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A TARTALOMBÓL

80 érdeklődő a képvi-
   selő-testületi ülésen  2. oldal

Kultúra és emlékmű   4. oldal

Kiállításmegnyitók   5. oldal

Kulturális tudatbázis  6. oldal

A Pongrácz Lajos
   Alapiskola életéből   7. oldal

Karcsúsítás
   az óvodákban   9. oldal

Közelebb a
   polgárhoz 10. oldal

Romániai karate-
sikerek, májusi foci 12. oldal

A művészeti alapiskola életéből

Miről olvashatunk
a Hontianske listyben

Ipolyságra látogatott
Pavol Prokopovič miniszter

Becses vendége volt Ipolyságnak ápri-
lis 29-én. Városunkba látogatott Pavol
Prokopovič, a Szlovák Köztársaság köz-
lekedési, postaügyi és távközlési minisz-
tere. A miniszteren kívül a munkajellegű
kiszálláson részt vettek a következő mi-
nisztériumi tisztségviselők: Vladimír
Drozda, a szolgálati hivatal vezetője, Eva
Benešová, a miniszteri iroda igazgatója,

Peter Barek, a közúti infrastruktúra osz-
tályának vezérigazgatója, Tomáš Šarluš-
ka, a miniszter szóvivője és tanácsadója,
Ladislav Tručka, a protokollosztály mun-
katársa; továbbá Dušan Faktor, a Nemze-
ti Autópálya-társaság vezérigazgatója,
valamint Peter Havrila, a Szlovákiai Köz-
úti Igazgatóság vezérigazgatója.

A város részéről a következő tisztség-
viselők vettek részt a munkatalálkozón:
Lőwy János polgármester, Bélik György
alpolgármester, Lendvay István elöljáró,
a városi hivatal osztályvezetői, az MSZÜ
igazgatója, valamint a képviselő-testület
tagjai.

A találkozó vendégei: Bóth János or-
szággyűlési képviselő, Vác testvérváros
polgármestere és helyettese – Tóth Ár-
pád alpolgármester, valamint Agnesa Gu-
bišová, az SZDKU ipolysági klubjának
elnöke.

A minisztert és kíséretét a város pol-
gármestere és veze-
tői fogadták.

11.10-kor kez-
dődött a miniszter
és a város vezető
képviselőinek mun-
kaértekezlete. A ta-
nácskozás témái:

az R3-as gyorsfor-
galmi út tervezett
építése, elkerülő út
építése Ipolyság
térségében, kö r-
forgalom építése a

városközpontban, valamint a vasúti köz-
lekedés felújítása Ipolyság és Drégelypa-
lánk között.

A város szakértői által felsorolt infor-
mációk és dokumentumok alapján a ven-

/Befejezés a 8. oldalon/

Jobbról: Pavol Prokopovič miniszter, Lőwy János,
Bóth János és Lendvay István
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Ipolyság képviselő-testülete
április 19-én a kórház tanácster-
mében Ipolyság és a régió e-
gészsé gügyi problé máival
foglalkozott. Az ülés összehí-
vásáról a március 30-i 26. soros
ülésen született döntés.

Az ülést, a kórház több alkal-
mazottja és más egészségügyi
szakember jelenlétében, Lőwy
János mérnök, polgármester
nyitotta meg.

Elsőként az Ipolysági Álta-
lános Kórház és Poliklinika
nonprofit szervezet 2004-es
gazdálkodásáról szóló tájékoz-
tató került megvitatásra, melyet
már az előző ülésre is megkap-
tak a képviselők, s melyet az

Első látásra csodaként is elkönyvelhet-
nénk, hogy az ipolysági képviselő-testület
27. soros ülése iránt – amelyre április 27-
én a Csemadok-székházban került sor –
olyan tömeges érdeklődést tanúsított a la-
kosság. A képviselők is /13/ százszázalé-
kos létszámban jelentek meg. A rendkívüli
érdeklődés oka minden bizonnyal a városi
óvodahálózat racionalizálásával kapcsola-
tos programpont napirendre tűzése.

Az ülést Lőwy János mérnök, polgár-
mester nyitotta meg és vezette. Az esedé-
kes határozatok teljesítéséről szóló jelen-
tést Lendvay István mérnök, városi elöl-
járó ismertette. A főellenőr első negyedévi
tevékenységéről szóló jelentés többek kö-
zött megállapítja, hogy a városi hivatal a
vonatkozó általános érvényű rendelet szel-
lemében bonyolította le az iskolák, sport-
szervezetek stb. különböző rendezvényei-
nek támogatását. Ellenőrizte a Műszaki
Szolgáltatások Üzemének évi zárszámlá-
ját, valamint a városi vagyon leltározásá-
ról és a város 2004-es gazdálkodásáról
szóló dokumentumokat.

Az Energo-Bytos lakáskezelő kft. te-
vékenységét elemző jelentés több táblázat-
ban tekinti át a társaság gazdálkodásának,
pénzügyi helyzetének egyes folyamatait.
Nyugtalanító, hogy egyre nő a lakásbérlők,
lakástulajdonosok és a fűtési energiát

igénybe vevők tartozása. Ebből kifolyólag
a jövőben megszaporodhat a kilakoltatott
lakosok száma.

A helyi adók és illetékek kivetéséről
szóló jelentésben megtalálható a válasz ar-
ra a kérdésre, milyen módon tehetünk ele-
get ennek az állapolgári kötelességünknek.
Fizethetünk a postán vagy a hivatal adó-
ügyi osztályán.

Készen áll a XXIV. Honti Kulturális Na-
pok programja. Elképzelhető, hogy menet
közben /szeptember közepéig/ kisebb vál-
tozások is bekövetkezhetnek.

Áttekinthető, jól előkészített jelentés tá-
jékoztat a város ingatlan vagyonának le-
hetséges kihasználásáról.

Ezentúl egy módosított általános érvé-
nyű rendelet szerint történik a lakáskiuta-
lás.  A rendelet és a lakáskezelő gyakorlata
értelmében a lakáskiutalási szerződéseket
határozott időre kötik, hogy ezzel is rend-
szeres lakbérfizetésre serkentsék a városi
lakások bérlőit.

Nem minden esetben mondtak igent a
képviselők a telekvásárlási kérelmekre.
Döntés született arról, hogy a Janko Kráľ
utcában úttesti jelzőküszöbök /retarder/
segítségével történik a közlekedés „lassítá-
sa”.

Kellemetlenül lepte meg mind a város
vezetését, mind a képviselő-testületet a

Mintegy 80 ipolysági lakos jelent meg a 27. ülésen
Ülésezett a képviselő-testület

Halászszövetség Ipolysági Alapszerveze-
tének döntése, mely szerint már ebben az
évben sem hajlandó üzemeltetni a homoki
városi fürdőt. A legnagyobb gond az, hogy
nagyon későn történt ez az egyoldalú szer-
ződésfelmondás. A város versenypályázat
útján próbálja megoldani a gondot.

Képviselői igent kapott a lakásbizottság
javaslata négy városi lakás kiutalásáról,
valamint az a magánkérelem, hogy a tüdő-
gyógyászati rendelő ezentúl magánrende-
lőként működjék.

Óvodaügyben olyan döntés született,
hogy a város megszünteti a Štefánik téri
óvodát. A Štúr utcai óvodát átköltözteti a
megszüntetett helyére. A megszüntetett
óvoda egy osztálya átkerül a Hviezdoslav
utcai óvoda egyik üres tantermébe. A meg-
szűnés hatálya 2005. június 30.

A gazdag interpellációhalmazból csak
néhány „frissebbet”. Mikor kerülnek a vá-
rosrészekbe a nagy űrtartalmú konténerek?
Pereszlényben újabb illegális szemétleraka-
tok jelentek meg. Sürgősen korlátozni kel-
lene a városon áthaladó temérdek kamion
sebességét. A lakóházak bejáratai előtti
megrongált padok cseréjére mikor kerül
sor?

Az ülés polgármesteri zárszóval ért vé-
get.

/korpás/

előterjesztők újabb adalékokkal
egészítettek ki. A dokumentu-
mok és a vita együttesen meg-
erősítették, hogy az egészség-
ügyben általában és konkrétan
a helyi kórházban nem működ-
nek megfelelően az üzemelteté-
si mechanizmusok. A folyama-
tok nehézkesek, az egészségü-
gyi biztosítókkal való együtt-
működés problematikus. Több
felszólaló is jelezte, hogy az or-
vosi közösség tagjainak és álta-
lában az egészségügyi alkalma-
zottaknak hatékonyabban kelle-
ne együttműködniük az egész-
ségügyi gépezet /kórház/ har-
monikusabb működése érdeké-
ben.

Rendhagyó képviselő-testületi ülés
A városháza előcsarnokában elhelyezett postaládában talált

olvasói észrevételekre válaszolunk.
(Az első levél írója több kérdést is feltett, megpróbálunk ezekre

röviden válaszolni.)
Mikor lesz Ipolyságon Billa, Tesco, Hypernova...?
– Ezek az üzletláncok szigorú szabályok alapján helyezik el

üzleteiket. A legfőbb szabály az adott település nagysága, az érin-
tett régió lakosainak száma. Ipolyság és a hozzá hasonló városok
túl kicsik az ilyen hatalmas üzletek letelepüléséhez. A Billával
már tárgyaltunk, de sikertelenül. A LIDL üzletláncot írásban szólí-
tottuk meg, de még ők is kicsinek tartották Ipolyságot ahhoz, hogy
itt építsék fel üzletüket.

Mit tehet a város vezetése azért, hogy eltűnjenek a polcok-
ról a „lejárt” áruk?

– A városi hivatalnak már nincs joga ilyen ellenőrzést végezni,
de konkrét bejelentés esetén felhívjuk az illetékes állami intézmény
figyelmét a hiányosságokra. Ezt különben minden vásárló maga
is megteheti. Hasonló lakossági bejentés alapján már volt eset,

/Befejezés a 9. oldalon/

Postaláda – névtelen vonal
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M á ju si rend ezvények
Május 14-ig – Jana Kováčiková és Vladimír Bezák kép-

kiállítása a Simonyi Lajos Galériában
Május 3., 16.00 – Refka Kálmán amatőr rézmetsző és mű-

vészi kovács kiállításának megnyitója a könyvtárban
Május 5., 17.00 – Nők klubja vendége Malkowski Emőke

grafológus /városi könyvtár/
Május 12., 14.00 – Anyák napja – zenés irodalmi össze-

állítás a városi könyvtárban
Május 12., 19.00 – Gál T.: József Attila-est, színházi elő-

adás a Menora Saag Centrum Artisban
Belépti díj: 50 korona

Május 13., 17.00 – Kőpénzek – beszélgetés Hála József
néprajzkutatóval a Honti Múzeumban

Május 17., 16.00 – Veronika Gabčová kiállításának meg-
nyitója a Menora Saag Centrum Artisban

Május 24., 10.30 – A Pueri Fabri gyermekrajz-kiállítás
megnyitója és díjkiosztó ünnepsége a Simonyi Lajos Ga-
lériában. A kiállítás június 25-ig tekinthető meg.

Május 26., 18.00 – A komolyzenei est vendégei: Mengel-
koch Éva /zongora/ és Szabó Zoltán /hegedű/ a művé-
szeti alapiskolában; belépti díj: 50 korona

Május 27., 17.00 – Múltunk emlékei – beszélgetés Motesí-
ky Árpáddal és Danis Ferenccel, a szerkesztőség tag-
jaival a városi könyvtárban

A Pongrácz Lajos Társaság magyarországi /Pilis/ hon-
ismereti kirándulása

Minden kedden 17.00-tól nők tornagyakorlata könyvtárban
Szerdánként 17.00-tól a nyugdíjasklub nőtagjainak torna-

gyakorlata a városi könyvtárban

Házasságot kötöttek
Ápr. 29.  –  Elek Adrienn és Šebek Stanislav

   Ipolysági újszülöttek
Kováč Diego  –  2005. április 3.
Zorvan Andrej  –  2005. április 7.
Wollent Anna  –  2005. április 9.
Balázs Nikola  –  2005. április 13.
Baláž Marian  –  2005. április 14.
Pikács Kiara  –  2005. április 17.
Tóth Viktória  –  2005. április 17.
Wollent Emily Carolina  –  2005. április 20.

        Elhunytak
Gyönyör Károly /* 1956/  –  március 31.
Baláž Éva /* 1982/  –  április 4.
Dudáš István /* 1928/  –  április 14.
Megtért Júlia /* 1934/  –  április 15.
Maďar Mária /* 1911/  –  április 15.
Jakab Géza /*1952/  –  április 17.
Pál Mária /* 1919/  –  április 17.
Kindricz Pál /* 1941/  –  április 20.
Jiří Blažek /* 1955/  –  április 24.
Majtán László /* 1957/  –  április 29.

2005-ben

Esem énynap tár

– Lőwy János mérnök, polgármester a Szlovák Rádió magyar
nyelvű adásának adott interjút, amelyben s város aktuális problé-
máiról beszélt /ápr. 4./.

– A városháza tanácstermében tartotta közgyűlését a Hont–
Ipoly Menti Régió Településeinek Társulása, melyen a polgármeste-
rek az önkormányzatok aktuális problémáit vitatták meg /ápr. 5./.

– A polgármester részt vett a Korponán megtartott I. típusú
kórházak igazgatóinak és a városok polgármestereinek találkozó-
ján /ápr. 7./.

– A város polgármetere és a városi hivatal elöljárója Buda-
pestről érkezett építészekkel tárgyalt, akik az Ipolyság Fő terén
található épületek homlokzati színterveiről készítenek tanulmány-
tervet /ápr. 8./.

– A városháza épületében tartotta ülését a kerületi tűzoltóver-
seny előkészítő bizottsága. A versenyre nyáron kerül sor Ipolysá-
gon /ápr. 8./.

– A kórházban tartotta rendkívüli ülését a városi képviselő-
testület /ápr. 19./.

– A polgármester és a város vezetői részt vettek az oktatásügyi
szakbizottság ülésén, amelyen az óvodák fenntartásának gazdasá-
gosságára tett javaslatokat tárgyalták meg /ápr. 25./.

– A városi hivatalban tanácskozott az önkormányzat ad hoc
bizottsága, amely a város közlekedésproblémáival hivatott foglal-
kozni. A bizottság megtárgyalta és véleményezte a Fő téren kiala-
kítandó körforgalmi kereszteződés tervezetét /ápr. 25./.

– A polgármester a Szlovák Televíziónak, valamint a Nitrian-
ske novinynak adott nyilatkozatában az ipolysági és a váci kórhá-
zak partnerszerződéséről beszélt /ápr. 26./.

– A városi könyvtárban rendezték azt a regionális együttműkö-
désről szóló nemzetközi konferenciát, melyet városunk polgár-
mestere nyitott meg. Az esemény fő szervezője a váci Katona
Lajos Városi Könyvtár volt /ápr. 27./.

– A polgármester meghívására Ipolyságra látogatott Pavol
Prokopovič, az SZK közlekedési, postaügyi és távközlési minisz-
tere szakmai kíséretével. A képviselő-testülettel és a város vezetői-
vel a következő problémákat tárgyalták meg: a városközpontot
elkerülő gyorsforgalmi út megépítése, a Fő téren kialakítandó kör-
forgalmi kereszteződés megvalósításának feltételei, valamint az
Ipolyság–Drégelypalánk közötti vasútvonal újjáépítése. A minisz-
ter mindhárom témában pozitívan nyilatkozott, az önkormányzat-
nak felajánlotta segítségét a közlekedéssel kapcsolatos problémák
megoldásában /ápr. 29./. -ly-

Események, tárgyalások,
kezdeményezések a városházán

A képviselők és más jelenlé-
vők ezután az ipolysági kórház
és a környék egészségügyi kon-
cepciójáról tárgyaltak, majd jó-
váhagyták az előterjesztett do-
kumentumot. A koncepciót dr.
Igor Bystrý kórházigazgató, dr.
Tóth Csaba, az önkormányzat
szociális és egészségügyi bizott-
ságának elnöke, valamint Po-
korný László, a kórház marke-

tingosztályának vezetője dol-
gozta ki.

A vitában olyan vélemény a-
lakult ki, hogy az előterjesztett
dokumentum megfelelő váza le-
het egy, a jövőben részletesen
kidolgozandó egészségügyi
koncepciónak.

Az ülést a polgármester zár-
ta.

/korpás/
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Megmondom őszintén, hogy Srna Pál
mérnöknek, Ipolyság város képviselőjé-
nek – képviselőtársamnak – a Hontian-
ske listyben megjelent írása adta az ihle-
tet ennek a jegyzetnek a megírásához.
A lap áprilisi számának 6. oldalán ilyen
címmel jelent meg cikke: Dva kroky
vpred, krok vzad... /Két lépés előre, egy
lépés hátra/. A városi kölségvetésről és
gazdálkodásról megjegyzi: „Már hagyo-
mányosan és a kisvárosokhoz mérten át-
lagon felüli költségvetési támogatásban
részesül a kultúra...” Hogy az esetleg
nem 100 %-os fordításból ne adódjék va-
lami félreértés, az eredeti /szlovák/ szö-
veget is feltüntetem: „Už tradične je na
tak malé mestečko nadštandardne za-
bezpečená kultúra...” Miután – a későb-
biekben – megállapítja, hogy az állandó-
sult pénzhiány mennyire gyötrelmes, ezt
a következtetést szűri le: „...azonban
nem mindig viselkedünk megfontolt gaz-
daként /nepočíname si však vždy ako
rozvážny hospodár/. Olyan dolgokra
költünk, melyeknek a fontossági sorrend
szerint teljesen más helyen kellene len-
niük /Míňame na veci, ktoré by mali byť
v poradí dôležitosti na úplne inom mies-
te./.”

Ezután megemlíti /netán kifogásol-
ja/, hogy a város költségvetésében tavaly
is meg az idén is 50 ezres tétel szerepel
az évtizedek óta szorgalmazott első és
második világháborús emlékmű megépí-
tésére. És – állítása szerint – a képviselő-
testület annyira fontosnak tartja ennek
az elképzelésnek a megvalósítását, hogy
megszavazta /két képviselő kivételével!/
a javaslatban tervezett 180 ezer koronát
az emlékmű komplett kivitelezésére.
Megjegyzem: ha valaki árnyaltabban is
óhajtja ismerni a cikket, vegye a fáradsá-
got és olvassa el.

Határozottan kijelentem, hogy nem a
képviselőtársammal, hanem egy gyakran
kísértő szemlélettel, mondhatnám úgy is,
hogy populizmust gerjesztő jelenséggel
szállok perbe.

Sokszor hallok – útszéli stílusban is
– ilyen véleményeket: minek nekünk a
múzeum, a galéria, a különböző szabad-
idős foglalkozások, a könyvtári rendez-
vények stb., ha... Egyesek akkor is fel-
horkannak, ha valaki kimondja, hogy bi-

zony könyvvásárlásra, kulturális segéd-
anyagokra, -eszközökre, folyóiratokra
több pénzt kellene költeni még az ilyen
„kisvároskában” is.

A tudásalapú társadalomban mind az
idősebb, mind a fiatalabb generációnak
föltétlenül szüksége lesz /van/ a maga-
sabb szintű tudásra és kultúráltságra. E-
zek elsajátítását még idejében és megfe-
lelő körülmények között kell kezdeni. A
megfelelő körülményeket – sajnos – töb-
bek között költségvetési eszközökkel
kell biztosítani. A kultúráltság nemcsak
a „kiválasztottaknak”, hanem minden
polgártársunknak, még a kimondottan
pénzorientáltaknak is díszéül szolgál, de
fölöttébb hasznos is ez utóbbiak sikeres-
sége szempontjából. Uniós tagságunk
óta ez még fokozottabban érvényes! Va-
jon nagy baj származik-e egy pénzorien-
táltnak abból, ha a könyvtárban alkalom
nyílik számára leemelni egy ötlet- és gon-
dolatgazdag szakkönyvet a polcról? Az
összefüggések képletét ilyenné is alakít-
hatjuk, ha gondolkodásunkban ellépünk
egy populista holtpontról. Ezzel termé-
szetesen nem állítom, hogy a dologi lehe-
tőségek és anyagi javak előteremtése
másodrangú.

Az emlékműügy ürügyén csak néhány
gondolatot szándékozom papírra vetni.

Ha valaki nem tiszteli a múltját, elő-
deit /a Tízparancsolat külön figyelmeztet
ennek fontosságára!/, közössége törté-
nelmét, valamint a saját gyökereit, nem
tud megfelelően, emberi méltósággal tá-
jékozódni a jelen világában, s nem képes
építő szellemű jövőképet formálni magá-
nak, családjának, valamint szűkebb és tá-
gabb közösségének.

Az emlékmű egy állandóan figyelmez-
tető mementó. Ember, vigyázz, tanulj a
múltból, a sok egyéni és közösségi tragé-
diából. Tisztelegj azok előtt, apáid, nagy-
apáid, dédapáid – őseid előtt, akik sok-
szor akaratlanul áldozatul estek az eszte-
len barbár ellenségeskedésnek, a törté-
nelmi fékeveszettség ádáz sodrásának.

Meggyőződésem szerint egy ilyen
emlékművet megérdemelnek áldozatul
esett elődeink, de minden bizonnyal mi
magunk is, és megérdemel ez a viszon-
tagságos múltú Ipoly-parti város is.

Korpás Pál

Kultúra és emlékmű

Jelenségek

Május, tavaszutó, pünkösd hava

Máj. 1. – májusfaállítás – a természet
újjászületésének szimbóluma, ill. szerelmi
ajándék.

A majáliskor szedett zöld lombokkal az
emberek „bevitték” a tavaszt.

Máj. 12–13–14. – Szervác, Pongrác,
Bonifác hideget, talaj menti fagyot hoznak.
Névnapjuk előtt nem ajánlatos kiültetni a
palántákat.

Máj. 26. – Orbán napján a szeles, viha-
ros idő megtépázza az éppen az idő tájt
virágzó szőlőt.

Pongrác esve naphosszat,
Nem jelent mást, csak rosszat.

Orbán hogyha meleg, napos,
Szőlősgazda nektárt tapos.
Ha eső hull, szapora:
Ecet lesz csak a bora.

Népi hiedelmek –
május

Éppen egy év telt el azóta, hogy a két
testvérváros, Vác és Ipolyság közösen ün-
nepelte a két állam európai uniós csatlako-
zását. Az első évforduló alkalmából április
30-án hagyományteremtő sporttalálkozó-
ra került sor Vácott. A sportolók három
sportágban mérték össze erejüket: tenisz-
ben, asztaliteniszben és labdarúgásban.
Városunkat teniszben ketten képviselték,
asztaliteniszben négyen, labdarúgásban
pedig három csapat indult: a városi hivatal,
az oktatásban dolgozók, ill. az egészség-
ügyi dolgozók csapata. A fiúk /meg egy
hölgy/ derekasan helytálltak. Teniszben
második helyezést értünk el, asztalitenisz-
ben taroltunk, fociban pedig az egészség-
ügyieket képviselő csapat bronzérmet
szerzett.

A sportnap jó hangulatban, a barátság
jegyében zajlott. Küldetését teljesítette:
összehozta az embereket, személyes isme-
retségek születtek. Ápolva a hagyományt
jövőre majd mi látjuk vendégül a váciakat.

Dr. Kolev Adrienn

Vác–Ipolyság sporttalálkozó

Közösen ünnepeltük
EU-s csatlakozásunk
első évfordulóját is
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Hunčík Péter és Fazekas Jó-
zsef szerkesztésében született
meg a Magyarok Szlovákiá-
ban 1989–2004 című történel-
mi visszapillantó dokumentum.
Ez a mű tükör, egy kézikönyv
első kötete, amely a szlovákiai
magyarság történelmének a
rendszerváltástól az európai
uniós csatlakozásig tartó idő-
szakát dolgozza fel.

A könyvről áprilisi számunk-
ban már olvashattak az olva-
sók. Április 22-én pedig az I-
polysági Városi Könyvtárban
író-olvasó találkozó keretében
személyesen is megismerked-
hettek az érdeklődők a könyv-
vel, és elbeszélgethettek a szer-
kesztőpáros egyik tagjával, dr.
Hunčík Péterrel. /A találko-
zót Danis Ferenc mérnök, vá-
rosunk krónikása, a Honti Mú-
zeum és Galéria Baráti Köré-
nek elnöke szervezte./

A rendezvényen Korpás
Pál elemezte a tanulmánygyűj-
teményben megjelentetett írá-
sokat, és felhívta a figyelmet az
egyes fejezetek aktualitására.
A könyv születésének körül-
ményeiről és fontos mondani-
valójáról Hunčík Péter beszélt
a hallgatóságnak. Elmondta,
hogy a gyűjtemény olyan íráso-
kat közöl neves szakemberek
tollából, akik sokéves tapasz-
talataikat adják közzé figyel-

K U LT Ú R A

Könyvbemutató

meztető statisztikai adatokkal
és nagyon is fontos tényekkel
aláfestve, így például:
– Szlovákiában 10 év alatt 10
%-kal csökkent a magyar nem-
zetiségű lakosok száma,
– a fiatal értelmiségiek külföl-
dön keresnek és találnak mun-
kát, és csak 10 %-uk jön vissza
Szlovákiába,
– sok fontos tudományágban
nincs magyar szakember-után-
pótlás,
– elvesznek a történelmi érté-
kek és dokumentumok, hiány-
zik a hiteles történelmi doku-
mentok alapján feldolgozott
regionális irodalom,
– az egészségügy, az oktatás-
ügy és a kultúra nem követi a
szükséges modernizálódási fo-
lyamatokat,
– ijesztő módon csökken a la-
kosság életszínvonala.

Ilyen és ehhez hasonló fon-
tos, sorsdöntő tények támaszt-
ják alá az egyes fejezetekben
közölt észrevételeket, megálla-
pításokat.

A felvetett problémákhoz a
vitában sokan hozzászóltak.

Nagyon reméljük, hogy a
könyv hangja eljut azokhoz is,
akik tudnák orvosolni a bajo-
kat, vagy legalább elindítanák
a folyamatokat azon az úton,
amely a megoldáshoz vezetne.

Solmoši Márta

Balról: Solmoši Márta, Danis Ferenc, dr. Hunčík Péter és
Korpás Pál

Áprilisban a Simonyi Lajos Galéria változatos programmal
várta a képzőművészetet kedvelő közönséget: két, egymástól me-
rőben ellentétes jellegű és tematikájú kiállítást nyílt benne.

Április 6-án élvonalbeli kortárs szlovákiai magyar képzőmű-
vészt mutattunk be. Bugyács Sándor Párkányban él és alkot.
Tagja a Párkányi Képzőművészek Egyesületének, a Szlovák Kép-
zőművészeti Uniónak, valamint a Szlovákiai Magyar Képzőművé-
szek Társaságának. Műveit már több mint húsz kiállításon láthatta
a közönség Szlovákiában, Magyarországon és Olaszországban.
Ipolyságon 1997-ben már volt önnálló tárlata. M. Csepécz Szilvia
Kicsi, kisebb, legkisebb és Magház című mesekönyveit is illuszt-
rálta. Alkotásainak túlnyomó többsége szinte karikatúrába hajló
grafika. Minket, mindennapi embereket ábrázol, esendőségeink-
kel, gyengeségeinkkel. Kialakult, sajátos, tipikusan „bugyácsos”
stílussal rendelkezik. Alkotásai sokszor – látszólag – egyszerűek,
azonban rendkívül munkaigényesek. Kiállított munkái kellemes
kikapcsolódást nyújtottak az egészséges önkritikával, kaján godo-
latokra való hajlandósággal rendelkező látogató számára.

A hónap utolsó napján /ápr. 30./ az elsősorban esztétikai
örömökre vágyó látogatók kedvében jártunk, amikor dr. Milan
Augustín művészettörténész közreműködésével megnyitottuk
a pozsonyi Jana Kováčiková és Miroslav Bezák közös tárlatát.
A megnyitót Rédli János gazdagította fület gyönyörködtető hege-
dűszólóival. Jana Kováčiková művészettörténész, régész, törté-
nész. Miroslav Bezák a Szlovák Nemzeti Galéria művészrestau-
rátora. Akvarelljeik és olajfestményeik a szlovákiai hegyvidékek,
valamint a görög és dél-francia tengerpart gyönyörű szegleteit
mutatják be. A vándorkiállítás, amely Pozsony és Galánta után
érkezett hozzánk, május közepéig tekinthető meg.

Gazdag program a galériában

Végül egy helytörténeti jellegű tárlatról is szólnék. Április 8-
án nyitottuk a Múltunk, jelenünk II. – Hont vármegye története
c. kiállítást Szobon, a Börzsöny Múzeumban. Az egykori vár-
megyénket, az Ipolyságot és Szobot összekötő közös történelmi
múltat taglaló tárlatot a két múzeum vezetője /Lakatos József
és Pálinkás Tibor/ nyitotta meg, köszöntőt Gulyás József, Pest
megye közgyűlésének alelnöke mondott.

Kiállításaink a selmeci Szlovák Bányászati Múzeum, a Sleziak
Malom és Pékség, az Ipolybalogi Mezőgazdasági Szövetkezet,
a H+H Unipo, az Orchidea virágkereskedés, a Bieta étterem és a
Hotel Villa Romaine hathatós támogatásával jöttek létre.

Pálinkás Tibor

Balról: Miroslav Bezák, Jana Kováčiková és Milan Augustín



6 2005. május  HONTI  LAPOK

Könyvtárosok szakmai találkozói – Vác, Szob, Ipolyság

Kulturális tudatbázis építése a közművelődésben
A kulturális intézmények léte ma nagy-

mértékben függ a pályázati lehetőségek ki-
használásától, a tájékozottságtól és termé-
szetesen a személyek hozzáállásától.

Az európai uniós pályázati
lehetőségekbe való bekapcso-
lódás szakemberek informáci-
ós segítsége nélkül nagyon ne-
héz, segítség nélkül megtalálni
a járható utat szinte lehetetlen.

A váci Katona Lajos Váro-
si Könyvtár szervezésében
Mándli Gyula igazgató veze-
tésével háromrészes rendez-
vénysorozatra került sor a váci,
a szobi és az ipolysági kistér-
ségek, régiók könyvtárosainak
és kultúrosainak részvételével.

Az első rendezvény a váci városházán
2005. április 13-án volt, melyen Tóth
Árpád váci alpolgármester köszöntötte a
résztvevőket, majd Szikora Melinda, a
váci kistérség menedzsere mutatta be a

régiót. Szakelőadóként Dorka Áron, a
Pest Megyei Információs Központ munka-
társa az EU-s információs forrásokról a-
dott elő, míg dr. Kovács Csilla, a Szent-
endrei Pest Megyei Könyvtárból
a könyvtárak pályázati lehetősé-
geiről tájékoztatta a résztvevő-
ket.

Második alkalommal április
20-án a szobi városházán talál-
koztak a rendezvénysorozat
résztvevői, akiket Szob polgár-
mestere, Re mitzky Zoltán
köszöntött. A szobi kistérséget
Martos György jellemezte és
mutatta be, majd Koreny Ág-
nes, az Országgyűlési Könyvtár
dolgozója Európai Unió – infor-
mációs lehetőségek címmel a-
dott elő, végül Gerbeg György

/Pest Megyei Könyvtár/ a Pest megyei
könyvtárfejlesztési lehetőségekről be-
szélt.

A harmadik találkozóra április 27-én

került sor az Ipolysági Városi Könyv-
tárban, ahol Lőwy János mérnök, Ipoly-
ság polgármestere köszöntötte a hallga-
tókat. Az ipolysági kistérséget /régiót/
Lendvay István mérnök /bal oldali ké-

pünkön/, a városi hivatal elöljárója jel-
lemezte és mutatta be, majd két budapesti
szakelőadó folytatta a programot. Pappné
Farkas Klára /középső képünkön/ az

Európa Tanács Információs és Dokumen-
tációs Központjának vezetője a tanács
központjainak hálózatáról beszélt /bemu-
tatva a szlovákiai központot is/, aztán dr.

Baranyi András /jobb oldali
képünkön/, a Váti Kht. Inter-
reg igazgatóságának munka-
társa a Magyarország–Szlová-
kia–Ukrajna szomszédsági
program 2004–2006 elnevezé-
sű programról beszélt, aprólé-
kosan elemezve a lehetősége-
ket és a kitűzött célokat.

Az előadásso rozat célja
egyrészt az volt, hogy a részt-
vevők kölcsösen megismerjék
egymás régióinak helyzetét, az
emberek életét, lehetőségeiket,

a természeti viszonyokat, másrészt pedig
az oktatás, a képzés, az egymás közötti
kapcsolatok megteremtése, hogy megis-
merjük azokat a lehetőségeket, amelyek a
kultúra és a könyvtárak terén is a közös

munkára irányítják a figyelmet. E kritériu-
mok ugyanis nagyon fontos tényezői an-
nak, hogy sikeres pályázatok szülessenek,
és az EU-s juttatásokkal részt vegyünk a

kultúra fejlesztésében. Közös
hosszú távú tervek, ill. ezek
megvalósítása a határ mind-
két oldalán szükségszerű
tényként jelentkezik. Bizo-
nyítják ezt az elmúlt időszak
tapasztalatai, hiszen régiónk-
ból egyre többen dolgoznak
és tanulnak Magyarországon,
és a magyországi polgárok
részéről is egyre fokozottabb
érdekődés mutatkozik térsé-
günk iránt /már városunkban
is vannak vannak vállalkozói
kezdeményezések/.

Solmoši Márta
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O K TAT Á S

Országos konferencia
a hasznosítható tudásról

Magyarországi iskolaigazgatók
Ipolyságon

Április 7-én tapasztalatcsere
céljából Ipolyságon járt a ma-
gyarországi Általános Iskolák
Igazgatói Országos Szövetsé-
gének 7 tagú küldöttsége. Az is-
kolaigazgatók előbb a városi hi-
vatalban tájékozódtak az okta-
tási osztály működéséről, majd
meglátogatták a Pongrácz La-
jos Magyar Alapiskolát és az u-
gyanabban az épületben lévő J.
Kráľ Szlovák Alapiskolát. A ma-
gyarországi vendégek érdeklőd-
tek az iskolák irányításának
gondjairól, a működés feltéte-
leiről, és megtekintették a két
iskola tantermeit is.

A délutáni beszélgetés során

Április 28-án Ri-
maszombatban került
sor az EU-ART elne-
vezésű országos mű-
veltségi vetélkedő elő-
döntőjére. A többfor-
dulás versenybe Ipoly-
ságról is több csapat
bekapcsolódott. Iga-
zán sikeresnek mond-
ható a Pongrácz La-
jos AI két csapata,
melynek tagjai igen di-
cséretreméltó ered-
ményt értek el: a 12

Lendvay Tibor, a PLAI igaz-
gatója beszámolt az iskola ered-
ményeiről és a nehézségekről,
majd Milan Kalina, a szlovák
iskola igazgatója tájékoztatta a
jelenlévőket a szlovák iskola
működéséről. Ezután dr. Kaja-
ti Istvánné, a szövetség elnöke
vázolta szövetségük több mint
tízéves tevékenységét. Megje-
gyezte, ha a szlovákiai magyar
iskolavezetőknek lenne szerve-
zett egyesülete, akkor szívesen
együttműködnének vele. Mivel
ilyen egyelőre nincs, maradnak
az ilyen találkozók és az esetle-
ges tapasztalatcserék.

L.T.

Sikeres
EU-ART vetélkedő

iskola közül a 2. és a
3. helyet szerezték
meg, így biztosították
helyüket a májusban
Galántán megrende-
zésre kerülő országos
döntőben. Felkészítő-
ik Lendvay Gabriel-
la és Bacsa Beáta pe-
dagógusok voltak.

/Képünkön a két
ipolysági csapat tag-
jai./

-l-

Ápri lis 9–10-én zajlot t
Rozsnyón a Szlovákiai Ma-
gyar Pedagógusok XI. Orszá-
gos Találkozója. Az idei ren-
dezvény központi témája a vál-
tozó tudás és változó iskola
volt. Több előadás hangzott el
a PISA 2003 nemzetközi fel-
mérésről. Paulína Koršňá-
ková, az oktatási minisztérium
munkatársa a szlovákiai ered-
ményeket  ismertet te, ame-
lyekből kiderült, hogy ebben a
nemzetközi  felmérésben a
szlovákiai magyar iskolák ta-
nulói az átlagosnál jobban tel-
jesítettek.

Az esti ünnepi programban
került sor a Felvidéki Magyar
Pedagógus Díj átadására, me-
lyet ebben az évben ketten ér-
demeltek ki: Hecht Anna So-
morjáról és Oláh György Ko-
máromból.

Elismerő oklevelet vehettek
át a tehetséges szlovákiai ma-
gyar diákok is, köztük Pásztor
Bálint, az ipolysági Pongrácz
Lajos Magyar Tanítási Nyelvű
Alapiskola 9.A osztályos tanu-
lója is.

/Képünkön balról az első./

L.T.
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MKP alapszervezeti közgyűlés Ipolyságon

A Magyar Koalíció Pártja /MKP/ Ipoly-
sági Alapszervezete április 29-én küldött-
választó közgyűlést tartott. Tulajdonkép-
pen a február 25-i közgyűlést kellett meg-
ismételni, mert az nem volt határozatké-
pes. A jelenlegin a tagok valamivel több
mint 70 %-a vett részt, így messze felül-
múlta a határozatképesség minimumát.

A közgyűlés résztvevői meghallgatták
Bélik György elnöki berszámolóját, a
szervezet gazdálkodásáról szóló jelentést,
felvettek három új tagot és megválasztot-
ták a járási konferencia négy küldöttét.

Az elnöki beszámoló bevezetőjében el-
hangzott: örvendetes, hogy a múltkorihoz
képest sokkal többen jelentek meg. Az el-
nök megjegyezte, hogy két választás kö-
zött háttérbe szorítható a gyűlésezés – mi-
nimalizálni kell a tagság terhelését. Az a
fő, hogy a választások előtt aktivizálódja-
nak a tagok és az egész szervezet.

Azután beszámolt az MKP Országos
Tanácsának /OT/ április 23-i üléséről, ame-
lyen a volt állambiztonsági ügynökökről
is szó esett. Megállapítása szerint az MKP-
ban nem hemzsegnek az ügynökök. Szólt
arról is, hogy a miniszterek nem mindig
szavaznak az OT elvárásai szerint. Meg-
említette, hogy az OT-nek az a véleménye,
hogy a beneši dekrétumok ügye meg fog
oldódni. Szóba jött az érettségik körüli
botrány és a nyitrai kerületi önkormányzat
néhány problémája.

A gazdálkodásról szóló beszámolót
Nozdrovicky Péter ismertette. A járási
konferencián a jelenlegi elnökségi tagokon
kívül /Bélik György, Zachar Pál mér-
nök/ a következők képviselik az ipolysági
alapszervezetet: Gál Milan mérnök, Pál-
ffy Dezső, Bóna Zsolt és Czintula Atti-
la.

A vitában felszólalt Grébner Gyula, a

dégszakértők is véleményt formáltak az
említett témakörökben.

A miniszter a következőképpen foglal-
ta össze a tanácskozásban elhangzottakat:
a minisztérium támogatja a helyi és regio-
nális kezdeményezéseket. Ami az R3-as
gyorsforgalmi út és az elkerülő út építését
illeti, erre leghamarább 2008-ban kerülhet
sor, mert jelenleg a Kassa–Pozsony autó-
pálya megépítését részesíti előnyben a
kormány. Ugyancsak előnyt élvez a kor-

mány programjában a KIA autóüzem kö-
rüli megfelelő infrastruktúra biztosítása.
A körforgalom bevezetését a városköz-
pontban ugyancsak támogatja, de ezt in-
kább helyi és regionális feladatnak tartja.
Ajánlása szerint ennek megoldását az e-
lőző két feladat együttesében látja éssze-
rűnek. Ami a vasúti forgalom felújítását
illeti Ipolyság és Drégelypalánk között, a
minisztérium támogatja, mint ahogy tá-
mogat minden olyan elképzelést, amely
javítja a szomszédos országokkal való
bárminemű  kap-
csolatot. Szerinte
most a magyar fél-
nek kellene lépnie.
Az ő politikai és
szakmai döntésük
mérvadó lehet eb-
ben az ügyben. Vé-
gül megjegyezte,
hogy egyetlen fent
említett témában
sincs még végleges
döntés.

A miniszter az-
tán beírta nevét a
város emlékköny-
vébe.

A sajtótájékoz-
tatón a miniszter a

fent leírtakkal összhangban nyilatkozott.
Lőwy János polgármester megköszönte
a miniszteri és szakértői munkalátogatást.
Megállapította: a város nem kapott olcsó
politikai ígéreteket, hanem a helyzet és a
lehetőségek reális értékelését.

Ezután a vendégek a város vezetőinek
társaságában szemlét tartottak a tervezett
akciók helyszínein.

A látogatás munkaebéddel ért véget a
Bovi vendéglőben.

/korpás/

/Befejezés a 8. oldalon/

Ipolyságra látogatott Pavol Prokopovič miniszter

járási elnökség tagja is. Szerinte kemény
harc folyik akörül, milyen körzetek ala-
kuljanak a megyei választásokra. Elhang-
zott olyan vélemény is, hogy nem helyes,
ha a Magyar Koalíció Pártját egyesek csu-
pán választási párttá próbálják degradálni,
s nem tartják fontosnak, hogy például a
megyei képviselők is rendszeresen talál-
kozzanak választóikkal különböző falu-
gyűléseken stb.

A határozat – egyebek mellett – tartal-
mazza, hogy a vezetőség időben gondol-
kodjék megfelelő polgármesterjelölt és
megyei képviselőjelöltek kiválasztásáról.
A vezetőség feladatul kapja: szervezzen
gyűjtést a felépítendő első és második vi-
lágháborús emlékműre.

A gyűlés Bélik György elnök zárszavá-
val ért véget.

/kp/
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hogy kihívattuk az inspekciót.
Miért hagyták ki a Honti Lapokból

a keresztrejtvényt?
– A keresztrejtvény általában helyszűke

miatt nem kerül be.
Itt a tavasz, újra vadul közlekednek

a motorkerékpárosok. Észrevették?
– A motorosok tavasszal általában elő-

veszik gépeiket, ezt nyilván mindenki ész-
revette. Remélem, az illetékes rendőri szer-
vek is, s ha a motorosok nem tartják be a
közlekdedési szabályokat, akkor intézked-
nek.

A könyvtár és a múzeum nyitvatar-
tási idejét a látogatókhoz kellene igazí-
tani.

– Egyetértek a levélíróval. Remélem,
ez Ipolságon is így lesz.

A kábeltévé nem tudná beiktatni pél-
dául a Spektrum műsorát? Teletexten
kívül lesz képes adás is Ipolyságon?

– Más észrevétellel kapcsolatban is tár-
gyalunk a kábeltévé üzemeltetőjével, ezt
az igényt is továbbítjuk. A „rendes” /képes/
adás nagyon pénzigényes – eddig a város
költségvetéséből nem tudott kitagolni erre
pénzt.

Kevés a fiatalok szórakozási lehető-
sége, ez nagyon látszik és éjjelente hal-
latszik is a város utcáin.

– Ha nem számítjuk a vendéglátóhe-
lyeket szórakozási helynek, akkor éjjelente
valóban kevés más lehetőség van. A kép-
viselő-testület legutóbbi döntése alapján
a volt Casablanca épületét valószínűleg rö-
videsen sikerül újra kulturális célokra fel-
újítani egy nagyvonalú támogató segítsé-
gével. Itt helyet kapna színház, mozi és e-
gyéb, kulturált szórakozást biztosító egy-
ség is. Ismereteink szerint még ebben az
évben további intézménnyel bővül a Bar-
tók téri felújított zsinagóga /Menora Saag
Centrum Artis/ területe is /internetes kávé-
ház, információs iroda, színpad/, így a fia-
talok szórakozási lehetősége is bővül.

Lesznek a városban és környékén új
munkahelyek?

– Tudomásom szerint igen. Egy német
beruházó már elkezdte építeni új gyártó-
üzemét a temető mellett, és egy belga vál-
lalkozás is bővíti üzemét a Homokon. Más
beruházókkal is tárgyalunk, tőlük is pozitív
visszajelzéseket kaptunk, ami nagyon biz-
tató a jövőre nézve.

Néhány szakorvos már rendel dél-

után. A körzeti orvosok nem gondol-
kodnak ilyen lehetőségen?

– Ezt az észrevételt közzétesszük, re-
mélve, hogy az érintettek megszívlelik a
javaslatot.

(A levélíró jókívánságait és biztatását
köszönjük.)

Egy másik olvasónk úgy véli, hogy
az önkormányzat eladja az egész várost.
Véleménye szerint a város a pénzét a
galériára, a múzeumra, emlékműre,
zsinagógára költi, ezért nincs elég pénz
a gyerekekre, iskolákra.

– Az önkormányzatnak azért kell mér-
legelnie intézményei számát és nagyságát,
hogy azok fenntartása ne veszélyeztesse
egyéb szükségletek biztosítását /pl. közvi-
lágítás, útjavítás, közterület-fenntartás,
hulladékgyűjtés stb./. Ezért szüntette meg
vagy redukálta a nem gazdaságosan műkö-
dő oktatási intézményeket is. Mindemellett
a város továbbra is biztosítja lakosai szá-
mára az óvodai és iskolai ellátást, az iskolai
étkeztetést. Szerencsére a lakosság nagy
része igényli a kulturális intézmények je-
lenlétét is, ezért azokat is fenn kell tartani.

További levélírónk egy dolgozó anya
és háziasszony nehézségeiről ír.

– Levelének nagy részével egyet lehet
érteni. Valóban sok nehézséggel jár, főként
a kisgyermekes anyáknak, gyermekeik el-
látása, óvodái vagy iskolai elhelyezése, az-
tán beállni a gép mögé... A férfiak többsége
azt sem tudja, mi a házimunka, nekik ott-
hon már csak a tévé, a sör és a pihenés
jár – írja levelében. Ez a megjegyzése való-
színűleg szubjektív tapasztalatain alapul,
nem hiszem, hogy általánosítani kellene.
A házasságban mindig kettőn áll a vásár.
Állítását, miszerint a hivatal alkalmazottjai
munkaidő alatt végzik bevásárlásiakat, el
kell utasítanom, mert a hivatal épületét
csak indokolt esetben kilépővel hagyhatják
el a kollégák. Ha konkrét tudomása van
ezzel kapcsolatban, szívesen várom észre-
vételét a hivatal munkája javítása érdeké-
ben.

Az óvodák ügyében több észrevétel
is érkezett, ezekre külön írásban talál-
nak választ.

További észrevételeiket, kérdéseiket
várjuk a 7410152, üzenetrögzítővel ellá-
tott telefonszámon, valamint e-mail cí-
münkön: sahy@sahy.sk.

Lendvay István
a VH elöljárója

Ipolyság város – mint a helyi óvo-
dák fenntartója – arra kényszerült,
hogy csökkentse az óvodák számát
a városban. A születő gyermekek
száma egyre alacsonyabb, és mivel az
anyukák nagy része nem dolgozik,
évről évre kevesebb az óvodás gyer-
mek. A város 6 óvodája 13 osztályá-
nak 300 gyermek a befogadóképes-
sége, miközben mintegy 230 óvodás
helyre van igény. A reszort hiánya kö-
zel egymillió korona. Tenni kellett hát
valamit.

Az április 27-én tartott képviselő-
testületi ülést a téma széles körű meg-
vitatása előzte meg. Összeült a városi
iskolatanács, az önkormányzat okta-
tási és kulturális bizottsága, valamint
a pénzügyi bizottság, sőt még az e-
gyes óvodák vezetőit is felkértük, ad-
janak javaslatokat a helyzet megoldá-
sára. Hosszas szakmai elemzés után
az április 27-i képviselő-testületi ülé-
sen 5 különböző megoldás közül vá-
laszthattak a képviselők. A döntés
nem volt egyszerű, hiszen több szem-
pontot is figyelembe kellett venni. A
városrészek /Pereszlény, Homok/ ó-
vodái telítettek, tehát nem láttuk okát,
hogy bolygassuk. A Hviezdoslav
utcai két óvoda látja el a Tabán lakó-
telep igényeit is, befogadóképessége
mintegy 140 gyermek, megszünteté-
se és a gyerekek elhelyezése nem
megoldható. Maradt tehát az Észak
lakótelep két intézménye. Az önkor-
mányzat az előzetes ajánlásokat fi-
gyelembe véve úgy döntött, hogy a
Štúr utcai óvoda – mivel itt az osztá-
lyok szinte telítettek – felköltözik a
Štefánik téri óvoda épületébe, onnan
pedig egy osztály helyet kap a Hviez-
doslav utcai épületben. Így megma-
rad a lakótelep szívében lévő óvoda-
épület, és a két Štúr utcai telített osz-
tályt sem kell szétdarabolni. Az intéz-
kedés éves szinten mintegy 1,2 millió
koronás megtakarítást eredményez.
Talán most már jut majd a lerobbant
épületek rendbehozatalára meg a
felszereltség javítására is.

Tisztában vagyunk vele, hogy nincs
fájdalommentes karcsúsítás. Ezt a lé-
pést mégis meg kellett lépni. Nem va-
gyunk olyan gazdag város, hogy meg-
engedhessünk magunknak félig üres
óvodai osztályokat.

Dr. Kolev Adrienn

Karcsúsítás az
óvodákban

Postaláda – névtelen vonal

/Befejezés a 2. oldalról/
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Áprilisi számunkban azt ve-
tettük papírra – ebben a rovat-
ban –, hogy márciusban, a gyors
olvadás következtében „hajóz-
hatóvá” duzzadt /hogy a „törté-
nelmi hűség” szellemét ne csor-
bítsuk/ Ipolyunk. A bolondos
április első napjai fokozatosan
visszaszelídítették medrébe.
Aztán a többször ismétlődő e-
sőzések /főleg 15–20-a körül/
újra terebélyesítették a víz-
mennyiséget. Közben az erő-
teljes felmelegedés eredménye-
ként a parti füzek újra zöld
szemmel bámultak rá a tisztuló
víztükörre. A hónap közepi
kedvező hőmérsékletek kipat-
tantották a szürkeségből a „fe-
hér sátrakat” – a virágba borult
gyümölcsfákat. Termésigérő a
kép, ha a 21-én kezdődő /ekkor
írom e sorokat/ hidegbeszivár-
gás nem tesz majd keresztbe.
Az egyes, alibizmusban szen-
vedő mezőgazdászok – ha nem
tétlenkedtek –, március utolsó
napjaiban elvethették az árpát.
Nem kellett ahhoz a bölcsesség-
hez igazodniuk, hogy áprilisban
már inkább maradjon a zsákban.

*
Április első három hetében

Rómára – a Vatikánra figyelt
szinte az egész világ. A hónap
második napján meghalt II. Já-
nos Pál pápa, aki csaknem 27
évig ült Szent Péter trónján. Az
újságokban, rádióban, tévében
sok méltatást – általában pozitív
hangneműt – olvashattunk, hall-
hattunk. 19-én a fehér füst jelez-
te, hogy megválasztották utód-
ját Joseph Ratzinger német bí-
boros személyében, aki a har-
madik évezred első megválasz-
tott katolikus egyházfőjeként a
XVI. Benedek nevet vette fel.
Megválasztását több szlovákiai
egyházi vezető is kommentálta.
Ami megbotránkoztatott: egy-
két kommentátor szükségesnek
tartotta megjegyezni, hogy az
új pápát II. János Pál méltó u-
tódjának tartja, de azért van
köztük különbség – az új pápa
nem szláv. Ekkor felbuggyant
bennem a kérdés: Quo vadis
szlovákiai kereszténység?

*
Érdemesnek és tanulságos-

nak tartom annak a mondatnak
az idézését, amit a Domino fó-
rum című hetilap vezércikkében
olvastam. A szerző Karl Popper
filozófust idézi, aki szerint a mai
világ nem az igazságok hirdeté-
séről, hanem a tévedések korri-
gálásáról szól. Egyébként R. Ko-
tián jegyzete Szlovákia aktuális
belpolitikai problémáit elemzi.

*
Kínában országos tiltakozá-

sok zajlanak amiatt, hogy Japán
iskoláiban nem a kínai elvárá-
soknak megfelelően tanítják a
második világháború japán–kí-
nai konfliktusát. Az ilyen témá-
kért nekünk, közép-európaiak-
nak nem kell átlépnünk orszá-
gunk határát. A szlovákiai ma-
gyar gyerekeknek még 15 évvel
a rendszerváltás után is úgy kell
tanulniuk az 1945–48-as ma-
gyarüldözésről és a beneši dek-
rétumokról, mintha az a világ
legtermészetesebb és legigazsá-
gosabb dolga lenne. Ha valaki
ezt megkérdőjelezi, a szlovák
közvélemény – tisztelet a kivé-
telnek – riadót fúj a magyarok
és pártjuk ellen.

*
Csodára várva – így is kezd-

hetném e rövidke firkámat. Ok-
tatásügyünk és egészségügyünk
– országosan – romokban he-
ver. Egyes regionális és helyi
vezetők arra várnak, hogy majd
valaki vagy valami /parlament/
megfogalmazza a nagy koncep-
ciót és jóváhagyja a szükséges
törvényeket, s akkor majd meg-
fogalmazhatjuk helyi teendőin-
ket is. Ezeknek idézem Zrínyi
sorait: „A mi sebünk senkinek
sem fáj.”

*
Konténerügyben már több-

ször írtunk-beszéltünk. Legú-
jabb tapasztalataink szerint a
nagy konténerek közvetlenül a
képviselő-testületi ülés előtt ki-
üríttetnek. Addig – sokszor –
két hétig is tetézetten állnak.
Nem kellene gyakrabban tartani
képviselő-testületi üléseket?

/ás/

Civilizációnk fejlődése folya-
mán sokféle lehetetlen szokást
alakítottak ki maguknak a társa-
dalmak, többek között a külön-
féle jelszavakhoz való beteges
ragaszkodás gyakorlatát. Elis-
merem, hatásos eszköze lehet
egy-egy hangzatos mottó a tö-
megek összefogásának, mozga-
tásának, sőt, uram bocsá’, akár
uralásának is. Társadalmi válto-
zások nélkülözhetetlen kelléke
a talpraesett jelmondat. A leg-
őszintébb szándékkal kiötlött és
alkalmazott szlogen sem men-
tes azonban némi ironikus mel-
lékíztől.

A korábban születettek em-
lékezetében még bizonyára ele-
venen él a sokat ígérő és még
többről árulkodó szólam: „Arc-
cal a tömegek felé!” Szívet me-
lengető gondolat! Mi, elsők az
egyenlők között, kiválasztot-
tak, felkentek és felmagasztal-
tak, fedezzük fel végre az ezer-
arcú tömeget, a kiváltságainkért
gürcölő egyszerű polgárt! Te-
gyünk úgy, mintha tényleg érde-
kelne minket, hol szorítja legin-
kább a spanyolcsizma! Már
csak azért is tanácsos leeresz-
kedni időnként (legalább látszó-
lag) a prosztó nép gondjához-
bajához, mert kétségtelen szám-
beli fölénnyel, na és szavazatok-
kal rendelkezik. A képes felün-
ket pedig már csak önvédelmi
taktikából is ajánlatos végre-va-
lahára feléje fordítani, hogy idő-
ben értesüljünk róla, ha sanyar-
gattatásai közepette kifogyva
az áldott birkatürelemből, eset-
leg harapós farkassá kezdene
átalakulni. Hogy idáig mely ne-
mes testrészünkkel fordultunk
feléje, nos, ezt a témát pillanat-
nyilag ne feszegessük!

A műfaj másik csodálatos
gyöngyszemét a közelmúlt tör-
ténései produkálták. Természe-
tesen nagy eszmék és nagy lehe-
tőségek hordozója ez is. „Köze-
lebb a polgárhoz!” Micsoda fe-
nomenális ötlet! Ezt a gumijel-
szót külön-külön minden érin-
tett úri kedve szerint értelmez-
hette. Értelmezte is! Az ostor

alatt tartottak népes tábora ma-
gától értetődően körülményei-
nek javításában reménykedett
általa. Úgy gondolta, többek
között, ügyes-bajos dolgainak
elintézéséhez sem kell már be-
utaznia az egész republikát. Hát
egyszer nem is! („Ismerd meg
szép hazád!”) Míg a közigazga-
tás és a szolgáltatások egy része
„leköltözködött az alsóbb régi-
ókba”, addig másik része jó
messzire elhurnyászkodott. Ke-
sereghet a polgár, mint a Bara-
nyi dudája, ha valami gondja tá-
mad. Példának okáért a vezeté-
kes telefonjával. Amit az agyon-
szapult szoci idején helyben, a-
lig-idő alatt lebonyolíthatott,
azt a marha nagy fejlődés kö-
vetkeztében több napi utánjá-
rással sem biztos, hogy elrende-
zi. A járási székhelyre utazni tel-
jeséggel felesleges, mert ott se
szakértelemmel, se udvarias-
sággal, de még csak űrlappal se
szolgálnak neki. Tessék egy kis
kiruccanást tenni a zoboralji
megyeközpontba, mákszemnyi
szerencsével talán végére járhat
az esetnek. A metódus egyéb-
ként más kázusok kezelésénél
szintúgy alkalmazható. Mond-
juk az energiaszolgáltatás ber-
keiben. A szépen kiépített és
felszerelt ügyintéző irodákat
felszámolva kiszúrták a kliens
szemét egy telefonvonallal. In-
gyen és bérmentve hívogathatja
az ügyfél, míg meg nem unja,
merthogy fel úgysem veszik.
Gutaütést kaphat a kedves kun-
csaft, választ nem.

Politikus uraimék szintúgy
teljes gőzzel igyekeztek a pol-
gárhoz közelebb. Igaz, csak a
zsebéhez! Kotorásznak benne
könyökig, hát frankón észreve-
hetnék, hogy immáron a csu-
pasz… izé… térdét tapogatják.
Ha csak kicsivel érzékenyebb
vagy csiklandósabb lenne a
nemzet, már rég kirúgta volna
a fogukat. Az „istenadta nép”
azonban vár. Újabb jelszavakat.
Vagy a választásokat.

B. Szabó Márta

T ü s k é k Pillanatképek – szavakban

Közelebb a polgárhoz
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Ipolyság város versenytárgyalást hirdet az Ipoly mozi épüle-
tének (670 m2) bérbevételére (Ipolyság, SZNF u. 1010.).

A bérbeadás feltételei
a/ Az épület üzemeltetése a moziterem rendeltetésszerű hasz-

nálatának fenntartásával /filmvetítések, kulturális események/.
b/ A többi helyiséget a bérlő vállalkozói célra használhatja.
c/ A szociális helyiségeket a filmvetítések és egyéb kulturális

rendezvények látogatói is használhatják.
d/ Az épület üzemeltetési költségeinek térítése.
e/ Kisebb javítások és karbantartási munkák végzése.
f/ Az esetleges építészeti változtatások csak a tulajdonos előze-

tes beleegyezésével végezhetők.
A mozi épületének bérleti díja: 1 korona, amennyiben a

bérlő vállalja az említett feltételeket.
A bérbevétel időtartama:

– meghatározatlan időre 6 hónapos felmondási idővel,
– meghatározott /10 éves/ időre 6 hónapos felmondási idővel.

Az írásos ajánlatokat zárt borítékban /a borítékra kérjük ráír-
ni: „Prenájom kina”/ az Ipolysági Városi Hivatalban /Fő tér 1./
kérjük leadni 2005. május 20-áig /12.00 óráig/.

N o r m á l i s ?
Speciális és általános. Ren-

geteg ilyen dolog van a világon,
melyek közvetve vagy közvet-
lenül érintenek bennünket, és
amelyeken akarva-akaratlan is
felmegy bennünk a pumpa.

Ilyen az egészségügy is.
Most nem arról szeretnék írni,
hogy a sok éven át rendszeresen
befizetett egészségbiztosítási
összeg ellenére az orvosi rende-
léseken és a gyógyszertárakban
fizetnünk kell, mint a köles. Pe-
dig ez is megérne egy misét.
Másról van szó. Városunkban,
ugye, vannak különféle szakor-
vosi rendelések, melyek rend-
szerint a délutáni időben láto-
gathatók, mert a szakorvos napi
rendes munkaideje után végzi
azt, vagy más távolabbi helyről
jár hozzánk. Namármost: az u-
tolsó páciensek csupán estefelé
„szabadulnak” a rendelésről,
kezükben az előírt recepttel.
Boldogan elindulnak, hogy a
gyógyszertárban végre hozzá-
juthassanak a gyógyszereikhez,
és akkor esnek csak igazán po-
fára. A városunkban működő 3
gyógyszertár mindegyike zárva!
Fél négy, négy órakor minde-
gyik bezár. A páciens áll a pati-
ka előtt, és káromkodik. A hely-
beliek még csak-csak megold-
ják az egészet azzal, hogy más-
nap délelőtt lerendezik a dolgot,
pedig ők sem lopják az idejüket.
A vidékieknek még a legjobb e-
setben is rá kell szánniuk újabb
fél napot a gyógyszer kiváltásá-
ra. Nem tudom, ki határozza
meg a gyógyszertárak nyitva-
tartási idejét, de hogy nem egy
ilyen páciens, az biztos. Annak
idején csupán két gyógyszertár
működött városunkban, de a-
zok akkor még éjszakai ügyele-
tet is tartottak! Félreértés ne es-
sék, nem éjszakai ügyeletet kí-
ván most tőlük senki, csupán
annyit, hogy legalább az ilyen
szakorvosi rendelések napján

egyik-másik /vagy váltakozva/
tovább nyitva tartson. Azok, a-
kikből ők élnek, nem érdemel-
nek meg ennyit? Emberség kér-
dése az egész.

Általános. Az utóbbi időben
egyre gyakrabban hallunk a mé-
diában különböző alvilági leszá-
molásokról. Itt felrobbantottak
egy autót, ott szitává lőttek egy
vagy több illetőt. A rendőrség
azonnal jön a nyilatkozattal, mi-
szerint a tettes és az áldozat is
az alvilág tagja. Gyenge kis a-
gyammal egyet nem értek: ha
tudják, hogy az illető egy maf-
fiózó, akkor miért nem a bör-
tönben ül, miért futkározik sza-
badlábon? Vagy előtte nem tud-
ja a rendőrség, hogy ő egy
gengszter? Esetleg életében
nem merik őt ezzel vádolni,
mert baj érhetné őket? Ezzel
kapcsolatban még annyit: ben-
nem akkor megy fel igazán a
pumpa, amikor az ilyen gonosz-
tevőnek a nevét is elhallgatják.
„Szitává lőtték T. Jánost, az XY
banda alvezérét.” Miért nem
tudhatja a közvélemény, hogy
a zsaroló, gyilkos, csaló Teto-
vált János megkapta végre, ami
járt neki? Személyiségvédelem?
Ugyan! Egy ilyennek? Aztán
egy másik nyilatkozat: „A rend-
őrség körözést adott ki ismeret-
len tettes ellen.” Megszakadok!
Mi szerint köröznek egy isme-
retlen tettest? Feje van, keze
van, a két lába földig ér... Ez
csak egy valamire jó: mivel a
tettes ismeretlen, megszüntetni
a nyomozást.

Speciális és általános. Spe-
ciális, mert minket érint, általá-
nos, mert mindenki fütyül rá.
Még akkor is, ha a polgárt szét-
veti a méreg meg az ideg. Leg-
feljebb elmegy egy szakorvosi
rendelésre. Az idegnyugtatót
meg váltsa ki másnap, ha addig
el nem viszik a diliházba.

Belányi Gyula

Ipolyságon a Siposs utcában eladó kétlakásos családi
ház nagy kerttel. Ár: 1 800 000 korona. Tel.: 0908-068844
vagy 036/7411273.

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének Lévai és
Nagykürtösi Területi Választmánya 2005. március 31-én tanító-
napot tartott a két járás magyar pedagógusai részére. A lévai Ju-
hász Gyula MTNYAI éttermében megrendezésre kerülő ünnep-
ségre az iskolák vezetőin kívül a Magyar Szülők Szövetségének
Lévai TV elnöke, Csenger Tibor mérnök is meghívást kapott.
Az ünnepi műsor után elismerő oklevelek átadására került sor.
Az SZMPSZ megalakulásának 15. évfordulója alkalmából, illetve
eddigi tevékenységük elismeréseképpen régiónkból a következő
pedagógusok vehettek át elismerő oklevelet és emlékplakettet:
Németh Ágota /Ipolyi Arnold MTNYAI, Ipolybalog/, Szabó
Edit /Középfokú Mezőgazdasági Szaktanintézet, Ipolyság/, Sza-
bó Mária és Tamás Mária /mindkettő Pongrácz Lajos MTNY
AI, Ipolyság/, id. Molnár Barnabás és Németh Zoltán /mind-
kettő Ipolyi Arnold MTNYAI, Ipolybalog/. L.T.

Ünnepélyes tanítónap Léván

Simonyi Lajos Galéria
Új nyitvatartási idő

Hétfő: szünnap
Kedd: 8.30 – 16.30
Szerda: 8.30 – 16.30
Csütörtök: 8.30 – 16.30
Péntek: 8.30 – 16.30
Szombat: 8.30 – 12.30

Vers enytá rgy a lá s

Belépti díjak
Felnőttek: 15 korona

Nyugdíjasok: 10 korona
Diákok: 5 korona

Iskolai csoportok: 3 koro-
na /személyenként/

Április 9-én tartotta tisztújító közgyűlését a Csemadok Lé-
vai Területi Választmánya /TV/. A közgyűlés vendége volt
Száraz József, a szövetség országos elnöke is. A TV elnöke
Török Alfréd (Léva), alelnöke Kiss Bea (Nyír) és Szarka
Katalin (Palást). A titkár Duba Ernő (Hontfüzesgyarmat),
pénztáros Halász Gyula (Léva). Régiónk számára pozitívum,
hogy a TV tagja lett Jámbor Mónika (Ipolyság), Kapa Sán-
dor (Tesmag), Marsall András (Ipolyszakállos), Szarka Ka-
talint pedig jelölték az országos választmányba. PT

Tisztújító területi közgyűlés
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                  Területi bajnokság

23. f. V. Kozmálovce – Palást Žemberovce – Deménd
24. f. Palást – Šarovce Deménd – Hr. Kľačany
25. f. Palást – P. Ruskov V. Kozmálovce – Deménd
26. f. Júr n. Hr. – Palást Deménd – Šarovce
27. f. Palást – Deménd Palást – Deménd

23. f. Kozárovce – Felsõtúr 23. ford. – május 1., 16.30
24. f. Felsőtúr – Kalinčiakovo 24. ford. – május 8., 16.30
25. f. Žemberovce – Felsőtúr 25. ford. – május 15.,16.30
26. f. Felsőtúr – Hr. Kľačany 26. ford. – május 22., 17.00
27. f. V. Kozmálovce – Felsőtúr 27. ford. – május 29., 17.00

        Területi bajnokság – II. osztály

23. f. Pukanec – Ipolyfödémes Nagytúr – Bátovce
24. f. Ipolyfödémes – Lok Pl. Vozokany – Nagytúr
25. f. V. Ďúr – Ipolyfödémes Nagytúr – N. Dedina
26. f. Ipolyfödémes – H. Trsťany N. Tekov – Nagytúr
27. f. Ipolyfödémes – Čata Nagytúr – Kuraľany

23. f. Ipolyvisk – N. Tekov
24. f. Kuraľany – Ipolyvisk
25. f. Ipolyvisk – Bory
26. f. Čata – Ipolyvisk
27. f. Santovka – Ipolyvisk

       V. liga
23. f. Dvory n. Ž. – Ipolyság
24. f. Ipolyság – Šurany
25. f. Kameničná – Ipolyság
26. f. Ipolyság – Imeľ
27. f. Veľké Lovce – Ipolyság

IV. liga – ificsapat    Diákcsapatok
kerületi bajnoksága

23. f. Dvory n. Ž. – Ipolyság Čaka – Ipolyság
24. f. Ipolyság – Hurbanovo Ipolyság – Nové Zámky C
25. f. Želiezovce – Ipolyság Ipolyság – Pribeta
26. f. Ipolyság – Vrakúň Palárikovo – Ipolyság
27. f. Bešeňov – Ipolyság Ipolyság – Rybník n. Hr.

Területi bajnokság – III. osztály – délkeleti csoport

21. ford. /május 1., 13.30/ 22. ford. /május 8., 13.30/

Tesmag – Egeg Tesmag – Malé Ludince
M. Ludince – Ipolyszakállos Ipolyszakállos – Hronovce
Szalatnya-Gyerk – Ipolypásztó Szalatnya-Gyerk – Egeg
Tompa – Hronovce Tompa – Ipolypásztó

23. ford. /május 15., 13.30/ 24. ford. /máj. 22., 14.00/
Tesmag – Ipolyszakállos Hronovce – Egeg
Egeg – Tompa                           Ipolyszakállos – Ipolypásztó
M. Ludince – Szalatnya-Gyerk   Szalatnya-Gyerk – Tesmag
Ipolypásztó – Hronovce Tompa – M. Ludince

25. ford. /május 29., 14.00/
Tesmag – Tompa
Szalatnya-Gyerk – Ipolyszakállos
Egeg – Ipolypásztó Szikora Gábor

Karatezőink Romániában is
sikert sikerre halmoztak

2005. április 22–24-én az ipolysági Saag Sportegye-
sület karateszakosztályának csapata részt vett a romániai
Nagyváradon /Oradea/ rendezett Diamant–Activ nem-
zetközi karatetornán.

Természetesen a kumite versenyosztályban indultak,
és – szinte már hagyományosan ezt kell írni – kimagasló
eredményeket értek el. Az egyes kor- és súlycsoportok-
ban a következő helyezésekkel tértek haza: diákok +45
kg – Heimlich Norbert /1. hely/, diákok +50 kg – Alan
Gregor /1./, diákok -60 kg – Richard Kanala  /2./, diá-
kok +60 kg – Pásztor Gábor /1./, diákok +60 kg – Po-
lyák Gábor /3./, férfiak -65 kg – Heimlich Marian /2./,
férfiak +80 kg – Dudáš Lajos /1./.

A diákcsapatok versenyében az Alan Gregor, Kana-
la Richárd és Heimlich Norbert összaállítású csapat
második helyet harcolt ki.

Férficsapatunk Dudáš Lajos, Heimlich Marian és
Kovács János felállásban lépett tatamira, s megnyerte
a férfiak csapatversenyét.

Gratulálunk.
-o.k.-

Ki kivel májusban


