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A peresi üdülőközpont vonzza a turistákat
A lévai Levitex üzem Deméndpusztán

20 évvel ezelőtt korszerű üdülőközpontot
létesített az iskolaépületből. Nyaranta és
telente is több száz fiatal üdült itt három-
hetes turnusokban. A rendszerváltás után
a Pereš néven ismertté vált üdülőközpont-
nak több gazdája is volt. 2003. május 1-je
óta Benčok Attila bérli. Sok tekintetben
bővítette és korszerűsítette: például 110
férőhelyes a szállóhely, 20x5 méteres
úszómedence, röplabda- és teniszpályák.
A négytagú személyzet télen-nyáron hi-
deg és meleg ételekkel várja a vendége-
ket. Nyáron kéthetes turnusokban válta-
koznak az üzemek dolgozóinak gyerekei
és a diákok. A gyönyörű környezet vonz-
za a sportolókat is: ők gyakran töltik itt
téli vagy nyári összpontosításukat. Szer-
veznek itt továbbá többnapos tanfolya-
mokat, iskolázásokat, de lakodalmi és

egyéb társasági összejöveteleket is. Újab-
ban egyre több külföldi vendég is megfor-
dul az üdülőben. Benčok Attila ugyanis

szoros kapcsolatot tart fenn az utazási iro-
dákkal.

Kép és szöveg: Belányi János

Jól sikerült kupanap Felsőtúron

Felsőtúron az idén immár 35.
alkalommal mérték össze erejüket a
környék futballcsapatai, hogy meg-
szerezzék a község polgármestere

által kiírt vándorserleget. Négy
együttes küzdött az értékes trófe-
áért: Palást, Nagytúr, Ipolyfödémes
és Felsőtúr csapata. /A felsőtúri csa-
pat 40 év elteltével ismét a járási
bajnokság I. osztályában szerepel./
Jó hangulatban több mint 150 néző
szurkolta végig a mérkőzéseket, mi-
vel a szervezők a frissítőkről is gon-
doskodtak.

Eredmények: Felsőtúr – Nagytúr
0:0 /tizenegyesek rúgásával 6:5-re a

hazaiak győztek/, Palást – Ipolyfö-
démes 4:2.

A harmadik helyért: Nagytúr –
Ipolyfödémes 4:2.

A jó színvonalú mérkőzést hozó
döntőben a tapasztaltabb palásti csa-
pat 4:3-ra győzte le a hazai együt-
test, így a torna végső sorrendje: 1.
Palást, 2. Felsőtúr, 3. Nagytúr, 4.
Ipolyfödémes.

A mérkőzéseket Miroslav Žirko
és Szikora Gábor vezette. A győz-
tes csapatnak járó serleget Szondi
Alica polgármester adta át.

Belányi János

Dicsérendő tanácsadás

Nagyon hasznos és dicsérendő
rendezvényre került sor 2004. július
14-én Ipolyságon a Villa Romaine
Szállóban. 40 cukorbeteg találkozott
orvosával, dr. Farkaš Péter diabe-
tológussal és a Wörwag Pharma
Gmbh gyógyszergyártó cég képvi-
selőjével, Elena Frzonovával, aki a
következő témáról tartott érdekes és
hasznos előadást: Hogyan éljünk e-

gyütt a cukorbetegséggel? Az elő-
adó különböző megközelítésben
vizsgálta e betegséget. Szólt a dié-
taváltozatokról, a szükséges vitami-
nokról, s arról is, milyen lábbelit vá-
sároljon a beteg, s milyen szövőd-
mények melegágya lehet ez a be-
tegség.

A vitában kérdezők kérdéseire
az előadó és a kezelő szakorvos vá-
laszolt.

A páciensek lábuk vibrációs ér-
zékenységét is megvizsgáltathatták,
és fogyaszthattak a diabetikus fris-
sítőkből – ételekből, illetve italok-
ból. Még tombola is tarkította a tar-
talmas rendezvényt.

A kellemes környezetben és
légkörben lebonyolított találkozó jó
alkalom volt arra, hogyan közeled-
jen egymáshoz gyógyító és beteg, 
s hogyan alakuljon ki közöttük a
gyógyulást mindenképpen elősegítő
bizalom.

/korpás/

Ipoly-napi meghívó
Az idén második alkalommal ünnepeljük meg

folyónk, az Ipoly neve napját. Az itt élő emberek
sokat köszönhetnek neki: táplálja és öntözi föld-
jeiket, vize gazdag jóízű halakban, oltja a vadon
élő állatok szomját, sokoldalúan segíti az embert.

A Honti Múzeum és Galéria Baráti Köre
meghívja önöket a II. Ipoly-napra, amely 2004.
augusztus 13-án 14.00 órakor kezdődik a II. Rá-
kóczi Ferenc utcai parkban, szemben a Csemadok
székházával. Dallal, tánccal, szavalatokkal fogjuk
köszönteni az ünnepeltet. Fellépnek: a Flóra é-

neklőcsoport Ipolybalogról, a palásti hagyomány-

őrző csoport, az ipolyszalkai menyecskekórus, az
ipolyviski Dinamic tánccsoport és a kelenyei

éneklőcsoport. Vas Ottó tanár saját összeállításá-
val, a legszebb Ipoly-versekkel köszönti a folyót,
majd Bodonyi András daltulajdonos énekli el kö-
szöntőit. Végül a legkisebbek, a Pongrácz Lajos

Alapiskola tanulói adják elő a Honti igricekből
vett jeleneteiket. Aztán az Ipoly partján mondjuk
el névnapi köszöntőnket, virágokkal megkö-
szönve hozzánk fűződő barátságát.

Műsorunkra rossz idő esetén a park melletti
Csemadok-házban kerül sor.

Az idei Ipoly-nap alkalmával sor kerül a Bar-
tók Béla téri zsinagóga – ma Menora Saag Cent-
rum Artis, Művészetek Háza – melletti emlékkert

megnyitására. Itt ismert művészek mutatják be
alkotásaikat, és leleplezésre kerül az emlékfal, raj-
ta az első márványtáblákkal azok neveivel, akik
dicsőséget szereztek városunknak. Erre az ünnep-
ségre a Sigillum oppidi Saag – Ipolyság Város
Pecsétje alap hívja meg önöket. A II. Ipoly-napi
ünnepségsorozat utcabállal zárul.

Szeretettel várunk mindenki, és jó szórakozást
kívánunk!

Danis Ferenc
a baráti kör elnöke


