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      Könyvajánlat
Örömmel tölt el, hogy végre

Ipolyságnak néptánccsoportja
is lesz, amit már régóta tervez-
gettem. Tehettük ezt azért, mert
Juhász Eszter és Juhász Sán-
dor, a zselízi Apró Kincső és
Kincső néptánccsoport vezetői
szívesen tettek eleget kérésem-
nek és vállalták, hogy ezentúl
hétfőnként néptáncot fognak
oktatni Ipolyságon azoknak a
gyerekeknek, akik kedvet érez-
nek ehhez, és jelentkeztek felhí-
vásomra. Egyelőre 20 gyerek
kezdi meg a próbákat, de bízom
benne, hogy mások érdeklődé-
sét is felkelti, és létszámuk nem-
sokára megnő.

Itt ragadom meg az alkalmat,
hogy meginvitáljam azon alap-

A XXI. század első évtizedé-
nek embere – fültanúja lévén az
Európában is fel-felhorkanó,
sokszor riogató szándékú na-
cionalizmusoknak, történetesen
a szlovák nacionalizmusnak –
igencsak meglepődik, ha egy
XX. sz. első felében vagy kö-
zepe táján írott, a megértés szel-
lemét sugalló történelmi doku-
mentumkiadványt vesz kezébe.
Ilyen hatást váltott ki bennem
Milan Hodžának, a huszadik
század egyik legjelentősebb
szlovák politikusának Szövet-
ség Közép-Európában /Gon-
dolatok és visszaemlékezések/
című könyve is, melyet magyar
nyelven 2004-ben jelentetett
meg a Kalligram Könyvkiadó.
A könyv 1942-ben, két évvel a
szerző halála előtt /amerikai e-
migrációban halt meg/ először
angolul látott napvilágot. Szlo-
vákul – első alkalommal – csak
1997-ben jelent meg a Kallig-
ram gondozásában. A vissza-
emlékezésekben lapozgatva a-
karatlanul is a következő gon-
dolat indukálódik bennem: ha
sok ilyen politikusa lett volna a
közép-európai népeknek, s e-
zek megtalálták volna – a leg-
válságosabb történelmi helyze-
tekben is – a kölcsönös türelem
és megértés útját, akkor bizo-
nyára rengeteg szenvedéstől óv-
ták volna meg térségünk millióit.

Ki is volt Milan Hodža /1878–

1944/? Rendkívüli nyelvtehet-
ség, 7 /hét/ nyelven írt és be-
szélt. 27 évesen – a monarchia
idején – megválasztották a bu-
dapesti országgyűlés képviselő-
jévé, később egyike a trónörö-
kös, Ferenc Ferdinánd bizalma-
sainak és tanácsadóinak. Az I.
Csehszlovák Köztársaság ide-
jén több kormánynak volt több
ízben is minisztere, a harmincas
évek második felében ő a köz-
társaság miniszterelnöke. A
köztársaság legerősebb pártjá-
nak, az ún. agrárpártnak alelnö-
ke. Mindezek mellett ismert új-
ságíró, kitűnő szónok, de az e-
gyetemi tanársággal is megpró-
bálkozott.

Könyve sok információt és
szempontot kínál mindazoknak,
akik a közép-európai népek sor-
sa – múltja és jövője – iránt érdek-
lődnek. Amerikai politikusok vé-
leménye Hodžáról: „Milan Hod-
ža nemzetközi politikai elkép-
zeléseivel nem csupán a szlová-
koké és a cseheké. Eddig a leg-
nagyobb mértékben ő járult
hozzá az egyesült Európa építé-
séhez. Hodža tehát egész Euró-
páé.” (De Witt C. Poole, ame-
rikai diplomata, 1951); „Olyan
államférfi volt, aki a nemzetek
függetlenségének gyakorlati ér-
telmezésével megelőzte korát.”
(John Foster Dulles, amerikai
külügyminiszter, 1951).

/korpás/

és középiskolás tanulókat, akik
szívesen tagjai lennének a még
kezdő, a Csemadok Ipolysági
Alapszervezete mellett induló
néptánccsoportnak. Biztos va-
gyok benne, hogy nem fogják
megbánni, és a fellépések alkal-
mával rengeteg élményben lesz
részük, megismerhetnek más
csoportokat, új barátokra lel-
hetnek, fellépéseken vehetnek
részt, utazhatnak. Kell ennél
jobb foglalatosság?

További információval szol-
gálok a 0915-709267-es mobil-
számon vagy a városi hivatal é-
pületében az emeleten /az elő-
csarnokból nyíló irodában/.

Várom jelentkezésüket!
Jámbor Mónika

2005 februárjától www.regionhont.sk elnevezéssel
új internetes honlap indul, melyen – többek között – a
honti régió falvairól, városairól, érdekességeiről, leg-
frissebb híreiről olvashatnak a honlapot felkeresők.

Meggyőződésünk, hogy látogatóink állandóan új és
érdekes információkat találnak majd oldalunkon.

Milan Ďuroch mérnök, a honlap rendszergazdája

A honti régió az interneten

Az ingatlanadó bevallásának kitöltésekor a törvényben meg-
adott árakat és a 8/2004-es számú általános érvényű rendeletben
jóváhagyott értékeket kell beírni, melyek a következők:

          szántóföld rétek százalék
Ipolysági kataszter 15,65 3,07 0,30 %
Tesmagi kataszter 15,77 2,66 0,30 %
Pereszlényi kataszter 14,30 4,11 0,30 %

beépített területek, udvarok,  építkezési
kertek, egyéb területek   területek százalék

Ipolysági kataszter 64,- 640,- 0,65 %
Tesmagi kataszter 64,- 640,- 0,35 %
Pereszlényi kataszter 64,- 640, 0,35 %

A megadott árak és százalékok az adóprogram konstans érté-
kei, melyekkel az adóhatározat készül.

Egyben elnézésüket kérjük, hogy a januári számban közölt
táblázatban a végárak területi egységét árban adtuk meg. Ezek a
végárak csak információként szolgálnak.

Turek Ágnes mérnök, a pénzügyi osztály vezetője

Fe l h í v á s

60 éves a Pohronie
/Garamvölgye/ hetilap

Megható és színvonalas
rendezvény színhelye volt
2005. január 21-én a lévai
Barsi Múzeum hangverseny-
terme. A megjelenésének 60.
évfordulóját /1945. jan. 21-
én jelent meg az első szám/
ünneplő Pohronie /Garam-
völgye/ lapot számos közéleti
ember és az újságíró-társada-
lom több képviselője köszön-
tötte. A Pohronie nevében

Oľga Prekopová főszerkesz-
tő szólt az egybegyűltekhez.
Ipolyság képviseletében Lő-
wy János polgármester, vala-
mint a Pohronie ipolysági tu-
dósítója /Korpás Pál/ vett
részt az ünnepi összejövetelen.

Szerkesztőségünk nevé-
ben sikerekben gazdag éve-
ket, évtizedeket kívánunk a
jubiláló Pohronienak.
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