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Amikor örvénylenek körü-
löttünk a jelenségek, amikor
egymást követik vagy in-
kább kergetik az ésszerűbb,
illetve sokszor és sokak szá-
mára érthetetlen, megmagya-
rázhatatlan irracionális vál-
tozások, az emberek – mind-
nyájan – igényt tartanak az
eligazító szóra, a biztató, két-
ségoszlató tanácsra. A vál-
tozások és újrakezdések idején
bizony megszaporodnak, sőt
gyakran felhalmozódnak a
feladatok, gondok, főleg ak-
kor, ha kezelésüket, megol-
dásukat egyéni, politikai, ide-
ológiai vagy más okból halo-
gatjuk, esetleg – hogy ne le-
gyenek szem előtt, és fölös-
legesen ne ingereljenek – ad
acta tesszük. Bizonyos törté-
nelmi helyzetekben azon kap-
ja magát egy közösség, hogy
nincs elég minőségi, jól kép-
zett, de erkölcsileg is feddhe-
tetlen értelmiségije, szakem-
bere a rugalmas kezelést i-
génylő feladatok megoldá-
sára. Gyakran néz ilyen gon-
dokkal szembe a szlovák po-
litikai elit, de mióta kormány-
párt a Magyar Koalíció Párt-
ja /MKP/, mi is többször ta-
pasztaljuk, tudatosítjuk a szak-
emberhiányt. Ez országos, re-
gionális és helyi jelenség
egyaránt. Hogy a helyzetből fa-
kadó elvárásoknak mégis ele-
get tegyenek a minden szintű
illetékesek, sokszor a „ha nincs
ló, a szamár is jó” elv szerint
járnak el.

Városunkban és régiónk-
ban sem jobb a helyzet az or-
szágos átlagnál. Mozgósítani
kellene az értelmiségieket, a
szakembereket, illetve – belső
indítékból – mozdulni kellene
az értelmiségnek. Ez fölöttébb
vonatkozik a szlovákiai magyar
nemzetrész értelmiségére. E-

zen a téren többet kell kezde-
ményezniük az MKP-szerveze-
teknek és szerveknek, termé-
szetesen nemcsak helyi és
regionális, hanem országos
szinten is. Röviden szólva: vál-
toztatni kell a párt értelmiség-
politikáján.

Ha az ember gondolatban
végigpáztázza nemzetiségi lé-
tünknek ezt a szeletét, bizony
egy „oldott kéve” benyomását
kelti a mostani helyzet. Értel-
miségünk közül viszonylag ke-
vesen, ezek is többnyire szer-
vezetlenül és összhangtalanul
mozognak a nemzeti közösség
életfontosságú terepein. Közös-
ségi életünk rendezvényein,
szervezeteiben, szerveiben lé-
nyegében mindig ugyanazok-
kal találkozunk. A többség el-
szigetelt magáncsapáson jár,
azt hiszi, hogy boldogulásának
egyetlen módja a magányos ü-
gyeskedés, a megfelelő lapu-
lás. Egyesek még a sértődött-
ség burkát is előkotorják, hogy
igazolhassák közösségi tétlen-
ségüket. Ezek is lényegében
önmaguk és közösségük léte
alatt vágják a fát.

Pedig sok a tennivaló Ipoly-
parti városunkban, a 8 ezer la-
kosú Ipolyságon és a környé-
kén is. Jutna belőle minden
értelmiséginek, szakembernek,
közösségi értékek teremtésére
elkötelezett egyénnek, lokál-
patriótának.

Az európai uniós tagság
nemcsak jogokkal, hanem bi-
zonyos elvárásokkal lép a szlo-
vákiai társadalom s természe-
tesen az itteni magyar közös-
ség életébe. A porondon a he-
lyünk. S napjainkban még in-
kább érvényes ez a bibliai
aranymondás: „Az aratnivaló
sok, de a munkás kevés.”

Korpás Pál

Decemberben az azilház-
ban végzett ellenőrzésünk so-
rán megállapítottuk, hogy egyes
lakók a többiek rovására feke-
tén használják a villanyára-
mot: a közös használatú helyi-
ségekből vezették át saját laká-
sukba az áramot. Az esetet a
ház kezelőjével, az Energo-

Bytos kft-vel rendeztük.
*

A városi rendőrség rendsze-
res megelőző ellenőrzéseivel
nagymértékben csökkentette a
fiatalkorúak által „elkövetett”
petárda- és egyéb pirotech-
nikai eszközök robbantásának
számát.

Az a ra tn iva ló  sok . . .

A városi rendőrség tájékoztatója

Jelenségek 
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ket részben már németországi
üzemünkben is gyártjuk, de ott-
honi kapacitásunk korlátozott.
Ipolysági üzemünk részben né-
metországi anyacégünk kapaci-
tását is hivatott kiegészíteni. A
kész termékeket németországi
cégünkön keresztül továbbítjuk
majd partnereinknek, akikkel
már hosszabb ideje üzleti kap-
csolatban állunk.

A csarnok másik felében
különféle csokoládéfigurák cso-
magolására alkalmas formákat
fogunk előállítani. Ezek is for-
mázottak lesznek, s ugyancsak
préselt és vágott technikával ké-
szülnek. Lényegében ez az
előbbi tevékenység kiegészítő-
je, csak az alapanyag lesz vé-
konyabb alumíniumfólia. Eze-
ket csokoládégyáraknak szállít-
juk.

Ön szerint adottak a lehe-
tőségek az üzem esetleges to-
vábbi bővítésére?

– Természetesen, a jövőben
számolunk a bővítéssel is, hi-
szen ez egy négyhektáros telep-
hely további két csarnokkal,
melyeket azonban alaposan át
kell alakítanunk.

Hány alkalmazottal kez-
denek, teljes kapacitás esetén
hány embert fognak tudni
foglalkoztatni, és milyen szak-
mákban?

– Jelenleg – velem együtt –
kilencen vagyunk. Hat szakem-
ber betanítása már folyik né-
metországi üzemünkben. Ők
fogják beállítani a gyártóso-

rokat, s ők felelnek a gyártmá-
nyok minőségéért. További
németül tudó gépkezelő szak-
embereket is keresünk. A gép-
sorok mellé kisegítő személy-
zetre is szükség lesz, sőt admi-
nisztrációs munkakörbe is fel-
veszünk néhány embert. Ameny-
nyiben minden gördülékenyen,
a tervek szerint indul, akkor az
év végére körülbelül 100 em-
bert fogunk foglalkoztatni.

Hol, kinél, meddig jelent-
kezhetnek a munkahely i-
ránt érdeklődők?

– A következő hetekben
sokat leszünk úton, így csak az
írásbeli jelentkezésekre, kérvé-
nyekre fogunk tudni válaszol-
ni. Az érdeklődők kérvényüket
/életrajzzal együtt/ a követke-
ző postacímre küldhetik: Hörn-
lein Slovensko, s. r. o., P. O.
Box č. 6, 93601 Šahy. Azon-
ban ragaszkodni fogok ahhoz,
hogy az érdeklődők egy német-
nyelvtanfolyamon vegyenek
részt. A nyelvtanfolyam iránt
érdeklődők ugyancsak az em-
lített címen jelentkezhetnek.

Konrad Bantleon mérnök
a végén még hozzátette: Örü-
lünk, hogy ennyire megfelelő
telephelyet találtunk, s nagyon
sok támogatást kaptunk a hely-
beliektől, a városházától és a
munkahivataltól is. Örülünk és
– őszintén szólva – kellemesen
meglepődtünk, hogy elképze-
léseink ennyire „sínre kerül-
tek”.

Köszönöm a beszélgetést.
Štrba P.

Új üzem Ipolyságon
(Befejezés az 1. oldalról)

2003–2004-ben

Házasságot kötöttek
Dec. 29.  –  Tomčániová Lenka és Halko Zoltán
Jan. 17.  –  Szilvási Marianna és Lendvai Tamás

Ipolysági újszülöttek
Mihalovics Szilvia  –  2003. december 28.
Hárš Bence  –  2003. december 29.
Gajdács Zsuzsanna  –  2004. január 13.
Kotlárová Chanel  –  2004. január 19.

Elhunytak
Záhorec János /* 1943/  –  január 3.
Velebný Ferenc /* 1963/  –  január 5.
Bilčík Mária /* 1911/  –  január 7.
Tabery Jiří /* 1956/  –  26. január 26.


