
Ipolyság 2004. február XIII. évfolyam 2. szám Ára 8 korona

Megváltozott
munkaidő 3. oldal

Csáky Károly
legújabb könyvéről 5. oldal

Beszélgetés
Marsal Edittel 6. oldal

Csökken a
gyerekek száma 7. oldal

Beszélgetés
Balogh Gáborral 8. oldal

Urblík József az
ipolysági fociról 12. oldal

Komolyan és tehetetlenül

Új üzem Ipolyságon A TARTALOMBÓL

Miről olvashatunk
a Hontianske listyben

Ebben az évben kezdi meg működését
Ipolyságon a német HÖRNLEIN cég he-
lyi kirendeltsége az egykori mezőgazdasá-
gi terményfelvásárló /PNZZ/ homoki telep-
helyén. Január 16-án Lőwy János mér-
nök, polgármester és Konrad Bantleon
mérnök, a Hörnlein menedzserigazgatója
kézfogással is megerősítette a már eldön-
tött tényt. Jelen volt Slatinský Sándor
mérnök, a német cég szlovákiai ügyveze-
tője, valamint Bernáth Ferenc mérnök, a
Fumi Finish igazgatója /őtőlük bérli a cég
a telephelyet/ és Lendvay István mér-
nök, a városi hivatal elöljárója is. Ebből
az alkalomból tettünk fel néhány kérdést
Štefan Ráchelával /lévai Prima noviny/
Konrad Bantleon mérnöknek, aki kész-
ségesen válaszolt.

Amikor Ön úgy döntött, hogy Ipoly-
ságon /Szlovákiában/ nyitja meg üze-
mét, bizonyára felmérte a lehetősége-
ket. Melyek azok a tények, melyek isme-
retében Ipolyság mellett döntött?

– Közel két éve foglalkoztat a gondo-
lat, hogy külföldön is nyissunk egy üzem-
egységet. Legelőször Csehország, Ma-
gyarország, Lengyelország, Szlovénia és

Szlovákia jött számításba. Hogy végül
Szlovákia s konkrétan Ipolyság mellett
döntöttünk, kimondottan gazdasági érvek
jöttek számításba: a kedvezőbb termelési
költségek, a németországi anyavállalat s
partnervállalataink közelsége, s ami a leg-
fontosabb, a szakképzett munkaerő. Maga-
san képzett szakemberekre és kiszolgáló
személyzetre van szükségünk, akiket itt
megtaláltunk, s a többieket is nyilván meg-
találjuk. És Ipolyságon „találtuk meg ” ezt
a szép csarnokot, mely nagyon tetszik. Lé-
nyegében ezek voltak azok a tényezők,
melyek alapján Ipolyság mellett döntöt-
tünk.

Szeretnék még egy további fontos
szempontot kiemelni: a város vezetősége
/konkrétan a polgármester és a hivatal elöl-
járója/ nagyon sokat tett azért, hogy az
egész telephelyet mint komplett egységet
bérbe vehessük.

Mit fognak gyártani, és hogyan biz-
tosított a termékek értékesítése?

– A csarnok egyik felében az autók
motortere számára fogunk különféle for-
mált alkotóelemeket gyártani. Igaz, eze-

Az ipolysági Pongrácz Lajos Ma-
gyar Tanítási Nyelvű Alapiskola igazga-
tósága értesíti a tisztelt szülőket, hogy a be-
íratás az első évfolyamba a 2004/2005-
ös tanévre 2004. február 6-án /pénteken/
és 7-én /szombaton/ lesz az iskola mind-
két épületében, tehát az Észak, ill. Tabán
lakótelepen egyszerre.

Febr. 6-án /péntek/: 14.00 – 17.00
Febr. 7-én /szombat/: 8.00 – 12.00 
A beiratkozáshoz szükséges a gyer-

mek születési bizonyítványa /rodný list/ és
a szülő személyi igazolványa.

Az iskola igazgatósága

Az ipolysági Fegyverneki Ferenc
Magyar Tanítási Nyelvű Egyházi Alap-
iskola igazgatósága értesíti a tisztelt szü-
lőket, hogy a beíratás az első évfolyam-
ba a 2004/2005-ös tanévre 2004. február
6-án /pénteken/ és 7-én /szombaton/ lesz
az iskola épületében /Sznf u. 4./:

Febr. 6-án /péntek/: 12.00 – 17.00 
Febr. 7-én /szombat/: 8.00 – 12.00
A beiratkozáshoz szükséges a gyer-

mek születési bizonyítványa /rodný list/ és
a szülő személyi igazolványa.

Az iskola igazgatósága

Balról: Bernáth Ferenc mérnök, Slatinský Sándor mérnök,
Konrad Bantleon mérnök, Lőwy János mérnök és Lendvay István mérnök

(Befejezés az 4. oldalon)


