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V. liga Területi bajnokság

16. f. Ipolyság – Tvrdošovce Palást – Tek. Lužany
17. f. Kalná n. Hr. – Ipolyság Podlužany – Palást

18. f. Ipolyság – V. Lovce Palást – Júr n. Hronom
19. f. Šurany – Ipolyság H. Vrbica – Palást

IV. liga – ificsapat

16. f. Ipolyság – Tlmače
17. f. Veľký Meder – Ipolyság

18. f. Ipolyság – Želiezovce
19. f. Vráble – Ipolyság

Területi bajnokság – II. osztály

16. f. Nagytúr – Čata Deménd – Ipolyfödémes

17. f. Pl. Vozokany – Nagytúr Felsőtúr – Ipolyfödémes

18. f. Nagytúr – H. Trsťany Ipolyfödémes –Hr. Kosihy
19. f. Nagytúr – Deménd Kuraľany – Ipolyfödémes

16. f. Bory – Felsőtúr Deménd – Ipolyfödémes
17. f. Felsőtúr – Ipolyfödémes H. Trsťany – Deménd

18. f. Deménd – Felsőtúr Deménd – Felsőtúr
19. f. Hr. Kosihy – Felsőtúr Nagytúr – Deménd

16. f. Lontó – Kuraľany 16. ford. – márc. 7., 14.30
17. f. V. Ďúr – Lontó 17. ford. – márc. 14., 14.30
18. f. Lontó – Bátovce 18. ford. – márc. 21., 15.00
19. f. Čata – Lontó 19. ford. – márc. 28., 15.00

Szikora Gábor

Ki k ivel  márciusban Felhívás

Felhívás

Ipoly menti települések

diáklabdarúgó-bajnoksága

Eladó 270 literes nem használt Zanussi mélyhűtő. Ár
megegyezés szerint. Tel.: 036/7411413 – 18 óra után.

*
Ipolyságon a Bernece utcában kert (gyümölcsös) kiadó

(vagy eladó). Tel.: 036/7412939

A kemencei polgármester
hathatós támogatásával létre-
jött az Ipoly menti diákok nem-
zetközi labdarúgó-bajnoksága.
Fő védnöke ifj. Pongrácz Já-

nos kemencei polgármester,
szervezője és rendezője pedig
a kemencei sportegyesület. El-
ső kemencei találkozásukon az
érintett városok és falvak pol-
gármesterei megegyeztek a
csapatok díjazásában, valamint
abban, hogy az első bajnoki ki-
írás egyfordulós lesz. A baj-
nokcsapat elnyeri a kemencei
polgármester által felajánlott
vándorserleget, mely három-
szori elnyerés esetén végleg a
csapaté marad. Az első három
helyen végzett csapatok tagjai
érmeket kapnak, illetve min-

den benevezett csapatot okle-
véllel is jutalmaznak. 20 fős csa-
patok nevezhettek a bajnokság-
ba, melynek ünnepélyes értéke-
lésére május 29-én kerül sor
Kemencén.

Az első kiírásra /évfolyam-
ra/ a következő csapatok jelent-
keztek: Ipolyság, Ipolyvisk,
Százd, Ipolyszalka /Szlovákia/;
Drégelypalánk, Hont, Bernece-
baráti, Kemence, Nagybörzsöny,
Vámosmikola, Letkés és Szob
/Magyarország/.

Az ipolysági csapat, mely-
nek irányítói Varga József és
Kapa Sándor, első mérkőzé-
sét március 7-én játssza Szo-
bon a helyi diákcsapattal.

Kapa Sándor

Az Ipolysági Slovan Futballklub ezúton is felhívja a szurko-
lók és szimpatizánsok figyelmét, hogy az 595/2003 számú adótör-
vény lehetőséget nyújt arra, hogy a természetes és jogi személyek
adójuk 2 %-át átutalják labdarúgóklubunk részére. A szüksé-
ges nyomtatványok beszerezhetők a futballklub büféjében vagy a
városi hivatal 9-es számú irdodahelyiségében.

Előre is köszönjük.
*

Az Ipolysági Slovan Futballklub értesíti szurkolóit, hogy az
V. liga első tavaszi mérkőzésén /Ipolyság–Tardoskedd/ március
7-én a mérkőzés szünetében értékes díjakat sorsolunk ki. Min-
den szurkolót szeretettel várunk.

Marton Imre mérnök

Az adótörvény legújabb
módosítása alapján 2004-ben a
jövedelemadó 1 %-a helyett 2 %-
át van módunk közhasznú célra
felajánlani. Ezt azoknak a civil
szervezeteknek lehet átutalni,
amelyek megfelelnek a törvény
előírásainak, s valamilyen tár-
sadalmilag hasznos tevékeny-
séget folytatnak. Az Ipolyságon
működő Pongrácz Lajos Tár-
saság is ezen szervezetek közé
tartozik. 1997 óta foglalkozik
a helyi kultúra ápolásával, szín-
házlátogatásokat, honismereti
kirándulásokat szervez, támo-
gatja az iskolák beíratási prog-
ramját, díjat alapított, 2003-tól
működteti az ún. Magyar Házat,
ahol az Ipoly mentén élők in-
tézhetik – többek között – a
magyar igazolványokkal kap-
csolatos ügyeket.

Mivel a társaságnak saját
bevétele nincs, alapítványi se-

gítséggel végzi tevékenységét.
Ezért is lenne fontos, ha a régi-
óban élők, akik tehetik, adójuk
2 %-át a Pongrácz Lajos Társa-
ságnak ajánlanák fel. A termé-
szetes személyek többségének
– azoknak az alkalmazottaknak,
akiknek adóbevallását a mun-
káltató készíti – április 30-ig
kell eljuttatniuk a felajánlásról
szóló nyilatkozatot az adóhiva-
talhoz. Ehhez szükségük lesz a
munkaadójuk igazolására, me-
lyen szerepel a befizetett adó
összege, és egyben igazolja a
befizetés tényét is. Az önálló
adózóknak április 15-ig van ide-
jük, hasonlóan a jogi személyek-
hez.

Támogatásukat tisztelettel
köszönjük.

Lendvay Tibor
a Pongrácz Lajos
Társaság elnöke

PAT R I K  r e k l á m

Ipolyság, Fő tér /az Ipoly épülete, emelet/;

tel.: 0908-763607

reklámtáblák – fényeffektusok – logók
autófeliratok –  pólófeliratok és -képek

falfelületi reklámhordozók: festett képek 


