyen sumákolás, és a helyiek pontosan 
tisztában legyenek azzal, hogy mire költjük 
a közpénzeket. Korábban nem ez volt 
gyakorlat. Ha pedig figyelembe vesszük azt 
a tényt, hogy éveken át a pénz egyszerűen 
kifolyt a város kasszájából, mi viszont meg-
határozott célokra költöttük el azt, akkor 
látható, hogy minden fillér a városunk javát 
szolgálja. Megjegyzem azonban, sajnos az 
idén nem tudunk még ekkora összeget sem 
támogatásokra fordítani. Ahogy most lá-
tom, az e célokra elkülönített keret a teljes 
költségvetés 2 százaléka körül fog alakulni.  
 
-Beszéltünk takarékoskodásról, át-
szervezésről, ilyen körülmények között 
várhatóak-e fejlesztések, beruházások? 
 
-Természetesen, minden erőnkkel azon 
vagyunk, hogy városunk gyarapodjon, 
szépüljön, hogy az idelátogató, remélhető-
leg növekvő számú turista jól érezze magát 
nálunk, hiszen nem győzöm hangsúlyozni: 
városunk kitörési pontja az idegenfor-
galom. Az alapvető kötelező feladatok 
ellátása mellett épp ezért külső források 
bevonásával több fejlesztést is tervezünk, 

ugyanakkor ezek pontos mentene még a 
pályázati kiírások függvénye. Egy beru-
házásról viszont külön kell szólnom, igaz 
ez nem turisztikai, városszépítő jellegű, 
viszont rendkívül fontos. A költségcsök-
kentő geotermikus rendszer kiépítésről van 
szó. Elkötelezett vagyok az irányban, hogy 
Komárom közintézményeinek nagy részét 
a jövőben a termálvíz fűtse, ezzel nemcsak 
a környezetterhelés csökkenne, de megúju-
ló energiafajtáról lévén szó a fűtés költsége 
is. Ezzel együtt nem mehetünk el szó 
nélkül a tények mellett. A helyzet nehéz. 
A 2010-es önkormányzati választáskor 
azzal a vállalással indultunk útnak, hogy 
városunkat közös elképzelések útján egy jó 
közérzetű, prosperáló településsé formál-
juk, ahol minden fejlesztés, beruházás az itt 
élők érdekeit szolgálja.  Sajnos ezt a tervet 
átírta az élet, egyelőre válságkezelésre kell 
berendezkednünk. Bevallom, városveze-
tőként magam is szenvedek a kialakult 
helyzettől, ugyanakkor nem menekülhetek 
el előle. A feladat adott, meg kell oldani. A 
megoldást pedig legjobb tudásunk szerint, 
a nap minden percében megfeszített 
munkával keressük. Bízom benne, hogy 
rövidesen túl leszünk ezen a mélyponton. 
Ehhez kérem a komáromiak támogatását. 
Össze kell fognunk, hiszen mint ahogy 
azt számos történelmi példa is bizonyítja: 
a legnagyobbnak látszó akadály is köny-
nyűszerrel legyőzhető, ha azt a közösség 
valamennyi tagja akarja.  
                                                                      rg
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„ A felelemelkedés 
lehetősége”
A tavalyi esztendő végén a kormány döntött a köznevelés  
átalakításának kérdésében. Az új törvény legfontosabb  
kitételeit Berczellyné Nagy Mariannal a komáromi  
önkormányzat intézményfelügyeleti  
osztályvezetőjével elemeztük ki.

-Sokan fogalmaztak meg kritikát az új 
közoktatási törvénnyel kapcsolatban. 
Maga a miniszterelnök is többször kért 
módosítást. Végül mégis sikerült kompro-
misszumra jutni. 
 
-Azt gondolom, hogy ez a törvény új ala-
pokra helyezi az oktatást, nevelést, és jóval 
inkább a generációk nevelésére helyezi a 
hangsúlyt, mint az eddigi jogszabályi kör-
nyezet. Végre olyan alapértékeket fogalmaz 
meg az új köznevelési törvény, amelyek 
minden állampolgár számára példaként 
állíthatók. Pedagógusként állítom, hogy a 
gazdaság teljesítményénél sokkal fontosabb 
az oktatásügy „teljesítménye”. A tanárok, 
oktatók feladata, hogy olyan kiművelt em-
berfőket adjanak a jövőnek, akik később sta-
bil pontjai lehetnek majd a társadalomnak, 
így persze a gazdaságnak is. Ezért vallom, 
hogy az oktatás színvonala nagyban kihat a 
következő generációk mérhető, közgazda-
ságilag is kifejezhető teljesítményére. Azt 
gondolom, hogy az utóbbi évek romboló jel-
legű, szélsőségesen liberális oktatáspolitikája 
után, végre sikerült olyan törvény alkotni, 
amely új alapokra helyezi az oktatásügyet.
-Kezdjük az óvodánál. Itt van-
nak-e, és ha vannak, milyen ter-
mészetűek a változások?

-Az új köznevelési törvény alapján három 
éves kortól lesz kötelező az óvodába lépés. A 
gyermek abban az évben, amelynek augusz-
tus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, 
a nevelési év kezdő napjától legalább napi 
négy órában óvodai foglalkozáson kell, hogy 
részt vegyen. A jegyző- egyházi és magán-
intézményben a fenntartó a szülő kérelmére 
és az óvodavezető, valamint a védőnő egyet-
értésével, a gyermek jogos érdekét szem 
előtt tartva, felmentést adhat a kötelező 
óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a 
gyermek családi körülményei, képességeinek 
kibontakoztatása, sajátos helyzete ezt indo-
kolja. Az a gyermek, akinél azt a szakértői 
és rehabilitációs bizottság javasolja, további 
egy nevelési évig az óvodában maradhat, és 
ezt követően válik majd tankötelessé. 
 
-És mi a helyzet az alsó fokú oktatás 
területén? 
 
-A törvény rögzíti: az iskoláknak sokolda-
lúan és tárgyilagosan kell közvetíteniük az 
ismereteket, a vallási, világnézeti informá-
ciókat, tiszteletben tartva a tanuló, a szülő 
és a pedagógus vallási, világnézeti meg-
győződését. Lehetővé kell tenni továbbá, 
hogy a gyermek egyház által szervezett 
hit- és vallásoktatásban vehessen részt. Azt 
gondolom, a mai lelkiélettől mentes világ-
ban az erkölcsi útmutatás a legfontosabb a 

diákok életében. Tartást ad. További fontos 
változás, hogy a jövőben valamennyi iskola 
állami fenntartású lesz, a települési önkor-
mányzatok azonban egyedi megállapodás 
alapján visszavehetik azokat. Így a rendszer 
átláthatóbbá válik, a fenntartási költségek 
pedig nagyságrendekkel kisebbek lesznek, 
mint a jelenlegi körülmények között. A 
tankötelezettség korhatárát ezzel együtt 18 
évről 16-ra szállították le.  
 
-Ez is egy sokat támadott pont volt… 
 
-Igaz, viszont megkérdezném azokat, akik 
támadták, vagy épp támadják az új tan-
kötelezettségi korhatár bevezetését, hogy 
tanítottak-e már olyan 28 fős hatodikos 
osztályban, ahol több 16-17 éves túlkoros ül. 
Ezek a gyermekek magatartásproblémáik 
mellett általában számos tanulási problé-
mával is küzdenek. Nincsenek jó hatással 
társaikra, a pedagógus munkáját pedig 
ellehetetlenítik. Azt hiszem egy ország döb-
bent meg a pár hónappal ezelőtt a médiában 
bemutatott „tanárverős” videók láttán. Nos, 
ezek az esetek is azt bizonyítják, hogy a 
kiugróan túlkoros gyermekeknek, fiatalok-
nak inkább a munka világában, semmint 
az iskolapadban a helyük. Persze mindezzel 
nem azt akarom mondani, hogy aki túlko-
ros, az eredendően rossz magaviseletű, csak 
a napi gyakorlatban, a pedagógusokat ért 
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tapasztalatok fényében gyakran ez a tény. 
Hogy a gyermek ne csatangolhasson az 
iskolán kívül, a jogszabály pontosan meg-
határozza az egész napos iskola feltételeit is. 
Ez természetesesen egy választható oktatási 
forma. Ezen iskolaszervezési metódus 
esetén nincs mód arra, hogy a tanulókat 
felmentsék foglalkozások alól. Itt jegyzem 
meg, hogy általános iskolában a nevelés-
oktatást a délelőtti és délutáni tanítási 
időszakban oly módon kell megszervezni, 
hogy a foglalkozások legalább 16.00 óráig 
tartsanak, továbbá 17.00 óráig - vagy addig, 
amíg a tanulók jogszerűen tartózkodnak az 
intézményben - gondoskodni kell a tanulók 
felügyeletéről.  
 
-A bírálók gyakran azzal támadták a 
törvényt, hogy az túlzottan is leszűkíti a 
gyermek mozgásterét, nem veszi figye-
lembe az egyedi eseteket. 
 
-Erre csupán egyetlen törvényi kitétellel 
válaszolnék, miszerint az iskola igazgatója 
a szülő kérésére legfeljebb egy alkalommal 
engedélyezheti az iskola első évfolyamának 
megismétlését, akkor is, ha a tanuló az előírt 
tanulmányi követelményeket sikeresen 
teljesítette. Ebben az esetben a megismét-
lendő évfolyamról nem kap bizonyítványt a 
tanuló. A szülő kérésére az iskola magasabb 
évfolyama is megismételhető legfeljebb 
egy alkalommal. Azt gondolom, hogy ez a 
törvényi kitétel messzemenően tekintettel 
van az egyéni érdekekre. További fontos, 
jogokat védő szabály, hogy a gyermekeknek, 
a pedagógusoknak és a szülőknek joga lesz 
az oktatási jogok biztosához fordulni. 
 
-A testnevelés órák számának meghatá-
rozásával kapcsolatban végül is mit mond 
a törvény? Emlékszem, korábban erről is 
ment a találgatás. 
 
-Már a törvénytervezet első változata 
is leszögezte, hogy a nappali rendszerű 
iskolai oktatásban azon osztályokban, ahol 
közismereti oktatás is folyik, a mindenna-
pos testnevelést heti öt óra keretében kell 
megszervezni. Ebből legfeljebb heti két óra 
meghatározott feltételek mellett kiváltható. 
Azt gondolom, hogy ma, amikor a diákok 
szabadidejük nagy részében a számító-
gép előtt ülnek, esetleg televíziót néznek, 
fontos, hogy legalább az iskola próbálja őket 
rávenni a mozgásra. Ez persze nem csupán 
személyes érdekük, de nemzeti érdek is. 
Az a nemzet, amelyik egészségesebben él, 
valószínűleg egészségesebbé is válik, mind 
szellemileg, mind pedig testileg. Arról 
nem is beszélve, hogy érdemes megvizs-
gálni, mennyit költ ma az egészségügy a 

szív- és érrendszeri betegségekkel élőkre, 
vagy épp az elhízás miatti szervi bajokkal 
küzdőkre. A testnevelés és a rendszeres 
testmozgás segít abban is, hogy ezeket 
a bajokat megelőzzük, így egészségügyi 
kiadásainkat is jelentősen csökkentsük.

-A pedagógusok társadalmi és anyagi 
megbecsülésén hogyan kíván pozi-
tív irányban változtatni a törvény?

-Az elfogadott szöveg tartalmazza a peda-
gógus életpályamodell bevezetését, amely 
2013-ban léphet életbe. A pedagógusok 
gyakornok, pedagógus I., pedagógus II., 
mesterpedagógus és kutatótanár fokoza-
tokat érhetnek el. Az egyes fokozatokhoz 

meghatározott fizetési kategóriákat rendel a 
törvény. Ugyanakkor némileg szigorodnak 
az elvárások is. A pedagógusok a heti teljes 
munkaidő nyolcvan százalékát, azaz kötött 
munkaidőt az intézményvezető által meg-
határozott feladatok ellátásával kötelesek 
tölteni, a munkaidő fennmaradó részében a 
munkaideje beosztását vagy felhasználását 
maguk jogosultak meghatározni. A teljes 
munkaidő 55-65 %-ában tanórai és egyéb 
foglalkozások megtartása rendelhető el. A 
kötött munkaidő fennmaradó részében a 
pedagógusok a nevelés-oktatást előkészítő, 
nevelés-oktatással összefüggő egyéb fel-
adatokat, tanulói felügyeletet, továbbá eseti 
helyettesítést látnak el. Megjegyzem ugyan-
akkor, hogy ez eddig sem volt másképp. 
Hazánk pedagógusai eddig is erejükön felül 
teljesítettek, és az elvárható maximumot 
nyújtották. 

-A törvény számos programot is kínál, 
melyek ezek? 
 
- Az általános és középfokú iskolákban 
lehetőség nyílik köznevelési „Híd” prog-
ramok megszervezésére, amelyek segít-
séget nyújtanak a tanulónak a középfokú 
nevelés-oktatásba és a szakképzésbe való 
bekapcsolódáshoz, vagy épp a munkába 
álláshoz, valamint az önálló életkezdéshez. 
A tehetséggondozás kereteit a Nemzeti 
Tehetség Program adja, amelyet a Nemzeti 
Tehetség Alap támogat. A program célokat 
jelölhet ki a köznevelési intézményeknek, és 
tartalmazza a feladatok finanszírozásának 
módját is. A „Határtalanul” tanulmányi 

kirándulási programokat a jövőben 
nem a 9-10. évfolyamon, hanem a 
7 -12. évfolyamra járó diákoknak 
szervezik meg. A határon túli kirán-
dulásokat a központi költségvetés 
támogatja. Ezzel a programmal je-
lentősen növelhető a nemzeti egység 
megteremtése, amely nemcsak célunk 
kell, hogy legyen, de kötelességünk 
is. Összességében az új törvény tehát 
a nevelésre helyezi a hangsúlyt, és 
olyan alapvető emberi és nemzeti 
értékek is megjelennek benne, mint a 
magyarságtudat erősítése és a haza-
szeretetre való nevelés. 
 
-Az elmondottak alapján az elfoga-
dott törvény tehát valóban a nemzet 
érdekeit szolgálja majd. Ugyan-
akkor egyelőre úgy tűnik, az unió 
válsága nemcsak elért minket, de 
fojtogat is. A válság Komáromban 
is érezhető. 
 
-Igen, sokáig úgy tűnt, hogy kivételes 
a város helyzete, de aztán a legna-

gyobb adózóink által fizetett iparűzési adó 
mértéke bőven elmaradt a prognosztizált 
mértéktől. Kényszerpályán vagyunk, napi 
fizetési problémákkal küzdünk. Így sajnos, 
ahogy az hazánk legtöbb településén már 
évek óta gyakorlat, az idén nem tudjuk 
biztosítani a közalkalmazottak részére 
adható cafeteriát. A juttatást csupán hitelből 
tudnánk finanszírozni, ez viszont újabb 
adósságspirálba sodorná az önkormányza-
tot, ami vállalhatatlan. Ugyanakkor rend-
kívül fontosnak tartjuk a közalkalmazottak 
ilyetén megbecsülését, így polgármester úr 
határozottan azt kérte, hogy amint lehető-
ség van rá, vezessük vissza a rendszerbe az 
egyébként kiegészítő juttatásként adható 
cafeteriát.   
 
 
                                                                       rg



„szükségessé vált a helyi 
adórendszer átalakítása”

kOmárOm adórendszere immár egy évtizede váltOzatlan vOlt. 
ugyanazOk az adónemek, ugyanazOk az adómértékek. talán Felesle-
ges is arról beszélni, hOgy időközben mennyire megváltOzOtt a gaz-
dasági környezet. épp ezért elengedhetetlen vOlt, hOgy a várOs adó-
rendszerében is váltOzásOk következzenek be. a részletekről musicz 
anikót, az önkOrmányzat adócsOpOrtjának vezetőjét kérdeztük.
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-Jelenleg milyen adónemek vannak ér-
vényben a városban? 
 
-Három különböző típusú adóról beszél-
hetünk. Az első csoportba az úgynevezett 
vagyoni típusú adók tartoznak, így az 
építmény és a telekadó, a következő a kom-
munális jellegű adók, ide a magánszemély 
kommunális adóját és a az idegenforgalmi 

adót sorolhatjuk, míg a helyi iparűzési adók 
körét az állandó és az ideiglenes jelleggel 
végzett iparűzési adók teszik ki. A városi 
adórendszer átalakítása időszerű volt, hiszen 
a rendszer elavult, immár tíz éve változat-
lan, így egyértelművé vált, hogy változtatá-
sok nélkül ez nem tartható fenn. Egyébiránt 
a változtatások azután történtek, hogy 
városunk adómértékeit összehasonlítottuk 
a megyénk városaiban alkalmazotakkal. 
Ebből a szempontból Komáromban az adók 
a megyei mértékek alsó határán helyezked-
nek el. 
 
-Beszéljünk ezekről részletesen is. 
 
-Az építmény-
adóval kezdeném: 
fontos, hogy az 
építményadó 
nem ugyanaz, 
mint az ingat-
lanadó. Tehát a 
komáromiaknak 
továbbra sem kell 
otthonuk után 
építményadót, 
azaz ingatlan-
adót fizetni. A nem lakás céljára szolgáló 
építmény adóköteles. Mentes az adókö-
telezettség alól az az építmény, melynek 
tulajdonosa betöltötte a 70. életévét. Ez 
a mentesség nem adható, ha az építmény 
gazdasági tevékenység céljára szolgál,  a 
tényleges használója nem azonos a tulajdo-
nossal, vagy az építmény bérbe van adva. Az 
adó mértékét az építmény m2-ben számított 
hasznos alapterülete alapján számítjuk ki. 
Az adó éves díja garázs esetén 300 Ft/ m2, 
üdülőnél 400 Ft/m2, kereskedelmi egység, 
szállásépület, üzlet, iroda, magánrendelő, 
gyógyszertár esetén 800 Ft/ m2, minden 

egyéb építménynél pedig 500 Ft/ m2.
A vagyoni típusú adók közül a telekadóról is 
kell beszélnünk. Az adófizetési kötelezett-
ség alól ebben az esetben a magánszemélyek 
mentesülnek, kivéve persze akkor, ha a 
magánszemély az adott területen vállalko-
zási tevékenységet folytat. A telekadó alapja 
a telek m2-ben számított területe. Ennél az 
adófajtánál  is differenciáltan történik a szá-

mítás. Az adó évi mértéke 
100 illetve 200 Ft / m2 kö-
zött változik attól függően, 
hogy a telek a város mely 
részén található. 
 
-Ezek az adónemek eddig 
is megvoltak Komárom-
ban. Új elemként jelent 
meg azonban a magánsze-
mély kommunális adója. 

Pontosan mit is jelent ez, mi indokolta a 
bevezetését, és ami a legfontosabb: mek-
kora terhet jelent? 
 
- Hazánk több településéhez hasonlóan 
az idei évtől Komáromban is bevezetésre 
került a magánszemély kommunális adója. 
Ez az adóforma közvetlenül a település-
részek, városrészek fejlesztési forrásaként 
szolgál. Az így befolyó bevétel fejlesztéseken 
keresztül visszakerül a lakókörnyezetbe. A 
magánszemély kommunális adóját Komá-
romban a lakás céljára szolgáló építmények 
után szabtuk meg. Mértéke 5000-9000 Ft/
lakás/év, ami háztartásonként átlagosan 

havi 750 forint. Úgy gondolom ez az összeg 
még kifizethető a családok számára. Mentes 
az adókötelezettség alól az a lakás, melynek 
hasznos alapterülete nem éri el a 30 m2-t.  
 
Ugyanakkor itt jegyzem meg, hogy hama-
rosan valamennyi komáromi háztartás meg 
fogja kapi postai úton a BEVALLÁST 
és MEGÁLLAPODÁST, amelyet 
legkésőbb 2012. március 30-ig kérünk 
visszajuttatni Komárom Város Önkor-
mányzatának adóosztályához. Címünk, 
2900 Komárom, Szabadság tér 1., azaz a vá-
rosháza épülete. További kérdésekkel pedig 

az 541-326-os telefonszámon fordulhatnak 
hozzánk bizalommal. A kommunális típusú 
adók részletes tárgyalásakor meg kell még 
említenem az idegenforgalmi adót, amely-
nek alapja a városunkban megkezdett ven-
dégéjszakák száma. Mértéke személyenként 
és vendégéjszakánként 300 Ft. Minden 1 Ft 
beszedett idegenforgalmi adót a központi 
költségvetés további 1,5 Ft-tal egészít ki. Ez 
az adónem eddig is érvényben volt nálunk.  
 
-Talán a legfontosabb és legnagyobb 
bevételt produkáló adók közé tartoznak az 
iaprűzési adók… 
 

-Így van. Komárom ebből a szempontból 
sokáig rendkívűl szerencsésnek mondhat-
ta magát, hiszen az ipari parki cégektől 
származó iparűzési adó milliárdos bevételt 
jelentett a város számára. Azonban ismerjük 
a tényeket. Az egyre csak mélyülő gazdasági 
válság miatt legnagyobb adózóink piaci 
helyzet is meggyengült átmenetileg.  
 
Fontos megérteni, hogy az önkormányzat 
mozgásterét számottevően a helyi ipar-
űzési adó befolyásolja. Mivel az állandó 
jelleggel végzett iparűzési adó mértékénél 
a legtöbb városhoz hasonlóan a törvényi 
felső határt alkalmazzuk, így az tovább 
nem emelhető, a törvényi maximumon, 2 
% -ban került megállapításra. Az ideiglenes 
jelleggel végzett iparűzési adó mértékét 
pedig 5000 Ft/napban határoztuk meg. 
Azt reméljük, hogy a helyi adórendszer 
átalakításával, valamint az ehhez páro-
suló ésszerű és racionális költségvetési 
politikával Komárom továbbra is kivételes 
helyet foglalhat el a hazai városok között.
  
                                                                      
 
 
 
                                                                        rg

„A városi adórendszer  
átalakítása időszerű volt,  

hiszen a rendszer elavult, 
immár tíz éve változatlan.”

„A komáromiaknak továbbra 
sem kell otthonuk után építményadót, 

azaz ingatlanadót fizetni,  
a nem lakás célú építmény  

viszont adóköteles.” 
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- A városban egyre-másra hallani, hogy 
bezárt a Csokonai, bezárt a szőnyi műve-
lődési ház, és a sort még hosszan lehetne 
folytatni... 
 
-Való igaz, hogy ez a helyzet, ugyanakkor a 
bezárás csupán átmeneti jellegű, és csak és 
kizárólag a téli időszakra, a fűtési szezonra 
szól. 
 
-Ennyie nincs pénz? 
 
- Ennyire. Nézze, azt látni kell, hogy a 
városnak messze több kulturális és sport-
célú ingatlana van, mint amennyit jelen 
körülmények között fenn tudunk tartani. 
Igaz azonban az is, hogy ezek között nincs 
egy olyan, amely minden funkciójában 
megfelelne a 21. század követelményeinek. 
Ugyanakkor sajnos az is tudomásul veendő 
tény, hogy a jelenlegi anyagi kondícióink 
között egyszerűen képtelenek vagyunk fi-
nanszírozni ennyi létesítményt. Képtelenség 
fizetni a rezsit.  
 
Továbbá azt is meg kell érteni, hogy ezeket 
a „karcsúsító” intézkedéseket akkor is meg 
kellett volna tennünk a város érdekében, ha 
épp nem lenne válság. Hiszen minden egyes 
fillér, amit az energetikailag korszerűtlen 
létesítmények fűtésére fordítunk, komoly, a 
jövőnket megalapozó fejlesztések elől veszi 
el a forrást. Így a 2012. évi energiagazdálko-
dási, és üzemeltetési feladatok áttekintése-
kor, elemzésekor a gazdasági lehetőségeket 
figyelembe véve úgy döntöttünk, hogy 
szükséges a Kft. kezelésében álló létesítmé-
nyek közül némelyek időszakos lezárása, és 
feladataik átcsoportosítása más létesítmé-
nyekbe.  
 
-Nézzük konkrét példákon keresztül, 
mely épületek érintettek? 
 
- Rendben, akkor menjünk végig a létesít-
ményeken. A Csokonai Művelődési Köz-
pont feladatait, a szakköröket, a próbákat, 
és a kiállításokat áthelyeztük más létesít-

ményekbe. Ezt követően január közepétől 
a fűtési időszak végéig, temperáló fűtés 
mellett lezártuk az épületet. A bezárás érinti 
a felhasznált villamos-, és földgáz-energia 
mennyiségét. Számításaink szerint ezzel 
mintegy 1 millió forintot spórolunk meg a 
város számára. A monostori Dózsa György 
Művelődési Ház kihasználtsága a hétközna-
pokon  eddig is minimális volt. A terme-
ket használókkal egyeztetve áthelyeztük 

őket a Berecz Dezső Sporttelep közösségi 
helyiségébe, illetve a helyi általános iskola 
épületébe. A fűtési időszakban ezenkívül 5 
bált, illetve egyéb olyan közösségi eseményt 
tartanak a szervezők, amelyeket más léte-
sítménybe áthelyezni nem tudtunk. Ezek 
kiszolgálását biztosítjuk. Ezzel mintegy 200 
ezer forintot „hoztunk vissza a költségve-
tésbe”. A szőnyi Petőfi Sándor Művelődési 
Ház esetében kissé más a helyzet. Ott a ki-
használtság viszonylag nagy, bár ezek főleg 
a SZŐKE saját csoportjainak összejövetelei. 
Ezek a csoportok az épület hátsó termében 
végzik foglalkozásaikat. Ebben a teremben 
a használaton kívüli időszakban, a létesít-
mény többi részében pedig folyamatosan 
temperáló hőmérsékletet biztosítunk, ezzel 
szintén mintegy 200 ezer forintot tudunk 
megtakarítani. 
 
-A sportcélú létesítményeknél hogyan 
alakul a helyzet? 
 
- A molaji tornaterem feladatát erősen korlá-
tozni kellett, mert ez az egyik legnagyobb 

energiát felhasználó építmény. Célszerű-
nek láttuk működését a fűtési időszakban 
hosszabb időre felfüggeszteni. A kalkulált 
megtakarítás összege 1 millió körül alakul. 
Itt térnék ki a Cathedra Oktatási Központra 
is, ahol a korábban lekötött programokat 
januárban még megtartottuk, de február-
tól, ha nincs érdeklődés a bérlők részéről, 
vagy a kft. nem veszi saját kezelésébe az 
üzemeltetését, lehetőség nyílik az időszakos 

bezárásra. A tervek szerint csak egyeztetett 
programok esetén nyitna ki a ház. Ezzel 
a lépéssel szintén mintegy 1 millió forint 
takarítható meg. Végül, de nem utolsó sor-
ban beszélnünk kell a KVSE Sporttelepről, 
amelyet 2011 novemberétől zártuk le. A be-
zárás egészen március elejéig tart. Az épület 
időszakos bezárása havi szinten 600.000 Ft 
megtakarítást jelent, így összesen 2.400.000 
Ft spórolható meg.  Látszik, hogy az 
alapprobléma az, hogy olyan létesítménye-
ket kell fenntartanunk, például a molaji 
tornaterem esetében, amelynek havi költsége 
1 millió forintra rúg, miközben az általa 
generált bevétel még maximális kihasznált-
ság mellett is a 100 ezer forintot sem éri el.  
Összességében tehát úgy számolunk, hogy 
2012 első felében az összehangolt és át-
gondolt takarékoskodási lépésekkel közel 6 
millió forintot sikerül majd megspórolnunk, 
a város és a komáromiak számára. 
 
 
 
                                                                       rg

Takarékoskodik  
a Kulturális és Sport Kft. is
Lerágott csont, mégsem lehet eleget beszélni róla. Nemcsak hazánk, de az unió is szenved az euróválság hatá-
saitól. A gondokat sajnos már napi szinten, a saját bőrünkön is érezzük. Komáromban is számos költségcsök-
kentő intézkedést kellett hozni, amely alól a város fenntartásában lévő kulturális és sportcélú ingatlanok sem 
képezhettek kivételt. A Komáromi Kulturális, Sport és Szabadidő Kft. ügyvezetőjét, Vizeli Csabát kérdeztük.

„Összességében tehát úgy számolunk, hogy 2012 
első felében az összehangolt és átgondolt  

takarékoskodási lépésekkel, közel  
6 millió forintot sikerül majd meg-
spórolnunk, a város és a komáromiak számára.”
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A magyar kultúra napja Komáromban
Január 22-én délután a zsúfolásig megtelt Jókai moziban rendeztek ünnepséget a magyar kultúra napja al-
kalmából. Idén először került sor a testület által alapított Komárom Város Kultúrájáért Díj átadására is.

Az elismerést György Károlyné Rabi Lenke 
a Jókai Mór Városi Könyvtár igazgatója, és 
Medveczky Szabolcs zeneszerző, karnagy 
vehette át dr. Molnár Attila polgármes-
tertől. A délután további részében Szép 
szerelmem, Magyarország címmel Tolcsvay 

Béla és Nemcsák Károly tartott zenés-ver-
ses előadói estet. A magyar kultúra napját 
1989 óta ünnepeljük január 22-én, annak 
emlékére, hogy Kölcsey Ferenc 1823-ban 
ezen a napon tisztázta le Csekén a Him-
nusz kéziratát. Az évfordulóval kapcso-

latos megemlékezések alkalmat adnak 
arra, hogy nagyobb figyelmet szenteljünk 
évezredes hagyományainknak, gyökere-
inknek, nemzeti tudatunk erősítésének, 
felmutassuk és továbbadjuk a múltunkat 
idéző tárgyi és szellemi értékeinket.         rg

Medveczky Szabolcszeneszerző,  
karnagy

1979-ben született Budapesten. Zenei tanulmányait ütőhangszeres-
szakon végezte a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskolában, 
illetve a győri Széchenyi István Egyetemen. 2004-től a komá-
romi Egressy Béni Zeneiskola korrepetitora lett. Karmesterként 
2005 és 2009 között az Egressy Béni Zeneiskola Lehár ifjúsági 
zenekarát vezette. Több opera, zenés komédia, musical, nagy-
operett, zenés mesejáték betanítója és közreműködője volt. Első 
komolyabb művét, a Komáromi ünnepi misét 2008 nyarán írta. 
A darab bemutatójára 2009 májusában került sor. 2010 tavaszán 
első zongoraversenye is felcsendült Észak-Komáromban. Ez év 
augusztusában karmesterként működött közre Erkel: Bánk bán 
című operájának színrevitelében. A Teátrum Színházi Polgá-
ri Társulás által színpadra állított darabot azóta is nagy sikerrel 
játsszák a Felvidéken. A Mikolasek Zsófiával közösen jegyzett, 
az Egressy Béni Zeneiskola növendékei számára írt Ali Khodzsa 
és a bölcs kisfiú története című zenés mesejátékát 2011 tavaszán 
mutatták be nagy sikerrel. 2011 őszén az Erkel Ferenc zenekar-
ral és a Teátrum Színházi Polgári Társulással karöltve színpadra 
állította Lehár Ferenc: Luxemburg grófja című operettjét. Jelenleg 
az Észak-komáromi Comorra kamarazenekar művészeti veze-
tője és karmestere és a Győri Nemzeti Színház munkatársa.

György Károlyné Rabi Lenke   
könyvtárigazgató

1988-ban magyar-történelem szakos tanári és könyvtárosi diplomá-
val iskolai könyvtári szaktanácsadóként helyezkedett el a komá-
romi Jókai Mór Városi Könyvtárban. 2003-tól a városi könyvtár 
igazgatója. 1991 óta foglalkozik a Jókai- és a helyismereti gyűj-
temény gondozásával, és helyismereti tájékoztatással. A meglévő 
állományt az elmúlt évek során sikerült a duplájára gyarapítania. 
Helyismereti tevékenységét az ország határain belül és külföldön 
is ismerik, szakmai kapcsolatai vannak osztrák, szlovén, szlovák 
kutatókkal és határon túli magyar kollégákkal. Az első helyis-
mereti kiállítása a könyvtár 40 éves jubileumi tárlata volt. Ezután 
kollégáival elindította a Könyvtári Minitárlat sorozatot. 2004-
ben, Jókai Mór halálának 100. évfordulója alkalmából rendezett 
Jókai emléknap egyik fő szervezője volt. Ugyanebben az évben 
indította útnak a könyvtár Irodalmi Kávéház sorozatát. 2006-
ban az 1956-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulójának 
dokumentumkiállításával megalapozta a városi könyvtár digitális 
dokumentumgyűjteményét. A gyermekolvasók hazaszeretetre 
nevelését, a szülőföldhöz kapcsolódását célozta az a helyismere-
ti kalandozásnak nevezett program, melyet 2008-ban a Mátyás 
király év, 2009-ben a szabadságharc évfordulójára állított össze.



„Fel tudunk érni az égig”

Hogyan vetődött föl Önökben a 
közös munka ötlete? 
 
Nemcsák: 2004-ben Bubik István 
kollégám és barátom itthagyott 
bennünket. Az ő emlékére és családja 
megsegítésére szerveztünk egy jóté-
konysági estet, melyre Tolcsvay Bélát 
is meghívtam. Már régen szerettem 
volna létrehozni egy olyan műsort, 
melynek fő irányvonalát a versek 
adják. Egyedül azonban bátortalan 
voltam egy ilyen kalandhoz, ám 
ekkor jött Tolcsvay Béla. Hónapokon 
keresztül beszélgettünk, kerestük 
azt a dramaturgiai vonalat, melyre 
a verseket fel tudjuk fűzni. Amikor 
a köteteket lapozgattam, félelem 
és gyönyörűség egyszerre volt jelen 
bennem, hiszen olyan gazdag a 
költészetünk, hogy minden egyes 
versért, melyet ki kellett hagynunk, 
fájt a szívem. Miután megtaláltuk a 
megfelelő címadó dalt az esthez, már 
nem volt olyan nehéz összeállítani az 
egy órás műsort.  
 
Melyikük ízlésvilága tükröződik 
jobban a versek által? 
 
Tolcsvay: A kimondott szó művé-
szeiben nagyon hiszek. Szerencsének 
tartom, hogy az életben több művész-
szel sikerült színpadra állnom, mert 
a mai napig tanulok tőlük. Mivel 
minden szót újra ki kell mondani, 
ahogy ezt Váczi Mihály annak idején 
megfogalmazta, ezért boldogsággal 
töltött el, hogy Nemcsák Károly 
beválogatta azokat a verseket is, 
melyeket nekem a gimnáziumban 
még meg kellett tanulnom. Manapság a versekkel hadilábon állunk. 
Véleményem szerint a muzsikának szolgálnia kell azt a mondaniva-
lót, amit a költészet meghatározott.  
 
Ahogy azt előbb Tolcsvay Béla is mondta, manapság valóban 
hadilábon állunk a versekkel. Közelebb hozható a költészet a 
zene által? 
 
Nemcsák: Az a tapasztalatunk, hogy örömet szerzünk a közönség-
nek. Nincs távolságtartás, sokkal inkább egymásra találás. Hiszen 
ha jól belegondolunk, a lelkünk mélyén mindig ott vannak a versek, 

a dalok. Egyfajta segédeszközök, hogy 
rátaláljunk az érzelmeinkre.  Az est 
folyamán több Petőfi-vers is elhangzik. 
Elképesztő, hogy ezek a majd’kétszáz 
évvel ezelőtt született költemények meny-
nyire aktuálisak, mintha csak ma íródtak 
volna. Ez pedig nagy misztikumot ad a 
költészetnek, örök érvényűvé válnak a 
gondolatok. Így talán el tudjuk érni azt is, 
hogy a könyvespolcon porosodó köteteket 
újra kézbe vegyék az emberek  
 
Évek óta járják az országot. Tervezik  
esetleg egy újabb kama-
raest létrehozását?
Nemcsák: A szép szerelmem, Magyar-
ország egy jól összeválogatott, minden 
pillanatban vállalható est. Egy létező do-
log, így nem tervezzük, hogy befejezzük. 
Ám ahogy ez a műsor létrejött, úgy lét-
rejöhet a következő is. Az a véleményem, 
hogy az életünkben sok minden irányítot-
tan történik.Ha úgy érezzük majd, hogy 
valamit ki kell beszélnünk magunkból, 
akkor biztosan megszólalunk, de lehet, 
hogy más formában. Ami esetleg gátat 
szabhat, az az időhiány. Én a József 
Attila Színház vezetése mellett Soprontól 
Békéscsabáig járom az országot a Turay 
Ida Színház repertoárjával. Tolcsvay Béla 
pedig 2011 nyarán egy grandiózus táncos 
daljátékot állított színpadra. Mindezeket 
életben tartani nem kis feladat.  
 
A grandiózus daljáték nem más, mint 
Az égig érő fa, melynek ősbemutató-
jára 2011 augusztusában került sor a 
máriaremetei Templomkertben.  
 
Nekem, ha szabad így mondanom, több 
mint 40 éves mániám az égig érő fa motí-

vuma, a magyar mitológia és mondavilág megszólaltatása. Próbá-
lom ezeket fogyaszthatóvá tenni a mai ember számára. Így alakult 
ki az a sajátos hangzásvilágom, amit nem tudok mihez hasonlítani. 
Keverednek benne a rockzenei elemek és a népi motívumok. Én gi-
tárral kezdtem az életem és azzal is folytatom, miközben próbálom 
megtartani az égig érő fa mondanivalóját. Vagyis azt, hogy meg kell 
felelnünk önmagunknak és a helyes úton kell járnunk, s akkor fel-
juthatunk az égig. Mert nem igaz, hogy a szeretet kimúlik. A lelkek 
igenis éhesek mindarra a szépségre, amit a kultúránk létrehozott. 
Én hiszem, hogy Európa közepén fel tudunk érni az égig.  
                                                                                                               se

A magyar kultúra napja alkalmából Nemcsák Károly és Tolcsvay Béla adott kamaraestet  
Szép szerelmem, Magyarország címmel a Jókai moziban. A színművész és a zenész évek óta  
járja az országot, megmutatva, hogy milyen gazdag is a magyar költészet és a népzene.
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Mesélő képeslapok:  
a Szabadság tér Ezúttal városunk legszebb teréről, a Szabadság térről 

és az ott található épületről, így a mai Petőfi Sándor 
Általános Iskola történetéről mesélnek az 1927-ben, 
1936-ban, 1987-ben és 2010-ben készült képeslapok.

A tér közepén áll a Hősök emlékműve, mely egy mészkő alapza-
ton lévő, sebesülten is harcoló honvédet ábrázol. A bronzszobor 
Zsákodi Csiszér János alkotása, az első világháború komáromi 
halottainak állít emléket. A szobor 1923-ban készült, de avatási 
ünnepségére csak 1931-ben kerül sor. 
 
A tér nyugati oldalán látható a neobarokk stílusban épült, díszes 
külsejű, kétemeletes Magyar Királyi Állami Polgári Fiú–és Leány-
iskola, a mai Petőfi Sándor Általános Iskola, melyben 1945 és 1964 
között a Jókai Mór Gimnázium is működött. Az intézmény a város 
északi részének elcsatolása után, 1920-ban kezdte meg működését, 
eleinte polgári iskolai tanfolyam jelleggel a Gyár utcában, majd az 
Erzsébet téren kapott elhelyezést, 1922-től pedig a méntelep épüle-
tében. Iskolai besorolást 1923-ban kapott. Első igazgatója Lebisch 
Vince volt. 
 
Az iskola az építését Alapy Gáspár polgármester kezdeményezésére 
gróf Klebelsberg Kuno vallás-és közoktatásügyi miniszter szemé-
lyes közbenjárásának köszönheti. A telket Komárom földbirtokre-
formmal szerezte meg Gyürky Viktorné grófnőtől. 
 
Az épület Walder Gyula műegyetemi tanár tervei szerint, Mar-
shall Béla győri építőmester irányításával készült el 1926-27-ben, 
hivatalos átadása 1928. június 28-án volt, a tanévet szeptember 4-én 
kezdték. 
 
1937. május 3-án az iskola nagyszabású emlékünnepélyt tartott, 
melynek keretében Klebelsberg-emléktáblát helyeztek az iskola 
falára, rajta a néhai minisztert ábrázoló bronz relieffel. Ezt később 
eltávolították, 1999-ben restaurálták és visszahelyezték az épületre. 
A második világháború alatt az intézményben többször is szünetelt 
a tanítás, mivel az épületben német tábori kórház működött. Az 
iskola 1952-ben vette fel Petőfi Sándor nevét. 
 
Az 1927-ben készült fénykép az építkezést örökítette meg. Az 
1936-ban kiadott képeslapon jól látszik a szépen gondozott park, 
a teret akkor még átszelő út, a háttérben a  város épületei, az 1928. 
november 4-én felavatott református templom. Az 1987-es képesla-
pon a tér parkosított részét láthatjuk az épülettel.  
 
2011 májusában fejeződött be a Szabadság téren az a 
nagyszabású munka, mely a tér teljes átalakítását ered-
ményezte. Az iskola is felújításra került, teljes körűen aka-
dálymentesített lett, és visszakapta 1927-es eredeti főbejáratát.                                                                                                                                     
 
 
 
 
 
                                                                                                              tzs
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Fejtetőre áll a világ 
A vízkereszttől a nagyböjt kezdetéig a mulatságoké, a táncoké és a jókedvé  
a főszerep. Maga az ünnepkör azonban nem kapcsolódik a keresztény  
hitvilághoz, sokkal inkább a babonákhoz és a hiedelmekhez. 

Elnevezése egyes kutatók szerint a német 
„faseln”: fecsegni, fantáziálni, pajkosságot 
űzni szóból ered. Mások pedig úgy vélik, 
hogy egy bajor-osztrák jövevényszóból, a 
vaschang-ból származik. Magyarországi ki-

alakulására a német és olasz szokások hatot-
tak. A középkori királyi udvarokban inkább 
az itáliai, míg a polgárvárosokban és a fal-
vakban inkább a német hatás érhető tetten. 
Az ilyenkor szokásos zajos mulatságok egy 
ősi hiedelemhez fűződnek. A középkorban 
az emberek úgy vélték(az ilyenkor megszo-
kott rövid nappalok és a hosszú éjszakák 
miatt), hogy a tél utolsó napjaiban  a gonosz 
szellemek életre kelnek. Zenével, tánccal, 
jelmezes felvonulással védekeztek az ártó 
lények ellen. Eleinte ijesztő jelmezeket 
viseltek, a későbbiekben már inkább vicces 
maskarákat. Elégették a boszorkánybá-
but, vagy tüzes kereket görgettek, hogy a 
Nap ettől új erőre kapjon. A megrendezett 
temetés után pedig kezdődhetett a dáridó. 
Az „erkölcsös” 16-17. században a farsangot, 
annak bujasága miatt betiltották. Később az 
emberek a régi babonákat elfeledték, mára 
már csak a jelmezes, álarcos bálok és karne-
válok hagyománya maradt fenn. 
 
A farsangi időszaknak természetesen voltak 
praktikus okai is. A téli hónapokban a 
mezőgazdasági munkák szüneteltek, ez volt 
tehát a szórakozás és  a párválasztás ideje 
egyaránt. Ma azt is mondhatnánk, hogy ez 

volt az „esküvői szezon”, mert a böjt idő-
szakában már tilos volt menyegzőt tartani. 
Erre utalnak az ünnepnapi elnevezések is. A 
vízkereszt utáni első vasárnapja volt az első 
menyegzős vasárnap, vővasárnapon pedig 

az ifjú férj az após kontójára 
fogyasztott. A bálokat a legények 
szervezték, a lányok pedig roko-
naik közvetítésével bokrétát adtak 
a kiszemelt fiúnak, aki a farsang 
végén nyilvános színvallásként a 
kalapjára tűzte a bokrétát.  
 
A néphit szerint Cibere vajda 
és Konc király vízkeresztkor és 
húshagyó kedden párviadalt 
vívott egymással. Vízkeresztkor 
Konc király került ki győzte-
sen, s ekkor megkezdődött a 
farsang, húshagyókedden pedig 
Cibere vajda győzött, s ekkor 
a böjt vette át a hatalmat.

A legtöbb szokás és hiedelem a 
farsangi időszak utolsó napjaira, a „farsang-
farkára” összpontosult. A legtöbb helyen 
farsangvasárnap tűzték a legények kalap-

jukra a kiválasztott lány bokrétáját. Far-
sanghétfőn tartották az asszonyfarsangot, 
amikor a nők is kedvükre ihattak, zeneszó 
mellett nótázhattak, egyszóval férfi módra 
mulathattak. Ezután azonban már tilos volt 
az esküvő, a tánc és a vigasság. Húshagyó 

kedden elégették a szalmabábut vagy a 
koporsót, lezárva ezzel a telet és a farsangot 
egyaránt. Hamvazószerdával pedig kezdetét 
vette a 40 napos böjt.  
 
Komáromban is több éves hagyománya 
van a téltemetésnek. Az idei progra-
mok azonban kissé más jelleget kap-
nak, hiszen azok szorosan kötődnek a 
városrehabilitációs projekthez is. 
 
Somogyiné Szili Nóra, a Komáromi Kultu-
rális, Sport és Szabadidő Kft. munkatársa 
elmondta, hogy a február 12-én, 14 órától 
az Arany 17 Rendezvényközpont nagy-
termében játszóházzal várják a családo-
kat, ahol vicces kiegészítőket, álarcokat 
készíthetnek a gyerekek. Természetesen 
nemcsak az iskolások és óvodások jelenlé-
tére számítanak a felvonuláson, hanem a 
felnőttekére is, akik számára megoldott lesz 
a jelmezkölcsönzés is.  Február 18-án veszi 
kezdetét a Februália nevet viselő rendez-
vény. Három órakor indul el a történelmi 
jelmezes felvonulás a Szabadság térről. Fel-
vonulás közben az Újhold Táncegyüttes be-
mutatóval színesíti a menetet. Az Igmándi 

úton a Táncsics Mihály utca felé haladva a 
végállomás a Jókai liget lesz, ahol sor kerül a 
kiszebábu-égetésre. A program este hattól a 
Jókai moziban folytatódik, ahol a Blackrose’ 
Night zenekar ad koncertet.   
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RÖVIdEN

Világcsúcsokat  
döngettek erőemelőink

Versenyszezonjuk végén kiemelkedő 
eredményeket értek el a Komáro-
mi Sportbarátok Köre erőemelői. 
Szeghalomban Bán Lajos és Cserháti 
József versenyzett. Bán népes me-
zőnyben ért el ötödik helyezést, míg 
Cserháti megnyerte kategóriáját.  
A szeghalmi világkupára a komá-
romi OB eredményemmel sikerült 
kvalifikálnom.  Junior 75 kg-ban 
versenyeztem és 150 kilót tudtam 
teljesíteni- mondta a verseny után 
Cserháti József.  
 
Kiss László és Makovics Zsolt az 
írországi világversenyen képviselték 
Magyarországot és Komáromot. 
Nagyszerű eredményük bizonyítéka, 
hogy világcsúcsokat értek el. Kiss 
László a masters kategóriában indult. 
- A Stamag-Ireks Kft. segítségével 
jutottunk ki Írországba. a 110 kg-os 
kategóriában indultam, és sikerült 
mindhárom fogásban világcsúcsot 
döntenem, összetettben is. Így én 
lettem az első.  
 
Guggolásban 272,5 kg-mal, a fekve 
nyomásban 162,5 kg-mal és a felhú-
zásban 275 kg-mal sikerült világ-
csúcsot elérnem - tudtuk meg Kiss 
Lászlótól. Makovics Zsolt a világ-
versenyen megismételte az országos 
bajnokságon elért eredményét. Ezen 
a versenyen sem volt igazi ellenfele, 
csak a világcsúcsok jelentenek számá-
ra kihívást. - Összetettben sikerült 
megismételnem a 845 kg-ot. Fekve 
nyomásban pedig 5 kg-mal javítot-
tam a saját rekordomon- mondta 
Makovics Zsolt.  
 
A versenyzők hosszú és nehéz 
szezonon vannak túl, de az elért 
eredmények önmagukért beszélnek.

Hagyományt kell teremteni  
a kispályás labdarúgásnak
Január 7-én megkezdődött  
a Komárom Városi Teremlabdarúgó  
Bajnokság. A résztvevőkről,  
a lebonyolításról és a tervekről  
Füzi Gábort, a Komáromi Kultu-
rális, Sport és Szabadidő Nonprofit 
Kft. sportszervezőjét kérdeztük.

Idén újra megrendezik a Komárom Városi 
Teremlabdarúgó Bajnokság. Milyen 
célból élesztették újra a sorozatot? 
 
Mindenképpen szerettünk volna hagyo-
mányt teremteni a kispályás labdarúgásnak, 
akár szabadtéren, akár teremben. Korábban 
Herczeg Csaba és Jóba Krisztián szervezett 
egy 10 csapatos téli tornát, aminek nagy 
sikere volt, majd tavasszal a Komáromi 
Sport és Szabadidő Nonprofit Kft. foly-
tatta ezt a kezdeményezést egy tavaszi 
szabadtéri kispályás bajnoksággal. A kettőt 
végül összevontuk, azaz a téli időszakban a 
sportcsarnokban, tavasztól-őszig szabadté-
ren rendezünk bajnokságot, így biztosítva a 
kispályás labdarúgás szerelmeseinek egész 
évben sportolási lehetőséget. 
 
Ki vagy kik szponzorálják a bajnokságot, 
van-e a kupának esetleg főtámogatója? 
 
Megkeresett bennünket egy tatai cég, a 
GEDIA Hungary Kft, amelyik elsősorban 
a díjazáshoz járulnak hozzá. A kft. tervei 
közt szerepel, hogy amennyiben sikeresen 
lezajlik ez a terembajnokság, úgy a jövőben 
egy nagyobb összeggel támogatja majd a 
Komáromi Teremlabdarúgó Bajnokságot. 
 
Pontosan hány csapat nevezett be a 
tornára? 
 
Felhívásunkra összesen 13 csapat jelent-
kezett. A szponzorunknak van egy tatai 
csapata, a többiek azonban komáromiak. 
Beneveztek a jól ismert helyiek, a Régi 
Csibészek, a Magyarock, a Vizák, az Ano-
nymus, a Tűzoltóság, Mester FC, Házitej, 
Eurokom, Mazda-Öko,  és újoncként a 
Juno Hotel, FC Brigetio és a Széchenyi Ist-
ván Szaközépiskola Komáromi Oroszlánjai. 
A csapatok összetétele eléggé vegyes, van-
nak benne aktív futballisták, egykori labda-

rúgók és amatőrök egyaránt. Az a tervünk, 
hogy a későbbiekben ezen csapatok részvé-
telével egy meghívásos tornát alakítunk ki. 
Nagy álmunk egy külön korosztályos, profi 
és amatőr bajnokság lebonyolítása is. 
 
Hogyan zajlik a lebonyolítás, mikor van-
nak a mérkőzések? 
 
A téli idényben, a GEDIA Hungary terem-
foci bajnokság január 7-től március 4-ig tart. 
A Sportcsarnok teljes kihasználtsága miatt a 
mérkőzések szombaton és vasárnap zajlanak 
reggel 9 és délután 14 óra között. Mivel 
mindössze két hónapunk van a lebonyolí-
tásra, így két alkalommal dupla fordulót kell 
tartanunk. Ez azt jelenti, hogy déltől kettőig 
és kettőtől hétig játszanak majd a csapatok. 
A szabadtéri kispályás bajnokságot pedig 
úgy kell összeállítanunk, hogy az ne zavarja 
az aktív focisták felkészülését, bajnoki 
menetrendjét, ezért a meccseket hétfőn 
és csütörtökön játsszák majd. A játékidő 
kétszer 20 perc, hivatalos játékvezetők köz-
reműködésével. A csapatok az eredménye-
ket megkapják e-mailben, de az érdeklődők 
tájákozódhatnak a Komáromi Kulturális,  
Sport és Szabadidő Kft. facebook oldalán 
vagy a www.kominfo.hu weboldalon is.  
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A Komáromi Kulturális Sport és Szabadidő 
Kft. január 28-án rendezte meg hagyományos-
nak számító sportbálját, ahol a 2011-es év leg-
jobb sportolóit, csapatát és edzőjét is díjazták. 
Komárom számos világ- vagy Európa-bajnok-
kal és világkupa-győztessel büszkélkedhet. 
A 2011-ben elért eredmények pedig különös 
fontossággal bírtak, hiszen több esetben is 
kvalifikációt jelentettek a londoni olimpiára. 
A díjakat, elismeréseket a városvezetés adta át.

A sportünnepen elsőként a Jó tanuló-jó 
sportoló díjakat osztották ki. Az elisme-
résben azok az általános és középiskolások 
részesültek, akik a 2010-2011-es tanévben 
a Magyar Diáksport Szövetség vagy a 
szakszövetségek által rendezett diákolimpi-
án értek el helyezést, ráadásul a tanulmányi 
eredményük is kiváló volt.  
 
Az Év Junior Sportolója díjat Szijj Katin-
ka, a Komáromi Városi Sportegyesület 
válogatott sportlövője és Konrád Krisztián, 
az Alex SE erőemelője kapta meg.   
 
Kiosztották az Év Edzője díjat is, amit 
Kisvárdai István (Komáromi VSE), az 
ország legeredményesebb sportlövő klub-
jának edzője érdemelt ki, hiszen a 2011-es 
évben számos versenyzője, így Szijj Katin-
ka, Karmacsi Ildikó, Kapás István és Nagy 
Sándor nagyszerű eredményeket ért el.   
 
A Komárom Körzeti Diáksport Bizottság 
minden évben elismeri a testnevelők mun-
káját is. Nem volt ez máshogy idén sem. 

2011-ben a Komárom Város Testnevelő 
díját Turi Józsefné, a koppánymonostori 
Dózsa György Általános Iskola pedagó-
gusa kapta. Mindenki Babi nénije 40 éves 
pályafutása alatt labdarúgó palántákat és 
remek atlétákat nevelt ki. Futóival rendsze-
resen részt vett a Tó-kupa és az Erőd-kupa 
versenyein.  
 
Első ízben adták át az Év Csapatsportolója 
díjat. A nők közül az elismerést Váradi 
Vivien, a Szőnyi Palánkdöngetők Körének 
floorball játékosa érdemelte ki, többek közt 
azért, mert remek vezéregyéniségének is 
köszönhetően klubjával bronzérmet szer-
zett a 2010-2011-es bajnokságon. A férfiak 
közül szintén egy SZPK-játékos, Szabó 
Tibor bizonyult a legjobbnak, aki góljaival 
nagymértékben hozzájárult első osztályú 
csapata sikeréhez.  
 
Az Év Csapata díjra a Komáromi AC 
NB II-es junior női csapatát, a Komáromi 
Városi Sportegyesület teniszcsapatát és az 
SZPK-Nokia férfi floorballcsapatát jelölték. 
A kitüntető címet végül a Magyar Kupa-

győztes és az OB I-es bajnoki ezüstérmes 
Szőnyi Palánkdöngetők Köre nyerte el.  
 
Az Év Sportolójának Karmacsi Ildikót és 
Sidi Pétert választották. Karmacsi Ildikó a 
Komáromi Városi Sportegyesület sport-
lövője 3 x 20 összetettben országos bajnok 
lett, a koreai világkupán a negyedik, míg a 
müncheni világkupán a nyolcadik helyezést 
érte el. Sidi Péter sportlövő olimpikonunk, 
a londoni játékok éremesélyese tavaly 
Európa-bajnokságot nyert légpuskában, 
kisöblű szabadpuska 3 x 40 összetettben és 
számszeríjban, továbbá EB-ezüstöt szer-
zett nagyöbű sportpuskában és nagyöblű 
standardpuskában.  
 
Végezetül megválasztották Komárom 
Legnépszerűbb Sportolóját is. Szavazni az 
összes egyéni és csapatsportolóra lehetett. 
A díjat Vadkerti Adél, a tatai Old Lake 
Golf Klub golfozója kapta, akit a 2011-es 
eredményei alapján beválogattak a Jövő 
Csillagai válogatott csapatba.  
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Február 22-26. 

Március 4.

ius  14.

Hozzávalók:

50 dkg liszt 
6 dkg olvasztott  margarin 
5 dkg porcukor 
5 tojás sárgája 
5 dkg élesztő 
2 dl tej 
csipet só 
kb. 1 liter étolaj a sütéshez 
 
 
Elkészítés:

 
Langyos tejtben az élesztőt felfuttatjuk. Egy tálba tesszük a 
lisztet, ráöntjük az élesztős tejet, hozzáadjuk a tojássárgákat, sót, 
az olvaszott margarint, a cukrot. Fakanállal összekeverjük nagy-
jából, utána kiborítjuk, és sima tésztává dolgozzuk. Meleg helyen 
a duplájára kelesztjük.   Kinyújtjuk ujjnyi vastagra, kiszaggatjuk. 
10-15 percet pihenni hagyjuk. Az ujjunkat nyomjuk bele a fánk 
közepébe, mélyedést készítve.  Közepes forróságú olajba helyezve 
a fánk lyukas fele legyen alul, és tegyünk rá fedőt, kb. 1 perc után 
vegyük le a fedőt, fordítsuk meg a fánkokat, és 0,5-1 perc alatt 
hagyjuk aranybarnára sülni. Szalvétán csepegtessük le az olajat.

Szalagos farsangi fánk

Hozzávalók:

5-6 fej közepes hagyma

1-2 fej fokhagyma

1,5 l húsleves (2 leveskockából)

2 dl tejszín

1 kanál liszt

bors

petrezselyemzöld

pirítós kenyér

reszelt sajt 
 
Elkészítés: 
 
A hagymát kockára vágjuk, a fokhagymát felaprítjuk, és ke-
vés olajon, víz hozzáadásával puhára pároljuk. Ha kész, 
összeturmixoljuk, majd visszatöltjük a lábasba. Rászórjuk a 
lisztet, elkeverjük majd felöntjük a húslevessel és a tejszínnel, 
ízesítjük a fűszerekkel, és egyet forralunk rajta. Megpirítjuk a 
kenyeret, rátesszük a forró levesre és megszórjuk reszelt sajttal.

Tejszínes hagymakrémleves

1. 2.




