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A TARTALOMBÓL

Pál Dezső emlékére   4. oldal

Összefogással a
   terrorizmus ellen   7. oldal

XXIV. Honti Kul-
   turális Napok       8–15. old.

A Honti Kupa ismét
   itthon maradt 16. oldal

Kutyavilág 18. oldal

Októberi foci és
   asztalitenisz 20. oldal

Eljut Lukáš Malajziába?

Miről olvashatunk
a Hontianske listyben

Béke van. Igen, most végre valóban bé-
ke van. Mindenki nyugodtan tervezget. Jö-
vőt, holnapot, holnaputánt. Tervezget, és
félelem nélkül emlékezik.

Úgy emlékezik végre, hogy ideológiai
szempontból nem osztja meg az áldozato-
kat pechesekre és szerencsésekre, osztály-
harcos babonák alapján pozitív és negatív
hősökre, hasznos és haszontalan halott ka-
tonákra, kisorsolható férfi-, női és gyer-
mekkoporsókra.

Az áldozatok természetesen nem akar-
tak eredetileg hősökké válni. Nem akartak
gügye katonanótákra menetelők sem lenni,
kiknek majd szerencsésebb töredéke, testi-
leg-lelkileg megnyomorodva, de úgy-
ahogy hazavergődhetett.

Sem a marhavagonokba bevagoníro-
zottak nem vonultak el önként és dalolva.
Még ma is felszakadó sebei emlékezésünk-
nek a zsidók és a kitelepítettek, akik vissza

sem térhettek, kik a halál ölelésébe fúltak,
vagy mások „csak” eltűntek a folyó túlsó
partján a különös szocialista egyenlőség
ködfátylában.

Béke van, nyárvég, avagy arany őszelő,
és nyugalom. És mi most megint emlék-
művet avatunk.

Igen, megemlékezni, emlékezni nagyon
fontos. Ha emlékezünk, akkor megmarad-
hatunk. S így majd végre békévé mossa a
múltat az emlékezés. Ma már végre nyu-
godtan megadhatjuk a tiszteletet azoknak
is, akiknek a közelmúlt a hullákat is osztá-
lyokba soroló harcos stupiditása miatt nem
lehetett semminemű tiszteletet adni. Pedig
az áldozatok mindig áldozatok voltak.
Szempontjukból a síron túl már nem lehet
szent semmilyen kategória.

Ha behunyjuk szemünket, újra látjuk
őket. Látjuk, ahogy dalolva vonulnak a
megtévesztettek, meg azok, akiknek még

a vágóhidakon is
ritkaságértékű bru-
talitás mozgatta a
menetét. Lehunyt
szemmel látjuk ő-
ket, a két világhá-
ború nótázó bakáit,
a pusztulásba lö-
kött deportáltakat
és a semmivé alá-
zott kitelepítette-
ket. Rájuk emléke-
zünk, akik szándé-
kuk ellenére hősi
sorsra kényszerül-
tek.

Jelentse ez az
emlékmű számunk-
ra azt is, hogy ez a
város nem felejti el
saját gyermekeit.

Béke poraitok-
ra!

Áldás emléke-
tekre!

Emlékműavatás

/Lőwy János
mérnök, polgár-

mester emlékmű-
avató ünnepi beszéde/

Az emlékművet Lőwy János polgármester /középen/
és Korpás Pál /jobbról/ leplezte le
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Ülésezett a képviselő-testület

A VÁROSHÁZA TÁJÉKOZTAT

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

A postaládában elhelyezett
levél írója felháborodva fejti
ki véleményét egy nemrég
megnyílt üzlettel kapcsolat-
ban. Azzal vádolja a tulajdo-
nost, hogy ismeretlen eredetű
árut árul, ezért olcsóbb a töb-
bi hasonló üzletnél.

– Minden új üzlet megnyitá-
sát az állami közegészségügyi
hivatal engedélyezi, nem a vá-
ros. Az üzletben árusított áru
minőségéért a tulajdonos felel.
Az előírások megszegéséért
magas büntetés jár, különös-
képpen ha élelmiszerről van
szó. A közpénzekkel gazdálko-
dó intézmények a közbeszer-
zési törvény értelmében a szol-
gáltatásokat és az áruk megren-

delését, ill. megvásárlását köz-
beszerzés útján kötelesek meg-
valósítani. Ilyenkor a legfonto-
sabb kritérium a minőség és az
ár. Mindkettőt a szállítónak kell
garantálni, és ő vállal értük fele-
lősséget. A város nem jogosult
ellenőrizni az üzletekben árusí-
tott áruk eredetét, erre az adóhi-
vatal, valamint az említett álla-
mi intézmény hivatott. Megje-
gyezzük, hogy a piacgazdaság
egyik fontos vívmánya a szabad
választás lehetősége, tehát min-
denki abban az üzletben vásá-
rol, amelyikhez nagyobb a bi-
zalma.

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

Lendvay István
a VH elöljárója

Postaláda – névtelen vonal

Megkezdődött az elfogadott
projekt megvalósítása

Szept. 28-ára Lőwy János
mérnök, a Hont–Ipoly Menti
Régió Településeinek Társulá-
sa tanácsának elnöke összehív-
ta a társulás rendkívüli közgyű-
lését. Az egyetlen megtárgya-
landó napirendi pont A gazda-
sági különbségek mérséklése
a honti, Ipoly menti, Pest

megyei és Nógrád megyei tér-
ségek határ menti kistérségei-
ben elnevezésű, elfogadott
Phare CBC pályázat közeljövő-
beni teendőinek megbeszélése
volt.

A projekt célja támogatni a
határ menti térségek vállalko-
zóinak együttműködését. Ösz-
szefogni az ipolysági és nagy-

kürtösi kistérség-
ben található vál-
lalkozókat, létre-
hozni egy infor-
mációs hálózatot,
mely a vállalko-
zókat megismer-
teti a gazdasági e-
gyüttműködés új
módszereivel, el-
járásaival, illetve
a humán erőforrá-

sok kihasználásának lehetősé-
geivel.

A vállalkozók részére olyan
euroinfo-inkubátorokat és web-
oldalakat kialakítani, melyek
segítséget nyújtanak vállalko-
zásaik gazdasági szervizelésé-
hez. Lehetővé tenni számukra
a nemzetközi piacokra való be-

jutást, az újonnan kiépítendő
hálózat segítségével nemcsak
az információátvitelt segíteni,
hanem előmozdítani a régió
vállalkozói közötti elektronikus
üzletkötéseket, javítva ezáltal a
vállalkozói infrastruktúra felté-
teleit.

Agnesa Gubišová mérnök
projektmenedzser

Az ipolysági képviselő-tes-
tület szept. 28-án a 13 megvá-
lasztott képviselő jelenlétében
megtartotta 32. soros ülését.

Az esedékes képviselő-tes-
tületi határozatok teljesítéséről
szóló jelentés után a képviselők
választ kaptak az előző ülésen
elhangzott interpellációkra. Az
új interpellációk témái a követ-
kezők voltak: a városi közleke-
dés sebességkorlátozása, félbe-
hagyott aszfaltozás Tesmagon,
a Casablanca rekonstrukciója.
A DISK kft.-vel kapcsolatos
képviselői kérdésre az érintett
cég képviselői személyes vála-
szukban megnyugtatták a kép-
viselőket, hogy tavaszra meg-
kezdik az építkezést, és előre-
láthatólag jövő őszre megkez-
dődik az üzemben a termelés.

A képviselők tolmácsolták a
lakosok köszönetét a felújított
játszóterekért.

A testület:
– tudomásul vette a város-

fejlesztési program teljesítésé-

ről, a XXIV. Honti Kulturális
Napok értékeléséről, a város in-
gatlanvagyonával történő gaz-
dálkodásról, a kerületi /megyei/
önkormányzati választások elő-
készítéséről szóló jelentést;

– jóváhagyta a város hulla-
dékgazdálkodásának távlati
koncepcióját és a 2006-os tűz-
védelmi feladatok ütemtervét.

Az egyéb szervezési intéz-
kedések keretében a képviselő-
testület döntött a nyugdíjas-
klub  okt. 1-jei hatállyal történő
létrehozásáról /a könyvtárban,
keddtől péntekig 8.00–17.00,
szombaton 8.00–12.00 órai
nyitvatartással, három hónapos
„próbaidővel”/ és néhány, a si-
keres projektek önrészes ösz-
szegének megítéléséről /inter-
netes kioszk, vállalkozói inku-
bátor, városfejlesztési koncep-
ció kidolgozása, teljes körű vá-
rosi információs rendszer/.

Az ülés polgármesteri zár-
szóval ért véget.

-š-
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– Lőwy János polgármestert fogadta Pavol Prokopovič köz-
lekedési miniszter, aki biztosította városunk polgármesterét, hogy
a tárca jövő éves beruházási tervében szerepelni fog Ipolyság
főterének közlekedésbiztonsági megoldása körforgalmi kereszte-
ződés kialakításával /szept. 6./.

– Lőwy János és Lendvay István Angyal Bélával, a Közbe-
szerzési Hivatal elnökével tárgyalt Tesmag gázvezeték-hálózatá-
nak megépítését kivitelező vállalat közbeszerzés útján történő
kiválasztásának ügyében. A közbeszerzés hosszadalmas folya-
mata késletetni fogja a beruházás megkezdését.

– Az SZK Építésügyi és Régiófejlesztési Minisztériumában a
polgármester aláírta a Bernece utca végén lévő volt határőr-
laktanya épületének szociális lakásokká történő átalakításához
elnyert állami támogatásról szóló szerződést.

– Az Állami Lakásfejlesztési Alap igazgatójával, Kása Zoltán
mérnökkel a szociális lakások építéséhez szükséges hitel meríté-
sének lebonyolításáról tárgyaltunk /szept. 6./.

– Lőwy János polgármester fogadta az USA szlovákiai nagy-
követét, Rodolphe M. Vallee-t, aki a 2001. szeptember 11-i ter-
rortámadás áldozatai emlékére rendezett fényképkiállítás záró-
ünnepségére látogatott Ipolyságra /szept. 11./.

– A polgármester a Nyugat-szlovákiai Vízművek Rt. vezér-
igazgatójával a csatornahálózat építésének megkezdéséről tár-
gyalt. Az igazgató véleménye szerint az építkezés megkezdését a
közbeszerzési eljárás hosszadalmas volta késlelteti /szept. 12./.

– A polgármester aláírta az építésügyi és régiófejlesztési mi-
nisztériummal azt a szerződést, amely pénzügyi támogatást bizto-
sít a Hont–Ipoly Menti Önkormányzatok Regionális Társulása
számára a kezdő vállalkozásokat segítő központok létrehozására
/szept. 14./.

– Késmárkon a polgármesterek és kórházigazgatók találkozó-
ján kéréssel fordultak a parlament egészségügyi bizottságához,
hogy járjon közbe a városi kórházak adósságainak rendezéséért,
valamint az I. típusú kórházak finanszírozásának megoldása érde-
kében /szept. 16./.

– A polgármester részt vett a Szlovákiai Városok és Falvak
Társulása tanácsának soros ülésén, melynek fő pontja a pénzügyi
decentralizáció kérdéskörének megvitatása volt /szept. 20–21./.

– Lőwy János az Általános Hitelbak lévai igazgatójával, Ko-
háry Tiborral tárgyalt a Hont–Ipoly Menti Önkormányzatok
Regionális Társulása számára szükséges hitel felvételének lehető-
ségéről, amiből a Phare alapban sikeresen elnyert pályázathoz
szükséges önrészt biztosítanák /szept. 27./

– A város vezetői részt vettek azon az tanfolyamon, amellyel
lezárult az ISO 9001:2000 nemzetközi vezetőminősítési rendszer
bevezetésének előkészítése a városi hivatalban /szept. 29./.

-ly-

Okt. 8-ig – Cservenák Péter és Mándli Gyula Ipolyság–
Vác című fényképkiállítása a Simonyi Lajos Galériában

Okt. 30-ig – Az Ipoly mente természeti értékei – az Ipoly
Unió kiállítása a könyvtárban

Okt. 7., 16.00 – Lengyel menekültek az Ipoly mentén 1939
és 1944 között – kiállítással egybekötött megemlékezés
a Menora Saag Centrum Artisban okt. 30-ig.

Okt. 12. – Nyugdíjas-találkozó Gyerken
Okt. 12., XX.00 – Lábik János párkányi festőművész kiállí-

tásának megnyitója a Simonyi Lajos Galériában. A kiál-
lítás okt. 29-ig lesz nyitva.

Okt. 19., 14.00 – Zenés irodalmi műsor nyugdíjasoknak
a városi könyvtárban

Minden kedden 17.00-tól nők tornagyakorlata /könyvtár/
Szerdánként 17.00-tól a nyugdíjasklub nőtagjainak torna-

gyakorlata a városi könyvtárban

Házasságot kötöttek
Aug. 27.  –  Valent Milena és Arenkov Roman
Szept. 3.  –  Škerlecz Boglárka és Bényi József
Szept. 3.  –  Pál Boglárka és Varga István
Szept. 10.  –  Szabó Mária és Klapal Péter
Szept. 10.  –  Bystrianska Lucia és Schmidt Péter
Szept. 16.  –  Špilaj Natália és Andreas Martin Bloch
Szept. 16.  –  Kőszegi Ildikó és Setény László
Szept. 17.  –  Lukács Adrianna és Uhrík Zoltán
Szept. 24.  –  Janurík Drahoslava és Sleziak Róbert
Szept. 24.  –  Borka Iveta és Tencer János

            Ipolysági újszülöttek
Bató Jessica  –  2005. július 22.
Šťastný András  –  2005. augusztus 26.
Antal Zoja  –  2005. augusztus 28.
Dubovský Tímea  –  2005. szeptember 1.
Baltazár Orsolya  –  2005. szeptember 7.
Magát Szabina  –  2005. szeptember 9.
Setény Vivien  –  2005. szeptember 10.
Szőllősi Zsanetta  –  2005. szeptember 10.
Lacko Dániel  –  2005. szeptember 11.
Dömötör Viktória  –  2005. szeptember 22.
                    Elhunytak
Zdenek Kuňák /* 1928/  –  augusztus 29.
Gódor András /* 1950/  –  szeptember 2.
Varga Judit /* 1956/  –  szeptember 2.
Pál Dezső /* 1928/  –  szeptember 8.
Agárdi Zoltán /* 1971/  –  szeptember 11.
Benes József /* 1923/  –  szeptember 21.
Petrík Gyula /* 1955/  –  szeptember 22.
Hengerič Matild /* 1922/  –  szeptember 24.
Kiss Gyula /* 1940/  –  szeptember 25.
Gábor Anna /* 1926/  –  szeptember 27.
Hučík Emília /* 1936/  –  szeptember 29.

Felhívás
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy javaslataikat az

idei év ipolysági díjazottjaira, az Ipolyság Város Díja és
az Ipolyság díszpolgára cím odaítélésére okt. 31-ig
adhatják le az Ipolysági Városi Hivatalban.



Ilyenkor októberben

Jelenségek
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Ilyenkor októberben dagad az avar,
sűrűsödnek, gyakoribbakká válnak a
hajnali, reggeli s a délelőtti ködök. Te-
hát a természet is azt sugallja az ember-
nek-emberiségnek, hogy legyen feledé-
kenyebb, s adja át magát a békítő-nyug-
tató andalításnak.

Az ész, a mindenkor ingerlő gondo-
lat azonban makacsul szembeszegül az

ilyen tunyító nyomásnak. A legtöbb-
ször – az emberek többségénél bizo-
nyosan – győzelmes csatát vív az ilyen
erőkkel, körülményekkel. Az ember –
az élet legkülönbözőbb terepein – győ-
zelemre áhítozik. Talán ezért is – ilyen-
kor októberben – ez a fajta emberi tu-
lajdonság mozgósítja az emlékezést.

Október valahogy a forradalmak,

A szép szeptemberi verőfény beara-
nyozta az ipolysági temető fáit és virá-
gait, amikor örök búcsút vettünk Pál
Dezsőtől. Egy igaz ember távozott so-
rainkból, akinek gondolatai és tettei
harmonikus egységet alkottak, aki
minden tettével igyekezett családját és
közösségét szolgálni. Itt született, a
folyó menti kis családi fészekben, itt
járta ki az alap- és középiskolát. A há-
ború viharos évei után sorsa úgy hozta,
hogy nem tanulhatott tovább: mint vil-
lanyszerelő kétkezi munkával igyeke-
zett megteremteni a fényt és meleget
adó energiát mindnyájunknak.

Amikor iskoláinkban újraindult az
anyanyelvi oktatás, a pedagógushiány
sok fiatalt  pályamódosításra szólított.
Mint sokan mások, ő is továbbtanult,
és nemsokára a pereszlényi alapiskolá-
ban kezdett tanítani. Onnan került a
magyar tanítási nyelvű gimnáziumba,
majd néhány év múlva az akkor meg-
nyílt mezőgazdasági műszaki közép-
iskolába. A hűség vált tettei mozgató-
rugójává, olyan tantárgyakat kezdett
tanítani, amelyek nem nagyon voltak
vonzóak a diákok számára: a matema-
tikát és a fizikát. Talán szerencsés vé-
letlen volt, hogy mint villanyszerelő
gyakorlati tapasztalatokat szerzett ez
utóbbi elméleti oktatásához, így meg
tudta szerettetni tanulóival e tantár-
gyakat. Édesapja mellett sokat ellesett
a kertészkedésből, ezáltal sok szállal
kötődött a szaktantárgyakhoz is. Nem
csoda, hogy a szakiskolához hű maradt

e-gészen a nyugdíjas évekig.
Most érezzük igazán, kitől kell örök

búcsút vennünk. Nagy írónk, Benedek
Elek kisbaconi /erdélyi/ kúriájának em-
lékmúzeumában olvastam örök értékű
gondolatát: „Isten tanítványa voltam,
gyermekekhez lehajoltam. A szívemhez
fölemeltem – szeretetre így neveltem.” Ez
lehetne a Te mottód is diákjaidhoz fűződő
viszonyodban. Szeretted őket, ők is vi-
szontszerettek. Így váltál mindnyájunk
Dezső bácsijává.

Szeretettel fognak rád emlékezni sors-
társaid, akikkel megosztottad a pedagó-
gusmunka örömét és terheit. Hiszen a jó
pedagógus akaratlanul is felveszi diákjai
életritmusát, az ifjúkor lelkesedését kis
örömeivel és szorongásaival együtt. Ba-
rátunk voltál bánattal teli elcsüggedé-
sünkben, amelyekben kis harmonikáddal
igyekeztél elfeledtetni velünk a bút és bá-
natot. Számunkra ezek az órák is emléke-

Pál Dezső  emlékére
/1928 – 2005/

változások-változtatások hónapjaként
írta be magát életem könyvébe. Már el-
sős koromban (1947/48-as tanév) a má-
sodik félévtől /a „februári győzelem”
után/ gyakran emlegették a tanítóim a
nagy októberi szocialista forradalmat,
ami aztán magyartanárként is komoly
gondot okozott nekem. Meg kellett ma-
gyaráznom – sokszor szemlesütve –,
hogy a magyarban a történelmi esemé-
nyek nevét kisbetűvel írjuk, de az előb-
bi kivétel, mert így rendelkezik az ü-
gyeletes helyesírási szabályzat. Még
egy emlékezetes mozzanat kívánkozik

zetesek maradnak. Így maradtál példá-
nak nemcsak kortársaid, de a fiatalabb
pedagógusok, iskolánk igazgatósága
számára is.

Egész életed folyamán társadalmi
életet is éltél, amiben segített ember-
szereteted, a természet szeretete, nyílt-
ságod mások irányában. Hosszú éve-
kig voltál oszlopos tagja a szülők és
iskolabarátok szövetségének, majd
nyugdíjas éveidben segítettél az újjá-
szervezett Honti Múzeum munkájában
mint a baráti kör aktív tagja. Az ő ne-
vükben is búcsúzom most tőled.

Legfájóbb a búcsúzás azoktól, a-
kikhez egész életed folyamán a legkö-
zelebb áltál – a családod tagjaitól. Sze-
retett feleségedtől, Máriától, akivel a
pedagógusi pálya is összefűzött, és
gyermekeitektől, akik már felnőttként
gyermekeikkel /unokáiddal/ itt állnak
sírod körül. Emléked ott fog lebegni a
családi ház körül, virágaid körül, me-
lyeket annyira szerettél. Rád fognak
emlékeztetni a falon függő képek, me-
lyeket szabad óráidban festegettél,
vagy a gondosan karbantartott haszná-
lati tárgyak is.

Régi igazság: aki megszületett, meg
is hal. Így válik a halál az élet örök foly-
tatásává. Utolsó „harcodban” is példát
mutattál: férfiasan tűrted a fájdalma-
kat, soha senkinek nem panaszkodtál.
Azzal a három betűvel búcsúzom most
Tőled, amely temetőkertünk sok sír-
halmán megtalálható: R.I.P., vagyis
Requiescat in pace! Danis Ferenc

/Befejezés a 17. oldalon/



Már harmadik éve, hogy szeptember
9-én a szlovákiai holokauszt emléknap-
ján az Ipolysági Magyar Tanítási Nyel-
vű Gimnázium diákjai megemlékeznek
a történelem – történelmünk – legször-
nyűbb eseményéről, a holokausztról.

Az első osztályban interaktív óra kere-
tében foglaltuk össze a diákok ismereteit
a zsidóságról, a zsidó vallásról, kultúráról,
szokásokról, valamint magáról a holoka-
usztról. Az órán nagy hangsúlyt fektettünk
az egymás iránti tolerancia, a másság
tiszteletének fontosságára. Ezután egy
videófilmet tekintettünk meg Izraelről, s
az emlékezést zenehallgatással, ill. dalta-
nulással (Hevenu Shalom Aleichem) zár-
tuk.

A második osztályban a diákok rend-
hagyó történelemórán ismerkedtek meg a
szlovákiai és magyarországi zsidóság
1942-es, ill. 1944-es kálváriájával, jelle-
mezve a holokauszt előzményeit. Külön
fejezetben foglalkoztunk az Ipolyság és
környéke mintegy 1200 zsidó polgárának
helyzetével és tragédiájával. Ezt követően
került levetítésre a Jób lázadása című
magyar film, amely megrázóan mutatta be
a magyarországi vidéki zsidóság deportá-
cióját egy idős zsidó házaspár által örökbe
fogadott kisfiú életén keresztül. A film
megtekintése után sokakban megfogalma-
zódott a kérdés: hogyan és miért történ-

hetett meg mindez?
A harmadik évfolyamban az emléke-

zés angol nyelven folyt. A diákok angol
nyelvű előadást hallgattak meg a holoka-
usztról, amelyről a történelemórákon már
beszéltek. Ezután egy auschwitzi haláltá-
bort túlélők visszaemlékezéseit olvasták
és elemezték. Az emlékezést egy 30 perces
angol nyelvű dokumentumfilm zárta.
Három túlélő mondta el megrázó történe-
tét a táborok borzalmairól. A diákoknak a
film kapcsán előkészített kérdésekre kel-
lett válaszolniuk. A vetítést követően
mindezt megbeszéltük, s levontuk a tanul-
ságot: nem sza-
bad megenged-
ni, hogy mindez
még egyszer
me gismétlőd-
jön.

Hadd említ-
sem meg, hogy
diákjaink minden
évben bekapcso-
lódnak az Eltűnt
szomszédaink –
elfelejtett törté-
nelem című nem-
zetközi pályá-
zatba, amelyet
Szlovákiában a
Milan Šimečka

Holokauszt emléknap az állami magyar gimnáziumban

Az ipolysági 27. számú
Szent Imre Cserkészcsapatnak
idén is nagyszerű, programok-
kal teli nyara volt.

Július elején Morvai Szilvia
és Oroszlány Eman részt vett
a 10. segédőrsvezető-képző
táborban, amit mindketten si-
keresen elvégeztek.

A hónap közepén immár ne-
gyedik alkalommal rovercser-
készeink útnak indultak, és
négy nap alatt bejárták az é-
szaknyugat-magyarországi
Bükk hegységet.

Július 28-a és augusztus 8-a
között került megrendezésre a
Szlovákiai Magyar Cserkész-

szövetség III. Szövetségi Nagy-
tábora, melyen közel 700 felvi-
déki magyar cserkész vett részt.

Sok mindent megéltünk, a csak-
nem 40 fokos hőségtől kezdve
a 48 órás esőn, a patak áradásán

át egészen a sártengerig, min-
dent. Mégis azt mondhatjuk,
hogy megérte, hisz felejthetet-
len élményekkel lettünk gazda-
gabbak. Külön köszönet váro-
sunk polgármesterének, aki
eljött és meglátogatott minket,
sőt még ajándékot is hozott.

Az augusztus 13-a és 21-e
közötti III. számú vízi vezető-
képző és II. számú úszni és e-
vezni tanító táborban részt vett
Morvai Szilvia és Zachar Pál,
melynek végén Morvai Szilvia
vízicserkész különpróbát tett.

Szeptember 3-án métacsa-
patunk a rangos negyedik he-
lyezést érte el a barsváradi kör-
zeti métabajnokságon, megko-
ronázva ezzel ezt a rendkívüli
szép nyarat. zp

Nyár a cserkészeknél

O K TAT Á S

Alapítvány hirdet meg azzal a céllal, hogy
ösztönözze és bekapcsolja a középisko-
lásokat szűkebb régiójuk zsidó emlékei-
nek felkutatására, a helyi holokausztok
történetének megírására. 2004-ben Filip
Mónika „Az élet értéke” című esszéje or-
szágos első helyezést ért el, ez évben pedig
Pölhös Vendel „60 éve történt” című mun-
káját is kitűnőre értékelték.

Úgy hiszem, méltóképpen emlékezünk
az ártatlanul meggyilkolt zsidó polgártár-
sainkra, ez egyben erkölcsi kötelességünk.
Tisztelet emléküknek! Shalom!

Tóth Tibor történelemtanár
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Az ipolysági Pongrácz Lajos Alapiskolában a XXIV. Honti Kul-
turális Napok keretében – a gyerekek nagy örömére – az idén is
megszervezték a Honti játékok elnevezésű rendezvényt.



Ipolyság második alkalommal emlé-
kezett meg államalapító királyunkról,
Szent Istvánról. Az emlékestre 2005. au-
gusztus 20-án, este 20.30 órai kezdettel

Emlékezés Szent István királyunkra
került sor a helyi
szabadtéri színpa-
don. A megjelent
vendégek közt üd-
vözölhettük Bu-
gár Bélát, az MKP
elnökét, aki Ko-
vács Noémi nép-
dalénekes előadá-
sa után mondott
ünnepi  köszön-
tőt.

Az est fő prog-
ramja a Mária e-
vangéliuma rock-
opera volt, melyet

az Érsekújvári Rockszínpad előadásá-
ben élvezhetett a kb. 600 néző. Igazán
gyönyörű darabot hoztak magukkal, a-
mit még fokozott, hogy a színészek élő-
ben énekeltek. A rockszínpad idén janu-
árban alakult lel-
kes fiatalokból, és
ezzel a művel rög-
tön magasra tették
a mércét. A darab
rendezője Stugel
Tibor, az Érsekúj-
vári Regionális Mű-
velődési Központ
igazgatója, akinek
igazán sikerült ü-
gyes tagokat maga
köré gyűjtenie.

Reméljük, lesz még alkalom, hogy e
kis csapat munkájának eredményét más-
kor is megcsodálhassuk, akár e mostani-
hoz hasonló ünnep alkalmával.

Az est tűzijátékkal és a magyar him-
nusz eléneklésével ért véget.

-jm-

Gyönyörű eseménynek lehettem része-
se 2005. szeptember 24-én Herencsény-
ben. Ez a kb. 700 lelket számláló falu Ma-
gyarországon, Balassagyarmattól 22 km-
re fekszik a Palócföld szívében, a Belső-
Cserhát szelíd lankái között. Ide várták a
határ mindkét oldaláról a palócokat, hogy
részvételükkel és kíséretükben vonuljon
fel a menet a Gyürky-hegyre, amely helyet
adott a 12 m magas, négyemeletnyi Pa-
lócok Vigyázó Nagykeresztjének. Min-
dennek kitalálója és megvalósítója Dich-
man Tamás üzletember, aki véletlensze-
rűen jutott el Herencsénybe, ahol  heren-
csényi fonót hozott létre a palóc kultúra
ápolása és tárgyi emlékeinek megőrzése
érdekében, szervezője pedig a Palócföld
Alapítvány (www.palocfold.com). Erede-

tileg augusztus 6-án került volna sor erre
a rendezvényre, de az özönvízszerű esőzé-
sek miatt el kellett halasztani, így szeptem-
ber végén valósult csak meg.

Délelőtt fél 11-kor elindult a nyolc
szürkemarha húzta honfoglaláskori szekér,
mögötte huszárok, íjászok, meghívott ven-
dégek, a részt vevő falvakat képviselő,
népviseletbe öltözött palócság, amely a
felvonulás ideje alatt egyházi énekeket
énekeltek. A menetben ott voltak az ipoly-
sági cserkészcsapat tagjai is. Az út a falu-
ból 2,9 km hosszú volt. Útközben a házak
előtt megkészített kis asztalokon innivaló-
val és süteménnyel kínáltak bennünket a
helyiek, mivel nagyon meleg volt, és sokan
megszomjaztak. A faluból kiérve letértünk
a hegyre vezető földútra. Gyönyörű volt

Keresztállító palóc búcsú Herencsényben

6     2005. október HONTI  LAPOK



HONTI  LAPOK          2005. október        7

látni a kígyózó menetet és a nyolc hatal-
mas állatot, amint húzzák a virágokkal fel-
díszített szekeret. Hát ilyet sem lát az em-
ber mindennap! Fönt az Igriczek zenekar
középkori zenével és dudaszóval fogadott
bennünket, majd Dichman Tamás üdvö-
zölte a résztvevőket, és adott engedélyt a
kereszt felállítására.

A rendezvény világi fővédnöke Csáky
Pál, az SZK miniszterelnök-helyettese a
kereszt felszentelésekor mondott ünnepi
beszédet. A vendégek között volt Bauer
Edit is. A keresztet az egyházi fővédnök,
dr. Beer Miklós váci megyés püspök
szentelte fel.

Eredetileg emberi erővel szerették vol-
na ezt a monumentális keresztet a helyére

Szeptember 11-én a Menora
Saag Centrum Artisban meg-
emlékeztünk a négy évvel ez-
előtt New Yorkban történt tra-
gikus eseményekről. Az Ipoly-
ság Város Pecsétje – Sigillum
oppidi Saag által szervezett
megemlékezésen részt vett az
Amerikai Egyesült Államok
szlovákiai nagykövete, Rodol-
phe Vallee, valamint a nagykö-
vetség több munkatársa is. A
megemlékezésre Joel Meyero-
witz nagyméretű színes fotói kö-
zött került sor /a kiállítás záró-
akkordjaként/, melyek néhány
nappal a repülőgépek becsapó-
dása után dokumentálták az e-
seményeket New York utcáin.

A mintegy 120 jelenlévőt
Makovínyi Pál, az Ipolyság
Város Pecsétje alap kuratóriu-
mi tagja üdvözölte. Rodolphe
Vallee nagykövet nemcsak a
New York-i eseményekre emlé-

kezett, hanem utalt a
világ más részein
történt terrorista me-
rényletekre, tragédi-
ákra is. Mivel a meg-
emlékezést Joel Me-
yerowitz fényképki-
állításának záróak-
kordjaként szervez-
ték, a nagykövet a
nagyméretű fényké-
pekből összeállított
kiállítási anyaggal
kapcsolatban megje-
gyezte: „Ez a vándor-

kiállítás 2002-től szinte az e-
gész világot bejárta. Harcolnak
ezek a képek a felejtés ellen,
megrajzolják a tragédia arcát.
Arra szólítanak fel mindenkit,
hogy részt kell venni a küzde-
lemben, mely a szabadság, a to-
lerancia, az együttérzés meg-
tartását célozza.”

A szept. 11-i megemlékezést
lezárva Lőwy János polgár-

mester elmondta, hogy az
ipolyságiak is nagy megdöbbe-
néssel követték a Katrina hur-
rikán okozta pusztítást. „Még
mindnyájan emlékezünk a vá-

rosunkat sújtó 1999-es árvízre.
Akkor megtapasztaltuk, hogy a
legkisebb segítség is milyen jól
jön. Ezért Ipolyság város és az

Ipolyság Város Pecsétje alap
egy szerény összeggel támogat-
ja a rászorulókat” – mondta Lő-
wy János, és a nagykövetnek
átnyújtott egy húszezer koroná-

ról szóló csekket.
A nagykövet nemcsak

George W. Bush elnök, hanem
az amerikai nép nevében is
megköszönte, hogy az ipolysá-
giak fontosnak tartották meg-
emlékezni a négy évvel ezelőtti
tragédiáról, valamint a hurrikán
sújtotta rászorulók segítését.

A megemlékezést követően
az Ipolyságon már jól ismert  és
közkedvelt Close Harmony
Friends énekegyüttes mutatta
be új műsorát és cédéfelvéte-
lét. /Fellépésükről bővebben a
Hontianske listy hasábjain í-
runk./

-š-

Balról: Rodolphe Vallee, Lőwy János

tenni, de ezt, sajnos, nem tudták megolda-
ni, így hát egy daru segített azt a helyére
illeszteni. Mindenki ámulva nézte és taps-
sal köszöntötte, amint a kereszt elfoglalta
végső helyét.

A hegy oldalában erre a napra kialakí-
tott kápolnában szentelte fel délután dr.
Beer Miklós váci megyés püspök ifj. Sza-
bó István szobrászművész szobrát, amely
Szent Istvánt ábrázolja, amint  felajánlja
Szűz Máriának a koronát.

Eközben a falu központjában, a kultúr-
ház mellett bemutatóval egybekötött kira-
kodóvásár várta egész nap az érdeklődő-
ket, amelyen régiónk kézművesei is részt
vettek. A gyerekek korongoztak, gyöngy-
fát, anyagboszorkákat készítettek, a fa-

sámlinak lábat faragtak, és megtanulták a
papírmerítés fortélyait is. A szabadtéri
színpadon az Igriczek és a Csík zenekar
szórakoztatta a közönséget.

Az est beálltával újra egy fáklyás menet
vonult fel a hegyre, hogy tárogatózene
mellett a kereszt körül megkészített hét
tábortüzet meggyújtsa.

Minden jelenlévő számára felejthetet-
lenné vált ez a fantasztikus rendezvény,
amely az országhatár mindkét oldalán élő
magyarságért jött létre. Ez a kereszt ezen-
túl jelképévé válik Palócországnak, az
összefogásnak, és remélhetőleg ezentúl
Herencsényben búcsú formájában hagyo-
mánnyá válik – mint a palócok találkozója.

-jm-

Összefogással a terrorizmus ellen
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XXIV. Honti Kulturális Napok 2005
Gazdag program, élénk érdeklődés

Változatos és gazdag
programot kínált a szer-
vező /Ipolyság város/ az
idei, immár XXIV. Honti
Kulturális Napok közön-
ségének. Voltak ismeret-
terjesztő, szórakoztató
műsorok, de nem hiány-
zott a képzőművészet, a
zene, a tánc sem; felsora-
koztak a kézművesek és

a sportolók is. A gyerme-
keknek is jutott néhány
falat a bő választékból. Az
időjárásra sem lehet külö-
nösebb panaszunk, hi-
szen mindössze a szom-
bati kiadós eső zavarta
meg a szept. 14-e és 18-
a között zajló rendezvény-
sorozatot.

József Attila-emlékműsor
A gimnázium

audiovizuális ter-
mében szerda dél-
előtt Sellei Zoltán
rádiós, előadómű-
vész, a magyar kul-
túra lovagja, József
Attila életét és köl-
tészetét mutatta be
az ipolysági magyar
gimnazistáknak és
alapiskolásoknak.
Műsorában érdekes
életrajzi adatok,
versek és kommen-
tárok váltogatták
egymást megfelelő
arányokban. A fia-
talok átfogó képet
kaptak a költő egész
életművéről, amely egy nemzet
egészséges eszmélésének kata-
lizátora lehet. A műsort a váci

Balról: Mándli Gyula, Cservenák Péter és Pálinkás Tibor

Katona Lajos Városi Könyvtár
támogatta.

/kp/

Bár egy nappal a Honti Kul-
turális Napok hivatalos meg-
nyitóünnepsége előtt, de már
annak részeként és annak han-
gulatában nyílt meg a Simonyi
Lajos Galériában Cservenák
Péter és Mándli Gyula váci al-
kotók dokumentumfotó-kiállí-

Kiállítás testvérvárosunkból

tása. A két szerző (helytörté-
nész-fotós, illetve a váci Katona
Lajos Városi Könyvtár igazga-
tója) a településeink által közö-
sen megrendezett uniós csatla-
kozási ünnepségeket örökítette
meg. Tárlatuk a csatlakozás el-
ső évfordulója alkalmából ke-
rült bemutatásra a Katona Lajos

Városi Könyvtár és a Pest Me-
gyei Levéltár váci kirendeltsé-
gének közreműködésével, és
galériánk előtt a váci Madách
Imre Művelődési Központ láto-
gatói láthatták.

A rendezvény közönségét a
képtár vezetője, Pálinkás Ti-

bor köszöntötte. A képekről,
valamint létrejöttük körülmé-
nyeiről Cservenák Péter be-
szélt. Az ünnepélyes megnyitót
az ipolysági Amadeus Trió
(Makovínyi Hedvig, Viera Réd-
liová, Rédli János) fület gyö-
nyörködtető játéka színesítet-
te. -pt-
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XXIV. Honti Kulturális Napok 2005
A Hamlet – vázlatosabban, de egyértelműbben

Az esti órákban megtelt a vá-
rosi színházterem – főleg fiata-
lokkal. A Hamlet c. rockopera
került előadásra, melynek zené-
jét Lencsés Balázs /28 éves/
szerezte, szövegét pedig Shakes-
peare drámája és Arany János

fordítása alapján Horváth
Zoltán írta. Előadta a dél-
komáromi Magyarock Dal-
színház Színházi Egyesület
Vizeli Csaba /25 éves/ rende-
zésében. A főszerepben Másik
Lehel /29 éves/.

Az előadás nagyszerűen
domborította ki a bizonyossá-
got kereső hamleti életfilozófi-

át. Sikerességéről a sokszor fel-
hangzó viharos taps tanúsko-
dott.

Emlékmű – elődeink előtt tisztelegtünk
Csütörtökön a városházi

oszlopcsarnokban Lőwy János
polgármester állófogadáson
köszöntötte a mintegy 100
meghívott képviselőt, polgár-
mestert az Ipoly mindkét part-
járól, intézményvezetőt, s kü-
lön is üdvözölte Szesztay Ádá-
mot, a pozsonyi magyar nagy-
követség kulturális attaséját,
Lajtay István főtanácsost, a
váci testvérvárosi küldöttség
vezetőjét.

A fogadás után a résztvevők
a Simonyi Lajos Galéria előtti
parkba vonultak, ahol Ipolyság
és a környék számos lakója
csatlakozott hozzájuk. Itt került
leleplezésre az első és második
világháború áldazatai, valamint
a meghurcoltak és az 1945 után
kitelepítettek emlékére emelt
emlékmű – Kutak Adrienn ke-
ramikusművész alkotása. Az
avatási szertartást Vas Ottó
nyitotta meg – elmondta Rad-
nóti Miklós A´ la recherche...

c. költeményét. Utána Lőwy
János mérnök, polgármester
mondott ünnepi beszédet /en-
nek teljes szövegét lapunk első
oldalán közöljük/, majd utána
Korpás Pállal, az önkormány-
zat kulturális és oktatási bizott-
ságának elnökével közösen lep-
lezték le az emlékművet. Ők
koszorúztak az önkormányzat
nevében, majd az MKP és a

Csemadok helyi szervezetének,
ill. a Honti Múzeum és Galéria
Baráti Körének képviselői, vala-
mint Szécsény polgármesteri
hivatalának címzetes főjegyzője
helyezték el koszorúikat. Az
ünnepi aktust Vargová Mária
szlovák nyelvű szavalata zárta.

Az emlékmű kompozíciójá-
ról és üzenetéről Kozák Csaba
budapesti művészeti író tájékoz-

tatta a megjelent ünneplőket.
Az alkotó – Kutak Adrienn

– örömkönnyek kíséretében
mondta el, hogy több hónapig
tartó fáradozása gyümölccsé é-
rett. Jóleső érzés számára, hogy
őt érte a megtiszteltetés – em-
lékművet állítani sokat szenve-
dett elődeinknek. Köszönet és
hála mindazoknak, akik mun-
kájában támogatták.

Balról: Pálinkás Tibor, Korpás Pál, Lőwy János,
Kutak Adrienn és Kozák Csaba
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Megnyitó –
a Menora Saag Centrum Artisban

A Musica Aurea
éneklőcsoport ze-
nés előzetesét köve-
tően /vezényelt Bé-
res Gábor karnagy/
Lőwy János pol-
gármester nyitotta
meg – immár hiva-
talosan is – a XXIV.
Honti Kulturális
Napokat. Megnyitó
gondolataiban em-
lékeztetett e rendez-
vénysorozat néhány
korábbi értékére.
Hangsúlyozta, hogy
az idei program is
gazdag és színes
ajánlatot kínál az
ipolyságiaknak és
környékbelieknek.

-kp-

A csütörtöki nap záróakkordjaként fellépő, eredetileg Cimbal
Triónak hirdetett együttes magas szintű produkcióját többször
szakította félbe a lelkes és kitartó nézők tapsa. /A következőkben
megérdemelnék a Fő téri nagyszínpadon való szereplést, a még
nagyobb számú hallgatóságot./

XXIV. Honti Kulturális Napok 2005

A Menora Saag Centrum Ar-
tisban megnyitott kiállítással a-
zon ipolysági alkotókra emlé-
keztünk, akik már csak képző-
művészeti alkotásaikban és em-
lékeinkben élnek. Zórád Ernő,
Simonyi Lajos, Lánczos Jó-
zsef, Szkladányi Endre, Pál
Dezső és Szúdy Nándor képei-
ből szépség és nyugalom árad.
A gyönyörű Ipoly menti tájat és

őseinket idézik.
Zórád Ernő illusztrációról a

magyar irodalom óriásainak
művei köszönnek vissza. A kul-
turális és szellemi örökségünk
részét képező alkotások kitűnő-
en szemléltették ünnepségsoro-
zatunk szellemiségét és külde-
tését. A tárlat által nyújtott él-
ményért köszönettel tartozunk
a művek örököseinek, ill. a köl-

csönző szervezeteknek. Az al-
kotók rövid életrajzát is ismer-
tető megnyitóbeszédet Pálin-

kás Tibor, a Honti Múzeum és
Simonyi Lajos Galéria igazga-
tója mondta. -pt-

In memoriam
ipolysági képzőművészek
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XXIV. Honti Kulturális Napok 2005
Kultúrműsor, szept. 16., péntek

Pénteken délelőtt a zólyomi Maska színház előadásával kezdődött a kultúrműsor.
A Szépség és a szörny mesejáték méltán nyerte el a közönség /ekkor még főleg a gyerekek/ tetszését.

Először lépett fel Ipolyságon a Sándor Csaba vezette balánbá-
nyai /Erdély/ Ördögborda gyermek- és ifjúsági néptánccsoport:
bemutatták a felcsíki tapsolóst és kalotaszegi táncokat.

A vásári hangulatot fokozta Szőllősi Sándor zenekara, amely a déli órákban szórakoztatta a vásár látogatóit.

A bátaszéki /Magyarország/ Felvidék Népi Együttes bodrog-
közi és bukovinai székely táncokat mutatott be. Vezetőjük Parti
Magdolna. /Ők is először léptek fel nálunk./
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XXIV. Honti Kulturális Napok 2005

A délutáni program az E. B Lukáč utcai szlovák alapiskola
mazsorettcsoportjának fellépésével kezdődött. A tavaly

alakult csoport már több sikeres fellépést tud maga mögött.
A csoport vezetője Marcela Hudecová.

A már hagyományos divatbemutatót az idén is a Gyerki
Ruházati Szakközépiskola diákjai mutatták be: természetes,

hogy a ruhákat saját maguk tervezték, varrták Ľudmila
Villámová szakmai irányítása mellett.

A divatbemutató után ismét folklór következett. A tolmácsi Vatra szintén „hagyományos” résztvevője a honti napoknak.
A közönség most sem csalódott műsorukban: a Ján Urban mérnök vezette folklórcsoport most is osztatlan sikert aratott.

/A Vatra zenekarának prímása Rédli János, a művészeti alapiskola igazgatója./

Újdonságnak számított az Argyll történelmibajvívó-csoport
fellépése, akik középkori öltözékben az akkori korok harcművé-
szetét mutatták be. /Sajnos, a hangosítási bonyodalmak miatt a
történet néhány részletét nem mindenütt lehetett hallani./ A délutáni, ill. esti programra ismét megtelt a főtér.
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XXIV. Honti Kulturális Napok 2005

A pénteki műsoros részt mindannyiunk tévés ismerőse, Kató
néni /Ihos József/ zárta. A mintegy kétezer néző jól szórakozott.
/Sajnos, többen lemaradtak a műsor elejéről, mivel a meghirde-
tettnél mintegy 15 perccel korábban kezdődött./

A középkori harcművészet után ismét külföldi, budapesti vendégek következtek. A budapesti Bartók Béla .....................
diákjainak divatbemutatója után a mazsorettcsoport fellépését a Rákosmenti Zenebarátok Városi Fúvószenekara kísérte.

A fúvósok önálló műsort is adtak, sőt a délután folyamán
a lakosok nagy örömére térzenét is “szolgáltattak” az Észak,

a Közép és a Tabán lakótelepen.

Az esti-éjjeli utcabálon az Urban és társa zenekar szinte a
kora hajnali órákig szórakoztatta a mulatni és táncolni vágyókat.

A szept. 16-i és 17-i vásár keretében került sor a kézművesek
vásárára a városháza előtti részen, ahol 19 kézműves árulta, ill.
mutatta be termékeit. Az ipolysági és környékbeli kézművesek
mellett az erdélyi Udvarhelyszéki Népművészek Egyesületének
két tagja /egy kézműves házaspár/ is a kézművesek között volt.
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Honti folklórünnepély, szept. 17., szombat
XXIV. Honti Kulturális Napok 2005

A szombat délelőtti folklórprogram a szakadó eső okozta csú-
szással indult. Sajnos, a program elején fellépők „saját maguk-
nak” voltak kénytelenek műsorukat előadni, mivel a nézők csak
az eső elmúltával kezdtek szállingózni a főtérre.

Elsőként a Bodonyi András vezette Kincskeresők léptek
színpadra, majd a hrussói folklórcsoport /képünkön/ követke-
zett. A Ján Brloš vezette hagyományőrző csoport szinte profi
szinten előadott műsora méltán lopta /volna/ be magát az emberek
szívébe.

Az 1969-ben alakult palásti Búzavirág néptánccsoport elő-
adásában az idén regrutabúcsúztatót láttunk. A csoport vezetője
Szarka Katalin.

A nagycsalomjai citerások is rendszeres vendégei a honti
napoknak. Az éneklőcsoportot a Rimóczi Gábor vezette citera-
zenekar kísérte.

A tíz éve alakult farnadi Nádas tánccsoport dél-szlovákiai
és gömöri táncokat mutatott be. A táncok közben és után az
ugyancsak farnadi Rozmaring asszonykórus az Ipoly mente

és Farnad népdalait énekelte. A tánccsoport művészeti vezetője
Nagy Csomor Ildikó, az asszonykórusé Imre Lászlóné nyugal-
mazott tanítónő.
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Tanulságos egyházi zene
Szombaton délután a zsinagógában három együttes egyházi

zenét adott elő a mintegy 40-50 érdeklődőnek. A műsor szereplőit
köszöntötte Hana Ševečková evangélikus káplán és Izsmán
Jónás református segédlelkész.

A korponai TEVA öttagú csoport érlelődő műsorával lépett a
közönség elé.

Érett előadást produkált magyar nyelven – mind tartalmi, mind
szerkezeti szempontból – a komáromi ICHTYS csoport /5 fiú/.
Műsoruk változatossága, színessége külön értéket jelentett.

A nyitrai 3G /3 férfi/ filozofikus, sok tanulságos gondolatot
tartalmazó szövegei, illetve élvezetes zenéje sokszor serkentette
tapsra a hallgatóságot.

Képünkön a korponai csoport tagjai és a két ipolysági lel-
kész.

A folklórműsor záróakkordjaként fellépő szlovák gimnáziumi
Ipeľ tánccsoport a nyári hazai és külföldi fellépések után a honti
napokon is elnyerte a közönség tetszését.

Közvetlenül a folklórműsor után lépett a közönség elé az
ipolyszakállosi Szignál dal- és táncegyüttes. A Kiss György
vezette csoport rendszeres résztvevője az ipolysági kulturális ese-
ményeknek, hiszen eddigi 72 fellépésükből 17-et Ipolyságon mu-
tattak be. Mostani összeállításuk az örökzöld melódiák és az ope-
rett világába kalauzolta el a nézőket.

A késő délutáni órákban került volna sor az ipolysági rock-
együttesek fellépésére, koncertjére. A tervezett három zenekar
helyett azonban csak egy lépett fel.

Az esti program ismét „teltházas” volt /a szemerkélő eső elle-
nére mintegy 1500 ember nézte-hallgatta őket/: a Desmod együt-
tes koncertjének sikere nemcsak a szervezőket, hanem a zenekar
tagjait is meglepte.

Hogy milyen hangulat szokott lenni az észak-honti /szlovák/
vásárokban, azt az Eva Kempová vezette szebellédi /Sebech-
leby/ Geľovianka együttes fellépése nyomán tapasztaltuk meg.

XXIV. Honti Kulturális Napok 2005

Záróakkord: Elsa Valle-koncert

A XXIV. Honti Kulturális Napok záróprogramjára vasárnap
este került sor a Menora Saag Centrum Artisban: a kubai Elsa
Valle énekesnő magyarországi zenészek kíséretében mintegy 120
érdeklődő előtt mutatta be műsorát.

/Megjegyzés: a 8–15. oldal aláírással nem
jegyzett szövege: Korpás Pál/
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A Honti Kupa ismét itthon maradt
A XXIV. Honti Kulturális

Napok keretében rendezték /az
idén is/ szept. 17-én /szomba-
ton/ a Honti Kupa nemzetközi
karateverseny XII., ill. a Péter
Ivana-emlékverseny VI. év-
folyamát.

A csapatokat és bírákat, va-
lamint a nézőket Gál Imre, a
Saag Sportegyesület elnöke,
ill. Lőwy János polgármester
köszöntötte. A versenyt Tóth
Tibor parlamenti képviselő,
Ipolyság város díszpolgára
nyitotta meg.

Először a hölgyek léptek ta-
tamira: a négy női csapat min-
denki mindenkivel alapon
mérte össze tudását. Az érté-

kelésen és díjátadáson a következő sorren-
det jelenthették ki a rendezők: 1. Ekonóm
Trenčín, 2. Közép-szlovákiai kerület
válogatottja, 3. Gojukai Budapest, 4.
CMK Banská Bystrica.

A férfiak versenyében
tíz csapat indult, melyeket
három alapcsoportba sor-
soltak. A csoporton belül
mindenki mindenkivel ala-
pon mérkőztek egymással a
csapatok, s a csoportgyőztes
jutott a döntőbe, ahol u-
gyancsak mindenki minden-
kivel „találkozott”.

Az első /A/ csoport csa-
patai: Activ Oradea /Romá-
nia/, Zólyom ifiválogatott
csapata, Saag Ipolyság. A
második /B/ csoportba a kö-
vetkezők kerültek: IKA Ro-

mánia, Karateklub Zólyom, Besztercebá-
nyai Bél Mátyás Egyetem. A harmadik /C/
csoport: Gojukai Budapest /Magyaror-
szág/, Slávia Martin, Farmex Nyitra, Besz-
tercebányai CMK.

A döntőbe a következő három csoport-
győztes került:  IKA Románia, Slávia Mar-
tin és Saag Ipolyság /mind az Activ Ora-
dea, mind a zólyomi ificsapatot 3:0 arány-
ban legyőzték/.

A csoportküzdelmeket követő szünet-
ben került sor a sok-sok tomboladíj sorso-
lására. A szünet második felében tartotta
bemutatóját Roman Volák 15-szörös vi-
lágbajnok, s talán nem is szükséges leírni,
hogy fergeteges sikerrel.

A döntő három összecsapása a követ-
kező eredménnyel zárult: Slávia Martin –
IKA Románia 2:0, Saag Ipolyság – Slávia
Martin 2:0, Saag Ipolyság – IKA Románia
3:0.

A férfiak csapatversenyé-
nek sorrendje: 1. Saag Ipoly-
ság, 2. Slávia Martin, 3. IKA
Románia.

A szemet gyönyörködtető
serlegeket, érmeket, tárgyi ju-
talmakat és emlékplaketteket a
megnyitónál említett három
tisztségviselőn kívül Hammer-
smidt Béla  szakosztályi elnök
és Péter József, a verseny fő-
szponzora adta át.

A verseny legtechniká-
sabb karatezője címet az i-
polysági Klaudio Farmadin-
nak, míg a hölgyek közül a
trencséni Kubinskának ítélték
a bírák.

A Péter Ivana-emlékkupát Dudáš

Lajos /Saag Ipolyság/ vehette át.
A szervezők köszönik a főszponzorok

/Petifer – Péter József,
Bieta étterem – Bielik
házaspár, Ipolyság vá-
ros önkormányzata/,
valamint minden támo-
gató segítségét.

Mint eddig mindig,
az idén is kifogástala-
nul szervezett és meg-
valósított rendezvényt
láthatott a sportcsarno-
kot zsúfolásig megtöl-
tő közönség, amiért a
szervezőbizottság min-
den tagjának elismerés
és köszönet jár.     -š-

Balról: Tóth Tibor, Gál Imre, Lőwy János

XXIV. Honti Kulturális Napok 2005
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Nem csak Nógrádban érdemel tiszteletet

TÖ RTÉN ELEM

Perlitzi János Dániel /1705–1778/
Háromszáz évvel ezelőtt, a

Rákóczi-szabadságharc ide-
jén, 1705. október 29-én szü-
letett a késmárki evangélikus
lelkész gyermekeként az a
Perlitzi János Dániel, kiben
ma a 18. század egyik jeles or-
vosát, fizikusát, a magyar or-
vosi szaknyelv egyik úttörő-
jét, a hazai orvosképzés kez-
deményezőjét tiszteljük. Ma-
gatartásával is példát mutatott
– máig érvényeset! –, hiszen
sikeres külhoni tanulmányok
után hazatért, hogy tudásával
szülőföldje népének használ-
hasson. Már az eddig felsorol-
tak indokolttá tennék a meg-
emlékezést e lap hasábjain is,
van azonban a Perlitzi-életút-
nak néhány kimondottan hon-
ti vonatkozása is.

Miután az Utrechtben 1728-
ban megszerzett orvosi tudá-
sát egy nyugat-európai „tanul-
mányúton” bővítette, megyénk
területén, Selmecbányán kezd-
te meg orvosi működését. Itt
alapított családot is: 1731. áp-
rilis 18-án vette feleségül a hí-
res besztercebányai orvos,
Moller Károly Ottó /1670–
1747/ Katalin nevű lányát.
Még abban az évben Losonc-
ra költöztek: Perlitzit ugyanis
Nógrád megye hívta megyei
főorvosnak, vagy ahogyan ak-
koriban nevezték, „fizikus-
nak”. Ezt a tisztséget 1754-ig
látta el Perlitzi. Ekkor a me-
gyei vezetéssel történt nézet-
eltérése miatt lemondott főor-
vosi tisztéről, és a közeli Apát-
falvára költözött.

A korábbi életrajzok állítá-
sa szerint Perlitzi a még hátra-
lévő éveiben már nem folytat-
hatott orvosi gyakorlatot. Ez
nem felel meg a valóságnak,
és a cáfolat – többek közt –
Hont vármegye levéltárában
található meg. Az 1771–72.
évi megyei jegyzőkönyv 119.
oldalán a Kis-honti Kerület

ügyeit tárgyalva található az
alábbi határozat /az eredeti la-
tinul – a magyar fordítást dr.
Magyar László Andrásnak kö-
szönjűk/: „...az orvosi fizetés
kérdésében – mely fizetés a
Kerület határozata lapján a
helyi sebészre szállt át – azt
határoztuk, hogy ez a fizetés
november 1-ig Perliczius or-
vost illeti meg...” A kerület
valószínűleg nem teljesítette a
megyegyűlés határozatát, mert
1773. dec. 13-án ezt körmölte
be lúdtollával a jegyző a „pro-
tokollumba”: Perliczi Dániel
orvos ügyében, ti. arról, mi-
lyen magatartást tanúsítson a
Kis-honti Kerület gyógyításá-
nak ügyében, továbbá, amely-
ben lemond hivataláról, bepa-
naszolva az alkalmazott pati-
kust: – a panaszt orvosolni kell,
a folyamodó kétéves bérhátrá-
lékát meg kell ítélni neki...”

A levéltári adatok alapján
tehát bizonyítottnak tekinthe-
tő, hogy Perlitzi idős kora el-
lenére ellátta a Kis-honti ke-
rület orvosi teendőit. A leg-
értékesebb levéltári bizonyí-
ték azonban az az 1774. má-
jus 20-án Apátfaluban kelte-
zett, Perlitzi által írt kétolda-
las latin nyelvű dolgozat, a-
melynek magyar címe Aláza-
tos tervezet a Kis-hont vár-
megyei egészségügy megjob-
bítása végett. Ebben a ta-
pasztalt orvos arra hívja fel a
kishontiak figyelmét, hogy
„föltétlen fizetést kell adni a
patikusnak, ill. a kerületnek
kell a gyógyszertárat felépíte-
nie, ehhez viszont tőkeképpen
legalább ezer forint szüksé-
ges, mert „a semmiből ugyan-
is semmi sem lesz”.

Lehet, hogy Perlitzi „keze”
volt abban is, hogy 1776-ban
végre orvos /Madách Péter/
telepedett le a kis-honti szék-
helyen, Rimaszombatban.

Dr. Kiss László

ebbe az írásba: 1967-ben /az
említett forradalom 50. év-
fordulóján/ először volt ma-
gyar nyelvből és irodalomból
érettségiző osztályom – egy
nagyszerű társaság –, amely-
től sziporkázó írásbeli dolgo-
zatokat reméltem. Mi tör-
tént? Az oktatási hatóság a
forradalom témáját is beik-
tatta az írásbeli kollekcióba,
s a diákok, akik rengeteget
hallottak-olvastak az ötven-
éves történelmi eseményről,
néhány esettől eltekintve ezt
a témát választották. Nem
csoda, hiszen abban az esz-
tendőben, ahogy mondani
szokás, minden csapból ez
csöpögött /vagy inkább öm-
lött!/. A gond a minősítéskor,
az osztályzáskor adódott, hi-
szen alig volt különbség az í-
rásbelik között.

A másik forradalom /soká-
ig ellen-forradalom!/ máso-
dikos gimnazista koromban
1956. október 23-án tört ki
Budapesten. Mikor megtud-
tuk – kamaszkorú diákok –,
hogy a „nagy” forradalom
hadserege tankokkal henge-
relte le a budapestit, gyász-
szalagot tűztünk mellünkre.
Bölcs, idős igazgatónk egy
nagyterembe terelt bennün-
ket, s ezt mondta: „Gyerekek,
én rokonszervezek veletek, de
azért maradjatok józanok.”
Ez is a makacsul felbukkanó
emlékek egyike ilyenkor ok-
tóberben, no meg az is, amit
az Érsekújvár utcáin abban
az időben bevetésre várakozó
csehszlovák tankisták egyi-
kének a szájából hallottam:
„A rozbijeme im Budapešť”
/És szétverjük Budapestjü-

ket/. Az utóbbit már bizonyá-
ra régen elfelejtettem volna,
ha hazám néhány exhibicio-
nista-populista politikusa nem
emlékeztetne ennek a maga-
tartásnak az aktualitására.

Ilyenkor októberben más
dolgok, jelenségek is tudati
felszínre tolakodnak. Hívők
panasza párlataként mon-
dom, hogy egyes Ipolyság
környéki magyar falvakban a
templomi és más egyházi
szertartások gyakorlása csak
az államalkotó nemzet nyel-
vén „kívánatos”. Hogy az é-
neklés is menjen valahogy,
szlovák nyelvű hívőket is
szállítanak más községekből
mikrobusszal az istentiszte-
letekre. Pedig valószínűleg
magyarul is meghallaná, el-
fogadná Istenünk, minden
keresztény Istene, a világ ura
a hódolatot és a dicsőítést.
Az egyház felelős vezetőinek
vajon miért nincs fülük a pa-
nasz hallására? Vagy miért
nem teszik szóvá megfelelő
fórumokon ezt a gyakorlatot
a nemzeti közösségünk prob-
lémáit felvállaló politikai
szervezetek és szervek?

Ilyenkor októberben az is
a fülemben cseng, hogy a vá-
rosi könyvtár ezentúl nyug-
díjasklubként is működik.
Hogy a kettő hogyan tud
majd együtt élni egy fedél a-
latt, egyazon személyi állo-
mány vezényletével, nehezen
képzelhető el. Talán e „meg-
oldás” ötletgazdája tudna fel-
világosítást adni erről a „kü-
lönös házasságról”.

Persze, ilyenkor október-
ben még más is eszébe jut
vagy juthat az embernek.

Korpás Pál

Ilyenkor októberben
/Befejezés a 4. oldalról/
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T ü s k é k Pillanatképek – szavakban

Kutyavilág Az ember mindig reményke-
dik abban, hogy amit az egyik
nap elront, azt másnap helyre-
hozhatja. Talán az év tizenkét
hónapja is ilyen természetű. A-
mit augusztus – hüvösségével,
nyirkosságával, a rengeteg csa-
padékkal – elrontott, azt szep-
tember igyekezett kárpótolni.
Szeptember első fele általában
kellemes, napos idővel ajándéko-
zott meg bennünket. Érlelően ha-
tott a szőlőre, az őszibarackra,
az almára és más gyümölcsök-
re. A paprika és a tökfélék gyor-
san színeződtek, a kukoricasze-
mek acélossá keményedtek.

Szeptember 17-én a hajnali
órákban mennydörgés ébresz-
tett, majd egész nap – kisebb
szünetecskékkel – zuhogott az
eső. 18-án szünetet tartott, majd
dél felől begyűrűzött hozzánk
egy több mint két napig itt ör-
vénylő csapadékzóna. Azután
megint kedvderítő meleg /20 °C
körüli hőmérsékletű/ napok kö-
szöntöttek az Ipoly mentére. A
fűtési szezont valószínűleg ok-
tóberre űzték.

*
Szeptember 25-én /vasár-

nap/ a délutáni órákban az M2-
n két testvér kalandos-tragikus
sorsáról láttunk riportot. A nő
és a férfi több mint fél évszáza-
dig kereste egymást. Azért nem
találtak egymásra, mert a férfi
hiába címezte Ungvárra levele-
it, ahol a húga lakott, ugyanis
ezt a várost Uzsgorodra keresz-
telte a Trianon utáni politikai
csereberélés.

*
Szeptember 25-én az Öt

perc múlva tizenkettő című té-
véműsorban két szlovákiai po-
litikus – Dzurinda kormányfő
és Fico, az ellenzéki Smer elnö-
ke – vitázott autista stílusban,
vagyis mindkettő mondta a ma-
gáét. Fico a társdadalmi javak
igazságosabb elosztását köve-
teli – vagyis ne csak a felsőbb
tízezernek legyen jó ebben az

országban. Dzurinda vélemé-
nye szerint az utóbbi 6-7 évben
növekedett a lakosság reáljöve-
delme. Még fogadtak is. Más-
nap kisült, hogy Dzurinda nyer-
te meg a fogadást a reáljövede-
lem-ügyben.

*
Veteška HZDS-politikus a

Testre szabva c. tévéműsorban
/szept. 25-én/ elmondta – töb-
bek között – véleményét a szlo-
vák parlamenti képviselőkkel
való politikai üzletelésről. U-
gyanis az utóbbi hetekben két
képviselőjük – Kolesár és Džu-
pa – támogatja a Dzurinda-kor-
mányt /a kormánykoalíciót/. Az
ő „érdemük” is, hogy egyhetes
szünet után folytathatja munká-
ját a parlament. Veteška ebben
az ügyben így minősített: „Ha
a nőstény nem akar, a hímnek
nincs esélye.” Egyébként el-
mondta azt is, hogy a HZDS-
szel szándékosan nem lépnek
koalícióra a szlovákiai „bosz-
szú”-pártok /főleg a jelenlegi
kormánypártok/.

*
A városban a parlamenti vál-

ság idején találkoztam fekete
ruhába öltözött ismerősömmel.
Talán valakit gyászolsz? – kér-
dezem. Nem valakit, hanem va-
lamit: ezt az országot – mondja
kissé sértődött hivalkodással.

*
Egyes szlovákiai ellenzéki

politikusok szerint /pl. Fico/ az
országban foganatosított refor-
mok tulajdonképpen embere-
ken végzett kísérletek.

*
Szeptember 29-én múlt 110

éve, hogy felavatták az Eszter-
gom és Párkány közötti Mária
Valéria hidat. A második világ-
háborús bombázás után a kö-
zelmúltban felújították. A fel-
újított híd új emberi és gazdasá-
gi kapcsolatok megalapozója,
ill. építője – így vélekednek a
két part jószándékú lakói.

/ás/

Hajdanában a falusi portára
beköszöntőt a legtöbb helyen a
háziak mellett kutyaugatás is
fogadta. Néha három blöki is e-
lőcsörtetett az udvar rejtett zu-
gaiból, hogy átszabja a látogató
nadrágja szárát, vagy esetleg
parolázzon vele, vérmérséklete
szerint, hatékonyan előmozdít-
va a szabók és mosodák jöve-
delmét.

Városi ember jószerivel
csak úgy kerülhetett közelebbi
ismeretségbe a házőrzők rend-
kívül szerteágazó nemzetségé-
vel, ha vidéki rokonsággal, ne-
tán saját családi házzal, mini-
mum udvarral rendelkezett. Mi-
vel mindig jó dolgában megy a
szamár a jégre, a cseppet is te-
hetős városi gazdikon eluralko-
dott a gyógyíthatatlan divathó-
bort, és a szegény bolhabuszok-
ból egyszeriben státusszimbó-
lumot kreáltak. Míg a paraszt
udvarában és háztartásában
pontosan meghatározott sze-
repkörrel, mi több, hatáskörrel
bírt a kutyus, addig városlakó
társai négy lába alól egykettőre
kirántották az édes anyaföldet.
A portán többé-kevésbé szaba-
don futkározhatott, büntetlenül
csaholhatott a kutyó, amikor
csak szükségét érezte. Sőt szük-
ségét is ott érezhette, s végez-
hette, ahol neki megfelelt. Fi-
gyelemre méltó, hogy általában
olyan helyen kapott „ihletet”,
ahol a többi ott lakónak ez a
legritkább esetben okozott köz-
lekedési akadályt. Ezzel szem-
ben a jelképpé avanzsált kutyu-
likat merőben más szerepkörre
kárhoztatták. A hivalkodó sé-
táltatási procedúra mellett a
vállalkozások fellendítését is az
ő zsenge (kutya)bőrükre ala-
pozták. Szó sem volt már az iz-
galmas és élvezetes gatyaszár-
átszabásról, a „nyakig besároz-
lak és nyálazlak-fogadtatás”
szívbéli öröméről, hanem a
ranghoz illő külalak megőrzé-
sét szolgáló létesítmények sorá-

nak fejlesztéséről. A cégeket
nagyképűen kutyaszépségsza-
lonnak meg egyéb ilyen marha-
ságnak nevezik, és olyan hülye
szokásuk van, hogy csak a for-
galomnak hívott izétől gyarap-
szanak, ami egyébként a kipé-
cézett áldozatokon kellő gya-
korisággal végrehajtott tortúrák
sorozatából áll. Mire a szeren-
csétlen pára elnyeri szimbólum-
hoz méltó jellegét, pszichés za-
varai támadnak, maga sem tud-
ja, valójában kutya-e vagy macs-
ka. Nos, a kutyapszichológus-
nak is meg kell élni valamiből.

Másik vadhajtása a városi
kutyatartásnak a bérházi regge-
tés. Nehogy mán valaki úgy
gondolja, csóró lakik a panel-
ban, nem engedheti meg magá-
nak az ebtartást! A gondos gaz-
di ápolja élő játékszerét becsü-
lettel, ha őkutyusága belepusz-
tul is! Megtanítja szépen kesz-
tyűbe dudálni, ugatnia úgy se
(lenne) szabad. Levegőt is csak
akkor vehet, ha a gazdi éppen
jónak látja, a futás pedig halálos
bűnnek számít. Tessék a póráz
végén fuldokolva aprózni! Fe-
lesleges a túlzott testmozgás,
még megéhezne tőle a kis csa-
hos, a kutyatáp meg elég drága.
A természet hívó szavára kutyál-
kodni, kegyvesztés terhe mel-
lett, ugyancsak szigorúan tilos.
Ha mégis „kutya van a kert-
ben”, a kedvenc villámgyorsan
egy ismeretlen falu szélén talál-
hatja magát, pereputtyostól.
Mert az áldott jó gazdi szereti
az állatokat, érzékeny a lelke,
nem pusztít el kutyát, se kicsit,
se nagyot. Csak sorsára hagy.
Végezze el a piszkos munkát
más. Ingyen és bérmentve.

Jack London könyvében már
beszélt a kutya. Valami csoda
folytán megszólalhatna a bérhá-
zak szűk lakásaiban életfogy-
tiglani rabságra ítélt négylábúk
sokasága is. Vagy a gazdák lel-
kiismerete.

B. Szabó Márta
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Az ipolysági körzet fogorvosai figyel-
meztetik a lakosságot, hogy aki még ebben
az évben nem volt preventív /megelőző/
vizsgálaton, az 2005 végéig haladéktala-
nul jelenjen meg fogorvosánál, mert ellen-
kező esetben a betegbiztosító 2006. január
1-jétől semmit nem fog téríteni a fogászati
kezelésből.

A mostani vizsgálat ingyenes.
A régió fogorvosai

Még az „átkosban” létezett egy vicc:
„Elvtársak, a szakadék szélén állunk, ezért
meg kell tennünk a döntő lépést előre!”

Annak idején ezt tényleg viccnek szán-
ták. Sajnos, a viccből rideg valóság lett.
A bibi csak az, hogy nem szólítanak fel a
döntő lépés megtételére, hanem egyenesen
löknek rajtunk egyet. Nem azt mondják,
fogjunk össze mindannyian és tegyünk va-
lamit, mert együtt erősek vagyunk, hanem
szinte azzal a szándékkal, hogy „hadd
hulljon a férgese”.  Teszik mindezt a „ke-
resd a nőt” köntöse alatt. Jelenleg éppen
a Katrin hurrikán kapcsán. Ez a hölgye-
mény ugyanis Amerikában rettenetes ká-
rokat okozott, és ez nekünk lett rossz. Fel-
ment a kőolaj ára, úgyhogy az autósok már
lassan részletfizetésre fognak tankolni. De
ez még csak a kezdet. Az üzemenyag ár-
emelése automatikusan maga után vonja
majd az élelmiszerek, a fűtési költségek
és még sorolhatnám mi minden árának e-
melését. Ugyanazon fizetésből vagy se-
gélyből. Mert az aztán sosem változik. Az
„oszd meg és uralkodj” helyett ma az
„oszd be, és mi majd uralkodunk” elv ér-
vényesül. Az egészségügyre, az iskola- és
munkaügyre nincs elég pénz, mert az
egyik segítése állítólag a másik rovására
menne. Dögöljön hát meg inkább mind a
három! Húzza össze azt a bizonyos nad-

rágszíjat a polgár, ha még van rajta hely
egy újabb lyuknak.

Ám odafent ilyen gondok nincsenek.
Míg idelent a polgár harmincegynéhány
évi becsületes munka után 3-4 havi fize-
tésnek megfelelő lelépővel /ha éppen nem
anélkül/ egyik napról a másikra elküldenek
csendesebb vizekre, odafent ugyanezt meg-
teszik néhányszáz emberre szánt pénzzel.
A csőd szélén álló trencsényi repülőgép-
javító üzem igazgatója a 2004-es évre pél-
dául 3 millió korona prémiumot kapott.
Mindezt annak ellenére, hogy csupán 2004
februárjától töltötte be ezt az állást. Az ü-
zem dolgozói meg kétségbeesve várják, kik
lesznek azok a tízek vagy százak, akiket
majd köszönet nélkül elküldenek a fenébe.

„Keresd a nőt!” Mi lenne, ha már egy-
szer végre nem a nőt szeretnénk megtalál-
ni, hanem a megfelelő megoldást? A min-
dennel elégedett polgárnak akkor az sem
számítana, ha 10 hónapos elfuserált mun-
ka után egy igazgató akár 10 millió koro-
nás prémiumot is kapna.

Belányi Gyula

N o r m á l i s ?

Figyelmeztetés

Felújított egyszobás lakást bérbe adok
több évre Ipolyságon /Thuróczy utca 13.,
II. emelet/. Inf.: 037/7735180; 0903-
131685.

Testvérgyülekezeti
találkozó

Az ipolysági református gyülekezet 17
híve számára tartósan emlékezetes marad
2005. szept. 4-e. Ezen a vasárnapon test-
vérgyülekezeti találkozón vettek részt Vá-
cott a felsővárosi református gyülekezet-
ben. Az ipolyságiakat Fónagy Miklós es-
peres, a gyülekezet lelkésze, valamint a
vendéglátók presbiterei fogadták a gyüle-
kezeti teremben.

Az úrvacsorával összekötött istentiszte-
leten Fónagy Miklós hirdette az igét, mely-
nek alapgondolata: ma is nagyon fontos,
hogy az ember ne csak az anyagiakat haj-
szolja, hanem törődjék a lelki javak gyara-
pításával is.

Az istentisztelet keretében Izsmán Jó-
nás ipolysági segédlelkész tájékoztatta a
váciakat az ipolysági gyülekezet életéről
– örömeiről és gondjairól.

Az istentisztelet után a vendéglátók
családi ebédekre hívták meg vendégeiket,
ami emberi-baráti kapcsolatok kibontako-
zását is előmozdította.

A délutáni órákban a váciak bemutatták
városuk nevezetességeit, majd búcsút vet-
tünk kedves vendéglátóinktól. Az elképze-
lés úgy szól, hogy a következő évben a
váciak látogatnak Ipolyságra.

/korpás/

A szülőföldhöz való hűség költője,
az ipolysági születésű Sajó Sándor
emlékének ápolására Magyarnak len-
ni: nagy s szent akarat! címmel a Pa-
lóc Társaság ötödik alkalommal ren-
dezi meg a magyar költők hazafias ver-
seinek szemléjét. A magyar vers ünne-
pére szeretettel hívja és várja a vers-
mondó alap- és középiskolás diákokat,
akiknek két költeményt /egy tetszés sze-
rint választott Sajó Sándor-költeményt,
valamint a magyar hazafias költészet-
ből egy ugyancsak szabadon választott
verset/ kell könyv nélkül előadniuk
szakmai bírálóbizottság előtt. (Sajó
Sándor válogatott versei 2000-ben Nem
akarok gyáva csendet címmel jelentek
meg a Ménrót Kiadó gondozásában.
Ugyancsak ez a kiadó adta ki 2001-ben
a Trianont ledöntjük c. válogatást, a-
melyben Sajó-versek is találhatók, ill.

a Benedek István szerkesztette Rendü-
letlenül c. kötetben – Officina Nova, 1989
és a Medvigy Endre szerkesztette A ma-
gyarokhoz c. kötetben – Felső-magyar-
országi Kiadó – Kiskapu Kiadó.)

A magyar vers ünnepe 2005. no-
vember 12-én, a költő születésnapja tá-
ján lesz szülővárosában, Ipolyságon.

A magyar vers ünnepén részt vevő
diákok ellátásáról és jutalmazásáról a
rendező és támogatói gondoskodnak.
Jelentkezni jelentkezőlapon a név, élet-
kor, kategória (alapiskola felső tagozat
vagy középiskola), az iskola címe és te-
lefonszáma, valamint a két előadandó
vers címének feltüntetésével lehet októ-
ber 23-ig a Palóc Társaság címén (99122
Olováry 132.) vagy faxszámán (047/
4879115). A jelentkezőknek részletes
tájékoztatást tartalmazó meghívót küld
a Palóc Társaság.

A magyar vers ünnepe
Felhívás

Köszönetnyilvánítás
Köszönjük minden barátnak, mun-

katársnak, volt diáknak és ismerősnek,
akik 2005. szept. 10-én az ipolysági
temetőben elkísérték utolsó útjára

drága halottunkat,
Pál Dezsőt nyugalmazott tanárt,

és virágaikkal, részvétükkel enyhíteni
igyekeztek mély fájdalmunkat.

A gyászoló család

Munkát kínálok a privát /ma-
gán/ bankszektorban.

Tel.: 0907-778864.
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Ki kivel októberben

V. liga – keleti csoport

10. f. Ipolyság – Palárikovo 10. forduló: okt. 2., 14.30
11. f. Komjatice – Ipolyság 11. forduló: okt. 9., 14.30
12. f. Ipolyság – D. Ohaj 12. forduló: okt. 16, 14.00
13. f. V. Lovce – Ipolyság 13. forduló: okt. 23., 14.00
14. f. Ipolyság – Kameničná 14. forduló: okt. 30., 14.00

IV. liga – ificsapat            Diákcsapat

10. f. Ipolyság – D. Streda B X. 1.: Ipolyság – Felsőtúr
11. f. Štúrovo – Ipolyság X. 8.: Pribeta – Ipolyság
12. f. Ipolyság – Veľký Meder X. 15.: Ipolyság – Sokolce
13. f. Bešeňov – Ipolyság X. 22.: Čaka – Ipolyság
14. f. Ipolyság – Kolárovo X. 29.: Ipolyság – Ímeľ

Területi bajnokság

10. f. Felsőtúr – Deménd N. Dedina – Palást
11. f. Kalinčiakovo – Felsőtúr Palást – H. Vrbica
12. f. Felsőtúr – D. Pial Lok – Palást
13. f. Palást – Felsőtúr Palást – Felsőtúr
14. f. Felsőtúr – V. Kozmálovce Čaka – Palást

10. f. Felsőtúr – Deménd 10. ford.:  okt. 2., 14.30
11. f. Deménd – Čaka 11. ford.:  okt. 9., 14.30
12. f. Hr. Kľačany – Deménd 12. ford.:  okt. 16., 14.00
13. f. Deménd – Tlmače 13. ford.:  okt. 23., 14.00
14. f. Podlužany – Deménd 14. ford.:  okt. 30., 14.00

Területi bajnokság – II. osztály

10. f. Ipolyvisk – P. Ruskov N. Tekov – Tesmag
11. f. Tesmag – Ipolyvisk Tesmag – Ipolyvisk
12. f. Ipolyvisk – Nagytúr Kuraľany – Tesmag
13. f. Pukanec – Ipolyvisk Tesmag – Ipolyfödémes
14. f. Ipolyvisk – Santovka H. Trsťany – Tesmag

10. f. Ipolyfödémes – H. Trsťany Pl. Vozokany – Nagytúr
11. f. Čata – Ipolyfödémes Nagytúr – N. Tekov
12. f. Ipolyfödémes – P. Ruskov Nagytúr – Ipolyvisk
13. f. Tesmag – Ipolyfödémes Nagytúr – szünnap
14. f. Ipolyfödémes – Nagytúr Ipolyfödémes – Nagytúr

Területi bajnokság – III. osztály

10. f. Ipolypásztó – Tek. Lužany Gyerk – Lontó
11. f. M. Ludince – Ipolypásztó Lontó – Málaš
12. f. Ipolypásztó – Lontó Ipolypásztó – Lontó
13. f. Sikenica – Ipolypásztó Lontó – Felsőszemeréd

10. f. Felsőszemeréd – Ipolyszak. Gyerk – Lontó
11. f. T. Lužany – Felsőszemeréd Sikenica – Gyerk
12. f. Felsőszemeréd – M. Ludince Gyerk – szünnap
13. f. Lontó – Felsőszemeréd Gyerk – Málaš

10. f. Egeg – Farná Hronovce – Tompa
11. f. Ipolyszakállos – Egeg Tompa – szünnap
12. f. Egeg – Tek. Lužany Tompa – Farná
13. f. M. Ludince – Egeg Ipolyszakállos – Tompa

10. f. Felsőszemer. – Ipolyszakállos 10. ford.: okt. 2., 11.30
11. f. Ipolyszakállos – Egeg 11. ford.: okt. 9., 11.30
12. f. Hronovce – Ipolyszakállos 12. ford.: okt. 16., 11.00
13. f. Ipolyszakállos – Tompa 13. ford.: okt. 23., 11.00

Szikora Gábor

A férfiak extraligacsapa-
tának alapcsoportjában 10
csapat indul az őszi idény-
ben. Az egyik közülük a PK
Komárom/Ipolyság csapat,
mely hazai mérkőzéseit az

Egy héttel a Honti Kupa
megszerzése után a Saag
Sportegyesület karatezői
indultak a BUDAPEST
OPEN /szeptember 24–25./
nemzetközi tornán. Ezen a
már hagyományosan erős
mezőnnyel induló tornán
/az idén 13 országból vol-
tak indulók/ a férfiak 80
kg-on felüli kategóriájában
Dudáš Lajos a 3. helyet
harcolta ki.

Gratulálunk!
-š-

Asztalitenisz-extraliga Újabb
karatesiker

1. ford.: okt. 8., 16.00 – PK Komárom/Ipolyság – ŠKST Bratislava
1. ford.: okt. 9., 10.00 – PK Komárom/Ipolyság – MSK Malacky
2. ford.: okt. 22., 16.00 – ŠKST Topvar Topoľčany – PK Komárom/Ipolyság
2. ford.: okt. 23., 10.00 – ŠK Mostex Rača – PK Komárom/Ipolyság
3. ford.: nov. 5., 16.00 – PK Komárom/Ipolyság – ŠKST Michalovce
3. ford.: nov. 6., 10.00 – PK Komárom/Ipolyság – Geológ VTJ Rožňava

ipolysági T–18 sportcsarnok-
ban játssza.

Az alapcsoportban a követ-
kező csapatok mérik össze asz-
talitenisz-tudásukat: ŠKST Bra-
tislava, MŠK HCH Čadca, Ge-

ológ VTJ Rožňava, ŠK ŠG
Nitra, ŠK Mostex Rača,
MSK Malacky, ŠKST Top-
var Topoľčany, ŠKST Micha-
lovce, ŠKST Ružomberok,
PK Komárom/Ipolyság.

A komárom–ipolysági csapat első három fordulójának sorsolása

Várjuk a pingpong szerelmeseit!


