
INTERJÚ

43

Hivatása: a közszolgálat
(BESZÉLGETÉS  
MOLNÁRNÉ DR. TAÁR IZABELLÁVAL, 
A KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI 
KORMÁNYHIVATAL KOMÁROMI JÁRÁSI 
HIVATALA HIVATALVEZETŐJÉVEL)

ÚMK: Tisztelt Hivatalvezető Asszony! Kérem röviden mu-
tatkozzon be az Olvasóknak!

MTI: Örömmel teszek eleget a megtisztelő felkérésnek. 
Elmondhatom, ha igazak a családi történeteink, hogy én egy 
kívánt gyermek voltam. Pontosan megvolt a minta Hévízen, 
amire jött az ihlet és 9 hónapjára Ácson én, Taár Izabella. 
Ácson éltek szüleim Nagy Mária és Taár Károly, így egyértel-
mű volt, hogy általános iskoláimat szintén Ácson végeztem 
el, jó kislányhoz illően, kitűnő eredménnyel. Aktivitásomat, 
emberekkel való gyors, közvetlen kapcsolatteremtésre való 
képességemet korán felismerték tanítóim, mivel sok társadal-
mi rendezvényen, versenyeken szerepeltettek versmondóként. 
Eredményeim azt mutatták, hogy jó volt a megérzésük velem 
szemben, mert 3 járási versmondó versenyt is megnyertem, 
sőt a középiskolás kori országos sikereken is túl, már felnőtt-
ként, a köztisztviselők országos versmondó versenyén máso-
dik helyezést értem el.

Középiskoláimat német tagozaton kezdtem meg a kőszegi 
Jurisics Miklós Gimnáziumban, ahol sikeresen le is érettsé-
giztem 1976. június 10-én.

Meggyőződésem, hogy a Jó Isten azon kívül, hogy édes-
anyámnak és édesapámnak örömet szerezzen, azzal a szán-
dékkal adott ebbe a világba, hogy belőlem jogász legyen. Nem 
tudok soha semmit feladni, tehát elértem a célt, de az ide veze-
tő út egyenes volt ugyan, de nem ez volt az első állomás.

ÚMK: Hogyan kezdődött és alakult közszolgálati pálya-
futása?

MTI: Az érettségi után ez az elhivatottság érzése inspirált, 
amikor jelentkeztem a Pécsi Tudományegyetem Állam- és 
Jogtudományi Karára, ahova nem vettek fel és ezzel elindult 
közigazgatási pályám, mert el kezdtem dolgozni az akko-
ri Komáromi Járási Hivatal Pénzügyi Osztályán. Eleinte a 
tartósan beteg kollégákat helyettesítettem (mert már akkor 
is létezett létszámstop), majd véglegesen a komáromi járás 
munkavédelmi felügyelője és ijúsági felelőse lettem. Termé-
szetesen a szükséges tudományokkal különböző képzéseken 

feltöltöttek, ahogy kellett. A járási hivatalok megszűnése 
után is a közigazgatásban maradtam. Almásfüzitő Község 
Tanácsa VB. Szakigazgatási Szervénél dolgoztam 1979. jú-
lius 1-jétől és nem mellékesen 1984-ben elvégeztem az Ál-
lamigazgatási Főiskolát jó eredménnyel. Az évek során, mi-
vel a pénzügyekkel is kellett foglalkoznom, önkormányzati 
és vállalkozói szak-üzemgazdász diplomát is megszereztem. 
Elérkezett annak az ideje is 2001. április 15-én, hogy a Pécsi 
Tudományegyetemen átvehettem cum laude minősítésű jogi 
diplomámat. Almásfüzitőről, a megtisztelő jegyzői munka-
körből, Komárom város jegyzője lettem, majd 2013. január 
1-jétől, Komárom Esztergom Megyei Kormányhivatal Ko-
máromi Járási Hivatala vezetője vagyok.

ÚMK: S emellett társadalmi, szakmai szervezetekben is 
dolgozik…

MTI: A tudományok megszerzése, a mindennapi mun-
ka, a család mellett a közösségi életből is kivettem a részem. 
A legmegtisztelőbb funkcióim egyike az volt, hogy a Jegyzők 
Országos Szövetségének eleinte az etikai bizottságába, majd 
elnökségébe választottak jegyző társaim.

ÚMK: Ismeretségi körében köztudomású, hogy a kultú-
ra is az élete szerves részét képezi.

MTI: A munkám mellett a kultúrával, irodalommal való 
szoros kapcsolatom továbbra is megmaradt. Almásfüzitői 
tartózkodásom ideje alatt pályázatok segítségével több ki-
adványt, könyvet jelentettünk meg a település történetéről. 
Némelyiknek főszerkesztője és volt, amelyiknek írója voltam. 
Így a nevemet az érdeklődők az Országos Széchenyi Könyv-
tár katalógus jegyzékében is megtalálhatják.

ÚMK: Szólna néhány szót arról a családi háttérről, amely 
segíti Önt mindennapjaiban?

MTI: Emberközpontú, tartalmas, széles érdeklődési kört 
művelő életemet, csak úgy tudtam megélni, hogy egy olyan 
nagyszerű család segített, óvott és táplált és táplál mint a szü-
leim, mint Molnár Péter férjem, akivel 1984. augusztus 18-
án kötöttünk házasságot, akiről elmondhatom, hogy életem 
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biztos támasza mindig, minden körülmények között. Ebbe a 
nemes kötelékbe született 1986. március 31-én Milán gyer-
mekünk, aki eddig csak megszépítette életünket.

ÚMK: Aki ismeri, tudja, hogy a közszolgálat Önnek 
nem csak a hivatali munkát, hanem ténylegesen is a köz 
szolgálatát jelenti…

MTI: Amikor elindultam, akkor talán csak az a cél le-
begett előttem, hogy milyen szakmát tanuljak meg, és amit 
kiválasztottam azt el is érjem. Az évek során ez úgy alakult, 
hogy előbb a közigazgatást találtam meg és ehhez igazítot-
tam a szakmai tudást, mert rájöttem, hogy itt a helyem. 
Ahogy szokták mondani ember tervez, Isten végez. Nagysze-
rű hivatás a miénk! Diákoknak szoktam azt mondani egy-
egy tájékoztató alkalmával, hogy a közigazgatás felöleli az 

ember életét a születéstől még a halálon túl is. Bejön hozzánk 
egy aggódó, feszültséggel teli ember, akinek a gondjain felül, 
még a bürokráciától is megvan a félelme (amit esetlegesen 
agresszivitással próbál leplezni), és kimegy úgy, hogy megol-
dottuk problémáját, vagy felvázoltuk a megoldás útját, hogy 
látszódjon a fény az alagút végén. Egyértelmű, hogy mindez 
az empátián túl idő is. Lássuk be, hogy az időt is Istentől 
kaptuk és sáfárkodjunk vele úgy, hogy embertársainkkal lát-
tassuk meg a napos oldalt, mert ekkor ránk is jut a ragyogás-
ból. Minden köz-kormánytisztviselő társamnak nagyon sok 
ragyogást kívánok!

ÚMK: Köszönöm a beszélgetést és további sikereket 
mind munkájában, mind az ahhoz hátteret nyújtó ma gán-
élet ben.
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