
Sokat tehetnek településeikért a lokálpatrióták 

Az állami szerepvállalás is nélkülözhetetlen - Civil fórum Nógrádszakálban 

Oláh Sándor nógrádszakáli lakos az elmúlt hét végén Ipoly utcai otthonában civil fórumot 

rendezett, a rendhagyó összejövetelen mintegy félszáz helyi érdeklődő polgár vett részt. A 

civil fórumon a falu szülötte, Kelemen József, a Közép-Európa Klub főtitkára tartott 

tájékoztató előadást az "Ipoly-völgyi települések felzárkóztatási programja" és 

"Nógrádszakáli felzárkóztatási programja" című, általa kidolgozott feladattervekről. 

Az esős, rossz idő ellenére is nagy számban összegyűlt nógrádszakáliakat, valamint a 

meghívott vendégeket a civil fórum kezdeményezője és szervezője, Oláh Sándor köszöntötte, 

aki a többi között hangsúlyozta: ha a felzárkóztatási program megvalósul az Ipoly-völgyi 

településeken, akkor gyermekeinknek és unokáinknak garantáltan és minőségileg jobb élete 

lesz, mint most nekünk, szülőknek van. Csak rajtunk, felnőtt, a jövő nemzedékekért 

felelősséget érző lakosokon múlik, hogy támogatva a programot, megvalósítsuk. Most van 

esélyünk arra, hogy ha mindannyian akarjuk, hogy jobbá, emberhez méltóvá tegyük 

gyermekeink jövőjét. 

A házigazda szavai után Kelemen József gépész- és gazdasági mérnök, a Közép-Európa Klub 

főtitkára, ismertette a programok feladatterveit, amelyeket kidolgozott és megvalósításra 

felajánlott az Ipoly-völgyi szlovák (Kalonda, Vilke, Tőrincs,Rárósmulyad, Busta, Csolár, 

Alsósztregova) és öt magyar (Ipolytarnóc, Litke, Nógrádszakál, Ludányhalászi, Szécsény) 

település részére. 

Az évente 2500-3000 óra (hazai és nemzetközi különböző - tudományos, egészségügyi, 

környezetvédelmi, közlekedési, gazdasági, vidékfejlesztési - témákban) társadalmi munkát 

végző Kelemen József főtitkár a jövőben szülőföldjén, az Ipoly-völgyében is szeretné 

hasznosítani tudását és tapasztalatait a térség fejlesztése, felemelkedése érdekében. 

Előadásában részletesen ismertette a feladattervet, amely az Európai Unio alapelveivel és 

követelményeivel egyezően feladatául tűzte a gazdaságilag lemaradt Ipoly-völgyi szlovák és 

magyar települések felzárkóztatását a lakosság élet- és munkakörülményeinek javítását. Célja 

széles körű, összetett és nehéz feladat: az elvándorlás megelőzése, a szegénység elleni 

küzdelem, a munkahelyteremtés serkentése, az esélyegyenlőség kialakítása, az egészség, 

biztonság, oktatás és nevelés, a személyiség fejlődése, a pihenés és vidéki jólét, minőségileg 

jobb, emberhez méltó élet iránt növekvő igények kielégítése. Összefoglalva: a hosszú és 

egészséges élethez, a tudás megszerzéséhez a tisztességes megélhetéshez való jog minden 

embernek meg kell, hogy adassék! Kelemen József hangsúlyozta, a felzárkóztatási programot, 

annak fő részleteit a lakossággal együtt lehet és kell kidolgozni, mert csak így lehet számítani 

a megvalósításban is cselekvő részvételükre. Ugyanekkor ehhez a kormányzat anyagi 

szerepvállalása, továbbá a programban részt vevő önkormányzatok összefogása is fontos 

követelmény. Az előadó kiemelten és részletesen foglalkozott a természeti, történelmi és 

kulturális értékekben gazdag Ipoly-völgyi térség turizmusfejlesztési stratégiájával. A Nógrád 

megye gyöngyszemeként emlegetett Nógrádszakálról szólva a település vendégfogadó-



képességének javítását említette fontos teendőként, továbbá az egészségügyi és szociális, az 

oktató-nevelő-ismeretterjesztő munka és a közbiztonság jövőbeni erősítését szorgalmazta. 

Kelemen József végezetül elmondta, a most megtartott nógrádszakáli civil fórumot 

remélhetően további hasonló követ. Ezt megelőzően április 5-én Alsósztregován, május 5-én 

Ráróspusztán rendeztek hasonló, alulról jövő kezdeményezésű, "sorsot jobbító szándékú 

összejövetelt. 

Nógrád megyei hírlap, 13. 2002. július 23. 3. p. 

 


