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A kedves olvasó elnézését kérem, a-
miért egy szubjektív adattal kezdem
írásomat. Életem során 54 alkalommal
vettem részt tanévnyitón és tanévzárón.
Ebből 16 -szo r tanulóként-diákként,
38-szor pedig ipolysági magyar gimná-
ziumi tanárként. Tengernyi idő, tenger-
nyi élmény – gond és öröm. Reményt
csiholó, kételyeket ébresztő és oldó
helyzetek sorjáztak ebben a több mint
fél évszázadnyi időrengetegben.

Nyugdíjasként sem téptem el az is-
kolához, a művelődéshez s különösen
a szlovákiai magyar oktatásügyhöz fű-
ződő erővonalaimat. Mint ipolysági vá-
rosi képviselő az oktatási és kulturális
bizottság elnöki tisztét töltöm be. Szin-
te naponta tudatosítom, hogy helyi és
országos oktatásügyünk mai helyzeté-
ben ez mennyire hálátlan feladat. Nem
könnyű a dolguk azoknak sem, akik
naponta – aktív pedagógusként, neve-
lőként – szorgoskodnak az iskolapadok
közegében. A dolgukat tisztességesen,
becsületesen és kellő szaktudással vég-
zőket  mély meghaj lással köszöntse
szülő, gyermek meg az egész társada-
lom. A sikeres pedagógusi munka –
meggyőződésem szerint – egészséges
megszállottságot, elszántságot, renge-
teg türelmet, állandó önképzést, sok ál-
dozatot s még több szeretetet igényel.
A feltételrendszer egyéb komponenseit
még hosszan sorolhatnánk.

Nagyon lényeges az is, milyen társa-
dalmi légkör veszi körül az iskolát, ho-
gyan kezeli a kormányzat meg a regio-
nális és a helyi hatóság a jövő nemze-
dékét nevelő intézményeket. A prob-
lémák hideg-rideg, hivatalnoki megkö-
zelítése dermeszti az igazgatók, taná-
rok és diákjaik tevékenységét. A ható-
sági bakik, amilyeket az idei érettségik
idején produkáltak az oktatást irányító
központi szervek, meg éppenséggel a
bénultság vagy a dac gerjesztői. Az ok-
tatást nem arroganciával, hanem kellő

alázattal és tapintattal kell irányítani.
Ez – természetesen – nem jelentheti
azt, hogy tartózkodjunk minden építő
racionális intézkedéstől.

Az iskola nem lehet semmiféle po-
pulista pártpolitika bábja sem orszá-
gos, sem regionális, sem helyi viszony-
latban. Nemzetiségi vonalon is ki kell
hevernünk szabadosságos demokratiz-
musunk minden gyermekbetegségét. A
születések számának csökkenése arra
figyelmeztet bennünket, hogy it t a
megfontolt integrálódás ideje. Nem ap-
rózódnunk, hanem tömörülnünk kell,
hogy helytállhassunk.

Ipolyságon is megindult – óvodai
vonalon – a racionalizációs folyamat,
amely egyéni és csoportos sebeket is
ejtett. Minden bizonnyal sokkal kelle-
mesebb egy intézmény megnyitása, út-
ra indítása, mint bezárása. A nyitásból
mindenekelőtt az aktuális politika pro-
fitál, bizonyos esetekben – természete-
sen – a közösség is. A közösségnek a-
zonban mindig kell ismernie teherbíró
képességét, másképp meghasonlást
szül minden szervezeti vagy tartalmi
újítás.

Lapunknak ebben a számában arról
is olvashatunk, hogy a város vezetése
bizottsági javaslatok alapján döntött az
óvodai osztályok elhelyezése ügyében.
Az oktatási bizottságban a többség u-
gyan támogatta az említett döntést, de
négy bizottsági tag, köztük az elnök is,
más megoldást tartott megfelelőnek. A
jövő dönti el, mely változat kedvezőbb
a nemzetiségi óvodai nevelés szem-
pontjából.

Június végén két hónapra elcsende-
sednek az iskolák osztálytermei és fo-
lyosói. Gyermekeink felszabadultan ki-
áltanak éljent a szünidőnek. A pedagó-
gus is megpróbál lazítani – amennyire
csak küldetéses hivatása engedi.

Boldog vakációt, diákok, kollégák!
Korpás Pál

Gondolatok tanévzárás előtt

F e l h í v á s
Ipolyság város önkormány-

zata közadakozást hirdet az
első és második világháború-
ban elesettek emlékművének
felállítására.

Kérjük Önöket, hogy adomá-
nyaikkal támogassák az emlék-
mű felépítését, ezzel is hozzájá-
rulva az áldozatok emlékének
megbecsüléséhez.

Számlaszám: 1650169451/
0200, VÚB Šahy, v. s.: 311001.

Hozzájárulásaikat személye-
sen /készpénzben/ is leadhatják
az Ipolysági Városi Hivatal okta-
tásügyi, kulturális, ifjúsági és
sportosztályán /az emeleten,
216. sz. ajtó/.

Adományaikat köszöni
Ipolyság város

önkormányzata
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Ülésezett az ipolysági képviselő-testület

Postaláda – névtelen vonal
A városháza előcsarnokában elhelye-

zett postaládában talált olvasói észrevé-
telekre válaszolunk.

Olvasónk arra kéri levelében a pol-
gármestert, hogy segítsen egy veszélyes
kutya eltávolításában lakóházukból,
mivel az veszélyezteti a lakók testi épsé-
gét.

– A polgármester utasította a városi
rendőrparancsnokot az eset kivizsgálására
és a szükséges intézkedés megtételére.

„Álĺandó” olvasónk felháborodva ír-
ja, hogy az újságban olyan rendezvé-
nyeket hirdetnek, amelyek a lap megje-
lenésekor már lezajlottak. A könyvtár-

ral kapcsolatosan többek között úgy vé-
li, hogy azért „dugták” el a könyvtárat
az Ipoly-partra, hogy a „proli” ne olvas-
son, nehogy esetleg okosabb legyen,
mint a város vezetői.

– Az olvasó észrevételével, miszerint
aktualitását vesztett információk is megje-
lennek az újságban, egyetértek. A lap szer-
kesztőinek nagyobb figyelmet kell szentel-
ni a hirdetéseknek, hogy azok időszerűek
legyenek. A könyvtár átköltöztetéséről
többek között a HL hasábjain is hírt ad-
tunk. Mindenki, aki szereti a könyvet, ér-
deklődik a könyvtár rendezvényei iránt,

A hagyományos helyen – a 18-as számú
tanácsteremben – tartotta május 25-én 28.
soros ülését Ipolyság képviselő-testülete.
Az ülést – mind a 13 megválasztott képvi-
selő jelenlétében – Lőwy János mérnök,
polgármester nyitotta meg. Képviselői ja-
vaslatra a képviselők levették a napirendről
az óvodahálózat racionalizációjával kap-
csolatos programpontot, ugyanis az áprilisi
ülésen a város vezetése felvállalta, hogy
az osztályok elhelyezésével, valamint a
perszonális ügyekkel összefüggő problé-
mákat a saját hatáskörében oldja meg. E-
zért a képviselők többsége fölöslegesnek
tartotta az ügy megvitatását.

Az esedékes határozatok teljesítéséről
szóló jelentést Lendvay István mérnök,
városi elöljáró ismertette. A jelentés töb-
bek között megemlíti, hogy a kiírt verseny-
tárgyalásra a mozi bérbeadását illetően a
meghatározott időpontig /2005. május 20./
semmilyen igényt nem juttattak a városi
hivatalba. A fejlesztési program előterve-
zése és tervdokumentációjával kapcsola-
tos jelentés többször is megállapítja, hogy
a minsiztériumokhoz beküldött kérelmekre
mindeddig nem érkeztek érdemi válaszok,
így nem tudja a városvezetés, mire kap
majd megfelelő anyagi támogatást. A te-
rületrendezési terv főleg olyan értelemben
módosul, hogy kibővül a mezőgazdasági
iskola irányából az ipari zóna a Korpona-
patak felé. A pénzügyi osztály jelentése
elárulja, hogy egyes természetes és jogi

személyek az elmúlt években csaknem 2
millió adó- és illetékhátrálékot halmoz-
tak fel. Jó lenne, ha ez az összeg az önkor-
mányzat rendelkezésére állna.

Rendhagyó téma is megvitatásra került:
milyen az együttműködés az önkormányzat
és az egyes ipolysági hitközségek között.
A római katolikus, a református és az e-
vangélikus gyülekezetek lelkipásztorai
küldtek beszámolókat a hitközségek éle-
téről, tevékenységéről. Reménykedjünk az
együttműködés gyümölcsöző folytatásá-
ban.

Egy másik dokumentum tájékoztatása
szerint Ipolyságon 24-en vállalkoznak a
mezőgazdaságban. Ideje lenne több fi-
gyelmet szentelni ennek a nagy hagyomá-
nyokkal rendelkező ágazatnak minden ér-
dekelt részéről.

A kórház jövőjéről, sorsáról és a régió
egészségügyéről 2005. május 27-től a kö-
vetkező összetételű igazgatótanács dönt:
Bélik György, Gál Milan mérnök, dr.
Tóth Csaba, dr. Šomló Péter, dr. Gašpa-
rík Terézia, Hajdú András és Molnár
László. A Honti Lapok és Hontianske listy
szerkesztőgárdája ilyen összeállításban
dolgozik: Štrba Péter /felelős szerkesztő/,
dr. Gustáv Adolf, Lendvay Tibor, B. Sza-
bó Márta, Kajtor Pál mérnök és Korpás
Pál /szerkesztők/.

Az Sznf utcai fogászat épületét tovább-
ra is bérelhetik az egészségügyben eddig
is itt tevékenykedők. A jövőben is a kór-

házzal kell megkötniük a bérbeadási szer-
ződést. Néhány kisebb városi terület is el-
adásra került. A DISK Industrial Enginee-
ring kft. ezúttal további 1530 négyzetmé-
ternyi területet vásárolt a várostól – most
történetesen 150 koronáért négyzetméte-
rét.

A város 92 ezer korona önrésszel járul
hozzá az Infotour Dél információs rend-
szer kiépítéséhez.

Az első és második világháború áldoza-
tainak emlékére építendő emlékmű felira-
tának szövegét egy ad hoc bizottság dol-
gozta ki. Néhány képviselői rögtönzés kö-
vetkeztében módosult a szöveg. A módosí-
tás sem tartalmi, sem nyelvi szempontból
nem javított a szöveg minőségén, sőt... A
képviselők igent mondtak két lakás kiuta-
lására is.

Az interpelláció keretében először vá-
laszt kaptak a képviselők az elmúlt ülésen
elhangzott kérdéseikre. A friss interpellá-
ciók szerint nagyon gyatrán halad a fűka-
szálás a város több részében, és a temető-
ben is igen nagy a fű. Több helyen bújócs-
kázni is lehetne benne. Jó lenne, ha ezeket
a valós tényeket minden illetékes komo-
lyan tudatosítaná, s komolyabban venné
az ellenőrzést. A kaszálás minősége sem
a legdicséretesebb. A homokozók homok-
ját – a szabályok értelmében – évenként
ki kell cserélni. A hinták állapota kataszt-
rofális. A Kálváriának ki a gazdája: a város
vagy a római katolikus egyházközség? I-
polyságnak ez a része is több gondosko-
dást igényelne. A pereszlényiek több in-
formációt kérnek az ipolysági kulturális és
közösségi életről. És még egyszer Peresz-
lény: eltűntek az illegális szemétlerakatok,
vagy netán még gyarapodtak is? Szinte ért-
hetetlen, miért tűnnek el a településjelző
táblák magyar megnevezései Ipolyság
több, városba vezető útjáról.

A képviselők vagyonjogi ügyekkel kap-
csolatos kérdéseire válaszolt dr. Peter Še-
bo, a város jogásza. Főleg a város és a kór-
ház vagyonáról volt szó.

A képviselők tudomásul vették a pol-
gármester kezdeményezéseiről és a városi
hivatal egyes osztályai tevékenységéről
szóló jelentést.

Rövid vita után polgármesteri zárszóval
ért véget az ötórás ülés.

/korpás/

Új igazgatótanácsa van a kórháznak

/Befejezés a 15. oldalon/
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2005-ben

Esem énynap tárEsemények, tárgyalások,
kezdeményezések a városházán
– A város vezetői a városi hivatalban bevezetendő ISO nemzet-

közi szabványnak megfelelő vezetőminősítési rendszerről tárgyal-
tak a rendszer projektmenedzserével /ápr. 28./.

– A polgármester vezette azt a küldöttséget, amely Vácott
részt vett országaink EU-csatlakozása első évfordulója tiszteletére
rendezett nemzetközi sportnapon /ápr. 30./.

– A polgármester Magyarország szlovákiai nagykövetségén
tárgyalt Pozsonyban. Utána megbeszélést folytatott a Nyugat-
szlovákiai Vízművek Rt. főigazgatójával a szennyvízcsatorna épí-
tésének helyzetéről /május 3./.

– Lőwy János polgármester és Lendvay István, a hivatal
elöljárója részt vett azon a Kassai Nemzetközi Klub által szerve-
zett konferencián, amelyen Pavol Rusko gazdasági miniszter az
ipari parkok kialakításáról és azok jelentőségéről tartott előadást
/május 5./.

– A városházán került sor a Hont–Ipoly menti régió polgármes-
tereinek soros ülésére, amelynek fő témája a szelektív hulladék-
gyűjtés bevezetése volt /május 6./.

– Bernecebaráti /Magyarország/ polgármesterének meghívásá-
ra polgármesterünk részt vett a település falunapi ünnepségén
/május 7./.

– A polgármester a járási tűzoltószövetség vezetőivel tárgyalt
az Ipolyságon megrendezendő kerületi tűzoltóverseny részleteiről
/május 9./.

– A Pravda napilapnak nyilatkozott Lőwy János  polgármester
a városunkat érintő aktuális problémákról. Városunk vezetői az
oktatásügyi minisztériumban tárgyaltak a megszüntetett M. R.
Štefánik téri óvoda kiiktatásáról az országos óvodai hálózatból
/május 10./.

– Régiónk polgármestereinek küldöttsége részt vett a Szlová-
kiai Városok és Falvak Társulása pozsonyi kongresszusán /május
11–12./.

– A város vezetői a Szlovák Gázművek képviselőivel tárgyaltak
a tesmagi gázvezeték megépítésének ügyében /május 18./.

– Lőwy János mérnök, polgármester fogadta a Szlovák Ál-
lamvasutak zólyomi részlegének vezetőit, akikkel a megszüntetett
vasúti személyforgalom újraindításának lehetőségéről tárgyalt.
Szó esett az Ipolyság–Drégelypalánk vasútvonal újraépítésének
perspektívájáról is. A tárgyalás eredménye: valószínűleg újraindul
az Ipolyság és Zólyom közötti vasúti személyforgalom, első sza-
kaszban Ipolyság és Gyügy között /május 19./.

– A város vezetői az M. R. Štefánik téri óvodába járó gyerme-
kek szüleivel találkoztak. A polgármester a szülőknek és az óvo-
da alkalmazottainak elmondta, mi vezette a képviselő-testületet
az óvoda megszüntetésekor /május 19./.

– Lőwy János részt vett a Fegyverneki Ferenc Magyar Tanítási
Nyelvű Nyolcéves Egyházi Gimnázium fennállásának 10. évfordu-
lójára alkalmából tartott ünnepségen /május 20./.

– Lendvay István képviselte a városi hivatalt a Vácott meg-
rendezett, drogmegelőzéssel foglalkozó nemzetközi konferencián,
amelyet az Egészséges Ifjúságért Alapítvány rendezett. Az ese-
ményen részt vettek az ipolysági gimnázium és az ipolysági egyhá-
zi gimnázium diákjai és pedagógusai is /május 20./.

– Lőwy János és Lendvay István Ľubica Korvínovával, a
Szlovák Gázművek képviselőjével tárgyalt az Ipolyságon várható
beruházásokról /május 24./.

– Az Ipoly Eurorégió a városháza tanácstermében tartotta év-
záró közgyülését /május 24./. ly

Jún. 1., 16.30 – Nők klubja összejövetele a városi könyvtárban
Jún. 4., 14.00 – Gyermeknapi délután Lontón /focipálya/
Jún. 6., 17.00 – A Csemadok Ipolysági Alapszervezete pün-

kösdi műsorán fellép Vas Ottó, a Musica Aura Ének-
együttes, a magyar gimnázium énekkara és a Csillag-
szóró színjátszó csoport; belépti díj: tetszés szerint
Hely: Menora Saag Centrum Artis

Jún. 9., 18.00 – Écsi Gyöngyi előadói estje: A felvidéki
népi líra gyöngyszemei;  belépődíj: 80 korona
Hely: Menora Saag Centrum Artis

Jún. 11., 13.30 – Gyermeknap Ipolyfödémesen /focipálya/
Jún. 14., 18.00 – ART DUO: Klasszikus zene és dzsessz

/vendégeink: Miloš Jurkovič – fuvola, Ján Hajnal –
zongora/; hely: Menora Saag Centrum Artis
Belépődíj: 100 korona

Jún. 16-ig – Veronika Gabčová kiállítása a Menora Saag
Centrum Artisban

Jún. 17., 18.00 – A Váci Múzsa Képzőművészet- és Tudo-
mányápoló Egyesület kiállításának megnyitója
Hely: Menora Saag Centrum Artis
A kiállítás június 30-ig látható.

Jún. 19., 13.00 – Gyermeknap Paláston /focipálya/
jún. 23., 17.00 – Beszélgetés V. Kulcsár Ildikóval, a Nők

Lapja főumkatársával a városi könyvtárban
Jún. 25., 13.00 – Gyermeknapi délután Felsőtúron /focipálya/
Minden kedden 17.00-tól nők tornagyakorlata /könyvtár/
Szerdánként 17.00-tól a nyugdíjasklub nőtagjainak

tornagyakorlata a városi könyvtárban

J ún iu si ren de zvén ye k

Házasságot kötöttek
Május 1.  –  Beňuš Ľubica és Petrásek Roman
Május 7.  –  Klapal Anna és Gyönyör Árpád
Május 7.  –  Antolik Petronela és Ozank Róbert
Május 21.  –  Csinger Andrea és Baráti Béla mérnök
Május 28.  –  Király Denisza és Dekický Krisztián
Május 28.  –  Breza Adrianna és Marton Imre

Ipolysági újszülöttek
Štork Gábor  –  2005. április 18.
Simondi Alexa  –  2005. április 28.
Záhorský Orsolya  –  2005. április 30.
Slušný Lúcia  –  2005. május 2.
Kováč Adél  –  2005. május 2.
Klukon Adél  –  2005. május 4.
Ľachký Marek Pál  –  2005. május 12.
Bukovác Mátyás  –  2005. május 20.
Felyó Kendra  –  2005. május 26.

         Elhunytak
Prétor Gábor /* 1952/  –  május 12.
Kováč Kálmán /* 1952/  –  május 12.
Rusnák Olga /*1941/  –  május 17.
Matejka Mária /* 1928/  –  május 23.
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A nyalás és a többiek

Jelenségek

Érdekes előadásnak lehettek
részesei május 13-án a Honti
Múzeum Baráti Körének tagjai
dr. Hála József, a budapesti
Földtani Intézet munkatársa jó-
voltából. A neves geológus és
etnográfus legújabb könyvét,
Kőpénzek című munkáját mu-
tatta be az érdeklődőknek. A
Kecskeméti Tibor és Voigt Vil-
mos társszerzői közreműködé-
sével készült kiadvány a Szent
László királyhoz kapcsolódó
mondákkal, költeményekkel és
énekekkel foglalkozik, figyelem-
re méltó alapossággal. A geoló-
giát és a néprajzot, e két, egy-
mástól látszólag igen távol eső
tudományágat használta fel a
szerző sajátságos eszközként a
gazdag mondakincs bemutatá-
sára és elemzésére.

Maga a könyv három részre
tagolódik. Az első részben meg-
ismerkedhet az olvasó a Szent
Lászlóról szóló legendák sokfé-

Egy kellemes este
a múzeumban

Városbeli nyargalásomkor
– ebben a nyári kánikulában –
sok, fagylaltot nyalogató gye-
rekkel, fiatallal, de néhány fel-
nőttel is találkoztam. Úgy rak-
tároztam el ezt a tapasztalatot,
hogy a nyalás eléggé általános
emberi jelenség. De én nem i-
lyen „testszerű” nyalással ó-
hajtom terhelni az olvasó fi-
gyelmét.

Tudvalevő, hogy a hízel-
gés, megalázkodás, képmuta-
tás stb. az emberiség egész
történetét árnyékként végigkí-
sérte. Ennek a magatartásbo-
kornak a nyalás a legmarkán-
sabb hajtása.

Mostanában lépten-nyo-
mon, a politikai, gazdasági é-
letben, de önkormányzat i
szférákban is gyakran szembe-
sülünk vele. A nyalás tulaj-
donképpen a korrupció egyik,
erős lélektani hatást erjesztő
változata.

Parlamentünkben is gyako-
ri vendég. Olyan formában is,
hogy valakit indokolatlanul
megdicsér a felszólaló képvi-
selő vagy kormánytag, esetleg
szavazáskor jelzi, hogy ő vala-
milyen kegy, lehetőség birto-
kába szeretne jutni izzadság-
cseppek nélkül, vagyis olcsón.
Vagy egy koalíciós együttmű-
ködés reményét csillantja fel
a képviselő valamilyen észre-
vehető benyalással.

Az újságírók némelyike is
olykor-olykor gyakorolja ezt
a befolyásolási manővert. Hát-
ha valami minisztériumi vagy
kormányfői szóvivőség fia-
dzik belőle.

A nyalás a közélet alsóbb
polcain is virágzó és – ismere-
teink szerint – igencsak gyü-
mölcsöző viselkedési mód.
Általában mindenütt jelen van,
ahol az emberi kapcsolatok-
ban létezik az alá- és föléren-
deltségi viszony.

A nyalást gyakorló, hatalmi
pozíciókhoz, politikai diva-
tokhoz dörgölődző személy
jelleme látványosan torzul.
Tulajdonképpen feladja saját
egyéniségét, elaprózza tehet-
ségét, hiszen gyorsan megté-
rülő, sokszor kétes értékű és
könnyen, illetve jellemrombo-
lással járó viszontszolgáltatá-
sokkal számol.

A nyalás ugyanúgy dívik
mind az egy-, mind a többpárt-
rendszerben. A különbség ta-
lán annyi, hogy a „demokrá-
cia” több és többféle nyalási
lehetőséget kínál.

Van olyan embertípus, a-
mely többfelé nyal. A „hátha”-
ember permanens bizonytalan-
sága szüli ezt az igényes /a-
nyagilag is/, de fölöttébb kínos
helyzetet.

A nyaláshoz föl tétlenül
szükséges az élő adó-vevő vi-
szony. A hatalmon levő vagy
különböző társadalmi pozíci-
ókban önbizalomhiánnyal
küszködő egyének lelki e-
gyensúlyát biztosító gyógy-
szer: az őket körülzsongók
nyalásműveletei. Ezek az em-
berek sejtik, vagy sokan tuda-
tosít ják is, hogy végered-
ményben a pozíció a rajongás
tárgya. És ha megpróbálják is
elhessegetni a rajongók sere-
gét, szinte mindig azon kapják
magukat, hogy milyen édes ez
az állandóan csöpögő-csurra-
nó vagy netán zúduló ópium.

A nyalás szilaj gyakorlása
megmérgezi mind az egyéni,
mind a közösségi életet. Hosz-
szabb távon szétzülleszti még
a legjobban funkcionáló kö-
zösségeket is. A nyalás napja-
inkban függőségi állapothoz
vezet.

Jó lenne, ha sokakból ki-
pattanna a függőségből való
kilábalás reménysugara.

Korpás Pál

leségével, időrendi sorrendben
haladva Temesvári Pelbárt mun-
kájától, 1499-től kezdve egé-
szen a 2002-ben végzett gyűjté-
sig. A második rész az egyéb
kővé vált kincsekről szóló mon-
dák mellett a tudományos ma-
gyarázat iránti igény megjelené-
sére is felhívja a figyelmet. A
harmadik részben a kísérő ta-
nulmányok kaptak helyet, me-
lyekből megtudhatjuk, hogy a
kőpénzek egykori élőlények, a
nummuliteszek mészházai. Tu-
dományos meghatározásuk fo-
lyamatával, életformájukkal, le-
lőhelyeikkel szintúgy megis-
merkedhetünk a laikusok szá-
mára is könnyen érthető dolgo-
zatok segítségével.

A tanulságos bemutató után
a szerző dedikálta helyben meg-
vásárolható könyveit, majd ízle-
tes birkagulyás mellett folyta-
tott baráti beszélgetéssel zárult
az este. bszm
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Ritkaságszámba menő kézimunkák
kerültek kiállításra az Ipolysági Városi
Könyvtárban, ahol május 3-án Refka Kál-
mán ipolysági amatőr alkotó rézmetszetei
és ceruzarajzai kerültek bemutatásra.

Az amatőr mester 1928.
február 29-én született Ipoly-
szakállason. Ahogy befejezte a
nyolcosztályos iskolát, jött a
háború, majd a kitelepítés
Csehországba, Luníkovba, az-
tán megérkezett a behívó, és
következett a katonaság.

1952-től Besztercebányán
géplakatosként dolgozott.

1959-ben házasságot kötött
Irénkével. Két fiuk született,
Tibor és Gábor. 1960-tól a vas-
betonelemeket gyártó üzem-
ben /ZIPP/ karbantartóként ke-
reste kenyerét.

Refka Kálmán kiállítása a könyvtárban

Május 5-én Malkowski E-
mőke társaságában tölthettek el
egy kellemes estét azok a láto-
gatók, akik részt vettek az I-
polysági Városi Könyvtár ren-
dezvényén. A grafológiáról ke-
vés szakirodalom található a
könyvtárak polcain, így aztán a
szakképzett grafológus előadá-
sa, aki már 8 éve foglalkozik ve-
le és tanulja a grafológia rejtel-
meit, nagy érdeklődést keltett.

A szakember annyit árult el
a grafológiáról, hogy ez a tudo-
mányág a személyiség feltárásá-

val foglalkozik annak írásán ke-
resztül. Minden írásból egy sze-
ményiség bújik elő, egy egyén,
aki egyedi, így az írása is saját-
ságos. Épp úgy nincs két egy-
forma írás, mint nincs két egy-
forma ember vagy két egyforma
ujjlenyomat. Nem rejtelmes,
misztikus dolgokkal foglalkozik
ez a tudomány, hanem hosszú
kutatás után az írásjelek segítsé-
gével jellemképet alkot az írá-
son keresztül magáról az em-
berről. Az írás feltárja, hogy a
múltban történtek milyen hatás-

Malkowskiné Dráfi Emőke grafológus a könyvtárban
sal voltak az ember fejlődésére,
hogy mire képes, milyen a tűrő-
képessége, milyen a kitartása,
a tenni akarása.

A grafológus segítségét álta-
lában abban az esetben kérik, ha
valaki teljes személyiségképet
szeretne kapni magáról, mentá-
lis képességeiről, tanulási kész-
ségéről, pályaalkalmasságáról,
kommunikációs készségéről, de
párkapcsolati összeillőségekről
is árulkodnak a betűk.

Az analízishez szükséges leg-
alább háromnegyed oldalnyi
A4-es sima fehér papírlapra leírt

saját szöveg /tartalmazzon meg-
szólítást és aláírást is/. A szak-
vizsgálathoz szükséges még né-
hány adat megadása: életkor,
nem, iskolai végzettség, foglal-
kozás, melyik kézzel ír, használ-
e szemüveget és gyógyszert.

Ha valaki szeretne grafoló-
gushoz fordulni, ajánljuk figyel-
mükbe Emőkét, aki Komárom-
ban él, és telefonon, interneten
vagy postán keresztül is elérhe-
tő. Bővebb információkért a vá-
rosi könyvtárhoz is fordulhat-
nak.

Solmoši Márta

1970-től él családjával Ipolyságon.
1988-tól nyugdíjas, azóta a gyerekeknek,
az unokáknak és kedvteléseinek hódol.
Nagyon régóta aktív olvasója könyvtá-
runknak, ide hozta megmutatni pár kézmű-

ves munkáját, s úgy ítéltünk meg, hogy
nagyon szépek, és alkalmasak arra, hogy
városunk lakói is megismerkedjenek vele.

A mester elmondta, hogy nagyon régóta
készít rézmetszeteket, kovácsoltvasmun-

kákat, és katonaévei alatt sokat
rajzolt. A kiállított munkák o-
lyan emberről vallanak, aki
egyszerű, becsületes munkával
élte le életét. A természet kö-
zelségéből, a vallási és történel-
mi témák feldolgozásából szü-
letett képek, az égitestek ábrá-
zolása hűen tükrözik alkotójuk
lelkivilágát.

A 77 éves Refka bácsi ma
is fiatalos hozzáállással dolgo-
zik és alkot. Kívánunk neki jó
egészséget és hosszú, alkotó-
kedvvel teli életet.

Solmoši Márta



Ipolyság város kulturális intézmé-
nyei közel tíz éve dolgoznak együtt a
Váci Katona Lajos Városi Könytár-
ral, élén Mándli Gyula igazgatóval.
A tíz esztendő szakmai értékelésére
került sor május 25-én az Ipolysági Vá-
rosi Könyvtárban. Az egész napos ren-
dezvény tartalmas előadásokra és fon-
tos szakmai beszélgetésekre nyújtott
alkalmat.

Közel harminc szakember érkezett
Vácról és a Vác környéki könyvtárak-
ból, akiket a hazai könyvtárosok fogad-
tak.

Elsőként a Honti Múzeum tíz évéről
Danis Ferenc mérnök, a Honti Múze-
um és Galéria Baráti Körének elnöke,
városunk krónikása beszélt. A szlová-
kiai magyar iskolaügyről átfogó elő-
adást hallhattunk Lendvay Tibortól,

a Pongrácz Lajos Magyar Tanítási
Nyelvű Alapiskola igazgatójától, a Pe-
dagógusfórum főszerkesztőjétől.

A t ízéves kapcso latról  és közös
munkáról Mándli Gyula váci könyv-
tárigazgató szólt, aki az első lépésektől
koordinálja és szervezi a napjainkban
már nagyon szerteágazó együttműkö-
dést. Csáky Károly néprajkutató, pe-
dagógus nevét többször is említette be-
számolójában, mert ő volt az az ember,
aki kutatásai során kapcsolatba került
vele, akivel eljutottak a közös munká-
hoz és a határon átnyúló kapcsolatok
ötletéhez is. Az akarat, a jó szándék
aztán terveket szült, és a tervek megva-
lósításra kerültek.

Szép és hasz-
nos munka kez-
dődött közel tíz é-
ve, melynek nap-
jainkban már ré-
szese a többi kul-
turális intézmény
is, és nemcsak
Vácott, de Vácon
kívül is. A tavalyi
évben az Ipolysá-
gon megvalósult
rendezvények ér-
téke, amit a váci
könyvtár pályáza-
tok segítségével
városunk rendez-
vényeibe fektetett, közel 850 ezer fo-
rint. Az idei évben is több közös pályá-
zat hozott már eredményt. A következő

időszakra félmil-
liós összeg bizto-
sítja a közös mun-
ka anyagi  hátte-
rét.

A közös mun-
kát  ma már sok
ember viszi előre
a könyvtárak, a
múzeumok és e-
gyéb ku l tu rális
intézmények te-
rén is. Van mit ta-
nulnunk egymás-
tól, és vannak már
közös eredmé-
nyek is, melyeket

tovább kell építeni, sőt a közös munka
energiát és erőt ad az újabb ötletekhez.

A délutáni ó-
rákban vendége-
ink megtekintet-
ték a városháza
/az egykori me-
gyeháza/ épületét,
majd az ipolysági
római  katolikus
templomot, ahol
Czuc zor József
esperes fogadta a
látogatókat, majd
Danis Ferenc átte-
kintette a temp-
lom történetét. A

Váci és Vác környéki könyvtárosok
ipolysági találkozója

templomlátogatás közben az Ipolysági
Művészeti Alapiskola diákjai és peda-
gógusai rövid műsorral lepték meg a
látogatókat.

A templom után a kolostor marad-
ványait, majd a Simonyi Lajos Galé-
ria tárlatát és a Honti Múzeum kiállí-
tótermeit látogatta meg a népes társa-
ság. Fontosnak tartottuk a Menora Saag
Centrum Artis /a Bartók téri zsinagó-
ga/ bemutatását is. Utolsó állomás az
Ipolysági Magyar Közösségi Ház volt,
ahol a közös ebéd mellett és után jutott
idő a beszélgetésre, a további együtt-
működés tervezgetésére.

Köszönjük támogatóinknak (Sle-
ziak Malom és Pékség, Sleziak Dusan
és Sleziak Sándor, Janko Kráľ Alapis-
kola, Ipolysági Művészeti Alapiskola,
Ipolysági Római Katolikus Plébánia-
hivatal) a segítséget.

Solmoši Márta

6 2005. június  HONTI  LAPOK



Május folyamán a Pongrácz
Lajos Magyar Tanítási Nyelvű
Alapiskola tanulói a tanulás
mellett számos rendezvényen,
eseményen vettek részt.

A hónap elején egy lovasbe-
mutató tanúi lehettek a legki-

sebbek. A stadion mögötti gya-
korlópályán közvetlen közelről
figyelhették meg a honfoglalás-
kori fegyverek használatát s e-
gyéb korabeli szokásokat.

Anyák napja alkalmából
minden kisiskolás köszöntötte
édesanyját a május elején szer-
vezett szülői értekezletek előtti

Képek, hírek a Pongrácz Lajos Alapiskola életéből

2005. április 28-án a Pong-
rácz Lajos Alapiskolába vadá-
szok látogattak el. Spanyár ta-
nár úr, Horváth mérnök úr a
mezőgazdasági iskolából és
Korčák úr előadást tartottak a
környezetvédelemről és a vadá-
szatról a 7. évfolyam számára.

Előadásukban kifejtették
gondolataikat a vizek, a talaj és
a légkör szennyezéséről. A kör-
nyezet szennyezéséhez hozzá-
járulnak a különböző vegysze-
rek, melyek a talajba kerülve
nagy károkat okoznak. A vize-
ket nagymértékben szennyezik
a különböző teherhajók balese-
tei, melyek követketkeztében

rövid műsorban.
Taneszközbemutatóra is

sor került május 19-én. A buda-
pesti Taneszközcentrum igaz-
gatója, dr. Zamatóczky László
elődás keretében ismertette a
régió pedagógusaival a legkor-

szerűbb segédeszközöket, me-
lyeket a helyszínen meg is lehe-
tett vásárolni.

Ebben a hónapban valósult
meg az alsó tagozatos tanulók
részére az ilyenkor szokásos er-
dei iskola. Ezúttal 60 tanuló két
turnusban ismerkedhetett meg
a Magas-Tátra szépségeivel.

-lend-

Az idén két kilencedik osztály fejezi be alapiskolai tanulmányait
a Pongrácz Lajos Alapiskolában. Osztályfőnökeik /Szabó Mária
és Gazdag Katalin/ vezetésével kétnapos ópusztaszeri kirándu-
lással búcsúznak egymástól és az iskolától.

sok kőolaj kerül a vízbe. Ennek
eredményeképpen rengeteg vízi
élőlény pusztul ki /pingvinek,
fókák, halak/. A légkör szeny-

nyezését főleg a nagy üzemek,
erőművek kéményeiből kiáradó
füst okozza. A környezetet vé-
denünk és óvnunk kell.

Korčák úrnak köszönhető-
en, aki szintén egy vadásztársa-
ság tagja, egy vadászaton ké-
szült videokazettát is láthattunk.
Nagy örömmel beszélt a vadá-
szattal kapcsolatos élményeiről.
Spanyár tanár úr vadászélmé-
nyeit papírra is vetette, s kötetei
egyikéből felolvasott nekünk.
Elmondta, hogy a vadászok va-
lódi dolga az, hogy megvédjék
az embereket a vadállatok túl-
szaporodásától.

Az előadás nagyon tetszett
a tanulóknak, érdekes és tanul-
ságos volt.

Skrinyiar Anita és
Pribránsky Klaudia, 7.A

Vadászatról az iskolában

O K TAT Á S
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Természetvédelem határok nélkül
Napjainkban egyre nagyobb

szerepet kap a természetvéde-
lem, és egyre fontosabb, hogy a
gyerekek is megtanulják, miért
és hogyan kell védenünk környe-
zetünket. Ennek egyik legegy-
szerűbb módja, ha versenyszerű-
en, de mégis játékosan próbáljuk
meg őket rávezetni a helyes vi-
selkedésre.

Erre rájöttek a váciak is, és i-
dén először Ipolyság négy alap-
iskoláját és nyolcéves gimnáziu-
mának alsó tagozatát is meghív-
ták az immár sokadszor megren-
dezett versenyre.

Így hát lázasan készültünk
mi, a Pongrácz Lajos Alapisko-
la tanulói is. Az előre kiadott fel-
adatokat sikerült időben elkészí-
teni, bár a védett madár jelmezé-
nek elkészítése némi gondot o-
kozott. De végül is nagy lelkese-
déssel gyülekeztünk a városháza
előtt április 22-én reggel hét óra-
kor. Miután sikerült mind az 56
kerékpárt egy pótkocsira felzsú-
folni (ha még nem említettem
volna, ez egy biciklis verseny
volt, csapatonként 1 tanár és 10
diák részvételével (plusz Révész
Angelika, az Ipolysági Tanügyi
Hivatal vezetője is elkísért ben-
nünket) lassan el is indultunk.

Bár reggel még kicsit csípős
volt a levegő, amint Vácra értünk,

felpattantunk a kerékpárokra, és
elindultunk megkeresni azt a he-
lyet, ahonnan a csapatunk indult,
mivel minden csapat más-más
helyen kezdett.

Tíz állomáson tíz különböző
témakörben kellett bizonyítani,
ráadásul elméleti és gyakorlati
része is volt a feladatoknak. Az
állomásokat biciklivel kellett
megközelíteni, de az út nem szá-
mított bele a versenybe, csak i-
zomlázat okozott.

A feladatok ismertetését mel-
lőzöm, de azért ízelítőként: majd-
nem minden helyen volt egy-egy
teszt, amit ott helyben ki is érté-
keltek, kerékpáros ügyességi ver-
seny /pl. vízhordás/, plakátkészí-
tés, egészséges reggeli összeállí-
tása, a víz körforgásának utánzá-
sa, tájékozódás Vác belvárosá-

ban, szemétválogatás stb.
Mivel a feladatokban nagyon

megéheztünk – és erre a szerve-
zők is gondoltak –, kaptunk ebé-
det. Itt kellett bemutatni azokat
a dolgokat, amiket előre el kellett
készíteni, értékelték a földgöm-
böt, a védett állat jelmezét és a
kitűzőt.

Délután az eredményhirdeté-
sen már mindenki nagyon fáradt
volt, de azért örültünk, hogy részt
vehettünk ezen a versenyen. Este
hat körül értünk vissza Ipolyság-
ra, de ekkor már mindenki a kö-
vetkező feladatra várt, vagyis a
faültetésre.

A levegő tisztaságának védel-
mében, valamint a két város –
Vác és Ipolyság – körüli nagy
forgalom miatt egy európai uniós
pályázat keretében rengeteg fát

és cserjét ültettünk ki. Erre Ipoly-
ságon április 30-án, szombaton
került sor öt csapat részvételével,
Vácott pedig május 1-én, vasár-
nap, szintén öt csapat részvételé-
vel. A megnyitó és a tízórai ki-
osztása után mindenki kivonult
a saját területére, ahol a hat tanu-
ló, egy tanár és két váci szakértő
nekilátott a munkának. A gödrök
szerencsére már ki voltak ásva,
ezzel csak az volt az icipici gond,
hogy a mi részünkön a gödör-
ásók fordítva tartották a terveket,
és egy kicsit korrigálni kellett.
De azért időre sikerült végezni
az ültetéssel. Az összhang na-
gyon jó volt, mindenki jól szóra-
kozott, és mivel természetesen
ez is egy verseny volt, vártuk az
eredményhirdetést.

Erre május 12-én került sor a
gimnáziumban. Itt voltak a váci
csapatok is, mivel az értékelés
közös volt. Megnézhettük a ké-
peket is, amelyek az ültetésen ké-
szültek, de a csúcspont a torták
kiosztása és elfogyasztása volt.

Remélem, a cserjék mind meg-
maradnak, és amellett, hogy tisz-
títják a levegőt, arra is figyelmez-
tetnek majd, hogy nem elég ki-
használni a természet adta lehe-
tőségeket, azokat védeni is kell.

Tómusz Csintalan Márta
Pongrácz Lajos AI

Az ipolysági Pongrácz Lajos MTNYAI
a magyarországi Kemencei Általános Is-
kolával felváltva minden évben megrendezi
az alsó tagozatos tanulók Anya-
nyelvünk összeköt c. vers- és
mesemondó versenyét.

Az idei találkozóra Ipolysá-
gon került sor május 13-án. Az
említett két kategóriába 41 tanu-
ló nevezett be a következő isko-
lákból: Balassi Bálint AI /Ipoly-
nyék/, Ipolyi Arnold AI /Ipoly-
balog/, Fegyverneki Ferenc EAI
/Ipolyság/, Palásthy Pál EAI /Pa-
lást/, Általános Iskola /Dejtár/,
Fekete István ÁI /Szob/, Körzeti

ÁI /Vámosmikola/, Általános Iskola /Ke-
mence/ és a hazai Pongrácz L. AI.

A rövid ünnepi műsorral kezdődő meg-

nyitó után Lendvay Tibor, az iskola igaz-
gatója köszöntötte a versenyzőket. A kö-
zel 3 órás verseny értékelését követően
Vas Ottó és Korpás Pál, a két zsűri elnö-
ke valamennyi versenyzőnek emléklapot
és plakettet adott át, a díjazottak könyvju-
talomban részesültek.

A helyezettek:
Vers: 1. Tóth Beatrix /PL AI

Ipolyság/, 2. Benő Barbara /PL
AI Ipolyság/, 3. György Zsófia
/Kemencei ÁI/.

Próza: 1. Szabó Zsolt /Körze-
ti ÁI, Vámosmikola/, 2. Pálffy
Ágnes /Fegyverneki F. EAI, I-
polyság/ és Crab Antoinett /Fe-
kete I. ÁI, Szob/, 3. Korcsog Lú-
cia /Balassi B. AI, Ipolynyék/ és
Menyhárt Lilla /Kemencei ÁI/.

Bóna Tímea

Anyanyel vünk össze köt
Vers- és mesemondó verseny az Ipoly mentén
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2005. május 6-a és 8-a között Érsek-
újvárban az országos „Zahrajže nám píš-
ťalôčka” elnevezésű blockflőte verseny 3.
évfolyamára került sor nemzetközi rész-
vétellel /Magyarországról, Spanyolország-
ból és Koreából). A versenyen 35 művé-
szeti alapiskola 60 diákja vett részt. Az
erős mezőnyben az Ipolysági Művészeti
Alapiskolát Lucia Šťastná (3. évfolyam)
és Jámbor Dorottya (7. évfolyam) képvi-
selte. Az előbbi az ezüst sávban helyezke-

Az Ipolysági Művészeti Alap-
iskola 4. osztályos tanulója, Matyó
Márió a Verebélyen megrendezett
Imrich Godin Nemzetközi Énekver-
seny C kategóriájában 1. helyezést ért
el.

Felkészítő tanára Michňa Angela,
zongorán Viera Rédliová kísérte.

A győztesnek gratulálunk.

Rédli János

Sikeres szereplés

O K TAT Á S

2005. május 20-a jelentős napként ke-
rült be az ipolysági Fegyverneki Ferenc
Egyházi Nyolcéves Gimnázium króni-
kájába. Nemcsak végzős diákjait búcsúz-
tatta, hanem ezen a napon ünnepelte meg-
alakulásának 10. évfordulóját is.

A Nagyboldog-
asszony római kato-
likus templom zsú-
folásig megtelt: diá-
kok, pedagógusok,
az iskola volt taná-
rai, szülők és meg-
hívott  vendégek
gyűltek össze a kö-
zös ünneplésre. A
szentmisét Orosch
János általános püs-
pöki helynök celeb-
rálta több paptestvé-
rével együtt. Szent-
beszédében kitért
arra, milyen fontos,
hogy a gyermekek
vallásos nevelésben
részesüljenek, amely
megalapozza későbbi értékrendjüket is. A
diákoknak példaképpen egy fiatal bűnöző
üzenetét tolmácsolta, aki szülei meggyil-
kolása után a börtönévek alatt tért meg,
majd belépett a karthauzi szerzetesrendbe.
A világ vallásos fiataljainak innen üzeni:
értékeljék és örüljenek annak, hogy ők idő-
ben megismerhették Krisztus tanítását,
mely mindenkor megmutatja a helyes utat.
A ballagó diákok az egyetemes könyörgé-
sekbe foglalták gondolataikat, melyben ki-
fejezték hálájukat, és kérték az Úr további
segítségét.

Az ünnepi szentmise folytatásaként ke-
rült sor az iskola jubileumi műsorára. Pál
András 5.G osztályos tanuló Sík Sándor
versét, Az acélembert adta elő, majd dr.
Píri Lajos, a gimnázium igazgatója mond-
ta el ünnepi beszédét. Hangsúlyozta, hogy

az egyházi iskola az oktató-nevelő munkán
keresztül közvetít egyetemes értékeket: hi-
tet, reményt és szeretetet. Ezután Bíróczi
István esperesplébános, aki jelentős sze-
repet vállalt a gimnázium megalapításában,
köszöntötte a tízéves intézményt.

A ballagó diákok nevében Zachar Pál
búcsúzott. Itt maradó diáktársait néhány
jó tanáccsal látta el, melyek közül az egyik
így hangzik: „Nem kell kimondani min-
dent, amit gondolunk, de meg kell gondol-
ni mindent, amit kimondunk.”

Pálffy Dezső, az iskola igazgatóhelyet-

Tízéves az egyházi gimnázium
tese Csáky Pál miniszterelnök-helyettes
üdvözletét tolmácsolta, aki hivatali kötele-
zettségei miatt nem vehetett részt az ün-
nepségen. Köszönőlevelet küldött még
Prónay István, a Nyitrai Kerületi Tanügyi
Hivatal elöljárója is. Ezt követően Pék

László, a Szlovákiai
Magyar Pedagógu-
sok Szövetségének
elnöke köszöntötte
a jubiláló iskolát és
a ballagó diákokat.
Sze sztay Ádám,
Magyarország szlo-
vákiai nagykövetsé-
gének kulturális at-
taséja nagyra érté-
kelte, hogy a hatá-
rokon túl, az anya-
országon kívül mű-
ködnek magyar
nyelvű egyházi in-
tézmények, ame-
lyekben a fiatal ge-
neráció megőrizheti
identitását.

Az ünnepi beszédeket követően az
alapiskola elsősei egy megható verses-ze-
nés összeállítással búcsúztatták a ballagó
diákokat, akik a műsor után osztályfőnö-
kük, Ondrusz Anna vezetésével megkezd-
ték a ballagást.

Bár az egyházi gimnázium mindössze
tíz évet tudhat maga mögött, mégis büsz-
kén tekinthet vissza rövid múltjára, hiszen
már harmadik ízben bocsát útjára magyar
ajkú, őseit tisztelő, de mégis a mai kor
szellemében nevelt vallásos fiatalokat.

-eg-

Május a művészeti alapiskolások
versenyének jegyében

dett el, az utóbbi a bronz sávban.
Egy héttel később, május 13-án zajlott

a zenei körökben jól ismert „Nitrianska
lutna” húros hangszerek versenyének 5.
évfolyama, melyen Szlovákia 15 művészeti
alapiskolájának 32 diákja versenyzett. Ma-
kovínyi Péter, az Ipolysági Művészeti A-
lapiskola diákja /Rédli János növendéke/
hegedűjátékával harmadik helyezést ért
el.

hem
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A gimnáziumok mellett is
megalakultak a Rákóczi
Szövetség alapszervezetei

Múlt év végén a Révész Ferenc ve-
zette küldöttség, mely a lévai és az i-
polysági egyházi gimnázium, ill. az
ipolysági gimnázium igazgatóiból állt,
Budapesten dr. Halzl Józseffel, a Rá-
kóczi Szövetség elnökével tárgyalt a
gimnáziumok mellett működő alap-
szervezetek munkáiról és létrehozá-
suk lehetőségeiről. Megegyeztek,
hogy a két ipolysági gimnázium mel-
lett létrehozzák a szövetség két új
alapszervezetét.

2005. április 29-én az ipolysági
gimnáziumban kezdődött az az alaku-
ló ülés, melynek célja az alapszervezet
létrehozása volt. A megjelent vendé-
gek /dr. Halzl József, Pénzes Éva, a
külügyi államtitkár irodavezetője és
Nagy Zoltán titkár/ üdvözlő és beve-
zető szavai után a diákok kérdéseire
is válaszoltak. Ezután került sor az
alapszervezet megalakítására, melybe
az alakuló ülésen 41 diák lépett be.

Az egyházi gimnáziumban az
alakuló ülés a déli órákban zajlott, itt
83-an léptek az alapszervezet tagjai-
nak sorába.

Ebéd után a gimnáziumban kötet-
len beszélgetéssel folytatódott a ma-
gyarországi vendégek programja. Rf

Hagyományossá vált, hogy a tanév
vége felé közeledve Ipolyság egyik ma-
gyar nyelvű gimnáziumában /évenként

Millenniumi Ösztöndíj Velebný Csillának és Gyurász Pálnak
váltakozva/ átadásra kerül a Millenniumi
Ösztöndíj a két iskola egy-egy kiváló di-
ákjának. Mint ismeretes, a Millenniumi
Alapítvány három ipolysági öregdiák –
Csáky Pál, Molnár Imre és Vanda Ká-
roly – dicséretes gesztusa a 100. életéve
felé lépkedő ipolysági gimnáziumi okta-
tás támogatására.

Az idei ösztöndíjátadás házigazdája
az Ipolysági Magyar Tanítási Nyelvű
Gimnázium volt. A két iskolát képviselő
diákokat, tanárokat és a vendégeket
Szkladányi Endre igazgató köszöntöt-
te. Az alapító triász nevében a megjelent
Vanda Károly szalkai esperesplébános
mondott ünnepi köszöntőt, amelyben ki-
emelten foglalkozott a jó emberi kapcso-
latok fontosságával. Diákkorára emlé-
kezve hangsúlyozta, hogy volt gimnáziu-
mi tanárai nemcsak a diákok agyát ápol-
gatták, hanem a szívüket is dédelgették.

A kitüntetésre javasolt Velebný Csil-
lát, az ipolysági Fegyverneki Ferenc
Nyolcéves Egyházi Gimnázium 7.G osz-
tályos diákját Pálffy Dezső, az iskola
igazgatóhelyettese mutatta be, értékelte.
Kiemelte sokoldalúságát. Csilla állandó
résztvevője a sportversenyeknek, sikere-
sen szerepelt különböző tantárgyi olim-
piákon, nyelvi, irodalmi és matematikai
versenyeken. Sokat olvas, érdeklődik a
művészetek iránt.

Gyurász Pált, az Ipolysági Magyar
Tanítási Nyelvű Gimnázium 3.B osztá-
lyos diákját Szkladányi Endre igazgató
jellemezte. Pali tehetséges, szívós, logi-
kus gondolkodású, egyéni látásmódja,
kreativitása lenyűgöző. Sikeresen képvi-
selte a gimnáziumot számos tanulmányi
versenyen. Minden szabad idejét a ter-
mészettudományoknak szenteli. Egyéni-
ségére jellemző a szerénység és segítő-
készség.

Az egyhetes budapesti tartózkodást fe-
dező ösztöndíjat Pénzes Éva /volt ipoly-
sági gimnazista/, a magyar országgyűlés
külügyi bizottságának munkatársa adta
át.

Szép és meghitt ünnepe volt ez az i-
polysági magyar gimnazistáknak.

/korpás/

O K TAT Á S

Az Ipolysági Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium ballagó osztálya,
4.B, osztályfőnök Béres Gábor



Az Ipolysági Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium ballagó osztálya,
4.A, osztályfőnök Tóth Tibor
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Miután az áprilisi képviselő-testületi ü-
lésen a képviselők döntöttek az ipolysági
óvodahálózat karcsúsításáról /megszün-
tették az Észak lakótelepi óvodát, helyére
pedig a Štúr utcai óvoda költözik/, már
csak egyetlen kérdés maradt nyitva: mi-
lyen nevelési nyelvű osztályok nyíljanak
az újonnan alakult óvodában? Felmerült
a két magyar – egy szlovák, illetve a két
szlovák – egy magyar nevelési nyelvű osz-
tályok variációja is.

A téma szélesebb megvitatásra került,
tárgyalta a városi iskolatanács és az önkor-
mányzat oktatásügyi, kulturális és informa-
tikai szakbizottsága is. Mindkét tanácsadó
szerv – a beíratott gyerekek létszámára hi-
vatkozva – a két szlovák és egy magyar
osztályt javasolta.

A képviselő-testület már nem tartotta
szükségesnek, hogy újra tárgyalja az ügyet,
a megoldást a városi hivatalra bízta. A hi-
vatal – természetesen – elfogadta a szakbi-
zottságok véleményét. Szeptembertől te-
hát a város területén a következő magyar
nevelési nyelvű óvodai osztályok nyílnak:

Közép lakótelep /Hviezdoslav u. 32./:
3 magyar nevelési nyelvű osztály;

Észak lakótelep /Štefánik tér 14./:
1 magyar nevelési nyelvű osztály;

Homok /Honti út 45./: 1 vegyes /szlovák
és magyar/ nevelési nyelvű óvoda;

Pereszlény: 1 félnapos, vegyes /szlovák
és magyar/ nevelési nyelvű óvoda.

Dr. Kolev Adrien

Eldőlt az óvodai
osztályok sorsa

A pedagógusnak – sok napi teendője
mellett – bizonyára jól esik belelapozni
egy olyan könyvbe, amely szakmai elő-
deinek munkájáról, küzdelmeiről szól.
Ilyen kiadvány a dr. Pukkai László nyu-
galmazott gimnáziumi tanár által szer-
kesztett Boros Béla-könyv, melynek cí-
me: Magyar tanító a Kárpátok alatt
(A Szlovenszkói Általános Magyar Taní-
tóegyesület összefoglaló története –
1921–1945). A könyv kiadója a Szlová-
kiai Magyar Pedagógusok Szövetsége
mint a Szlovenszkói Általános Magyar

      Könyvajánlat
Tanítóegyesület /SZÁMTE/ jogutódja,
valamint a Szlovákiai Magyar Szülők
Szövetsége.

Boros Béla, a szerző 1902-ben szüle-
tett Kassán. 1921-től 1945-ig az alsósze-
li evangélikus iskola tanítója majd igaz-
gatója volt. 1932-től a SZÁMTE hivata-
los lapjának, a Magyar Tanítónak vezető
szerkesztője /a lap első száma 1921 janu-
árjában jelent meg/. 1947-ben kitelepí-
tették Magyarországra.

Könyvében élvezetes stílusban mond-
ja el a SZÁMTE történetét megalakulá-

sától /1921. május
12./ egészen 1945-
ig. Az alakuló gyű-
lés, melyen Ko-
vács Alajos negye-
di tanító-igazgató,
későbbi elnök el-
nökölt, kimondta
a SZÁMTE meg-
alakulását és elfo-
gadta az alapsza-
bályt. A könyv
ha ng s ú l yo z z a ,
hogy az egyesület-
ből nőtt ki a Ma-
gyar Tanítók Or-
szágos Énekkara,

a Magyar Tanítók Háza és a Magyar
Tanítók Szövetkezeti Könyvesboltja. Az
egyesület a magyar tanítók és a magyar
nemzet i  közösség egyes szociális
gondjainak megoldását is felvállalta. A
kiadvány felelevení t i az 1938-as
birodalomváltás eseményeit is.

A könyvben felsorolt nevek sokasága
is jelzi, milyen tevékenyen vettek részt
a magyar tanítók a szlovákiai magyar
nemzetrész közösségszervező és kultu-
rális munkájában. Hitükből, áldozatvál-
lalásukból a 21. század szlovákiai ma-
gyar pedagógusa is bő ösztönzést kap-
hat.

/korpás/



Vácott hagyománnyá vált a
Föld napjának megünneplése,
az iskolák közötti környezetvé-
delmi verseny megrendezése, a-
mit idén közösen szervezett
Ipolyság alap- és középiskolás

tanulóival.
Az idén a Határokon átívelő

európai uniós program „Ipoly-
ság és Vác együtt a Földért”
elnevezésű környezetvédelmi
vetélkedő keretében lehetőség

nyílt arra, hogy ne csak a váci,
hanem az ipolysági kistérségben
is megrendezésre kerüljön a
verseny négy ipolysági közép-
iskola csapatának részvételével.

2005. április 21-én mindkét
városban egyidőben versenyez-
tek egymással külön a szlová-
kiai és külön a magyarországi
csapatok. Mindkét térségben a-
zonos feladatokat oldottak meg

Ipolyság és Vác együtt a Földért!
a diákok: főleg olyakat, ame-
lyek szorosan kapcsolódtak az
általános környezetvédelmi
problémákhoz, de az ipolysági
térség enviromentalisztikai
gondjaihoz is.

Váci hagyományok szerint a
környezetvédelmi rendezvé-
nyen legjobban szereplő diák
lett egy éven keresztül a város
diák környezetvédelmi minisz-
tere, a legjobb csapat a diák

környezetvédelmi miniszté-
riuma.

A versenyen előre meghatá-
rozott feladatok is voltak, me-
lyek teljesítését a zsűri szintén
értékelte. Minden csapatnak el
kellett készítenie a csapat emb-
lémáját, meg kellett fogalmazni
szlogenjüket, „Ha miniszter le-
szek, olyat teszek...” címen mi-
niszteri programot kellett ösz-

szeállítani, valamint meg kellett
személyesíteni egy, a térségben
élő vagy képzeletbeli védett ál-
latot.

A pontok összesítése után a
következő végeredmény szüle-
tett: 1. Ipolysági Magyar Ta-
nítási Nyelvű Gimnázium: a
környezetvédelmi miniszter
Hocsák Emese 2. évfolyamos
tanuló, 2. Fegyverneki Ferenc
Nyolcéves Egyházi Gimnázi-

um, Ipolyság, 3. Gimnázium
Šahy, 4. Ipolysági Középfokú
Mezőgazdasági Szaktaninté-
zet.

Vácott hagyománnyá vált a
Föld napjának megünneplése
keretében az általános iskolák
közötti környezetvédelmi ver-
seny megrendezése is. A kör-
nyezeti nevelési program kere-
tében az elmúlt évekhez hason-
lóan az idén is megrendezték a
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Dunakanyar általános iskolá-
sai közti környezetvédelmi ver-
senyt.

Az idén nemcsak a váci, ha-
nem az ipolysági alapiskolások
is részt vettek az április 22-i ren-
dezvényen. Minden iskola 10
felső tagozatos diákból álló csa-
pattal és egy kísérő tanár rész-
vételével vett részt a versenyen.
A tanulókat a versenyzésben a
kísérő pedagógus is segíthette.
A csapat minden tagja kerék-
párral közlekedett az állomás-
helyek között. Idén a verseny

teljes szakasza, minden állo-
máshely a váci kerékpárút kör-
zetében volt kijelölve.

A versenynek 10 állomás-
helyből álló helyszíne volt, me-
lyeken a csapatok felváltva, a
részükre kiadott menetrendben
és az útvonalat ábrázoló térké-
pen foglaltak alapján versenyez-
nek. A versenybe 20 általános
iskolás csapat kapcsolódott be,
Ipolyságot 5 csapat képviselte.
A színvonalas és erős mezőny
ellenére diákjaink nagyon szép
eredményeket értek el. Az e-

gész napos kerépározás és ver-
sengés után a következő vég-
eredménnyel tértünk haza: 3.
helyen végzett az ipolysági
Fegyverneki Ferenc Egyházi
Alapiskola csapata; 4. helyet
szerzett az ipolysági II. sz.
Szlovák Alapiskola /E. B. Lu-
káč utca/ csapata. A Pongrácz
Lajos Alapiskola, a Janko
Kráľ Szlovák Alapiskola és az
Ipolysági Szlovák Nyolcosz-
tályos Gimnázium csapata a
középmezőnyben végzett.

Minden csapattag egy Föld
napja motívumú pólót kapott a-
jándékba.

A közös tanügyi hivatal és I-
polyság vezetőinek nevében
megköszönöm minden részt
vevő iskola igazgatójának és
vezetőtanárának a rendezvé-
nyen való aktív részvételt, és
azt, hogy diákjaik segítségével
méltóan képviselték városunkat
a Határokon átívelő európai
uniós program „Ipolyság–Vác
együtt a Földért” környezetvé-
delmi vetélkedőn és rendezvény-
sorozaton.

Dr. Révész Angelika
Közös Tanügyi Hivatal,

Ipolyság

2005. április 30-án reggel
8.30-tól szokatlan gyereksereg
várakozott az ipolysági város-
háza előtt. A város minden alap-
iskolájának 6 fős csapata – a kí-
sérő tanárukkal – felkészülve
várta, hogy biofalakat építhes-
sen a város néhány területén. A
résztvevők közt ott volt az ipoly-
sági Pongrácz Lajos Alapiskola,
az ipolysági Fegyverneki Fe-
renc Alapiskola, a Janko Kráľ
Szlovák Alapiskola, a II. sz.
Szlovák Alapiskola és a Nyolc-
osztályos Szlovák Gimnázium
alsó tagozatos csapata is.

A „Helyi kezdeményezése-
ken alapuló környezet- és ter-
mészetvédelem a szlovák–ma-
gyar határ mentén” elnevezésű
HU–2002-000-604-01 számú
Phare program keretében a váci

„Zöld út” –  biofalépítő verseny
önkormányzat megbízásából az
IZRA Bt. vezetése alatt Zöld út
biofalépítő verseny zajlott I-
polyságon. Négy ipolysági és
egy gyerki helyszínen diákjaink
több száz bokrot, cserjét és fát

ültettek ki, hogy ezzel is szépít-
sék városunk környezetét, és a
levegőtisztaság védelmét előse-
gítő növénysávokat létesítse-
nek.

Május 1-jén a váci kistérség-

ben folytatódott a biofalépítő
verseny, ahol váci általános is-
kolás csapatok szintén ily mó-
don szépítették városukat. A
verseny előre megszabott fela-
datot is tartalmazott, ugyanis
minden csapatnak el kellett ké-
szítenie egy Hogyan képzelem
el a főutcámat című rajzot.

A versenyt a következőkép-
pen értékelte a háromfős zsűri:
figyelembe vette a nevezési rajz
ötletességét és tetszetősségét
(max. 10 pont), értékelte a ver-
senycsapat együttműködését,
összhangját az ültetés során
(max. 10 pont), pontozta az ül-
tetőkedvet és hangulatot az ül-
tetés során (max. 10 pont).

Minden csapat nagyon jól
teljesített és a váci kistérségi

/Befejezés a 14. oldalon/
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/Befejezés a 13. oldalról/

verseny értékelése és összegzé-
se után az ünnepélyes ered-
ményhirdetés egy közös ipoly-
ság–váci ünnepség keretében
Ipolyságon volt május 12-én.
Az ünnepélyes eredményhirde-
tésre a gimnázium audiovizuális
termében került sor, ahová el-
jöttek a magyarországi csapa-
tok vezetőtanáraikkal és néhány
iskola igazgatójával. Az ünnep-
ség a verseny rövid értékelésé-
vel kezdődött, amit a versenyen
készített fényképek digitális ki-
vetítése tarkított, valamint lehe-
tőséget adott arra, hogy közö-

sen felelevenítsük a rendezvény
néhány kedves pillanatát. Az e-
redményhirdetés után a csapa-
tok tárgyi jutalomban részesül-
tek: az ipolysági diákok Vác vá-
ros ajándékát, míg a váci diákok
Ipolyság város ajándékát kap-
ták. A rendezvény napján min-
den diák és szervező egy „Ül-
tess egy fát!” motívumú pólót
kapott, mely méltó emlék egy
ilyen kedves napról.

A végleges összegezés után
a következő eredmény szüle-
tett: 1. Karolina Katolikus
Általános Iskola /Vác, 1. csa-
pat/, 2–3. Karolina Katolikus

Általános Iskola /Vác, 2. csa-
pat/ és Fegyverneki F. Egyhá-
zi Alapiskola /Ipolyság/.

Az élmezőnyben elhelyezke-
dett csapatok további tárgyi ju-
talmakat kaptak, majd kedvde-
rítőként minden részt vevő csa-
pat kapott egy-egy tortát. Befe-
jezésül dr. Kis János váci kép-
viselő, a verseny programveze-
tője köszönetét fejezte ki min-
den diáknak és tanárnak, akik
részt vettek a rendezvényen.

A környzetvédelmi progra-
mok folytatásaként minden i-
polysági alapiskola egy „örök-
befogadási szerződésben” leg-
alább két éven át vállalta a ki-

épített biofalak gondozását és
ápolását.

A közös tanügyi hivatal és
Ipolyság vezetőinek nevében
szeretném megköszönni min-
den részt vevő iskola igazgató-
jának, vezetőtanárának és diák-
jának aktív részvételét, és azt,
hogy diákjaik méltóan képvisel-
ték városunkat a „Helyi kezde-
ményezéseken alapuló környe-
zet- és természetvédelem a
szlovák–magyar határ mentén”
elnevezésű Phare programban.

Dr. Révész Angelika
Közös Tanügyi Hivatal,

Ipolyság

„Zöld út” –  biofalépítő verseny

Vác város önkormányzata a
Föld napja alkalmából környe-
zetvédelmi vetélkedőt szerve-
zett a váci és ipolysági alap- és
középiskolások számára. Isko-
lánk, a Fegyverneki Ferenc
Egyházi Alapiskola és Nyolc-
éves Gimnázium először vett
részt a rendezvényen, és igen si-
keresen szerepelt.

A Dunakanyar általános is-
kolásai számára április 22-én
Vácott került megrendezésre a
versenysorozat első fordulója,
melyen 5 ipolysági és 14 váci
csapat vett részt. A kerékpártú-
rával egybekötött környezetvé-
delmi vetélkedő igen népszerű volt a diákok körében.

A képen az alapiskolások csapata látható

A második fordulóra már itt

Ipolyságon került sor április 30-
án. A csapatok feladata: biofal
építése Ipolyság különböző
helyszínein. Diákjaink mindkét
fordulón sikeresen helytálltak:
az előkelő 2. helyezést érték el.

Gimnáziumi csapatunk-
nak sincs oka szégyenkeznie. A
középiskolások számára rende-
zett vetélkedőn szintén a 2. he-
lyen végeztek.

Reméljük, ilyen és ehhez ha-
sonló programokkal gyakran
fogunk találkozni a közeljövő-
ben, hiszen a környezetünk vé-
delmére való nevelés gyerme-
keink jövőjét jelenti.

Murin Éva

Csapatunk jól szerepelt a környezetvédelmi versenyen
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A törvénytár 582/2004 számú, helyi adókról és illetékekről
szóló törvénye alapján lakosaink ez év február 28-áig adhatták
be adóbevallásukat. Az adóbevalláshoz szükséges nyomtatvá-
nyokat városunk térítésmentesen saját dolgozójának közvetíté-
sével juttatta el a lakosokhoz. A nyomtatvány kitöltéséhez in-
formációs szolgálatot nyújtottunk a pénzügyi osztály adórészle-
gén: az utcák időrendi beosztásban nyújthatták be adóbevallásai-
kat és a helyszínen igényelhették a tanácsadást. Ezt a lehetőséget
szinte mindenki, kb. a lakosság 90 %-a ki is használta. Így biztosí-
tottuk, hogy koordináltan, ne a helyszínen kapják meg és a folyo-
són kitöltve nyújtsák be adóbevallásaikat, mint ezt a legtöbb vá-
rosban tették. Biztosítottuk az ingatlan-nyilvántartási hivatal tulaj-
donlapokat rendszerező és nyilvántartó programját is, hogy polgá-
rainkat megkíméljük a járási székhelyre való utazástól, ill. a tulaj-
donlapért fizetendő 250 koronás költségtől.

A benyújtott adóbevallási nyilatkozatok a minisztérium által
jóváhagyott programmal dolgoztuk fel az előírt formanyomtat-
ványon. Az adókivetés kézbesítéséhez városunk a munkaügyi
hivatal által meghirdetett közmunkások segítségét vette igénybe.
A kézbesítést személyesen adták át, esetleg ha az ügyfél nem
tartózkodott otthon, a postaládában helyezték el. A kézbesítésnek
ezt a formáját azért választottuk, hogy a postaköltségen megspó-
roljuk a nyomtatványok árát /121 ezer koronát/, mivel a nyomtat-
ványokat térítésmentesen biztosítottuk lakosainknak.

Az adót a kézbesítéstől számított 15 napon belül kell kifizetni.
Lehetséges a készpénzfizetés is a pénzügyi osztály adórészlegén
/városi hivatal, földszint, jobbra az  első ajtó – 14-es szám/, így
az adófizető megtakarítja a posta- vagy a bankátutalási költsége-
ket.

Az idei ingatlanadókról

Miért nem adómentesek a-
zok a lakások és családi há-
zak, melyeknél 2004-ben tu-
lajdonjogi vagy állagváltozás
történt?

– A lakás- és házadó kiveté-
sénél az ingatlan-nyilvántartás
határozatán megjelent dátum a
mérvadó vagy a használatbavé-
teli határozat időpontja.

Néhány példa.
1. A 2003. május 15-én vásá-

rolt lakás adásvételi szerződését
az ingatlan-nyilvántartási hiva-
tal 2004. március 23-án jegyez-
te be. A lakás vásárlójának
2004. március 23-ától számított
30 napon belül bejelentési köte-
lezettsége volt az adókezelőnél,
azonban adókötelessé csak
2005-ben válik.

2. A családi házra 2004. ok-
tóber 10-én adták ki a haszná-
latbavételi határozat. A családi
ház tulajdonosa először 2005-
ben köteles adóbevallást tenni.

Sem a lakások, sem a családi

Gyakori kérdések
az ingatlanadó változásáról

tudja, hol található. Az önkormányzat tu-
datosítja a könyvtár szerepének jelentősé-
gét. Ennek bizonyítéka az a tény is, hogy
ezt az intézményt áthelyezte egy összeha-
sonlíthatatlanul jobb környezetbe, távol a
zajos és forgalmas úttól. Örvendetes, hogy
az utóbbi időben megnőtt az érdeklődés a
könyvtár iránt, ami pozítív jelenség, és
egyértelműen bizonyítja a levélíró állítá-
sának abszurditását.

A lakosság a város vezetőin vagy „rö-
hög”, vagy dühöng, véli egy olvasónk,
utalva az önkormányzat döntéseire in-
gatlanok bérbeadásával, ill. eladásával
kapcsolatban.

– Lehet, hogy néhány határozat a té-
nyek nem teljes ismeretében a kívülálló
szemlélőnek nem egészen érthető. A kép-
viselő-testületi ülések nyilvánosak, min-
denki jelen lehet a döntéshozatalnál, meg-
hallgathatja a képviselők és a határozatot
javaslók érveléseit.

A következő észrevétel az óvoda meg-

szüntetésével kapcsolatos.
– Az óvoda megszüntetésekor az ön-

kormányzat a város által fenntartott óvo-
dák gazdaságosságából indult ki, mivel,
sajnos, egyre kevesebb a gyerek. Termé-
szetesen a döntésről mindenkinek lehet vé-
leménye. Tény viszont, hogy az hatályos
és respektálni kell.

Idős levélírónk tanácsot kér, miként
szabadulhatna meg tönkrement háztar-
tási eszközeitől.

– Júniusban bevezetjük a szelektív hul-
ladékgyűjtést. Ennek része lesz az elhasz-
nált nagyobb térfogatú hásztartási eszkö-
zök /mosógép, hűtőszekrény stb./ össze-
gyűjtése is a nyári hónapokban. Ezúton
kérünk mindenkit, hogy ha ilyen tárgyaktól
szeretne megszabadulni, válassza a legális
módot, és várjon vele még néhány hetet.
A város elszállíttatja azokat.

A Tabán lakótelepről írja valaki,
hogy a gépkocsiforgalom a Janko Kráľ
utcában életveszélyes a lakók, főleg a
gyerekek számára. Kéri a gyermekját-

szótér felújítását is.
– A Janko Kráľ utcai közúti forgalom-

mal foglalkozik a városvezetés. Ennek e-
redményeként forgalomlassítókat helye-
zünk el az úttesten. A teherforgalom jel-
zőtáblákkal tiltott, a szabály betartásának
ellenőrzésére felhívjuk a rendőrség figyel-
mét. Az autóbuszok áthajtása ügyében tár-
gyalni fogunk a közlekedési vállalatokkal.
A lakótelepi játszóterek felújítását a Mű-
szaki Szolgáltatások Üzeme kapta felada-
tul, amit folymatosan fognak végezni.

Valaki azt kéri, hogy nyissuk meg a
városháza előtti kutat.

– A kút már régen működne, ha nem
romlott volna el rajta egy elektromos al-
katrész, melynek beszerzése azért okozott
gondot, mert a kút eredeti forgalmazóját
időközben felszámolták. Végül találtunk
valakit, aki ebben tud segíteni. Remélhe-
tőleg mire e sorok megjelennek, a kút már
újra működni fog.

További észrevételeiket, kérdéseiket
várjuk a 7410152, üzenetrögzítővel ellá-
tott telefonszámon, valamint e-mail cí-
münkön: sahy@sahy.sk,

Lendvay István
a városi hivatal elöljárója

Postaláda – névtelen vonal
/Befejezés a 2. oldalról/

házak 2005-ben nem adómen-
tesek. Az új adótörvény nem
teszi lehetővé az önkormány-
zatok részére, hogy adómentes-
séget biztosítsanak, még akkor
sem, ha az adókezelő ezt általá-
nos érvényű rendeletébe foglal-
ja.

A lakástulajdon megszerzése
utáni 5 éves adómentességet,
valamint a családi házak hasz-
nálatbavételi határozat utáni 15
éves adómentességét a 317/92
sz. törvény biztosította, mely-
nek hatályát azonban az új,
582/2004-es számú törvény tel-
jes egészében megszüntetette.

Miért nem fizet adót a
szomszéd a kertért /lakásért,
földért stb/?

– Amennyiben az adó össze-
ge nem éri el a 100 koronát,
az adókezelő az adót nem veti
ki. A törvény ezzel a lehetőség-
gel az adókezelő magas költsé-
geit rendezi, ami nálunk egy

Turek Ágnes mérnök, a pénzügyi osztály vezetője /Befejezés a 19. oldalon/



Tisztelt polgártársak!
A háztartási hulladékkal történő gazdál-

kodás következménye, hogy idő előtt
megtelnek szemétlerakataink, ill. hogy
a hulladékelszállítás és -feldolgozás költsé-
gei, amit a lakosok és a cégek, szervezetek
fizetnek, állandóan emelkednek.

A honti és Ipoly menti tele-
pülések számára megoldást je-
lent az ÜVEG, a MŰANYAG-
és FÉMCSOMAGOLÁSOK
/sörös- és konzervdobozok/,
valamint a TÖBBRÉTEGŰ
CSOMAGOLÓANYAGOK
/például tejes és dzsúszos do-
bozok/ és a PAPÍRHULLA-
DÉK szelektív gyűjtése.

Így a háztartásokban a kö-
zönséges háztartási hulladék
mellett /ezt továbbra is a szo-
kott módon szállítjuk a szemét-
telepre/ külön gyűjtjük a sze-
lektív /elkülönített/ hulladékot.

E témakörrel minden pén-
teken 17.00 órakor a helyi
hangszóróban is foglalkozunk.

Bővebb felvilágosítással a
képviselők és a hivatalok /köz-
ségi és városi/ dolgozói is szol-
gálnak.

A sikeres gyűjtés érdekében
szórólapokat is készítettünk,
melyek útmutatást adnak az e-
gyes hulladéktípusok elkülöní-
téséhez, valamint rámutatnak
azokra az előnyökre, melyeket
a következetes szelektív gyűj-
tés eredményeként élvezhetnek.

Bízunk együttműködésünk sikerében.

Hogyan kezdjük a gyűjtést?
Májusban felkeresik önt a település

megbízott dolgozói, és a családi házakban
szétosztják az ötszínű zsákokat, melyek
átvételét aláírással igazolja. (Fontos tud-
nivaló: a zsákok a társulás tulajdonát képe-
zik, s csak a szelektív hulladékgyűjtés cél-
jára használhatók fel!)

A megfelelő zsákokban elhelyezett, el-
különített hulladékanyag elszállításának
idejét időben jelezzük önnek.

Az elszállításra kijelölt napon ön kiteszi
háza elé a zsákokat. Ezeket a szállítással
megbízott cég alkalmazottai kiürítik, majd

a zsákokat további használatra /gyűjtésre/
visszaadják önnek /beteszik az udvarba/.

A lakótelepek szokott helyein, ahol
most a nagy űrtartalmú konténerek állnak,
újabb 5 konténer kerül elhelyezésre. Eze-
ket a gyűjtött hulladékanyag-típusoknak
megfelelő jelöléssel látjuk el.

Hogyan gyűjtsük a papírt?
Családi házak: kék műanyagzsákba
Lakótömbök: a PAPÍR /PAPIER/ fel-

iratú konténerekbe
Mit gyűjtsünk:

– újságokat, folyóiratokat, könyveket, fü-
zeteket, papírlapokat, prospektusokat,
naptárakat, telefonkönyveket
– csomagolópapírt, papír- és kartondobo-
zokat, hullámpapírt

/A dobozokat kérjük a lehető legkisebb-
re összehajtani, összenyomni!/

Mit ne gyűjtsünk:
– élelmiszerrel, olajjal, kőolajtermékekkel
szennyezett papírt

– indigót, rétegelt papírt
– használt papírzsebkendőt
– vattát és vattakészítményeket
– használt papírpelenkát
– használt papírtörlőket
– celofánt

/Ezeket a kukaedényekbe tegyék./

Hogyan gyűjtsük a
műanyagflakonokat?

Családi házak: sárga mű-
anyagzsákba

Lakótömbök:  a MŰA-
NYAG /PLASTY/ feliratú
konténerekbe

Mit gyűjtsünk:
– italok műanyagflakonjait
– ecetes, étolajos, szörpös mű-
anyagflakonokat
– tisztító- és higiéniai szerek
műanyagflakonjait
– növényvédelmi szerek mű-
anyagflakonjait
– műanyagkupakokat
– jogurtok, vajak stb. mű-
anyagdobozait
– élelmiszerek, cukorkák, cso-
koládék, kozmetikai szerek, e-
gyéb használati eszközök mű-
anyag-csomagolását
– polietilén terítőket és abro-
szokat, fóliákat /kertészeti cél-
ra is/
– műanyagból készült játéko-
kat és háztartási eszközöket
– üres műanyagtubusokat
– műanyagkannákat

Mit ne gyűjtsünk:
– földdel, olajjal, élelmiszer-maradványok-
kal, festékekkel erősen szennyezett mű-
anyag-csomagolásokat
– poliészter, ill. polietilén tálcákat, dobo-
zokat, térkitöltő pótlásokat
– motor- és kőolajszármazékokkal szeny-
nyezett műanyag-csomagolásokat
– fém-, ill. pléhkupakokat
– fémmel vagy üveggel kombinált csoma-
golóanyagot
– textilanyaggal kombinált műanyagtás-
kákat, műanyagfóliákat
– mérgek és robbanóanyagok csomagoló-
anyagát

/Ezeket a kukaedényekbe tegyék./

A Hont–Ipoly Menti Települések Társulásának
szelektív hulladékgyűjtése

Osztályozza a hulladékot, pénzt takarít meg!
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Hogyan gyűjtsük az üveget?
Családi házak: zöld műanyagzsákba
Lakótömbök: az ÜVEG /SKLO/ felira-

tú konténerekbe
Mit gyűjtsünk:

– különféle üvegeket fém- vagy műanyag-
kupakok nélkül
– díszüveget, táblaüveget
– konzervált élelmiszerek, kompótok,
gyermektápszerek üvegpoharait
– ételízesítők, kávé... üvegpoharait

/Az üvegeket ne törjék össze!/
Mit ne gyűjtsünk:

– eltávolíthatatlanul bepiszkolódott /föl-
des, olajos, festékes.../ üvegeket
– porcelánt, tükröt, képernyőket, neoncsö-
veket, izzókat /villanykörtéket/,  autóüveget

/Ezeket a kukaedényekbe tegyék./

Hogyan gyűjtsük a fémet
tartalmazó csomagolóanyagot,

a hulladékvasat?
Családi házak: piros műanyagzsákba
Lakótömbök: a FÉM /KOV/ feliratú

konténerekbe
Mit gyűjtsünk:

– konzervdobozokat, befőttesüvegek
pléhtetőit, fémkupakokat
– sörös és üdítő italos pléhdobozait
– háztartási eszközöket /evőeszközök, da-
rálok, pléhbögrék, mixerek, kávéfőzők.../
– különféle fémalkatrészeket
– lakberendezési tárgyakat /varrógép, tűz-
helyek, kádak.../
– kerítéseket, vascsöveket
– kerti munkaeszközöket /talicska, eke,
gereblye, lapát, kapa, asó.../

Mit ne gyűjtsünk:
– robbanóanyagok és mérgek csomagoló-
anyagát
– egyéb mérgező anyagokat tartalmazó
csomagolóanyagot

/Ezeket a kukaedényekbe tegyék./

Hogyan gyűjtsük a többrétegű
kombinált

csomagolóanyagokat?
Családi házak: fehér műanyagzsákba
Lakótömbök: a VVKM feliratú konté-

nerekbe
Mit gyűjtsünk:

– tejesdobozokat
– üdítő-, ill. szeszes italok dobozait

Mit ne gyűjtsünk:
– robbanóanyag- és méregmaradványokat
tartalmazó dobozokat
– egyéb mérgező anyagokat tartalmazó
csomagolóanyagot

/Ezeket a kukaedényekbe tegyék./

X. Örökség Népfőiskolai Tábor
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Vasárnap, július 3.
16.00–18.00    Érkezés, elhelyezkedés
18.00 Megnyitó ünnepség – köszöntők:
– Duray Miklós, az MKP ügyvezető alel-

nöke, parlamenti képviselő
– Lezsák Sándor /Nemzeti Fórum, elnök,

országgyűlési képviselő/
– Száraz József, a Csemadok Országos

Tanácsának elnöke
– C. Tóth János /Határon Túli Magyarok

Hivatala/
19.00 Vas Ottó előadóművész műsora:

Magyarok – József Attila emlékére
19.30 Állófogadás – pohárköszöntőt

mond Lőwy János mérnök, Ipoly-
ság polgármestere

Hétfő, július 4.

  9.00 Dr. Bakay Kornél régész, törté-
nészprofesszor: Mit tehet a törté-
nettudomány a Kárpát-medence
magyarságának megmentéséért?

11.00 Kiss Dénes költő: Az ismeretlen
magyar nyelv

15.00 Tábori László keletkutató: Ókori
törvények és erkölcsi útmutatók

17.00 Kiss Irén kultúrtörténész: Ma-
gyar őstörténet szír forrásokban

20.00 A Pódium Varietas műsora

Kedd, július 5.

  8.30 Énekeljünk együtt! – népdaltanu-
lás Budai Ilonával

  9.00 Pap Gábor művészettörténész:
Attila ma

12.30 Nyers Csaba ötvösművész, mes-
terszakács magyar ebédje

15.00 Molnár V. József néplélekrajz-ku-
tató: Tegnap a Gyimesben jártam

18.30 Nyers Csaba magyar vacsorája
20.00 Chemez Farkas faragóművész ki-

állítása: Megtartó örökség

Szerda, július 6.

  8.30 Énekeljünk együtt! – népdaltanu-
lás Budai Ilonával

  9.00 Gál Péter József néprajzkutató:
Megtérés? Megtörés? Megtűrés?
Mit rejt magában a Szent István
– Koppány ellentét?

10.30 Badiny Jós Ferenc sumerológus
professzor köszöntése

15.00 Harangozó Imre néprajzkutató:
Asszonyaink párnára, ingre men-
tik a szűkülő hazát – adalékok a ré-
gi magyar népművészet vizsgálatá-
hoz és társaslélektani hátteréhez

20.00 Szőke István Atilla költő: Szava-
ink szárba szökkenő szentsége

Csütörtök, július 7.

  8.30 Énekeljünk együtt! – népdaltanu-
lás Budai Ilonával

  9.00 Friedrich Klára tanár – Szakács
Gábor dalszerző-énekes: Tatárlaka
titka

11.00 Marton Veronika sumerológus: A
sumir Bau istennő és a magyar
Boldogasszony

15.00 Kocsis István író: A Szent Koro-
na és az Európai Unió

17.30 Bíró József tanár: A szabir-ma-
gyarok őstörténete

20.00 Budai Ilona Magyar Örökség-dí-
jas népdalénekes: A mesék és a nép-
dalok szárnyán Erdélyben

Péntek, július 8.

  8.30 Énekeljünk együtt! – népdaltanu-
lás Budai Ilonával

  9.00 Szelestey László néprajzkutató:
Lóra, magyar! – ló- és lovasábrá-
zolások a magyar népművészetben

11.30 Záhonyi András történész: Az ősi
titkok nyomában

15.00 Szántai Lajos történész: Atillától
József Attiláig

17.30 Csete Ildikó textilművész: Az ala-
pítólevél térképen

20.00 Búcsúest

Szombat–vasárnap, július 9–10.

Magyar történelmi emlékek nyomában
a Vág mentén – honismereti kirándulás

A X. ÖNT ipolysági helyszíne: közép-
iskolai kollégium a katolikus plébánia-
templommal szemben a Káptalan utca sar-
kán.

Jelentkezéseket 2005. június 26-ig fo-
gadunk el.

Elérhetőségek: Palóc Társaság, 99122
Olováry (Óvár) 132., Szlovákia

Tel./fax:  047/4879115
E-mail: z.urban@paloctarsasag.real-net.sk

Palóc Társaság

Ipolyság, 2005. július 3–10.
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T ü s k é k Pillanatképek – szavakban

Egy paraszthajszálnyi
különbség

Májusi számunkban „ter-
mésígérőnek” tituláltuk a vi-
rágba borult fákat. Ez a meg-
állapítás az 15–20-i helyzetből
fakadt. Aztán jött – április 22-
én – a kellemetlen hidegzuhany.
Hajnalban Ipolyságon és kör-
nyékén -5-7 oC-t mutattak a hő-
mérők. Néhány nap múlva bar-
na színűre csúfultak a korábban
tejfehér cseresznyefák és ba-
rackfák. Ilyenkor azt szoktuk
mondani, hogy ember tervez,
Isten végez. Dicséretére válik
az említett hideghullámnak,
hogy amilyen gyorsan jött, o-
lyan gyorsan távozott is.

Május első napjai igencsak
ígeretesen köszöntöttek ránk –
2-án és 3-án 25 fok körüli nyá-
rias meleg simogatott, de nem
sokáig, mert az esőzések után
újra visszakacsintottak a deres
hajnalok egészen a hónap 12–
13. napjáig. Aztán 3-4 napig új-
ra a déli és délnyugati áramlás
növesztette az eléggé kisárgult
növényzetet. Aztán jött – 17-
én este, majd 18-án egész nap
– egy nagyon kiadós zápor és
zivatarsorozat. Még 19-én is
szinte egész nap permetezett az
eső.

Talán a gabonaneműeknek
kedvezett leginkább ez a vi-
szonylag hűvös május. Május
zárórésze: 32-35 oC körüli káni-
kula.

*
Fészekrakó kedvben voltak

lakóházunk környékén a stigli-
cek is. Negyedik emeleti abla-
kunkból és erkélyünkről több
fészket fedeztem fel égbe nyúló
fáinkon. A egyik borókafenyőn
tökéletes gömbölyűségre for-
málta a madárpár a fészket. Fi-

gyeltem, vártam, mikor jelen-
nek meg az „összkomfortos”
otthonban a tojások meg a fió-
kák. De minden óhajom hiú áb-
ránd maradt. Úgy látszik, a ma-
darak világában is vannak csel-
lengők.  Vagy valami ragadozó
áldozatai lettek?

*
Mind Szlovákiában, mind

Magyarországon sok bonyoda-
lom, kuszáltság adódott az é-
rettségik körül. Úgy látszik, e-
lőször az oktatási apparátus e-
gyes tagjainak kellett volna /új-
ra!/ érettségezniük, hogy aztán
érettségiztethessenek. Jövőre
már sikeresebben működik a
gépezet?

*
Május 18-án hallottuk –

többször megismételve – a Kos-
suth Rádióban, hogy Gyurcsány
Ferenc magyar miniszterelnök
a prágai Beneš-szobor felavatá-
sa kapcsán kijelentette: a kol-
lektív bűnösség elve a mai Eu-
rópában elfogadhatatlan. Nem
biztos, hogy a zsolnai polgár-
mesteri hivatalban is ugyanúgy
vélekednek!

*
Május 9-én Moszkvában a 2.

világháború európai befejezésé-
nek 60. évfordulója alakalmából
nagyszabású rendhagyó parádé
volt, melyen több mint 50 ál-
lam- és kormányfő vett részt.
Két balti ország – Észtország
és Litvánia – első emberei távol
maradtak a győzelmi parádéból.
Úgy látszik, nincs olyan emberi
győzelem, amely tökéletes len-
ne, és mindenkinek kedvére va-
ló. Az emberiség még tovább
próbálkozhat, hogy ezen a téren
is – ha egyáltalán lehet – elérje

Az élet nagy rejtelmeiben
kutakodó tudósok szenzációs
felfedezést tettek: mindössze
egy százalék DNS-beli eltérés-
nek köszönhető az ember és a
csimpánz közti különbség. Lát-
szólag ennyit finomított a Te-
remtő kísérletezgetései köze-
pette a „kedves rokon” minden
tulajdonságot eleve megszabó
és tároló „központi adatbázi-
sán”, hogy megalkothassa a
teremtés koronáját. Ugyancsak
ki lehetett fáradva az Úr, ha már
ily csekély javítással beérte, mi-
vel egy százaléknyi mennyiség
az esetek túlnyomó többségé-
ben szinte elhanyagolható tételt
jelent.

Mélyreható elemzés nélkül is
látható azonban, hogy esetünk-
ben gigantikus nagyságrendű
lehetett az a bizonyos egész,
hiszen töredékéből tűrhetően
elboldogultunk kurtának aligha
nevezhető történelmünk folya-
mán. Bizonyára időbe telik, míg
az arra hivatottak minden kétsé-
get kizáróan megállapítják majd
a differenciálódást előmozdító
sajátosságokat. Előbb-utóbb ki-
derítik az eredeti kódot, mely
alapján az ember kiemelkedett
az állatok közül, s csupakéz
rokonaitól eltérően uralni kezd-
te az őt körülvevő világot. Ural-
kodásban pedig tréfát nem is-
merünk! Nos, úgy is nézünk ki!
Alkalmazva a rendkívül kényel-
mes nézetet, hogy a földkerek-
séget igényeink nyakló nélküli
kielégítése céljából alkotta a
Gondviselés, kénytelen-kellet-
len szemben találhatjuk magun-
kat a megdöbbentő ténnyel,
hogy felsőbbrendűségünknek
befellegzett. Merthogy nincs mi
felett felsőbbrendűnek lenni.

Bár bő kétszáz évvel ezelőtt
halványlila gőzük sem lehetett
a filozófusoknak az élő szerve-
zetekben található csavaros
szerkezetű izékről, azért a lel-

kük mélyén sajdították, rossz
irányba törekszik az emberi faj,
túl messzire került az életet adó
anyatermészettől. Erősködtek
eleget, hogy „vissza a fára”, de
eszükbe nem jutott volna biz-
tonságos házaik helyett holmi
madárfészekbe költözni, vagy
esetleg naphosszat vakarózva
lógni egy vastagabb faágról.
Csupán igyekeztek némi egyen-
súlyt teremteni az emberi kultú-
ra, valamint az erőteljesen fejlő-
dő tudományok és a gyors tem-
póban átalakuló társadalom kö-
zött, hiszen kultúra nélkül el-
képzelhetetlen a társadalom,
társadalom nélkül nem lehet tu-
domány, tudomány hiányában
pedig óhatatlanul elsorvad a
kultúra. Bármelyik összetevő
egyoldalú, öncélú vagy erőlte-
tett növekedése a másik kettő
elkerülhetetlen pusztulását von-
hatja maga után. Ha arra gon-
dolok, hogy az említett tétellel
már kétszáz évvel ezelőtt tisztá-
ban voltak a gondolkodók, nem
is tűnik olyan soknak az egy
százaléknyi „előny”, mert jósze-
rivel még mindig ugyanazon
probléma előtt tanácstalanko-
dunk.

Az élővilág rombolásában a-
zonban folyamatosan jeleske-
dünk, mintha a csimpánzoktól
megkülönböztető paraméte-
rünk az önpusztítás és a meg-
semmisítés jelrendszere lenne.
Kivágjuk a fát, mert túl nagy,
mert bolyhosat virágzik, mert
parkolót kell építeni, mert…
Mert gondjaink gyors és végle-
ges megoldásának tűnik az el-
járás. De még mennyire végle-
ges! És végzetes! Eltűnik egy
fa, eltűnik a természet zárt rend-
szeréből egy láncszem. Lesz
szabad tér, szép kilátás a szom-
széd kertjére, de az aszfalt aka-
dálytalanul onthatja a forrósá-
got. Nincs tüsszögtető moly-
hocska, nincs madárfészek,

füttykoncert és gyümölcster-
més. Van légy, szúnyog, pond-
ró, dögivel. Ma nem kell a
lombkorona, holnap ne kelljen
a levegő! Csak egy láncszem az
egészből, s annyi másikat ki-
iktattunk már!

Egy százaléknyi különbség.

A természet titka, mennyire sok
ez, vagy kevés. A harmadik év-
ezred embere, úgy tűnik, nagy
igyekezettel munkálkodik az el-
tüntetésén. Ha így folytatja, si-
kerrel járhat. A csimpánzok
nem fognak örülni neki.

B. Szabó Márta
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N o r m á l i s ?vagy legalább megközelítse a
tökélyt. Elképzelésem szerint
fegyverekkel nem tudjuk elérni
ezt a netovábbot.

*
Nyugdíjrendszer szlovák

módra. Így minősíthetném a
modern társadalom vívmányát.
Mit szült ez Szlovákiában? Egy
példával illusztrálom. Két peda-
gógus középiskolásként ugyan-
azon padban ült. Az egyik egye-
temet, a másik főiskolát vég-
zett. Az egyetemet végzett –
mivel a sors úgy hozta – 61 éves
korában nyugdíjba vonult a régi
rendszer szerint. A másik 2004-
ben, már az új törvény szellemé-
ben. Az egyetemet végzett
nyugdíja 8000 korona, a mási-
ké 13 ezer ötszáz korona. Nyu-

A hosszú tél, majd az azt kö-
vető esők után végre megjött a
meleg idő. Hétágra süt a nap,
gyorsított ütemben ébred a ter-
mészet. A fákon már terebélyes
lombok, a fű megállítathatatla-
nul nő.

A fű. A város területén is sok
zöldövezet van – hálistennek.
Az viszont már nem hálisten-
nek, hogy ellenőrizetlenül, sza-
bályozatlanul nő a fű egyre na-
gyobbra. Néhány napja itt-ott
már kezdték vágni, de ki tudja,
milyen okból, egy kis idő után
ez abbamaradt. Azt mondják, a
zöldövezet nyugtatja a szemet,
de mai állapotában inkább pro-
vokálja az ember idegrendsze-
rét. Vegyük például a szúnyo-
gokat: azok kimondhatatlanul
örülnek az ilyen ideális kvár-
télynak. Ami a legbosszantóbb:
a játszóterek /például az Észak
lakótelep/ területén eszébe sem
jutott senkinek a fűnyírás. A
szülők talán már azon gondol-
kodnak, hogy nyomkövetővel
lássák el porontyaikat, ha ját-
szani mennek, különben ment-
hetetlenül elvesznek a fűben.
Ahol azelőtt le is vágták, az sem
a nyírást végzők esztétikai és
szakmai érettségét dicséri. A
sávokban megmaradt fűcso-
mókkal éktelenkedő parkok
még a legkisebb esztétikai ér-
zékkel megáldott emberben is
ellenszenvet váltanak ki. Egy
munkaadó rendszerint ellenő-
rizni szokta az elvégzett munka

minőségét, és aszerint jutalmaz-
za a dolgozót. Megfizeti, ha jól
végzi el, vagy elzavarja, ha kon-
tármunkát végez. Vagy talán e-
zért maradt abba nálunk a fűnyí-
rás?

Ha már a lakótelepekről be-
szélünk: a lakások túlnyomó
többsége már magántulajdon. A
lakásokon kívül azonban van-
nak közös használatot szolgáló
egyéb helyiségek is, amelyekért
a lakók közösen felelnek. E-
gyesek ennek ellenére még eze-
ket is saját tulajdonuknak tekin-
tik. Kilincsek, villanyégők tűn-
nek el sűrű rendszerességgel,
nemegyszer villanykapcsolók
is. Le kell mosni az autót, meg
kell locsolni a kiskertet – sok
lakó ezt a közösből teszi. A la-
kótársak meg az eget rogyasz-
tanák le a vízszámla láttán. Az
utóbbi időben egyre többet át-
kozódunk, sok esetben megala-
pozottan. Nyomaszt bennünket
a munkanélküliség, a kicsi kere-
set, a létbizonytalanság, és hogy
ez még ne legyen kevés, saját
magunknak is okozunk problé-
mákat. Hát kell ez nekünk?

A lakótelepi lakásokban
szükségből lakunk együtt. Mi-
ért nem igyekszünk hát úgy e-
gyütt élni, hogy az a legmegfe-
lelőbb legyen a számunkra? Ha
már nincs bennünk elég önkont-
roll és türelem, legalább méltó-
ságunk legyen! Állítólag ez tett
minket a teremtés koronájává.

Belányi Gyula

godtan beszélhetünk elképesztő
szociális diszkriminációról. I-
lyen vadhajtásai is lehetnek vad-
kapitalizmusunknak? A képvi-
selő urak esze hol járt, amikor
ezt a törvényt tárgyalták?

*
Közterület-fenntartó üze-

münk vezetősége valószínűleg
úgy gondolkodik, hogy a követ-
kező évekre is bőséges munka-
lehetőséget biztosít alkalmazot-
tainak. A Vajanský utca lakóhá-
zainak mindkét oldalán nem
hajlandó /legalább is eddig/ le-
kaszálni a sok helyen derékig é-
rő gyomot és füvet. Hadd le-
gyen jövőre is vetőmag! Vagy
ez az utca végzetes mostoha-
gyereke a városnak?

/ás/

Honti
Múzeum

Júliusi–augusztusi
nyitvatartási idő

Hétfő:  szabadnap
Kedd: 9.00 – 16.00
Szerda: 9.00 – 16.00
Csütörtök: 9.00 – 16.00
Péntek: 9.00 – 16.00
Szombat: 8.30 – 12.00

Ipolysági Városi Könyvtár

Hétfő: szünnap
Kedd: 13.00 – 16.00
Szerda: 9.00 – 11.30 13.00 – 18.00
Csütörtök: 9.00 – 11.30 13.00 – 16.00
Péntek: 13.00 – 16.00
Szombat: szabadnap

Júliusi–augusztusi nyitvatartási idő

Simonyi Lajos Galéria

Hétfő:    szünnap
Kedd: 8.30 – 16.00
Szerda: 9.30 – 17.00
Csütörtök: 8.30 – 16.00
Péntek: 8.30 – 16.00
Szombat: 8.30 – 12.00

Júliusi–augusztusi nyitvatartási idő

Belépti díjak
Felnőttek: 15 korona

Nyugdíjasok: 10 korona
Diákok: 5 korona

Iskolai csoportok: 3 koro-
na /személyenként/

végzésnél 97-110 korona között mozog.
Városunk 50% -os adókedvezményt

nyújt, amennyiben a természetes személy
/adóköteles/:
– egészségileg súlyosan károsult /ZŤP/
igazolvánnyal rendelkezik,
– 70 éven felüli,
– vagy szociális rászorultságban van.

Ez a kedvezmény a 8/2004 számú álta-
lános érvényű rendelet értelmében az épít-

Gyakori kérdések az ingatlanadó változásáról
/Befejezés a 15. oldalról/ ményekre és a földekre vonatkozik azzal

a kikötéssel, hogy a tulajdonos az ingatlant
saját célra és nem válalkozásra használja.

Mi a teendő, ha nem tudom egy ösz-
szegben kifizetni az adót?

– A pénzügyi osztály adórészlegén írás-
ban kérhető a részletfizetés. A megegyezés
után az adótisztviselők megvárásra kiállít-
ják az írásos beleegyezést. Ennek feltétele
az első részlet helyszínen történő kifizetése.

Turek Ágnes mérnök
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A klasszikus zenét játszó ze-
nészek homloka gyakran rán-
colt. Nagyon kell koncentrálni.
Ám amikor beléptem az Ipoly-
sági Művészeti Alapiskola kon-
certtermébe, a komor feszült-
ség helyett egy családias légkör-
be csöppentem. Egy lazán, ott-
honosan viselkedő úr fehér gar-
bóban fogta a kezében a hege-
dűt, és már a koncert előtt fel-
vette a közönséggel a kapcsola-
tot. Nem hiányzott soha a mo-
soly az arcáról. Szabó Zoltán
magyar származású hegedűmű-
vész, koncertmester, a Towson
University Baltimore (USA) ta-
nára és Eva Mengelkoch né-
met zongoraművésznő /szintén
az említett egyetemen zongora-
tanára/ adott koncertet – Luga-
no és Budapest között – Ipoly-
ságon is, mellyel támogatni kí-

vánták városunk kulturális éle-
tét.

Profizmusról árulkodott a
művek megválasztása. Igényes
és egyben jól hallgatható kom-
pozíciókat hallottunk a barokk-
tól a 20. századig. A szerzőkről

és műveikről hallhattunk érde-
kességeket (pl. hogy Tartini jól

vívott). Úgy tűnt, Bartók, az
otthon közelsége miatt, még na-
gyobb érzelmeket váltott ki
benne (is). Brahms D-moll szo-
nátáján viszont bemutatta a he-

gedű technikai határait. A leg-
jellemzőbb talán, ha ezt mon-
dom: szívből jött minden hang.

Eva Mengelkochnak szigo-
rúbb volt a tekintete, de játszi
könnyedséggel haladt át a tech-
nikailag legnehezebb részeken
is. A két zenész nagyon figyelt
egymásra. A zongorán olyan a-
lapot produkált, amire bármit
lehetett építeni.

Többször hívta vissza őket
a lelkes taps a színpadra. Azon
kívül, hogy kiváló emberek ki-
tűnő előadását láthattam, még
egy érzés örökre megmarad
bennem az előadásból: boldog
ember az, aki azt csinálhatja egy
életen keresztül, amit a legjob-
ban szeret. Bár ott lett volna
több pályaválasztás előtt álló
fiatal...

Srna Pál

Ö r ö m z e n e  a  z e n e i s k o l á ba n

Hasznosat, praktikus dolgokat szeret-
nél tanulni? Nem szeretnél vállalkozó len-
ni, de érdekel a kommunikáció? Képes
lennél fejleszteni, szebbé, élhetőbbé tenni
a környezetedet? Szeretsz csapatban dol-
gozni? Készítettél már üzleti tervet? Lenne
ötleted, de nem tudsz kitől tanácsot kérni?

Nyáron egy hétre a felső-csallóközi kis-
város, Somorja, az üzleti kommunikáció
képzésének központjává válik. Gyere, hogy
kipróbálhasd, mi mindenre vagy képes!

A program kezdeményezője a magyar-
országi Calasantius Ösztöndíj Alapít-
vány (www.ctpinfo.hu), szponzora Lauer
Edith, az Amerikai-Magyar Koalíció kép-
viselője (USA). Az alapítvány egyik leg-
jelentősebb programja a Calasanctius Trai-
ning Program (CTP), amelyet dr. Forgách
Péter Amerikában élő magyar szemsebész
hozott létre 1994-ben. A magánerőből
fenntartott, diplomához vezető ösztöndíjat
adó civil kezdeményezés célja a magyarság

szolgálata iránt elkötelezett szakemberek
támogatása, képzése az USA-ban. A fia-
talok visszatérve odahaza szolgálják saját
és országuk gyarapodását.

A CTP „öregdiákcsapata” (alumni)
2000-től minden év nyarán Csíkszeredában
(Románia) egyhetes nyári ifjúsági üzleti
kommunikációs képzést tart. Ezt a sikeres
programot hozzák el most Felvidékre, So-
morjára is. 2005. július 18-a és 23-a kö-
zött a Somorjai Városi Művelődési Köz-
pontban várják az érdeklődőket. Olyan
17-19 éves középiskolásokat keresnek,
akik Somorja környékén élnek, vagy meg
tudják oldani a program idejére somorjai
tartózkodásukat. A tábor nem bennlaká-
sos, a résztvevők étkezése azonban megol-
dott.

A szakmai programok reggeltől késő
délutánig tartanak, az esti órákban szóra-
kozásra is lehetőség nyílik. A fiatalok elő-
adásokat hallhatnak, felépítenek egy vir-

Felső-csallóközi Ifjúsági Üzleti Program Somorján

Tanulj, vállalkozz és boldogulj a szülőföldeden!
tuális céget, üzleti tervet készítenek, ame-
lyet szakmai zsűrinek mutatnak be. A sike-
res résztvevők értékes díjakat nyernek.

35-40 diákot tudnak fogadni, akiket az
írásos jelentkezésük, rövid bemutatkozá-
suk alapján választanak ki. A bejutott je-
lentkezők levélben meghívást kapnak a
programra. A részvétel ingyenes. A költ-
ségeket a Calasanctius Ösztöndíj Alapít-
vány téríti.

Jelentkezés 2005. június 15-ig az a-
lábbi címeken:
– Pogány Erzsébet, a Szövetség a Közös
Célokért irodaigazgatója, 93101 Samorín,
Duna u. 5.; e-mail: pogany@szakc.sk; tel.:
0907-890974.
– Matus Tibor, a Somorjai Helyi Fejlesz-
tési Központ vezetője; tel.: 0905-447196;
e-mail: matust@stonline.sk.

Tóth Zoltán
Calasanctius Ösztöndíj Alapítvány

igazgató, programvezető


