
Felemelő ünnepe volt az i-
polysági és környékbeli könyv-
barátoknak 2004. december 16-
a. Ezen a csütörtöki napon –
ünnepi aktussal – ért véget az
Ipolysági Városi Könyvtár át-
költöztetése a Fő téri 23-as é-
pületből a Tabán lakótelepi
megüresedet t iskolaépületbe.
A költözést képviselő-testületi
döntés előzte meg. Az épület-
átadási rendezvényen részt vett
Lőwy János mérnök, polgár-
mester, Bélik György alpolgár-
mester, Lendvay István mér-
nök, városi elöljáró, dr. Kolev
Adrien, a kulturális és oktatási
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osztály vezetője, Korpás Pál,
az oktatási és kulturális bizott-
ság elnöke, valamint a városi in-
tézmények, iskolák vezetői, pe-
dagógusok és számos könyvba-
rát. A mintegy 50 főnyi egybe-
gyűltet Solmoši Márta könyv-
tárvezető üdvözölte.

Igazi kultúrszomjat gerjesz-
tett  a nyi tóműsor: Bodonyi
András megzenésített Dénes
György-verset adott elő, majd
unokájával, Varga Viktória ta-
nulóval közösen és hangulato-
san elszavalták Barak László A
nagy titok című versét. Bodonyi
műsorában közreműködött még
Bodonyi Erzsébet és Ván yi
Zsuzsanna. Vas Ottó nyugal-
mazott gimnáziumi tanár a tőle
megszokott mozgósító hang-

nemben szavalt el egy összeállí-
tást szlovákiai magyar költők
verseiből.

Kolev Adrien a következő
gondolattal kezdte ünnepi be-
szédét: „Azért gyűltünk itt ma
össze, hogy átadjuk az olvasók-
nak a városi könyvtár új épüle-
tét, és ennek apropóján tiszte-
legjünk a könyvnek, életünk ál-
landó velejárójának, amely vé-
gigkísér életünkön a bölcsőtől
egészen az öregkorig... Tegyünk
meg hát mindent azért, hogy a
jövőben is kezünkbe kerüljön a
jó könyv, amely gyönyörködtet,
a lelkünkhöz szól, kiszorítva on-

nan a magányt és az ürességet.
Tekintsük a jó könyvet kincsnek
és értékes örökségnek.”

Solmoši Márta érdekes a-
datokkal illusztrálta könyvtár-
történet i áttekintését . Csak a
XVIII. századtól vannak konk-
rét emlékek, melyek a könyv-
gyűjtés szenvedélyéről tanús-
kodnak. Ebben az időben – ter-
mészetesen – a magánkönyvtá-
rak domináltak.

Ipolyságon 1834-ben jött
létre a Honti Kaszinó, amely
mellett 1873-ban könyvadomá-
nyok segítségével kialakították
az első közkönyvtárat. Adomá-
nyaikkal főleg egyházi méltósá-
gok és közéleti emberek járul-
tak hozzá a 3500 kötetes könyv-
állományhoz. 1898-ban nyitot-

ták meg a Honti Múzeumot, a-
mely az 1912–13. évi leltár sze-
rint 6209 kötet könyvet mond-
hatott magáénak.

Az Ipolysági Városi Nép-
könyvtárat 1948-ban alapítot-
ták. Néhány hónapig Brzáné
/a keresztnév ismeretlen/ igaz-
gatta a könyvtárat, akit Czölder
Anna váltott fel. A könyvtár e-
lőször a mostani Frasch bútor-
üzlet helyén kezdte meg műkö-
dését, betöltve a járási könyvtár
szerepét is. Pár év múlva a mai
buszmegálló feletti helyiségbe
költözött, ahol már olvasóte-
rem, kölcsönző és irodahelyiség
kialakítására is nyílt lehetőség.
A Fő tér 23-as szám alá 1961-
ben költözött, majd 1971-ben
fél évig – rekonstrukciós átala-
kítás miatt, átmenetileg – a busz-
megálló felett működött. 1960.

aug. 1-jétől Hornyák Jánosné
az igazgató. Munkatársai: Mor-
vay Imréné, Gyekiczky Árpád-
né és Lackó Mária. Čerba Ist-
ván 1979. augusztus 1-jén vette
át igazgatóként az irányítást. Új
munkatársak: Solmoši Márta
és Hammersmidt Éva. Ebben
az időszakban élte virágkorát a
könyvtár. Ezt a széles körű kap-
csolatok és a jó anyagi háttér
biztosította. Mivel 1989 decem-
berében létrejött a Városi Kul-
turális Központ, melynek igaz-
gatójává Čerba Istvánt nevezték
ki, a könyvtár-igazgatói funkci-
óval Solmoši Mártát tisztelte
meg a városvezetés. Jelenleg az
ő irányításával Čerba Istvánné,
Majoros Magdolna és Forgács
Sándorné szakképzett könyv-
tárosnők dolgoznak a mintegy
30 ezer kötetes könyvtárban.

A könyvtárvezető a történel-
mi áttekintés után köszönetet
mondott a város vezetőinek, a
képviselőknek, a munkatársai-
nak s mindazoknak, akik vala-
milyen formában hozzájárultak
ahhoz, hogy a könyvtár új és
szebb környezetben folytathas-
sa népművelő-ismeretterjesztő
munkáját.

A szalagot Lőwy János pol-
gármester vágta át. Utána min-
denki megtekinthette a tágas
könyvtári helyiségeket és a gaz-
dag könyvállományt.
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