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Az elnökválasztásról
és a népszavazásról 3. oldal

Dzsesszkoncert 5. oldal

Císařovský és Márai 6. oldal

Beiratkozási adatok 7. oldal

Az alapiskolák 
életéből 7–8. oldal

Martin Bútora
Ipolyságon 11. oldal

Márciusi foci 12. oldal

Az ipolysági kórház szülészeti
osztályáról

Új ingatlanadók

A TARTALOMBÓL

Miről olvashatunk
a Hontianske listyben

Február 13-án jelentős eseményre ke-
rült sor az ipolysági városházán: ekkor ír-
ta alá a két város polgármestere – ünnepé-
lyes keretek között – a testvérvárosi e-
gyezményt, mely egyben a két város kö-
zötti tartós együttműködés alapköve is.

Az eseményt a szlovák és magyar taní-
tási nyelvű gimnázium egy-egy diákjának
szavalata, illetve az Amadeus Trió közre-
működése színesítette.

Lőwy János mérnök, ipolysági pol-
gármester megnyitó beszédében üdvözöl-
te a jelenlévőket, köztük a váci küldöttsé-
get dr. Bóth János polgármester vezetésé-
vel. A vendégek között volt Ferjancsics
László váci alpolgármester, Imre Zsolt or-
szággyűlési képviselő, Mándli Gyula, a
váci Katona Lajos Városi Könyvtár igaz-
gatója, illetve Harna István, Tóth Tibor,
Pongrácz János /mindhárman Ipolyság
díszpolgárai/.

Lőwy János mérnök ünnepi beszédé-
ben kiemelte, hogy a két város közötti e-
gyüttműködés többéves múltra tekint visz-
sza, ami nemcsak a két önkormányzat e-
gyüttműködésében nyilvánult meg, hanem
széles körűvé váltak az egyes intézmé-
nyek közötti kapcsolatok is. Ezért már é-
vekkel ezelőtt felvetődött az a gondolat,
hogy e kapcsolatot szerződéses alapokra
kellene fektetni. E kapcsolatok ápolásában
oroszlánrészt vállalt dr. Zsolnay Ernő volt
ipolysági és Lábai László volt váci pol-
gármester. A testvérvárosi egyezmény
aláírása az eddigi kapcsolatok magasabb
szintű ápolását teszi lehetővé. Jelentős ese-
mény ez a város életében, mivel Ipolyság
első hivatalos testvérvárosa Vác lesz. A

polgármester meggyőződését fejezte ki,
hogy az európai uniós csatlakozás küszöbén
a testvérvárosi egyezmény aláírásával
megalapozzák a jövő generációi számára is
a hasznos és tartós együttműködést.

Az ipolysági és a váci polgármester
aláírta a testvérvárosi szerződést

(Befejezés a 2. oldalon)

N e m z e t ü n k  ü n n e p e
Amikor pirkad, remény is születik. Így

van ez a mindennapi pirkadáskor, de valószí-
nűleg így jelenik meg ez az emberiség tör-
ténetének kátyúkkal és útvesztőkkel terhes
útjain is. Az ember hol ösztönösen, hol tuda-
tosan keresgél támpontokat, ihletet, illetve
választ a naponként fel-felbukkanó gyötrő-
ingerlő kérdésekre a nehezen áttekinthető
történelmi gubancban. Teszi ezt gyakran an-
nak tudatában, hogy a jelent talán még nehe-
zebb átlátni, a jelen szövevényében még fá-
rasztóbb az eligazodás.

A nemzeti és egyéni emlékezet vaskos
könyvében lapozgatva olyan jelenségekkel
is szembesülünk, amelyek – a többihez ké-
pest – sokkal inkább megmozgatják kép-
zeletünket, szellemi és érzelmi világunkat.
Bizonyára azért, mert beépültek értékrend-
szerünkbe, s önbecsülésünk tartópilléreivé
nemesedtek.

Évente egyszer bizonyosan, de valószí-
nűleg nagyobb gyakorisággal is tudatosít-
juk, mit üzen napjaink nemzedékének és e-
gyénenként mindnyájunknak – több mint

150 éves történelmi távlatból – 1848. márci-

us 15-e. Mit kérnek tetteikkel, írásaikban
március idusának kezdeményezői, szervezői
és azok a tömegek, amelyek felsorakoztak a
szabadság zászlói alá? Több szabadságot a
nemzetnek, emberhez méltóbb életet a haza
minden polgárának. Szabad folyást a szó-
nak, a véleménynek, az eszmének, érzelem-
nek és a hitnek. Azt is kimondták elődeink,
hogy a népek nagy harcának arénájában fö-
löttébb szükséges a nemzet egysége. Globa-
lizálódó világunkban sokakkal együtt vall-
juk és hirdetjük, hogy a XXI. század elején
is a jól funkcionáló nemzet a legerőteljesebb
értékteremtő emberi közösség.

1848. március 15-e nemzeti-közösségi lé-
tünk gazdag és kiapadhatatlan örökségének
szüntelenül figyelmeztető és termékenyen ih-
lető dátuma és szimbóluma.

Hitem szerint 2004-ben is tanúi és tevé-
keny részesei leszünk a vissza-visszatérő pir-
kadásnak és a tetteket termő reménykedésnek.

Korpás Pál


