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A szlovákiai magyarság
második világháború utáni tár-
sadalmi és kulturális életének
fontos dátuma 1948. december
15-e. Több mint 3 évnyi néma-
ság után, melynek okozója az
1945-től 48-ig tomboló cseh-
szlovák nacionalista kormány-
politika, ezen a napon jelent
meg – kezdetben hetilapként –
az Új Szó. Ez nemcsak az
anyanyelv törvényes jogainak
visszaállítását jelezte, hanem
az irodalmi-kulturális élet tény-
leges kezdetét is. Mélyen jel-
képes értelmű, hogy a lap első,
nyolcoldalas számában csupán
Fábry Zoltán Üzenet című írá-
sa jelent meg névaláírással. 
A cikk számos gondolata ma
is időszerű: „Mi majd´ négyé-

ves késéssel léptünk a béke kü-

szöbére. Behozhatatlan hátrány-

nyal, de le nem becsülhető e-

lőnnyel indulunk: tiszták marad-

tunk, emberek maradtunk. Né-

mák voltunk, és embertelen

hang nem hagyta el szánkat.

...mi voltunk és vagyunk a vox-

humana népe! ... Történelmi té-

vedésből kerültünk a vádlottak

padjára, melyet most emelt fő-

vel elhagyhatunk.”
A Honti Lapok szerkesztő-

sége a becses jubileum alkalmá-
ból további sikeres éveket, évti-
zedeket kíván az Új Szó szerkesz-
tőinek, munkatársainak.

Štrba Péter főszerkesztő,
Morvay Imre, Lendvay

Tibor és Korpás Pál
szerkesztők

A Dunaszerdahelyen 2003. november 22-én megrendezett
IV. Bíborpiros Szép Rózsa országos népzenei vetélkedőn a
Csemadok Százdi Alapszervezetének 1972-ben alakult cite-
razenekara nívódíjat kapott.

Más szlovákiai magyar együttesekkel /egyedüli citerae-
gyüttesként/ a százdi citerások képviselik a Lévai járást az V.
Vass Lajos Népzenei Verseny Kárpát-medencei döntőjében.
Az együttes tagjai: ifj. Borka László /vezető/, Pásztor Vil-
mos, Sznyida Zoltán, Kiss Roland, Szabó Csaba, Szabó Gá-
bor és Ozsvald József.

A kitüntetett citerások vasárnap felléptek a gálaműsorban.
A felnőtt citerások mellett a vetélkedőn részt vett a százdiak
gyermek-citerazenekara is.

Gratulálunk!

Október első hetében az
újonnan megnyílt ipolysági
Magyar Közösségi Házban
tartotta közgyűlését a Pest
Megyei Könyvtárosok E-
gyesülete. A mintegy 25 ma-
gyarországi könyvtáros a dél-
előtti program második felé-

ben megismerkedett az ipoly-
sági könyvtárral, a múzeum-
mal és a galériával. A találko-
zón az ipolysági házigazdá-
kon kívül jelen voltak a zselí-
zi és lévai városi könyvtárak
vezetői is.
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Dec. 23., kedd 13.00 – 17.00
Dec. 24., szerda zárva
Dec. 25., csütörtök zárva
Dec. 26., péntek zárva
Dec. 27., szombat zárva
Dec. 30., kedd zárva
Dec. 31., szerda zárva
Jan. 2., péntek 13.00 – 17.00
Jan. 3., szombat 9.00 – 12.00

Dec. 2. –   Karácsonyi üdvözlőlapok kiállítása

Dec. 3. –   Karácsonyi könyvkiárusítás

Dec. 3. –   Nők klubja: Mikulás-napi meglepetések

Dec. 4. –   Téli ablakdíszek kiállítása

Dec. 11.  –  Karácsonyi ünnepi műsor nyugdíjasoknak

Dec. 16.  – A szaktanintézet diákjai beszélnek karácso-

nyi élményeikről

Dec. 18   – Karácsonyi énekek alapiskolás diákok 

részére

55 éves az Új Szó Magyarországi
könyvtárosok találkoztak

a Magyar Közösségi Házban

A százdi citerások
országos sikere

Karácsonyi irodalmi napok

a könyvtárban

Solmoši Márta (balról) és Mándli Gyula, 
a váci Katona Lajos Városi Könyvtár igazgatója

kp

Gyors kölcsönök – kezes nélkül – 
20 000-től 200 000 koronáig, 

havi törlesztés már 556 koronától.
Kölcsönök alkalmazottak,

vállalkozók, sőt nyugdíjasok
részére is.

Tel.: 0903-549777 
vagy 0905-117330.

Az Ipolysági Városi Könyvtár kollektívája ezúton köszöni
meg olvasóinak és a könyvtár barátainak, a pedagógusoknak, az
iskoláknak, egyéb intézményeknek és mindenkinek a pénz- és
könyvajándékokat, az egész évi támogatást, együttműködést.

Kívánjuk, hogy a karácsonyi ünnepek mindnyájuknak szeretet-
ben és békében teljenek, hogy az új év hozzon mindenkinek szép
sikereket, eredményeket, boldogságot és kellemes életet!

Az Ipolysági Városi Könyvtár
/új telefonszáma: 7410940/

nyitvatartási ideje a karácsonyi ünnepek alatt


