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Ipoly-nap immár másodszor
A Honti Múzeum és Ga-

léria Baráti Köre, az Ipolyság
Város Pecsétje alapítvány és
Ipolyság város 2004. augusz-
tus 13-án, az Ipoly keresztnév
napján immár közösen ünne-
pelte a II. Ipoly-napot.

A rendezvénysorozat a
Rákóczi utcai pihenőparkban
kezdődött, ahol Pálinkás Tibor
múzeumigazgató megnyitója
után, melyben az Ipolyt éltető
folyónak minősítette, Bélik
György a Nyitrai Kerületi Ön-
kormányzat képviselőjeként és
alpolgármesterként mondott
ünnepi beszédet. Helyesli, hogy
az Ipoly-nap hagyományos
emlékeztető ünneppé nemesül
városunkban és környékén. Az
Ipoly és az itt élő emberek
kapcsolatát még szorosabbra
kell fűzni. Szólt a határfolyóvá
degradálás következményeiről
– a hídrombolásról. A feladat:
„A ma emberének tehát van
mit helyrehoznia. Mindent
meg kell tenni azért, hogy kis
folyónk a jövőben ne elvá-
lassza, hanem újjáépült hídjai
segítségével összekösse a két
partján élő embereket."

A műsor keretében Vas
Ottó a Szabó Lőrinc és Gyur-
csó István Ipoly-verseiből ké-
szült összeállítását nagy tet-
széssel fogadta a mintegy 100
főnyi közönség. A továbbiak-

ban a szalkai asszonykórus, a
Bodonyi András vezette ipoly-
sági Kincskeresők, valamint
az ipolybalogi menyecske-
kórus Ipoly menti népdalokat
és népdalfeldolgozásokat ad-
tak elő. A Köteles Judit ve-
zette Csillagszóró alapiskolás
színjátszócsoport a Honti igri-
cek c. elbeszélés dramatizált
változatát mutatta be nagy kö-
zönségsikerrel.

A közönség soraiban voltak
– többek között – Remo Ci-
cutto Pőstyén polgármestere,
Stugel Tibor, az érsekújvári
székhelyű Regionális Művelő-
dési Központ vezetője, Lőwy
János ipolysági polgármester
és munkatársai, Vác testvérvá-

Ipolyság napja augusztus 13-án

A II. Ipoly-nap egyúttal
Ipolyság napja is lett, hiszen
augusztus 13-án nemcsak élet-
adó folyónknak tisztelegtünk,
hanem a város múltjának, nap-
jainkban gyarapodó értékeinek
és alakuló jövőképének is. A
Menora Saag Centrum Artis-
ban /Bartók téri zsinagóga/
több mozzanatból, mozaikból
álló rendezvény szórakoztatta-
gazdagította a mintegy 150
főnyi érdeklődőt. Az ünnepé-
lyes, méltóságteljes ünnepség-
és műsorcsokor házigazdája az
Ipolyság Város Pecsétje ala-
pítvány, rendezője pedig Gá-
gyor Péter volt.

Először két dudás –  Ju-
hász Zoltán és a 80. évét túl-
haladó, élénk mozgású Pál
István – kelt versenyre, hogy

felidézze őseink sajátos zene-
és ének-kultúráját. Gál Tamás
színész – a múlt eseményeit
illusztrálandó – felolvasta a
Honti igricek címen ismert
történetet, amely Bartók honti

népdalgyűjtő munkájának e-
gyik ékes dokumentuma. Azu-
tán Kiss Szilvia konferáló szí-
nésznő Lőwy János mérnö-
köt, Ipolyság polgármesterét
szólította mikrofonhoz, aki

megnyitójában dicsérően nyi-
latkozott az értékteremtő
ipolysági lokálpatriotizmusról,
s megköszönte Hunčík Péter-
nek, az Ipolyság Város Pecsét-
je alapítvány alapítójának,
hogy a zsinagóga felújítása
után most újabb értékekkel
gazdagítja a város kulturális
szféráját, hiszen a mai napon
ebben az udvarban sor kerül az
Ipolysági Polgár elnevezésü
Bartusz György-szobor lele-
plezésére, az Ipolysági Em-
lékfal átadására és az Átrium
Európa udvar felavatására.
Az emlékfalon e napon két
emléktábla kap helyet: Winter

Sándor fürdőépítőjé és Kovács

Sebestyén Endre kórházala-
pítóé. Az új létesítmények

(Befejezés a 10. oldalon)

„Szlovák földön eredek, sűrű fűzfák állnak őrt partomon.
Behódoló patakok serege duzzaszt kanyargós, hosszú utamon.
Szikes földek s kiszáradt mezők szomját csillapítom.
Haragomban mindent elborítva szökkenek át országutakon.
Sötét pincék mélyére betekintve pusztítok, mielőtt a kék Dunába 

torkollok.
Huszonegy falunak adtam szent keresztségben nevemet,
Bocsássátok meg, magyarok, huszadik századi »vétkemet«.
Kösse hát össze végre folyamom a megbékélt emberi lelkeket."

ros küldöttsége, több polgár-
mester az Ipoly mindkét part-
járól, Hunčík Péter, az Ipoly-

ság Város Pecsétje alapítvány
alapítója, Kovács Gábor, a
Csemadok Lévai Területi Vá-
lasztmányának alelnöke, vala-
mint Kiss László választmá-
nyi titkár és sokan mások.

A parkbeli Ipoly-hódolatok
után a folyóbarátok az Ipoly
partjára vonultak, ahol Danis
Ferenc mérnök, városi króni-
kás ismertette az Ipoly „törté-
netét". Szót kért Szabó Tibor,
Ipolytarnóc polgármestere, aki
örömmel nyugtázta, hogy i-
lyen ünneplésben részesül az
Ipoly, ez a csodás természeti
jelenség. A végén felolvasta az
általa „lejegyzett” Ipoly mo-
nológjának egy részletét, a-
mely így hangzik:

Lőwy János polgármester
és a tisztelgésen részt vevő
szervezetek képviselői koszo-
rúkat és virágcsokrokat dobva
a tükröző vízszínre köszöntöt-
ték az ünnepeltet.

Az Ipoly-barátok azután a
Csemadokban gulyáspartis kö-
zegben vélekedtek az Ipolyról
és a két partján élő emberek
sorsáról.

Korpás Pál


