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Ipolyságon ülésezett a Csemadok Országos Tanácsa 
Kitüntető gesztusként is elkönyvelhet-

jük, hogy 2004. május 16-án /vasárnap/
Ipolyságon, a Csemadok székházában tar-
totta IV. ülését a szövetség Országos Ta-
nácsa /OT/.

Mézes Rudolf szervezeti alelnök után
Köteles László megbízott országos elnök
számba vette a szövetség közelmúltban
végzett munkáját, különös tekintettel a ha-
zai és magyarországi állami szervek, va-
lamint a társadalmi szervezetek és alapít-
ványok képviselőivel folytatott tárgyalások
eredményeire. Ezzel kapcsolatban megál-
lapította, hogy bár szüntelenül szembesül-
ni kell az anyagi nehézségekkel, de a tár-
gyaló partnereknél megértésre találtak. Si-
keresnek minősítette a március 6-i duna-
szerdahelyi ünnepi közgyűlést, amelyen
megemlékeztek az 1949. március 5-én
megalakult Csemadok 56. évfordulójáról.
Örvendetesnek tartja, hogy szinte vala-

mennyi Kárpát-medencei magyar kulturá-
lis szervezet képviseltette magát az emlé-
kező ünnepen.

Görföl Jenő országos titkár beszámolt
az előző ülés határozatainak teljesítéséről,
valamint a megvalósult rendezvényekről
és a megszervezendő országos rendezvé-
nyek előkészítésének folyamatáról. A kö-
zeljövő fontos országos rendezvényei közé
tartoznak – többek között – a következők:
Duna Menti Tavasz, Lármafa Találkozó,
Gombaszög, a Határon Túli Magyarok
Kárpát-medencei Találkozója, az Ősziró-
zsa nótaverseny, Fábry Napok stb. Véle-
ménye szerint a Csemadok-szervezetek
együttműködésének jobb összehangolása
és a rendezvények hatékonyabb propagá-
lása érdekében belső használatú informá-
ciós lapot kellene indítani. Megállapította:
komoly gondot okoz a szervezőknek,
hogy az egyes rendezvényekre kért támo-

gatást későn, jóval a lebonyolításuk után
kapják meg.

Zupko Tamás gazdasági beszámolója
is jelezte, hogy a pénzhiány fékezi és kor-
látozza a kulturális programok megvalósí-
tását. Huszár László a Csemadok Műve-
lődési Intézete létrehozásának koncepció-
ját vázolta.

Az OT tudomásul vette az elhangzott
jelentéseket és Szalay Jánosnak, az OTP
/bank/ szlovákiai vezérigazgató-helyette-
sének tájékoztatóját a Csemadok–OTP-
kártya bevezetésének lehetőségeiről, jóvá-
hagyta a Csemadok Művelődési Intézete
működési szabályzatát s az országos iroda
gazdálkodásáról szóló beszámolót. Meg-
bízta az OT irodájának dolgozóit, a követ-
kező ülésre készítsenek részletes elemzést
a Csemadok gazdálkodásáról.

Az ülés Köteles László zárszavával ért
véget.

Bemutatkoztak az Új Nő
szerkesztői

1848–49-es emléktúra

Az írott és az elektronikus
sajtóban egyre gyakrabban hal-
lunk a nők problémáiról, a nők
jogairól, szinte naponta beszél-
nek a nők pótolhatatlan szere-
péről. Éppen ezért nagyon fon-
tos, hogy van egy szlovákiai
magyar nők lapja, az Új Nő, a-
mely felvállalja mindazt, ami a
nők életét foglalkoztatja, taná-
csokat ad, általa elérhetőek o-
lyan szakemberek, akik a csalá-
dok, a nők és a gyermekek éle-
tének problémáit segítenek or-
vosolni. 2004. május 6-án az
Új Nő folyóirat szerkesztőivel
találkozhattak azok, akik eljöt-
tek az Ipolysági Városi Könyv-
tár olvasótermébe.

Nagyvendégi Éva – a
szerkesztőségi tanács elnöke –
arról informálta a jelenlévőket,
hogy a folyóirat szeretne köze-
lebb kerülni azokhoz, akiknek
és akikről szól, hogy szeretné-

nek személyes kapcsolatokat
kiépíteni a vidéken és az egyes
régiókban élő és dolgozó nők-
kel. Fontosnak tatja, hogy az
ipolysági rendezvényhez ha-
sonlóan más településeken is
megismerjék az újság szerkesz-
tői az emberek életét, gondjait
és sikereit, céljaikat és kezde-
ményezéseiket.

Bernát Emese, Jády Móni-
ka és Póda Erzsébet az újság
ismert és elismert szerkesztői
lehetőséget adtak a jelenlévők-
nek a beszélgetésre, tapasztalat-
cserére. A több mint kétórás
társalgás után a vendégek, a
szervezők és a résztvevők is
megegyeztek abban, hogy ezen
a találkozón kölcsönösen fon-
tos és értékes információkhoz
jutottak, ugyanakkor az együtt-
működésről is konkrét határo-
zatok születtek.

Solmoši Márta

A Honti Múzeum és Galéria Baráti Körének egyik alapvető
célja, hogy megismertesse tagjaival és az érdeklődőkkel tágabb
régiónk történelmi emlékhelyeit. E célt szolgálta az egyesület 2004.
április 17-i emléktúrája is, melyen az 1849-es dicsőséges tavaszi
hadjárat néhány fontos állomását látogattuk végig.

A rendezvény résztvevői – a baráti kör és a Váci Múzeum E-
gyesület tagjai – városunk múzeuma előtt találkoztak, mely stíl-
szerű kiindulópontnak bizonyult, hisz a tavaszi hadjárat egy kisebb
utóvédcsatája Ipolyságon játszódott.

A Guyon Richárd által vezetett honvédegységek részéről e
csata annak idején sikeres volt, hiszen fő célját elérte: biztosítot-
ta a Görgey által vezetett felkelősereg szabad továbbvonulását a
bányavárosok felé. A következő megálló Nagysalló volt, mely-
nek határában az 1848/49-es forradalom és szabadságharc egyik
legjelentősebb, a honvédsereg fényes győzelmével végződő csa-
tája játszódott le. A község központjában e dicső eseményre 19.
századi emlékmű emlékeztet, melyre a Honti Múzeum és Galé-
ria Baráti Köre koszorúját Pálinkás Tibor alelnök, a Váci Múzeum
Egyesület koszorúját pedig Mándli Gyula helyezte el. Rövid be-
szédet Danis Ferenc mondott. A múzeumbarátok virágot helyez-
tek el, és mécsest gyújtottak a nagysallói hősök tömegsírjára is
a református temetőben.

A túra következő megállója Léva volt, ahol megkoszorúztuk
a nagysallói csata lévai kórházban kezelt és sebeibe belehalt hő-
seinek 19. századi emlékművét, és a temetőben megtekintettük
az új millenniumi emlékművet is. Ezután Selmecbányára láto-
gattunk, ahol az Óvárban impozáns bronz honvédszobor hirdeti
a hadjárat és a szabadságharc dicsőségét. A résztvevők egy cso-
portja meglátogatta az Ásvány- és Kőzettani Múzeumot, ahol a
gazdag ásványtani kiállításon kívül egy középkori bányatárna is
megtekinthető. Az egykori szabad királyi bányavárosból a mú-
zeumbarátok Körmöcbányára utaztak, ahol rövid városnézés
után Zábrády Károly honti származású festőművész vezetésével
bejárták a Szkalka havas turistaösvényeit. Itteni úticélunkat, a
Branyiszkó panorámáját, sajnos, sűrű felhő takarta. A résztve-
vők hazafelé virágot helyeztek el Balassi Bálintnak a zólyomi
várban található emléktáblájára, majd a dobronyai szalasban he-
lyi népi gasztronómiai specialitásokkal ismerkedhettek.

A tanulságos helyismereti túra, amelyet a zord időjárás sem
ronthatott el, Ipolyság város önkormányzata és a Pongrácz Lajos
Társaság támogatásával valósult meg. Résztvevői történelmünk
egyik legdicsőbb időszakának olyan emlékhelyeit látogatták meg,
amelyek városunk lakóinak túlnyomó része számára nem a föld-
rajzi távolság miatt ismeretlenek, hanem azért, mert kívül esnek
a főbb turistalátványosságokon. Ez azonban értéküket a legke-
vésbé sem csökkenti, s illene tudnunk róluk.

Pálinkás Tibor

Korpás Pál


