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A díjazott hogy érzi, mivel ér-
demelte ki Ipolyság Város Díját?

– Az együttműködés a 80-as
évek második felében kezdő-
dött. Akkor találkoztunk először
a határon túli helytörténészekkel,
akkor alakultak ki az első sze-
mélyes kapcsolatok. Aztán 1991-
ben Szobon sikerült megren-
deznünk egy Hont megyei hely-
történeti kiállítást, mely a maga
nemében az első volt, ilyet Ma-
gyarországon sem lehetett előtte
megszervezni. Trianon Magyar-
országon is tabu volt. Ezt a kiál-
lítást Ipolyság akkori polgár-
mestere, dr. Zsolnay Ernő és
Csáky Károly helytörténész nyi-
totta meg. Az anyag később ki-
bővítve elkerült Ipolyságra is, a
Honti Napok keretében volt lát-
ható. Tulajdonképpen ehhez a ren-
dezvényhez kapcsolható az a
munkakapcsolat is, mely azóta
folyamatosnak mondható. Szob
azért játszik szerepet ebben,
mert akkoriban ott volt a mun-
kahelyem. Itt keződtek a honis-
mereti kerékpártúrák, melyeket
az Ipoly menti iskolákkal közö-
sen szerveztünk, s amelyeken 3
éven keresztül nagyon sok gyer-
mek vett részt. Ekkor ismerked-
tek meg ők is, de mi magunk is
az Ipoly menti településekkel.

Aztán Szobról a váci Kato-
na Lajos Városi Könyvtár élé-
re kerültél, de az ipolysági kap-
csolatokat továbbra is fontosnak
tartottad.

– 1995-től dolgozom a váci
Katona Lajos Városi Könyvtár
igazgatójaként. Személyes kap-
csolataim megmaradtak, sőt ki
is bővültek. Azóta sikerült a vá-
ci és az ipolysági városi intéz-
mények között rendszeresíteni a
találkozókat. Ez érvényes a két
városi könyvtárra, a művelődési
központokra, a múzeumbaráti kö-
rökre és azokra a civil szerve-
zetekre, mint pl. a Pongrácz La-

jos Társaság, melyekkel évek ó-
ta együttműködünk.

Egymást segítjük a helyisme-
reti kutatásokban, előadások, ki-
állítások szervezésében, kultu-
rális rendezvények népszerűsí-
tésében.

Az utóbbi 2-3 évben az e-
gyüttműködés magasabb szintre
emelkedett.

– Igen, most már harmadik é-
ve találkoznak az intézmények
vezetői Vácott vagy Ipolyságon,
értékelik az elért eredényeket, és
összeállítják a következő évi mun-
katervet. Ez a terv tartalmazza
azokat az együttműködési terüle-
teket, amelyeknek az anyagi hát-
terét is biztosítani kell.

Talán ennek az együttmű-
ködésnek is köszönhető, hogy
az utóbbi hónapokban a két
város között magasabb szintű
kapcsolat jött létre.

– Igen, bár a két város kép-
viselő-testülete már a rendszer-
változás óta tervezi, hogy hivata-
los rangra emeli az együttmű-
ködést, de erre még nem került
sor. Az elmúlt héten megtörtént
az első lépés, Vác város képvi-
selő-testülete úgy döntött, hogy
Ipolyság hivatalosan is testvér-
városává váljon. Úgy értesül-
tem, hogy ezt a döntést az el-
múlt napokban az ipolysági kép-
viselő-testület is egyhangúlag
megszavazta.

Jövőre az EU tagjai leszünk.
Mi várható 2004. május 1-je
után?

– Egyelőre annyi bizonyos,
hogy a két város civil szerve-
zetei, a múzeumegyesületek erre
a napra egy jelképes határbon-
tást terveznek. A terv szerint
egy szórakoztató program kere-
tében történne meg a határ jel-
képes lebontása. Ehhez anyagi
támogatókat keresünk, kormány-
zati és önkormányzati szinten.
Örülnénk, ha a rendezvény lát-
ványos lenne, s mindenki a ma-
gáénak érezné, a környező tele-
pülések lakói, a polgármesterek
és a politikusok is.

Gratulálok a kitüntetéshez,
és köszönöm a beszélgetést.

/lend/

Ipolyság Város Díszpolgá-

ra címet adományozott id.

Pongrácz Jánosnak, volt ke-
mencei /Magyarország/ pol-
gármesternek, aki sokat tett a
szlovák–magyar kapcsolatok
fejlesztéséért, aktív újraindí-
tója volt a Hont–Ipoly menti
régió községei együttműkö-
désének, s az Ipoly Eurorégió
egyik megalapítója. Az ide-
genforgalom és a faluturizmus
terén ma is aktív támogatója
a határon is átnyúló regioná-
lis együttműködésnek.

A képviselők Ipolyság

Város Díját adományozták

Mándli Gyulának, a váci

Katona Lajos Városi Könyv-

tár igazgatójának /a városunk-

kal való többéves, főleg kul-

turális együttműködésért, e

kapcsolatok látványos fejlesz-

téséért/, Spanyár Istvánnak

/60. születésnapja alkalmá-

ból sok évtizedes pedagógiai

és publikációs tevékenységé-

ért/, dr. Makovínyi Pálnak

/a színvonalas dzsesszkon-

certek szervezéséért/, az Ipoly-

sági Giumnáziumnak, illet-

ve az Ipolysági Magyar Ta-

nítási Nyelvű Gimnázium-

nak /az iskola fennállásának

90. évfordulója alkalmából/.
Ipolyság Város Polgármes-

terének Díját Lőwy János a
többszörös világ- és Európa-
bajnok asztaliteniszezőnek, az
1996-os atlantai és a 2000-es
sydneyi paralimpiai játékok

érmesének, ifj. Gáspár Lász-
lónak adományozta.

A díjak átadását megörö-
kítették a város emlékköny-
vében, amit a kitüntetettek alá-
írásukkal hitelesítettek, majd
nevükben id. Pongrácz János
köszönte meg a díjakat.

Az ünnepi ülést, mely Lő-
wy János mérnök, polgármes-
ter zárszavával ért véget, kö-
tetlen baráti beszélgetések kö-
vették.

Átadták a város díjaitElismerés
a hidak építéséért

Beszélgetés Mándli Gyulával, a váci Katona
Lajos Városi Könyvtár igazgatójával

(Befejezés az 1. oldalróĺ)

/morvay/


