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Ipolyság sportolói felkészültek a
tavaszi idényre Az Európai Unióba való belépést

közösen ünneplik. Ipolyság és Vác vá-
rosa Szlovákia és Magyarország EU-s
csatlakozását közös rendezvényekkel ün-
nepli meg. Az ünnepségsorozat április 30-
án váci felvonulással kezdődik, majd a
művelődési központ erkélyén felavatják
az Európa-harangot. Az ünnepség aztán
Ipolyságon gálaműsorral, utcabállal foly-
tatódik. Csúcspont az éjféli tűzijáték és
az országhatár „jelképes” megszüntetése
lesz. Május 1-én Vác is gazdag műsorral
várja az ünneplőket. /A fesztivál részle-
tes műsorát áprilisi számunkban közöljük/.

*
Testvérvárosi kapcsolatok. A febru-

ár 13-án Ipolyság és Vác között aláírt
szerződés alapján Vác lett Ipolyság első
testvérvárosa. Vácnak viszont Ipolyság
a hetedik. Első testvérvárosa a finn Jär-
venpää, mellyel 1984-ben kötött szerző-
dést. A 20 éves évforduló kapcsán az idei
Váci Világi Vigalom díszvendége lesz a
finn kisváros. A dokumentum aláírásá-
nak 10. évfordulóját ünnepelték tavaly a
németországi Donaueschingennel. Test-
vérvárosa a romániai Székelyudvarhely,
a francia Deuil-la Barre, az izraeli Giva-
tayim és 2003-tól Dubnica nad Váhom is.

*
Egyeztették a 2004-es közös kultu-

rális rendezvények lehetőségeit. Febru-
ár 18-án a Honti Múzeumban Ipolyság
és Vác kulturális intézményeinek veze-
tői egyeztették idei közös terveiket. Vá-
cot Mándli Gyula, a váci Katona Lajos
Városi Könyvtár igazgatója és helyette-
se, Herczegné Bartanusz Erzsébet kép-
viselte. Az ipolysági résztvevők: dr. Ko-
lev Adrienn, a városi hivatal iskolaügyi,
kulturális, ifjúsági és sportosztályának
vezetője, Pálinkás Tibor múzeumvezető,
Solmoši Márta /városi könyvtár/, Da-
nis Ferenc mérnök /a Honti Múzeum és
Galéria Baráti Körének elnöke/, valamint
Lendvay Tibor /a Pongrácz Lajos Társa-
ság elnöke/. Közös programjukban sze-
repel egy történelmi térképekből és a Du-
lovits-életműből álló kiállítás /ipolysági
származású feltaláló és fotóművész/.
Megtárgyalták az áprilisban sorra kerülő,
a tavaszi hadjárat tiszteletére szervezen-
dő kétnapos emléktúra részleteit is. Ter-
veznek több szakmai előadást, találkozást
a rakoncai kaptárfaragókkal, illetve a
Pest megyei könyvtárosok találkozóját
is Ipolyságon, a Magyar Házban szeretnék
megvalósítani. Felvázolták a kölcsönös
támogatások további lehetőségeit is.

/my/

Innen-onnan

A VÁROSHÁZA TÁJÉKOZTAT

Dr. Bóth János váci polgármester beszédé-
ben hangsúlyozta, hogy városát régi kapcso-
lat fűzi Ipolysághoz, az Ipoly mentén élőket
pedig egymáshoz. Egykor ez szerves együtt-
élést jelentett, csakhogy nyolcvan egynéhány
éve megváltoztak a politikai határok, a poli-
tikai viszonyok. Így az együttműködés terén
van mit pótolni. Ma, kihasználva az új poli-
tikai helyzetet, nem érdemes csak a múltat
felemlegetni, hanem tenni kell az együttmű-
ködésért a sport, a kultúra és az oktatásügy
terén. Kiemelte, hogy mindez nem múlik el
hatástalanul, de amint a forgács hull szét, ha
semmi sem fogja össze, úgy a sok együttmű-
ködési szálat is össze kell fognia egy felelős
gondolatnak, amit a két városi önkormány-
zatnak kell megfogalmaznia. Az együttmű-
ködés sok szálát a két városi vezetésnek kell
egységes szövetté szőnie, rendezett kapcsolat
formájában. Régi adósság ez, amit törleszteni
kell.

A két polgármesteri ünnepi beszéd után
került sor a testvérvárosi alapító okirat aláírá-

sára: az okiratokat a két polgármester látta el
kézjegyével.

A szerződés célja, hogy szorosabbra fűzze
Ipolyság és Vác kapcsolatát, lehetőséget te-
remtve, hogy gazdasági egységeik verseny-
képesebbé válva nézhessenek szembe a jövő
kihívásaival, társadalmi közösségeik pedig
egymást segítve folytathassák értékalkotó te-
vékenységüket. A jövőben kiemelt figyelmet
kívánnak szentelni az Európai Unió által
megnyitott közös érdekérvényesítés lehető-
ségeinek, az idegenforgalom fejlesztésének
és az oktatási kapcsolatok bővítésének.

Az ünnepélyes aláírás után a két polgár-
mester Ipolyság krónikájában is megörökí-
tette e jelentős eseményt. Ezután került sor a
kölcsönös ajándékcserére: ezek az apró aján-
dékok lesznek hivatottak az utókor számára
is hirdetni, hogy 2004. február 13-án a két
város testvérvárosi szerződést írt alá, mely-
nek előnyeit nemcsak a mai, de főleg a jövő
generációi fogják élvezni.

Morvay Imre

(Befejezés az 1. oldalról)

Lőwy János mérnök, polgármester ve-
zetésével tartotta február 25-én 13. soros ülé-
sét Ipolyság képviselő-testülete. A polgár-
mester a jegyzőkönyv hitelesítésére Oros
Zoltánt és Hajdú Andrást jelölte ki. A napi-
rendi pontok jóváhagyása után a képviselők
a javaslóbizottság tagjaivá Bóna Zsoltot,
Korpás Pált és Kapa Sándort választották,
majd jóváhagyták Lendvay István mérnök-
nek az esedékes határozatok teljesítéséről
szóló jelentését.

Az interpellációban sok új problémát,
gondot is jeleztek a képviselők. Például: miért
nem szólították fel a Csemadok-székházzal
szembeni park kerítését megrongáló fiatalko-
rúak szüleit a kár megtérítésére. Még mindig
javításra vár a szembeni liget kerítése. Tovább-
ra is hiányoznak a magyar nyelvű feliratok a
cégtáblákon, a pereszlényi út mellett még
mindig ott éktelenkedik – immár néhány éve
– az illegális szemétdomb. Tájékoztató össze-
jöveteleket, előadásokat kellene tartani a ne-
vesítetlen földek visszaigénylésének lehető-
ségeiről. Többen hiányolták, hogy az Ipoly–
Garam Regionális Fejlesztési Ügynökség
tevékenységéről, ill. az új munkahelyekről a
képviselők semmilyen tájékoztatást sem kap-
tak. Továbbra is igen lehangoló képet nyújt
a tervezett kultúrház építési területe. Volt,
akit az érdekelt, miként biztosított az önkor-
mányzat hatáskörébe tartozó iskolák és okta-
tási intézmények finanszírozása. Az e kér-
désre adott válaszból a képviselők tájékoz-
tatást kaptak az egyházi iskola finanszírozá-
sának módjáról is.

A képviselők tudomásul vették a sporte-
gyesületek tavaszi idényre való félkészültsé-
géről, a városi rendőrség 2003-as tevékeny-
ségéről, valamint a tűzvédelem terén fogana-
tosított intézkedésekről szóló jelentéseket.

Ugyancsak jóváhagyták a városi vagyon
leltározásáról /a városi vagyon értéke 279,265

millió korona, a bankhitel közel 24 millió,
amit kizárólag városfejlesztésre fordí-
tottak/ és a Műszaki Szolgáltatások Üzeme
2003-as gazdálkodásáról szóló jelentéseket.
Elfogadták és jóváhagyták a város 2003-as
zárszámadását: tavaly Ipolyságnak 87 245 821
korona bevétele és 87 519 411 korona kiadá-
sa volt. A közel 274 ezer koronás hiányt rész-
ben a tartalékalapból, részben a 2004-es költ-
ségvetésből fedezték.

Az ún. szervezési intézkedések keretében
a képviselők beleegyeztek a tanügyi hivatal
létrehozásába. Jóváhagyták a Hont–Ipoly
Menti Városok és Falvak Társulása jogala-
nyiságának kérvényezését, valamint a régió
szelektív hulladékgyűjtését biztosító társa-
ság létrehozását.

Sor került a 2004-es költségvetés első
módosítására is: 6 415 142 koronával mege-
melték mind a bevételi, mind a kiadási tételt.
Ez az összeg – remélhetőleg – állami támo-
gatásként a szelektív hulladékanyag-gyűj-
tést lesz hivatva biztosítani /a gyűjtés feltéte-
leinek megteremtése, a hulladék elszállítá-
sa/.

A képviselő-testület képviselőket, illetve
megbízottakat delegált az egyes oktatási in-
tézmények iskolatanácsaiba, jóváhagyta a
kórház igazgatójának /félállásban/ fizetését,
egy 11 m2-nyi telek eladását és két bérleti
szerződés meghosszabbítását.

Pályázatot írtak ki a tanügyi hivatal ve-
zetői, illetve a városi rendőrség parancsnoki
posztjára, valamint jóváhagyták a pályázato-
kat elbíráló bizottság összetételét.

A képviselőket tájékoztatták a köztársa-
ságielnök-választás és a népszavazás helyi elő-
készületeiről, valamint a város által 2003-ban
benyújtott pályázatok sorsáról, eredményes-
ségéről.

Az ülés polgármesteri zárszóval ért véget.
/morvay/

Az ipolysági és a váci polgármester... 


