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A 2003-as kiadások
– koronában

Tízlakásos szükséglakás /2 851 028/, ká-
betévé-hálózat /120 550,10/, pereszlényi
kultúrház /163 913,50/, tesmagi kultúrház
/139 730,20/, helyi utak és járdák/25 000/,
szemétlerakati díj /124 460,80/, járdaja-
vítás /200 000/, városi hangszóró javítása
/50 000/, beruházásfejlesztés /99 467,90/,
közvilágítási rekonstrukció /1 000 000/, fej-
lesztési terv /14 013,20/, az alapiskola tető-
zete /1 000 000/.

Összesen: 5 788 163,70 korona.
Energo-Bytos – kompenzáció:

4 356 828,50 korona.

A 2004-es /jan.-nov./
kiadások – koronában

Thuróczy u. aszfaltozása /193 000/,
civilvédelmi épületek állagmegóvása
/28 957/, akadálymentesítés – városháza
/75 065/, padok vásárlása /150 000/, játszó-
tér bekerítése /78 291/, pereszlényi állag-
megóvások /92 157,90/, tesmagi állagmeg-
óvások /133 191,50/, beruházásos javítások
Pereszlényben /111 381,70/, beruházásos
javítások Tesmagon /134 165/, pereszlényi
hangszóró javítása /15 000/, városi hang-
szóró javítása /57 000/, a közvilágítás nagy-
javítása /2 900 000/, karbantartási és javítási
munkák a városházán /157 450/, pereszlé-
nyi vízvezeték /160 000/, járdaépítés – Ku-
tyahegy /180000/, szemétlerakati díj /163
ezer 146,80/, városházi tetőjavítás /149  e-
zer 510/, könyvtár /206 534/, Ifjúság utcai
alapiskolák – terv /457 000/, szabadtéri
színpad javítása /56 690,50/.

Összesen: 5 498 540,40 korona.

megoldásának időszaka volt, olyan felada-
toké, melyek a jogkörök átruházása után
kerültek önkormányzati hatáskörbe.

A legtöbb gond az év elején merült fel,
amikor is a szociális reformok bevezetésé-
vel ugrásszerűen rosszabbodott a szociáli-
san rászorult családok helyzete. Ebben az
esetben, sajnos, csak egyedi elbírálással,
egyszeri pénzügyi támogatás formájában
tudtunk segíteni.

Ezúton is szeretnék köszönetet monda-
ni városunk lakóinak, a városi képviselő-
testületnek, a városi hivatal és egyéb városi
intézmények dolgozóinak, akikkel a példa-
értékű összmunka nagyban segített a jel-
zésszerűen felsorolt eredmények elérésé-
hez szükséges döntések meghozatalában.

Meggyőződésem, hogy ilyen összmun-
kával sikerül minden, a választási program-
ban kitűzött célt elérni, teljesíteni.

Lőwy János
polgármester

Nem szokványos képkiállítás megnyitó-
jára gyülekeztek a kultúrát, a képzőművé-
szetet kedvelők november 26-án az ipoly-
sági Simonyi Lajos Galériában. Száz évvel
ezelőtt született nagy mecénásunk, a galéria
megteremtője, Simonyi Lajos, mindannyi-
unk Lajos bácsija. Az ünnepi hangulathoz
hozzájárult a képtár gazdag kiállítási anya-
ga. Volt miből válogatni, hiszen több mint
200 képét ajándékozta városunknak, illetve
a galériának.

A főfalon talán az a két kép van, amelyek
meghatározták életének utolsó szakaszát:
egyiken Ipolyság történelmi központja, az
ősi premontrei kolostor falai, mögötte a ka-
tolikus nagytemplommal és az ezeket mint-
egy körülölelő téli Ipoly füzes partjaival. A
másik felét a falnak Esztergom látképe ural-
ja, amint azt harmadik emeleti lakása abla-
kából naponta látta: szemben a bazilika im-
pozáns épülete, és valahol mellette első ki-
rályunknak a vármaradványait képzeli el a
szemlélő. A Duna vizét meghullámoztatja
a kis propeller, tetején a trikolórral. A kép
címe: Az utolsó járat. Nem az, amely a Má-
ria Valéria híd átadása után következett be,
hanem a naponta megismétlődő esti járat,
fedélzetén a hazasietőkkel. A két kép közötti
emelvényen pedig művésztársának, Magyar
Györgynek az alkotása, Lajos bácsi mell-
szobra egy kis mécsessel megvilágítva.

A megjelenteket Lőwy János mérnök,
városunk polgármestere köszöntötte, mél-
tatva az évforduló jelentőségét. A művész
kötődéséről városunkhoz a Honti Múzeum
és Simonyi Lajos Galéria Baráti Körének ne-
vében annak elnöke, Danis Ferenc beszélt,
majd Pálinkás Tibor múzeum- és galériave-
zető hozta a kiállított képeket látóközelbe.

Simonyi Lajosra emlékeztünk
A felszólalók többször is idéztek a mű-

vész – eddig csak kéziratban lévő – önélet-
rajzából, ecsetelve például a szegény falusi
tanító családjának nyomorúságos életét az
első világháború idején.

Simonyi Lajos távúton végezte el a nyit-
rai, majd az eperjesi tanítóképzőt. Egyszerre
tanult és tanított, szabad perceiben járta a
természetet, a falu határát /ahol éppen taní-
tóskodott/, keresve a megörökítendő témát.
„Műveim tehát nem valamilyen új technika
keresése, kitalálása, hanem fordítva: mun-
káimmal együtt fejlődött a technikám. Arra
törekszem, hogy az embereknek a művészi
látvány iránti igényét festményeimmel kie-
légítsem.” Ezért nyújtanak alkotásai mara-
dandó élményt.

Gazdag ajándéka lehetővé tette, hogy vá-
rosunk lakói gyönyörködhessenek képeiben.
Méltán tisztelhetjük ezért benne városunk
díszpolgárát. Bár életének fáklyája kialudt,
tovább világítanak alkotásai, akár a régen ki-
aludt távoli csillagok fényei, lángra lobbant-
va az emberi szívekben a szépség utáni vágyat.

Ilyen és hasonló gondolatokkal helyez-
tük el virágcsokrainkat Lajos bácsi mell-
szobra mellett. Az emlékezés családiasan
meghitt  hangulatát növelte Bodonyi And-
rás hegedűjátéka.

Hagyatékának egy részét – szakértővel
felértékelt képeit is – megnézték a látogatók,
és többen vásároltak is. A közelgő ünnepen
ez lesz a legszebb és lelkiekben biztosan a
leggazdagabb ajándék a karácsonyfa alatt.
Az érdeklődők jelképes áron megvásárol-
hatták első kiadott könyvét, amelynek címe
a Cselekvő iskola – cselekvő nyelvtantanítás.

A Simonyi Lajos-emlékkiállítás decem-
ber 18-ig tekinthető meg a galériában.

Danis Ferenc

Értesítjük könytárlátogatóinkat, hogy az új épületbe költözött
Ipolysági Városi Könyvtár

2005. január 4-én /kedden/ 13.00 órától
fogadja ismét a látogatókat

a Tabán lakótelepi alapiskola hátsó épületében.

Ipolyság, Csemadok-ház 2004. dec. 29., 18.00 óra
Belépti díj: 150 korona

Ipolyságon a B. Němcová utcában eladó 5,6 áras építkezési telek. Villany és
gáz helyben. Tel.: 0905-137021.
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