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Ujjongunk, ujjongunk...

A TARTALOMBÓL

Miről olvashatunk
a Hontianske listyben

Ipolyságra látogatott 2004. június 25-
én Simon Zsolt, a Szlovák Köztársaság
mezőgazdasági minisztere. A Csemadok-
székházban mintegy 50 ipolysági és kör-
nyékbeli szakember, polgármester, önkor-
mányzati képviselő és érdeklődő várta a
becses vendéget, akit Bélik György alpol-
gármester, a Magyar Koalíció Pártja Ipoly-
sági Alapszervezetének elnöke üdvözölt.

A miniszter vitafelvezető tájékoztató-
jában vázolta mezőgazdaságunk időszerű
gondjait és feladatait, különös tekintettel
EU-tagságunkra.

Szólt a különböző támogatásokról, a
sertéshús körüli problémákról. A sertéste-
nyésztők pillanatnyilag jobban járnak, ha
külföldön értékesítik a sertéseket. Ennek
következménye a jelentkező húshiány,
amit a feldolgozók és a kereskedelem be-
hozatallal próbál pótolni. Az is valószínű,
hogy a közeljövőben emelkednek a húsárak.

Szólt a minisztériumban létrehozott
kifizető ügynökség megszervezéséről, ami
által javult a kommunikáció a tárca és a
termelők között.

Fontosnak tartja, hogy a közeljövőben
következetesebben érvényesüljenek a
mezőgazdasággal kapcsolatos törvények
és rendeletek, s új törvényeket is hagyjon
jóvá a parlament. Az utóbbiakhoz tartoz-
na a vízügyi törvény /a gazdálkodóknak
ne kelljen fizetniük az öntözővízért/, az új
vadászati és erdészeti törvény, ugyanis –
véleménye szerint – a most hatályos alkot-
mánysértő.

A kárpótlási igényeket 2004. dec. 31-ig
kell bejelenteni, a földek nevesítésének vég-
ső határideje 2005. dec. 31.

A vitában felszólalók jelezték: a szö-
vetkezetekben a csődeljárást sokszor tör-
vényellenesen bonyolították le, a nevesí-
tetlen földek visszaszerzését nehezíti, hogy
nem voltak minden esetben hagyatéki tár-
gyalások. A tulajdonrendezéshez gyakran
újramérésekre van szükség, s ez lassítja az
egész folyamatot.

A problémaébresztő találkozó – min-
den bizonnyal – felgyorsítja régiónkban is
a mezőgazdaság gondjainak megoldását.

/korpás/

Simon Zsolt mezőgazdaságunk
helyzetéről tájékoztatott 

115 éves a Százdi Önkéntes
Tűzoltó-egyesület 

(Befejezés a 9. oldalon)

Pablo Urbányi 
Ipolyságon 2. oldal

XII. Pueri Fabri 5. oldal

Ipoly menti települések
diáklabdarúgó-

bajnoksága                6. oldal

Kicsengetés után...          7. oldal

A regionális művelő-
dési központokról 8. oldal

Bajnokavatás 
Deménden                  12. oldal

2004. június 6-án nagy-

szabású körzeti tűzoltóver-

senyre került sor Százdon

a helyi szervezet megalaku-

lásának 115. évfordulója tisz-

teletére. A szervezetet 1889-

ben hozta létre Prokos Sán-

dor bíró és Gyura Elek evan-

gélikus tanító – parancsnok.

Akkor csíkos egyenruhát és

bőr sapkát kaptak a tűzol-

tók. Először csak kisebb

vízfecskendőt vásároltak

részükre, majd 1936-ban a

községi elöljáróság bővítette

felszerelésüket.
A három százdi tűzoltóraj vezetőikkel

A versenyre, melyet Kovács Gá-

bor polgármester, Prekop Miroslav

mérnök /elnök/ és Krško Gyula

tűzoltóparancsnok szervezett, a

sportpályán került sor, míg a kul-

túrházban a frissítőket szolgálták

fel. A szünetekben a Kassai Ildikó

vezette ipolyviski tánccsoport szó-

rakoztatta a nagyszámú közönséget.

A versenyen megjelent a 25 tagú

járási elnökségi és bírói küldött-

ség is Štefan Báráň járási igazgató

vezetésével. A 150 önkéntes tűzoltó

mind a gyakorlati /tűzoltó támadás,

stafétafutás, egyéni versenyszámok/,

mind az elméleti versenykategóriák-

ban bizonyította tudását. Így termé-

szetes, hogy az értékeléskor Štefan

Báráň hat serleget, emlékérmeket és

emlékplaketteket osztott ki a legjob-

ban szereplő községek önkéntes

tűzoltói, illetve a hazai szervezők és

tevékeny vezetőségi tagok között. A

százdi tűzoltók közül Kovács Gábor


