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Postaláda – névtelen vonal

Az ipolysági kórház 2004-es első új-
szülöttje fiúgyermek. Elsőként szüle-
tett 2004. január 8-án Mikes Marian, ki-
nek szülei ipolyhidvégi lakosok. Máso-
dikként – első ipolysági újszülöttként –
2004. január 13-án Zuzana Gajdácsová
jött világra. 2003-ban az ipolysági anya-
könyvi hivatal körzetében 183 gyermek
született: 91 fiú és 92 lány.

*
Csáky Károly rangos kitüntetést

kapott. Dr. Csáky Károly tanár, etno-
gráfus, helytörténeti író már több szak-
mai és tudományos elismerésben része-
sült /Nógrád megye Madách-díja, Katedra-
díj, Sebestyén Gyula-emlékérem, Mik-
száth-emlékérem/. Eddig huszonegy ön-
álló kötetet publikált, s szerzője a Honis-
mereti Kiskönyvtár több füzetének is. Ja-
nuárban a magyar kultúra napján Buda-
pesten vette át irodalmi és kulturális te-
vékenységéért a Falvak Kultúrájáért Alapít-
vány adományozta Magyar Kultúra Lo-
vagja kitüntetést. A kitüntetettnek szer-
kesztőségünk ezúton is gratulál.

*
2004-ben 4,28 millió korona város-

fejlesztésre. Ebben az évben az önkor-
mányzat költségvetésében anyagi fede-
zetet biztosít a tesmagi kultúrház fűté-
sének megoldására, illetve a pereszlényi
kultúrház és hangszóróhálózat javítá-
sára. Sor kerül a városi közvilágítási há-
lózat korszerűsítésére, a Thuróczy utca
aszfaltozására, a városháza tetőzetének
felújítására, az edzőpálya kerítésének ki-
javítására, a kábéltévé-hálózat bővítésé-
re /Ľ. Štúr, Hodža, Park és a II. Rákóczi
F. utca/. Különféle alapokhoz a város
több pályázat benyújtását is tervezi: ha
sikeresek lesznek, lehetőség nyílik to-
vábbi városfejlesztési tervek megvalósí-
tására is.

*
Ipolysági az M-Market karácsonyi

nyereményjátékának nyertese. Aki a
karácsony előtti időszakban három fajta
akciós árut vásárolt, nyereményhez jut-
hatott. A fődíj egy színes televízió volt,
amit sorsolással az ipolysági Kajtor Pál
mérnök nyert. De ipolysági lakos nyerte
a mikrohullámú sütőt és a kávéfőzőt is.

*
A múzeumbarátok évzáró taggyű-

lése. A Honti Múzeum és Galéria Baráti
Köre 2004. január 30-án tartotta évzáró
taggyűlését a Csemadok székházában.
A gyűlés lefolyásáról, a 2003-as év ered-
ményeiről és a 2004-es esztendő tervei-
ről, feladatairól márciusi számunkban
részletesen beszámolunk.

/my/

Innen-onnan

A VÁROSHÁZA TÁJÉKOZTAT

A városháza előcsarnokában elhelye-

zett postaládában talált olvasói észrevételek-

re válaszolunk.

Olvasónk a város polgármesterének
címzett levelében felháborodottan írja,
hogy olyan piszkos várost, mint Ipolyság,
még nem látott, és felsorol néhány álta-
la tapasztalt problémát is. A válaszért a
megszólítotthoz, városunk polgármes-
teréhez fordultunk.

– Városunk tisztaságával valóban nem
lehetünk elégedettek, azt az állítást azon-
ban, hogy ez a legpiszkosabb város, visz-
sza kell utasítanom. Természetesen nem
nyugtat meg bennünket az a tény, hogy
nem mi vagyunk a legrosszabb helyzet-
ben. Valóban több figyelmet kell szentel-
nünk környezetünknek, és szó szerint
mindenekelőtt a saját házunk előtt kell
söpörnünk. A levélíró konkrét észrevéte-
lei, sajnos, igazak, de ki tudom jelenteni:
már utasítást adtam ezen problémák és
hiányosságok kiküszöbölésére. Felszólí-
tottuk az érintett ingatlanok tulajdonosait
a rend és a tisztaság betartására, ahol pe-
dig a város az érintett, azt a Műszaki
Szolgáltatások Üzeme köteles rendben
tartani. A járdák és közutak javítására a
képviselő-testület a város költségveté-
séből külön pénzösszeget tagolt ki, így
azok javítása az időjárás alakulásától füg-
gően megtörténik. A napokban zárult le a
város közvilágításának felújítására kiírt
versenypályázat, így a felújítás már el-
kezdődött. Sor kerül a Fő tér közvilágí-
tásának korszerűsítésére is, valamint a
karácsonyi díszkivilágítást biztosító dí-
szek, fények felújítására is. Sajnos, a helyi
adókból és illetékekből befolyó pénz még
a város alapvető szükségleteinek biztosí-
tására sem elegendő, így további költség-
vetésen kívüli forrásokat keresünk, ame-
lyekkel pótolni lehet a hiányt. Az így szer-
zett pénzekből elsősorban a környezetvé-
delemmel összefüggő beruházásokat sze-
retnénk megvalósítani.

Levélírónk a gyógyszertárak nyitva
/helyesebben zárva/ tartásának okairól
kérdez, egyúttal magyarázatot, javulást
vár.

– Ipolyságon két gyógyszertár műkö-
dik, mégpedig az U Galena és az Alba
gyógyszertár. Műkődési engedélyüket a
Nyitrai Kerületi Hivatal főgyógyszerésze
hagyta jóvá. A működési engedélyhez tar-
tozik a jóváhagyott nyitvatartási idő is
/szintén a főgyógyszerész hagyja jóvá/.
Az engedélyekben a nyitvatartási idő a kö-
vetkezőképpen szerepel: hétfőtől péntekig
7.15-től 15.45-ig; szombaton és vasárnap

felváltva tartanak ügyeletet, kölcsönös
megegyezés szerint.

A városi hivatal a képviselő-testület-
ben is elhangzott interpellációk alapján
többszöri tárgyalás után tavaly elérte,
hogy a nyári időszak folyamán október
végéig a gyógyszertárak – hetenként
felváltva – délután 17.00 óráig tartottak
nyitva. Annak, hogy ez nem működött
zökkenőmentesen, több oka is volt. El-
sősorban a médiából ismert gyógysze-
részsztrájk, valamint az egészségügyi
minisztérium által gyakran változtatott
gyógyszerárak, amikor a patikák kötele-
sek voltak elvégezni az átárazást. Ekkor
zárva kellett tartaniuk, legalább az egyik-
nek. A jövőben természetesen újra meg-
próbáljuk elérni, hogy legalább a nyári
időszakban a 2003-ban bevált nyitva tar-
tást újra bevezessék.

Újabb levélíró kérdezi: kér-e támo-
gatást az önkormányzat az Európai
Unió által meghirdetett „Infrastruktu-
rális operatív program – helyi infra-
struktúra” elnevezésű alapból a kórház
felújítására, és van-e a városnak szak-
embergárdája az ilyen pályázatok ki-
dolgozására?

– A nemrég meghirdetett pályázat az
alábbi négy témakört foglalja magában:
az oktatásügyi infrastruktúra építése és
fejlesztése, az egészségügyi infrastruktúra
építése és fejlesztése, a szociális infra-
struktúra építése és fejlesztése, a kulturá-
lis infrastruktúra építése és fejlesztése.
Meggyőződésem, hogy mind a négy téma-
körből nyújtunk be pályázatot. A városi
hivatal már 2003-ban leadott a minisztéri-
umba egy előzetes jegyzéket, amelyben
12 olyan pályázati programot tüntettünk
fel, amelyek teljesítik a pályázhatóság
feltételeit.

Ami a pályázatírást illeti: a város által
benyújtandó tervezetek vázlatát a hivatal-
ban készítjük el, de mivel ez a munka
speciális szakképzettséget igényel, külsős
szakemberek /projektmenedzserek/ segít-
ségét is igénybe vesszük. Az elmúlt év
tapasztalataiból kiindulva elmondhatom,
hogy sikerült jól képzett, elismert szak-
embereket találnunk, akikkel már mege-
gyeztünk az idei pályázatok kidolgozá-
sában is.

További észrevételeiket, kérdéseiket
várjuk a 7410151-es, üzenetrögzítővel
ellátott telefonszámon, valamint e-mail

címünkön: sahy@sahy.sk.

Lendvay István mérnök
a VH elöljárója


