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A nagyfokú mun-
kané lkülisé g  c sök-
kentése  é rdeké be n
milye n inté zke dé se -
ket tesz a város veze-
tése?

– A regisztrált mun-
kanélkü liek aránya
2002-ben elérte a 24,2
%-ot. Mára ez az arány
14,3  %-ra csökkent .
Ez a majdnem 10 %-os
csökkenés örvendetes tény, amely
részben az új munkalehetőségeknek
köszönhető, illetve annak, hogy lehe-
tőség nyílt a külföldi munkavállalásra
is.

Városunkban a 90-es évek végén
két belga cég telepedett  le, melyek
bőrhuzatok varrásával foglalkoztak.
Tavaly az egyikben bővítésre került
sor: már kész bútorokat is szerelnek
össze az üzemben. Ezáltal 50 új mun-
kahely létesült. A cégnek jelenleg 130
alkalmazottja van, és még további bő-
ví téseket is terveznek. 2004-ben a
volt gabonafelvásárló raktár területén
egy német cég autóalkatrészeket és é-
desipari csomagolóanyagok gyártását
kezdte meg. Jelenleg 110  személyt
foglalkoztat az üzem. A múlt év őszé-
től egy újabb belga cég a Kovomont
/volt Strojstav/ területén 40 főt alkal-
maz az autógyártásnál használt szer-
vizkocsik gyártásához.

A képviselő-testület által jóváha-
gyott városfejlesztési tervben egy ipa-
ri zónát alakítottunk ki a város szélén,
mely iránt már újabb befektetők is ki-

Válaszol Lőwy János mérnök,
Ipolyság polgármestere

A Honti Lapok kérdez

nyilvánították érdek-
lődésüket.

Meggyő ző dés em ,
hogy 2006  végére a
munkanélkül iség I-
polyságon 10  % alá
csökken.

Milyen be ruházá-
sok várhatók Ipoly-
ságon a  köze ljövő -
ben?

–  A városvezetés
többéves igyekezete eredményes volt.
Sikerü l t elő teremteni  a szükséges
pénzforrásokat a város csatornaháló-
zatának bővítésére a homoki, tesmagi
és a pereszlényi városrészekben, illet-
ve a szennyvíztisztító állomás hatás-
fokának fokozására. A Nyugat-szlo-
vákiai Vízművek projektjét a környe-
zetvédelmi  minisztérium elfogadta,
ennélfogva erre a komoly beruházásra
244,775 millió korona vissza nem té-
rítendő támogatást kapunk. A közel-
jövőben lezárul a beruházó kiválasz-
tása, és az ősz folyamán megindul I-
polyság tö rténelmének legnagyobb
beruházása, amit 2006 végéig szeret-
nénk befejezni. Az ipolysági csator-
nahálózat teljes kiépítése után váro-
sunk eleget fog tenni a potenciális be-
ruházók egyik fő elvárásának.

Meggyőződésem, hogy ez a beru-
házás nagymértékben javítja életkö-
rülményeinket, ami a jövőben nagy-
ban felkeltheti a befektetők irántunk
való érdeklődését.

Köszönöm a válaszokat.
Kajtor Pál
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Ülésezett az ipolysági képviselő-testület

Postaláda – névtelen vonal

Megszületett Ipolyság oktatási koncepciója

A városháza előcsarnokában elhelye-
zett postaládában talált olvasói észrevé-
telre válaszolunk.

Egy  olvasónk arra kér, nézzünk utá-
na, hogy a levelében feltüntetett kutya
be volt-e oltva veszettség ellen.

– Az állami járvány-egészségügyi hiva-
tal valóban veszettség elleni intézkedésre
hívta fel a figyelmet, és utasította a lakos-
ságot a kutyák és a macskák veszettség

Lehet, hogy hagyományossá válik: e-
zentúl az ipolysági képviselő-testület tel-
jes létszámban /13/ tartja havi tanácsko-
zásait. Ennek többféle magyarázata is
születhetne, de bízzuk ezt választóink
fantáziájára. A június 29-én tartott ülést
Lőwy János mérnök, polgármester nyi-
totta meg és vezette.

A napirend jóváhagyását követően
Lendvay István mérnök, városi elöl-
járó az esedékes határozatok teljesítésé-
ről szóló jelentést ismertette, amelyet
igennel minősítettek a képviselők.

A város és a különböző társadalmi
/civil/ szervezetek együttműködését ösz-
szefoglaló jelentés leglényegesebb doku-
mentumai az egyes szervezetek 2005. é-
vi tevékenységét dokumentáló munka-
tervek voltak. A következő szervezetek
küldték el munkatervüket: a Honti Mú-
zeum és Galéria Baráti Köre, az Ipolyság
Város Pecsétje Alapítvány, a Csemadok
Ipolysági Alapszervezete, a Matica slo-
venská Helyi Csoportja, a Pongrácz La-
jos Társaság, az érsekújvári székhelyű
Regionális Művelődési Központ ipoly-
sági kirendeltsége. Természetesen, van-
nak egyéb társadalmi szervezetek is. A
felsoroltakat azért emeltük ki, mert ezek
rendszeres kulturális tevékenységet fej-
tenek ki, s együttműködnek a városi ön-
kormányzattal.

A fejlesztési programról tárgyalva sa-
játos jelenséggel nézhettek szembe a
képviselők. Pereszlény városrészben
megépült a vízvezeték, de a lakosok ed-
dig nem éltek /élhettek?/ a lehetőséggel,
hogy családi házukba is bevezessék a vi-
zet. Ugyanis olyan kevés az érdeklődő,
hogy nem tudnak eleget tenni a törvényi

elvárásoknak: csak kellő számú fogyasz-
tó esetében működtethető a vezeték,
főleg higiéniai szempontból. További ér-
dekesség: a Műszaki Szolgáltatások Ü-
zeme /MSZÜ/ a helyi utak javítására
fordítandó félmilliónyi összegből eddig
csak 100 ezer koronát használt fel, ho-
lott a város sok útja katasztrofális álla-
potban van. Remélhető, hogy nem várja
meg a vezetés az esős őszi napokat. Ör-
vendetes viszont, hogy a Nyugat-szlová-
kiai Csatornaművek Társaság a közeljö-
vőben elkezdi a csatornahálózat építé-
sét a homoki, pereszlényi és tesmagi vá-
rosrészben, illetve felújítja a tisztítóállo-
mást. És mi lesz a városi hangszóróval?
Toldozása-foltozása szüntelenül zajlik,
de mivel az egész rendszer nem a leg-
megfelelőbb, ezért úgy látszik, hogy a
kisebb-nagyobb hibák állandósult javít-
gatása csak a pénzeszközök fölösleges
elherdálását jelenti. Az Ifjúság utcai
alapiskolák épületének rekonstruálá-
sához a város elkészítette a tervet, pro-
jektet dolgoztatott ki anyagi források el-
nyerésére az európai alapokból, de – saj-
nos – a dotációk elosztásának első for-
dulójában nem volt sikeres.

Nagyon szükséges, s a regionális ok-
tatásügy irányításában fölöttébb hasz-
nosítható dokumentumnak, háttéranyag-
nak minősíthető A városi önkormányzat
hatáskörébe tartozó oktatási intézmé-
nyekkel foglalkozó koncepció /Stratégia
és kitekintés 2010-ig/.  Ebből a kitűnő
elemző munkából sok hasznos ötletet,
elképzelést és megoldást lehet kifacsar-
ni. Az összeállítók /szerzők/ talán több
figyelmet szentelhettek volna az egyházi
iskoláknak és a középiskoláknak, illetve

az inasiskoláknak. A vállalkozói /gazda-
sági/ szférával is következetesebben
szembesíteni kellett volna az anyagot. A
gondosan összeállított táblázatok átte-
kintik a város és régió népesedési hely-
zetét, az iskolák és óvodák tanulóinak,
oktatóinak, nevelőinek és segédszemély-
zetének létszámát. Megfelelő figyelem-
ben részesül a nemzetiségi oktatásügy
is. Komoly problémaként tünteti fel a
dokumentum a születések számának ál-
landó csökkenését, aminek – részben –
a régió rossz gazdasági helyzete az o-
ka.

A képviselőknek újra alkalmuk nyílt
arra, hogy véleményezzék, esetleg mó-
dosítsák a XXIV. Honti Kulturális Na-
pok programját. Az előterjesztők szerint
is még elképzelhetők kisebb módosítá-
sok.

A képviselők tudomásul vették az a-
nyakönyvi hivatal és a közös körzeti hi-
vatal munkájáról szóló jelentést. Jóvá-
hagyták a képviselő-testületi ülések kö-
vetkező félévi munkatervét, valamint az
Energo-Bytos és a Műszaki Szolgáltatá-
sok Üzeme közti szerződést, illetve a
Chryzantéma temetkezési vállalat és a
város közötti szerződést a városi temető
üzemeltetéséről és gondozásáról. Az
utóbbival kapcsolatban a védett sírhe-
lyek és sírboltok gondozásáról szóló a-
dalékot, valamint a részben védett sír-
helyek jegyzékét, illetve a sírhelyek és
sírboltok bérleti díjának árjegyzékét.

A képviselők döntése értelmében a jö-
vőben körforgalom segítségével irányít-
ják a Fő téren a közúti forgalmat. A Taxi
elnevezésű társaság gépkocsijai ezentúl
a város által kijelölt helyen várakozhat-
nak.

Dr. Hunčík Péter bérli a jövőben az
ortodox zsinagógát /Casablanca/. A vele
kötendő szerződés értelmében kulturá-
lis központtá /színházterem stb./ alakítja
át a bérlő az épületet.

A képviselők igent mondtak arra is,
hogy a város kezességet vállal azért a
2,214 millió koronáért, melyet a Hont–
Ipoly menti régió községei kapnak az Új-
rahasznosítási Alapból a szelektív hulla-
dékgyűjtés biztosítására. Egyetértettek

elleni kötelező oltásására. Utánajárunk,
hogy a levélben említett kutya gazdája e-
leget tett-e a felhívásnak.

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

Lendvay István
a városi hivatal elöljárója /Befejezés a 4. oldalon/
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2005-ben

Esem énynap tárEsemények, tárgyalások,
kezdeményezések a városházán

Júl. 1., 17.00 – Zsidók és holokauszt Ipolyságon 1938–1944;
Baki Attila előadása a Magyar Közösségi Házban a
Honti Múzeum és Galéria Baráti Körének szervezésében

Júl. 1., 18.00 – Eldad Tarmu /USA/ és a Nothing But Swing
Trio dzsesszkoncertje a Menora Saag Centrum Artisban

Júl. 2. – Falunapi ünnepségek Nagytúron
Júl. 3. – Gyermeknapi rendezvények Ipolyfödémesen
Júl. 3–10. – X. Örökség Népfőiskolai Tábor a szaktanin-

tézet kollégiumában
Júl. 4., 17.00 – Az Ördögszekér Vándorszínház és a 13-

as Stúdió Színjátszó Együttes vendégszereplése a vá-
rosháza színháztermében

Júl. 9. – Gyermeknapi rendezvények Tesmagon
Júl. 14-ig – A Váci Múzsa Képzőművészet- és Tudo-

mányápoló Egyesület kiállítása a Menora Saag Centrum
Artisban

Júl. 18-ig – Blaškovič  Natália festett selyemkendői,
selyem- és üvegfestő alkotásai – kiállítás a könyvtárban

Júl. 26., 18.00 – A Froy Aagre kvartett /Norvégia/ dzsessz-
koncertje a Menora Saag Centrum Artisban

Júl. 27–30. – Íjásztábor Szalatnyán
Előkészületben: Lábik János-kiállítás a galériában /július

közepétől/

Jú liu si ren de zvén ye k

– Lőwy János mérnök, polgármester a Dunavölgy bizottság
tagjaként részt vett a bizottság Budapesten megtartott ülésén
/május 27./.

– Városunk polgármestere Kemence polgármesterének meg-
hívására részt vett a község falunapi ünnepségén /május 28./.

– Lőwy János polgármester és Lendvay István, a városi hiva-
tal elöljárója a városi hivatalban bevezetendő ISO vezetőminősí-
tési rendszer bevezetésének előkészítéséről tárgyalt a rendszer
projektmenedzserével /május 30./.

– A városházán sor került az idei Honti Kulturális Napok elő-
készítő bizottságának ülésére. A bizottság a képviselő-testületnek
elfogadásra javasolta az eseménysorozat programjavaslatát /jú-
nius 1./.

– A város polgármestere projektmenedzserekkel tárgyalt az
Interreg III pályázati kiírásokról /június 2./.

– Pőstyén város polgármesterének meghívására Ipolyság pol-
gármestere részt vett a fürdőváros által szervezett városi ünnep-
ségeken /június 6./.

– Lőwy János Mária Kadlečíkovával tárgyalt az Ipolyság–
Drégelypalánk közti vasútvonal újraépítésének lehetőségeiről
/június 7./.

– Lőwy János és Lendvay István képviselte városunkat az
Ipolyságon megrendezett járási tűzoltócsapatok versenyének ün-
nepélyes megnyitóján és a versenynap kiértékelésén /június 7./.

– A polgármester részt vett a Nyugat-szlovákiai Vízművek
Rt. közgyűlésén /június 9./.

– Városunk polgármestere részt vett a mezőgazdasági szak-
tanintézetben szervezett nemzetközi sportnap megnyitóján. Ezu-
tán hivatalában fogadta Szécsény városának és középiskoláinak
küldöttségét. A délutáni órákban Gyügyön tárgyalt a város és a
Szlovák Vasutak Rt. képviselőivel a Zólyom–Ipolyság közötti vas-
úti személyforgalom újraindításának lehetőségeiről /június 10./.

– Városunk vezetői részt vettek az Energo-Bytos Kft. évzáró
közgyűlésén, melyen a társaság tavalyi gazdálkodásának eredmé-
nyeit tárgyalták meg /június 13./.

– A polgármester részt vett a Szlovákiai Városok és Falvak
Társulása tanácsának ülésén /június 15–16./.

– Lendvay István mérnök, a városi hivatal elöljárója és Sker-
lec Károly, az Energo-Bytos Kft. igazgatója részt vett azon a
Besztercebányán megtartott nemzetközi szakelőadáson, melynek
központi témája a hőenergiával kapcsolatos jogszabályok szlová-
kiai alkalmazása volt /június 16./.

– Lőwy János a Szlovák Olimpiai Bizottság képviselőivel tár-
gyalt Pozsonyban /június 17./.

– A polgármester interjút adott az Új Szó munkatársának a
város aktuális problémáiról /június 18./.

– A város vezetői Szécsény polgármester asszonyával és jegy-
zőjével tárgyaltak a két város együttműködési lehetőségeiről /jú-
nius 23./.

ly

Házasságot kötöttek
Június 4.  –  Kajtár Nicolette és Gyenes Péter
Június 11.  –  Deák Henriett és Pál Gyula
Június 18.  –  Páterka Katalin és Lacko Gábor
Június 18.  –  Névtelen Mónika és Tamáš Marian
Június 25.  –  Magyar Alica és Bukta Erik

Ipolysági újszülöttek
Gazdík Vivien  –  2005. június 1.
Kovács Kevin  –  2005. június 4.
Kovács Dávid  –  2005. június 4.
Zlatner Dominik  –  2005. június 23.
Kürthy Virág  –  2005. június 24.

Elhunytak
Pleva Erzsébet /* 1939/  –  június 1.
Masarovič Etel /* 1914/  –  június 3.
Irma Záslavová /* 1943/  –  június 6.
Škrabák István /* 1949/  –  június 14.
Molnár Szilveszter /* 1955/  –  június 16.
Krajčír Marianna /* 1946/  –  június 23.
Mervicz Bertalan /* 1935/  –  június 23.
Špan Emília /* 1921/  –  június 26.
Virág Mária /* 1924/  –  június 26.
Ličko Mária /* 1918/  –  június 29.
JUDr. Hunčík László /*1923/  –  június 30.
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Félkeresztek – katonás rendben

Jelenségek

Amikor június utolsó harmadában
egyre gyakrabban és erőteljesebben su-
hint meg a búzamezők és árpaföldek ka-
lászrengetegének sajátos illata, sokszor
mindinkább fékezhetetlenné viharosodó
nosztalgiával gondolok gyermek- és ifjú-
korom egyik meghatározó élményforrá-
sára – az aratásra.

A negyvenes évek második felében
meg végig az ötvenes esztendőkben –
gyermekkori és kamaszkori eszmélésem
idején – falunk határát kis- és középpa-
rasztok művelték. A háború utáni silány
gazdasági feltételek, a deportálások és
kitelepítések hátborzongató lehetősége
és valósága, az ingatag politikai helyzet
guanóként rátelepedett az emberi lelkek-
re. A parasztember azonban a rá jellemző
szívóssággal – s talán daccal is – tette a
dolgát: szántott, vetett s aratni kívánt.
Hétéves voltam ekkor, de emlékezetem-
ben kitörölhetetlenül rögzültek a reg-
gelenként a különböző határrészek, dű-
lők felé araszolgató lovas, tehenes vagy
ökrös fogatok. Az évszakok, a föld cso-
dálatos varázsa, a szüntelenül ösztökélő
természet még a legborongósabb lelkűe-
ket is munkára serkentette.

1947 aratása lehangoló volt. A gabona-
földeken nem szépen formált félkeresztek,
hanem gubancos gyomkupacok sorakoz-
tak. Ahogy az idősebbek szokták emleget-
ni: az árpa elvetésétől az aratásig alig hul-
lott néhány cseppnyi eső. A magtárak, a
kamrák kongtak az ürességtől.

Manapság – ahogy gyakran halljuk és
olvassuk – nem gabona-, hanem raktár-
szűkében vannak a közép-európai térség
országai. Az emlegetett szűk esztendő-
ben szinte cinikusan hancúroztak a me-
zőkön, padlásokon és a pajtákban a kü-
lönböző rágcsálók. Még ezek is súlyos-
bították a helyzetet.

Majdnem ennyire gyenge gabonater-
més volt vidékünkön 1954-ben is; ekkor
is csak ritkán tarkították a holdképű tar-
lót a félkeresztek.

Aratás előtt nyüzsgött a falu: a kaszás
előszedte az aratási eszközöket: a ka-
szán kívül a fenőkövet és -tokot, a kala-
pácsot, a fából készült kévékötőt /kru-
tert/ s a habarék összegyűjtésére szolgá-
ló széles gereblyét. A gazdasszony az
élelmezés eszközeit: a korsót, demi-

zsont, ebédhordót, az abroszt stb.
Mivel földjeink java 2-3 kilométerre

volt a falutól, apámmal már virradatkor,
négy óra tájban felkerekedtünk, hogy mi-
re a szerényke harmatcseppeket felszür-
csöli az élénkülő szellő, már lefektethes-
se az első rendeket, melyeket nekem – ma-
rokszedőnek – kévékbe kellett raknom.
Búza vagy rozs aratása esetén ezekből
készítettünk kötelet, árpavágáskor zsúp-
ból /rozsszalma/ előre elkészített kötél
ölelte tömeggé a törékeny szálakat.

A tapasztalt marokszedő – főleg férfi –,
ha kellő gyakorlattal rendelkezett, a ké-
vekötést is meggyőzte. Ha nem, akkor
a kaszás besegített. A kaszások munká-
ját olykor nehezítette a júniusi viharok
következménye – a megdőlt gabona. Ka-
száláskor gyakran kellemetlenkedett a
fojtó dohszag.

Anyám úgy 8 órára érkezett meg: el-
hozta a reggel megfőzött ebédet, ame-
lyet valamelyik fa árnyékába helyezte
vagy a frissen összedobott félkeresztbe
/12+1 kévéből állt – a legfelsőt papnak
nevezték a mi vidékünkön/. Hirtelen tá-
madt zivatar esetén is ez szolgált mene-
dékül az arató családnak. Amire nagyon
vigyázott anyám: úgy csomagolta az é-
telt, hogy a napsugarakat és a köpőle-
gyeket lehetőleg távol tartsa – főleg a
húsféléktől.

A kb. egyórás ebédszünet és a kasza
félidei kalapálása után tovább folytattuk
a munkát. Öt óra körül anyám általában
hazament, hogy ellássa az állatokat. Mi
pedig új rajzolattal – félkeresztsorral –
tarkítottuk a táj aratási képét. Olyasmi
is előfordult, hogy éjszakára kint marad-
tunk apámmal, hogy vihar közeledte ese-
tén időben összekapjuk a szétszórtan he-
verő /száradó/ kévéket. A szúnyogok i-
lyenkor kíméletlenül támadtak.

Egy 4-5 hektáros gazda kb. 10 nap
alatt tudta félkeresztekbe rendezni ga-
bonáját. A folytatás – a hordás – sem
volt emberkímélőbb munka. De erről
majd máskor.

Egyet mindenesetre tudatosított az a-
ratás valamennyi résztvevője – férfi, nő,
fiatal és idősebb –, hogy a jó időt mara-
déktalanul ki kell használni, s egymást –
minden helyzetben – segíteni illik.

Korpás Pál

azzal is, hogy Ipolyság és a magyaror-
szági Szécsény önkormányzatai egyez-
ményben rögzítsék együttműködési el-
képzeléseiket.

Az interpellációban hangzott el az a
kérdés, miért nem élt vétójogával a
polgármester annak a határozatnak a hi-
telesítésekor, mely szerint a kórháznak
új igazgatótanácsa van. Ugyanis a vá-
lasztást megelőzően arról győzködte a
volt igazgatótanács tagjait, hogy mivel
már mutatkoznak munkájuk gyümölcsei,
megismerkedtek az egészségügy problé-
máival, továbbra is vállalják ezt a tisztsé-
get, s ezzel is biztosítsák a sikerességhez
szükséges folyamatosságot. Miért nem
folytatódnak a munkák a mezőgazdasá-
gi iskola melletti textilüzem építkezési
helyén? Az ígéretek szerint már a közel-
jövőben üzemelnie kellene a textilgyár-
nak.

A képviselők ismételten felvetették a
fűkaszálással /temető stb./, a városi utak
javításával, valamint a konténerek kiürí-
tésével kapcsolatos kérdéseiket és ész-
revételeiket. Érdemi választ nem kaptak.
Mikor fogja megvizsgálni-értékelni az il-
letékes bizottság a képviselők vagyonbe-
vallásáról szóló dokumentumokat? A le-
adás határideje 2005. márc. 31-e volt.
Mindenki eleget tett ebbéli képviselői
kötelességeinek? Tekintettel arra, hogy
2003-tól négy igazgatója volt a város
kórházának, felvetődik a kérdés, hogy
vajon minden átadásról léteznek-e hite-
lesített átadási dokumentumok, és mi
a helyzet az anyagi felelősséget illetően.
Miért távolítják el ismeretlen személyek
a városszéli forgalmi táblákról a város
magyar nevét?

A vitában Srna Pál mérnök, képvise-
lő a független képviselők nevében azt a
javaslatot terjesztette be, hogy úgy vál-
toztassa meg a képviselő-testület az ügy-
rendi szabályzatát, hogy egy határozat
érvénytelenítése esetében kétharmados
többségre legyen szükség. Indítványát
semmi lényeges érvvel nem indokolta.
Javaslata nem ment át.

Az ülés polgármesteri zárszóval ért
véget.

/korpás/

Megszületett
Ipolyság oktatási

koncepciója
/Befejezés a 2. oldalról
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K U LT Ú R A

Bizonyára csak egy kese-
rűt vigyorintana, ha hallaná
a következő megállapítást:
Zs. Nagy Lajos, az Ipoly
mentéről indult /szlovákiai/
költők egyik legkülönösebb-
je és legeredetibbje 2005. jú-
nius 11-én búcsút intett en-
nek az árnyékvilágnak. Utol-
só éveit betegen, idős édes-
anyja gondos társaságában
élte Zsélyen.

Az emberségmozgósító
iróniájú és öniróniájú poéta

1935. szept. 28-án született Szklabonyán, de Zsélyt tartotta
eszméltető szülőhelyének. Komáromban érettségizett 1954-
ben, és a Komenský Egyetemre iratkozott be, de tanulmányait
félbehagyva 1985-tól a Csehszlovák Rádió magyar adásának
szerkesztője, 1960-tól az Új Szó tudósítója, majd 1963-tól
a Hét szerkesztője lett. Első verse az Új Szóban jelent meg
1953-ban, majd 1958-ban 10 verssel szerepel a Fiatal szlo-
vákiai magyar költők /nyolcak/ című antológiában. Első ön-
álló kötetének címe Ének a tisztaságról /versek, Pozsony,
1964/. Ezt követik: Tériszony /1968/, Üzenet a barlangból
/1971/, Isapur dalai /1977/, Cudar elégia /1981/ stb. A
verseken kívül több kötetnyi karcolatot, szatírát és humo-
reszket is megjelentetett.

Költészetében dominál a humor, az irónia. Ellentétekben
látja és láttatja az általa érzékelt valóságot. Életműve köl-
tészetünk tartós értékei közé tartozik. Ipolyságon is többször
népszerűsíthettük – író-olvasó találkozókon is – gondolat-
és érzésindukáló verseit.

A kovács fia énekeljen? c. költeménnyel búcsúzunk Zs.
Nagy Lajostól. /korpás/

      A kovács fia énekeljen?

Tudom én már, hogy mit akartam,
csak énekelni a szabadban,
dalolni, mint az égő erdő,
míg minden fája sírva eldől.

Később hiába gyújtogattak,
fáimra dérangyalok fagytak,
s zúzmarás bokrok közt a szélben
a farkasüvöltés nem érdem.

Élek én hát, mintha mesékben,
mögöttem köd, előttem még nem.
A dalt szívesen másnak hagynám,
s a szamarakat patkolgatnám.

Zs. Nagy Lajos
(1935 – 2005)A Bartók téri Menora Saag

Centrum Artis tágas tereit ismét
birtokba vette a múzsa, mégpe-
dig a Váci Múzsa Művészet és
Tudománypártoló Egyesület.
18 művész hozta el 110 alkotá-
sát az ipolysági művészetked-
velők gyönyörködtetésére.

A június 17-i ünnepélyes
megnyitón az egyesület vezető-
je, Zubovics Györkös Erzsé-
bet mutatta be a csoportot,
hangsúlyozva, hogy a kiállítás

„remek alkalom arra, hogy a 15
éve alakult képzőművészeti e-
gyesülés megünnepelje fenn-
állásának évfordulóját”. El-
mondása szerint az egyesület fő
feladatának mindig is az emberi
értékek, kapcsolatok őrzését és
ápolását tekintette, s jelenlegi
kiállításuknak is az örömszerzés
és gyönyörködtetés a legfőbb
célja „a nonfigurativitás helyett

az ábrázolás művészien ab-
sztraháló eszközével” kifejezve,
a laikus látogató számára is ért-
hető, színvonalas alkotások ál-
tal.

A festők mellett grafikusok,
szobrászok, fotósok, fafaragók,
textilművesek hozták el mun-
káikat. Az alkotások sokféle
technika alkalmazásával készül-
tek és sokféle látásmódot tük-
röznek, mégis harmonizálnak
egymással, mert a magyarság és

az európaiság párhuzamának
fontosságát hangsúlyozzák. A
nyitott szívvel szemlélődőt
megérinti a művekből szinte ér-
zékelhetően áradó őszinteség és
emberi melegség.

Egyre ridegebbé váló vilá-
gunkban valódi lelki felüdülést
kínál a tárlat megtekintése. Jú-
lius 15-ig élhetünk a lehetőség-
gel. bszm

A múzsa beköltözött
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Ipolyság város, a helyi
művészeti alapiskola és a
Simonyi  Lajos Galéria
szervezésében az idén is
sor került a Pueri Fabri
/alkotó gyermekek/ nem-
zetközi gyermekrajzver-
senyre. Magyarországról
11 általános iskola és 3
művészeti  i sko la, míg
Szlovákiából 10 alapis-
kola és 3 művészeti alap-
iskola kapcsolódo tt be
színvonalas gyermek-
munkáival a versenybe.

A verseny évről évre
változó témája /az idei
téma: Barátaink, az ál-
latok/  sok kiaknázatlan
lehetőséget nyújtott a kis alkotók szá-
mára.

Május 12-én a nemzetközi zsűri a

szinte már megszokott felállásban /dr.
Kocsis Ernő festőművész – elnök; ta-
gok: Kutak Adrienn keramikus, Po-
korný Lajos, képzőművész, Csac h
Gábor művészettörténész és Csemnic-
ky Zoltán szobrászművész/ végezte
nem könnyű munkáját. A 180 alkotás
elbírálása 2 fő csoportban /alapisko-
lások és művészeti alapiskolások/ tör-
tént, melyekben a következő sorrend a-
lakult ki.

Általános iskolák csoportja

1. kategória: 1. Jeszenszki Dániel
/Fekete István Általános Iskola, Szob/,
2. Dávid Zác henský / Janko  Kráľ

Alapiskola, Ipolyság/, 3. Peter Bardi-
ovský /E. B. Lukáč Utcai Alapiskola,
Ipolyság/.

2. kat.: 1. Fábry
Levente /Balassi Bá-
lint Gimnázium, Ba-
lassagyarmat/, 2. Szi-
kora Barbara /Fegy-
verneki Ferenc Egy-
házi Gimnázium, I-
polyság/, 3. Stvorecz
Fanni /Általános Is-
kola, Romhány/.

3. kat.: Podhorsz-
ky Mónika /Juhász
Gyula Alapiskola, Lé-
va/, 2. Paulík Emese
/Fekete István Álta-
lános Iskola, Szob/,
3. Máté  Kitti /Pong-
rácz Lajos Alapisko-
la, Ipolyság/.

Művészeti
alapiskolák /MA/

csoportja

1. kat.: 1. Ivan
Hazucha /Nagy-
kürtös/, 2 . Tóth
Alexa /Ipolyság/,
3. Dávid Keller
/Nagykürtös/.

2. kat.: 1. Ale-
xandra Hriagye-
lová /Ipolyság/, 2.
Anta l Márton
/RMMI Balassa-
gyarmat/, 3. La-

XIII.  Pueri  Fabri  Ipolyságon
zsán Zsófia /Szécsény/.

3. kat.: 1. Pajor Vik-
tória  /Szécsény/ , 2 .
Szé p Renáta  /Szé-
csény/, 3. Talpai Zsa-
nett /Szécsény/.

Balassagyarmat pol-
gármesterének díját a
szlovákiai  tolmácsi
/Tlmače/ Róbert Sava,
míg Ipolyság  polgár-
mesterének díjá t Bá-
rány Anita, a balassa-
gyarmati SZ. A. Gimná-
zium diákja kapta.

Dr. Kocsis Ernő és
Kutak Adrienn jóvoltá-
ból két alkotó különdí-
jat vehetett át: dr. Kocsi

Ernő különdíját Antal Gábor /Ipolysá-
gi Művészeti Alapiskola/, míg Kutak
Adrienn keramikusművész díját Dávid
Keller /Nagykürtösi Művészeti Alapis-
kola/ növendéke vette át.

Nemcsak a díjazottaknak, hanem a
többi alkotónak, felkészítő pedagógu-
sainak is gratulálunk, és további sike-
reket kívánunk.

Az ünnepélyes díjkiosztással május
24-én megnyílt a Pueri Fabri 2005 leg-
szebb alkotásaiból rendezett kiállítás,
amelyet az érdeklődők június végéig te-
kinthettek meg a Simonyi Lajos Galé-
riában.

Köszönjük szponzoraink erkölcsi és
anyagi támogatását, melynek segítsé-
gével szebbé, emlékezetesebbé, szín-
vonalasabbá tudtuk tenni gyermekeink
hagyományos ünnepét.

Czibulya Lívia
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Hároméves kihagyás után
2005. június 6-án a Csema-
dok Ipolysági Alapszerveze-
te és az Ipolyság Város Pe-
csétje Alapítvány újra felújí-
to tta a hagyományos pün-
kösdi műsort, melynek kere-
tén belül az ipolysági magyar
ku ltu rál is élet fáklyavivői
mutatkoznak be a közönség-
nek. Ezú ttal a mű sornak a
Menora Saag Centrum Artis
/Bartók téri zsinagóga/ adott
otthont. A rendezvényt az Ér-
sekújvári Regionális Műve-
lődési Központ is támogat-
ta.

Elsőként az Ipo lyság i

Magyar Tanítási Nye lvű
Gimnázium vegyeskara
mutatkozott be. A lelkes fia-
talok előadásában Bárdos
Lajos, Hassler, Barett-Ayres,
Beethoven és Petrovics Emil
művei csendültek fel. A kó-
rust Béres Gábor vezényel-
te. Ezt követően a Pongrácz
Lajos Magyar Tanítási Nyel-
vű Alapiskola Csillagszóró
színjátszó csoportja Móra
Ferenc – Várhidi Attila Be-
csei molnárok című zenés
népmese-feldolgozását adta
elő Köteles Judit rendezé-
sében. Ezu tán a pünkösdi
műsorok állandó szereplője,

Vas Ottó következett. Ma-
gyarok címmel József Attila
verseiből adott elő – a tőle
megszokott átéléssel – egy
összeállítást.

A műso r záróakkordja-
ként a Musica Aura Ének-
együttes lépett fel. A vegyes-
kar a május végén Galántán
megrendezett Kodály Napo-
kon ezüstkoszorús minősí-
tésben részesült. Előadásuk-
ban Charpentier, Palestrina,
Liszt Ferenc és Bárdos Lajos
művei hangzottak el. Vezé-
nyelt Béres Gábor.

Mindannyiunk nevében
csupán remélhetjük, hogy
folytatódik ez a szép hagyo-
mány, és a jövő évben is
megrendezésre kerül a pün-
kösdi műsor.

Tóth Tibor

Pünkösdi műsor

A pünkösdi műsor konferansziéja Tóth Tibor volt,
háttérben a Musica Aura Énekegyüttes

A gimnázium vegyeskara

A Pongrácz Lapos Alapiskola Csillagszóró
színjátszó csoportja

Vas Ottó

A műsor után Pálinkás Tibor /balról/ Csemadok-elnök
köszönte meg a résztvevők fellépését



A közel 600 lelket számláló
Tesmag sportrajongói a közel-
múltban ünnepeltek: focicsapa-
tuk hét év után ősztől ismét a
területi /járási/ bajnokság II.
osztályában rúghatja a bőrt. Ezt
a sikert hosszú és aprólékos elő-
készítő munka előzte meg: fel-
újították az öltözőket, lelátót é-
pítettek, modernizálták, csino-
sították a labdarúgópályát, fő-
leg az ipolysági önkormányzat
100 ezer koronás támogatásá-
nak köszönhetően. Vasárna-
ponként átlag 100-150 szurkoló
nézte mérkőzéseiket, több te-
hetséges fiatal játékost meg-
győztek, hogy térjen vissza szü-
lőfaluja focicsapatába.

Vaner József elnök és
Kapa Sándor, az egyesület
mindenese, a következőket
mondta el a tesmagi fociról.

A 2004/2005-ös bajnoki é-
vad emlékezetes marad nem-
csak a játékosoknak, hanem a
szurkolóknak is, hiszen a csapat
63 bajnoki pontot gyűjtött, gól-
aránya 86:26 lett. Ez nagy bra-
vúrnak számít, főleg ha figye-
lembe vesszük, hogy a játéko-
sok zöme Magyarországon dol-
gozik, sokszor éjjeli műszak-
ban, s csak hét végére tér haza.
De a játékoskeret stabil, össze-
forrott. A csapatot a következő
összetételű vezetőség irányítot-
ta, segítette: Vaner József el-
nök, Tamás János alelnök, Var-
ga Erika pénztáros, Kapa Sán-

dor, Mészáros László, Pál Gyu-
la, Varga József és ifj. Németh
Tibor. Példás munkát végeztek
a rendezők is: Bartos Lajos,
Herda Pál és Sinka István.

Természetesen a jó eredmé-
nyek meghozták a szponzorok,
támogatók számának növeke-
dését is. Feltétlenül szükséges-
nek tartjuk támogatóink felso-
rolását is. Íme: Gágyor Sándor,
Murin Péter, Richter Péter, Bo-
lyo István, Németh Ottó, Rádi
László, Vasko Sándor, Falusi
Tamás, Kapa Teréz, Csáki Gá-
bor, Jakab Ferenc, Vavrek Jó-
zsef, Kapa Zoltán, Heimlich
Ferenc, Mráz György, Mráz
Marián és Pál Gyula. Nyugod-
tan elmondhatjuk, hogy a köz-
ség magánvállalkozói összefog-
tak, és minden feltételt biztosí-

tottak a sikeres szerepléshez.
A II. osztályba jutást a kö-

vetkező játékosok harcolták
ki: Gyuris Csaba, Rafael Ró-
bert, Saróka Gábor, Reznyi-
csek Péter, Mihály Zsolt,
Mudrák József, Pásztor At-
tila, Mihály Attila, Reznyi-
csek Gábor, Dian György,
Szabó Gergely, Saróka Já-
nos, Tóth István, Olczár Ri-
chárd és Vanek Róbert.

Az edzői teendőket Gágyor
Sándor, a csapatvezetőét Pász-
tor Károly látta el, az edző se-
gédtársa Szabó Gyula volt. Az
egészségügyi teendőket Bar-
tos Péter, a masszőri munkát
Dian Krisztián végezte. Nyu-
godtan mondhatjuk: valameny-
nyien, a játékosok is, önfelál-
dozó munkát fejtettek ki.

Tesmag labdarúgó i hét  év elt elt ével
ismét  a  I I .  o szt ályban

Az őszi idényben szeretnénk
diákcsapatot is indítani a bajnok-
ságban, a későbbiekben pedig
ificsapatot is alakítani, hogy biz-
tosítsuk az utánpótlást.

Még egy aktivitást feltétlenül
meg kell említenünk: a helyi
sportszervezet vezetői 42 év óta
tartják a baráti kapcsolatokat a
budapesti BHG sportegyesület-
tel, évente oda-vissza alapon ta-
lálkoznak az öregfiúk. Igazi ba-
ráti kapcsolat alakult ki a két e-
gyesület között: nemcsak a gu-
lyáspartik és összejövetelek mé-
lyítik a barátságot, a tesmagi fo-
cisták labdákat, felszerelést is
kapnak magyarországi sportba-
rátaiktól. E kapcsolat példaként
szolgálhatna más sportszerveze-
tek számára is.
Kép és szöveg: Belányi János

A Magyar Koalíció Pártja /MKP/ Ipoly-
sági Alapszervezete június 16-án jelöltvá-
lasztó közgyűlést tartott, amelyen a pártta-
gok csaknem 60 %-a vett részt. A közgyű-
lésen az ősszel esedékes megyei választá-
sokra delegált jelöltek megválasztására ke-
rült sor. A megválasztott jelölteknek még
a járási közgyűlés rostáján is fenn kell ma-
radniuk, hogy aztán az MKP Nyitrai Kerü-
leti Tanácsának tagjai véglegesítsék a vá-
lasztási listára felkerülő személyeket.

Képviselőjelöltek választása az MKP-közgyűlésen
A közgyűlést Bélik György alapszer-

vezeti elnök nyitotta meg, majd megvá-
lasztották a mandátumvizsgáló, valamint
a javasló- és választóbizottság tagjait.

A választóbizottság Gál Milan mér-
nököt, az alapszervezet alelnökét és Bélik
Györgyöt javasolta képviselőjelöltnek. A
közgyűlés nyílt szavazással – a jelöltek tar-
tózkodása mellett – megválasztotta a java-
soltakat.

A vitában főleg a várost foglalkoztató

legaktuálisabb kérdésről, a kórházügyről
esett szó. Több felszólaló szerint nem a
legszerencsésebb az új igazgatótanács
összetétele, amelyet nagyon szoros szava-
zási eredménnyel választottak meg május
25-én a képviselő-testületben. Elképzel-
hető, hogy az új igazgatótanács más irány-
ba tereli a kórház jövőjét.

A közgyűlés határozat elfogadásával és
elnöki zárszóval ért véget.

/korpás/
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Június 7-én mérték össze e-
rejüket a Lévai járás hivatásos
tűzoltói az ipolysági stadi-
onban.

Az egész napos versenyen
megjelent a pozsonyi Jozef
Prosňák mérnök alezredes,
a nyitrai Daniel Kňažko mér-
nök alezredes, a lévai Karol
Kotora mérnök és Juraj Mo-
ravský őrnagy, főtechnikus.
A verseny megnyitóján és ki-

Ipolyságon versenyeztek a hivatásos tűzoltók

értékelésén, ill. a díjak átadá-
sán megjelent Lőwy János
mérnök, Ipolyság polgármes-
tere, valamint Lendvay Ist-
ván mérnök, a városi hivatal
elöljárója. Természetes, hogy
a vendégek között ott voltak
a versenyző osztagok üzemei-
nek képviselői, vezetői, több
szponzor, s a több száz néző
között néhány alap- és közép-
iskola diákjai is.

A járási versenyen három
egység mérte össze erejét, tu-
dását: a tompai Transpetrol, a

mohi atomerőmű, valamint a
lévai járási mentőtestület és
tűzoltóság hivatásos osztaga.

Az első versenyszámot – a
négyemeletes torony elérése
tűzoltólétra segítségével –
még Léván bonyolították le.
Ebben a versenyszámban a
mohi atomerőmű tűzoltói je-
leskedtek /117,44 másodper-
ces idővel győztek/, második
lett a tompai Transpetrol csa-

pata /117,55 s/, míg harmadik
helyen 173,65 másodperces i-
dővel a lévaiak végeztek. Az
egyéni verseny sorrendje: 1.
Milan Kuzma /17,84 s/, 2. Ja-
roslav Gric /18,23 s/, 3. Mi-
loš Čenger /18,32 s/, mindhár-
man a mohi atomerőmű csapa-
tából.

Ipolyságon a 100 m-es aka-
dályversennyel kezdtek. Az e-
gyéni verseny három legjobb
helyezettje: 1. Jaroslav Gric
/19,27 s/, 2. Milan Kuzma /19,51
s/, 3. Miloš Čenger /19,82 s/.

Mivel e szám első három he-
lyezettje a mohi atomerőmű
csapatának tagja, így termé-
szetes, hogy a 100 m-es aka-
dályverseny csapatversenyét a
mohi a tomerőmű csapata
/122,75 s/ nyerte. Második
helyen a tompai Transpetrol
/133,15 s/, harmadikon a lévai
tűzoltók /136,70 s/ végeztek.

Az ún. toronykéttusa /a négy-
emeletes torony elérése és a

100 m-es akadályverseny ösz-
szesített eredménye/ egyéni
győztese M. Kuzma /37,35 s/,
második J. Gric /37,50 s/, har-
madik M. Gric /38,14 s/, mind-
hárman a mohi atomerőmű
csapatából.

A harmadik versenyszám, a
tűztámadás vízzel, az idén is
a legdrámaibbnak bizonyult.
Első helyen a lévai hivatásos
tűzoltók /40,83 s/, a másodi-
kon a tompai Transpetrol /42,83

s/, a harmadikon a mohi a-
tomerőmű /56,11 s/ hivatásos
tűzoltói végeztek.

A három versenyszám vég-
ső összesítése után csapatver-
senyben a következő sorrend
alakult ki: 1. mohi atomerő-
mű /296,31 s/,  2.  tompai
Transpetrol /323,48 s/, 3.
léva i hivatásos tűzo ltók
/351,19 s/. Ez azt jelenti, hogy
a nyitrai kerületi versenyen a

A megnyitó hangulatát emelte az E. B. Lukáč utcai
alapiskola mazsorettcsoportjának bemutatója

A tűztámdaás során használ víz egyéb célokat is szolgált:
ebben „keresztelték” meg az újonc tűzoltókat

mohi atomerőmű hivatásos
tűzoltói képviselik járásunkat.

Belányi János
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Deménden a közelmúltban ünnepelték
az önkéntes tűzoltómozgalom létrejötté-
nek 90. évfordulóját. Az akkori népiskola
igazgatója, Rakota József és a néhai Ko-
vácsik István parancsnok rakta le a községi
tűzvédelem alapjait.

Az ünnepi megemlékezés
keretében június 5-én került
sor a deméndi labdarúgópályán
az önkéntes tűzoltó testületek
körzeti versenyére. Odaadó,
önfeláldozó munkát végzett a
versenyt előkészítő Kürthy
Attila mérnök, a község alpol-
gármestere, aki a szakácsokkal
és segítőikkel biztosította az
ízletes birka- és sertésgulyást,
míg a Cmarko vendéglő dolgo-
zói a frissítőket. A saját techni-
kával megjelent 7 raj bizonyí-
totta, hogy bármikor képesek
megvédeni a magán- és közva-
gyont. Stutika Gyula deméndi
polgármester nyitotta meg a versenyt, üd-
vözölte a versenyzőket, a 20 tagú verseny-
bíróságot, valamint az önkéntes tűzoltó-
szervezet járási és körzeti képviselőit.

A mintegy 300 néző követte verseny

90 éves a deméndi önkéntes tűzoltóság
minden gond nélkül zajlott. Az értékelésen
Štefan Báráň járási igazgató mind a hét
csapatnak átnyújtotta a szakmai képesítést
igazoló okiratot, és Stutika Gyula polgár-
mesterrel átadta a helyezetteknek szóló

okleveleket, díjakat, serlegeket. Hasonlóan
a tavalyi versenyhez, az idén is a szetei
önkéntes tűzoltók nyertek 106,88 má-
sodperces összesített idővel. A győztes
szetei csapat összetétele: Miroslav Ka-

nala, Gyönyör Győző, ifj. Janács József,
Szepesi László, Martin Kačáni, Ond-
rušek Péter, Miloš Kanala, Bolya Attila
és Horváth László. Második helyen a
Krško Gyula parancsnok vezette százdi

tűzoltók /114,21 s/, a harma-
dikon a Farkas Antal vezette
felsőtúriak /116,54 s/ végez-
tek.  Mindhárom csapat beju-
tott a garamkálnai járási döntő-
be.

A további helyeken szereplő
csapatok elismerő oklevelet
vehettek át: 4. Ipolyvisk, 5.
Szalatnya, 6. Nagytúr, 7.
Ipolyság.

Az egyéni versenyben 20
tűzoltó versenyzett. Első he-
lyen a felsőtúri Peter Konôp-
ka, másodikon Csala Imre,
harmadikon Gyurkovics Jó-
zsef /mindketten Ipolyviskről/
végzett.

A kiadós ebéd után jó hangulatban és
elégedetten távoztak a csapatok Deménd-
ről: amellett, hogy jól érezték magukat,
sok barátra is találtak.

Kép és szöveg: Belányi János

IPOLYSÁG

/Ipolyság, Tesmag, Pereszlény/

Műanyag – a hónap 1. hétfője
Papír – a hónap 2. hétfője
Fém – a hónap 3. hétfője
Üveg – a hónap 4. hétfője

A TÁRSULÁS ÉSZAKI RÉSZE

Alsószemeréd, Gyerk,
Nagytúr, Felsőtúr, Palást,

Ipolyfödémes

Műanyag – a hónap 1. szerdája
Papír – a hónap 2. szerdája
Fém – a hónap 3. szerdája
Üveg – a hónap 4. szerdája

Hont–Ipoly Menti Települések Társulása

A szelektív hulladék elszállításának időpontjai

A TÁRSULÁS DÉLI RÉSZE

Ipolyvisk, Százd, Szete,
Lontó, Ipolybél

Műanyag – a hónap 1. keddje
Papír – a hónap 2. keddje
Fém – a hónap 3. keddje
Üveg – a hónap 4. keddje

A TÁRSULÁS KELETI RÉSZE

Ipolyhidvég, Ipolynagyfalu,
Szécsénke, Kelenye, Ipolynyék,

Ipolybalog, Inám, Ipolykeszi,
Nagycsalomja

Műanyag – a hónap 1. csütörtökje
Papír – a hónap 2. csütörtökje
Fém – a hónap 3. csütörtökje
Üveg – a hónap 4. csütörtökje

Kérjük, az adott napon reggel 8 óráig
helyezze ki a megfelelő színű zsákot.
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O K TAT Á S

A fejlődés forrása az emberi tudás, a mű-
veltség. Leginkább tudással lehet felvenni
a versenyt a globalizálódó világgal, az eu-
rópai országokkal s a hozzánk hasonló ki-
sebb régiókkal. Ipolyság és vonzáskörzete
abban különbözik a többi régiótól, hogy itt
a lakosság nagyobb része magyar nemzeti-
ségű, magyar anyanyelvű. Az említett fejlő-
dés szempontjából tehát elsőrendűen fon-
tos, hogy a magyar tannyelvű oktatás szín-
vonala megfelelő legyen, hogy biztosítani
tudja az itt többségben élő magyar fiatalok
érvényesülését. Ehhez a célkitűzéshez meg
kell teremteni a szükséges feltételeket.

A jelenlegi helyzet több szempontból is
deformáltnak tekinthető. Ennek egyik oka
a több évtizedes kommunista diktatúrban
gyökerezik, mely nem a helyi viszonyok fi-
gyelembevételével építette ki a nemzetiségi
iskolahálózatot, hanem a hatalmon lévők
politikai szándékai szerint. /Például a ma-
gyar óvodák, középiskolák száma minden-
hol kevesebb volt a szükségesnél, magyar
felsőoktatás egyáltalán nem létezett./ Ha-
sonló hátrányok érték ezt a régiót gazdasági
szempontból is, ennek következményeit ma
is érzékeljük.

A magyar nyelvű oktatás a második vi-
lágháború után Ipolyságon csak 1950-ben
kezdődött el, addig a magyar nemzetiségű
tanulók nem tanulhattak anyanyelvükön. A
későbbi évtizedekben javult a helyzet, a szü-
lők ismét választhattak magyar nyelvű isko-
lát gyermekeiknek, de egyenrangú helyzet
a szlovák és a magyar oktatási intézmények
között sohasem alakult ki. A hatalom min-
den időben érzékeltette, hogy nem nézi jó
szemmel a magyar iskolák működését. En-
nek a nyomásgyakorlásnak az lett a követ-
kezménye, hogy a magyar szülők több mint
egy negyede nem a saját anyanyelvén tanít-
tatja ma sem gyermekét. Még akkor sem,
ha tudjuk, hogy az ipolysági magyar iskolá-
ban tanuló gyermekek az elmúlt évtizedek
alatt semmiben sem maradtak el a szlovák
iskolában végzett tanulóktól. Sőt eredmé-
nyeiket összehasonlítva azt látjuk, hogy a
közéletben, sőt a politikában is sikeresek a
magyar anyanyelvén tanuló diákok. /Például
az idei tanévben a 4 ipolysági alapiskola kö-
zül csupán a Pongrácz Lajos Magyar Taní-
tási Nyelvű Alapiskola tanulói értek el járási
és kerületi olimpiákon első helyezéseket./

A nemzetiségi oktatást hátrányosan érin-
tette az is, hogy évtizedeken keresztül bizo-
nyos munkahelyeken a munkaadó nyomást
gyakorolt a dolgozókra, hogy gyermeküket
ne járassák magyar iskolába. Ez jellemző
volt az állami hivatalokban, a rendőrségnél
s egyéb helyeken, ahol a vezető nem volt

toleráns a magyar nemzetiségű alkalmazot-
taival szemben.

Ha közös épületbe került egy magyar és
egy szlovák iskola, minden esetben a szlo-
vák iskola lett az épület működtetője. Ez
Ipolyságon is így van. Sokszor hangzott el
hivatalos körökben az a vélemény, hogy a
magyar nyelven tanuló gyermek nem fog
később érvényesülni.

A fenti okok hozzájárultak ahhoz, hogy
a magyar iskolások száma nagyobb arány-
ban csökkent és csökken ma is, mint a szlo-
vák iskolába járóké. Magyarán: még napja-
inkban is élnek azok a negatív hatások, a-
melyek a magyar iskolát sújtották, az asszi-
miláció tovább folyik. Látható ez az óvodák
esetében is, ahol – a lakosság nemzetiségi
összetételével ellentétben – kevesebb a ma-
gyar óvodai osztály, kevesebb a magyar ó-
vodás.

A fentiekből következik az a megálla-
pítás: ha a körülmények nem változnak /a
hátrányos helyzet megszüntetése, a nemze-
tiségi oktatás speciális igényeinek figyelem-
bevétele/, akkor Ipolyságon belátható időn
belül olyan alacsony lesz a magyar iskolába
járó tanulók száma, hogy a magyar iskola
valóban nem fogja tudni biztosítani a meg-
felelő színvonalat.

A döntéshozóknak fel kellene ismerniük
azt a tényt, hogy egy nemzetiségi iskola
mindig hátrányban van a többségi nemzet
iskolájával szemben, mert a szlovák anya-
nyelvű gyermeket a szülő nem íratja magyar
iskolába még akkor sem, ha az magasabb
színvonalú, a magyar szülő viszont gyakran
szlovák iskolába íratja gyermekét még ak-
kor is, ha a szlovák iskola színvonala alacso-
nyabb. A hátrányos helyzet tehát állandó.
Leszögezhetjük – eddigi tapasztalataink a-
lapján –, hogy önerőből egyetlen nemzeti-
ségi iskola sem képes a negatív külső hatá-
sokat leküzdeni.

Mi segítheti a magyar nyelvű oktatás
megfelelő színvonalú fenntartását?

* Megfelelő, hozzáértő képviselet a kü-
lönböző döntéshozó szervekben /önkor-
mányzat, városi iskolatanács stb./.

* Az oktatásügyet érintő kérdésekben
mindig felmérni azoknak a döntéseknek a
következményeit, amelyek a nemzetiségi ok-
tatást is érintik, kiküszübölni a negatív ha-
tásokat.

* A nemzetiségi oktatás alapja az anya-
nyelvi óvodák megfelelő hálózata, jó szín-
vonalú működése, ezért a fenntartó felelős-
sége, hogy megteremtse az ehhez szükséges
feltételeket.

* A minőségi oktatás és nevelés érdeké-
ben folyamatosan biztosítani a megfelelő

szakmai színvonalat a nemzetiségi óvodák-
ban és iskolákban /a szakemberek kiválasz-
tásával, az anyagi és személyi feltételek
megteremtésével, a továbbképzések szerve-
zésével, a kitűzött célok, feladatok ellenőr-
zésével stb./.

* Az ipolysági magyar alapiskola tanu-
lóinak mintegy 30-35 %-a bejáró, ezért ér-
dekükben ki kell alakítani a kultúrált közle-
kedés feltételeit.

* A magyar tannyelvű iskola az önkor-
mányzati kapcsolatok bővülése következ-
tében számos határon túli rendezvénybe,
versenybe kapcsolódik be, ezeknek a kap-
csolatoknak a fenntartásához több külső
támogatásra van szükség.

* A magyar nyelvű iskolahálózat gyé-
rebb, ezért a régióközpontnak számító I-
polyságon a magyar iskola olyan szerepet
is betölt, amely segíti a többi magyar iskola
működését /szakmai továbbképzések, diák-
versenyek stb./.

* Nagyobb súlyt adni a nyilvánosság e-
lőtt az anyanyelvi oktatás fontosságának,
s elérni, hogy ne legyen hátránya sem szü-
lőnek, sem gyermeknek amiatt, hogy a ma-
gyar iskolát választották.

* Az önkormányzat ne hozza hátrányo-
sabb helyzetbe döntéseivel azt a magyar
iskolát, melyet fenntart, azzal szemben, a-
melynek nem  fenntartója.

Ez utóbbi megjegyzés azért fontos, mert
az elmúlt évtizedben – az egyházi iskola
megalakulása óta – folyamatosan ellenséges
hangulat érzékelhető az állami-városi ma-
gyar iskolával szemben. Ezt a hangulatot
olyanok táplálják, akik valószínűleg azt sze-
retnék, hogy Ipolyságon csak egy magyar
iskola legyen, s az lehetőleg ne önkormány-
zati. Ezt erősíti meg az óvodák körüli huza-
vona is, az az igyekezet, hogy a Pongrácz
Lajos Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskolá-
nak az óvodai utánpótlása a lehető legszeré-
nyebb legyen.

Az Európai Unió barcelonai ülésén a mű-
velődés 8 kulcskompetenciája közül az első
helyen található az anyanyelvi oktatás. A-
mennyiben ezt az megállapítást mi is elfo-
gadjuk, leszögezhetjük: Ipolyságon és régi-
ónkban rendkívüli jelentősége van a magyar
nyelvű oktatásnak, nevelésnek. A lakosság
nemzetiségi összetétele egyértelműen mu-
tatja a feladat súlyát, fontosságát. A rend-
szerváltás óta a felelősség jórészt a helyi
politikusokra, szakemberekre hárul. A ma-
gyar nyelvű oktatás további leépülése, elsor-
vadása annak a bizonyítéka lesz, hogy ezt
a feladatot nem voltunk képesek megoldani.

Lendvay Tibor

A magyar nyelvű oktatás helyzetéről Ipolyságon
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A mögöttünk hagyott tanév kemény, fe-
lelősségteljes munkát követelt mind a ta-
nári kartól, mind a diákoktól, hiszen vég-
zős diákjaink már az új érettségi rendszer
alapján vizsgáztak, és a felkészülés, ennek
tudatában, bizonyos pozitív értelmű fe-
szültséget keltett.

A mindennapi teendők mellett az iskola
vezetése és tanári kara különleges figyel-
met szentelt és fordított a tehetséggondo-
zásra, a képességfejlesztésre, a diákok jö-
vőképének kialakítására. Oktatási intéz-
ményünk már hosszú évek óta büszke lehet
arra a tényre, hogy végzős diákjai rendsze-
resen és eredményesen tanulnak tovább az
egyes szlovákiai, ill. külföldi egyetemeken.
Mindezt alátámasztandó hadd emeljem ki
azt a tényt, hogy gimnáziumunk a tavalyi
tanévben a pozsonyi Comenius Egyetem
felmérése alapján az egyetemi felvételi
vizsgákon Szlovákiában a legsikeresebb
volt. Az egyetem egyes karaira jelentkező
15 diákunk közül 14 nyert felvételt.

Úgy ítélem meg, hogy ez az eredmény
is azt mutatja, hogy a tanári kar minőségi
munkája, ill. a helyes irányú menedzselés
meghozza gyümölcsét.

Gimnáziumunk vezetése, tanári kara
megkülönböztetett figyelmet fordít diák-
jaink szellemi szabadságára, tehetségük
kibontakoztatására. Tudatosítottuk, hogy
az Európai Unió világában csak a nyitott,
önállóan gondolkodó és döntő, ill. cse-
lekvő fiataloknak van esélyük sikeresnek
lenni. A tehetséggondozás egyik fokmé-
rője a tanulmányi versenyeken való sikeres

helytállás. Elmondhatjuk, hogy diákjaink
az idei tanévben is több mint figyelemre
méltó eredményeket értek el.

Diákjaink a tanulmányi versenyeken a
2004/2005-ös tanévben a következő ered-
ményeket érték el:

– Račko Tibor és Jakab Tímea /4.B/
a X. Kárpát-medencei magyar közép-
iskolák informatikai Infoprog 2005 verse-
nyében az 1. helyezést érte el.

– Matyó Anett /2. o./ a József Attila-
szavalóverseny felvidéki országos döntő-
jében az 1. helyen végzett.

– Matyó Anett /2. o./ a XIV. Tompa
Mihály Vers- és Prózamondó Verseny or-
szágos döntőjében versmondásban 3. díjat
kapott.

– Gyurász Pál /3.B/ a matematikai
olimpia kerületi döntőjében /A kategória/
6. helyezett lett, sikeres megoldó.

– Málik Zoltán /1.B/ a Nemzetközi
Kenguru Matematikai Verseny 9. évfolya-
mán a 4. helyezést érte el.

– Málik Zoltán /1.B/ a Gordiusz teszt-
verseny megyei fordulóján a 2. helyezést
érte el.

– Gyurász Pál /3.B/ a Gordiusz teszt-
verseny megyei fordulóján a 4. helyezést
érte el.

– Polyák Gábor /1.B/ a kémiai olimpia
kerületi döntőjében /C kat./ a 11. helyen
végzett, sikeres megoldó lett.

– Matyó Márió /1.B/ az Irinyi János
Középiskolai Kémiaversenyen a 4. helye-
zést érte el.

– Polyák Gábor /1.B/ az Irinyi János

Középiskolai Kémiaversenyen a 6. díjat
szerezte meg.

– A Bogár Katalin, Matyó Andrea,
Losonszki Kinga összetételű csapat a
Bibliaverseny 2005 egyházmegyei döntő-
jében a 2. helyezett lett.

– Hocsák Emese /2. o./ az Országos
Rákóczi Szövetség Keszthely és Térsége
Helyi Szervezete által a Balassi-emlékév
alkalmával szervezett vetélkedőn a határon
túli magyar diákok részére kiírt kategóriá-
ban kiemelkedő pályázatáért oklevelet ka-
pott.

– Gimnáziumunk 11 tagú csapata az
Ipolyság–Vác együtt a Földért elnevezésű
környezetvédelmi vetélkedő győztese lett.

– Diákjaink aktívan vettek részt a
MATMIX, KöMaL, TIT versenyeken.

– Az iskola vegyeskara több sikeres
koncertet adott.

– Iskolánk labdarúgói az Ipoly Kupa
32. évfolyamán 3. helyezést értek el.

– A Szlovákiai Magyar Gimnáziumok
Országos Bajnokságán teremfociban csa-
patunk 4. díjat nyert.

– Az ipolysági polgármester serlegéért
rendezett labdarúgótornán focistáink 3.
helyezést értek el.

– A Nemzetközi Diáksport-találkozón
honvédelmi háromtusában 1. díjat, ösz-
szetett csapatversenyben 3. díjat kaptak
diákjaink.

Az eredmények magukért beszélnek, és
erőt adnak a további igényes oktató-nevelő
munkához.

Szkladányi Endre iskolaigazgató

Górcső alatt az Ipolysági Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium

2005. június 25-én
falunapot tartottak Fel-
sőtúron.

A délelőt ti  ünnepi
szentmise után a Pong-
rácz család síremléké-
nek megkoszorúzása
következett. Az egész
napos rendezvényen a
falubeliek és a távo-
labbról érkezett vendé-
gek érdekes programok

Felsőtúri falunap
közül válogathattak.

A kultúrházban meg-
tekinthették a régi fény-
képekből, kézimunkák-
ból nyílt kiállítást, dél-
után pedig a futballpá-
lyán játékok, sportren-
dezvények, egyéb látni-
valók tették kellemessé
és emlékezetessé a köz-
ség első falunapját.

-lt-
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A váci Katona Lajos Vá-
rosi Könyvtár gyermekiro-
dalmi részlegének közremű-
ködésével az Ipolysági Váro-
si Könyvtár gyermekirodalmi
részlege május 31-én gyer-
meknapi meglepetést készített
az ügyes kezű gyermekláto-
gatóknak. A meglepetésven-
dég Konczili Anna gyertya-
és viaszöntő váci pedagogus
volt, aki a gyertyaöntés forté-
lyait mutatta be, és tanította
meg a gyerekeknek. A gyer-
mekek lelkesedése óriási volt.
Első csoportban az Ipolysági
Művészet i Alapiskola rajz
szakos diákjai, a második cso-

Nagy volt az öröm a Fegy-
verneki Ferenc Egyházi A-
lapiskolában, amikor elter-
jedt a hír, hogy a Tompa Mi-
hály Országos Vers- és Próza-
mondó Versenyen a 2. osztá-
lyos Karvai Barbara bejutott
az országos döntőbe. Az isko-
la diákjai és tanárai telefon-
kapcsolaton keresztül kísérték
figyelemmel a rimaszombati
döntőt. Valamennyien feszül-
ten várták a híreket, s az izga-

Az ipolysági Fegyverneki
Ferenc Egyházi Alapiskolában
az erdei iskola május 9-től 14-
ig tartott. E napokon Bučko
Tünde és Lomen Zsuzsa ta-
nító nénik és persze Hudák
Teréz és Oroszlán Ilona ne-
velőnők kitűnő programot
szerveztek nekünk. Mikor
még a buszban ültünk, min-
denki arra várt, mikor érünk
oda. Első nap elmentünk Čič-
manyba, és Rajecká Lesnán
megnéztük a mozgó betlehe-
met. Aludni este senki nem
akart, mert új volt a szoba.

Másnap lovagolni voltunk,

sokan egyedül is kipróbálták.
Az ételek nagyon finomak
voltak. Harmadik nap meg-
néztük a bajmóci várat és az
állatkertet. Bajmócon egy ide-
genvezető vezetett körbe, a
pincétől a padlásig mindent
megnéztünk.

Utolsó  nap este diszkót
rendeztünk 8-tól 10-óráig. A
másnapi kelés nagyon rossz
volt, nem voltunk kipihenve.

Mindenki tudta, hogy haza
kell menni. A buszról leszál-
lókat csatakiáltással búcsúz-
tattuk. Viszlát!

Riedly Dénes /4. o./

lom egyre csak fokozódott...
Este érkezett az örömteli

telefonhívás: iskolánk vers-
mondója, Karvai Barbara, a
verseny 1. kategóriájában má-
sodik helyezett lett. Ezt a si-
kert Kovács Barbara A csacsi
c. vidám versével érte el. A
sok gyakorlás, a hosszú felké-
szülés meghozta gyümölcsét.

Köszönjük neked, Barbara,
hogy iskolánk hírnevét öreg-
bíted! A továbbiakhoz kívá-
nunk neked sok sikert, leld ö-
römöd a versmondásban, fe-
dezd fel a költészet rejtett cso-
dáit.

Barbara isko lánk többi
eredményes diákjával együtt
jutalomként egy magyaror-
szági hajókiránduláson vehe-
tett részt.

Gratulálunk!

Az iskola tanárai
és diákjai

Dí je ső

Erdei  iskolaKét hír az egyházi
alapiskolából

portban a Pongrácz Lajos A-
lapiskola napközis tanulói bi-
zonyíthatták vállalkozó ked-
vüket és ügyességüket. Mind-
két csoport tagjainak nagyon
szép kék színű gyertyákat si-
került megformálniuk. A gyer-
tyaöntés és a viasszal való
munka termékei nagyon szép
hangulato t varázsolhatnak
családi és közösségi ünnepe-
ken is, de szórakozásképpen
is nagyon hasznos elfoglaltság
– állapították meg a gyerekek
ezen a gyermeknapi rendezvé-
nyen.

Majoros Magdolna

Gyermeknapi meglepetés a könyvtárban



Továbbképzés
pedagógusok részére

A Pongrácz Lajos Alapiskola
életéből

Június 3–4-én továbbkép-
zésre került sor az iskola 18 pe-
dagógusa részére. A képzés té-
mája: kooperatív tanulási tech-
nikák. A Comenius Pedagógiai

Ezzel a címmmel mutatták
be esztrádműsorukat június 7-
én délelőtt a szülőknek a Pong-
rácz Lajos AI tanulói. A szín-
vonalas műsorban fellépett a
Csillagszóró színjátszó cso-

Június 9-én az iskola jöven-
dő elsősei átvehették a Rákóczi
Szövetség által felajánlott mint-
egy tízezer forintnyi támoga-
tást, mely magyarországi ado-
mányozóktől gyűlt össze. Kun

A 2004/2005-ös tanév végén
ismét részesültek az iskola tanu-
lói a Pázmány Péter Alapítvány
támogatásából. Az idei tanév-
ben mintegy kétezer korona ér-
tékben kapott minden gyermek
szabadidőruhát, ajándékköny-
vet, tanszercsomagot, s az év-

Intézet előadója, Ádám Zita a
manapság leginkább alkalma-
zott tanulási módszerekkel is-
mertette meg az érdeklődő pe-
dagógusokat.

port, az Eszterlánc  hagyo-
mányőrző csoport, a mazsoret-
tek, valamint jelenetekkel s
egyéb produkciókkal az iskola
több mint 150 tanulója.

Ezt tanultuk egész évben

Az 5.A osztályos tanulók műsorszáma

Beiratkozási támogatás
elsősöknek

Ferenctől, a Rákóczi Szövet-
ség alelnökétől azok a szülők
vehettek át a támogatást, akik
a beíratás idején kitöltötték a
pályázati adatlapot.

végi kiránduláshoz anyagi tá-
mogatást. Az említett ajándé-
kokat a tanévzáró előtti napok-
ban és az utolsó osztályfőnöki
órán vehették át a tanulók. A
kilencedikesek kétnapos ópusz-
taszeri kiránduláson vehettek
részt az említett pénzből.

A Pázmány Péter Alapítvány

O K TAT Á S
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Az EU-ART elnevezésű mű-
veltségi vetélkedő a kerületi
forduló után május 30-án Ga-
lántán folytatódott az országos
döntővel. A vetélkedő témája
ezúttal a művészettörténet volt.
A versenybe egész Szlovákiá-
ból mintegy 50 csapat jelent-
kezett be, köztük a Pongrácz
Lajos Alapiskola két csapata is.

Az idei gyermeknapon ismét megválasztásra került az iskola
Toldija. Képünkön rúdtartásban mérik össze erejüket a

legerősebb tanulók.

A tanév végén egy kis ün-
nepségre került sor az iskola
könyvtárában. Az összejöve-
telre azok a tanulók kaptak
meghívást, akik a legjobb ered-
ményeket érték el a különböző
tantárgyversenyeken, vetélke-
dőkön. Az iskola igazgatója egy

Strasbourgba a vetélkedő
legjobbjai

Mindkét csapat kiválóan helyt-
állt, hiszen a döntőben a 4. és a
7. helyet szerezték meg. Az első
hat csapat jutalma egy három-
napos utazás Strasbourgba jú-
lius első napjaiban. Az utazók:
Belánszky Szandra (8.A),
Csernák Tímea (7.A) és Máté
Kitti (7.A).

Jeles tanulók

szép tortával köszöntötte az ifjú
tehetségeket. A tanévzáró nap-
ján Pásztor Bálint, Szuchetka
Mária és Tóth Beáta – mind-
hárman a 9.A osztályból – az
iskola legjobb tanulóinak járó
díjat is átvehette az iskola igaz-
gatójától.

Május 26-án Léván került megrendezésre a Gyermekvilág c.
regionális gyermekszínjátszó fesztivál. A 9 csoport és mintegy
160 szereplő között a Csillagszóró iskolai csoportunk ezúttal is
a legjobbaknak kijáró elismerő oklevelet kapta.

Májusban két turnusban valósult meg az alsó tagozatos
tanulók részére az ilyenkor szokásos erdei iskola. Az idén 60-
an ismerkedhettek meg a Magas-Tátra szépségeivel.

Ismét sikeresen szerepelt a
Csillagszóró

O K TAT Á S
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T ü s k é k Pillanatképek – szavakban

Sokat nyomok a latban A május végi kánikulát jú-
nius első hetében hűvösebb idő
váltotta fel. 4-én éjszaka zápo-
rok és zivatarok mérsékelték a
jelentkező aszályt. Aztán jött
Medárd, s főleg 9-10-én kiadós
eső /40-50 mm/ áztatta az Ipoly
mente szomjazó földjeit. Ezu-
tán felfrissült és gyors növeke-
désnek indult a növényzet. És
bár az éjszakák viszonylag hű-
vösek voltak, az erős napsütés
jócskán pótolta ezt a kiesést. A
hónap utolsó harmada kellemes
hőmérséklettel /25 oC körül/
kedveskedett mind a gabonane-
műeknek, mind más kultúrák-
nak, de az embernek is. Gyö-
nyörűre gömbölyödtek a borsó-
hüvelyek, nem szökött idő előtt
magba a saláta. A konyhatök,
az uborka stb. is jelezték, hogy
nemsokára szedésre alkalmasak
lesznek. Az eper már utolsó gyü-
mölcseit érlelte, a ribizli, egres,
a málna a színeződés első stádi-
umába került. Az Ipoly meder-
tartó fegyelemmel folydogált.

*
Az ellenzék jelöltje, Sólyom

László lett Magyarország új köz-
társasági elnöke, miután június
7-én az Országgyűlésben 185
képviselő szavazott rá, míg a
kormánypárti Szili Katalin 3-
mal kevesebb voksot kapott. A
köztársasági elnöki tisztet aug.
5-én veszi át Mádl Ferenc jelen-
legi köztársasági elnöktől.

*
Mádl Ferenc magyar köztár-

sasági elnök a budapesti Ország-
gyűlésben a nemzetközi Szent
Adalbert-díjjal tüntette ki június
második hetének végén Franti-

šek Mikloškót, az SZK Nemze-
ti Tanácsának kereszténydemok-
rata képviselőjét, aki – többek kö-
zött – ezt mondta az átadáskor:
„Legyenek akármilyenek is a
bennünket ért sérelmek, a ma-
gam nevében azt szeretném mon-
dani a Szlovákiában élő magya-
roknak, bocsássanak meg.”
Slota, az SZNP /SNS/ elnöke a-
zonnal belefújt magyarellenes
kürtjébe, s június 23-i sajtóérte-
kezletén a szlovák hadsereg
megerősítését is szorgalmazta,
megemlítve azt is, hogy a ma-
gyar miniszterelnök autonómiát
is emlegetett az egyik nyilatko-
zatában. Akkor most milyen a
szlovák–magyar viszony?

*
Ipolyság két nagy élelmi-

szerüzlete – az M-Market és a
COOP – között /a főúton/ van
egy 3-4 méteres, erdőt sejtető
gyommal benőtt elválasztó sáv.
Valószínűleg senki sem tartja
tulajdonának. Ugyanis az elke-
rített területen szabadon burján-
zik a legkülönfélébb gyomnö-
vény. Egyszerűen mondva: na-
gyon csúfítja a környezetet.

*
Valaki azt mondta volt, hogy

végre örülhetünk: a fűkaszálás
gyakoribb vendég volt váro-
sunkban. Mások hozzáteszik:
miért kell néha hetekig tapos-
nunk a szecskára vágott füvet
az útszéleken és a járdákon?
Ezeknek vigasztalásul üzenhet-
jük: majd jön egy komolyabb
nyári zivatar, amely a fűmarad-
ványokat bemossa a csatornák-
ba – tömítőanyagnak.

/ás/

Rá kellett döbbennem, hogy
sokat nyomok a latban. Mert
én, kérem, súlyos egyéniség va-
gyok. Túlsúlyos. Állításomat a
mindenkori talpam alatti édes
anyaföld igazolhatná leginkább.
Már ha beszélni tudna. Ám a
drága rög csak hallgat és tűr.
Tűrőké és hallgatóké a meny-
nyek országa. Meg a fogyókú-
rarecept-gyártóké. A legtöbb
gömbölydeddé avanzsált sze-
mélyiség ugyanis, ezer és egy
indok ürügyén, előbb-utóbb fo-
gyózni kezd.

Böjtöltető receficéből pedig
igazán nem szenvedünk hiányt.
Az enyhén koplaltató eljárások-
tól kezdve a szinte már a szadiz-
mussal határos módszerekig
igen terjedelmes az önként vá-
lasztható sanyargattatási proce-
dúrák skálája. Az egyik hótziher
metódus például naponta csak
egyféle élelmiszer fogyasztását
engedélyezné. Tejjel, tojással,
gyümölccsel, különböző ivóle-
vekkel tömné egész nap az ál-
dozatot, aztán vagy lefogy az
ipse, vagy nem, de egy életre
megutálja az elfogyasztott kaja-
féléket, az tuti. A másik mód-
szer, úgy szemre, engedéke-
nyebb. Ehet a polgár többfélét
is napjában, csak éppen az ada-
golás szűkre szabott. Amikor az
ebédnél lenyeli az utolsó falat-
kát, kiszól az előszobába, hogy
„Szabad!”, mert azt hiszi, a
szomszédasszony jött a sóért,
pedig csak a szeme kopog az
éhségtől. Ez is biztos fogyási
taktika. Biztos, hogy kifogy a
kliens a türelemből és biztos,
hogy egy-kettőre feladja.

Aztán léteznek még neves
filmsztárokra hivatkozó fogyó-
kúrák. Ezek szerint ez vagy
amaz ünnepelt filmcsillag állí-
tólag semmi idő alatt jóformán
játszva megszabadult akár-
mennyi kilónyi súlyfeleslegétől.
És láss csodát! Lát is a hiszé-
keny lélek, a szó legszorosabb

értelmében! Már a kúra elen-
gedhetetlenül szükséges alap-
anyagainak beszerzésénél kigú-
vad ugyanis a páciens szeme,
mivelhogy a recept alapján a vi-
lág végén otthonos tengeri her-
kentyűk, hallomásból se ismert
gyümölcsök és a legdrágább í-
nyencfalatok kerülnek a bevá-
sárlókosarába. A pénztárhoz
érve kapásból kiizzad tíz kilót,
mire infarktusgyanús tüneteket
produkálva lecoltolja a csoda-
zabák csillagászati árát. Hát,
kérem, Hollywood az Holly-
wood. A csodák városa. Meg
az is kész mirákulum, ha a gya-
logpolgár túléli az efféle fogyó-
kúrát. A pénztárcája túlsúlyától
mindenképpen megszabadul.
Nem akarok igazságtalan lenni,
talán tényleg leolvaszt magáról
némi fölösleges zsiradékot a
szenvedő alany, tekintve hogy
többhavi konyhapénzétől egyet-
len bevásárlás alkalmával meg-
szabadulván, huzamosabb időn
keresztül csupán levegőt vesz
a nem túl látványos fulladásos
halál elkerülése céljából.

A soványító tortúrák külön
nagy családját képezik az úgy-
nevezett variációs kúrák. Ere-
detileg az étkezési szokások
megváltoztatása és az állandó
egészséges testmozgás biztosí-
tása lehetett a fő cél, ám a kita-
lációs folyamatok elszaporodá-
sával egymásnak ellentmondó
javaslatok keverékévé változott
az egész rendszer. A boldogta-
lan fogyni vágyó csak a fejét
kapkodja a rázúdított zűrzava-
ros mixtúra elől. Az egyik tudá-
lékos állítás a kenyeret venné ki
a kezéből, a másik a cukrot til-
taná ki még a portáról is, mire
a harmadik e rémtettek láttán
felhördülve a húsfélékre szór
válogatott átkokat. Az egyéb
verziókról nem is beszélve. U-
gyancsak elszánt fogyózó, aki
a tapasztaltak ellenére mégis-
csak diétára fogja magát!

Mint említettem, nyomós o-
kom lenne egy kis alakformá-
zásra. Áttekintve a szépészeti
piac nyújtotta lehetőségeket,
egyre-másra kísért a bűnös gon-
dolat, hogy várható szenvedé-
seimnek elsősorban a kínálati
oldal látná hasznát. Hiába tom-
bol tehát a nyár, hiába hívogat
a strand, fogyókúra nuku. Rá-

adásul fürdőruhám sincs. Ki-
nőttem, na és!? Majd jövőre ú-
jat veszek, ha kikoplaltam az á-
rát.

Addig maradok a latban so-
kat nyomó, súlyos egyéniség.
Jobban körülnézve elégedetten
konstatálhatom, hogy nem va-
gyok egyedül.

B. Szabó Márta
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A CYDA autókereskedés 2003 szep-
temberében költözött a Madách u. 16. sz.
alatti új szaküzletébe. Látogatásunk al-
kalmából Szőllősi Péter, az ipolysági ki-
rendeltség vezetője tájékozta-
tott tevékenységükről, szolgál-
tatásaikról.

Milyen szolgáltatásokat
nyújt a kirendeltség?

– Kirendeltségünk a lévai
CYDA cég fióküzeme, vagyis
ugyanazokat a szolgáltatásokat
biztosítjuk, mint a lévai cég. Az
autóeladás egységes áron tör-
ténik egész Szlovákiában. Az
ipolyságiak és a környékbeliek
helyben vásárolhatnak Škoda
típusú személygépkocsikat, a
vásárlással kapcsolatos ügyin-
tézés helyben történik, az új
autót is itt vehetik át. Csak a Škoda típust
forgalmaz-zuk, de ebből a legújabbakat is,
például a Škoda Octavia Combit. Minden
Škoda típusú autónál az áfa-
fizető vállalkozó igényelheti a
19 %-os áfa-visszatérítést.

Van valami nagyon ked-
vező ajánlatuk?

– A 2004-ben gyártott au-
tókra 60-80 ezer korona vásár-
lási kedvezményt adunk, amíg
a készlet tart. Az eddigiekhez
hasonlóan az idén is lehetséges
a régi autó újra történő cseré-
lése. Újdonság, hogy az idén a
klimatizációt térítésmentesen /
ingyen/ adjuk az autókhoz, ami
a vásárlónak kb. 60 ezer koro-
na megtakarítást jelent.

A jövőben is készségesen állunk az ér-
deklődők és a vásárlók rendelkezésére.
Annak ellenére, hogy nálunk a Škoda az
egyik legközkedveltebb típus, illetve hogy
a kiélezett konkurenciaharcban helytáll-
junk, vásárlóinknak egyéb kedvezménye-

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/

ket, engedményeket is tudunk nyújtani.
Kik veszik igénybe szervizszolgálta-

tásaikat?
– A hazai autótulajdonosokon kívül na-

gyon sokan jönnek Magyarországról is,
kb. az ügyfelek 50 %-a, mert olcsóbbak
vagyunk, kedvezőbb az alkatrész-árajánla-

tunk. Például nálunk a Škoda Fabia szervi-
zelése 15 ezer forinttal olcsóbb, mint Vá-
cott. Egyre többen tudnak kirendeltsé-
günkről a határ túloldalán is, sőt fel is ke-
resnek, aminek – természetesen – nagyon
örülünk.

Bővítették valamivel szolgáltatásai-

kat?
– A bővítés több szinten történt: például

tüzetesebben vizsgáljuk át az autókat, és
/amennyiben kérik/ belül is megtisztítjuk.
Az idén – mivel szabadárasak vagyunk –
a más típusú személyautók szervizelését
is kedvezményes áron /óránként 300 ko-

rona + áfa/ végezzük, ami kör-
nyékünkön a legalacsonyabb
ár. Amíg az autókat vizsgáljuk,
vendégeink /ügyfeleink/ a kö-
zelmúltban kialakított teraszon
pihenhetnek, üdítőt, sajtóter-
mékeket biztosítunk számuk-
ra.

Milyen rendezvényeket
terveztek, ill. terveznek az ér-
deklődőknek?

–  A tavalyi jó tapasztala-
tokból kiindulva május 7-én a
Fő téren megrendeztük a Ško-
da típusú személyautók bemu-
tatóját, természetesen a legú-

jabb Octavia Combi modellel. A nagy-
számú látogató és érdeklődő nemcsak
megtekinthette az autókat, vagy informá-

lódhatott megvásárlásuk lehe-
tőségéről, hanem egy próba-
úton ki is próbálhatta a neki
tetsző típusokat. Mivel az ilyen
eddigi rendezvényeinken tanú-
sított érdeklődés minden vára-
kozást felülmúlt, a jövőben ne-
gyedévenként szeretnénk ha-
sonló bemutatókat szervezni.
A legközelebbire a nyár folya-
mán kerül sor.

De nem feledkezünk meg a-
zokról sem, akik nálunk vásá-
roltak autót. Tavaly karácsony
előtt például meghívtuk vásár-

lóinkat és hűséges ügyfeleinket egy álló-
fogadásra, melyen lehetőségük volt a köl-
csönös eszmecserére, illetve elmondhatták
tapasztalataikat is.

Köszönöm a beszélgetést.

Kajtor Pál

CYDA-szolgáltatások
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V. liga

1. Imeľ 30 21 4 5 82:36 67
2. Tek. Lužany 30 18 4 8 79:47 58
3. Palárikovo 30 17 6 7 56:31 57
4. Dvory nad Žit. 30 16 5 9 70:46 53
5. Veľké Lovce 30 14 8 8 52:46 50
6. Čajkov 30 15 2 13 61:44 47
7. Šurany 30 13 5 12 61:44 44
8. Kameničná 30 13 5 12 54:66 44
9. Ipolyság 30 12 7 11 61:49 43
10. Kalná nad Hr. 30 11 10 9 39:34 43
11. Komjatice 30 12 4 14 47:55 40
12. Dolný Ohaj 30 11 5 14 43:51 38
13. Marcelová 30 9 3 18 33:54 30
14. Čaka 30 7 5 18 41:69 26
15. Tvrdošovce 30 6 5 19 40:92 23
16. Tlmače 30 3 6 21 20:64 15

Területi bajnokság

1. Júr nad Hronom 30 22 3 5 96:27 69
2. Deménd 30 19 10 1 86:20 67
3. Hont. Vrbica 30 17 6 7 81:32 57
4. Starý Tekov 30 16 5 9 71:38 53
5. Hr. Kľačany 30 15 4 11 66:54 49
6. Palást 30 13 2 15 60:59 41
7. Felsőtúr 30 12 4 14 66:75 40
8. Kalinčiakovo 30 12 4 14 56:67 40
9. Žemberovce 30 11 5 14 44:56 38
10. Kozárovce 30 11 5 14 45:64 38
11. Dolný Pial 30 12 1 17 60:63 37
12. V. Kozmálovce 30 11 4 15 50:67 37
13. Podlužany 30 11 4 15 42:74 37
14. Keť 30 11 3 16 45:70 36
15. Šarovce 30 7 6 17 41:83 27
16. Pohr. Ruskov 30 6 2 22 47:107 20

Területi bajnokság – III. osztály – délkeleti csoport

1. Tesmag 28 21 3 4 86:26 66
2. Ipolyszakállos 28 19 3 6 67:34 60
3. Malé Ludince 28 14 2 12 52:52 44
4. Ipolypásztó 28 13 4 11 50:53 43
5. Szalatnya-Gyerk  28 12 4 12 51:46 40
6. Egeg 28 7 8 13 30:52 29
7. Tompa 28 6 5 17 42:80 23
8. Hronovce 28 4 3 21 33:68 15

Focitáblázatok – 2004/2005
Területi bajnokság – II. osztály

1. Nová Dedina 30 22 4 4 102:32 70
2. Lok 30 18 4 8 63:33 58
3. Bátovce 30 15 5 10 67:45 50
4. Ipolyfödémes 30 16 2 12 67:63 50
5. Nový Tekov 30 14 4 12 55:48 46
6. Kuraľany 30 13 3 14 65:58 42
7. Plavé Vozokany 30 12 6 12 48:48 42
8. Čata 30 12 6 12 64:69 42
9. Nagytúr 30 12 4 14 60:65 40
10. Pukanec 30 12 4 14 48:61 40
7. Ipolyvisk 30 12 6 12 66:75 39
12. Hont. Trsťany 30 12 1 17 54:70 37
13. Santovka 30 11 4 15 52:73 37
14. Bory 30 11 2 17 50:71 35
15. Farná 30 10 2 18 51:75 29
16. Veľký Ďúr 30 7 3 20 40:74 21

Veľký Ďúr, Farnad és Ipolyvisk csapatától 3–3 pontot
levontak.

Járási bajnokság – diákok – A csoport

1. Júr nad Hronom 24 22 2 0 129:15 68
2. Palást 24 20 2 2 149:18 62
3. Tek. Lužany 24 18 1 5 83:22 55
4. Pohr. Ruskov 24 14 3 7 92:35 45
5. Dolný Pial 24 9 8 7 51:39 35
6. Kalná nad Hr. 24 10 3 11 42:55 33
7. Hronovce 24 9 2 13 42:47 29
8. Veľké Ludince 24 9 1 14 47:87 28
9. Ipolyvisk 24 8 1 15 42:96 25
10. Ipelyszakállos 24 6 3 15 47:64 21
11. Šarovce 24 6 2 16 27:127 20
12. Tompa 24 5 4 15 34:76 19
13. Deménd 24 3 2 19 31:135 11

Járási bajnokság – ificsapatok

1. Hronské Kosihy 34 27 1 6 148:49 82
2. Júr nad Hronom 34 26 4 4 156:44 82
3. Čajkov 34 24 5 5 151:52 77
4. Starý Tekov 34 22 0 12 119:69 66
5. Hont. Vrbica 34 17 7 10 118:70 58
6. Palást 34 17 5 12 115:86 56
7. Podlužany 34 16 4 14 109:105 52
8. Hr. Kľačany 34 16 3 15 104:64 51
9. Dolný Pial 34 14 8 12 86:69 50
10. Ipelyszakállos 34 13 6 15 67:84 45
11. Kalinčiakovo 34 12 7 15 68:74 43
12. Čaka 34 12 6 16 59:101 42
13. Nagytúr 34 11 4 19 70:104 37
14. Keť 34 11 2 21 76:103 35
15. Veľký Ďúr 34 8 6 20 65:103 30
16. Pohr. Ruskov 34 9 2 23 52:191 29
17. Kozárovce 34 7 6 21 48:144 27
18. Nový Tekov 34 5 2 27 66:165 17


