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A magyarországi
önkormányzatiság 15 éve

A közelmúltban átadott modern ál-
talános iskola épületében került sor Ve-
resegyházon az Önkormányzatiság 15
éve címszó jegyében megtartott akadé-
miára, amelynek – mint az az elneve-
zéséből is kitűnik – témája az önkor-
mányzati rendszer kialakulása és annak
működésével kapcsolatos tapasztalatok
elemzése volt. A rendezvényt Veres-

egyház önkormányzata szervezte /nem
véletlenül/, hiszen ennek a városnak az
élén olyan férfi áll, aki életének 40 évét
szentelte a település szolgálatának.

Az önkormányzati rendszer kialaku-
lásáról, a tanácsi rendszer megszűnése
után létrehozott községi és megyei ön-
kormányzatok működéséről dr. Kara
Pál nyugyalmazott helyettes államtit-
kár tartott előadást. Az előadó, aki az
önkormányzatokról szóló törvény e-
gyik megalkotója volt, szuggesztív mó-
don adta át élményeit és tapasztalatait

a rendszerváltás kezdeti nehézségeiről,
a tanácsi rendszer megszűnésével járó
problémákról. Megemlítette – többek
között – azt is, hogy a tanácsok idején
is voltak polgármesterek, akik a sok ad-
minisztratív és politikai akadály ellené-
re képesek voltak jelentős sikereket el-
érni településeik fejlesztése terén. Leg-
jobb példa erre Pásztor Béla, Veresegy-

ház polgármestere, aki már negyven é-
ve áll a város élén, és kitartó, céltudatos
munkájával bizonyította és bizonyítja,
hogy annak, aki közéleti szerepet vál-
lal, a lakosságot és a települést kell
szolgálnia.

A következő felszólaló Pásztor Bé-
la volt, aki a települések regionális e-
gyüttműködésének fontosságáról be-
szélt. Szerinte az egyes ökormányzatok
érdekeinek különbözősége ellenére
szükséges a közös fellépés és kölcsönös
támogatás, mivel a kistérségek csak így

érhetnek el jelentős sikereket és fejlő-
dést.

Végezetül Harrach Péter, az Or-
szággyűlés alelnöke köszöntötte a je-
lenlévőket, és további sikeres munkát
kívánt minden önkormányzati tisztség-
viselőnek.

Az előadások után a hallgatóság
soraiból is felszólaltak néhányan. A
Hont–Ipoly Mente Települések Regio-
nális Társulása nevében Lőwy János
köszöntötte Pásztor Béla polgármes-
tert, kiemelve: a polgármester és Veres-
egyház önkormányzata sokban hozzá-
járultak a határon átnyúló regionális
önkormányzati, valamint az oktatási és
kulturális együttműködés megszerve-
zéséhez.
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Balról: Lőwy János, dr. Kara Pál, Pásztor Béla és Harrach Péter

Olyanok vagyunk amilyenek

Miről olvashatunk
a Hontianske listyben
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Motorkerékpárosok
száguldoznak városunkban

A VÁROSHÁZA TÁJÉKOZTAT

Postaláda – névtelen vonal

A 303/2001 számú, kerületi önkormányzati választá-
sokról szóló törvény 6. §-a értelmében a 2005. november
26-án /szombaton/ 7.00 órától 22.00 óráig tartandó válasz-
tásokra Ipolyság polgármestere 8 szavazókört és 8 válasz-
tási helyiséget jelölt ki. Ezek a következők:

1. számú szavazókör – Homoki Óvoda, Ipolyság, Honti
út 45. sz.

2. számú szavazókör – Városi Hivatal, Ipolyság, Fő tér
1. sz.

3. számú szavazókör – Egyházi Alapiskola, Ipolyság,
Bartók Béla tér 3. sz.

4. számú szavazókör – IV. sz. Óvoda, Ipolyság, M. R.
Štefánik tér 14. sz.

5. számú szavazókör – Gimnázium, Ipolyság, Ifjúsági
utca 22. sz.

6. számú szavazókör – II. sz. Szlovák Alapiskola, Ipoly-
ság, E. B. Lukáč u. 6. sz.

7. számú szavazókör – Kultúrház, Tesmag 93. sz.
8. számú szavazókör – Óvoda, Pereszlény 1. sz.

Az egyes szavazókörökben a következő utcák lakói vá-
lasztanak:

1. szavazókör: Honti út, Vágóhíd, Madách I., Pongrácz
L., Kórház, Kuzmány, Siposs A., Kertész, Erdei, Bernecei,
Vasút u.

2. szavazókör: Fő tér, Tabán, J. Kráľ, Malom, Rózsa,
Sládkovič, J. Jesenský, Petőfi és a Május 1. u.

3. szavazókör: Tesmagi út, Hviezdoslav, Sznf, Kápta-
lan, Iskola, II. Rákóczi F., Várhegy, E. B. Lukáč,  Rotarides,
Nálepka kap., Kalvária, Park u. és a Bartók B. tér

4. szavazókör: Gyürky A., Gr. Széchenyi I., Szondy
Gy., Thuróczy /25., 27., 29., 31., 33. sz./ és a Mikszáth K.
u. /1–14. sz./

5. szavazókör: M. R. Štefánik tér, Mikszáth K. /15., 16.
sz./, Ľ. Štúr, Északi, Ifjúsági, Temető, Békevédők és a Mó-
ricz Zs. u.

6. szavazókör: M. M. Hodža, Fegyverneki, J. Smrek,
Borászok, Hangyás, Vajanský, Akác, A. Kmeť, Szokolyi
A., Pincék, Olvári út , Thuróczy /kivéve: 5., 27., 29., 31.,
33. sz./, B. Němcová és a Thúry Gy. u.

7. szavazókör: Tesmag
8. szavazókör: Pereszlény
Választók száma: 6484

Lőwy János mérnök
Ipolyság polgármestere

Tisztelt polgárok!
Értesítjük Önöket, hogy a

2005. november 26-án /szom-
baton/ 7.00-tól 22.00-ig tartan-
dó nyitrai kerületi önkormány-
zati választások választási jegy-

zéke megtalálható a városi hi-
vatal 3-as számú irodahelyisé-
gében, ahol munkanapokon 8-
tól 15 óráig kérhetik az esetle-
ges változások bejegyzését.

Szavazókörök és választási
helyiségek kijelölése

A városháza előcsarnoká-
ban elhelyezett postaládában
talált olvasói észrevételre vála-
szolunk.

A postaládában talált le-
vélben azt kérdezi valaki a
polgármestertől, hogy mi lesz
azzal a választási ígérettel,
hogy a rászorulóknak olcsóbb
ebédet biztosít. Mikor és hol?
További kérdése: az Ipoly- és
a honti napok után mikor lesz-
nek munkanélküli napok?

– Olcsóbb étkeztetés már
biztosított a rászorulók számára
a volt Tabán lakótelepi iskola-
konyhában, amit a város bérbe
adott a BIETA étteremnek. Az
itt megnyílt büfé és étterem üze-
mi étkezdeként működik, a ked-
vezményes étkeztetés feltételei-
ről a tulajdonosnál lehet érdek-
lődni.

Az Ipoly- és a honti napok
keretében a város szervezésé-
ben rendezett kulturális esemé-
nyek ingyenesek. Ezeket azért
szervezzük, hogy anyagi ráfor-
dítás nélkül is látogathatók le-
gyenek.

Észak lakótelepi olvasónk
figyelmeztet, hogy a Mikszáth
u. 10-es háztömb mellett csak
az úttesten lehet közlekedni,
ami nagyon veszélyes.

– Levélírónknak igaza van:
főleg a Panoráma üzlet megépí-
tése után vált veszélyessé ez az
útszakasz. A járda megépítését
javasolni fogjuk a jövő évi vá-
rosfejlesztési tervben.

Két levélben is arra pa-
naszkodnak, hogy egy lakóte-
lepi lakásban valaki két ku-
tyát is tart, melyek ugatása
zavarja a lakók nyugalmát.
Kérik az illetékeseket, tegye-
nek valamit a rend helyreállí-
tása érdekében.

– Az „ügyet” továbbítottuk
a házkezelőséghez, valamint a
városi rendőrségnek is, annak
mielőbbi kivizsgálását kérve.

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

Az ipolysági képviselő-tes-
tület október 26-án tartotta 33.
soros ülését.

A képviselők az ipolysági
kórházat érintő összes napiren-
di pontot a nov. 3-án tartandó
rendkívüli testületi ülésre na-
polták el. Az esedékes határo-
zatok teljesítéséről szóló jelen-
tés után a képviselők választ
kaptak az előző ülésen elhang-
zott interpellációkra, például
hogy a Casablanca felújítása a
december végéig elkészítendő
tervdokumentáció elfogadása
után tavasszal kezdődik. Az új
interpellációk témái: a városi
közlekedés sebességkorlátozá-
sa /immár sokadszor/, a homoki
városrész csatornahálózatának
építése, egyes motorkerékpáro-
sok hajmeresztő száguldozása
a főtéren, az erdélyi árvízkáro-

sultaknak nyújtott pénzügyi se-
gítség /31 ezer koronát közvetle-
nül juttattak a károsultaknak/.

Felmerült a játszóterek új be-
rendezéseinek fokozottabb fi-
gyelése is.

A képviselők jóváhagyták a
városi költségvetés második mó-
dosítását: az aktuális kiegyen-
súlyozott költségvetés nagysá-
ga 96,243 millió korona.

A testület:
– tudomásul vette az ingat-

lanadó befizetéséről, a lakás-
helyzetről és a mezőgazdaság
helyzetéről szóló jelentést /a
mezőgazdasági tevékenységet
folytató cégek és egyéni vállal-
kozók írásos, ill. személyesen
vázolt helyzete alapján/;

– jóváhagyta a városi főel-
lenőr jelentését, egy irodahelyi-

/Befejezés a 3. oldalon/
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– Lőwy János polgármester nyitotta meg a már hagyományos
Ipoly Kupa nemzetközi sportnapot, amelynek a két gimnázium
adott otthont /szept. 29./.

– A polgármester hivatalában fogadta Pablo Urbányi Ipoly-
ságon született írót. Urbányi legújabb, a Naplemente szimptóma
c. könyvének ipolysági bemutatójára látogatott el szülővárosába
/szept. 30./.

– A városi kórház igazgatótanácsa a polgármester jelenlété-
ben megtárgyalta a régió egészségügyét taglaló koncepciójavas-
latát, melyet a kórház vezetése a képviselő-testület elé terjeszt
megtárgyalásra /okt. 5./.

– A városháza épületében tanácskozott a Szlovákiai Városok
és Falvak Társulásának regionális szervezete. A régió polgármes-
terei a szelektív hulladékgyűjtésről tárgyaltak, és tudomásul vet-
ték az Ipolysági Városi Hivatal mellett működő Közös Községi
Hivatal tevékenységéről szóló jelentést /okt. 6./.

– Az Általános Hitelbank lévai igazgatójával, Koháry Tibor-
ral tárgyalt városunk polgármestere a Hont–Ipoly Menti Önkor-
mányzatok Regionális Társulása számára szükséges hitel folyósí-
tásának feltételeiről, mely hitel a társulás nyertes pályázatának
önrészét hivatott biztosítani.

– A felújított zsinagógában nyílt kiállítás Lengyel menekültek
az Ipoly mentén címmel. A megnyitón a város vezetőin kívül
megjelent Wojciech Bilinski lengyel konzul, valamint Szesztay
Ádám, a pozsonyi magyar nagykövetség kulturális attaséja is.
/okt. 7./.

– Veresegyház polgármesterének meghívására Ipolyság képvi-
seletében Lőwy János és Lendvay István vett részt az Önkor-
mányzatiság 15 éve címszó alatt megtartott szimpóziumon /okt.
15./.

– A Kárpát-mendence régióinak együttműködésről tartottak
konferenciát Gyulán, melyen a Hont–Ipoly menti régiót Ipolyság
polgármestere képviselte /okt. 21–23./.

– Gyügyött tartottak szakmai konferenciát a régió polgármeste-
reinek részvételével, melynek témája a drogfüggőség megelőzése
volt. Az előadók fontosnak tartották a sport és a mozgáskultúra
fejlesztését a drogellenes harc sikerének érdekében.

– A Balassagyarmaton megtartott Duna–Ipoly Társulás ülésén
beszámoltak az Interreg III pályázati kiírás nyújtotta lehetőségek-
ről /okt. 25./.

– Lendvay István részt vett a Helyi Önkormányzati Hivatalok
Elöljárói Szlovákiai Egyesületének országos munkaértekezletén.
A hivatalvezetők a jövő évi költségvetés előkészítéséről, valamint
a közigazgatás aktuális problémáiról tárgyaltak /okt. 20–21./.

– Škerlec Károly, az Energo-Bytos kft. igazgatója, valamint
a városi hivatal elöljárója részt vett azon a gazdasági minisztéri-
umban tartott szemináriumon, melynek mottója Az intelligens
energia – Európa 2003–2006 volt. A fő cél az energetikai fejlesz-
téseket támogató pályázati lehetőségek ismertetése volt. Szó esett
az épületek energiagazdaságossát szabályozó, 2006. január 1-
jétől hatályos törvényről is /okt. 28./.
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Nov 4., 15.00 – A Nagymarosi Képzőművészeti Egyesü-
let kiállítása a Simonyi Lajos Galériában – megnyi-
tó; a kiállítás november végéig tekinthető meg

Nov. 5., 19.00 – Mária evangéliuma – rockopera Ipoly-
szakálloson

Nov 11., 17.00 – Pénzes Géza és Csemnitzky Zoltán ba-
lassagyarmati képzőművészek kiállítása a Menora
Saag Centrum Artisban december 3-ig

Nov. 11. –  Sajó Sándor-emléknap /Palóc Társaság/
10.00 és 11.30 – könyvbemutató a mezőgazdasági

középiskolában  és a gimnáziumban
14.00 – konferencia a városi könyvtárban: Lányi

Zsolt, Kiss Dénes, dr. Medvigy Endre, Tarics Péter
és Szidiropulosz Archimédesz

17.30 – koszorúzás Sajó Sándor szülőházánál
Nov 18., 14.00 – A Fő tér színtervének tervezete – kiállí-

tás a városháza emeleti oszlopcsarnokában; a kiállí-
tás az év végéig tekinthető meg

Nov. 18., 19.00 – Mária evangéliuma – rockopera Szalatnyán
Nov 24., 19.00 – Mágnás Miska – operettelőadás a város-

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

gyakorlata a városi könyvtárban

ség bérbeadási szerződését, va-
lamint az Ipeľzdrav regionális
egészségügyi társulásból való
kilépést. A testület elfogadta a
városi rendőrség személyi ál-
lományának egy fővel történő
emelését /pályázat útján/. U-
gyancsak jóváhagyták a főtéri

nyilvános illemhely árverés út-
ján történő értékesítését.

A testület nem járult hozzá
a városi tömegközlekedés fo-
kozottabb támogatásához.

Az ülés a polgármester zár-
szavával fejeződött be.

-š-

2005-ben
Házasságot kötöttek

Szept. 30.  –  Štikár Krisztina és Laco Karel
Okt. 8.  –  Šáfár Anikó és Frenko László
Okt. 15.  –  Ferencz Judit és Fehérváry Gábor
Okt. 15.  –  Bélik Adrienn és Oroszlány Ferenc

   Ipolysági újszülöttek
Baráti Szimonetta  –  2005. szeptember 29.
Gyönyör Árpád  –  2005. szeptember 29.
Bernáth Elizabeth  –  2005. október 1.

      Elhunytak
Dombi László /* 1954/  –  október 3.
Vörös Margit /* 1935/  –  október 18.
Hurtoš Judit /* 1925/  –  október 20.
Finta Júlia /* 1922/  –  október 20.
Frenko Ferenc /* 1946/  –  október 24.
Nagy Sándor /* 1932/  –  október 25.

/Befejezés a 2. oldalról/
Motorkerékpárosok száguldoznak...



Temetők tükrében

Jelenségek
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Nézd, már újra pereg a levél!
Ősz illata libben a réten,
borzong az Ipoly, fázik a csend.
Ködöt lehel a Börzsöny, nyirkos
fátylát a városra veti.
Vadkacsa kiáltoz a vízen,
tán társat keres ringatózni
a tar füzek alatt, ha majd bősz
hóviharból lecsap a tél.

Gyertyák fényétől a temető
égő csipkebokor, mely halkan
a szívekre borul. Parányi
lángban morzsányi emlék, újra
felszikrázik egy régi mosoly.
Megrezdül a krizantém szirma,
lélek surran a fonnyadt füvön,
fanyar szélre kapva elsuhan.
Tétován zizegve pereg a levél.

Október végén és november elején, de
főleg mindenszentekkor meg halottak
napján minden embert többet, gyakrabban
és elmélyültebben foglalkoztatja az élet és
halál kérdése, az egyén és emberiség mi-
volta, sorsa, az elődökhöz és az utódokhoz
való kötődés, viszony, kapcsolat mennyi-
sége, illetve minősége, s ezek szerepe éle-
tünk, elképzeléseink, múlt- és jövőképünk
formálásában. Talán másképp is érzünk és
gondolkodunk ezekben a napokban, más-
képpen viszonyulunk egymáshoz. A sors-
közösség tudata erjesztően vibrál egész lé-
tünkben.

Képletesen mondva: a temetők tükré-
ben mások vagyunk, másoknak látjuk, il-
letve láttatjuk magunkat, mint a hétközna-
pok sokszor kicsinységekkel tarkított haj-
szájában. Az élet, az emberi sors hatalmas
idő- és térbeli uszályába szállva átszelle-
mültebbé, kevésbé érdessé válik – nemesül
– az egyébként hús-vér béklyóval nyomor-
gatott-gyötört emberi lény. Feltesszük ma-
gunknak a kérdést, hogy ilyen megható-
dottan-megilletődötten mennyire tudnánk
helytállni a való világban, a hétköznapok
harcaiban.

A temetőkben, a sírokon varázslatos vi-
rágerdők és ligetek fogadják az embert.
Talán elődeink, halottaink ilyennek ál-
modták – ilyen színesnek és illatgazdag-
nak a saját életüket, meg a múltat, meg az
utódainkét is. Mi – élők – öltöztettük ilyen
gyönyörű köntösbe vágyaikat, álmaikat,
hitüket és türelmes emberségüket. Ők a
gyökerek, a törzs – mi az üzenet: a virág.

Az élő ember szüleinek az üzenete, én
és testvérem történetesen a szüleim üzene-
te – a jövőnek. Ők hozták nekünk nagy-
anyáink és nagyapáink üzenetét. Az egyik
nagyapámét, akit az első világháborúban
az ukrajnai fronton – a Fekete-erdőben –
darabokra tépett egy gránát, s aki 41 éve-
sen is, öt gyermek apjaként, 1916 elején
még meghatóan szelíd szerelmes leveleket
küldött az itthon küszködő, 92 évnyi élet-
tartammal s türelmes nemeslelkűséggel
megajándékozott nagyanyámnak, aki még
harmincéves unokáit is építő sikerrel tudta
terelni az élet dzsungelében. Meg a másik
nagyapámét, aki puskagolyóval a testében
még több mint 10 évig élt az első világhá-
ború utáni „békeidőben”, hogy ilyen meg-
rogyasztottan is vállalja hitvesével édes-
anyám világrajöttét.

Az újlóti temetőt tovább járva Dezső
nagybátyám köszön rám a sírkőről, aki fo-
gékony gyermekkoromban adta kezembe
Csokonai, Vörösmarty, Petőfi stb. verseit.
Hétosztályos iskolázottsággal a tarsolyá-
ban rengeteget tudott idézni költészetük-
ből – amolyan sorsjelző részeket. Lajos
nagybátyám is integet. Ő volt 12 évesen a
„gazda”, aki a fronton elesett nagyapát he-
lyettesítette. Laci nagybátyám – a kereszt-
apám – a második világháború szovjet fo-
golytáborainak volt több mint két évig sa-
nyargatott lakója. Emlékszem: csodaként
éltük meg hazajöttét. Ő volt az, aki a 40-
50-es években a feketén levágott disznók
torában éjfélekig mesélt fogsági élményei-
ről. Rózi néném alakja mindig megható-
dottsága és kulcsolgató kézmozdulatai tár-
saságában jelenik meg előttem. Az ő sírjá-
ra is, meg még másokéra is virágot teszek,
teszünk. Gondolatban mindenkit beborí-
tok virággal, akivel annyiszor fogtam éle-
temben kezet.

A temető/k/ fakeresztjei /ha még ilye-
nek is vannak/ idővel elkorhadnak, a kő-
ből, betonból, esetleg márványból készül-
teken a nevek megfakulnak, elmosódnak,
a bibliai szövegekkel együtt. Az üzenet a-
zonban megmarad, átruházódik – örökül
marad az utódoknak.

Korpás Pál

Kiindulva az ipolysági Fő tér
hosszú távú rendezésének koncep-
ciójából, illetve figyelembe véve a
hatályos városfejlesztési tervet, el-
készült a városunk Fő terén ta-
lálható épületek homlokzati
színtervének javaslata. Ez a do-
kumentáció azért fontos, mert nél-
küle a városközpontban esedékes
mindennenű építészeti tevékeny-
ség céltudatos és szakmailag alá-
támasztott irányítása elképzelhe-
tetlen. A színtervnek kell magában
foglalnia mind az épületek tulajdo-
nosainak és használóinak, mind a
szakmai nyilvánosságnak a véle-
ményét, illetve azokét az intézmé-
nyekét is, amelyek hivatottak a fel-
újításokkal kapcsolatos javaslato-
kat elbírálni.

A tervezetet a november 18-án
a városháza épületében nyíló ki-
állítás keretében kívánjuk bemu-
tatni és véleményeztetni. Elsősor-
ban az érintett ingatlantulajdono-
sok véleményére vagyunk kíván-
csiak, de – természetesen – szí-
vesen látunk mindenkit, akit érde-
kel, hogyan fog a városközpont ki-
nézni a közeljövőben.

A tervjavaslat kidolgozója egy
Budapesten élő házaspár: Breit-
kopf Bea színtervező és Breitkopf
György építész. Az ő nagyvonalú
felajánlásuk és segítségük nélkül
nem készülhetett volna el ez az a-
nyag.

Köszönetünket ezúton is szeret-
nénk kinyilvánítani.

Lendvay István
a VH elöljárója

B. Szabó Márta

 Pereg a levél

A Fő tér
színtervének
tervezetéből

nyílik kiállítás
a városházán

A városi könyvtárban: 5, 10 és
15 koronáért vehet régi könyve-
ket.

Könyvkiárusí tás
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Képtárunk októberi prog-
ramjában egy olyan kiállítás
szerepelt, amelyet a dél-
szlovákiai képzőművészeti
élet ismerői már régóta vár-
tak. A pozitív fogadtatás o-
kai közé tartozott az is, hogy
a kiállító alkotót – Lábik
Jánost – az ipolysági művé-
szetbarát közönség úgy is-
meri, mint a Duna menti táj
krónikását és a képzőművé-
szeti élet fáradhatatlan szer-
vezőjét.

A töretlen lendületet,
életerőt, energiát sugárzó
Lábik János Párkányban él és alkot.
Szervezői tevékenységét az ottani városi
képtár galériatanácsa és a Párkányi Kép-
zőművészeti Egyesület alapító tagjaként,
valamint a szőgyéni alkotótábor szervező-
jeként fejti ki. Az első párkányi galéria

Az ipolysági irodalombará-
tok több mint egy esztendő után
2005. szeptember 30-án újra ta-
lálkozhattak Pablo Urbányi
íróval, városunk szülöttével
/1939/, aki gyermekként /1947-
ben/ szüleivel együtt Argentí-
nába emigrált. Spanyol nyelvű
argentin íróként szerzett világ-
hírnevet. Jelenleg Kanadában
él – az ottawai egyetem tanára.

A múltkori ipolysági talál-
kozón Silver című szatirikus
regénye került bemutatásra, a-
mely egy intelligens majom tör-
ténete a képmutató, felszínes
fogyasztási társadalom légköré-
ben.

A mostani találkozóra újabb
regényét, a Naplemente
szimptóma címűt hozta el szü-
lővárosa olvasóinak. Mindkét
regény a dunaszerdahelyi szék-
helyű NAP Kiadónál jelent
meg.

Az író-olvasó találkozó szín-
helye a felújított Bartók téri zsi-
nagóga udvarában épült kávé-
ház volt.

Az írót és regényét N. Tóth

Anikó író, kritikus, az Ipoly-
sági Magyar Tanítási Nyelvű
Gimnázium tanára mutatta be.
A regény tulajdonképpen egy

szenvedéstörténet, egy emig-
ráns házaspár – Pedro és Ana –
megpróbáltatásairól és gyötrel-
meiről. Tragédiájuk forrása:
gyermekük komoly fejlődési
rendellenességgel született. Bár
életben maradhat, de számtalan
sebészeti beavatkozás vár rá,
tolószékben tölti majd életét re-

Pablo Urbányi hazatérései szülővárosába
ménytelen szenvedések köze-
pette, süketen és vakon, az ön-
álló élet bármiféle lehetőségé-
nek legcsekélyebb reménye

nélkül. Sokszor – akarva-aka-
ratlan – felvetődik a kérdés
/szülőkben és orvosokban egy-
aránt/: hagyják-e meghalni,
vagy megnyújtsák a szenvedé-
sét. Az anyát állandóan gyötri
a kérdés: mi az oka, hogy ilyen
helyzetbe kerültek. Az apa ál-
mában újra és újra megjelenik

alapítói között is ott volt. Műveiben már
több európai ország művészetkedvelő kö-
zönsége gyönyörködhetett. Városunkban
1996 után másodszor mutatkozik be ön-
álló tárlattal. Csoportos kiállításon közben
is szerepelt nálunk, sőt a Párkányi Képző-

Balról: Pálinkás Tibor, Lábik János és dr. Kocsis Ernő

művészeti Egyesületet is ő mutat-
ta be.

Lábik János realista alkotó,
művei többségének témája a Du-
na, Alsó-Ipoly, valamint az Alsó-
Garam menti táj. A kiállítás meg-
nyitóünnpségén dr. Kocsis Ernő
a tartós, mindenki számára elfo-
gadható és befogadható esztéti-
kai értékek alkotójaként mutatta
be őt. Alkotásainak gyakori té-
mája a Párkány környéki tanyavi-
lág és falu is, de láthattuk több
esztergomi látképét is. Ipolysági
tárlatán a téli táj témája dominált.

Lábik János tárlata október vé-
gén zárult, azonban a Duna mentétől galé-
riánkban egyelőre nem búcsúzunk, hiszen
következő, novemberi tárlatunkon a Nagy-
marosi Képzőművészeti Egyesület mutat-
kozik be.

Pálinkás Tibor

a nyomorék gyermek, beszél
vele /ha a valóságban ilyesmi
nem is történhet meg/. Közben
a gyötrődő szülők életének
háttereként felvillantja az író az
orvosi társadalom és az üzletvi-
lág igazi arcát.

A regényből – ízelítőnek –
Gál Tamás színész olvasott fel
részleteket.

Az ismertetés után az író is
felelevenített néhány mozzana-
tot gyermekkora ipolysági em-
lékeiből. A megjelent mintegy
50 érdeklődő közül többen fel-
idézték a háború utáni helyzetet
és a gyermek Urbányihoz fűző-
dő kapcsolatuk néhány mozza-
natát, emlékét. Természetesen
sok szó esett a regényben felve-
tett problémákról is.

Búcsúzás előtt még dedikál-
ta könyvét.

Reményeink szerint Pablo
Urbányi /Urbányi Pál/ a XXI.
században újra otthonra talál
Ipolyságon, s a fordítások révén
az egész magyar nemzeti kö-
zösség szellemvilágában is.

Korpás Pál

Duna menti tájképek a Simonyi Lajos Galériában

Balról: Barak László, Pablo Urbányi és N. Tóth Anikó
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Könyvekkel „partyzni” a
Duna partján bizony nem min-
dennapi dolog. Aki nem volt
részese a 2005. szeptember
24-én megrendezett könyvpa-
rádénak Vácott, el sem tudja
képzelni, milyen kellemesen
összeköthető a család hétvégi
szabadidős programja a köny-
vekkel, a könyvek alkotóival,
a főhősök megszemélyesítői-

vel.
A budapesti  Fővárosi

Szabó Ervin Könyvtár, a vá-
ci  Katona Lajos Városi
Könyvtár és a dunakeszi
Kölcsey Ferenc Városi
Könyvtár vállalta magára azt
a nagy feladatot, hogy meg-
rendezze a „könyvparty”-t,
mely az olvasók jelölései a-
lapján összeállított 12 legol-
vasottabb könyv bemutatója
volt. Magyarországon orszá-
gos felhívás alapján szavazni
lehetett a legkedveltebb köny-
vekre. A széles körű megmoz-
dulás eredményeként az olva-
sók szavazatai alapján meg-
született az a könyvjegyzék,
melyben 12 hazai és külföldi
irodalmi alkotás került ki
„győztesként”.

Ezt a 12 művet mutatta be
a három könyvtár a Duna mel-
lettt ezen a kellemes szeptem-
beri szombati napon.

A budapesti látogatókat,
szereplőket és szervezőket a
Nagy Könyv Hajó hozta a Du-

nán Vácra, ahol a város pol-
gármestere, dr. Bóth János
fogadta a vendégeket, majd a
városi fúvószenekar és az Ár-
pád DSE Dunakanyar mazso-
rettcsoportja vezetésével a
sok-sok résztvevő elvonult a
rendezvény színhelyére. A 12
legolvasottabb könyv egy egy
saját könyvsátrat kapott a Du-
na partján, hogy ötletesen fel-

díszítve felelevenítse, meg-
személyesítse a könyvet, a
könyv tartalmát, szereplőit, ü-
zenetét. Minden könyvnek
volt egy szószólója, egy köz-
ismert személy, aki megosz-
totta élményeit az irodalmi al-
kotással kapcsolatban.

A 12 könyv és bemutatói:
Az arany ember – Schäffer
Erzsébet újságíró, Pál utcai
fiúk – Gerhard Ferenc nép-
művelő, Gyűrűk ura – Uhr-
man Iván szerkesztő, 1984 –
Takács Ferenc író, A kis her-
ceg – Zombori Ottó csilla-

Nagy Könyv Party a váci Duna-parton

gász, Abigél – Bánfalvi Ág-
nes, Egri csillagok – Bárdy
György színművész, Száz év
magány – Baraczy Eszter,
Harry Potter – az Anonimus
Kiadó képviselője, Mester és

Margarita – Réz András, Mi-
cimackó – Halász Judit, Tüs-
kevár – Mirtse Áron és Mir-
tse Zsuzsa.

Ipolyságról a kulturális in-
tézmények dolgozói is meghí-

vást kaptak erre a rendezvény-
re, így a városi könyvtár könyv-
tárosai, a múzeum és a Honti
Lapok képviselői is részesei
lehettek ennek a tanulságos és
kellemes könyves-irodalmi

hetvégének.
Remélem, a néhány fény-

kép kellőképpen érzékelteti a
rendezvény hangulatát.

Solmoši Márta
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Jutalomkirándulás az egyházi
iskolában

Mindig nagy öröm szá-
munkra, ha a komoly tanulással
töltött napokat egy-egy kirán-
dulás szakítja meg. Ilyen volt
október 7-e is, amikor a Fegy-
verneki Ferenc Egyházi A-
lapiskola és Nyolcéves Gim-
názium néhány diákja látoga-
tást tett Selmecbányára és kör-
nyékére.

Köztük voltam én is. Már
napokkal előtte azon gondol-
kodtam, vajon milyen is lesz.
Reggel mindannyian izgatottan
vártuk a buszt, s azt, hogy végre
elindulhassunk. A vidám be-
szélgetés közben észre sem vet-
tük, hogy megérkeztünk az első
megállóhoz, a szentantali kas-
télyhoz. Hosszú folyosókon ke-
resztül vezetett minket az ide-
genvezető néni, aki nemcsak
megmutatta a szobákat, de sok
érdekességet is megtudhattunk
a kastély múltjáról. Csodálattal
és ámulattal néztük a gyönyö-

rűen berendezett szobákat, a
sok vadásztrófeát és a kastély
lakóiról készült festményeket.
Nekünk gyerekeknek azonban
leginkább a vadászkiállítás tet-
szett.

Nemsokára indulnunk kel-
lett, mert várt ránk Selmecbá-
nya. A város főterén egy rend-
hagyó történelemórán vettünk
részt, majd szétnézhettünk a vá-
rosban. A barátaimmal sok he-
lyen jártunk, leginkább a ka-
nyargós utcák tetszettek.

Kicsit fáradtan ültünk be az
autóbuszba, de valamennyien
nagyon megörültünk a hírnek,
hogy hazafelé megállunk ebé-
delni. A Hontnémetiben elfo-
gyasztott finom falatok után is-
mét autóbuszba ültünk, s meg-
beszéltük a nap legszebb élmé-
nyeit. Észre sem vettük, hogy
újra Ipolyságon vagyunk. Kö-
szönjük ezt a csodálatos kirán-
dulást. Darida Arnold /9.A/

1. Tanulmányi ösztöndíjak
a/ Megkaphatja minden alapiskolás diák, ha az iskola di-

ákjainak legalább 70 %-a hátrányos helyzetű családból szár-
mazik és tanulmányi átlaguk 2,5-ig van, vagy az utolsó iskolai
félév átlagához képest 0,5-del javult.

b/ Egyénileg minden diák megkaphatja, ha szülei hátrá-
nyos helyzetben élnek, és tanulmányi átlaga 2,5-ig van, vagy
az utolsó iskolai félév átlagához képest 0,5-del javult.

A tanulmányi ösztöndíj megítélésének a feltételei:
– tanulmányi átlag 1,5-ig – ösztöndíj 500 korona
– tanulmányi átlag 2,5-ig – ösztöndíj 300 korona
– az utolsó két félév tanulmányi átlaga 0,5-del javult – ösztön-
díj 200 korona

2. Étkeztetési és tanszercsomag-támogatás

a/ Az iskola minden diákja számára, ha az iskola diákjainak
legkevesebb 70 %-a hátrányos helyzetű családból származik.

b/ Egyénileg minden olyan diák számára, aki hátrányos
helyzetű családból származik.

c/ Étkeztetési támogatást kap az a diák, aki hátrányos hely-
zetben van, és törvényes képviselője hozzájárult az étkezte-
téshez legkevesebb 1, legtöbb 5 koronával.

d/ Tanszercsomag-támogatást kap minden hátrányos hely-
zetű tanuló egy tanévben 2 alkalommal, éspedig az iskolai
félév kezdetén /szeptemberben, illetve februárban/. Az 500
korona értékű tanszercsomagot az iskola biztosítja és adja
át a tanulók törvényes képviselőinek.

A tanulmányi ösztöndíjak, étkeztetési támogatás és a tan-
szercsomag-támogatás intézését az alapiskolák fenntartói /vá-
ros, község/ intézik a körzeti és a járási szociális osztályokkal
való közreműködés alapján.

3. A bejáró diákok utaztatási költségeinek megtérítése

a/ Az utaztatási költségeket az oktatásügyi minisztérium
utalja át azon városoknak és községeknek, amelyek az alap-
iskola fenntartói.

b/ Azon diákok számára térítik az utaztatási költségeket,
akik a kötelező iskolai látogatásukat töltik a számukra meg-
határozott iskolai körzethez tartozó alapiskolában.

c/ A megítélt utaztatási költségeket a diákok törvényes
képvislelői kapják meg a gyermek által látogatott iskolában.

d/ Ha a diák nem a kijelölt iskolai körzethez tartozó iskolát
látogatja, nem igényelheti az utaztatási költségek térítését.

e/ A diák törvényes képviselője kapja meg a havi bérletnek
megfelelő összeget:
– ha a diák bemutatja a havi bérletet;
– amennyiben a diák nem mutatja fel a havi bérletet, akkor a
kedvezményes napijegy szerinti összeget kapja az iskolában
töltött napok száma alapján.

Dr. Révész Angelika

A tanügyi hivatal tájékoztatója

(Ipolyság, Fő tér 1.; tel.: 036/741054)

A hátrányos helyzetben lévő
tanulók állami támogatása
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Ipo ly Kupa

Szeptember utolsó hétvégé-
jén került sor Ipolyság város és
az Ipolysági Magyar Tanítási
Nyelvű Gimnázium rendezésé-
ben a már 33 éves Ipoly Kupa
labdarúgótornára. Nyolc kö-
zépiskola – köztük három kül-
földi – csapat küzdött az elő-
ször 1972-ben kiírt serlegért.

A három himnusz után Lő-
wy János polgármester nyitotta
meg a tornát, üdvözölve a több
mint 110 sportolót.

A mérkőzéseket két csoport-
ban /három pályán/ játszották.
A két csoportgyőztes játszotta
a döntőt, míg a második helye-
zettek a bronzéremért léptek
pályára.

A döntőben a magyar gimi
csapata a csehországi Valašské
Meziříčí csapatával mérkőzött,
s most először szenvedtek vere-

séget: a cseh gimisták győztek
2:1-re. /Itt kell megjegyezni,
hogy e két csapat a torna 33 é-
ves történetének minden évfo-
lyamában indult, s most először
nyerték el cseh vendégeink a
serleget – egy kis szerencsével,
de megérdemelten./ A harma-
dik hely is külföldre „vándo-
rolt”, hiszen 11-esekkel a szent-
endreiek nyertek.

A torna végeredménye: 1.
Gimnázium, Valašské Meziří-
čí, 2. Ipolysági Magyar Taní-
tási Nyelvű Gimnázium, 3.
Szentendre, 4. Ipolysági Ösz-
szevont Középiskola /a volt me-
zőgazdasági szaktanintézet/.

A torna legjobb kapusa: Vaj-
da Tibor /IÖK/.

A legjobb góllövő: Ivo Čen-
téš /Val. Mez./.

Rf
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2002 decemberében Ipoly-
ság város egy nem mindenna-
pos eseménnyel írta be magát
Szlovákia és Magyarország
sporttörténelmébe. 2002 de-
cemberében tartotta meg vá-
rosunk az „Ipolyság 100 éves
sportja” ünnepséget, mely
keretében sor került a 100 é-
ves sporttörténelem tárgysze-
rű kiállítására is. Az egész
napos rendezvény szerves ré-
sze volt a sportmúlt méltatá-
sa és a mindenkori sporttár-

A Magyar Olimpiai Akadémia
45. vándorgyűlése

sak köszöntése is.
Városunk szervezett sport-

életének kezdetét 1902-re te-
szik, mivel ekkor alakult meg
Ipolyságon az „Ipolysági
Sport Club” /IFC/. Az IFC-t
az akkoriban itt élő Szokolyi
Alajos hozta létre, akit ma
mind Magyarország, mind
Szlovákia saját olimpikonjá-
nak tekint. A két állam olim-
piai bizottságának sokéves el-
lenségeskedése e tárgyban
mára már a múlté. A kiállítás
megnyitójára mindkét olim-
piai bizottság hivatalos volt,
azonban csak a dr. František
Chmelár vezette Szlovák O-
limpiai Bizottság küldöttsége
vett részt a megnyitón. Ünne-
pi beszédében igen nagyra ér-
tékelte városunk igyekezetét,

a kiállítás tartalmát, az ün-
nepség megszervezését és
azt, hogy a múltból merítve
fontos tényezőként foglalko-
zunk a sporttal.

Ismerve sportmúltunkat,
tisztelve elődeink igykezetét,
2005-ben egy újabb ese-
ménnyel próbáltuk leróni
tiszteletünket Szokolyi Ala-
jos előtt, aki sportbéli tevé-
kenységén kívül számos más
területen is példaértékű pol-
gára volt városunknak. Az

Ipolyság Város Pecsétje ala-
pítvány és Ipolyság város kö-
zös szervezésével létrejött
Ipoly-napok kulurális ren-
dezvénysorozat keretében a
Bartók téri zsinagóga udva-
rán, az Ipolyság nevezetes
személyiségei falnál Szokolyi
Alajos-emléktáblát avattunk.
A táblaavatás alkalmából ki-
sebb kiállítás is nyílt a kávé-
házban. Ezt az eseményt a
Magyar Olimpiai Akadémia
/MOA/ főtitkára, dr. Jakab-
házyné Mező Mária és dr.
Takács Ferenc MOA-alel-
nök tisztelte meg jelenlété-
vel. Az emléktábla felavatá-
sát igen nagy megtiszteltetés-
nek vették, és meglátásuk
szerint az egyik legnagyobb

mérföldkője annak, hogy kö-
zös történelmünket ne ellen-
ségeskedésnek használjuk,
hanem eszköznek arra, hogy
kiszélesítsük és mélyítsük
baráti, testvéri kapcsolatain-
kat.

Ebből a megfontolásból
2005. október 7–8-ra kap-
tunk egy meghívót Ceglédre,
ahol az MOA 45. vándorgyű-
lését tartotta. A vándorgyű-
lések célja az olmpiai eszme
hirdetése és ápolása, s az ün-
nepségek segítségével min-
dig más város mutatja be
sporttörténetét és sportsike-
reit. A városok bemutatkozá-
sán kívül a sport és a testne-
velés szakmai fóruma is egy-
ben, mely lehetőséget ad az
ismeretek elmélyítésére és
kiszélesítésére is. A sportdip-
lomácia képviselőin kívül
számos híres előadó és egye-
temi tanár tartott előadást az
MOA tagjainak és a mintegy
200 meghívott vendégnek. A
meghívottak között volt ki-
lenc egykori magyar olimpiai
bajnok, kik élő legendákként
befényesítették a kétnapos
rendezvényt. Jelen volt No-
vák Ilona úszó /1952 Helsin-
ki/, Littomeritzky Mária
/1952 Helsinki/, Varga Já-

nos birkózó /1968 Mexikó/,
Szondy István öttusázó /Hel-
sinki 1952/, Markovits Kál-
mán vízilabdázó /1948 Lon-
don, 1952 Helsinki/, Dömö-
tör Zoltán /1964 Tokio/, A.
Nagy Imre öttusázó /1960
Róma/, Reviczkyné Köteles
Erzsébet tornász /1956 Mel-
bourne/ és a magyar birkózás
legnagyobbja, a négy olimpi-
án részt vevő olimpiai bajnok
Polyák Imre. A legméltóbb
hirdetői az olimpiai eszmé-
nek és nevelésnek. A vendé-
gek közt több olimpikon is
volt. Az ünnepség-vándor-
gyűlés fénypontja a MOA-
elismerések átadása volt. A
MOA főtitkára méltó sza-
vakkal illette Ipolyság város
igyekezetét, és köszönetét fe-
jezte ki Révész Ferenc fő-
szervezőnek városunk sport-
múltjának feltárása érdekében
kifejtett tevékenységéért, i-
gyekezetéért. A MOA erköl-
csi elimerését Révész Ferenc,
az Ipolysági Magyar Tanítási
Nyelvű Gimnázium testneve-
lője kapta, mindazon tevé-
kenységéért, melyet az olim-

Balról: Markovits Kálmán /kétszeres olimpiai bajnok/,
Révész Angelika és Révész Ferenc

Balról: dr. Takács Ferenc, dr. Jakabházyné Mező Mária
és Sós János, Cegléd polgármestere



piai eszme hirdetésével és
nevelésével elért. 2003-ban a
Szlovák Olimpiai Bizottság
elismerésében is részesült az
ifjúságisport-szervezői mun-
kásságáért, valamint meg-
kapta a Szlovák Olimpiai Bi-
zottság emlékérmét és okle-
velét. Országunk egyetlen o-
lyan testnevelője, aki mind-
két állam olimpiai elismeré-
sét átvehette. Dr. Jakabhá-
zyné Mező Mária felkérésére
2005. november 26-án a Ma-
gyar Olimpiai Akadémia

megalakulásának 20. évfor-
dulója alkalmából szervezett
ünnepségen előadást tart
Szokolyi Alajos életéről és
életútjáról a Magyar Testne-
velési Egyetem dísztermé-
ben.

A vándorgyűlést számos
más jellegű program is tar-
kította. Meglátogattuk a ceg-
lédi dobmúzeumot, mely e-
gyedülálló szinte egész Ma-
gyarországon. Megnéztük az
ország első vidéki sportmú-
zeumát, mely Cegléd sportjá-
nak múltját jegyzi 1884-től.
A múzeum, melyet Kürti Bé-
la ny. testnevelő tanár veze-
tett, 1992-ben nyílt meg sok
évtizedes kutatómunka után.
Részt vettünk a Gál József
nevét viselő országos serdülő
kötöttfogású birkózóbajnok-
ságon, melyen mintegy 200
kis birkózó viaskodott az el-
sőségért.

Összegzésül leírhatom,
hogy Cegléd beírta magát
kedves emlékeink sorába.
Mint testnevelő tanárnak ma-
radandó élményt nyújtott a
testnevelő kollégákkal, pro-
feszorokkal, kutatókkal eltöl-
tött két nap. Felemelő érzés
volt Kálmán bácsival, Ilonka
nénivel, Varga Jancsival, Po-
lyák Imre bával és a többiek-
kel együtt emlékezve átélni
azokat a pillanatokat, ame-
lyeket megéltek, mikor átvet-
ték az olimpiai aranyérmet.

Jó volt látni és hallani azokat
az örömeket és fájdalmakat,
amiket a sportbéli életük a-
dott. Ösztönzően hatott az a
lelkesedés, ahogyan gyerme-
keik sportpályafutásáról be-
széltek, ahogy visszagondol-
tak életük ürességére a sport
nélkül.

Visszaemlékezésemet egy
idézettel zárom, mely a szin-
tén jelen lévő Németh Sándor
olimpikon megzenésített ver-
séből származik, aki a sport-
ban és a zenében találta meg
élete nagy kincsét és értel-
mét:

„Az élet szép, az élet min-
den.

Mondhatják, hogy semmid
nincsen.

De a legnagyobb kincs ö-
rökké a tiéd,

ha a sport kitölti az embe-
rek szívét!”

Dr. Révész Angelika
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Ipolyság város a helyi városi rendőrségről szóló általános
érvényű rendelet értelmében pályázatot hirdet egy városi
rendőri állás betöltésére

Feltételek
– teljes középfokú végzettség /érettségi bizonyítvány/
– 21 éven felüli életkor
– erkölcsi feddhetetlenség (az ezt igazoló okirat nem lehet 3
hónapnál régebbi)
– egészségügyi alkalmasság
– legalább B típusú autóvezetői jogosítvány kétéves gyakor-
lattal

Egyéb feltételek
– esetleg szakmai gyakorlat
– számítógép-kezelői ismeretek
– esetleg idegen nyelv ismerete
– közszolgálathoz való pozitív viszony, hozzáállás
– esetleg fegyverviselési engedély

A jelentkezéshez csatolandó okiratok
– végzettséget igazoló okirat fénymásolata
– a gépkocsi-vezetői jogosítvány fénymásolata
– szakmai önéletrajz
– az egészségügyi alkalmasságot bizonyító orvosi igazolás

Bővebb tájékoztatást Rudolf Mrázek városi rendőrpa-
rancsnok nyújt a 036/7411239-es telefonszámon.

Jutalmazás: az 553/2003 Tt. értelmében
A jelentkezéseket a következő címre kérjük: Ipolysági

Városi Hivatal, Fő tér 1., 93601 Šahy, vagy személyesen is
leadható a hivatal titkárságán /földszinti 1-es sz. helyiség/.

A borítékra kérjük ráírni: „Výberové konanie na MsP”.
A jelentkezések városi hivatalba történő beérkezésé-

nek határideje 2005. nov. 30-án 16.00 óra /a legkésőbbi
beérkezés ideje, nem pedig a postai bélyegzőé!/

Pályázat

A birkózóbajnokság megnyitóján

A Magyar Koalíció Pártja
Ipolysági Alapszervezetének
vezetősége 2005. október 24-
re közgyűlésre hívta tagságát,
hogy megtárgyalják a legfon-
tosabb időszerű teendőket.

Gál Milan mérnök, szerve-
zeti alelnök programismerteté-
se után Bélik György elnök ja-
vaslatot tett – a vezetőség ne-
vében – az Ipolyság Díszpolgá-
ra kitüntetésre. A jelölt Pablo
Urbányi ipolysági születésű,
Kanadában élő spanyolul író
argentin regényíró. Az Ipolyság
Város Díja kitüntetésre Korpás
Pált, Ipolyság önkormányzati
képviselőjét javasolják.

A továbbiakban a város né-
hány aktuális problémáját vitat-
ták meg a résztvevők – többek
között a kórházügyet és a városi
úthálózat siralmas állapotát. A
tagság helyteleníti, hogy a kór-

Az MKP Ipolysági
Alapszervezetének közgyűlése

ház jelenlegi igazgatótanácsa
több egészségügyi épületet
nyilvánított „fölöslegesnek”, s
ezért az igazgatótanács szorgal-
mazza, hogy a képviselő-testü-
let döntsön ezek eladásáról. Ez-
zel – az igazgatótanácsi érvelés
szerint – tartalékalapot hozná-
nak létre a kórház számára.

Az elnök ezután a november
26-i megyei önkormányzati
választásokról tájékoztatta a
közgyűlést. Az ipolysági régió
jelöltjei: Gasparik Kálmán
mérnök /Ipolyszakállos/, dr.
Róm Tibor orvos /Palást/, és
Bélik György tanár /Ipolyság/
. Szó esett a kampány rendez-
vényeiről is, melyekről majd
időben tájékoztatják a lakossá-
got.

A közgyűlés Bélik György
elnöki zárszavával ért véget.

kp
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A Nyitra megyei önkormányzati választások képviselőjelöltjei
2-es számú választási kerület /Léva/   –    9 képviselőt választunk

Szám Név Kor Foglalkozás Lakhely
1. Andruska Csilla, 50 tanítónő Léva SMK– MKP
2. Bacsa Zoltán 46 gépésztechnikus Kisölved SMK– MKP
3. Bajchyová Renáta 38 vállalkozó Levice ANO, HZD, SF
4. Bélik György 57 tanító Ipolyság SMK– MKP
5. Biric Gabriel 53 munkás Tehla KSS
6. Brnák Ján 48 vállalkozó Pukanec ASV
7. Bukoven Milan, Ngr. 47 pedagógus Levice ANO, HZD, SF
8. Burdová Ľubica, Bc. 43 menedzser Levice KDH, ĽS-HZDS, SDKÚ, SMER, SNS
9. Fekete Zoltán mérnök 39 közgazdász Nyírő SMK– MKP
10. Frtúsová Alena, MUDr., MPH 48 orvos Levice KDH, ĽS-HZDS, SDKÚ, SMER, SNS
11. Gasparík Kálmán mérnök 53 mezőgazdász Ipolyszakállos SMK– MKP
12. Gaspariková Agáta, Ing. 42 vállalkozó Ipolyszakállos ANO, HZD, SF
13. Grébner Július, JUDr. 48 jogász Léva SMK– MKP
14. Gulyás Štefan 67 nyugdíjas Želiezovce KSS
15. Hagara Vladimír, Ing. 44 vállalkozó Levice független jelölt
16. Hamar Ján, RSDr. 60 politológus Levice KSS
17. Kajtor Pál mérnök 60 kultúrreferens Ipolyság független jelölt
18. Kamenská Mária 54 szakelőadó Levice független jelölt
19. Karafa Dávid 23 mezőgazdász Krškany ASV
20. Karlíková Zuzana 48 vállalkozó Levice ANO, HZD, SF
21. Klenko Milan, Ing. 48 vállalkozó Kuraľany ANO, HZD, SF
22. Kocka Pavol 48 válalkozó Kalná nad Hr. KSS
23. Kolčárová Viera, Ing. 46 közgazdász Levice független jelölt
24. Kollár Ladislav, Ing. 28 igazgató Demandice KDH, ĽS-HZDS, SDKÚ, SMER, SNS
25. Kotrus Jozef 59 vonatvezető Tlmače SĽS
26. Králik Imrich, Ing. 49 polgármester Hronské Kľačany KDH, ĽS-HZDS, SDKÚ, SMER, SNS
27. Krnčan Jozef, Ing. 54 technikus Levice független jelölt
28. Krtík Ján, RNDr. 43 tanító Levice független jelölt
29. Kubala Jozef, Ing. 47 építészmérnök Levice KDH, ĽS-HZDS, SDKÚ, SMER, SNS
30. Kúdela Zdenek, Ing. 53 mezőgazdász Levice ASV
31. Langer Vladimír, RSDr. 57 katonatiszt Levice KSS
32. Malík Jaroslav, Ing. 39 igazgató Levice ANO, HZD, SF
33. Mésároš Dušan, Ing. 41 polgármester Kuraľany KDH, ĽS-HZDS, SDKÚ, SMER, SNS
34. Miko Ivan 37 vállalkozó Levice ANO, HZD, SF
35. Muráni Jaromír, MUDr. 57 orvos Čajkov ASV
36. Murín Ivan, Ing. 41 közgazdász Levice KDH, ĽS-HZDS, SDKÚ, SMER, SNS
37. Nagy Géza, JUDr. 57 jogász Zselíz SMK– MKP
38. Nemec Ladislav, Ing. 51 katonatiszt Levice KSS
39. Róm Tibor, MUDr. 51 orvos Palást SMK– MKP
40. Rudinský Ján 48 munkás Rybník ZRS
41. Sádovský Július 46 technikus Plavé Vozokany ANO, HZD, SF
42. Smolka Ján 42 vállalkozó Levice ANO, HZD, SF
43. Šipošová Katarína 52 üzletvezető Levice KSS
44. Valentová Helena 51 nevelőnő Júr nad Hronom ASV
45. Varga Igor, Ing. 39 alpolgármester Levice KDH, ĽS-HZDS, SDKÚ, SMER, SNS
46. Vilhan Jozef 58 biztonsági őr Levice KSS
47. Vrecníková Drahomíra 45 vállalkozó Brhlovce KSS
48. Zaujec Miloš 40 technikus Levice KDH, ĽS-HZDS, SDKÚ, SMER, SNS
49. Zsiga Magdolna mérnök 37 közgazdász Felsőszecse SMK– MKP
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SMK– MKP   –   Strana maďarskej koalície – Magyar Koalíció Pártja
ANO, HZD, SF   –   Aliancia nového občana, Hnutie za demokraciu, Slobodné fórum
KSS   –   Komunistická strana Slovenska
ASV   –   Agrárna strana vidieka
KDH, ĽS-HZDS, SDKÚ, Smer, SNS   –   Kresťanskodemokratické hnutie, Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko,

slovenská demokratická a kresťanská únia, Smer - sociálna demokracia, Slovenská národná strana
SĽS   –   Slovenská ľudová strana
ZRS   –   Združenie robotníkov Slovenska
ĽS-HZDS, ZSNS, ASV, KSS, ĽB, PSNS   –   Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko, Zjednotená Slovenská národná

strana, Agrárna strana vidieka, Komunistická strana Slovenska, Ľavicový blok, Pravá Slovenská národná strana
SMER   –   Smer - sociálna demokracia

Rövidítésmagyarázat

A nyitrai megyeielnök-választás jelöltjei

Név Kor Foglalkozás Lakhely

1. Antošová Eva, Ing. 40 parlamenti képviselő Nitra ANO, HZD, SF

2. Belica Milan, doc., Ing., PhD. 54 megyei elnök Nitra ĽS-HZDS, ZSNS, ASV, KSS, ĽB, PSNS

3. Greššo Ján, Mgr. 52 színházigazgató Nitra SDKÚ-DS

4. Chrenko Ivan, Ing. 27 erdész Zl. Moravce ZRS   –  visszalépett

5. Jobbágy Jozef, Ing. 54 polgármester Svätý Peter független jelölt

6. Szigeti László 48 pedagógus Pákány SMK– MKP

7. Valach Jozef, Ing. 48 menedzser Nitra SMER

Fürdőbe, pihenésre, üdülésre, iskolába, munkahelyre...
 – vagy csak úgy – utazzon vonattal!

2005. december 11-től a Szlovák Vasúttársaság a Gyügy – Ipolyság – Párkány – Pozsony és vissza
(Dudince – Šahy – Štúrovo – Bratislava) vonalon – egy párkányi átszállással – új járatot indít

Érkezés  Indulás Érkezés  Indulás
   15.16     Bratislava hl. st.      19.40

 17.08 17.11 Štúrovo 18.04 18.08
 17.36 17.41 Čata 17.33 17.39

17.46 Zalaba 17.27
17.54 Pastovce 17.20
17.58 Bielovce 17.15
18.04 Ipeľský Sokolec 17.10
18.11 Vyškovce nad Ipľom 17.03

 18.20 18.25 Šahy 16.49 16.54
18.31 Hrkovce 16.43
18.35 Tupá 16.39
18.42 Dudince 16.32

Közvetlen járat: Štúrovo – Dudince
közlekedik: pénteken és 2005. XII.

22., 2005. I. 5., IV. 12., IX. 14., XI. 16.;
nem közlekedik: 2005. XII. 23.,

2006. I. 6., IV. 14., IX. 15., XI. 17.

Közvetlen járat: Dudince – Štúrovo
közlekedik: vasárnap és 2005. XII.

26., 2006. IV. 17., IV. 18., V. 1., V. 8.;
nem közlekedik: 2005. XII. 25.,

2006. IV. 16., IV. 30., V. 7.

    Kiinduló állomás Célállomás Közönséges    Diákjegy    Ifjúsági / RailPlus / Szenior

    Bratislava, hl. stanica Dudince 268,- korona 134,- korona 186,- korona
Śahy 242,- korona 121,- korona 167,- korona
Pastovce 220,- korona 110,- korona 150,- korona

Bővebb felvilágosítást a járatok-
ról és az igényelhető viteldíjkedvez-
ményekről a 18188-as telefonszámon
nyújtunk.

A gyorsvonati  fe lár ral  számított  vi te ld íjak / díjsz abások/:



A lengyel és magyar nép
barátsága nagy hagyomá-
nyokra tekint vissza. Az em-
berek többségénél ez az érzés
szinte ösztönös, nem is tud-

juk, hogyan nevelődött be-
lénk. Az olvasottabbakban
felsejlik néhány gondolat a
közös történelmi gyökerek-
ről, közös államalakulatokról
és uralkodókról, Bem József-
ről. Sajnos, jóval kevesebben
tudunk arról (főleg itt, Szlo-
vákiában), hogy e kölcsönös
szimpátiának van egy nagyon
fontos 20. századi támpillére,
tápláló forrása is. A történet
pozitív hőse ráadásul az 1939–
1945 közötti időszak kollek-
tív háborús bűnösnek kikiál-
tott magyar nemzete.

Lengyelországnak a náci

Németország és a Szovjet-
unió által 1939-ben történt
lerohanása tragikus fordula-
tot hozott a lengyel nép törté-
netében. E történelmi ese-

mény nemcsak északi szom-
szédaink állami függetlensé-
gének elvesztését jelentette,
hanem egy többéves folya-
matos üldöztetéssel teli idő-
szak kezdetét is. Először a-
zoknak kellett menekülniük,
akik az agresszorok elleni
fegyveres ellenállásban részt
vettek. Nem mindenkinek si-
került. E tény bizonyítékai
többek között a katini erdők-
ben kivégzettek tömegsírjai.
A szerencsétlen áldozatok
száma lehetett volna akár a
tényleges többszöröse is, ha
Magyarország az akkor még

Lengyel menekülttáborok az Ipoly mentén
létező közös határon keresz-
tül nem fogadja be a menekü-
lők tömegeit. Tette ezt a fa-
siszta Németország többszöri
követelődzése és fenyegetése
ellenére, kijelentve, hogy a
területére lépő menekülteket
akár fegyveres erővel is kész
megvédeni. Több mint 100 000
lengyel lelt így ideiglenes ott-
honra, férfiak, nők, gyerme-
kek egyaránt. A katonáknak
pedig lehetőségük nyílt arra,
hogy tovább szökjenek nyu-
gat felé, s csatlakozhassanak
a fasizmus ellen harcoló szö-

vetséges csapatok mellett
szerveződő lengyel egysé-
gekhez.

A lengyel menekültek tá-
borainak jelentős része az I-
poly mentén jött létre (példá-
ul Ipolyságon is), s egészen
a náci német csapatok Ma-
gyarországra történt bevonu-
lásáig működött. Létüket a
helyi lakosság szimpátiája és
segítőkészsége kísérte végig.
Nemcsak levéltári anyagok
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emlékeztetnek rájuk, hanem
a menekültek hátrahagyott
tárgyai is, melyek még min-
dig fellelhetők falvainkban,
városainkban.

Ezen levéltári anyagok,
tárgyi emlékek, valamint
publikációk és Józef Marian
Trojan közös történelmi sze-
mélyiségeinket bemutató
metszetei alkották a tárlatot,
mellyel városunk, a Honti
Múzeum, valamint az Ipoly-
ság Város Pecsétje alap a
Menora Saag Centrum Artis
épületében felidézte mind-

azok emlékét, akik a 66-61
évvel ezelőtti dicső tett ré-
szesei voltak, s emlékezett a-
zokra, akiknek megmentésé-
re ez az esemény irányult. Az
eseményen Lengyelország
konzuli szinten, Magyaror-
szág pedig itteni nagykövet-
sége kulturális attasséján ke-
resztül képviseltette magát.
A kiállítást megnyitó emlék-
ünnepségen nyitóbeszédet
Lőwy János mérnök, pol-

Molnár Imre

Wojciech Bilinski /balról/ és Szesztay Ádám
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TÖ RTÉN ELEM

Kétszáz éve hunyt el Kishont
főorvosa: Madács Péter

A Honti Lapok októberi szá-
mában a híres Nógrád megyei
főorvos, Perlitzi János Dániel
kishonti érdemeit méltatva meg-
említettük, hogy az ő „keze” is
benne lehetett 1776-ban az ál-
landó megyei orvos rimaszom-
bati letelepedésében. A sors
úgy hozta, hogy Perlitzi három-
százas születési jubileuma után
most e kishonti „fizikus” /főor-
vos/ halálának bicentenáriuma
kötelez minket híres, de elfele-
dett elődünk, Madács Péter
doktor bemutatására.

E bemutatást annál inkább is
szívesen vállaljuk, mivel tud-
juk, hogy az eddigi Madács-
életrajzok – kezdve a Kölesy
Vincze Károly és Melzer Ja-
kab 1816-os „Nemzeti Plutár-
kus”-ában megjelent biográfiá-
val s befejezve Duka Zólyomi
Norbertnek az Orvosi Hetilap-
beli, 1974-es írásával – elsősor-
ban a jobbágy származású és
hányatott sorsú orvos fiatalko-
rával foglalkoztak. Madách Pé-
ter 1729 februárjának utolsó
napján látta meg a napvilágot a
Gömör megyei Nagyveszveré-
sen /Gemerská Poloma/. Deb-
recenben, Boroszlóban /Wroc-
law, Lengyelország/ és több
más német városban folytatott
valóban tarka és kalandos diák-
évek után 41 éves korában kap-
ta végre kézhez az orvosi okle-
velet 1770-ben. Visszatérve
szülőföldjére a balszerencse to-
vább üldözte: mivel közben
megnyílt az első magyar orvosi
kar Nagyszombatban, e karon
újra vizsgáznia kellett. Rövid
Liptó megyei doktorkodás u-
tán 1776-ban telepedett le Ri-
maszombatban, és látta el halá-
láig, tehát közel három évtize-
den át a kishonti kerület „fizi-
kusi” teendőit. Duka Zólyomi
említett írásában azt állította,
hogy „hivatalos működéséről
érdemleges adatok nem marad-
tak fenn”. Cáfolnunk kell ezt az
állítást, mert például a csak tö-

redékesen megmaradt Hont me-
gyei levéltárban /ma Beszterce-
bányán őrzik/ is találunk egy
Madács által írt jelentést. Az
1786. szept. 13-i megyei ülés
elé terjesztett „Relatio”-ja /je-
lentése/ a kishonti kerület e-
gészségügyi személyzetéről őr-
zött meg hiteles adatokat az u-
tókor számára. S ami nem ma-
radt meg a honti levéltárban, az
megtalálható a budapesti Ma-
gyar Országos Levéltárban. Így
például az a német nyelvű több-
oldalas jelentés, melyet Madács
1788. június 6-án dolgozott ki
Rimaszombatban „a vármegyé-
ben működő falusi bábákról”.
A jelentés ma bárki számára
hozzáférhető Krász Lilla „A
bába történeti szerepváltozása
a 18. századi Magyarországon”
/Budapest, 2003/ című kitűnő
könyvében. Ugyancsak e könyv
229. oldalán található Madács
Péternek egy ismeretlen festő
által megfestett arcképe is.

Doktorunk azonban nem-
csak hivatali feladatait látta el
példásan, hanem a magyaror-
szági cukorgyártás egyik úttö-
rője is volt. Amikor a napóleoni
háborúk következtében gondok
mutatkoztak a nádcukor beszer-
zésében, többen próbálkoztak
egyéb alapanyagból /juharfa,
cukorrépa/ előállítani cukrot. E
próbálkozásokat ismertette a
bécsi Magyar Kurir 1799.
márc. 8-i száma. Szerkesztője,
a rimaszombati születésű orvos,
Decsy Sámuel a berlini hírt így
egészítette ki: „A Kis-Hont Vár-
megyei Physicus és Orvos Doc-
tor, Madács Péter, már ennek-
előtte 18. eszt. próbát tett a ku-
korica szárával, s abból alkal-
mas szirupot készített...”

E rövid áttekintés is jelzi,
hogy az 1805. november 20-án
elhunyt kishonti orvosdoktorra
nem csak kalandos ifjúsága, de
tettekben gazdag férfikora mi-
att is illik emlékezni.

Dr. Kiss László

gármester mondott. Az ese-
mények történelmi hátterét
Molnár Imre budapesti tör-
ténész, régiónk szülötte is-
mertette. Őt Wojciech Bilin-
ski lengyel konzul megható,
szélesebb összefüggéseket is-
mertető felszólalása követte.
A vámosmikolai menekülttá-
bor történetét az azt korábban
publikáló Olexáné Varjú
Ilona mutatta be, s e jeles ha-
gyományok ápolásáról Ko-
czó József helytörténész, is-
kolaigazgató beszélt. Az em-
lékestet az Amadeus Trió és
Michňa Angéla szívhez szó-
ló produkciója, valamint Vas

Ottó lengyel költők művei-
ből komponált összeállítása
varázsolta színesebbé. A mű-
sort Danis Ferenc, a Honti
Múzeum és Galéria Baráti
Körének elnöke vezette. A
konzult Ipolybalog népvise-
letbe öltözött lakói fogadták
a barátságot és a szíves ven-
déglátást szimbolizáló ke-
nyérrel és borral, élükön Ba-
logh Gábor polgármesterrel.
A tárlatot néhány nappal a
megnyitó után megtekintet-
ték a Magyarországi Lengye-
lek Múzeuma munkatársai is.

Pálinkás Tibor

Olexáné Varjú Ilona
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T ü s k é k Pillanatképek – szavakban

Télapótól Mikulásig
Kis híján földbe gyökerezett

a lábam, még a szemem is meg-
dörzsöltem, ugyan jól látok-e,
valóban csokimikulás pompá-
zik talpig piros hacukában az
áruházi polcokon? Teremtőm,
hát tényleg az! A napsugaras
vénasszonyok nyara kellős kö-
zepén, a szüreti bálok fősze-
zonjában! Hószínű szakállával
tán a kötelező decemberi szere-
tetdömpingen mélázik őkelme.
Nem mondom, jó hosszú idény-
nek néz elébe, mégis elégedet-
ten somolyog a bajsza alatt. Te-
kintve a várható mikulási-kará-
csonyi vásárlások kereskedelmi
hasznát, a helyében én is körül-
vigyorognám a fejem, ha a két
fülem nem akadályozna benne.
Sőt! A húsvéti tojással meg
nyuszival egyszerre dobnám
piacra a potrohos télapókákat,
a szivárvány minden színében
virító malaclopót kerítve a nya-
kukba, hogy jobban illeszked-
jenek a tavaszi meg nyári tarka-
barkasághoz. Mert a fő, kérem,
mindig az üzlet, és a jó üzlet el-
engedhetetlen feltétele a gyor-
saság! Idejekorán gyártani és
forgalmazni. Hogy az aránylag
meleg üzletben akár hónapokig
olvadozhat majd a miku, az az
üzletvezető baja, ha a gyerek
kap tőle kólikát, az meg az any-
ja baja. Mindenre csak nem fi-
gyelhet a forgalmazó! Épp elég
elfoglaltságot adnak a húsfélék.
Gyorsabban pácolni, csoma-
golni, vagy esetleg sütni, mint
ahogy észrevehetően büdösöd-
ni bír, higgyék el, nem táncis-
kola. Na, és még hátra vannak
az akciók! Szerencsére, a halot-
tak napi koszorúkat, pilácsokat
már augusztusban beszerezhet-
te a mélyen (nem)tisztelt vá-
sárló. Teljes erőbevetéssel lehet
tehát fókuszálni a téli vásárok-
ra. Embert próbáló feladat ám
még a felsorolása is annak a tö-
méntelen árucikknek, amitől
majd, remélhetőleg, karácsony
lesz. A széles sávú világháló

korában széles sávú üzleti po-
litika a menő, mely potenciális
vevőként kezel mindenkit, aki
él és mozog, milliomost és gu-
berálót egyaránt. Ez aztán az e-
gyenjogúság, mi!? Testre sza-
bott áruk és árak. Vagyont érő
portékától filléres cuccokig.
Zsebtévé, ékszer, házi mozi,
rongypapucs, plasztik játék,
fogpiszkáló. Újgazdagnak bol-
habőr kanapé, kukázónak fából
vaskarika. Vegyétek és vigyé-
tek, tessék, tessék! Műfenyő,
műméz, műszeretet! Mosható
és eldobható! Végeladás, nincs
maradás! Tutira kiürül minden
bolt, raktár, és zseb. Aggoda-
lomra semmi ok, vásároljon
kölcsönre, legfeljebb korábban
lesz nagyböjt. Egy kis koplalás
csak jót tesz a sok eszem-iszom
után. Elképzelhetetlen ugyanis,
hogy az ünnepi asztalra ne ke-
rüljön tejföllel nyakon öntött
túrós csusza, mákkal gazdagon
behintett szilvalekváros barát-
füle, iruló-piruló töltött pulyka,
sárgálló libamáj, fűszeres ha-
lászlé, aranysárga rántott hal,
köretek, saláták, tengeri her-
kentyűk, friss és aszalt gyümöl-
csök a világ minden tájáról, tor-
ták, sütemények tömkelege, fi-
nom likőrök, tüzes borok, szi-
szegve habzó pezsgők. Annak
se kell azért kétségbe esni, aki-
től oly távol áll a konyhaművé-
szet, mint Makó Jeruzsálemtől,
mert elegendő befáradni az áru-
dába, máris száll a személyzet
rendelkezésére, a pénze pedig
ki az ablakon. Hát jó, nem lesz
az a vacsora olyan, mintha a
Hotel Hilton főszakácsa tenné
a legújabb trend szerint megte-
rített asztalra, de aki még sose
látott olyat és valószínűleg az
elkövetkező száz év folyamán
sem áll módjában összehason-
lító tanulmányokat végezni, az
– miközben csillagot néz vacso-
rára – csodálatos élményként
őrzi majd az ünnepi étkezések
emlékét. Ilyen a biznisz, és biz-

nisz nélkül nincs karácsony, na.
Jaj, hogy igazán jól sikerül-

jön minden, még villámgyorsan
be kell szerezni a fenyőt, hiszen
már november elején járunk,
még kifutunk az időből! Lehe-
tőleg Alaszkáról származzék,
és az ára vetekedjék egy kisebb
fajta kórház éves költségveté-
sével. Nem gond, ha már ved-
lik, legfeljebb egyenként a galy-

lyakhoz drótozzuk a tűlevele-
ket. A lényeg, hogy lássa a
szomszéd, a nagyi már be sem
fér a lakásba a sok pazar kará-
csonyi cókmóktól. Majd átvé-
szeli az öreglány azt a pár napot
az erkélyen, ennyit csak meg-
tehet a családért.

Ja, és lehet, hogy a Kisjézus
is megszületik.

B. Szabó Márta

Október – ahogyan az előző
számunkban neveztük –, a for-
radalmak hónapja igencsak ki-
tett magáért. Egyszer-kétszer
ugyan deressé varázsolta rétje-
inket és kertjeinket, de általá-
ban szelíd melegséggel hízel-
gett. Az a néhány hidegebb haj-
nal és reggel komolyabban nem
károsította sem a krizantémo-
kat, sem a többi virágot, csupán
a fagyérzékeny növények /bab,
tök stb./ „hajtottak fejet” ennek
a lehűlésnek. Akadtak olyan na-
pok, amikor 20 oC körül lebe-
gett a hőmérséklet.

A gazdák, a kertészkedők
időben végezhettek az őszi
munkákkal, jól elő lehetett ké-
szíteni a magágyat az őszieknek
is. A fűtéssel is takarékoskod-
hattunk, a hangulatunkat sem
rontotta az időjárás. A politikai
légkör lehetett volna valamivel
kedvezőbb is – akkor talán még
jobb lett volna a közérzetünk.

*
Október 28-án – az ipolysági

piacon bámészkodva – a követ-
kező mondat ütötte meg füle-
met: „Itt már senki sem akar
zöldséget és gyümölcsöt vásá-
rolni, mindenki a virágosok kö-
rül forgolódik.” Olyan szem-
pontból minősíthető pozitívnak
a jelzett emberi magatartás,
hogy az emberek nemcsak ön-
magukra, hanem halottaikra –
az elődeikre, elhunyt hozzátar-
tozóikra – is gondolnak.

*
Apropó – október 28-a. Va-

lamikor ezen a napon ünnepel-
ték Csehszlovákia megalakulá-
sának évfordulóját. De Cseh-

szlovákia már több mint egy év-
tizede a történelem süllyesztő-
jébe került, s vele együtt az ün-
nep is. Hát ilyenek azok a fo-
gadkozások, amelyekben a fe-
lek örök hűséget esküsznek
egymásnak. S ez főleg a politi-
kai szférára jellemző.

*
Apropó – politikai szféra.

Országunkban a megyei önkor-
mányzati választások előtt haj-
meresztő szlovák koalíciók jöt-
tek létre – főleg Nyitra megyé-
ben –, hogy „kétvállra fektessék
a magyarokat”. Ezópusi nyel-
ven szólva: a farkas összefogott
a báránnyal, a tücsök a hangyá-
val, a ragadozó madár az étkéül
szolgáló rágcsálóval stb. Most
már csak az a kérdés, mit szól
ehhez a magyar nemzetiségű-
érzelmű választópolgár. Véle-
ményünk: a szavazás fontos ál-
lampolgári teendő.

*
Vélemény egy október köze-

pi rádióműsorból: a közép-
európai országokban a 20. szá-
zad folyamán általában leg-
alább 11 kényszerrendszervál-
tás nyomorgatta a lakosságot.
Elképzelhető, hogy ilyen lég-
körben mennyire elszaporod-
hatnak az élősködők, s milyen
sokra nő a gerincferdülésben
szenvedők száma.

*
Az október 20-i Rosta /Mar-

kýza/ című műsorban Vladimír
Mečiar így próbálta „szelídíte-
ni” vitapartnerét, Ľubomír Lint-
nert: „Az első szlovák, aki szlo-
vák államot alapított, én va-
gyok, úgyhogy tisztelettel visel-
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N o r m á l i s ?

„Szeressük egymást, gyerekek!” Van-
e olyan ember, aki még nem dalolta vagy
legalábbis nem hallotta volna soha még
ezt a régi dalt? Nem hinném. A gond csu-
pán annyi, hogy a seretet mára már elvesz-
tette jelentőségét egyesek számára.

Főleg az olyanok számára, akik sorsok-
ról, jövőkről és egzisztenciákról döntenek,
kiszámítottságból, haszonszerzéstől vezé-
relve. Ilyenek számára a szeretet csupán
felesleges kolonc. Itt már régen nem a
szeretetről szól az egész, hanem a pénzről,
ami állítólag nem boldogít. A polgárt biz-
tosan nem, annak ilyen „gondjai” nincse-
nek. Számára a pénz a legkevesebb! A
megfelelő helyen lévők meg inkább vá-
lasztják a boldogtalanságot a milliók mel-
lett. Miközben honatyáink megfojtanák
egymást egy kanál vízben, vagy legalább
a földbe taposnák a másikat, mert még a-
kad néhány ellopni való dolog az ország-
ban, és hát miért éppen a másik tegye ezt,
addig a szociális és munkanélküli segélyen
tengődő polgárnak az a legnagyobb gond-
ja, hogy hogyan éljen meg elsejétől elsejé-
ig. Aztán meg hogy ennyi ne legyen elég,
baromságokkal is traktálják őket. Az ille-
tékes hatóságok például koncsessziós ille-
téket követelnek az olyan mobiltelefonok
után, amelyek rádióműsorok fogására is
alkalmasak. Ezen a címen vállalkozói en-
gedélyt is követelhetnének az embertől,
mert némelyik mobiltelefonnal fényképez-

ni is lehet, és hátha valaki visszaél vele.
Aztán meg itt van a jelenkor réme, a

madárinfluenza. Hosszú hónapok óta ter-
jed ez a fránya betegség, de eddig senki
sem vette komolyan, most meg már a kü-
szöbön van. Illetékeseink kijelentették,
hogy egyelőre még nagyon kevés az oltó-
anyag. egy esetleges járvány esetén legelő-
ször is a kormánytagok, biztonsági erők,
állatorvosok, egészségügyiek, idősek és
súlyos betegek, valamint gyerekek kapná-
nak védőoltást. Ingyenesen. December kö-
zepéig – Zajac miniszter szerint – hazánk
200 ezer oltóanyagot kap még, míg a felso-
rolt, ingyenes oltásra jogosultak száma kb.
350 ezer. Akárhogy is számoljuk, ez a szám
az összlakosság töredéke. A többi állítólag
1300 koronáért juthat majd védőoltáshoz,
ha egyáltalán lesz belőle elég. Egy szociá-
lis, esetleg munkenélküli segélyen tengő-
dő, akinek állandó megélhetési problémai
vannak, miből fizesse azt majd meg? Más
országokban /még Romániában is!/ ugyan-
ez ingyen van. Kevés az oltóanyag. Úgy
vagyunk ezzel, mint a hóval. Ősszel min-
den illetékes veri a mellét, hogy felkészül-
tünk a télre, aztán meg ha lehull a hó, azt
mondják, hogy nem számítottak rá ilyen
korán. Az oltás mellett /ami ugye rettentő
kevés/, mit tanácsol még Zajac úr? Vásá-
roljunk szájvédő maszkot, mossunk kezet,
és erősítsük immunrendszerünket egészsé-
ges étrenddel! Ez felettébb az albán légvé-
delemre emlékeztet, amely ökölrázással
fenyegeti az ellenséges repülőgépeket.

A vírust egyáltalán nem érdekli a ha-
talmi harc, az oltóanyag hosszadalmas be-
szerzése. A vírus lassan, de biztosan ter-
jed. Neki is szintén hiába énekeljük majd,
hogy „szeressük egymást, gyerekek”.

Belányi Gyula

kedjen velem szemben és tisztelettel ejtse
ki a nevemet” /szlovákul: „Prvý Slovák,
ktorý zakladal slovenský štát, som ja, tak-
že s úctou sa správajte a vyslovujte moje
meno.”/ Ilyen „elvárás” után bizony nincs
könnyű helyzetben a vitapartner. Nem is
szólva az esélyegyenlőség elvéről.

*
A szlovák sajtó és más tömegtájékozta-

tó eszköz utóbbi két hetének legkedvesebb
témája Simon Zsolt miniszter leváltásának
kiprovokálása. Nem a legjobb bizonyít-
vány, ha ilyen „nemzeti egység” születik
a tömegtájékoztatás háza táján. Vagy
Szlovákiában már ez is így van?

/ás/

Asztalitenisz-extraliga
A komárom–ipolysági csapat mérkőzései

Várjuk a pingpong szerelmeseit!

A PK Komárom/Ipolyság hazai mérkőzéseit a T–18 sport-
csarnokban játssza.

A 3–5. forduló sorsolása
Nov. 5., 16.00 – PK Komárom/Ipolyság – ŠKST Michalovce
Nov. 6., 10.00 – PK Komárom/Ipolyság – Geológ VTJ Rožňava
Nov. 19., 16.00 – PK Komárom/Ipolyság – ŠK ŠG Nitra
Dec. 3., 16.00 – PK Komárom/Ipolyság – ŠKST Ružomberok
Dec. 4., 10.00 – PK Komárom/Ipolyság – MŠK HCH Čadca A PK Komárom/Ipolyság asztaliteniszezői /balról/:

Bohumil Hrabský, Aurel Bohuš, Ivan Machalík és
ifj. Gáspár László

MÁGNÁS MISKA
A Sziget Színház Ipolyságon

2005. november  24-én., 19.00 ó.
a városháza színháztermében
Jegyelővétel a városi hivatal

kulturális osztályán: 180 korona

Felsőtúron 4 szobás, fürdőszo-
bás családi ház eladó. Bejárat a
szomszéd telken át.

Ár: 250 ezer korona.
Tel.: 0902-186708.

Köszönjük mindenkinek, aki az
ipolysági temetőben elkísérte utolsó
útjára

Hurtos Juditot,
és virágaikkal, részvétükkel enyhíteni
igyekeztek mély fájdalmunkat.

A gyászoló család

Ipolyság város árverésre bocsátja a
Fő téri illemhelyet /parcellaszám: 1640,
terület: 183 m2, épületszám: 1189/.

Kikiáltási ár: 700 000 korona.
Az árverésre 2005. november 14-

én  14.00 órakor kerül sor a városháza
színháztermében /Fő tér 1. sz./.

Letét: a kikiáltási ár 10 %-a.
Az érdeklődőknek a várossal szem-

ben semmilyen tartozása nem lehet.
Részvételi díj 200 korona, érdeklő-

dőknek /„nézőknek”/ 20 korona.

Árverés
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