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Az Ipolysági Városi Könyvtár
tisztelettel meghívja Önöket a
H Í R E S S É G E I N K

című vándorkiállításra,
mely 2004. december 8-tól 2005. január 10-ig

látható hétfőtől péntekig 8.00-tól 16.00 óráig
az ipolysági városháza emeleti előcsarnokában.

A kiállítás előkészítésében közreműködtek:
Sopron, Győr, Tatabánya, Vác, Szentendre, Érsekújvár,

Dunaszerdahely, Szenc, Zselíz, Párkány, Ipolyság és
Komárom városokban működő megyei, regionális,

valamint városi könyvtárak.

Az Érsekújvári Regionális Művelődési Központ és
az ipolysági Fegyverneki Ferenc Magyar Tanítási

Nyelvű Egyházi Alapiskola és Nyolcéves Gimnázium
meghívja Önt és családját

NÉPI JÁTSZÓHÁZ rendezvényére
2004. december 11-én 9.00 órai kezdettel

az egyházi iskola éttermébe.
Lehetőséget kínálunk a népi mesterségek megismerésére:

– karácsonyi díszek szalmából, csuhéból, tésztából,
– adventi koszorúk készítése,
– megkóstolhatják a kukoricás rétest, a mákos-kukoricás
kalácsot és a kukoricakását.

Természetes anyagokból készült népi motívumok meg-
vásárlására is lehetőséget kínálunk.

Belépés díjtalan! (Foglalkozás: 20 korona.)
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

Normá l i s?
A közelmúltban emlékez-

tünk meg a „bársonyos forrada-
lom” 15. évfordulójáról. Ezzel
kapcsolatban a tévé riporterei
körkérdést tettek fel az utca
emberének, mit hozott számuk-
ra a rendszerváltás. A válaszo-
lók túlnyomó többsége a szó-
lás-, mozgás- és sajtószabadsá-
got jelölte meg pozitívumként
– negatívumként pedig a mun-
kához való jogot.

No nem azért, mert az nin-
csen biztosítva, hanem inkább
azért, mert munka nincsen. An-
nak idején pocskondiáztuk az
átkos kapitalizmust, mert mun-
kások millióit zsákmányolta ki,
és más milliókat munkanélkü-
livé tett. Nálunk – állítólag –
nincsen kapitalizmus, ám mun-
kanélküli annál inkább. Aki dol-
gozik, annak a neve meg kuss,
mert különben az is szedheti a
sátorfáját. Bársonyos forrada-
lom, óh! Ma már inkább elbo-
csájtják az embert, és eladják a
munkahelyét jelentő üzemet, é-
pületet, mert az pénzt hoz a
házhoz. Aki azelőtt mindehhez
bizalmat szavazott, az dögöljön
éhen. Lehet az családfenntartó,
önálló terhes anya, munkás
vagy értelmiségi, mindegy, kell
a pénz a prémiumokra. Az elbo-

csátott alkalmazottak megma-
radt fizetéséből pedig jócskán
futja erre. Ha a polgár utolsó
lehetőségként külföldön keres
munkát magának, azon meg e-
gyenesen megbotránkozik az,
akinek a munka biztosítása len-
ne kötelessége, mivelhogy an-
nak idején azt ígérte. Szinte úgy
néz ki az egész, hogy a polgár
csupán egy megtűrt rossz, egy
nyűg, egy púp a háton. Ez szinte
már hajtóvadászat a még dol-
gozni és megélni akaró polgár
ellen. Pedig mennyi földi jóval
hülyítették el szegényt annak
idején magasabb-alacsonyabb
szinten! Ő meg hitt benne, aztán
itt az eredménye. A mór meg-
tette kötelességét, a mór mehet
– hisz messze még az új válasz-
tások, és addig talán elfelejti.
Egyszer azonban a polgár is meg-
unja, hogy csupán a választá-
sokkor van rá szükség, és aztán
még a legalacsonyabb rangú fel-
jebbvaló is belerúg egyet a hála
jeléül. Legközelebb új jelöltet
fog keresni, aki törődik vele.

A mondás szerint egyszer
fent, egyszer lent. Az ilyen ese-
tekben többnyire csak egyszer
fent, mert újabb esélyt ritkán ad
az ezerfejű. Fentről pedig na-
gyon nagyot lehet esni!

Belányi Gyula

A nagyoktól tanulni mindig
jó és hasznos – ismerjük meg
kölcsönösen egymás munkáját.
E címszó alatt került sor 2004 no-
vember 24-én Kemencén arra a
rendezvényre, melyen részt vet-
tek a váci Katona Lajos Városi
Könyvtár munkatársai Mándli
Gyula igazgató vezetésével, a
váci Madách Imre Városi Műve-
lődési Központ igazgatója, Var-
ga Zoltán, ill. Ipolyság képvise-
letében dr. Kolev Adrienn, az
oktatásügyi és kulturális osztály
vezetője, Pálinkás Tibor, a Hon-
ti Múzeum és Simonyi Lajos Ga-
léria vezetője, Solmoši Márta,
az Ipolysági Városi Könyvtár ve-
zetője, Čerba Mária, Forgáč
Mária és Majoros Magdolna
könyvtárosok.

A váci könyvtár a múlt hónap-
ban ünnepelte fennállásának
100. évfordulóját. Tevékenysége
magyarországi viszonylatban is
elismert, magas fokon értékelt.
Példamutató a szerepe a határon
túli könyvtárak közötti kapcsola-
tok építésében és irányításában.

Amire büszkék lehetünk: az
ipolysági könyvtár kapcsolata a
magyarországi könyvtárakkal
Mándli Gyula könyvtárigazgató
segítségével már 1992-től nagyon
eredményesen működik. Azok-
ban az időkben még az ipolysági
könyvtár akkori igazgatója, Čer-
ba István építgette ezt a kapcso-
latot, ami mára már olyan magas
fokra emelkedett, hogy az egyéb
kulturális kapcsolatok – városi

Az ipolysági és a váci
könyvtárosok találkozója

szinten is – rendszeresen éves
tervek szerint alakulnak.

Ez a novemberi rendezvény
alkalmat adott arra, hogy az
ipolysági könyvtár közelebbről
is bemutatkozzon a váci könyv-
táros kollégáknak. Solmoši Már-
ta előadásában régiónk könyvtár-
történeti emlékeivel is megismer-
tette a jelenlévőket.

Dr. Kolev Adrienn a kulturális
kapcsolatok fontosságáról be-
szélt, kiemelve az ipolysági kul-
turális intézmények szerepét és
munkáját a városi rendezvények
megvalósításában, a város kultu-
rális életében.

Az oktatás és a kultúra kezde-
tei városunk történelmében az i-
polysági kolostor létrehozásá-
hoz vezethetőek vissza, Pálinkás
Tibor régész felvázolta azokat a
fontos momentumokat, melyek
meghatározták városunk fejlő-
dését, melyek fontos állomásai
voltak történelmünknek.

Büszkeség tölt el mindnyájun-
kat, hogy egy ilyen nagy város –
Vác – felkarolja és segíti városunk
kulturális életét, így a könyvtár
munkáját is. A szakmai tapaszta-
latok, a szakemberek segítsége a
mai gyorsan fejlődő világban a-
lapul szolgál komoly dolgok lét-
rehozásához – közös munkánk-
nak ez az igazi célja.

A rendezvény egy közösen el-
nyert pályázat keretében – a Ma-
gyar Kulturális Örökség alapít-
ványa támogatásával – került
megrendezésre.

Solmoši Márta

A szerkesztőség álláspontja nem mindenben azonos az újságban közöltekkel. A kéziratok szerkesztésének, esetleges rövidíté-
sének jogát fenntartjuk. A hirdetések tartalmáért és nyelvhelyességéért felelősséget nem vállalunk.
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