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MKP-és a lapszervezet i  közgyű lés
Ipo lyságon

Nyugdíjasok találkozója Tompán

Járási Csemadok-ren-
dezvény Ipolyságon

Ötvenöt

Felhívás

A Magyar Koalíció Pártja /MKP/
Ipolysági Alapszervezete 2004. január
29-én tartotta évzáró közgyűlését, ame-
lyen Bélik György alapszervezeti elnök
beszámolt a párt országos, területi és helyi
tevékenységéről. Az MKP Országos Taná-
csa a közeljövőben dönt a köztársasági el-
nök választásával kapcsolatos teendőkről
és a politikai magatartásról. Az MKP no-
vemberben alakult Nyitra Megyei Taná-
csának eddigi ténykedése még nem szült
kézzelfogható eredményeket. Ami a me-
gyei képviselő-testületet illeti: ebben fo-
lyik a harc a többségben lévő MKP-frakció
és a szlovák pártokat tömörítő ellenzék kö-
zött, amely már néhányszor bojkottálta, il-
letve obstruálta az üléseket. Emiatt sokszor
késtek a szükséges döntések és intézkedé-
sek.

A városi önkormányzatnak – az elnöki
beszámoló szerint – a 2003-as évben két
fontos és nehéz feladattal kellett mebirkóz-
nia: az átruházott oktatás- és egészségügy-
gyel. A helyzet már valamelyest konszoli-
dálódott, de menet közben újabb problé-
mák merülnek fel.

A gazdálkodásról szóló beszámolót

Nozdrovicky Péter pénztáros tartotta.
A vitában szó esett a közeljövőben ese-

dékes iskolaigazgató-választásokról, az is-
kolai beíratásokról, melyekkel kapcsolat-
ban minden MKP-tagnak propagálnia kell
az anyanyelvi oktatást. Szükséges, hogy a
tagok részt vegyenek a város kulturális éle-
tének rendezvényein, s tartsák a kapcsola-
tot a város lakosságának minden rétegével.
Propagálni kell a lakosság körében azokat
a törvény adta lehetőségeket, melyek által
visszaszerezhetők az elkobzott, illetve ne-
vesítetlen földek és ingatlanok. Ezért fon-
tos lenne egy ilyen témájú lakossági fó-
rum megszervezése.

A határozat – többek között – szorgal-
mazza az első és a második világháború ál-
dozatai emlékművének mielőbbi megépí-
tését. Javasolja, hogy az új közhivatalok a
város központjában kapjanak helyet. A
megyei képviselő-testület eddigi munká-
ját értékelve az alapszervezet tagsága el-
várja, hogy minden képviselő fegyel-
mezetten viszonyuljon képviselői köteles-
ségeihez.

A közgyűlés elnöki zárszóval ért véget.
kp

Immár 15 éve lesz február 21-én, hogy
elhunyt Márai Sándor. A Kassán szü-
letett író, költő és esszéista a 20. századi
magyar írott szó legjobbjai közé tartozik.
Élete java részét emigrációban töltötte. A
szocializmus irodalompolitikája agyon-
hallgatta a polgári szemléletű művészt.
Az utóbbi másfél évtizedben sorra jelen-
nek meg regényei és más írásai. Lapunk
hasábjain Verses könyvének /1944–45/
55. versszakával emlékezünk.

kp

A tompai önkormányzat december 18-
án szép találkozót szervezett a nyugdíja-
sok részére a helyi kultúrházban. A köz-
ség 137 meghívott nyugdíjasának legtöbbje
meg is jelent a rendezvényen.

A szép ünnepély megható volt a nyug-
díjasoknak. Azoknak, akik már magas ko-
ruk miatt nemigen mozdulnak ki ottho-
naikból, jó volt hát találkozniuk azokkal,
akikkel nagyon régen együtt jártak iskolá-
ba, majd később munkába, a szövetke-
zetbe. Ma már viszont ritkán találkoznak.
Az önkormányzat nevében Holomek Eri-

ka szlovák nyelven, Gulyás Katalin pe-
dig magyarul köszöntötte az egybegyűl-
teket. A képviselők is kivették részüket a
megvendégelésből: a képviselőnők süte-
ményt sütöttek, szendvicseket készítettek,
a férfiak pedig üdítővel kínálták a vendé-

geket. Minden meghívott kis emlékcso-
magjában ott volt a Kerámia Stúdió kerá-
miakészlete, melyet örömmel vittek haza.

Az ünnepség fénypontja a kultúrműsor
volt. A helyi alapiskola diákjai Faragóné

igazgatónő vezetésével énekkel és szava-
latokkal köszöntötték a vendégeket, akik
sok tapssal jutalmazták a fellépőket. Jó volt
látni a több mint száz jelenlévő arcán a
csillogó mosolyt, olykor a hálakönnyeket
is, illetve a köszönetet az ünnepség meg-
rendezéséért. A műsor után zenekar is szó-
rakoztatta az időseket. Sajnos, a mai modern,
hangszórókkal felerősített zene nem a leg-
megfelelőbb volt a nyugdíjasoknak. Halk,
szép hegedűszó mellett talán még ők is rá-
zendítettek volna egy-egy régi nótára. Hi-
szen egykor ők is szerettek énekelni, tán-
colni, mulatni.

Köszönet és hála a képviselőknek a
rendezvényért.

Tipary László

Csak magyarul érted e szót: „Szeretlek.”
Pillangó, hattyú, csillag, angyalom
E nyelven lesz csak több, mint fogalom
S ez a többlet halálos végzeted lett.
A világ fénylik, nem vár senki, kába
Irammal mért vágtatsz hazafele?
A nyelv üzent s a végzet szól vele,
Dajkád tárt karja ne várjon hiába.

A budapesti Magyar Táncművészeti
Főiskola /MTF/ saját képzéseként a
2004/2005-ös tanévben táncpedagógus-
képzést indít néptánc szakirányon Po-
zsonyban. A négyéves képzés főiskolai
diplomát ad, amelyet a 2004. május elsején
életbe lépő uniós jogszabályok értelmében
valamennyi uniós tagországban – tehát
Szlovákiában is – elismernek.

Az oktatatás költségeit részben a Ma-
gyar Táncművészeti Főiskola, részben pe-
dig az Ifjú Szivek Magyar Táncegyüttes
fedezi. Az oktatás abban az esetben indul,
ha legalább 20 fő sikeres felvételi vizsgát
tesz. Valamennyi tantárgyat a Magyar Tánc-
művészeti Főiskola oktatói tanítják. A kép-
zés levelező tagozaton, tömbösített formá-
ban folyik. A hallgatók az MTF felvételi és
záróvizsgáján /Budapesten/ vesznek részt.

A tandíjat a Magyar Táncművészeti Fő-
iskola 90 000 Ft/félév összegben határozta
meg. A tandíjra egyénileg, illetve a szerve-
ző intézménnyel közösen lehet pályázni.

A pályázati lehetőségekről, a felvételi
vizsga időpontjáról és feltételeiről részlete-
sen tájékoztatjuk az érdeklődőket. A fel-
hívás és a szándéknyilatkozat letölthető a
www.ifjuszivek.sk /Hírek/ oldalról.

Részletes tájékoztatás az alábbi elérhe-
tőségeken kapható: 

MUS Mladé srdcia – Ifjú Szivek
Mostová 8, 81102 Bratislava.
Tel./fax:02/54410310;  e-mail:

info@ifjuszivek.sk; farkas@ifjuszivek.sk;
www.ifjuszivek.sk.

Márai Sándor 
(1900–1989)

2004. január 17-én immár hetedik alka-
lommal került megrendezésre a Csema-
dok Lévai Területi Választmánya terem-
labdarúgó tornája. Megtisztelő tény ez
számunkra, hogy az idén már hatodszor
választotta a torna színhelyéül városunkat
a rendezőbizottság /az első torna Léván volt/,
jelezve ezzel elégedettségét a házigazdák
által biztosított helyszínekkel és szerve-
zési hozzájárulással.

Az idei tornát, amelyen Bori, Hontfü-
zesgyarmat, Palást, Nagysalló és Ipolyság
csapata vett részt, dr. Morauszky Mária,
a Csemadok Lévai Területi Választmányá-
nak elnöke nyitotta meg. A túlnyomórészt
példamutatóan sportszerű mérkőzéseket
az ipolysági Sztudva László vezette. A ta-
valyi rendezvény eredményéhez hasonló-
an az első helyen Palást, a másodikon
Ipolyság csapata végzett. A további sor-
rend a következő: Bori, Hontfüzesgyar-
mat, Nagysalló. A tornát a házigazda alap-
szervezet megbízott elnökeként Pálinkás
Tibor értékelte, a díjakat dr. Morauszky
Mária és a Csemadok Lévai TV titkára,
Kiss László adta át.

Városunk csapata a következő össze-
állításban játszott: Bóna Sándor, Bóna
Zsolt, Galo János, Bukri Ottó, Gál Gyula,
Styasztni Károly és Bartal Béla.

A torna szervezői a következő ipolysági
támogatóknak mondanak köszönetet:
Ipolyság város, Energo-Bytos, Sleziak
Malom és Pékség.

Pálinkás Tibor


