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Események, tárgyalások,
kezdeményezések a városházán

– Lőwy János mérnök, polgármester és Lendvay István
mérnök, a városi hivatal elöljárója részt vettek az Eurorégiók és
régiófejlesztés az integráció folymatában címszó alatt megtartott
konferencián. A konferencia fő célja a megjelentek tapasztalatcse-
réje a határon átnyúló regionális együttműködés terén /nov. 27./.

– Lőwy János polgármester, Bélik György alpolgármester és
Lendvay István hivatalvezető Veresegyház polgármesterének
meghívására részt vettek az ottani általános iskola átadása alkal-
mából rendezett ünnepségen /dec. 5./.

– A városháza épületében tartotta ülését a Hont–Ipoly Menti
Önkormányzatok Regionális Társulása. A régió polgármesterei
az önkormányzatok aktuális problémái megvitatása mellett érté-
kelték az ipolysági székelyű közös községi hivatal eddigi tevé-
kenységét is. A tanácskodás vendége volt Pogány Tibor mér-
nök, a Nyugat-szlovákiai Vízművek vezérigazgatója, aki tájékoz-
tatott a vízművek transzformációjának jelenlegi helyzetéről /dec. 9./.

– Lőwy János polgármester, Lendvay István elöljáró, vala-
mint Danis Ferenc mérnök, Ipolyság krónikaírója budapesti
lakásán keresték fel Zórád Ernő festőművészt, városunk dísz-
polgárát, akit ezúton köszöntöttek 92. születésnapján. Ezután a mű-
vész kíséretében megtekintették a festményeiből rendezett kiállí-
tást, amely a napokban nyílt meg egy belvárosi galériában /dec. 10./.

– A polgármester és a hivatal elöljárója a városházán a
CHOCAL Aluminiumverpackungen GmbH vezetőivel tárgyalt,
akik a város vezetőit tájékoztatták az év első felében üzembe he-
lyezendő új ipari csarnok építésének jelenlegi helyzetéről /dec. 11./.

– Városunk képviselői részt vettek azon az oktatási fórumon,
amelyet az SZMPSZ szervezett Önkormányzat és oktatás cím-
mel. A fórumon felszólalt Lőwy János polgármester is, aki az
egységes regionális oktatáspolitikát és a régió önkormányzatai-
nak együttműködését tartotta a közeljövő legfontosabb feldatai-
nak a kisebbségi oktatás hálózatának fenntartása érdekében /dec. 12./.

– Ipolyságon tartotta elnökségi ülését az Ipoly Eurorégió.
Megbeszélésük főbb pontjai közé tartozott a 2003. évi tevékeny-
ség értékelése, valamint a szervezet közelgő taggyűlésének elő-
készítése /dec. 16./.

– A városháza dísztermében megtartott rendkívüli képviselő-
testületi ülésen a polgármester kezéből vehették át a díjazottak a
2003-ban adományozott Ipolyság Város Díszpolgára címet, Ipoly-
ság Város Díját és Ipolyság Város Polgármesterének Díját /dec. 18./.

– A városi hivatalban tartotta elnökségi ülését a Szlovákiai
Önkéntes Tűzoltók Lévai Járási Szervezete. Az elnökség érté-
kelte a szervezet 2003. évi tevékenységét, illetve megvitatta a 2004-re
tervezett feladatokat /dec. 19./.

A 2003. december 17-én
megtartott ülésen az ipolysági
képviselő-testület elfogadta azt
a Testvérvárosi alapító okira-
tot – egyezményt Vác /Magyar-
ország/ és Ipolyság /Szlovákia/
között, amely felhatalmazza
városunk polgármesterét a test-
vérvárosi szerződés aláírására.
Ezt a döntést néhány nappal
megelőzte a váci önkormány-
zat határozata, amely szintén
jóváhagyta a testvérvárosi kap-
csolatvelvételről szóló alap-

dokumentumot.
A szerződés célja, hogy ösz-

szekapcsolja Vác és Ipolyság
városát, azok polgárait, hogy
együtt versenyképesebbé válva
nézhessenek szembe a jövő ki-
hívásaival. A testvérvárosi együtt-
működés megalapozói kölcsö-
nösen kötelezik egymást, hogy
munkásságukkal a jövő generá-
ciója számára is értékessé és hasz-
nossá teszik a most születő kap-
csolatot.

Lendvay István

A VÁROSHÁZA TÁJÉKOZTAT

2003-ban

Házasságot kötöttek
Nov. 28.  –  Tóth Ingrid és Pavlenda Milan
Nov. 29.  –  Pavlenda Ingrid és Šajgal Richard
Dec. 6.  –  Forgáč Anikó és Kádasi Péter

Ipolysági újszülöttek
Hoksza Dániel  –  2003. november 26.
Burík Máté  –  2003. december 14.
Kollárik Bianka  –  2003. december 22.

Elhunytak
Doboš János /* 1933/  –  november 29.
Püspöky Erzsébet /* 1925/  –  december 3.
Majtán Mária /* 1941/  –  december 9.
Sršeň Mária /* 1948/  –  december 11.
Bušai Ilona /* 1934/  –  december 17.
Matuš Mária /* 1928/  –  december 17.
Dúló Mária /* 1923/  –  december 22.
Kováč Erzsébet /* 1925/  –  december 27.
Máté János /* 1944/  –  december 28.

Ipolyság elsõ testvérvárosa Vác

-ly-

Zalabai Zsigmond
(Ipolypásztó, 1948. jan. 29. –

Somorja, 2003. dec. 26.)
Tanítványtól búcsúzni nagyon nehéz. Főleg akkor, ha tud-

juk, mennyi megvalósítandó tervet szövögetett magában. Za-
labai Zsigmond sokunk tanítványa és sokak tanítója-tanára a
serény és törhetetlen tervezgetés ellenére 2003. dec. 26-án,
karácsony második ünnepén mégis búcsút intett az életnek, a
családnak, a szűkebb és tágabb közösségnek, a szlovákiai ma-
gyaroknak és az egész nemzetnek. A nagy vállalók közé tarto-
zott – felvértezve az önzetlen napszámosok minden belső moz-
gatórugójával.

Először az 1964/65-ös tanév elején, mint kezdő pedagógus,
az Ipolysági Magyar Gimnázium II.A osztályának padsoraiban
láttam őt. Sokoldalú, érdeklődő diákot fedeztem fel az ipoly-
pásztói legényben. Nagyon gyorsan és figyelmesen „kiolvas-
ta” a legfrissebb Irodalmi Szemlét, Kortársat, Nagyvilágot
stb. meg az irodalmi újdonságokat. De ott serénykedett az egy
évvel azelőtt alakult Vas Ottó vezette József Attila Irodalmi
Színpad körül is versmondóként, műsorszerkesztőként, sőt a
rendezésbe is belekóstolt. 1966-ban érettségizett, 1972-ben
szerzett magyar–angol szakos tanári diplomát a pozsonyi Ko-
menský Egyetem Bölcsészettudományi Karán. Tanulmányai
befejezése után az Irodalmi Szemle szerkesztőjeként, a Ma-
dách Könyvkiadó vezető szerkesztőjeként, főszerkesztő-he-
lyetteseként, majd egyetemi oktatóként és tanszékvezetőként
dolgozott. Közben sorra jelentek meg könyvei, melyek a ma-
gyartanítás fontos segédkönyveivé váltak – határainkon túl is.
A Tűnődés a trópusokon című irodalomelméleti monográfiája
fontos szakkönyv lett a világ magyar tanszékein és tudo-
mányos műhelyeiben. Kétkötetes gyönyörű falurajzzal aján-
dékozta meg szülőfaluját /Mindenekről számot adok, Hazahív
a harangszó/. Az ő kezdeményezésének és szervezőmunkájá-
nak eredménye a somorjai Bibliotheca Hungarica, amely renge-
teg magyarságdokumentumnak ad otthont. Előadóként /Fábry
Napok stb./ világos, szemléletes, színes előadásmódjával hó-
dította meg hallgatóságát. Közéleti szereplései is lenyűgö-
zőek. 1989-ben, a romániai forradalom idején ő volt az egyik
fő szervezője a szlovákiai segélyszállításoknak.

Volt ipolysági tanárai és Ipoly menti barátai szinte cso-
dálattal követték rendkívüli munkabírását, tevékenységének
eredményeit. Ő sem lett hűtlen hozzánk. Volt alma materével
és szülőföldjével szüntelen kapcsolatban állt. A 80. évfordu-
lóját ünneplő gimnázium támogatására 1993-ban – barátaival
együtt – közreműködött a Szondy György Baráti Kör megala-
kításában.

Fiatalon hagyta itt az övéit – még sok feladat várná az ő
bátor és ihletett kezdeményezését, hozzáértését. Kötelessé-
günk jól sáfárkodni azokkal az értékekkel, melyeket felszínre
hozott, teremtett. Ígérjük, hogy emlékét ápolni fogjuk, mun-
kájának gyümölcseit kamatoztatjuk nemzeti közösségünk ja-
vára. Korpás Pál


