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Zongorakoncert az ipolysági
zeneiskolában

Akik 2004. nov. 25-én elláto-
gattak az Ipolysági Művészeti
Alapiskola koncerttermébe,
nem mindennapi élményben le-
hetett részük. A komolyzene ked-
velőinek valóságos csemege
volt az a zongorakoncert, me-
lyet a Pozsonyi Zeneművészeti
Főiskola két zongoratanára a-
dott: Ida Černecká és Franti-
šek Pergler mind szólóban, mind
négykezes zongorajátékkal el-
kápráztatták a közönséget. Re-
pertoárjukban olyan nagyságok
művei szeerepeltek, mint Mo-
zart, Schubert, Rachmaninov,
Fauré, Chopin és Poulenc. A kü-
lönböző korok zenei stílusa tisz-
tán érezhető, mondhatnám élet-
hű formában előadva rendkívüli
hatást gyakorolt nemcsak a ze-
neértőkre, hanem a laikusokra
és a „zenészpalántákra” is. Ör-
vendetes ugyanis, hogy több ze-
neiskolai diák is jelen volt a kon-
certen. Észrevételeiket, élmé-

nyeiket a koncert után ők maguk
mesélték el, ami azt igazolta,
hogy kissé már belelátnak  a ze-
ne valódi világába. Valójában
mindenki számára olyan értéket
adott, amilyet városunkban rit-
kán kaphatunk. Sokat gondolkoz-
tam azon, hogyan is tudnám le-
írni a koncert hangulatát, de va-
lójában nem lehet szavakba fog-
lalni azt, ami ott és akkor a zon-
gora „húrjain” elhangzott. Az o-
lyat hallani, látni, átérezni és át-
élni kell a maga nyers valóságá-
ban. Akik akkor ott jelen voltak,
azok ezt tudják. Akik viszont ki-
hagyták ezt a lehetőséget, azok
nem is tudják, mennyi értéktől
fosztották meg magukat.

Végül csak annyit szeretnék
megjegyezni, hogy a felnövő ge-
neráció a valódi értékekkel gaz-
dagodva vigye tovább elődeik
üzenetét. A zene olyan nyelv, a-
melyet minden nemzet egyfor-
mán megért. -rly-

2004. november 13-án im-
már harmadik alkalommal ren-
dezte meg a Palóc Társaság a
magyarságversek seregszemlé-
jét Ipolyságon a városháza dísz-
termében. A szavalóversenyen
12 iskola diákjai vettek részt. A
versengés 2 kategóriában zaj-
lott, az általános és a közepisko-
lás diákok külön versenyeztek.
Minden diák 2 verssel készült:
egy Sajó-verssel és egy szaba-
don választott költeménnyel. A
zsűri tagjai a balassagyarmati L.
Pataki László és Kerner Edit
előadóművészek voltak.

Az általános iskolásoknál a
következő sorrend alakult ki: 1.
Básty Tímea, 2. Szabolcs Zsu-
zsanna /mindketten Ipolyi Ar-
nold MTNY Alapiskola, Ipoly-
balog/, 3. Valučiak Tamás /MTNY
Alapiskola, Csáb/.

A középiskolások kategó-
riájában a zsűri megosztott első
helyet adott ki: 1–1. Csicsó Gyön-
gyi /Középfokú Mezőgazdasági
Szaktanintézet, Ipolyság/ és Ba-

Diáknap a magyar gimiben –
tizenegyedszer

Díszes lombú fává terebélye-
sedett az a csemete, melyet 1993-
ban, az ipolysági gimnázium
megalakulásának 80. évforduló-
ja alkalmából ültettek az akkori
ünnepi rendezvénysorozat kiöt-
lői és szervezői. Az Ipolysági
Magyar Tanítási Nyelvű Gim-
náziumban az évforduló kezde-
ményezésétől ihletetten is a nov.
17-i diáknap tiszteletére az idén
november 19-én rendezték meg
a hagyományossá nemesült isko-
lai diáknapot. Egy tanévben /a
mečiarizmus idején, Šipőcz Ma-
rián akkori igazgató tiltása miatt/
a diáknap elmaradt.

A diákönkormányzat által és
dr. Révész Angelika tanárnő
védnöksége alatt szervezett gaz-
dag programra meghívást kaptak
a gimnázium nyugalmazott taná-
rai is. Az audiovizuális teremben
Matyó Anett szavaló közvetíté-
sével ezt üzente Török Elemér
szlovákiai magyar költő: „Közép-
Európa a hazád.” Majd Benko
Zsuzsa konferáló, diákönkor-
mányzati elnök üdvözölte a ven-
dégeket, a tanárokat és diákokat.

Az 1989-es diáknapi esemé-
nyeket Balga Zoltán gimnazis-
ta villantotta fel. Bélik György
ipolysági alpolgármester kö-
szöntőjében szembesítette az
1989 utáni időszak pozitívumait
és negatívumait. Szkladányi
Endre Nietzschét idézve hang-
súlyozta, hogy aki nem élt a for-
radalom előtt, nem tudja, hogyan
kell élni. Jelezte, milyen volt az é-
let a „bársonyos előtt”, s vélemé-
nye szerint a mostani fiatal nem-
zedéknek a mai valóság talaján
kell megfogalmaznia jövőképét.

Az Ipolyság Város Pecsétje
Diáknapi Díját Matyó Anett, a
sokoldalú gimnazista /szavalóver-
senyek, matematikaversenyek
stb. résztvevője és győztese/ ve-

hette át dr. Makovínyi Páltól,
az alapítvány igazgatótanácsá-
nak elnökétől. Ezt követően Ma-
tyó Márió adott elő két népdal-
feldolgozást. A műsor végén Vas
Ottó nyugalmazott gimnáziumi
tanár elszavalta Gyurkovics Ti-
bor XX. század c. versét.

A lányok szépségversenyét
Balázs Csilla nyerte, a legstram-
mabb srác minősítést Petrezsil
Ferenc kapta. Az iskola diák-
igazgatója – immár harmadszor
– Račko Tibor negyedikes lett,
aki kellő gyakorlottsággal osztá-
lyozta a tanárokat, és osztogatta
a feladatokat. A kedvenc tanárok
versenyében Tóth Tibor vitte el
a pálmát. Színes programmal
mutatkozott be a nemrég alakult
Beath Heads zenekar, melynek
tagjai Gyürki Szabolcs, Konczi
Róbert és Bojtos János.

A különböző csoportos fog-
lalkozások között volt vidám ve-
télkedő, üvegdíszítés, csillagá-
szati bemutató, előadás földsu-
gárzásokról, vízerekről, diákbe-
számoló angliai tapasztalatokról,
internetezésről. Lenka Chalup-
ková body-fitnesz világbajnok a
versenyekről, edzésekről, étke-
zési módokról beszélt.

Nagy sikert aratott Géczy Gá-
bor budapesti egyetemi tanár Az
égigérő fának... c. lebilincselő
előadása Földünkről, a fenyege-
tő környezeti hatásokról, azok
kivédéséről, az agyonszennye-
zett környezetről, az emberiséget
gyötrő rengeteg testi és lelki baj-
ról, a magyarság jelenéről és jö-
vőjéről stb.

Este diákbálon szórakozott a
gimnázium diákserege.

A diákfantáziát erőteljesen
mozgósító diáknap minden bi-
zonnyal megérdemli a méltó foly-
tatást a következő években is.

Korpás Pál

Magyarságversek Ipolyságon
lázs Martina /FF MTNYEG,
Ipolyság/, 2. Matyó Anett / MT
NYG, Ipolyság/.

A verseny végzetével a diá-
kok kísérőikkel együtt átvonul-
tak Sajó Sándor szülőházához,
ahol megkoszorúzták a házon
helyezett emléktáblát. A koszo-
rúzás felemelő hangulatban zaj-
lott a zord időjárás ellenére. A
koszorúzást Kerner Edit nyi-
totta meg, előadva Szőke István
Attila Vers Sajó Sándorhoz cí-
mű költeményét.

Ipolyság város köszönettel
tartozik a Palóc Társaságnak, s
főleg elnökének, Z. Urbán Ala-
dárnak, aki szívén viseli a ha-
gyományok őrzését, ápolja Ipoly-
ság szülöttjének, Sajó Sándor-
nak az emlékét is. A rendezvény
méltó befejezéseként a Palóc
Társaság ebédre invitálta a részt-
vevőket. Végül megegyeztünk
abban, hogy 2005. nov. 14-én
újra találkozunk, és emlékezünk
Sajó Sándor munkásságára.

Szabóné Pásztor Edit

Programajánló
A Fegyverneki Ferenc Magyar Tanítási Nyelvű Egyházi

Alapiskola és Nyolcosztályos Gimnázium hagyományos ka-
rácsonyváró műsorára 2004. december 21-én /kedden/ kerül
sor a városháza színháztermében.

Sok szeretettel várjuk az érdeklődőket.
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