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prímását is a lakására, ahol az ő
zongorakísérete mellett felcsen-
dültek a szebbnél szebb nóták.
Nagyrabecsült emlékeim kö-
zött van egy magnószalag, a-
melyet illusztrálva nekem
ajándékozott. Csendes estéken
néha-néha családi körben bele-
hallgatunk. Ezentúl egyúttal a
reá való emlékezet egyik lánc-
szeme lesz a szalagra rögzített
hangja.

Zórád Ernő túl a kilencve-
nen, bár lassan, de továbbra is
tevékenykedett. Nem alkotott
már újat, de a régieket felújítot-
ta, rendezte, és ahol kellett, szí-
nekben is gazdagította. Életrajzi
könyvének második kiadását
is megélte, valamint két új, kor-
rajzokból összeállított könyvéét:
Pest-Budai mozaik a két világ-

háború között /2000/, Kalando-

zások egy régi fiákeren /2001/.
Mindkettő kollázsokból össze-
rakott régi felvételekből, kora-
beli sajtótermékekkel és rajzai-
val gazdagon illusztrálva.

Kilencven évnél hosszabb
élet rendkívüli ajándéka a sors-
nak. Nagy lehetőség annak,
aki egész életében alkotott. A
sok kitüntetés – köztük állami
is – a társadalom megbecsü-
lését tükrözi. 2003-ban meg-
kapta az Ipolyság Város Dísz-

polgára címét is. Sajnos, beteg-
sége miatt már nem ő, hanem
Ágnes lánya vette át. Nemré-
gen kaptuk a hírt, hogy 2004.
április 8-án eltávozott az élők
sorából. Emlékét megőrizzük!

Danis Ferenc

E v e z n i  j ó !

Dr. Kiss László orvostörténész a könyvtárban

A Szlovákiai Magyar Cser-

készszövetség munkájában

2001-től akívan részt vesznek

a vízicserkészek is, az ipolysá-

gi 27. számú Szent Imre Cser-

készcsapat két lelkes tagja pe-

dig tavaly nyár óta. A hazai ví-

zicserkészet két országos szin-

tű vízivezető-képző tábort tud-

hat maga mögött.

Az előző túrák sikerein fel-

buzdulva idén március 5-én is-

mét egybegyűltünk Szímőn,

hogy kipróbáljuk, milyen is ko-

ra tavasszal evezni. A péntek

esti megbeszélés után másnap

délelőtt 9.47-kor megérkeztünk

a vágsellyei közúti hídhoz. A

part mentén több méter széles

hó- és  jégtakaró fogadott min-

ket. Miután lepakoltuk a csó-

nakokat és megtartottuk a „K-

szertartást”, vízre szálltunk. Le-

hetőségeinkhez mérten két két-

személyes kenuval és egy egy-

személyes kajakkal nekivág-

tunk a túrának. A híd pillérei

között elég vastag, többréteges

jég torlódott össze, ami igen

nagy veszélyt jelentett csónak-

jaink számára. Sőt egy időre a

csónakok irányíthatatlanná vál-

tak, és a híd pillérein szétmor-

zsolódó jégtáblák közé zárva

siklottunk a vízen. Vezetőink

tapasztalatának és hidegvéré-

nek köszönhetően azonban si-

keresen kikerültünk a jégtáb-

lák fogságából. Egy hosszú e-

gyenes szakasz volt előttünk,

magas, jégdarabokat hömpö-

lyögtető tarajos hullámok ke-

letkeztek, melyek nehezítették

haladásunkat; nem beszélve az

erős ellenszélről, amely miatt

néha szinte egy helyben evez-

tünk.

A természet még téli kön-

tösbe bújva fogadott minket.

Csodálatos volt, bár mikor meg-

láttuk az egyik vegyi üzem víz-

tisztítójából becsurgó barna ha-

bos vizet, egy kis undor fogott

el. A rossz időjárás miatt kény-

telenek voltunk eltérni az ere-

deti tervtől, de így is nagysze-

rű kaland volt. Aki még nem

próbálta, az nem tudja, hogy

miről maradt le!

Bár csapatunknak még e-

gyetlenegy csónakja sincs,

már két képzett vízicserké-

szünk van. Remélhetőleg ez a

szám a közeljövőben csak nö-

vekedni fog. Szeretnénk, ha mi-

nél többen csatlakoznának hoz-

zánk, hogy még színesebb le-

gyen csapatunk élete

Zachar Pál

Egy könyvtár és olvasói éle-
tében mindig nagy ünnep, ha o-
lyan ember új könyvét mutat-
hatja be az érdeklődőknek, a
könyvbarátoknak, amely a re-
gionális irodalom polcát gazda-
gítja.

Dr. Kiss László orvos, or-
vostörténész március 26-án
író-olvasó találkozó keretében
mutatta be az Ipolysági Városi
Könyvtár olvasótermében új
könyvét, a Kérdezze meg orvo-
sát.

A szép számban megjelent
közönség nagy érdeklődéssel
hallgatta a vendég tartalmas és
nagyon érdekes előadását a je-
lenkori betegségekről, az egyes
betegségek történelmi kialaku-
lásáról, a gyógyítási módsze-

rekről és a betegségek megelő-
zéséről. A választékos, min-
denki részére érthető „szakor-
vosi előadás” gazdagon illuszt-
rálta az új könyvben található

olvasnivalót.
A szerző a megszokott stí-

lussal, olvasmányosan dolgozza
fel több mint 50 betegség jel-
lemzőjét, gyógymódját. Aki is-

meri, hamar rájön, hogy ez a
könyv a Recept nélkül... című
előző könyv folytatása, és na-
gyon alkalmas arra, hogy a csa-
ládi könyvtárakat gazdagítsa,
és szükség esetén könnyen hoz-
záférhetővé váljon. Merem ezt
ajánlani azért is, mert nagyon
sok betegség gyógyításához o-
lyan recepteket találunk, melyek-
kel otthoni gyógyítás esetén is
jó eredményeket érhetünk el.

Remélem, hogy a fiatalos
lendületéről híres, nagy tudású
orvos, akinek munkájában so-
kat segít kedves felesége is,
Ágika, még nagyon sok ilyen
és ehhez hasonló praktikus, ol-
vasmányos könyvvel ajándékoz
majd meg minket, olvasókat.

Solmoši Márta


