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Biztosíthatom a kedves

olvasót, hogy nem emberről,

hanem természeti jelenségről

van szó, egy hegyről /netán

dombról vagy magaslatról/,

amely szinte védőpajzsként

ráhajol Százd községre és

mintegy négyszáz főnyi, az

utóbbi időben jócskán fo-

gyatkozó lakosára. A Morda

makacs, olyan mint a ter-

mészeti jelenségek általában

vagy az igazán hívő emberek

lelkében az istenképek.

Az első mondatbeli minő-

sítési bizonytalanságom ab-

ból fakad, hogy a falu felől

valóban hegynek tetszik a

Morda, de messzebbről –

bizonyos szögből – inkább

szelídke dombnak, a tető pe-

dig egyszerűen hepehupás

fennsík, ahonnan tiszta leve-

gőjű nappal szinte karnyúj-

tásnyira látszanak a mohi

atomerőmű füstfelhőkkel rio-

gató tornyai.

Valamikor, nem is olyan

régen, szőlők /néhány ma-

radt még belőlük, gazdáik

kölcsönvették a hegy makacs-

ságát/, régies gyümölcsösök

marasztalták a domboldalak

humuszát. Most már inkább

csak „vad indák gyűrűznek

körül” /Ady/, ha egy sétára,

természetihlető szemlére vál-

lalkozom. Rogyadozó gyü-

mölcsfamaradványok /szinte

minden portán megtalálha-

tók a körte-, szilva- almafák,

no meg a birs/, sokszor nem

is a rosszabb fajtákból. Az

almák többsége például a

következő májusig megőrzi

frissességét és zamatát. A

körültekintésre merészkedőt

arcingerlő csalánhusángok,

kökénybozót, csenevész ga-

lagonyabokrok, szederina-

háló s egyre sokasodó csip-

kebokrok fogadják. A tetőn,

ahol még a szociban is acélos

/dombvidéki/ búza termett,

50 mázsa per hektáros bő-

ségben is, terjeszkedik az

akác, a kökény, „a dudva, a

muhar, a gaz” /Ady/. Az em-

ber akaratlanul is megállapít-

ja, hogy a mai, túlzottan ha-

szonelvű gazdálkodás vadít-

ja a tájat, burjánzik a gyom

meg az igénytelen bokor-

növényzet. Az emberi közös-

ségekben ez az elv katalizá-

torként szaporítja a „maffi-

abokrokat”.

A Morda alatt pedig

sörözgető, segélyleső fiata-

lok és idősebbek várják a

csodát, amely – bármerre

tekintünk is – egyre csak

késlekedik. Pál apostol ke-

resztény jövőt teremtő gon-

dolata törtet tollhegyemre:

imádkozzál és dolgozzál. De

nemcsak a Morda árnyéká-

ban van ez így, hanem más

tájain is ennek a furcsán hi-

valkodó országnak.

A Morda az idén megma-

kacsolta magát. A Morda

sztrájkol, a Morda visszhan-

gozza az emberi közönyt.

Egyetlen gyümölcsfáján sem

díszeleg termés. A magánter-

mő őszibarack meg a szőlő,

amelyet megkímélt a pero-

noszpóra és a lisztharmat,

még úgy-ahogy mutogatja

magát. Gátlástalanul törek-

szik a kérdés: a Mordán

kívül mennyi elhanyagolt te-

rülete, természeti és emberi

térsége van ennek az ország-

nak?

A csak a gyors haszonra

leselkedő közösségnek, e-

gyénnek, országnak általá-

ban az a sorsa, hogy még az

életadó természeti háttér is

elfordul tőle. Meg az embe-

rek is egymástól. Quo vadis

haszonleséssel fertőzött vi-

lág?

Korpás Pál

A Morda sztrájkol

A könyvtárak szerepe az
információterjesztés terén

Jelenségek 

A Magyar Könyvtárosok
Egyesülete Helyismereti Könyv-
tárosok Szervezete 11. országos
tanácskozására került sor Szol-
nokon 2004. július 14-e és 16-a
között, melyen a váci Katona
Lajos Városi Könyvtár köz-
benjárásával a meghívott
külföldi vendégek között lehe-
tett a Honti Múzeum és Simo-
nyi Lajos Galéria vezetője, Pá-
linkás Tibor és az Ipolysági
Városi Könyvtár vezetője, Sol-
moši Márta is. A háromnapos
tanácskozás arról adott bizony-
ságot, hogy a tapasztalt, pél-
daként elöl járó magyar könyv-
táraknak és könyvtárosainak is
fontos a közösen kidolgozott
program, a tapasztalatcsere, az
állandó továbbképzés. A mo-
dern kor hozta technikai esz-
közök használatánál az infor-
mációs rendszerek kiépítésében,
a könyvtárakban található gaz-
dag információs anyag közzé-
tételénél, az egyes régiók hon-
ismereti dokumentumainak a
világhálóra való feltételében
nagy szerepe van a képzett
könyvtárosi szakembereknek.
Csakis koordinálva, egymás
munkájára figyelve tudnak a
könyvtárak nagyméretű, sok-
oldalú és naprakész informá-
ciókkal hozzájárulni a könyv-
tárakban található információs
anyagok közzétételéhez. A
könyvtárfejlesztés nem történ-
het elszigetleten, bizonyították
ezt előadásukkal többek között
azok a szakemberek, akik az
információhalmazok digitali-
zálásának aprólékos munkáját
már évek óta végzik; például
Monok István, a budapesti
Országos Széchényi Könyvtár
/OSZK/ főigazgatója, Moldo-

ván István osztályvezető,
Drótos László az OSZK Ma-
gyar Elektronikus Könyvtá-
rának főkönyvtárosa, dr. Kol-
tay Klára, a Debreceni Egye-
temi Könyvtár főigazgató-
helyettese, dr. Nemes Erzsébet,
a Központi Statisztikai Hivatal
főkönyvtárosa, Takáts Béla, a
Jász-Nagykun-Szolnok me-
gyei Verseghy Ferenc Könyv-
tár igazgatóhelyettese és má-
sok.

Kitűnő szakemberek dolgoz-
nak azon, hogy a már világ-
hálón található magyar nyelvű
információs anyagok, értékes,
sokszor egyedi dokumentu-
mok mindenki számára elérhe-
tővé váljanak. A visszajelzé-
sek – Kanadától Argentínáig –
igazolják, hogy a tenni akarás,
a sokszor önszorgalomból szü-
letett eredmények meghozták
a hozzájuk fűzött reményeket.
A drága technikai eszközök-
kel, időigényes munkával fel-
dolgozott informatikai értékek
meghozzák az eredményeket.
A magyar könyvtárak eredmé-
nyei a könyvtárak anyagainak
digitalizálása terén európai ki-
tekintéssel is pozitívan értékel-
hetők.

A tanácskozáson elhang-
zott gyakorlati útmutatók, meg-
jegyzések, melyek a nehéz-
ségekről és a problémákról, de
a sikerekről is szóltak, iga-
zolták, hogy a jó cél, a tervek
és a projektek alapos elkészí-
tése mellett a könyvtárak digi-
talizálási munkái nagymértékű
szellemi és pénzügyi befek-
tetést is igényelnek, s ez csakis
állami támogatás mellett lehet-
séges.

Solmoši Márta

Küldötteket választottak
A Magyar Koalíció Pártja Ipolysági Helyi Szervezete 2004.

aug. 24-én küldöttválasztó közgyűlést tartott. Zachar Pál mér-
nökön és Bélik Györgyön kívül, akik az MKP járási elnöksé-
gének tagjai, a következők képviselik az ipolyságiakat a szep-
temberben esedékes járási konferencián: Pálfy Dezső, Orbán
Dezső, Bóna Zsolt, Gál Milan. Pótküldött: Korpás Pál.

A vitában szó esett különböző aktuális párt- és közösségi
problémákról. Többek között elhangzott, hogy Zachar Pál mér-
nök nem vállalja tovább a lévai körzeti hivatal elöljárói tiszt-
ségét. Az ipolysági helyi szervezet erre a posztra Gál Milan
mérnököt, a szervezet alelnökét ajánlja. Szükséges lenne lakos-
sági fórumokat szervezni Ipolyságon, illetve Pereszlény és Tes-
mag társközségekben is. Ezeken az MKP helyi önkormányzati
képviselői, esetleg a polgármester vennének részt. Fontos lenne a
helyi MKP-képviselők határozottabb és egységesebb fellépése a
képviselő-testületi üléseken.

A közgyűlés Bélik György elnök zárszavával ért véget.
/korpás/


