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Aratási körkép
A július elején beköszöntött esőzések

sok gondot okoztak a mezőgazdászoknak.
Az átázott talaj megakadályozta a kom-
bájnok kivonulását a mezőre. Az aratás
kezdete kitolódott a hónap utolsó harma-
dára, ráadásul a sok eső csökkentette a
gabona minőségét is. A kezdeti szélsősé-
ges, esős, jégveréssel tarkított időjárás a
hónap végére igazi nyári kánikulára vál-
tozott.

Mint egykori mezőgazdász érdeklőd-
tem az illetékeseknél, volt kollégáknál a
gabonabetakarítás eredményeiről, a ga-
bona minőségéről, a rakározási és értéke-
sítési lehetőségekről és a várható árakról
régiónkban.

A Lévai Regionális Mezőgazdasági
és Élelmiszeripari Kamara igazgatója,
Radoslav Belus mérnök készségesen
tájékoztatott a járás aratási feladatairól
és az eseményekről.

– Az esőzések miatt több mint egy hét-
tel később kezdődött az aratás, mint az
elmúlt években. Gabonafélékből összesen
50 149 hektáron kellett a termést betakarí-
tani. Ebből 30 300 hektár az őszi búza ve-
tésterülete, a tavaszi árpáé pedig 16 760
hektár. Búzából 5 tonna, árpából 4,75 ton-
nás hektárhozam várható, ami 7-10 %-kal,
illetve 5-8 %-kal kisebb a tavalyi átlagnál.
Őszi árpából 1264 hektáron 4,5 t, rozsból
726 hektáron 3,5 t, zabból 626 hektáron 3
tonnás hektárhozamra számítunk. Az ő-
szi repcét 7680 hektáron termesztették 2,3
tonnás átlaghozammal, de ahol a jégverés
pusztított, ott csupán 0,7-1,2 t/ha termést
sikerült betakarítani.

Ami a gabona elraktározását és értéke-
sítését illeti, azt tapasztalom, hogy a na-
gyobb mezőgazdasági üzemek saját raktá-
raikban tárolják, vagy az előre megkötött
szerződések alapján értékesítik a termést.
A saját raktárral nem rendelkező agrárvál-
lalkozóknak az intervenciós felvásárlás
biztosíthat megoldást. Mivel a tavalyi ter-
mésből még maradt gabona a raktárakban,
ezért elhelyezési gondok merülhetnek fel.
Az esőzések és a kései aratás miatt a gabo-
na minősége változó. A jó minőségű gabo-
na tonnáját legalább 3800-4200 koronás

áron kellene értékesíteni, ellenkező eset-
ben a nagyon alacsony értékesítési árak ve-
szélyeztetik a termelés gazdaságosságát.

Az ipolybalogi Ipoly Mezőgazdasági
Vállalkozók Szövetkezetének igazgató-
ja, Szecsei Sándor mérnök az aratás-
ról az alábbi információkkal szolgált.

– A Nagykürtösi és a Lévai járásban
15 kombájnnal 3105 hektáron takarítottuk
be a termést. Ebből 1800 ha őszi búza,
290 ha tavaszi árpa, 90 ha rozs, 65 ha zab,
800 ha őszi repce és 65 ha borsó. Az eső-
zések befolyásolták a búza minőségét. A
termés fele kenyérgabona, a másik fele ta-
karmányként kerül felhasználásra. Jó mi-
nőségű termést a Bruta, Kosútka és Zerda
búzafajták biztosítottak A gabonát a saját
magtárainkban, illetve a Zselízi Agroké-
miai Vállalat raktárában – szerződéses
alapon 1000 tonnát – tároljuk.

Jelenleg az árakról még kevés szó esik,
de úgy érzem, hogy az értékesítéssel gon-
dok lesznek. Ha a gondokról beszélek,
meg kell említenem, hogy a nagytúri, iná-
mi, ipolybalogi határban termesztett repcét
jégverés érte.

A Tompai Mezőgazdasági Szövetke-
zet elnöke, Vladimír Uhrin mérnök így
értékelte a gabonabetakarítást.

– A tavaszi árvíz és a jégverés után nem
rózsás a helyzet, csodákat nem lehet mű-
velni. Azért valahogy átvészeltük, hiszen
szövetkezetünk a legrosszabb időszakot
már túlélte. Őszi búzából 400 hektáron 5
tonna, tavaszi árpából 200 hektáron 3,5 t
termett hektáronként. A búza a már emlí-
tett problémák miatt csak takarmányként
lesz hasznosítható, hiszen az elöntött terü-
leteken elmaradt a szakszerű növényápo-
lás és a tápanyag-utánpótlás. Az árpa
minősége azonban megfelel a söripari kö-
vetelményeknek. A 170 hektáron termesz-
tett repce jelentős hányadát az esőzés és a
jégverés károsította.

A gabonát szerződés alapon a Lévai
Agrokémiai Vállalat és az Agrosemag rak-
táraiban tároljuk. Az árakkal kapcsolatban
rosszak a tapasztalataim. A jó minőségű
tavaszi árpáért tonnánként 4000 koronát

/Befejezés a 9. oldalon/
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Dr. Hunč ík László  /1923 –  2005/
Ovidius Metamorfózisában írta: „A

lélek nem ismer halált – az előbbi szék-
helyét elhagyván, új lakást kap s to-
vább él.” Mégis mennyire fáj hozzátar-
tozónk, jóbarátunk elvesztése, csak ak-
kor érezzük, amikor már örökre eltávo-
zott közülünk. Vörösmarty Mihály, ku-
tatva az okokat, írta, hogy „a földhöz
minket baj s öröm kötöz, óhajtjuk s ret-
tegjük a halált”. A rettegés az ismeret-
lentől való félelmünket hozza újra és
újra emlékezetünkbe. Dr. Hunčík Lász-
ló már itthagyta ezeket a földi bajokat
– most rajtunk a sor, hogy emlékét tisz-
tán őrizzük meg és adjuk tovább az utó-
kornak.

Városunkban kevesen mondhatják,
hogy diplomával a kezükben jóban-
rosszban hűek maradtak szülőföldjük-
höz. Ipolyságon született 1923. május
12-én, itt végezte az alapiskolát, majd
1941-ben gimnáziumi tanulmányai u-
tán leérettségizett. A háborús, majd a
társadalmi nehézségekkel tüzdelt évek
után 1951-ben Pozsonyban elvégezve
a főiskolát ügyvédi diplomát szerzett.
Közben 1950-ben házasságot kötött Ré-
vész Máriával, akivel békés házasság-
ban nevelték gyermekeiket: Pétert /ma
orvosként Dunaszerdahelyen él/ és Pált
/ma mérnökként Komáromban él/.

Élete során csak kényszerből változ-
tatott munkahelyet. Először /1950-től/
a Besztercebányai Mezőgazdasági Fel-
vásárló és Értékesítő Vállalat helyi üze-
mében dolgozott, majd a betonele-
meket gyártó üzem könyvelője lett. É-
lete nagy részét azonban a Benzina tom-
pai kőolajszállító üzemében igazgató-
helyetteseként töltötte.

Munkahelyének közelsége lehetővé
tette, hogy városunk közéletének egyik
alakítója legyen. Ő mint jogtudor val-
lotta: „Kétes esetben állj a vádlott mel-
lé!” Minket régi iskolánkhoz, a helyi
gimnáziumhoz is számtalan szál kötött,
hiszen tanáraink életszemléletéből is

magunkkal vittünk sok mindent az életbe.
Mint fiatalabb diák mindig irigyeltelek
benneteket, hogy a fiatalabb évek tízéves
találkozói után idősebb korban rendszere-
sítettétek az ötéveseket, majd évente jötte-
tek össze. Már csak öten, jövőre pedig már
nélküled szervezi meg ezt a bátyám, volt
osztálytársad.

Számomra mindig szellemi felüdülés
volt a veled folytatott eszmecsere a világ
problémáiról, az emberiséget fenyegető
csapdákról, mindketten keresve a kiutat
szűkebb közösségünkre nézve is. Mind-
ketten hittük, hogy az idősek hordozói a
kollektív emlékezésnek, egyben azonban
kötelességük a leszűrhető tanulságok to-
vábbadása.

Amint búcsúbeszédében városunk pol-
gármestere, Lőwy János hangsúlyozta, köz-
életi emberként mindig szem előtt tartotta
a város érdekeit is. 1962-től a helyi sport-
egyesületben több évtizeden keresztül el-
látta a titkári teendőket. Létrehozásától
2004-ig gondnoka az Ipolyság Város Pe-
csétje – Sigillum oppidi Saag alapítvány-
nak, feladata a gazdálkodás ellenőrzése
volt. Munkáját elismerésre méltó precizi-
tással végezte, személyiségének varázsá-
val – ha kellett, atyai szigorral – dorgálva,
ezt sokszor humorral enyhítve. Így sikerült
az alapítvány vezetőségét alkotóképes kö-
zösséggé kovácsolnia.

Csodálatra méltó volt szellemi erőd és

kitartásod az ügyvédi praxis során: nem
ismertél befejezetlen ügyet. Szellemi e-
rődből sokat kaptak fiaid is, akik ezt kel-
lően hasznosítják. A sors kegyessége
folytán egész életed folyamán hűséges
segítőtársad volt szeretett feleséged, Má-
ria. Talán legjobban ide illenek Jókai
Mór búcsúszavai: „Ami bennem lélek,
továbbra is veletek lesz. Ott fog mindig
köztetek lenni. Megtalálsz virágaid kö-
zött, amikor szirmai lehullanak. Megta-
lálsz az esti harangszóban, ami lassan
elenyészik az esti csendben. S amikor
megemlékezel rólam, mindig arccal
szemközt fogok veled állni.” Ezt már
nem tudta személyesen elmondani azon
a júniusi késő délutánon, amikor olyan
váratlanul elhagyta a családi hajlékot,
hogy oda már soha vissza ne térjen.

Átlépve a temető kapuját, egy más
világba lépünk: ez a holtak nyugvóhe-
lye. Utolsó búcsúszavak ott városunk
legilletékesebbjeitől hangzottak el.
Czuczor József esperesplébánosunk
ebben kiemelte: „Elhunytunk az egy-
házközségi képviselő-testület tagja volt.
Hívő emberként, egyházának hű tagja-
ként egész életében kereste az Istent,
és szolgálta őt. Sokat fáradozott egy-
házközségünk jogi ügyeinek intézésé-
ben, jutalmat nem várva, csak a »vati-
kánit« emlegette. Urunk, fizess meg e-
zért örök javakkal elhunyt testvérünk-
nek nemes fáradozásáért!”

Utoljára én is búcsút veszek Tőled,
kedves László barátom, akivel sok kel-
lemes órát töltöttem meghitt beszélge-
tésben vagy a közügyek problémáit tár-
gyalva. Számomra felejthetetlen marad
az a néhány videokazettás opera- és o-
perettest, melyet családi körben élvez-
tünk, de a tágabb körű baráti találkozá-
sok is. Ezek is tovább élnek emlékeze-
tünkben. Memento homo... hogy por-
ból lettél, és porrá leszel! Csak a halha-
tatlan lélek marad fenn örökre.

Danis Ferenc

Az ipolysági képviselő-testület július 27-én megtartott 30.
soros ülésén jelen volt mind a 13 képviselő. A testület:

– elfogadta az esedékes határozatok teljesítéséről szóló jelen-
tést /a temetővel kapcsolatos dokumentumok másolatainak archi-
válása, a temető üzemeltetéséről és gondozásáról szóló szerződés
és a védett sírhelyek és sírboltok jegyzéke/;

– megtárgyalta a városi rendőrség első féléves tevékeny-
ségéről szóló jelentést /ezt jóvá is hagyta/, továbbá a 2005-ös vá-
rosi kölségvetés első módosítására tett javaslatot és a 2010-ig szó-
ló szociális gondoskodásról előterjesztett városi koncepciót;

– tudomásul vette a gondozószolgálat helyzetéről, a város
által nyújtott adókedvezményekről, ill. az egyes sportszak-
osztályoknak a 2005/2006-os versenyszezonra való felkészültsé-
géről szóló jelentéseket és a polgármesteri kezdeményezésekről
és tárgyalásokról szóló beszámolót;

– jóváhagyta a 2005-ös városi költségvetés első módosítását
/az új, kiegyensúlyozott költségvetés bevételi és kiadási oldala is
103,912 millió korona, ebből a folyó kiadások 85,502 millió/, az
alapiskolák éves költségvetésének első módosítását, a szociális
gondoskodásról szóló városi koncepciót, a Chryzantéma cégnél
végzett ellenőrzésről előterjesztett főellenőri jelentést, a mozi
eladását és a szabadidőközpont új eladási árát. -š-

Ülésezett a képviselő-testület
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EseménynaptárEsemények, tárgyalások,
kezdeményezések a városházán Augusztus i  rendezvények

Postaláda – névtelen vonal

– Lőwy János polgármester részt vett a Pongrácz Lajos Ma-
gyar Tanítási Nyelvű Alapiskola tanévzáró ünnepségén /jún. 30./.

– Városunk polgármestere a gazdasági minisztériumban tár-
gyalt az ipari park, illetve ipari zóna építéséhez szükséges pénz-
ügyi fedezet bizosítása ügyében /jún. 30/.

– Lőwy János mérnök, polgármester és Lendvay István
mérnök, a városi hivatal elöljárója a hivatalban bevezetendő
ISO vezető-minősítési rendszer bevezetésének előkészítéséről
tárgyalt a rendszer projektmendezserével /jún. 30./.

– A polgármester interjút adott a Sme napilap munkatársának
/júl. 1./.

– A sikeres labdarúgószezon befejezése után a polgármester
átadta a csoportgyőztes Tesmag focistáinak a díjat /júl. 3./.

– A városháza dísztermében adott fogadást városunk polgár-
mestere a Palóc Társaság nyári táborának résztvevői számára
/júl. 6./.

– Lendvay István elöljáró az SZK Építésügyi és Régiófejlesz-
tési Minisztériuma, valamint az Állami Lakásfejlesztési Alap kép-
viselőivel tárgyalt a Bernece utca végén található régi vámház
lakásokká történő átalakításához elnyert állami támogatás felhasz-
nálásának feltételeiről /júl. 26./

– Lőwy János és Lendvay István a belga tulajdonú West
Metal Kft. képviselőivel tárgyalt a gépipari üzem beruházási el-
képzeléseiről a volt Kovomont területén. A meglévő régi csarno-
kok felújítása után további 40-50 embernek adnak majd munkát.
Az igazgató kéréssel fordult a város vezetőihez, hogy segítsenek
a vállalkozás fejlesztését hátráltató problémák megoldásában
/júl. 27./.

ly

A városháza előcsarnoká-
ban elhelyezett postaládában
talált olvasói észrevételre vá-
laszolunk.

Olvasónk a lakótelepi gyer-
mekjátszóterek áldatlan álla-
potára hívja fel az illetékesek
figyelmét, valamennyi szülő
és nagyszülő nevében kérve
azok felújítását.

– Sajnos, a levélíró vélemé-
nyével egyet kell értenünk: a
játszóterek állapota valóban
tűrhetetlen, ezért a polgármes-
ter utasítása alapján a követ-
kező hetekben hozzáfogunk fo-
kozatos felújításukhoz és a ho-
mokozók elkerítéséhez.

Levélírónk több homoki
nevében arra figyelmeztet,
hogy a városközpont felé ve-

zető járda mentén nem ka-
szálják a füvet, a gyalogosok
bosszúságára.

– Ezen a részen az út menti
fű kaszálása a Szlovák Útkar-
bantaró Vállalat feladata. A
Műszaki Szolgáltatások Üze-
mének igazgatója kezdeménye-
zésére megegyezés született az
MSZÜ és az útkezelőség között
a városon áthaladó állami utak
tisztításáról és az út menti terü-
letek rendszeres kaszálásáról.

További észrevételeiket, kér-
déseiket várjuk a 7410152, üze-
netrögzítővel ellátott telefon-
számon, valamint e-mail cí-
münkön: sahy@sahy.sk.

Lendvay István
a városi hivatal elöljárója

Aug. 31-ig – Kék történet – Michal Uhrík képeinek és
kerámiáinak kiállítása a Simonyi Lajos Galériában

Aug. 1–5. – Nyári napközis kézműves tábor gyerekeknek
a Janko Kráľ utcai volt iskolaépületben

Aug. 11–13. – Ipoly-napok a Menore Saag Centrum Artis-
ban /részletes program az 5. oldalon/

Aug 13. – Gyerki falunap
Aug. 13–14. – Falunapi ünnepségek Paláston
Aug 14., 8.30 – A Szent Korona másolatának ünnepélyes

elhelyezése az ipolybalogi templomban /részletes prog-
ram lapunk 8. oldalán/

Aug. 20., 19.00 – Mária evangéliuma /rockopera a szabad-
téri színpadon/

Aug 24., 17.00 – GROUND ZERO – terrortámadás az
USA-ban szept. 11-én – Yoel Meyrovitz fényképkiállí-
tásának megnyitója a Menora Saag Centrum Artisban
/a kiállítás szept. 12-ig látható/

2005-ben
Házasságot kötöttek

Július 16.  –  Makrai Milota mérnök és Milan Šugra mérnök

Ipolysági újszülöttek
Šaróka László  –  2005. július 14.
Duchoň Adrián  –  2005. július 16.
Jusztin Lehel  –  2005. július 18.
Gyekiczký Rajmund  –  2005. július 22.

Elhunytak
Sőllősi László /* 1934/  –  július 5.
Klimo József /* 1927/  –  július 6.
Somsi Gizella /* 1919/  –  július 8.
Rimóci László /* 1923/  –  július 10.
Kucsera Ferenc /* 1935/  –  július 14.

Ipolyságon 2005. szeptember 15-e és 18-a kö-
zött az idén is megrendezzük a Honti Kulturális
Napokat.

A rendezvénysorozat keretében szept. 16-án
és 17-én kézművesek vásárára is sor kerül, mely-
re az érdeklődő kézművesek szept. 10-ig jelent-
kezhetnek az Ipolysági Városi Hivatal kulturális
osztályán vagy a 036/7411054 telefonszámon.

Várjuk a kézművesek
jelentkezését
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Szolgá la t

Jelenségek

Egy övid lélegzetű jegyzetben bizony
nehéz lenne körüljárni a szolgálat szó min-
den lehetséges jelentését. A jelentésválto-
zatok precíz meghatározása pedig még
több fáradozást emésztene föl.

Protestáns szóhasználatban az istentisz-
teleten vagy annak keretén kívül egyházi
személy által végzett tevékenységet jelent.
Az általánosabb, tágabb terjedelmű jelen-
tés szerint olyan rendszeres tevékenység
megjelölését jelenti, amely a közösség
szükségleteiben, elképzeléseinek, gondjai-
nak – sok esetben önzetlen – megvalósítá-
sát segíti elő.

Jegyzetünk főleg az utóbbi értelmezés
keretei között próbál ide-oda araszolgatni.

Amióta csak valamiféle államszerű
szer-vezet létezik, a kormányrúd közelébe,
te-hát a hatalom lehetőségébe csöppentek
szolgákat, modernebb szóval kifejezve hi-
vatalnokokat neveznek ki, akik az állam-
polgárok ügyeit hivatottak megoldani, in-
tézni. Lényegében kétféle magatartást ta-
núsíthatnak: a törvények adta lehetőségek
alapján vagy a hatalmi struktúra /esetleg
diktatúra/ igényeihez igazodnak, vagy em-
berbarátibb, állampolgárbarátibb magatar-
tást tanúsítanak. Ebből következik, hogy
szolgálatuk /szolgáltatásuk/  minősítése is
többféle lehet. A karrierista hivatalnok
mindig a „főnökére” figyel, s másodrangú-

Négyéves vándorlás után
jött létre a budapesti Ördögsze-
kér Vándorszínház és az Érsek-
újvári Regionális Művelődési
Központ közti találkozás és en-
nek eredménye az a 9 napos tur-
né, melynek keretében bemutat-
ták színvonalas előadásukat.
Műsorukkal, Illyés Gyula Tű-
vétevők című „népiesch” komé-

nak, netán teljesen elhanyagolhatónak tart-
ja az alulról érkező információkat, igénye-
ket. Nehéz lenne egyértelműen minősíteni
országunk óriási hivatalnokseregét. Min-
denesetre jó, ha az állampolgár olykor-
olykor elgondolkodik a közösségi élet eme
– véleményem szerint nagyon fontos sze-
letén.

Érdekgubancos egészségügyünkben
igencsak nehéz megtalálni és megvalósí-
tani az orvosi esküjéhez következetesen ra-
gaszkodó gyógyítónak a beteg szempont-
jából a legoptimálisabbnak minősíthető
szolgálatot. Az meg kimondottan a gyó-
gyító szolgálat kicsúfolása és teljes eltorzí-
tása, ha a pénzhajsza könyörtelenül háttér-
be szorítja az egyik legnemesebb emberi
gesztust – az életmentést. Egyik ismerő-
söm mesélte, mennyire sajnálkozott egy
pénzorientált szakorvos, amikor megtudta,
hogy „állandósult” páciense új vesét ka-
pott, s így nem szorul majd rá a jól jöve-
delmező „permanens” kezelésre.

A lelki nyavalyák orvoslásában a lelké-
szek tehetnek jótékony szolgálatot az em-
bereknek. Több őskorkutató állítja, hogy
az emberiség ködbe vesző évezredeiben a
testi és lelki bajokat egyazon személy pró-
bálta gyógyítani. De ne menjünk olyan
mély történelmi régekbe. Az evangéliu-
mok tanítása szerint Jézus Krisztus mind-

két bajnem orvoslását felvállalta. Egyet el-
mondhatunk: az élet és halál mindenkit
érintő szférájában az előbb említett szol-
gálattevőknek kulcsszerepük van. S bi-
zony sokszor félelmet ébresztenek a gyó-
gyulást kereső halandókban. Milyen esélyt
kínál mindnyájunk számára rapszodikus
társadalmi struktúránk és korunk arra,
hogy ebből a félelemhalomból valamics-
két lefaragjunk?

A képviselői munka, a tanítás, de a ka-
zánfűtés, útkarbantartás, újságírás, műsor-
szervezés, gyermeknevelés stb. is szolgá-
lat. A szerelemben is – ne értsenek félre –
embertársunknak, egymásnak teszünk
szolgálatot. Mindnyájan szolgálunk – a
magunk módján –, és élvezői vagy elszen-
vedői is vagyunk mások szolgálatának.

Jegyzetem záróakkordjának illusztrálá-
sára Franz Kafka zsidó származású, Prá-
gában élt, németül író művész egyik no-
vellahősének magatartását hívom segítsé-
gül. Problémájának megoldásában egy bi-
zonyos Hivatal volt illetékes. Hosszan tar-
tó töprengés után bekopogott a hivatalba,
de azon nyomban páni félelem gerjedt –
talán a kellemetlen tapasztalatok hatásá-
ra? – a „kisember” énjében. Elrohant, mie-
lőtt a Hivatal ajtaja megnyílt volna. Ebből
következik, hogy problémájának megol-
dása „halasztást” szenvedett.

Kérdezem, kérdezzük: Mit tehet egy
közösség, mit tehet az emberiség, hogy a
szolgálat és szolgálattevők holdudvarában
ne sarjadjon kapcsolatromboló félelem?

Korpás Pál

Ördögszekér Vándorszínház 2005
diájával és a Pajzán énekekkel
bejárták az érsekújvári, zselízi,
lévai és ipolysági régió falvait.
A darab rendezői Horváth Pé-
ter és Papp János, szereplői
pedig a budapesti Shakespeare
Akadémia elsőéves diákjai, va-
lamint a 13-as Stúdió Színjátszó
Együttes már hat éve együtt ját-
szó fiataljai, akik a Magyar Rá-

dió gyermekstúdiójából „nőt-
ték” ki magukat. Négy éve kezd-
ték el vándorlásukat, nyaranta
először Magyarország vidéke-
in, majd úgy gondolván, a hatá-
ron túli magyarok is kapjanak
e kultúrából, látogattak el Kár-
pátaljára, a Vajdaságba, Erdély-
be, és most itt volt a kitűnő al-
kalom a Felvidékre is elhozni
előadásukat, mely vidám volt és
mulattató. Nekem személyesen
alkalmam volt hat helyszínen
végignézni és végignevetni az

előadást, és állíthatom, minden-
hol nagy sikert arattak.

Az ipolysági előadásra július
4-én került sor mintegy 150 ér-
deklődő jelenlétében.

Jövő nyárra tervezik bejárni
Horvátország és Szlovénia ma-
gyarlakta vidékeit, de aztán, re-
mélem, újra eljönnek ide hoz-
zánk, hogy jókedvre derítsék az
itt élő magyarságot és minden
kultúrát szerető embert.

Jámbor Mónika



KU LTÚ R A

Régi ismerőst üdvözölhetett
július 22-én a kiállításmegnyitó
közönsége az ipolysági városi
képtárban. Michal Uhrík a
Besztercebánya melletti Brus-
no fürdővároskából hozta el
hozzánk kerámia-kisplasztikáit,
akril- és olajfestményeit.

A neves keramikusfamília
második generációját képviselő
ifjú alkotó először 1999-ben é-
desapjával közösen mutatko-
zott be nálunk. Akkori tárlatán
kerámiái mellett elgondolkod-
tató grafikái domináltak. Precí-
zen kidolgozott koncepcióval
rendelkező kiállításait azóta a
modern alkotásokat kedvelő
közönség Újbányán, Beszterce-
bányán és az Amerikai Egyesült

tisztelettel meghívja az
I P O L Y - N A P O K

kulturális rendezvényre
Helyszín: zsinagóga, irodalmi kávéház, Európa-udvar

/Ipolyság, Bartók Béla tér/

2005. augusztus 11.
18.50 Ünnepélyes megnyitó
19.00 Sanzonest: Benes Ildikó, Prágay Marianna, Preiner

Tibor
19.40 Az Oscar-díjas Szabó István filmrendező munkásságát

Rajk László mutatja be
20.00 Csodálatos Júlia – filmvetítés /rendező: Szabó István/
21.30 Az Ipoly köszöntése

2005. augusztus 12.
14.00 Dániel játék – Ludus Danielus /mesejáték/

Előadók a VI. gödöllői szkólatábor hallgatói és tanárai
15.00 Megnyitó
15.10 Ünnepi beszédek: Lőwy János polgármester, Martin

Bútora, Hunčík Péter
15.30 Szokolyi Alajos emléktáblájának leleplezése és meg-

koszorúzása /Szlovák Olimpiai Bizottság, Magyar
Olimpiai Bizottság/

16.00 Az állandó tárlat megnyitása – Hushegyi Gábor –
zsinagóga

16.30 Zenés-irodalmi műsor: Tóth Rita, Vas Ottó,
Fajčíková Eva, Bodonyi András

17.00 Irodalmi kávéház: Ladislav Ballek, Bánki Éva, Németh
Gábor, Kukorelly Endre – beszélgetésvezető Both Enikő

19.30 Miért vagyok huntyi? – Marian Labuda műsora
20.50 A Szevasz színház előadása: Mi történt a kisfiúval?

2005. augusztus 13.
  9.30 Irodalmi délelőtt – gyermekműsor: Tóth Rita, Bodonyi

András
10.10 Corelli trió /megzenésített versek/: Rajk Judit /ének/,

Csonka Gábor /hegedű/, Hargitai Géza /fagott/
11.00 Irodalmi délelőtt: Grendel Lajos, Hizsnyai Zoltán,

Barak László, Mészáros András – a beszélgetést Bárdos
Ágnes vezeti

14.00 Református zsoltárok – evangélikus templom: Süll
Kinga éneklőcsoportja

15.00 Középkori egyházi zene – római katolikus templom:
Németh Imre /ének/, Németh Zsófia /orgona/

16.00 Héber dallamok – zsinagóga: Rajk Judit
17.00 Magyar népballada- és énekmondás: Hunčík Kata,

Tóth Rita
18.30 Opera–musicall–-operett: Balogh Rózsa, Prágay

Marianna
20.00 A Szevasz színház előadása: Az elveszett paradicsom

keresése
21.30 A fesztivál ünnepélyes zárása

Ipolyság Város Pecsétje – Sigillum oppidi Saag

és Ipolyság
város

Államokban láthatta.
Az Ipolyságon kiállított kol-

lekciónak három központi, a
műveket egységgé kovácsoló
motívuma van: a kiállítás címé-
ben is szereplő, szimbolikus je-
lentőségű kék szín („Kéklő tör-
ténet”), a férfi-nő kapcsolat és
korunk társadalmi visszássága-
inak az emberi lélekben való ki-
csapódása. Mindazonáltal a
műveket érdemes megtekinte-
nünk akkor is, ha rekkenő nya-
runkban nem elmélkedésre, ha-
nem elsősorban pihenésre vá-
gyunk. A kisplasztikák kelle-
mes formái, valamint a festmé-
nyek ügyes színkompozíciói u-
gyanis galériánk hűvősében
erre is lehetőséget biztosítanak,
s amennyiben az alkotások va-
lamelyike különösképpen el-
nyeri tetszésünket, egy-két ki-
vételtől eltekinteve a művek
megvásárolhatók.

A kiállításmegnyitón har-
mincadik születésnapját ünnep-
lő ifjú tehetség kiállítását au-
gusztus végéig láthatjuk. A tár-
lat támogatói a Sleziak Malom
és Pékség, Cservócs Sándor, va-
lamint az Orchidea Virágbolt.

Pálinkás Tibor

Kortárs képzőművészeti tárlat
a Simonyi Lajos Galériában
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E g y  k o r t y  d e rű . . .
Kedves vendéget köszönthettek az

Ipolysági Városi Könyvtár által szervezett
író-olvasó találkozón a Nők Lapja heti ma-
gazin hűséges olvasói június 23-án V. Kul-
csár Ildikó személyében. A Budapesten
napvilágot látó, de tájainkon is kedvelt lap
főmunkatársa az „Egy korty derű” című ro-
vat írójaként heti rendszerességgel osztja
meg érzéseit és gondolatait az olvasókkal.

A népszerű újságírónő a személyes ta-
lálkozás révén is egy korty derűvel kedves-
kedett a jelenlévőknek. Fesztelen modorá-
val és remek humorával szinte pillanatok
alatt meghitt, barátságos légkört alakított
ki. Keresetlen egyszerűséggel beszélt éle-
téről és hivatásáról. Bevallása szerint a hu-
mánus értékek őrzését és hirdetését tartja
az újságírás legfőbb feladatának, s a szak-
ma iránti alázatot az író ember egyik leg-
fontosabb irányelvének. Publicisztikai írá-
saiban az átlagembert leginkább érintő

problémákkal foglalkozik, a
mindennapi élet apró örömeire,
a lelki nagyságból fakadó csen-
des boldogságra, megelégedett-
ségre hívja fel a figyelmet.

Kedves vendégeket fogadott
július 20-án az Ipolysági Városi
Könyvtár, ugyanis dr. Gömör
Béla orvosprofesszor, tanszék-
vezető és felesége, Éva, Buda-
pestről könyvajándékot hoztak
könyvtárunknak.

A doktor úr a tavalyi Honti
Kulturális Napok keretében
megrendezett Fejér Zoltán író-

olvasó találkozón vett részt, és
részben ekkor ismerkedett meg
könyvtárunkkal.

A közel 6000 korona értékű
könyvadományban az ajándé-
kozó saját új könyvkiadványait,
orvostudományi, orvostudo-
mány-történeti, fotodokumen-
tációs könyvei mellett a fia, Gö-
mör Tamás regényét is kézhez

kaptuk, továbbá Czeizel Endre
új kiadványát, valamint a dok-
tor úr saját könyvtárából 57 da-
rab könyvet sorolhattunk be
könyvtárunk könyvállományá-
ba.

Nagyon megtisztelő szá-
munkra ez az értékes és szép
gesztus, amit ezúton is szeret-
nénk megköszönni.

Feltételezem, a professzor úr
azért is gondolt könyvtárunkra,
mert édesapja /Gammer Béla/
1914-től 1917-ig az ipolysági
gimnázium tanára volt, neve
szerepel a gimnázium történel-
mi dokumentumai között is, így
érthető a vonzalom városunk és
könyvtára iránt.

Solmoši Márta

Könyvajándék az ipolysági olvasóknak

A találkozó mintegy 40 részt-
vevője kedves élménnyel gaz-
dagodva és nem csak a nyári
hőségtől átmelegedett szívvel
térhetett haza. bszm



N. Tóth Anikót nemcsak az ipolysági
gimnázium diákjai ismerik, ahol évek óta

tanít, de azok az irodalomkedvelő gyere-
kek és felnőttek is, akik odafigyelnek iro-
dalmunk fiatal képviselőire.

Most író-olvasó találkozó keretében
váci tanulók is találkozhattak az írónővel,
ugyanis június 12-én a váci Katona Lajos
Városi Könyvtár rendezésében, Nagyné
Sass Borbála, a váci könyvtár gyermek-
irodalmi részlegvezetőjének szervezésé-
ben egy nagyon vidám és kellemes beszél-
getésre került sor az általános iskola
könyvtárában.

N. Tóth Anikó, alaposan ismerve a
gyermekek világát, igazi mesedélelőttöt
varázsolt a 10-12 éves diákok számára.

A kinti hűvös, esős idő nyomasztó ha-
tása pillanatok alatt eltűnt a mese izgalmas
világában. A felolvasások között őszintén

Í ró -o lvasó  ta l á lkozó  Váco t t
megnyíltak a gyermeki szívek, és árulkod-
tak a féltett, sokszor ki nem mondott gyer-

meki dolgokról.
Az írónő meséin

keresztül mutatko-
zott be a jelenlé-
vőknek, gyerme-
keknek és felnőt-
teknek egyaránt. A
rendezvénynek a
szervezőn kívül
résztvevője volt a
váci könyvtár igaz-
gatója, Mándli
Gyula, az ipolysá-
gi Honti Múzeum
és Simonyi Lajos

Galéria vezetője, Pálinkás Tibor, vala-
mint az Ipolysági Városi Könyvtár vezető-
je, Solmoši Márta
is.

Itt kell megem-
lítenünk, hogy az í-
rónő a váci könyv-
tárnak dedikálta két
könyvét. Egyik a
novella- és regény-
elemzési írásait tar-
talmazza: ez Kísér-
let címmel 1999-
ben jelent meg. A
másik a Fényszi-
lánkok című alko-
tás, mely az idei bu-
dapesti könyvhétre

Ipolyság város
tisztelettel értesíti Önöket, hogy

2005. szeptember 16-án és 17-én
ismét megrendezi a

HAGYOMÁNYOS
IPOLYSÁGI
VÁSÁRT.

A vásár helyszíne az ipolysági Fő tér
és a Janko Kráľ utca.

Kezdési időpontja:
2005. szeptember 16., 8.00 óra.

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk.

Ipolyság város önkormányzata közadakozást hirdet az
első és második világháborúban elesettek emlékművé-
nek felállítására.

Kérjük Önöket, hogy adományaikkal támogassák az em-
lékmű felépítését, ezzel is hozzájárulva az áldozatok emléké-
nek megbecsüléséhez.

Számlaszám: 1650169451/0200, VÚB Šahy, v. s.: 311001.
Hozzájárulásaikat személyesen /készpénzben/ is leadhat-

ják az Ipolysági Városi Hivatal oktatásügyi, kulturális, ifjúsági
és sportosztályán /az emeleten, 216. sz. ajtó/.

Adományaikat köszöni
Ipolyság város önkormányzata

F e l h í v á s
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készült el.
N. Tóth Anikó jegyzeteit, írásait, novel-

láit a nyolcvanas évektől olvashatjuk a
szlovákiai magyar sajtóban, irodalmi la-
pokban, több ízben a magyarországi la-
pokban is jelennek meg róla és tőle írások.
Első könyvét, mely a gyerekek részére
készült, 1994-ben Tamarindusz címmel
adta ki az AB-ART pozsonyi kiadó. 1999-
ben került napvilágra az Alacindruska
/Történetek Palóciából alcímmel/ – ez volt
a második gyermekkönyve –, majd 2003-
ban a Dülle és Kandika, mely Játékok is-
kolai színjátszók részére alcímmel jelent
meg a Kalligram Kiadónál.

Reméljük, hogy az írónő, aki itt él és
dolgozik közöttünk, még sok érdekes al-
kotással ajándékozza meg az olvasókat.

Solmoši Márta

Elnézést kérek azon szerzőktől, akiknek cikkei, beszá-
molói – anyagtorlódás miatt – augusztusi számunkban nem
kerültek közlésre.

Szeptemberben közöljük őket.
Štrba Péter
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A másolat ünnepélyes elhelyezése az Árpád-kori templom-
ban, ahol őrizték, 2005. augusztus 14-én /vasárnap/, a Szent
Korona ittlétének 701. évfordulóján fog megtörténni:

7.00 – a Szent Korona másolatának fogadása a Balassa-
gyarmat–Szlovákgyarmat határátkelőhelyen

7.20 – a Szent Korona másolatának fogadása Kóváron
7.40 – a Szent Korona másolatának fogadása Nagycsa-

lomján
8.00 – A Szent Korona másolatának fogadása Ipolykeszin
8.30 – a Szent Korona másolatának érkezése Ipolyba-

log főterére
8.30 – 9.00 – ünnepi beszédek, átadás
9.00 – 9.30 – a Szent Korona másolatának díszkíséret-

tel való átvitele és átvétele a templomban
9.30 – 10.30 – a Szent Korona-másolat előtti nyilvános

tisztelgés a templomkertben
10.30 – 11.00 – a Szent Korona másolatának díszkísé-

rettel való átvitele a szentmise helyszínére, a Kápolna-
domb alá

11.00 – 13.00 – ünnepi szentmise, melyen Paskai László
bíboros, nyugalmazott érsek, a szentmise főcelebránsa,
megszenteli a Szent Korona másolatát

Ünnepi beszédet mondanak a magyar és a szlovák kormány
képviselői

15.00 – 19.00
Folklórműsor a Kápolna-domb alatt, magyarországi és

erdélyi hagyományőrző csoportok és szólisták is fellépnek
Kiállítás a Szent Korona képeiből a templomkertben –

megnyitja és előadást tart Nemeskürty István történész
Litánia a magyar szentekről, ünnepélyes áldással
Hangverseny: a budapesti Mátyás-templom ének- és zene-

karának hangversenye
20.30 – 22.30 – NOX-koncert
A belépés ingyenes, étel, ital biztosítva.
Szeretettel hívunk és várunk minden kedves érdeklődőt.

Balogh Gábor, Ipolybalog polgármestere
Elérhetőségeink – tel.: 047/4885117, fax: 047/4885131,

e-mail: balog.obec@azet.sk; http: //ipolybalog.uw.hu

A Szent Korona Ipolybalogon
A Kárpát-medencében három temp-

lomról tudunk, melynek tornyát korona dí-
szíti. Ezekből korban legidősebb az ipoly-
balogi. Ezeréves államiságunk legfőbb tör-
ténelmi ereklyéje határok feletti, nemzeti
összetartó erőt kölcsönöz. Erre az össze-
tartásra mind nagyobb szükségünk van, e-
zért elhatároztuk, hogy elkészíttetjük a

Szent Korona hű másolatát, hogy nemzeti
és egyházi ünnepeinken erősítse bennünk
és a vele kapcsolatba kerülőkben – határon
innen és túl – az életbe és a megmaradásba
vetett hitünket.

Ha úgy érzi, hogy kezdeményezésünk
támogatására érdemes, megteheti ezt egy
koronajegy vásárlásával, amely 100 és 1000

koronás, illetve 1000 és 10 000 forintos
címletekben kapható, névre szólóan kiál-
lítható, igazolván az adományozó nemes
célú támogatását.

Bankszámla Szlovákiában: 8248844/
5200 (OTP Banka Slovensko),

Magyarországon: 11742049/15391676-
10060005 (OTP BANK Rt. Gödöllő).

A Petőfi utca panasza
Nagy költőnk neve már évek óta jelen

van városunkban. Ipoly menti települé-
sünk egyik utcáját róla neveztük el. Az ut-
cában végiggyalogolva, a látottakat ele-
mezve, tolakodóan felmerül a kérdés: az
ottani helyzet, körülmények, emberi kap-
csolatok méltóak-e a világszabadság és az
óhajtott Kánaán lánglelkű poétájának ne-
véhez és szelleméhez.

A temető felől közelítve meg az utcát,
a bejárati kapu jobb oldalán törmelék és
szeméthalmaz fogadja az arra járót. Még
szerencse, hogy a bőséges csapadék ered-
ményeként a dús vegetáció eltakar egyet-
mást a kellemetlen látványból.

Mivel néhány ottlakó hívásának eleget
téve – lapunk szerkesztőjeként és városi
képviselőként – taposom az utca hepehu-
pás aszfaltútját, figyelmem sok mindenre
kiterjed, de a lap szűkre szabott lehetősé-
geihez igazodva csak néhány lényeges
dolgot vetek papírra.

– Valamikor csendes és barátságos volt
ez az utca – mondja az egyik lakó. Válto-
zás akkor történt, amikor tömegével érkez-

tek új lakók, akiket – sajnos – nem lehetett
szocializálni, habár a régiekben elég soká-
ig élt egy ilyen szándék. Nappal viszony-
lagos nyugalom van, de az éjszakai ember-
zaj és kutyaugatás miatt szinte lehetetlen
a szükséges álomba szenderülni. A gyer-
mekek rakoncátlankodnak, tönkreteszik a
padokat, tiszteletlenül viselkednek a fel-
nőttekkel szemben. Vajon létezik-e olyan
állatorvos vagy hatóság, aki /amely/ le tud-
ná ellenőrizni, hogy az utcán ténfergő ku-
tyaseregből hánynak nyomták be a köte-
lező injekciót. Biciklin közlekedni életve-
szélyes, mert a megvadult kutyák üldözése
és a gyereksereg „mozdulatlansága” ezt
szinte lehetetlenné teszi. A kutyákról jut
eszembe: az illetékes hatóság szerint vá-
rosunkban fokozottan oda kell figyelni a
veszettségre.

A szennyvíz – különböző színárnyala-
tokban – akadálytalanul folydogál az ud-
varokból az utcára, esetleg az árkokba, ha
ezekhez valamiképpen hozzáférhet. Kísé-
rője vagy előfutára az állandóan jelen levő
bűz.

A szemét általában a temetőbeli konté-
nerbe vándorol. Egyes felnőttek gyerme-
keik „szolgálatát” veszik igénybe, hogy ő-
ket ne lehessen felelősségre vonni. Egyéb-
ként – egyes lakók tanúsága szerint – a kon-
téner ritka vendég az utcában, de télen a hó-
kotró is. Pedig az utca elég forgalmas, rajta
érkeznek a temetőbe, halottaiknak tiszte-
legve, még a külföldi állampolgárok is.

A régi lakóházak állaga rossz, kémé-
nyeikből alacsonyan terpeszkedik a füst,
amely sok bosszúság forrása. S ha valaki
netán a virágültetéssel akarná szépíteni az
utcát, nem jár nagy sikerrel, mert akadnak
olyanok is, akik ezeket a virágokat kegyet-
lenül letördösik, jobbik esetben elviszik
halottaik sírjára.

A fűkaszáló is fehér holló a Petőfi utcá-
ban, s ha meg is jelenik, bizonyára hagy
maga után jó néhány „fűszigetet”, ami még
jobban színezi az 1997-es gázvezetés után
hanyagul elvégzett helyreigazítást.

A Petőfi utcában még több panasz is
elhangzott. Hogyan orvosolhatók? Véle-
ményem szerint talán az illetékesek és la-
kók figyelmes együttműködésével.

Korpás Pál
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Július 9-én első ízben került
sor Ipolyságon arra a kerületi
döntőre, melyen 23 felnőtt férfi,
női, ifjúsági férfi és női raj vett
részt. Több mint 230 önkéntes
tűzoltó bizonyította, hogy bár-
mikor képes megvédeni a ma-
gán- és közvagyont. A kerület-

ből csupán a Vágsellyei járás-
ból nem érkeztek meg a járási
verseny győztes csapatai. A ver-
seny szervezőbizottsága fele-
lősségteljes munkát végzett, így
nyugodtan elmondhatjuk: kifo-
gástalan szervezőmunkát vé-
geztek.

A verseny a labdarúgó- és a
tréningpályán zajlott, a hangu-
latról a Jozef Bonta vezette, s a
környékünkön is jól ismert pe-
čenicei fúvószenekar gondos-
kodott, amely Požiarnik néven
már az 50-es évektől szórakoz-
tatja a különféle ünnepségek,
lakodalmak résztvevőit, sőt már
nagyon sok közismert személyi-

séget is elkísértek utolsó útjára.
A rendezők természetesen

frissítőről is gondoskodtak. Az
ízletes gulyást Belák Lajos irá-
nyításával Jozef Lukáč, Orosz-
lán László és Bartal Béla főzte,
s több mint 500 adagot mértek
ki. De nem panaszkodhatott

Urblík László és Bukta János
sem, akik a friss sört meg az ü-
dítőitalokat mérték kora reg-
geltől a késő délutáni órákig.
Egyszóval: mindenki jól érezte
magát, még akkor is, ha a reg-
geli órákban esős idő köszön-
tötte a versenyzőket, vendége-
ket, szervezőket, akik az ünne-
pélyes megnyitóra a város főte-
rén gyülekeztek. Bélik György
ipolysági alpolgármester üd-
vözlőbeszéde után Vendelín
Horvát /a Szlovák Önkéntes
Tűzoltószervezet főtitkára/ és
Emil Ardamica /a szervezet
tiszteletbeli elnöke/ is köszön-
tötte a versenyzőket. A nyitrai

kerületi hivatásos szervezet ve-
zetői /Daniel Kňažko kerületi
igazgató/ mellett megjelentek a
lévai járási szervezet vezetői is,
például Kotora Karol mérnök
és Štefan Báráň járási igazga-
tó. Természetesen itt voltak a
lévai járási önkéntes tűzoltó-
szervezet tisztségviselői /töb-
bek között Mintál István, Bo-
ry Sándor, Ján Majer, Kul-
csár Gyula, Šüvegeš Pál/ is.

Az eredményhirdetésre és az
értékelésre a délutáni órákban
került sor, melyen az elismerő
oklevelek mellett az egyes kate-
góriák első három helyezettjé-
nek a szervezők értékes serleget
is átadtak. A kategóriánkénti
sorrend a következőképpen ala-
kult.

Felnőtt férfiak kategóriája:
1. Topoľčianky /89,7 s/, 2. Ko-
zárovce /Nagykovácsi, Lévai
járás, 97,02 s/, 3. Lužany /Ta-
polcsányi járás, 104,02 s/.

Ificsapatok kat.: 1. Topoľ-

čianky /98,2 s/, 2. Veľký La-
páš /Nyitrai járás, 110,2 s/, 3.
Žemberovce /Zsember, Lévai
járás, 116,43 s/.

Női rajok kat.: 1. Tesárske
Mlyňany /Malonya, Aranyos-
maróti járás, 129,08 s/, 2. Drže-
nice /Lévai járás, 135,15 s/, 3.
Veľký Lapáš /Nyitrai járás,
135,55 s/.

Női ificsapatok kat.: 1. Ko-
zárovce /Nagykovácsi, Lévai
járás, 129,17 s/, 2. Topoľčian-
ky /133,01 s/, 3. Ivanka pri
Nitre /Nyitrai járás, 137,46 s/.

Ipolyságról elégedetten tá-
voztak az önkéntes tűzoltók,
mert – mint többen állították –
sok barátra találtak, és váro-
sunk is „belopta” magát szívük-
be. Sokak számára ez volt az
első ismerkedés Ipolysággal, de
mint megígérték, ezentúl több-
ször felkeresik a kerület e leg-
keletibb csücskét.

Szöveg és kép:
Belányi János

Színvonalas kerületi tűzoltóverseny Ipolyságon

kínálnak, míg tavaly 4700 koronát kaptunk
érte. A repcéért csupán 6600 korona/tonna
összeget, ami 2000 /!/ koronával kevesebb,
mint tavaly. A gyengébb minőségű búzáért
alig 3000 korona várható tonnánként.

Kutník János pereszlényi vállalkozó
70 hektárról takarította be a termést.
Neki is sok gondot okoztak az esőzé-
sek: búzából és triticaléból 31 hektáron
hektáronként 3 t, tavaszi árpából 20
hektáron hektáronként 2 t, repcéből 19
hektáron hektáronként 1,5 t termett.

– Talán ami a legbosszantóbb, hogy a
tavalyi aratás után a jó minőségű búzát

tonnánként csupán 2700 koronáért tudtam
eladni. Hogy meddig lehet ezt még bírni?
Talán várok még egy-két évet, s ha nem
lesz javulás, elég belőle – panaszkodott a
vállalkozó.

Mráz Marian mérnök vállalkozó Tes-
magon gazdálkodik, s 390 hektárról kel-
lett a termést learatnia /200 ha búza,
50 ha rozs, 55 ha tavaszi árpa, 85 ha
repce/.

– Búzából és árpából hektáronként 5-
5 tonna jó minőségű kenyérgabona, illetve
sörárpa termett. A jó minőségű gabona a
fajtáktól, a szakszerű agrotechnikai keze-
léstől és a hozzáállástól függ – vélekedett
a vállalkozó. A gabona tárolását saját rak-

tárban valósítom meg, a termés 10 %-ára
pedig előszerződésem van. A jelenlegi kí-
nálat egy tonna búzáért 3000 korona, eny-
nyiért viszont nem szabad eladni a gabo-
nát. Gyakori probléma az is, hogy a terme-
lő mikor látja a pénzt az eladott áruért.

Úgy érzem, nincs kellőképpen megbe-
csülve a mezőgazdászok fáradságos mun-
kája. Egyre nehezebb helyzetbe kerülünk,
ezért úgy kell működnünk, hogy megél-
hessünk belőle.

Körképünk azt mutatja, hogy a sok eső-
zés megtette a magáét, gyengébb a gabo-
na minősége, és kisebb lesz a hozam is a
tavalyihoz képest. A bizonytalan agrárpo-
litika pedig vészhelyzetbe hozhatja a hazai
termelőket.

Kajtor Pál

/Befejezés az 1. oldalról/

Aratási  körkép
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T ü s k é k Pillanatképek – szavakban

Minden nyárnak van egy tele Júliusról nem mondhatjuk el,
hogy bőséges strandidővel ked-
veskedett volna az Ipoly mente
lakóinak. Gyakran volt felhős
az idő, a nappali hőmérséklet
leggyakrabban 20-26 oC között,
az éjszakai pedig leggyakrab-
ban 10 oC körül mozgott.

Kiadós csapadékkal áldott
/vagy sújtott?/ bennünket a jú-
lius 9-től 14-ig tartó időszak.
Tájainkon is hullott általában
60-70 mm eső – szemerkélés, zá-
por, zivatar és tartós eső formá-
jában. Ipolyunk ezennel is hűsé-
gesen ragaszkodott a medréhez,
nem úgy, mint néhány ausztriai
és romániai patak és folyó, me-
lyek rengeteg kárt, sőt komoly
emberi tragédiát okoztak. A
Duna is felemelte intő ujját.

A csaknem érett repcét és a fé-
lig érett búzát, árpát jócskán meg-
barnította a tengernyi esőcsepp,
s a szakértői vélemények sze-
rint ez ronthat a minőségen is.

A csapadék viszont jót tett a
kapásoknak – formásakra és
terebélyesekre nőttek a tökök,
dinnyék, cukkinik, de az uborka
és a burgonya is. A málna- és
szederbogyók is jókorára duz-
zadtak.

Amikor ezt írtam – július 25-
én – Ipolyság fölött bordás fel-
hők totyogtak, egyelőre még
könnyezetlenül.

*
Nyitra megyében – a novem-

beri megyei önkormányzati vá-
lasztásokra készülve – két /szlo-
vák!/ koalíció alakult. A szlová-
kiai viszonyokat ismerve, ter-
mészetesen: a Magyar Koalíció
Pártja és az itteni magyarság el-
len. Furcsállom, hogy még a
Hrušovský vezette Keresztény-
demokrata Mozgalom is csatla-
kozott Ficóékhoz és Mečiarék-
hoz, vagyis a „nagyszlovák” ko-
alícióhoz. Amit nagyon sajnála-
tosnak tartok: Ipolyságra is be-
gyűrűzött ez a magyarellenes
hangulat. Az SDKÚ-sok és né-
hány „független” /magyar nem-
zetiségű?/ is él a hangulat szülte
lehetőséggel. Vagy csak arról
van szó, hogy a „pénz /érdek/

beszél, s a kutya ugat”. A mai
értékzavaros világunkban soha-
se lehet tudni, mi motiválja a
pénzszomjas embert.

*
A Vajanský utcában július

25-én – két nappal a képviselő-
testületi ülés előtt – kaszáltatta
a közterület-fenntartó járulékos
vállalat a néhol kukoricaszárnyi
nagyságú gyomot. Az már ré-
gen kivirágzott, magot hullatott
– egyszóval: gondoskodott a
jövőjéről. Érdekes, hogy min-
dig csak közvetlenül a képvise-
lő-testületi ülés előtt „jön meg”
a kaszálási kedv. Talán olyan
sokáig tart a „speciális” kaszák
köszörülése?

*
Még egy ügy a Vajanský ut-

cával kapcsolatban. A lakók
megrögzött csodavárókként fi-
gyelik, mikor fogják az illetéke-
sek betömni azt a sok idült ká-
tyút, amely annyi sérülést és ke-
serűséget okozott az errefelé
közlekedőknek. Állítólag már
pénzt is „kitagoltak” erre a cél-
ra. Vagy marad minden a refré-
nes ígéretek szintjén?

*
A novemberi megyei önkor-

mányzati választások előtt sa-
játos nyüzsgés kezdődött a kü-
lönböző pártberkekben. Olyas-
mit is hallottam, hogy a tapasz-
talt, megrögzött manőverezők a
Smer felé gravitálnak. Az élet-
pályájuk ilyen – 1989-ig követ-
kezetes és dogmatikus kommu-
nitáknak vallották magukat, az-
tán átnyargaltak a VPN /Nyilvá-
nosság az Erőszak Ellen/ gárdá-
jába, majd mečiaristákká, netán
kereszténydemokratákká ved-
lettek, utána a vállalkozók párt-
jának, majd a SOP-nak hódol-
tak, s mikor ez szétmállott, az
SDKÚ-ban vertek sátrat. Most
a Smerre kacsingatnak. Az is
megtörténhet velük, hogy visz-
szahűségesülnek felnevelő párt-
jukhoz, Szlovákia Kommunista
Pártjához. Ne csodálkozzunk e-
zen sem: Szlovákiában sok a
kaméleon.

/ás/

Mióta az eszemet tudom, a
nyáridő legfontosabb munká-
ja az aratás. Sőt, a „régiektől”
is egyre-másra hallhattam,
mily sok törődésbe, vesződ-
ségbe, éjjel-nappali munkába
került, míg a megtermelt életet
biztos helyre mentették. Ám
akár kézzel, akár géppel folyt
a betakarítás, a fáradozás mel-
lett az örömteli ünneplésre is
jutott idő. A gazda megkötö-
zésétől kezdve, a látványos,
aratókoszorús felvonuláson és
aratóbálon át az új kenyér fel-
avatásáig sok szép vigalom-
mal örvendeztek a nehéz mun-
ka befejezésének.

Hogy ránk szakadt ez a
kvázi piacgazdaság (kinek
piac, kinek gazdaság, ugye),
mintha csupán a güri meg
(egyfajta modern tradíció-
ként), az idegbaj hagyomá-
nyozódna. Teszem azt, elviszi
a víz, vagy elveri a jég a ha-
tárt. Az természetesen baj. Sí-
rás-rívás, fogaknak csikorga-
tása lészen országos szinten.
Ha rekord termést imádkoztak
ki a gazdák, az még nagyobb
csapás. Nincs hol raktározni.
Ezer szerencse, hogy ilyen
marha drága az üzemanyag,
különben elhordatnák velük a
tengerbe. A búza hát marad,
csak az ára megy. Lefelé. A
kenyéré is megy. Felfelé. Biz-
tos nem lisztből sütik. Talán
politikából. Mátyás király se
találhatta volna ki szebben,
hogy legyen is, meg ne is me-
zőgazdaság. A szerencsétlen
agrárius, aki abban a tévhit-
ben leledzik, hogy elődeihez
hasonlóan megél a földjéből,
már azt se tudja, sírjon-e vagy
káromkodjon, búzát vessen,
vagy bukfencet, esetleg vati-
káni valutáért ossza szét a
portékáját, aztán kösse föl
magát. Hát minek az ilyen hü-
lye hagyomány, nem igaz?

Pedig a turizmus mellett a

reklámszakma is erősen rá-
hangolódott a hagyományőr-
zésre. Nosztalgiázik az élel-
miszeripar. Lépten-nyomon
házi ízeket kínál. Illetve meg-
nevezéseket. Merthogy a csá-
bító név alig három napig fo-
gyasztható „tartós” árut takar.
A minőséggel sem érdemes
foglalkozni, ugyebár, hisz a
műkajához szokott kuncsaft
úgy se érzékeli a különbséget.
Honnan is tudhatná a szuper-
marketek világában kóválygó
városlakó, milyen az igazi fa-
lusi szalonna, vagy az udvari
kemencében sütött kenyér za-
mata?! Nos, néhányan azért
még őrizgetjük az otthonról
hozott (íz)emlékeket!

Nem nehéz elképzelni, mi-
lyen képet vágott volna a pa-
raszt, ha a füstről éppen le-
szedett, több kilónyi szalon-
nát, sonkát és egyéb „disznó-
ságot” cirka három nap alatt
el kellett volna fogyasztania.
Abban viszont száz százalé-
kig biztos vagyok, hogy né-
némasszony csak egyetlen
egyszer sütött volna olyan ke-
nyeret a véres verejtékkel ter-
melt gabonából, amilyet az
üzletek hagyományos kenyér-
ként kínálnak. Tudniillik sütő-
lapát nélkül bajos kemencé-
ben akár csak cipót is sütni.
A lapátot meg gazduram már
az első alkalommal ripityára
törte volna nénémasszony há-
tán. Különösképpen, hogy vi-
dékünkön megtermett a búza,
s a búzalisztből készült, fosz-
lós kenyér járta.

Most is perdül az érett bú-
zaszem, zajlik az aratás. Foly-
nak a spekulációs manőverek
és a termelők idegei. Elbukva
a napi gondokban, senki sem
gondol holmi tradíciókkal, se
azzal, hogy minden nyárnak
van egy tele. Lesz az ideinek
is.

B. Szabó Márta
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A Honti Múzeum és Galéria
Baráti Körének vezetősége jú-
nius 18–19-én kétnapos honis-
mereti kirándulást szervezett a
váci múzeumbarátokkal. A
mintegy 30 résztvevő nagyobb
részét a váciak tették ki, akikkel
hasonló, múltat kutató tanul-
mányutat az elmúlt évben már
abszolváltak az ipolyságiak, ak-
kor Léva, Nagysalló, Körmöc-
bánya irányába. A mostani ki-
rándulás tehát nem tekinthető e-
lőzmény nélkülinek, s ha jövőre
is megvalósul, bátran mondhat-
juk, hagyomány teremtődött.

Az első érdekes látnivaló Ga-
ramszentbenedeken kínálko-
zott. A 14. században épült ko-
lostor értékes műemlék, helyén
már a 11. században is állt egy
román kori bazilika. A bencés
apátság kolostora jelenlegi álla-
potában csak sejteti, milyen fon-
tos szerepe lehetett ennek az é-
pületegyüttesnek az elmúlt év-
századokban. Erre csak egy
példát említek. A templom mel-
letti Szentvér kápolnában talál-

Honismereti kirándulás a váci múzeumbarátokkal
ható a Szentvér-ereklye, Vero-
nika kendőjének egy darabja,
melyen Krisztus vércseppjei ta-
lálhatók. A pápa ajándékozta
Mátyás királynak, aki Garam-
szentbenedeket találta méltó
helynek a becses ereklye elhe-
lyezésére.

A honismereti kirándulás
programja a Szitnya hegység
csúcsának megmászásával foly-
tatódott az ilyen túrához éppen
illő kellemes időben. A túra után
Selmecbánya lassan, de bizto-
san megújuló belvárosának
megtekintése következett, an-

nál is inkább, mivel a szállás is
itt volt, az ipolysági mezőgaz-
dasági középiskola turistaszál-
lójában. A városnézés másnap
délelőtt folytatódott, ebben sze-
repelt egyebek mellett a közeli
bányamúzeum megtekintése is.
Vasárnap délután, a búcsú előtt
Szklenófürdőben a strandon
frissülhetett fel az ekkorra már
kellemesen elfáradt múzeum-
baráti társaság.

-elté-

A Honti Múzeum és Galé-
ria Baráti Köre július 1-jén a
Magyar Közösségi Házban
tartotta féléves tagsági gyűlé-
sét. Bevezetőképpen a házi-
gazda, Lendvay Tibor, be-
mutatta a közösségi házat,
beszélt létrehozásának körül-
ményeiről, működéséről, de
szót ejtett a közeljövő tervei-
ről is. Ezután a baráti kör el-
nöke, Danis Ferenc mérnök
értékelte a féléves tevékeny-
séget és felvázolta a második
félév feladatait. Az évek során
kialakult hagyományhoz hí-
ven a tagsági gyű-
lés zárószakaszá-
ban történelmi té-
májú előadásra ke-
rült sor. Az érdek-
lődők ezúttal Baki
Attila „Zsidók és
holokauszt Ipoly-
ságon az 1938–
1944-es években”
c. expozéját hall-
gathatták meg.

A fiatal törté-
nész alapos felké-
szültségről tett ta-
núbizonyságot, mi-
közben körvona-
lazta és párhuzam-
ba állította az a-
dott időszak nagy-
politikai történé-

seit a lokális folyamatokkal,
hatásukkal, következménye-
ikkel. Állításait, számadatait
okiratokból és a korabeli saj-
tóból vett pontos idézetekkel
támasztotta alá. Színvonalas
előadása segítségével hiteles
korrajzot tárt a figyelmes
hallgatóság elé.

A Honti Múzeum és Galé-
ria Baráti Körének tagjai ú-
jabb helytörténeti ismeretek-
kel gazdagodva térhettek ha-
za.

bészabó

Találkoztak a baráti kör tagjai
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Ki kivel augusztusban

V. liga – keleti csoport

1. f. Ipolyság – Čajkov 1. ford.: aug. 7., 17.00
2. f. N. Zámky B – Ipolyság 2. ford.: aug. 14., 17.00
3. f. Ipolyság – Bánov 3. ford.: aug. 21., 17.00
4. f. Júr n. Hr. – Ipolyság 4. ford.: aug. 28., 17.00

IV. liga – ificsapat Diák- és kölyökcsapat

1. f. Ipolyság – Zbrojníky-Žel. Ipolyság – szünnap
2. f. Janíkovce – Ipolyság Tlmače – Ipolyság
3. f. Ipolyság – Gabčíkovo Ipolyság – Nové Zámky C
4. f. Šamorín – Ipolyság Tvrdošovce – Ipolyság

Területi bajnokság
1. f. Felsőtúr – H. Vrbica Tlmače – Palást
2. f. Lok – Felsőtúr Palást – Podlužany
3. f. Felsőtúr – St. Tekov Kozárovce – Palást
4. f. Felsőtúr – Čaka Palást – Žemberovce

1. f. Žemberovce – Demendice 1. ford.: aug. 7.
2. f. St. Tekov – Deménd 2. ford.: aug. 14.
3. f. Deménd – Kalinčiakovo 3. ford.: aug. 21.
4. f. Dolný Pial – Deménd 4. ford.: aug. 28.

Területi bajnokság – II. osztály

1. f. Ipolyvisk – Rybník n. Hr. Pohr. Ruskov – Tesmag

2. f. Šarovce – Ipolyvisk Bátovce – Tesmag
3. f. Ipolyvisk – Pl. Vozokany Tesmag – Nagytúr
4. f. N. Tekov – Ipolyvisk Pukanec – Tesmag

1. f. Ipolyfödémes – Santovka Čata – Nagytúr
2. f. Keť – Ipolyfödémes Nagytúr – P. Ruskov
3. f. Ipolyfödémes – Rybník Tesmag – Nagytúr
4. f. Šarovce – Ipolyfödémes Bátovce – Nagytúr

Területi bajnokság – III. osztály

1. f. Ipolypásztó – Gyerk Egeg – Lontó
2. f. Málaš – Ipolypásztó Lontó – Hronovce
3. f. Ipolypásztó – szünnap Tompa – Lontó
4. f. Ipolypásztó – Felsőszemeréd Lontó – Farná

1. f. Felsőszemeréd – Sikenica Ipolypásztó – Gyerk
2. f. Gyerk – Felsőszemeréd Gyerk – Felsőszemeréd
3. f. Felsőszemeréd – Málaš Egeg – Gyerk
4. f. Ipolypásztó – Felsőszemeréd Gyerk – Hronovce

1. f. Egeg – Lontó Tompa – Tek. Lužany
2. f. Sikenica – Egeg M. Ludince – Tompa
3. f. Egeg – Gyerk Tompa – Lontó
4. f. Málaš – Egeg Sikenica – Tompa

1. f. Farná – Ipolyszakállos 1. ford.: aug. 7.
2. f. Ipeľský Sokolec – szünnap 2. ford.: aug. 14.
3. f. Ipolyszakállos – Tek. Lužany 3. ford.: aug. 21.
4. f. M. Ludince – Ipolyszakállos 4. ford.: aug. 28.

Szikora Gábor

Szemet gyönyörködtető se-
lyemképeket, sálakat, párnákat
és festett üveget tekinthettek
meg városunk és régiónk lakói
azon a tárlaton, amelyet az Ér-
sekújvári Regionális Művelő-
dési Központ az Ipolysági Vá-
rosi Könyvtárral együttműköd-
ve szervezett 2005. június 27-
e és július 15-e között. A csodá-
latos tárgyak alkotója Natália
Blaškovičová, érsekújvári se-
lyemfestő, aki már 1988-tól
fest, majd később gravírozással
is kezdett foglalkozni, jelenleg
pedig harmadéves az arany-
műves–ékszerész szakon Nyit-
rán.

Mivel szívesen kísérletezik,

A  s e l y e m  f é n y é b e n
ezért nemcsak selyemkendőket
fest, hanem képeket, nyakken-
dőket és kozmetikai táskákat is.
A Natali Galériában selyem- és
üvegfestő tanfolyamokat vezet,
s már számos növendékével sa-
játíttatta el ezen művészi ág for-
télyait.

Alkotásai nemcsak Szlová-
kiában, hanem Magyarorszá-
gon, Csehországban, Németor-
szágban, Ausztriában, Angliá-
ban és Dubajban is ismertek,
sőt keresettek.

Aki szeretne többet megtud-
ni munkásságáról, részleteseb-
ben a www.natt.sk honlapon
olvashat róla.

Jámbor Mónika


