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Karácsony az ipolysági
katolikus templomban

Pályázati pénzekből újítjuk
fel az Ifjúsági utcai alapiskola
épületét, a kórház és a poliklini-
ka épületeit. Hasonló pénzekből
alakítjuk ki a regionális informá-
ciós központot és a szelektív hul-
ladékgyűjtés központját is.

A kulturális és a sporttevé-
kenység is jelentős összegeket i-
gényel. E téren mi a helyzet?

– Jelentős előrelépést jelent
a városi hivatal keretében megala-
kított oktatásügyi, ifjúsági, kul-
turális és sportszakosztály, mely
biztosítja a számviteli, bérezési
és személyzeti dokumentáció
folyamatos intézését. Kérvényünk-
re városunk és régiónk oktatási
intézményei a minisztériumtól –
az eredeti költségvetésen felül –
támogatást kaptak az energiafo-
gyasztás terén felgyülemlett a-
dósságok kiegyenlítésére. Továb-
bi egymillió koronát kaptunk a
Pongrácz Lajos Alapiskola épü-
lete tetőszerkezetének felújítására.

Milyen eredményeket értek
el a városfejlesztés és a kör-
nyezetvédelem területén?

– Júliusban a Thuróczy ut-
cában átadtunk 10 szociális bér-
lakást, s továbbiak építését is
tervezzük. A Vágóhíd utcában
háztelkeket alakítunk ki.

A Nyugat-szlovákiai Vízmű-
vekkel együttműködve készít-
jük elő az építési engedély ki-
adásához szükséges tervdoku-
mentációt a csatornahálózat ki-
építésére a II. Rákóczi F., Petőfi,
Váralja, Park és Iskola utcában,
illetve a Homokon, Tesmagon és
Pereszlényben. Az építési enge-
dély megszerzése után a vízmű-
vek a kivitelezést pályázati pén-
zekből oldanák meg.

A városi utak felújítása te-
rén a vállalkozók segítségével
sikerült felújítani a járdaszakasz
egy részét a Fő tér északi olda-
lán, az E. B. Lukáč és részben az
Iskola utcában mintegy 1330
m2-es területen. Kijavítottuk a
legrosszab állapotban lévő uta-
kat, több vállalkozó üzlete előtt
parkolóhelyeket alakítottunk ki,
növelve a közlekedésbiztonságot,
illetve kizárva az átláthatatlan
útszéli parkolást.

Mit tettek a városban ta-
pasztalt, szinte elviselhetetlen
közlekedési helyzet javítása ér-
dekében?

– A közlekedési helyzet ja-
vítása érdekében javasoltuk jel-
zőlámpák felszerelését az I/66
számú útvonalon /Honti út, Fő
tér, Sznf utca/ és az 527-es

számú úton Nagykürtös felé /Fő
tér, Iskola utca/. Javaslatunk a
kerületi, ill. a járási hivatal közle-
kedésbiztonsági osztályán vár elbí-
rálásra.

Eredmények a városfejlesz-
tési program többi szakaszán?

– Még 2003-ban megkezd-
jük a közvilágítási hálózat teljes
felújítását az egész városban.
Sikerült javítanunk a város tisz-
taságán a munkahivatalban nyil-
vántartott munkanélküliek alkal-
mazásával az apróbb községi
szolgáltatások kerete nyújtotta
lehetőséget kihasználva. Bőví-
tettük a kábeltévé-hálózatot, az
Ifjúsági és Északi utcában is
felújítottuk a helyi hangszóró
vezetékének nagy részét. Már a
választási időszak első évében
sikerült elvégezni a nagyjavítá-
sok java részét a tesmagi és a
pereszlényi kultúrházban. Tesma-
gon felszereltük a kultúrház
konyháját is, megépült az emész-
tőgödör, a pereszlényi halottas-
házat fagyasztóboksszal láttuk el.

Az önkormányzat aktívan e-
gyüttműködik a munkahivatallal
a város foglalkoztatásfejlesztési
tervének realizálásában. Ismerte-
ti és a munkanélküliek figyelmé-
be ajánlja az átképzési progra-
mokat, pályázat útján alkalmaz
munkanélkülieket közhasznú
munkára vagy apróbb községi
szolgáltatásokra.

A város segíti a területén
működő szervezetek és egyhá-
zak tevékenységét. Az egészség-
ügy terén jelentős előrehaladást
jelent az Ipolysági Általános
Kórház és Rendelőintézet létre-
hozása. Köszönet a kórház alkal-
mazottainak: megértésükkel sike-
rült stabilizálni a kórház szerke-
zeti felépítését. A négy kórházi
osztály mellett új osztályként
működik az aneszteziológia és
az intenzív osztály. Szilárd el-
határozásunk a kórházat és a ren-
delőintézetet fenntartani, hogy
szolgálja a város és a régió lakos-
ságát, illetve az EU-ba lépés
után a közeli, határ menti falva-
kat is a túloldalról.

Mi a helyzet a közbizton-
ság terén?

– Átszerveztük a városi
rendőrség tevékenységét. Növel-
tük a járőrözési órák számát,
körzeteket alakítottunk ki. Kö-
zös szolgálatokat is terveztünk
az állami rendőrséggel, sőt Tes-
magon és Pereszlényben is bizto-
sítottuk a járőrözést.

Köszönöm a válaszokat.
/morvay/

Könyvajánlat
A kíváncsiság kérlelhetetle-

nül ingerli emberi fajtánkat. Van-
nak, akik a horoszkópoknál kez-
dik a folyóiratok, újságok bön-
gészését. Az arckifejezésük sok-
szor elárulja, „mi vár rájuk” a nap,
a hét folyamán vagy netán az e-
gész naptári évben. A múltunkra
is kíváncsiak vagyunk – az egyéni
és a közösségire is –, de főleg a
jövő izgat bennünket. Talán azért
van ez így, mert az ember állan-
dó bizonytalanságban él, s ezért
kívánja annyira az óhajtott nyu-
galmat szavatoló bizonyosságot.

A próféták, írástudók minden
korban igyekeztek kielégíteni az
egyénnek és az egész emberiség-
nek ebbeli igényét. Hogy meny-
nyire valósult meg a jóslatuk, az
más lapra tartozik.

Egy megrázó jövőképet fel-
térképező könyvet lapozgatok.
Szerzője Simon Pearson, címe
pedig: Totális háború 2006-ban?
A Magyar Könyvklub kiadásában
megjelent csaknem 400 oldalas
könyv a világpolitika jelenlegi

helyzetének elemzéséből indult ki,
hogy megrajzolhassa egy totális,
egész világra kiterjedő háború tra-
gikus képét és következményeit.
Olyan tényeket, adatokat, szem-
pontokat, viszonyokat vonultat fel
a szerző, amilyeneket a hétköz-
napi kenyérgondokkal elfoglalt
ember még csak nem is sejt. A
szörnyű látomás célja egyértel-
műen a figyelmeztetés, hogy a
jövő ne így alakuljon.

A könyv világsiker. Szerző-
je katonapolitikai tanácsadó a
brit védelmi minisztériumban,
aki vette magának a bátorságot
arra, hogy kimondja, aminek má-
sok még csak a gondolatától is
iszonyodnak. Ebben a briliáns
könyvben feltérképezte a jövőn-
ket; a vészjósló jövőt, a riasztó
lehetőségeket, melyekkel a kormá-
nyok nem mernek szembenézni.

Karácsonyi olvasmány? Talán
az, ha ezt a gyönyörű ünnepet a
békés emberi kapcsolatok, a tü-
relem és szeretet ünnepének te-
kintjük.

December 20. /szombat/:
Karácsonyi gyóntatás: 9.00 – 12.00 és 14.00 – 18.00
December 21. /vasárnap/: 
8.00 – Adventi szentmise magyar nyelven
9.30 – Adventi szentmise szlovák nyelven
11.00 – Adventi szentmise magyar nyelven

December 24. /szerda/:
22.30 – Karácsonyi éjféli szentmise szlovák nyelven
24.00 – Karácsonyi éjféli szentmise magyar nyelven

December 25. /csütörtök/:
8.00 – Karácsonyi szentmise magyar nyelven
9.30 – Karácsonyi szentmise szlovák nyelven
11.00 – Karácsonyi szentmise magyar nyelven

December 26. /péntek/:
8.00 – Szentmise magyar nyelven
9.30 – Szentmise szlovák nyelven
11.00 – Szentmise magyar nyelven

December 28. /vasárnap/: a Szent Család ünnepe
8.00 – Szentmise magyar nyelven
9.30 – Szentmise szlovák nyelven
11.00 – Szentmise magyar nyelven

December 31. /szerda/:
16.00 – Év végi hálaadás szlovák nyelven
18.00 – Év végi hálaadás magyar nyelven

2004. január 1. /csütörtök/:
8.00 – Újévi szentmise magyar nyelven
9.30 – Újévi szentmise szlovák nyelven
11.00 – Újévi szentmise magyar nyelven

2004. január 4. /vasárnap/:
8.00 – Szentmise magyar nyelven
9.30 – Szentmise szlovák nyelven
11.00 – Szentmise magyar nyelven

2004. január 6. /kedd/:
8.00 – Vízkereszti szentmise magyar nyelven
9.30 – Vízkereszti szentmise szlovák nyelven
11.00 – Vízkereszti szentmise magyar nyelven
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Válaszol Lõwy János mérnök,
Ipolyság polgármestere
(Befejezés a 3. oldalróĺ)


