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Ígéretek, ígéretek...

A TARTALOMBÓL

Miről olvashatunk
a Hontianske listyben

2004. március 26-án – közel öt év után
– ismét Ipolyságra látogatott Rudolf
Schuster köztársasági elnök. A városháza
előtt sokan összegyűltek – kellemes meg-
lepetést okozva az elnöknek –, hogy üdvö-
zöljék őt, hogy kezet szoríthassanak vele.
Lőwy János mérnök, polgármester és vá-
rosunk vezetői a városháza bejárata előtt
kenyérrel és sóval, illetve vérpezsdítő ze-
nével üdvözölték Rudolf Schustert.

A városháza dísztermében a köztársa-
sági elnök találkozott a város vezetőivel,
képviselőivel, a meghívott intézményveze-
tőkkel. Lőwy János rövid üdvözlőbeszéde
után Rudolf Schuster vázlatosan ismertet-
te megbízatási idejének tevékenységét, ki-
emelve, hogy szívélyes és emberi hozzá-
állással a közeli és távoli országok állam-
férfiai között sok támogatót és barátot si-
került szereznie.

Rámutatott, hogy
a törvények aláírása-
kor fő szempontként
az állampolgárokra
gyakorolt hatásukat
és alkotmányossá-
gukat elemezte. Igye-
kezett a kománykoa-
lícióban mutatkozó
ellentéteket tompí-
tani, de országjelen-
téseiben kompro-
misszumot nem is-
merve bírálta a hiá-
nyosságokat, rámu-
tatva  egyben a lehet-
séges megoldásra is.

A jogkörök önkormányzatokra történő
átruházásával kapcsolatban megemlítette:
a legnagyobb gondot az új jogkörök finan-
szírozása jelentette. Rudolf Schuster – el-
nöki körútján szerzett tapasztalatai alapján
– előre „megválaszolt” néhány még fel sem
tett kérdést – kényeseket is. Ennek ellené-
re többen kihasználták az alkalmat vélemé-
nyük tolmácsolására. Volt, aki biztosította
a köztársasági elnököt, hogy Ipolyság la-
kossága nem felejtette el az 1999-es árvíz
utáni látogatását és konkrét anyagi segítsé-
gét. Mások az egészségügy és oktatásügy
nehéz helyzetét tették szóvá.

Hogy Rudolf Schuster köztársasági el-
nök jól érezte magát Ipolyságon, azt az is
bizonyítja, hogy a tervezettnél jóval több
időt töltött nálunk.

Srna P.

Rudolf Schuster Ipolyságon

(Befejezés a 2. oldalon)

Még néhány nap, és belé-
pünk az Európai Unióba. So-
kan úgy gondolják, hogy jön a
Kánaán. Pedig nagyon sok oly
feladat vár még megoldásra,
melyet az EU támogatása nél-
kül saját magunknak kell meg-
oldanunk.

E jelentős esemény kapcsán
kértünk interjút Ipolyság pol-
gármesterétől, Lőwy János

mérnöktől.
Ipolyság és Vác Szlovákia

és Magyarország EU-s csat-

lakozását testvérvárosként

közös rendezvényekkel készül

megünnepelni. Milyen prog-

ram várja a fesztivál résztve-

vőit?

– Már a testvérvárosi szer-
ződés előkészítésekor felvető-
dött az ötlet, hogy a két ország
EU-s csatlakozását Ipolyság
és Vác már testvérvárosként
Európa Fesztivál név alatt
közösen ünnepelje. A fesztivál
április 30-án Ipolyságon kez-
dődik, majd május 1-jén Vá-
cott folytatódik. Nálunk délu-
tán 2 órától hajnali 4 óráig
tart. A résztvevők szórakozta-
tásáról hazai és magyarországi
együttesek gondoskodnak. 

közösen ünnepeljük

Belépésünket az

Európai Unióba

testvérvárosunkkal 


