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Az ELECTRIS cég új
árjegyzéke

Miről olvashatunk
a Hontianske listyben

Újabb lehetőségek a határon átnyúló együttműködésre

Ipolyság és Szécsény polgármestere
együttműködési megállapodást írt alá
Az ipolysági városháza dísztermében

2005. november 22-én – ünnepélyes kere-
tek között – dr. Serfőzőné dr. Fábián Er-
zsébet, Szécsény /Magyarország/ polgár-
mestere és Lőwy János mérnök, Ipolyság
polgármestere aláírta a két önkormányzat
együttműködési megállapodását.

Az ünnepi aktus elején a polgármeste-
rek üdvözölték egymást, bemutatták kül-
döttségeik tagjait, s vázolták együttműkö-
dési szándékuk legfontosabb területeit. A
megállapodás szlovák és magyar nyelvű
szövegét Solmoši Márta könyvtárvezető
olvasta fel.

A felek megegyeztek abban, hogy főleg
az oktatás, a kultúra, a sport, az idegenfor-
galom, a kereskedelem és vállalkozásfej-
lesztés terén óhajtanak együttműködni.
Közösen dolgoznak ki projekteket, pályá-
zatokat. Nagy figyelmet fordítanak a köz-
igazgatási, szervezési-tervezési tapaszta-
latok cseréjére, a képviselő-testületek, ill.
a képviselők, tisztségviselők kapcsolatára.
Nem titkolt cél a két település lakosainak,
civil szervezeteinek közeledése, barátko-
zása, kölcsönös ismerkedése. A megálla-
podó felek évente programban rögzítik a
tervezett konkrét kapcsolati formákat, a

megvalósítás idejét, a delegációk tagjai-
nak számát és összetételét.

Az emlékeztetés jeléül a két polgár-
mester emléktár-
gyakkal kedveske-
dett egymásnak.

A záróaktus – az

állófogadás – meg-
teremtette az első
lehetőséget a két
küldöttség tagjai-

nak eszmecseréjére.
A delegációk találkozóját az Amadeus

Trió zenés programja varázsolta még ün-
nepélyesebbé. /korpás/

Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag, boldog új évet
kíván Ipolyság város önkormányzata nevében: Lőwy János polgármester

A szécsényiek küldöttsége
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Novemberben háromszor is ülésezett a képviselő-testület

A VÁROSHÁZA TÁJÉKOZTAT

/Befejezés a 13. oldalon/

A városháza előcsarnokában elhelye-
zett postaládában talált olvasói észrevéte-
lekre válaszolunk.

Mi az oka a rossz tömegközlekedés-
nek? Valóban a városi hivatal okolható
ezért a helyzetért, ahogy ezt valakitől
hallottam?

– November végéig a tömegközleke-
dést magánvállalkozó biztosította a város
által kiadott érvényes szerződés és licenc
alapján. Az év folyamán a tömegközleke-
dés anyagi hátterének biztosítása körül
olyan problémák léptek fel /a vállalkozó
a szerződésben meghatározott városi hoz-
zájárulás olyan mértékű növelését kérte,
mely a város részére teljesíthetetlen volt/,
melyek következtében a vállalkozó felha-
gyott szerződésben vállalt kötelezettségei
teljesítésével. Városunk vezetősége meg-
szólította a SAD érsekújvári üzemét a tö-
megközlekedés zökkenőmentes biztosítá-
sa érdekében. A tárgyalások eredménye-
képp megegyezés született: 2005. decem-
ber 1-jétől Ipolyságon a tömegközlekedést
az Érsekújvári Szlovák Autóbusz-közle-
kedési Vállalat biztosítja olyan pénzügyi

hozzájárulásért, melyért az előző működ-
tető nem volt hajlandó. Mivel a városi tö-
megközlekedés működésével kapcsolat-
ban további lakossági hozzászólásokat is
kaptunk, kérjük, hogy a városi tömegköz-
lekedéssel kapcsolatos javaslataikat és ké-
relmeiket juttassák el a városi hivalba,
hogy az új menetrend kidolgozásánál eze-
ket figyelembe vehessük.

Léteznek Szlovákiában olyan menet-
jegyek, melyeken a ČSAD rövidítés sze-
repel és a tömegközledési járatokon ad-
nak ki?

– A közös állam felbomlása után a
ČSAD rövidítés Csehországé maradt, a
Szlovák Autóbusz-közlekedési Vállalat a
SAD rövidítést vezette be. Amennyiben a
ČSAD rövidítéssel ellátott jegyeket a
csehországi tömegközlekedési járatokon
adják ki, akkor érvényesek, amennyiben
Szlovákiában, akkor nagy valószínűséggel
nem.

A következő levélben valaki az isko-
lai intézményekben való dohányzás
problémájára figyelmeztet.

– A közintézményekben törvényből a-

dódóan tilos a dohányzás. Még inkább
megdöbbentő, ha iskolai intézményben
szegik meg a törvényt. Természetesen a

Az ipolysági képviselő-testület – 12
képviselő jelenlétében – november 30-án
tartotta 34. soros ülését. Novemberben ez
már a harmadik ülés volt, mivel nov. 3-án
és 24-én rendkívüli ülésekre is sor került.

Mindkét rendkívüli ülés fő /s egyetlen/
programpontja a kórház sorsa, ill. helyze-
te volt. A többszöri, helyenként ellentétes
nézetek ütköztetése után végül a képvise-
lők jóváhagyták az Ipolysági Általános
Kórház és Rendelőintézet működésének
koncepcióját, ill. tudomásul vettek egy
jegyzéket, mely a kórház által nem hasz-
nált, tehát működése szempontjából feles-
leges ingatlanokat tartalmazza.

Az esedékes határozatok teljesítéséről
szóló jelentés után a képviselők választ
kaptak az előző ülésen megválaszolatlan
interpellációkra /a csatornahálózat hiánya
egyes városrészekben, körforgalmi keresz-
teződés, egészségügyi biztosító kirendelt-
sége, a T–18 tornaterem takarítása/. Kö-
vetkezett a közel egy órát tartó interpellá-

ció. A képviselők kérdései, ill. megjegyzé-
sei szinte minden témakört érintettek: tár-
sadalmi és kulturális élet, sport, szociális
ellátás, pénzügyek, egészségügy, környe-
zetvédelem, városi kábeltévé-hálózat...

A testület tudomásul vette a városi fő-
ellenőr jelentését az idén benyújtott pana-
szok kivizsgálásáról /a 26 panaszból 14
szomszédsági/, valamint a városi és az ál-
lami rendőrség, ill. a határrendészet jelen-
tését városunk közbiztonságáról.

A testület tudomásul vette:
– azt az építészeti tanulmányt, amely egy,
a Hont–Ipoly menti régió számára létreho-
zandó nyugdíjasotthon tervével foglalko-
zik, és megbízta a városi hivatalt, hogy é-
pítse be ezen elképzelést Ipolyság 2006-
os fejlesztési tervébe /a tavaly kiűrített
Janko Kráľ utcai volt iskolai pavilonról
van szó/;
– a közös községi hivatal működéséről
szóló jelentést;

A testület jóváhagyta a Szlovák Mű-

emlékvédelmi Hivatal által javasolt ipoly-
sági műemlékövezet szűkítését, a városi tö-
megközlekedést biztosító cég megváltoz-
tatását és egy tehergépkocsi megvásárlá-
sát a Műszaki Szolgáltatások Üzeme ré-
szére a szelektív hulladék gazdaságosabb
szállítása céljából.

A képviselő-testület döntött az idei vá-
rosi díjak és elismerések odaítéléséről is.
Ipolyság Város Díját dr. Bóth János vá-
ci polgármester, a Honti Múzeum és Ga-
léria Baráti Köre, Korpás Pál, dr. Mar-
ton István és ifj. Gáspár László kapta.
Ipolyság város két új díszpolgára: Pablo
Urbányi és Zábrády Károly. Ipolyság
Város Polgármesteri Díját Gágyor
Péter kapta.

Az általános vitában a képviselők a jö-
vő évi költségvetés egyes prioritásaira hív-
ták fel a figyelmet.

Az ülés Bélik György alpolgármester
zárszavával fejeződött be, aki a polgár-
mester távollétében az ülést vezette.

-š-

   KÍVÁN

    A VÁROSI KÉPVISELŐ-TESTÜLET,
A VÁROSI HIVATAL

ÉS A HONTI LAPOK

SZERKESZTŐSÉGE

     Kellemes karácsonyi
ünnepeket és boldog
új évet

Postaláda – névtelen vonal

Ipolyság
Fő terének színterve

A városháza emeleti oszlopcsar-
nokában december végéig megte-
kinthető kiállításon bemutatott ter-
vekhez lakosaink javaslataikat, hoz-
zászólásaikat, megjegyzéseiket a vá-
rosi hivatal építészeti és környezet-
védelmi szakosztályán /az emeleten/
a 206-os irodahelyiségben adhatják
le. -r-
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– Lőwy János polgármester az egészségügyi miniszter taná-
csosával a kórház pénzügyi problémáinak megoldásáról tárgyalt
/okt. 27./.

– A városháza épületében tanácskozott a Szlovákiai Városok
és Falvak Társulásának regionális szervezete. A régió polgármes-
terei a szelektív hulladékgyűjtésről, valamint az önkormányzatok
aktuális problémáiról tárgyaltak /nov. 3./.

– A polgármester indítványára rendkívüli ülést tartott a város
képviselő-testüle a kórház távlati koncepciójának megvitatásáról
/nov. 3./.

– A Szlovák Államvasutak képviselőivel tárgyalt a polgár-
mester az Ipolyság–Pozsony, valamint az Ipolyság–Zólyom vas-
úti személyforgalom megindításáról /nov. 4./.

– Lőwy János mérnök részvételével nyílt kiállítás a galériá-
ban nagymarosi képzőművészek műveiből /nov. 4./.

– A polgármester a Szlovák Államvasutak képviselőivel tár-
gyalt az Ipolyság–Drégelypalánk vasútvonal újraépítésének lehe-
tőségéről. A felek megegyeztek, hogy előkészítik a tárgyalásokat
mind a magyar, mind a szlovák vasút-üzemeltetővel /nov. 8./.

– Lőwy János és Lendvay István az önkormányzat nevében
koszorút helyezett el a Sajó Sándor szülőházán lévő emléltáblánál
a költő születésének 137. évfordulója alkalmából rendezett em-
lékünnepség keretében. A város vezetői részt vettek a balassa-
gyarmati képzőművészek műveiből nyílt kiállítás megnyitóján a
zsinagóga épületében /nov. 11./.

– A polgármester és a hivatal elöljárója is részt vett azon a
Nemzetközi Klub által szervezett konferencián, melyen a belügy-
minisztérium államtitkára aktuális társadalmi problémákról /köz-
biztonság, intolerancia stb./ beszélt /nov. 15./.

– Lőwy János részt vett az ipolysági gimnázumokban tartott
diáknapi rendezvényeken /nov. 16., 17./.

– Nagykürtösön tárgyaltak a vállalkozói inkubátor elnevezés
alatt sikeres pályázatot kivitelező partnerek, köztük városunk pol-
gármestere is /nov. 21./.

– Küldetésének befejezése alkalmából a polgármester és a
hivatal elöljárója hivatalában búcsúzott Czuczor József esperes-
től, kifejezve a város háláját és köszönetét a római katolikus egy-
házközség élén kifejtett tevékenységéért. A város képviselői saj-
nálatukat fejezték ki, hogy az esperes úr távozik Ipolyságról.
További szolgálatához sok sikert és jó egészséget kívántak /nov.
21./.

– A városháza dísztermében került sor az Ipolyság és Szécsény
városok közötti együttműködési megállapodás ünnepélyes aláírá-
sára /nov. 22./.

– A város vezetői a Nyugat-szlovákiai Vízművek lévai üzemé-
nek igazgatójával tárgyaltak a víz- és csatornahálózatról szóló
törvény által a településekre háruló új feladatok biztosításáról /
nov. 23./.

– Újabb rendkívüli ülést tartott a városi képviselő-testület, a-
melyen elfogadták a kórház távlati koncepcióját /nov. 24./.

– A polgármester az Érsekújvári Szlovák Autóbusz-közleke-
dési Vállalat érsekújvári üzemének igazgatójával tárgyalt a helyi
tömegközlekedés biztosításának feltételeiről /nov. 28./.

– A polgármester a Szlovákiai Városok és Falvak Társulása
tanácsának tagjaként részt vett annak soros ülésén a Magas-Tát-
rában /nov. 29–30./. -ly-

Házasságot kötöttek
Okt. 22.  –  Kažimír Mária és Heimlich Marian
Okt. 28.  –  Bartoš Marcella és Farkas Ivan
Okt. 28.  –  Bartoš Erika és Gašpar József

Ipolysági újszülöttek
Kern Samuel –  2005. október 7.
Kotlár Mária  –  2005. október 15.
Dekický Ákos  –  2005. október 18.
Wertheim Enriko  –  2005. október 24.
Lukáčik Nikoletta  –  2005. október 26.
Deák Mónika  –  2005. november 1.
Dióši Ayrton  –  2005. november 1.
Kováč Márton  –  2005. november 8.
Šebeš Tatiana  –  2005. november 12.
Pásztor Aliz  –  2005. november 16.
Villám Jakab  –  2005. november 16.
Lakatoš Veronika  –  2005. november 17.
Nagy Jázmin  –  2005. november 19.
Laco Samuel  –  2005. november 22.
Lacko Levente  –  2005. november 26.
Szőllősy Emma  –  2005. november 27.

      Elhunytak
Szádóczki Károly /* 1975/  –  november 1.
Majer László /* 1923/  –  november 14.
Bartoš Dezső /* 1919/  –  november 18.
Viglaš Mihály /* 1928/  –  november 24.
Mozola István /* 1958/  –  november 26.
Matejka Gusztáv /* 1954/  –  november 29.

December – Az ipolysági Fő tér színterve – kiállítás a
városháza emeleti oszlopcsarnokában

Dec. 2., 15.00 – Az ipolysági Honti Múzeum 10 éve /meg-
emlékezés és koszorúzás/

Dec 2., 16.00 – Az ipolysági Honti Múzeum 10 éve – ki-
állításmegnyitás a Simonyi Lajos Galériában /a ki-
állítás 2006. jan. 14-ig tart nyitva/

Dec. 5., 14.00 – Mikulás a Fő téren
Dec. 8., 14.00 – Karácsonyi irodalmi összeállítás a könyv-

tárban nyugdíjasok részére
Dec. 12., 15.00 – Könyvbemutató – Danis Ferenc: Ipoly-

ság /városi könyvtár/
Dec. 16., 17.00 – Adventi koncert a római katolikus temp-

lomban /Musica Aurea, a gimnázium vegyeskara,
a csábi Szeder Fábián Dalegylet/

Dec. 29. – IX. Hardfest a Csemadok épületében
Dec. 31., 24.00 – Szilveszteri tűzijáték a Fő téren

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

gyakorlata a városi könyvtárban
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A magyar ember, de bizo-
nyára a magyarul tudó is min-
den komolyabb szellemi erőfe-
szítés nélkül képes folytatni a
címbeli szövegrészt. A folyta-
tásban bizony egy nagyon sú-
lyos szó – fogalom is /az átok/
ingerkedik. Súlyos, szinte sors-
csapást sugalló fogalom ez.
Nem véletlen, hogy nagy köl-
tőnk, Arany János egy gyönyö-
rű, de kimondottan intő, keseré-
des-ironikus versben, A füle-
müle címűben, csipkedi meg a
rossz szomszédság két megátal-
kodott szítóját – Pétert és Pált.

Valami abszurd dolgon /ilyet
a civakodni akaró ember köny-
nyen talál vagy kitalál/, a ma-
dárfütty tulajdonjogán vesznek
össze. A következményekről az
érdeklődő a költeményben tájé-
kozódhat.

A XXI. század első évtize-
dében is él, sőt virul a rossz
szomszédság, hiába hivalko-
dunk modernségünkkel, mű-
veltségünkkel, demokráciánk-
kal stb. Nem tudom, mennyire
végzetes velejárója emberi mi-
voltunknak.

A városi főellenőr jelentése
fekszik íróasztalomon. Novem-
ber 30-i képviselő-testületi ülé-
sünkön tárgyaltunk a csaknem
6 oldalas panaszkrónikáról,
panaszelemzésről, a legtöbb-
ször jogos, de mindenképpen
rossz vért szülő egymásra mu-
togatásról. Ha jobban figyel-
nénk másokra is, ha jobban tisz-
telnénk egymást – én úgy vélem
–, elkerülhetnénk az idegőrlő és
fölösleges gáncsoskodást. Vagy
az a jó, ha úgy betyárosan „zaj-
lik” az élet.

Az egyik panaszos azzal vá-
dolja szomszédját, hogy annak
galambházából és budijából
orrfacsaró bűzök terjengenek
az ő felségterületére. Milyen a-
kadályokkal, eszközökkel bék-
lyózható meg a bűz nevű jelen-
ség, kérdezheti a semleges
szemlélő vagy a hivatalos kö-
zeg. Csak a jóakaratúság meg

egy kis anyagi áldozat oldhatja
meg az ilyen orringerlő problé-
mákat. Van, aki állandó füstö-
léssel-égetéssel tör borsot szom-
szédja orra alá. Ilyesmivel a
bérházak lakói is szembesül-
nek: télidőben a családjukat
„kímélő” dohányosok a lépcső-
házakban eregetik a mérget – a
többi lakó nem kis bosszúságá-
ra. Az sem kellemes, ha egy
bérházban korlátlanul /térben,
időben, hangerőben stb./ han-
goskodik valamelyik család
vagy lakótárs. Az meg milyen
embertársi gesztus, ha a szom-
széd családi házából vagy a
szomszédságban levő vendég-
lőből éppenséggel egy harma-
dik polgártárs udvarába, kertjé-
be csordogál a szennyvíz? Az
éjszakai nyugalomra mindenki-
nek joga van, de a Petőfi utcá-
ban, sőt másutt is, ezt több pol-
gártárs meg ebfalkájuk nem ó-
hajtja tudomásul venni. Vesze-
delmes helyzetet, sok esetben
pereskedést vált ki egy új kerí-
tés lefektetése. Hol a telekha-
tár? Ki kinek a telkéből bitorol
– mondjuk – egy arasznyit? Az
eddig megértő szomszédok kö-
zött kitör a „csendháború”. Sok-
szor – állítólag – tovább tart,
mint az első vagy második vi-
lágháború.

Persze, nincs szándékomban
felsorolni az összes esetet, meg
nem is illik elcsenni mások mun-
kájának minden gyümölcsét.
Csak illusztrálni akartam, meny-
nyire figyelmetlenek, sőt érzé-
ketlenek vagy sokszor arrogán-
sak és kegyetlenek vagyunk
egymással szemben.

Karácsonyra készülve pró-
báljunk békésebb, emberibb
gesztusokkal közeledni egy-
máshoz, szomszédainkhoz.
Mert a szomszéddal bizonyára
naponta, sokszor akarva-aka-
ratlan, találkozunk.

Ilyenkor egy kézfogás vagy
néhány keresetlen kedves szó is
megteszi a magáét.

Korpás Pál

Az ipolysági Fő tér színtervének
tervezete

Kiállításmegnyitói pillanatképek

Breitkopf György /balról/ építész, nemzetközi színtervező,
Breitkopfné Losovy  Beáta nemzetközi színszakértő és

Lendvay István /jobbról/, aki a tervezetet szakmai
szempontból ismertette a kiállításmegnyitón megjelentekkel.

A kiállítást Lőwy János mérnök, polgármester nyitotta meg.
A budapesti tervezőházaspár szakmai életútját Solmoši

Márta könyvtárvezető /balról/ ismertette.

A szakembereken kívül már a megnyitón is sok ipolysági volt
kíváncsi, hogyan fog esetleg kinézni főterünk, amennyiben a

tervezetet sikerül megvalósítani.
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Nagymarosi alkotók Ipolyságon

A Simonyi Lajos Galéria és
a nagymarosi kulturális intézmé-
nyek, egyesületek többéves sike-
res együttműködést tudhatnak
maguk mögött. Ezen együttmű-
ködés eredménye volt a Nagy-
marosi Képzőművészeti Egye-
sület (NAKE) ipolysági és zselí-

A Menora Saag Centrum Ar-
tisban 2005 utolsó tárlata két él-
vonalbeli magyarországi alkotóé
volt. Az ünnepélyes megnyitón
mindkettőjüket, sőt a tárlatot be-
mutató Csah Gábor művészet-
történészt is régi ismerősünkként
üdvözölhettük. A Pueri Fabri
képzőművészeti verseny rend-
szeresen együttműködő zsűritag-
jairól és társszervezőiről van szó.
A két kiállító művész ráadásul
már egy kisebb kiállítás erejéig
szerepelt Ipolyságon, akkor a

zi vándorkiál-
lítása, valamint
az ipolysági al-
kotók s nem
sokkal később
Simonyi Lajos
tárlata a Duna-
kanyar e han-
gulatos kisvá-
rosában.

Két év eltel-
tével tért vissza
hozzánk az
1982-ben ala-
kult NAKE, ez-

úttal a Simonyi Lajos Galériába.
A stílusban és képzőművészeti
technikákban változatos anyagot
az ünnepélyes megnyitón az e-
gyesület elnöke, Garami Mária
mutatta be, aki egyúttal ismertet-
te az egyesület történetét és célki-
tűzéseit. Elmondta, hogy a

Simonyi Lajos Galériában.
Csemniczky Zoltán szob-

rászművész az előző tárlattal
szemben most zsinegből szőtt
plasztikáit nem hozta magával.
Anyaga azonban így is a ritkaság
erejével hatott, hiszen kevés al-
kalommal van lehetőségünk ré-
giónk kiállítótermeiben drótból
forrasztott szobrokban gyönyör-
ködni. Plasztikáinak sajátos ha-
tása volt a szemlélődőre, hiszen
fémanyaguknál fogva masszí-
vaknak, hálós szerkezetüknél és

átláthatóságuknál fogva mégis
könnyedeknek tűnnek. Mítikus
figurái mintha fokozatosan tűn-
nének elő a múlt ködéből. E figu-
ráknak azonban mai világunkra
is vonatkozó üzenete van, sokszor
kritikus, szatirikus hangvételű.
Mondanivalójukban így kitűnő-
en kiegészítették egymást Pén-
zes Géza kiállított, többnyire fi-
guratív olajfestményeinek és
metszeteinek jó részével. E képei
közé csak kisebb mennyiségben
keveredtek tájképekm például Er-
délyből. Erdélyi tájakat és embe-
reket mutatott be fotóinak egy ré-

Évzáró tárlat a zsinagógában
sze is, melyek révén Pénzes Gé-
zát nálunk eddig nem ismert ol-
daláról ismerhettük meg. Balas-
sagyarmati alkotóról lévén szó
szinte természetes, hogy leg-
alább egy fényképéről a szá-
munkra oly kedves Ipoly is visz-
szatekintett ránk.

A tárlat, melynek november
11-i ünnepélyes megnyitóján
Medvácz Lajos, a balassagyar-
mati Mikszáth Kálmán Művelő-
dési Központ igazgatója is részt
vett, december 3-áig tartott nyit-
va.

Pálinkás Tibor

NAKE önálló, független civil
szervezet, melynek tagsága kb.
a Budapesttől Zebegényig terje-
dő területről állt össze. Nagy ré-
sze műkedvelő alkotó, de találha-
tók köztük hivatásos képzőmű-
vészek is. Elmondása szerint a
csoportosulás alapvető támpillé-
re „a baráti együttműködés,
egymás segítése, a kölcsönös

megbecsülésen alapuló baráti
kapcsolatok elmélyítése, vala-
mint a fejlődéskészség és -szán-
dék”.

A kiállítás anyagát túlnyomó-
részt festmények alkották, de
voltak benne  számítógépes gra-
fikák, kő- és bronzszobrok, fa-
faragások, kőplasztikák is. A
megnyitón részt vett Nagymaros
és Ipolyság polgármestere is.

Pálinkás Tibor

Jobbról: Csah Gábor, Csemniczky Zoltán, Pénzes Gábor
és Pálinkás Tibor

A nagymarosi kiállítók egy csoportja
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Sajó Sándor sugallta

Érdekes előadás-sorozat Trianonról

Sajó Sándor költő, Ipolyság
szülötte születésének 137. év-
fordulója alkalmából a Palóc
Társaság 2005. november 11-
én /a költő 1868. nov. 13-án
született/ Sajó Sándor-emlék-
napot szervezett. Az emlékna-
pi program társrendezői: az
Ipolysági Városi Hivatal kultu-
rális osztálya és az Ipolysági
Városi Könyvtár.

Az érdekes rendezvényso-
rozat könyvbemutatókkal in-
dult a délelőtti órákban. Mind
az Ipolysági  Mezőgazdasági és
Vállalkozói Középiskolában,
mind az Ipolysági Magyar Ta-
nítási Nyelvű Gimnáziumban
bemutatásra került Szidiropu-
losz Archimédesz budapesti
szociológus, történész Trianon
utóélete I–III című könyvtriló-
giája, amely dokumentumokat
/Beneš-dekrétumok/, kommen-
tárokat és interjúkat tartalmaz
a trianoni békediktátumról. A
szerzővel Kolczonay Katalin
történész, egyetemi tanár /a
szerző felesége/ beszélgetett
eddigi munkásságáról s jövőbe-
li elképzeléseiről. A beszélge-
tés folyamán szó esett a Tria-
nonnal kapcsolatos egyre gaz-
dagabb irodalomról, Koltay
Gábor A velünk élő Trianon cí-
mű filmjéről, nagy íróink és
költőink reagálásáról erre a
szomorú történelmi eseményre.
A szerző elmondta, hogy a
Trianon-témát hosszú ideig ta-
buként kezelte a magyar törté-
nésztársadalom is. Véleménye
szerint ma már tulajdonképpen
nem is érvényes /Csehszlová-
kia, Jugoszlávia felbomlása

stb./, de következményei tovább-
ra is kísértenek. Szó esett Beneš
jelszaváról: „Pusztítsátok el
Ausztria–Magyarországot!”

Medvigy Endre irodalom-
kutató a Farkas Árpád költőről
írott könyvét ajánlotta a hallga-
tóságnak.

Mindkét iskola diákjai élénk
érdeklődést és meghatódott fi-
gyelmet tanúsítottak a téma i-
ránt. A vendégeket az iskolave-
zetők fogadták, majd megkö-
szönték az előadást és a sok ér-
tékes információt.

A program az Ipolysági Vá-
rosi Könyvtárban folytató-
dott. A mintegy 50 főnyi hallga-
tóságot és az előadókat Z. Ur-
bán Aladár, a Palóc Társaság
elnöke, illetve Solmoši Márta
könyvtárvezető üdvözölte. Az
elnök többek között hangsú-
lyozta: Sajó Sándor a szülőföld-
höz való ragaszkodás költője.

Lányi Zsolt, aki Székelyud-
varhelyen született, aki 8 évig
parlamenti képviselő volt, s je-
lenleg a Trianon Társaság el-
nökségi tagja, Trianon és az a-
lapszerződések címmel tartott
előadást. Azokról az alapszer-
ződésekről beszélt, melyeket
Magyarország kötött a rend-
szerváltozás után az ukránok-
kal, szlovénekkel, horvátokkal,
szlovákokkal és románokkal.
Véleménye szerint ezek nem e-
lőnyösek a magyarság szem-
pontjából. A 2004. dec. 5-i nép-
szavazást szégyenletesnek mi-
nősítette, amikor hangsúlyozta:
testvért megtagadni nagy bűn.
Szükség volna egy jól körvona-

Az előadók /jobbról/: Lányi Zsolt, Kis Dénes, Medvigy
Endre, Tarics Péter és Szidiropulosz Archimédesz

lazott nemzetpolitikára.
Kis Dénes költő, a Trianon

Társaság elnöke, Trianon után
két emberöltővel címet adott e-
lőadásának. 53 megjelent köny-
vével is azt szeretné dokumen-
tálni, hogy a költészet a legma-
gasabb rendű gondolkodás. A
magyarság a költészet népe. Tria-
nonról megállapította: általános
satnyulást hozott a nemzetre.

Dr. Medvigy Endre iroda-
lomkutató Nyírő József Erdély-
ből indult novella- és regény-
íróról tartott előadást. Nyírő a-
zok közé tartozik, akik Magyar-
ország feldarabolása után új-
ságíróként, illetve szépíróként
vetették magukat bele az igaz-
ságtalan döntés elleni küzde-
lembe. Az előadó szerint mű-
vei: magyarságsűrítmény. Híres
novelláskötete, A székelyek s
regényei – pl. a Mádéfalvi ve-
szedelem, Isten igájában stb –
az erdélyi magyarok sorsáról

rajzolnak megrázó képet.
Tarics Péter révkomáromi

közíró eszmefuttatásának címe:
Trianon – egy nemzetgyilkossá-
gi kísérlet mai hatásai. Néhány
gondolat az előadásából: 1920.
június 4-e /Trianon/ békediktá-
tum. Magyarországot szadista
módon feldarabolták. Az EU-
ban kell megteremteni az egy-
séges magyar nemzetet. Beneši
dekrétumok – népirtás. 1989 u-
tán sincs semmi változás.

Szidiropulosz Archimé-
desz, aki szinte összefoglalta
előadótársai mondanivalóját,
hangsúlyozta: harcolni kell
Trianon ellen, nem kell félni
Trianon emlegetésétől. Meg
kell állítani a magyar lelkület
irtását. Görögként azt mondja,
hogy a magyar a legtürelme-
sebb nép ebben a térségben.
Nagy a magyar értelmiség fele-
lőssége. Véleménye szerint az
uniós eszközök nem elegendők
a békediktátum enyhítésére.

A Sajó Sándor szülőházán
elhelyezett emléktábla előtt
Balázs Martina elszavalta a
költő Magyar fiú éneke című
versét. A következő szerveze-
tek koszorúztak: önkormány-
zat, az MKP és a Csemadok I-
polysági alapszervezete, a Hon-
ti Múzeum és Galéria Baráti
Köre és a Palóc Társaság.

Ezzel az ünnepélyes aktussal
ért véget az emléknap.

/korpás/

Z. Urbán Aladár



Az első gyűlésére 2005. no-
vember 18-án került sor. Hogy
mi is a diákönkormányzat?

Egy olyan, tanulókból álló
csoport, amely a diákságot érin-
tő problémákkal foglalkozik.
Minden osztályt egy tanuló
képviseli, tehát tíz tagból áll a
csoportunk. Munkánkat Póczik
Mária tanító néni felügyeli.
Megválasztottuk a diákönkor-
mányzat vezetőségét: elnökünk
egyhangú szavazással Máté
Kitti (8.A), alelnökünk pedig
Teknős Zsanett (9.B) lett. Min-
den megoldandó problémáról
egyszerű többségi szavazással
döntünk, vagyis a jelenlévők
több mint a felének kell egyet-
értenie. A tanító néni, aki min-
den gyűlésünkön jelen lesz,
nem szavazhat. Ezeket a szabá-

A Pongrácz Lajos Magyar
Alapiskola hagyományosan no-
vember végén rendezi meg a
magyar kultúra hetét, melynek
elsősorban az a célja, hogy fel-
hívja a tanulók figyelmét kultu-
rális értékeinkre. Az idei ren-
dezvény főbb eseményei közé
tartozott egy könyvkiállítás, a
Katalin-napi börze, melyen a
tanulók saját készítményeiket
vihették „vásárra”, egy színházi
előadás megtekintése, a SULI-
TÜKÖR iskolai lap megjelen-

2005. november 23-án hiva-
talos látogatást tett Budapesten
az Ipolysági Városi Hivatal
képviseletében dr. Kolev Ad-
rienn, a kulturális és oktatási
osztály vezetője, Lendvay Ti-
bor, a Szlovákiai Magyar Peda-
gógusok Szövetségének Lévai
TV elnöke, iskolaigazgató és
Czibulya Lívia, az Ipolysági
Művészeti Alapiskola pedagó-
gusa. A látogatás a tavasszal I-
polyságon járt magyarországi
iskolaigazgatók küldöttségének
viszonzása volt. Ekkor az Álta-
lános Iskolai Igazgatók Orszá-
gos Egyesületének küldöttsége
kapcsolatfelvétel céljából járt
városunkban.

Az Újpesti Ifjúsági Házban

Diákönkormányzat alakult Egy hét a magyar kultúra jegyében

Ipolysági küldöttség Budapesten

lyokat a diákönykormányzat
szervezeti és működési szabály-
zatába is belefoglaltuk. A teljes
szabályzat a készülő faliújsá-
gunkon lesz olvasható. Ötletlá-
dát helyezünk majd el a folyo-
són, amibe várjuk a jobbnál
jobb ötleteiteket. Karácsony e-
lőtt például osztálydíszítő ver-
senyt hirdetünk meg. Négy ka-
tegóriában értékeljük majd az
osztályokat: a legesztétikusabb
osztály, a legszebb karácsony-
fa, a legszebb ablakdísz, a leg-
szebb faliújság.

Az értékelést december 19-
én fogjuk elvégezni. Az az osz-
tály lesz a verseny győztese, a-
melyik minden kategóriában a
legjobb eredményt érte el.

Kovács Veronika (6.A)

A Pongrácz Lajos Alapiskola életéből

tetése és egy szakmai rendez-
vény a magyar szakos pedagó-
gusok részére. Ezen a régió is-
koláiból mintegy 20 pedagógus
vett részt, hogy megismerked-
jen egy új módszerrel, mely az
olvasás és szövegértés eredmé-
nyességét hivatott javítani. Az
előadók Korányi Margit, a
budapesti székhelyű SuliNova
és Csík Zoltán, a Comenius
Pedagógiai Intézet munkatársai
voltak.

-lt-

megrendezett országos közgyű-
lés után – erre kapott meghívást
a háromtagú küldöttség – sor
került annak a kiállításnak a
megnyitójára, melyet a magyar-
országi alkotó pedagógusok
munkáiból állítottak össze. E-
zen szerepelt két alkotásával az
Ipolysági Művészeti Alapisko-
la pedagógusa, Czibulya Lívia
is. Újpest alpolgármestere meg-
nyitó beszédében hangúlyozta,
hogy ha a határokat nem is lehet
megszüntetni, fontos, hogy át-
járhatók legyenek, s éljünk is a
kínálkozó lehetőségekkel. Az
alpolgármester a megnyitó után
rövid találkozóra invitálta az i-
polysági küldöttséget.

-lt-
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Ipolyság és Vác immár
másfél éve testvérvárosok, bár
együttműködésük, főleg a kul-
túra terén sokkal hosszabb
múltra tekint vissza. Novem-
ber 15-én újabb közös rendez-
vényre került sor, amikor Vas
Ottó, akit nyilván senkinek
nem kell bemutatni Ipolysá-
gon, egy versösszeállítással
szórakoztatta és okította a váci
Boronkay György Műszaki
Szakközépiskola és Gimná-
zium diákjait. Az előadást a
váci Katona Lajos Városi

November 17-e köztudottan piros betűs
nap naptárainkban. Ilyenkor otthon mara-
dunk, nincs se iskola, se munkahely. Az
Ipolysági Magyar Tanítási Nyelvű Gim-
náziumban – talán már mondhatom, hogy
hagyományosan – 12. alkalommal meg-
rendeztük a diáknapot, amin megemlékez-
tünk az 1968-as és az 1989-es forradal-
makról. Az iskolában működő diákönkor-
mányzat egész napos programot szervez
a diákoknak lehetőleg úgy, hogy az min-
denkinek tetsszen és mindenki élvezze.
Ebben az évben a várva várt nap november
16-ára, szerdára esett.

Reggel 8 órakor a gimnázium audiovi-
zuális termében találkozott a diáksereg, a
tanárok és vendégeink. Az ünnepnapot
Matyó Márió, iskolánk kiemelkedő diák-
ja, számos énekverseny győztese nyitotta
meg énekével, majd Benko Zsuzsa, a diák-
önkormányzat elnöke beszédét hallhattuk.
Ezt követte az iskola igazgatójának, Szkla-
dányi Endrének beszéde, Matyó Anett
szavalata és Hammersmidt Éva történel-
mi áttekintése. Az Ipolyság Város Pecsétje
alapítvány támogatásával 4. alkalommal
adhattuk át a diáknapi díjat, melyet Polyák
Gábor 2. osztályos tanuló kapott példás
magaviseletéért és a különböző versenye-
ken való sikeres szerepléséért. A díjat Lő-
wy János mérnök, polgármester, az ala-
pítvány kuratóriumának elnöke adta át.

Az ünnepélyes megnyitó ezzel véget
ért, és a következő egy órában a diákok
közt népszerű versenyek eredményeit is-
mertettük. Az osztályok közötti tisztaság-
versenyt a 2.B nyerte, második helyen az
elsősök, a harmadikon predig a 3. osztály

végzett. A szépségkirálynő ismét Balázs
Csilla lett, a második helyen az elsős Illés
Andrea, míg a harmadikon Ferencz A-
nett végzett. A fiúk közül a lányok három
4.B osztályos fiút választottak. Az első
Gyurász Gyula, a második Súth Nor-
bert, a harmadik pedig Miskei Tibor lett.

A kedvenc tanár kategóriában harma-
dik lett Tenczel István, a második helyet
Anna Hroncová kapta, míg ebben az év-
ben is nagy fölénnyel Tóth Tibor lett a
legkedveltebb tanár.

Diákigazgatónk 100 %-os szavazat-
számmal Konczi Róbert lett, aki nagyon
megnevettette mind a diákokat, mind a ta-
nárokat. Minden tanár testre szabott fela-
datot kapott, amit ha teljesítettek volna,
hát... talán még ma is nevetnénk. Sokuk-
nak tévéműsort kellett volna vezetni, de volt
olyan is, akinek a virágok öntözése vagy a
rossz pontok osztogatása volt a feladata.

9.50-kor az osztályokban folytatódtak
a programok. A diákok 8 szórakoztató
foglalkozásból és előadásból választhat-
tak. Nagyon sokan vettek részt Hreskó Jó-
zsef előadásán, aki a szexualitásról és an-
nak veszélyeiről beszélt. Az ügyes kezűek
a kézműves foglalkozáson mutathatták
meg, mit tudnak. Néhányan Gajdács Mó-
nika és Petrezsél Zsuzsa tanárnők logikai
versenyén vettek részt, ahol megbizonyo-
sodtunk arról, hogy nagyon ügyes elsőse-
ink vannak, mert az első és a harmadik
helyen elsős diák végzett, Pásztor Bálint
és Tóth Bea. A 2. helyre Mák Zoltán
/2.B/ került. A számítógépet kedvelők az
informatikai teremben hálózati játékot ját-
szottak, melyet Kolev Árpád 4.B-s tanuló
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szervezett. Iskolánk volt diákja, Forgács
Miklós előadást tartott az újságírás és mé-
dia rejtelmeiről. A fizikai teremben Lán-
czos Tamás tartott előadást a csillagokról,
ahol valamilyen hiba folytán még a diave-
títő is elégett, de a tanár úr gyorsan feltalál-
ta magát, és képletek levezetésével folytat-
ta a foglalkozást. Öt diák élménybeszámo-
lót tartott külföldi tanulmányaikról és nyá-
ri munkájukról. A biológiai szakteremben
pedig videóztak a diákok, majd a film után
beszélgettek a drogokról és más kamasz-
kori problémákról.

E programok után a 4.B-s fiúkból álló
The Beatheads együttes koncertezett,
majd zárásképpen egy tanár-diák röplab-
dameccset láthattunk, melyen az öt tanár-
ból álló csapat, sajnos, veszített. De ezzel
még nem fejeződött be a nap, mert 18.00-
tól a gimnázium éttermében sor került a
gólyabálra, ahol a negyedikes diákok fel-
avatták a „zöldfülű” gólyákat. Néhány el-
sős öregembernek, a többiek ókori görög-
nek öltöztek be, és ebben a szerelésben
hajtották végre a nagyok által kiosztott fel-
adatokat. A bál nyitótáncát szintén 4.-es
tanulók állították össze. Fergeteges volt a
hangulat, mindenki jól érezte magát, nem-
csak napközben, este is. A bál éjfélkor be-
fejeződött, és egy kellemes nap után fárad-
tan hazamentünk.

Ez a nap nem jöhetett volna létre támo-
gatóink nélkül: Érekújvári Regionális Mű-
velődési Központ, a gimnázium szülői szö-
vetsége, Balla Adrianna és Árpád, Ipoly-
ság Város Pecsétje alap. Köszönjük.

Remélem, a gimisták minden évben
meg fogják szervezni ezt a napot, mert ez
a nap a diákoké, együtt lehetnek, együtt
nevethetnek, és még tanulhatnak is.

Benko Zsuzsa

Könyvtár igazgatója, Mándli Gyula szer-
vezte. A műsor első részében
egy felvidéki költő, Tőzsér Ár-
pád versei hangzottak el, majd
azt egy kissé rendhagyó József
Attila-összeállítás követte Ma-
gyarság címmel. A tanár úr
mintha újra a katedra mögött
állt volna, igazi irodalomóra
hangulatát keltette, hisz nem-
csak verseket mondott, hanem
magyarázatot is adott hozzá-
juk. Végighallgatni őt igazi él-
mény volt. Így látták ezt a váci
diákok is, akik vastapssal jutal-
mazták.

Dr. Kolev Adrienn

Vas Ottó Vácott

Diáknap a gimnáziumban
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A Szlovákia Állattenyésztők Szövet-
ségének Ipolysági Alapszervezete 2005.
szept. 23–24-én tartotta 8. apróállat-ki-
állítását. A színvonalas bemutatónak is-
mét az Ipolysági Összevont Középis-
kola /a volt mezőgazdasági szaktaninté-
zet/ adott otthont. A 21 tenyésztő 126
fajtiszta állatot mutatott be.

A szakmai zsűrinek nehéz dolga volt
kiválasztani a legszebbeket. De végül is
megszületett a döntés: a galambok kate-
góriájában a legmagasabb pontszámokat
Tóth J., Majer L. és Karlovský F. ga-
lambjai érték el. A nyúltenyésztők közül
Mudrák F., Ma-
tušovič P. és Mé-
száros J. örülhet-
tek a díjaknak. A
szárnyas baromfi
kategóriában Sta-
nev P., Majer L.
és Varga J. ked-
vencei bizonyul-
tak a legszebbek-
nek.

Dicséretet ér-
demelnek a fiatal
tenyésztők is: Mi-
halovičová L. ,
Mihalovičová A.,

 Sugárová K., Mudrák V. és Szabó Sz.,
akik bizonyították, hogy szeretik az álla-
tokat, és értenek is az állattenyésztéshez.

Látogatóból sem volt hiány, főleg a
kiállítás első napján volt nagy érdeklő-
dés. A kiállítás szervezőbizottsága kö-
szönetet mond a támogatóknak: váro-
sunk polgármesterének, Lőwy János
mérnöknek, aki a győztesek részére 9
gyönyörű vázát biztosított, Bugyi Ist-
ván mérnöknek, iskolánk igazgatójá-
nak köszönjük a helyiséget. További tá-
mogatóink voltak: Szecsei Sándor mér-
nök, az Ipolybalogi Mezőgazdasági Szö-

Ápróállat-kiállítás

A 2005. évi iskolai beiratkozási
program kiértékelését az SZK Ok-
tatási Minisztériuma által kiadott
létszámok alkotják.

A táblázatban összehasonlítha-
tók a tavalyi és a tavalyelőtti beirat-
kozási adatok.

(M: a magyar iskolába beíratott
diákok száma,

Ö: az összes beíratott diák szá-
ma)

A számokból az derül ki, hogy
a két évvel ezelőtti beiratkozáshoz
képest – amikor a magyar elsősök
száma a régióban 119 volt – tavaly
90-re csökkent.

-lend-

M Ö M/Ö – % M Ö M/Ö – %
Ipolyság 55 126 43,65% 50 102 49,02% 5,37%

Ipolyszakállos 9 23 39,13% 8 14 57,14% 18,01%
Alsószemeréd 12 12 100,00% 6 6 100,00% 0,00%

Ipolyvisk 8 8 100,00% 8 8 100,00% 0,00%
Ipolypásztó 5 5 100,00% 3 3 100,00% 0,00%

Palást 14 31 45,16% 11 22 50,00% 4,84%
Szalatnya 9 9 100,00% 2 2 100,00% 0,00%

Felsőszemeréd 4 12 33,33% 2 8 25,00% -8,33%
Ipolyfödémes 3 3 100,00% 0 0 0.00% 0.00%

Összesen 119 246 48,37% 90 177 50,85% 2,47%

20052004
Település %

A 2005. évi iskolai beiratkozási program eredményei
I p o l y s á g  é s  v i d é k e

Körzeti forduló:
teremlabdarúgás
November 8-án a T–18 tornate-

remben került sor az ipolysági közép-
iskolások körzeti teremlabdarúgó for-
dulójára a szlovák gimnázium szerve-
zésében.

Az öt csapat mindenki mindenkivel
alapon játszotta mérkőzéseit a járási
fordulóba jutásért. A színvonalas,
időnként „harcias” meccsek után a kö-
vetkező sorrend alakult ki: 1. Ipoly-
sági Összevont Középiskola /a volt
mezőgazdasági szaktanintézet/, 2.
Ipolysági Gymnázium, 3. Ipolysági
Magyar Tanítási Nyelvű Gimná-
zium, 4. Ipolysági Fegyverneki Fe-
renc Nyolcéves Egyházi Gimnázi-
um, 5. Gyerki Ruházati Szaktanin-
tézet.

A torna gólkirálya Bukri Zoltán
/összevont középiskola/ lett.

Sz. G.

O K TAT Á S

vetkezet elnöke és M. Kocian, a lévai
területi választmány titkára.

Reméljük, hogy a szigorú állategész-
ségügyi előírások betartása mellett jövő-
re is rendezhetünk kiállítást, hiszen a
nagyszámú látogató bizonyította, hogy
az ilyen rendezvényekre van igény.

Mészáros József
az alapszervezet elnöke

Balról: Mudrák Viktor és Mudrák Ferdinánd
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Ipolyság város 2002-ben testvérvárosi
szerződésben fogalmazta meg a magyar-
országi Vác várossal való szoros széles
körű együttműködést. Ettől az évtől kezd-
ve számos közös rendezvény gazdagította
a két város életét – kulturális, ifjúsági, sport-
és gazdasági tevékenykedését. Ezen e-
gyüttműködés fokozásaképpen 2005-ben a
két város aláírt egy következő egyezményt,
mely az ifjúság gondjainak feltárását,
problémáiknak megoldását, egészséges é-
letszemléletének kialakítását, értékrendjük
helyes felállítását tűzte ki célul. A szerző-
dés aláírását megelőzte néhány magyaror-
szági ifjúsági tábor, ahol igen nagy szám-
ban vettek részt az ipolysági diákok is. E-
zek a táborok a kortárssegítésre irányultak,
az alapgondolat a serdülőket érő benyo-
mások és a kortársak befolyásolására össz-
pontosult. Közismert tény, hogy a jóra és
rosszra csábítás helyszíne, színtere egya-
ránt az a kortárs közösség, ahol a fiatal a
valóságban szocializálódik a „való világ”
feltételeihez. A kábítószer-használat leg-
fontosabb közege is maga a kortárscso-
port, ahol a fiatal megtanulhatja, begyako-
rolja a szerek mennyiségi és minőségi al-
kalmazását, vagy éppen ellenkezőleg: ké-
pes lesz a nemet mondani.

Az együttműködés azonban nemcsak a
kábítószer-ellenes programokra irányul,
de nagymértékben foglalkozik az idegen-
gyűlölet, az intolerancia, a rasszizmus és
az erőszak elleni harc alapos elemzésével
is.

A magyarországi táborok és a 2005-ben
aláírt együttműködési szerződés után
2005. június 17-én szervezték az egyházi
iskola tornatermében az első ipolysági
kortárssegítő napot A szenvedélyekről
másként... címmel. A program szakmai
hátterét a salgótarjáni Egészségügyi
Szociális Központ munkatársai és a váci
Egészséges Ifjúságért Alapítvány munka-
társai biztosították Telek Ervin tereptanár,
módszertani munkatárs vezetésével. Hat-
van ipolysági alap- és középiskolás vett
részt ezen a napon, melyen érdekesebbnél
érdekesebb játékok és helyzetek segítettek
feltárni azokat a problémákat, melyek nap
mint nap megkeserítik fiataljaink hétköz-
napjait. Játékosan találták meg azokat a

válaszokat, melyek megértése után új
szemléletet kaptak a kezükbe, és néha ka-
cagva, de számos helyzetben sírva vallot-
ták meg önmaguknak, hogy gondban van-
nak.

Hogy miként vélekednek erről a napról
a résztvevők? Néhány idézet az értékelé-
seikből.

„Emlékszem, mikor először ültem le az
első sorba. Nem tudtam, mire számítsak,
ragaszkodtam azokhoz az emberekhez, a-
kiket már ismertem. A következő pillanat-
ban ez megváltozott. Mindez a csapat-
munkának és a sok buzdításnak köszönhe-
tően. Azóta úgy érzem, nagyobb lett ben-
nem a segítőkészség. Tudom, hogy én is
olyan vagyok, mint a többi. Nekem is szük-
ségem van a másik ember segítségére. És
ez jó! Köszönöm az élményt!”

„Keveset írok, de tartalmasat! A lé-
nyeg, hogy aznap felszabadultam. A kis
műsorok, feladatok nagyon elgondolkod-
tattak. Abban a pillanatban úgy éreztem,
enyém a világ, és az enyém is volt. Szere-
tetet éreztem, végtelen szeretetet. A meg-
nyitó- és záróbejátszás megindította köny-
nyeimet. Itt jöttem rá, hogy vagyok va-
laki.”

Ilyen és ehhez hasonló gondolatokat
váltott ki ez a nap a diákokban. Értékelve
mindezt és a további elvárásokat, 2005.
december 9-én újra megszervezésre kerül
egy hasonló diáktalálkozó. Az Európai
Unió 2005. december 5-től december 11-
ig meghirdette az „Európai Ifjúság Hetét”,
melynek keretében számos ifjúsági ren-
dezvény zajlik szinte minden tagállamban.
A hét két kulcstémája: a fiatalok aktív hoz-
záállása és együttmüködése a helyi önkor-
mányzatokkal, ill. a tolerancia, rassziz-
mus, idegengyűlölet és erőszak elleni harc
feltárása.

E rendezvényso-
rozat keretében I-
polyság is lehetősé-
get ad fiataljainak.
Olyan diákokat szó-
lítottunk meg, akik
még nem találkoz-
tak a kortárssegítés
alapgondolatával,
hogy újabb és újabb

csoportokat „fertőzzünk meg”, több fiatal
gondolatát fényesítsük és segítsük a hét-
köznapok nehéz labirintusában. Egyik cé-
lunk az, hogy ösztönözzük a tizenéveseket
saját önállósodási igényük és egy új, fel-
nőtt identitás iránti szükséglet felismerésé-
re, hogy bátorítsuk őket, hogy önállóságot
építsenek ki maguknak. Ennek azonban az
az alapja, hogy saját környezetüket foko-
zottan ellenőrizzék, hogy kijelöljék a pozi-
tív fejlődési irányokat, és magasabb szintű
kézségeket és kompetenciákat alakítsanak
ki. Mindezek mögött az a világos felisme-
rés áll, hogy a barátok és más kortársak
meghatározó szerepet játszanak a serdülő
személyiségfejlődésében. E folyamatok
révén a fiatalok többé nem puszta szemlé-
lői életüknek. Tudatosan vállalkoznak ap-
ró lépésekre, hogy erősödjön önbizalmuk,
hogy irányításuk alatt tartsák mindazt, a-
mit egy tinédzser szeret és igényel.

A decemberi kortárssegítő program is
csak egy része további terveinknek. Az
említett szervezetek és alapítványok segít-
ségével hosszú távú tervezést indítottunk,
hogy a programokkal és rendezvényekkel
egyre nagyobb közeget szólítsunk meg
nemcsak városunkban, hanem a környező
kisebb községek fiataljai közül is. A prog-
ramok segítségével az ifjúság testi és leki
egészségének fejlesztését és megóvását a-
karjuk biztosítani. „Az ép testben ép lélek”
közmondás tulajdonképpen magában fog-
lalja mindazt, ami célkitűzéseink közé so-
rolható.

Bizakodva állunk feladataink elé, re-
mélve, hogy megérinti fiataljaink gondol-
kodását, hogy olyan új lehetőséget kapnak
szabad idejük eltöltésére, ami meghatároz-
hatja értékrendjük helyesebb felállítását is.

Dr. Révész Angelika

Segítő kortársak vagy
kortárssegítők

A szenvedélyekrő l  másként!
Ipolyság

város

Kellemes karácsonyi ünnepeket
és boldog új évet

kíván az

Oros Optika
OROS ZOLTÁN
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Szavazókörök 1 2 3 4 5 6 7 8 Összesen
A választójegyzékbe felvettek száma 704 1310 839 973 884 1058 459 318 6545
Kiadott szavazólap ok száma 121 175 131 126 142 159 91 44 989
Részvételi arány  %-ban 17,2% 13,4% 15,6% 12,9% 16,1% 15,0% 19,8% 13,8% 15,1%
A képviselőjelöltekre leadott 
érvény es szavazatok száma

118 173 129 124 136 155 90 44 969

Az elnökjelöltekre leadott érvény es 
szavazatok száma

116 167 129 123 140 155 90 43 963

1.   Cs illa Andruska, Mgr. 62 74 77 62 78 76 59 26 514
2.   Zoltán Bacsa 51 71 66 65 74 64 54 24 469
3.   Renáta Bajchyová 0 8 4 3 9 7 0 2 33
4.   György Bélik 72 102 88 90 82 103 77 35 649
5.   Gabriel Biric 6 1 2 7 2 3 0 3 24
6.   Ján Brnák 1 1 1 4 1 2 1 2 13
7.   Milan Bukoven, Mgr. 6 15 3 3 10 13 0 1 51
8.   Ľubica Burdová 19 24 18 9 17 13 1 5 106
9.   Zoltán Fekete, Ing. 58 91 71 73 78 75 55 33 534
10. A lena Frtúsová, MUDr. 22 29 16 7 23 18 2 2 119
11. Koloman Gasparik, Ing. 62 85 78 66 69 68 53 30 511
12. Agáta Gaspariková, Ing. 7 23 11 9 15 12 1 6 84
13. Július  Grébner, JUDr. 53 70 70 57 74 67 45 20 456
14. Štefan Gulyás 2 4 4 3 2 3 2 1 21
15. Vladimír Hagara, Ing. 3 5 4 5 3 7 1 4 32
16. Ján Hamar, RSDr. 6 5 3 4 2 3 0 0 23
17. Pavel Kajtor, Ing 19 30 30 26 28 27 5 6 171
18. Mária Kamenská 3 6 6 3 2 2 0 0 22
19. Dávid Karafa 4 0 0 2 1 4 0 0 11
20. Zuzana Karlíková 1 12 1 3 10 7 0 1 35
21. Milan Klenko, Ing. 0 5 1 1 2 6 1 1 17
22. Pavol Kocka 1 5 2 3 3 1 0 0 15
23. Viera Kolčárová 4 6 2 4 2 6 0 0 24
24. Ladislav Kollár, Ing. 19 32 18 11 21 18 3 4 126
25. Jozef Kotrus 1 5 0 1 2 1 0 0 10
26. Imrich Králik, Ing. 16 23 18 7 17 17 1 1 100
27. Jozef Krnčan, Ing. 2 9 1 6 5 3 0 4 30
28. Ján Krtík, RNDr. 3 8 5 6 6 6 0 1 35
29. Jozef Kubala, Ing. 10 21 11 5 14 13 0 2 76
30. Zdenek Kúdela, Ing 4 1 1 3 2 1 0 0 12
31. Vladimír Langer, RSDr. 2 3 1 3 2 1 0 1 13
32. Jaroslav Malík, Ing. 2 7 1 2 5 7 0 2 26
33. Dušan Mésároš , Ing. 14 21 10 5 20 16 1 3 90
34. Ivan Miko 2 5 0 1 6 5 0 0 19
35. Jaromír Muráni, MUDr. 2 6 3 2 1 4 0 0 18
36. Ivan Murín, Ing. 20 21 14 9 14 19 0 2 99
37.  Géza Nagy, JUDr. 58 85 69 72 73 73 45 24 499
38. Ladislav Nemec,Ing. 7 3 3 3 2 2 0 0 20
39. Tibor Róm, MUDr. 75 98 79 76 89 89 56 21 583
40. Ján Rudinský 2 3 3 5 3 1 0 2 19
41. Július  Sádovský 2 12 2 5 5 6 0 1 33
42. Ján Smolka 1 3 4 1 3 5 1 0 18
43. Katarína Šípošová 0 8 3 2 2 3 0 0 18
44. Helena Valentová 2 1 3 2 3 2 0 0 13
45. Igor Varga, Ing. 14 27 14 7 19 15 0 1 97
46. Jozef Vilhan 1 4 5 2 1 2 0 0 15
47. Drahomíra Vrecníková 0 2 1 2 0 2 0 0 7
48. Miloš  Zaujec 13 21 11 9 17 13 0 4 88
49. Magdaléna Zs iga, Ing. 48 73 63 59 74 67 41 16 441

A Nyitra megyei önkormányzati választások ipolysági eredménye – 2005. november 26.
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Jelöltek bemutatkozása,
majd kulturális műsor
A november 26-i megyei önkormány-

zati választások előjátékaként november
4-én Ipolyságon – a színházteremben –
bemutatkoztak a Magyar Koalíció Párt-
ja /MKP/ képviselőjelöltjei és Szigeti
László elnökjelölt. Az elnöklő Andruska
Csilla képviselőjelölt, az MKP Lévai Járá-
si Elnökségének elnöke előszőr Szigeti
László tanárnak, oktatási államtitkárnak
adta át a szót, aki a most záruló választási
időszak megyei eredményeiről és gondjai-
ról beszélt. Felszólította a mintegy 120
megjelentet, hogy mivel a megyében a
szlovák pártok összefogtak az MKP ellen,
csak önmagunkra számíthatunk, ezért na-
gyon fontos, hogy a járás magyarsága is
minél nagyobb számban jelenjen meg a
választásokon.

Ezután sorra bemutatkoztak a követke-
ző képviselőjelöltek: Bacsa Zoltán tech-
nikus, Bélik György tanár, Fekete Zoltán
mérnök, Grébner Gyula jogász, Nagy Gé-
za jogász, Róm Tibor orvos, Zsiga Mag-
dolna mérnök, Andruska Csilla tanár-
iskolaigazgató. A kampánygyűlésen hi-
ányzó Gasparik Kálmán mérnököt az el-
nöknő mutatta be. A bemutatkozók rövi-
den vázolták legfőbb célkitűzéseiket.

*
A gyűlés után a Csemadok Ipolysági

Alapszervezete szervezésében fellépett a
zselízi Kincső néptáncegyüttes. A lelkes
gárda színvonalas és eszméltető előadását
nagy tetszéssel és tapssal fogadta az ipoly-
sági közönség. Az együttes jó magvetője
a hagyományápolási elkötelezettség tartós
meggyökereztetésének és ápolásának.

/korpás/

A szlovák nagykoalíció
választási gyűlése

A Csemadok-székházban tartotta no-
vember 16-án választási gyűlését Nyitra
megye szlovák nagykoalíciója /KDH, ĽS-
HZDS, SDKÚ, Smer, SNS/. A gyűlésen
6 ipolysági választó vett részt. Az elnöklő
Alena Frtúsová orvos és a többi jelölt
egyaránt hangsúlyozta a bemutatkozáskor,
hogy a Magyar Koalíció Pártja eddigi po-
litikai súlyának ellensúlyozására szövet-
keztek. Arra az elvi kérdésre, miért fog
össze az államalkotó többség /annak párt-
jai/ a kisebbség ellen, az érdeklődők nem
kaptak elfogadható választ.

Arra sem kaptak magyarázatot, miért
nem szerepel csapatukban ipolysági vagy
Ipolyság környéki jelölt. /korpás/

November 26-án véleményt mond-
tunk, ki így, ki úgy. Vagy azzal, hogy
leadtuk a szavazatunkat valamelyik
párt listájára, vagy azzal, hogy otthon
maradtunk a meleg szobában. Ipolysá-
gon a választók többsége ez utóbbi
mellett döntött. 6545 választásra jogo-
sult lakosból összesen 989-en mentek
el szavazni. Ez 15,1 %, ami a 18,02 %-
ot jelentő országos átlagot sem érte. Az
eredmény több szempontból is kudarc.

Vegyük előbb az ideális helyzetet:
ha Ipolyságról minden magyar nemze-
tiségű polgár elmegy szavazni, és az
MKP-t választja, akkor a Lévai járás-
ból minden magyar képviselő bekerül
a megyei parlamentbe.

Ám tapasztalhattuk, Ipolyságon
nincs ideális állapot. Az Ipoly mentén
sincs, sőt – az eredmények tükrében
mondhatjuk – a Lévai járásban sincs
ideális állapot. Ami van, az érdektelen-
ség és közöny. A térség egy süllyedő
régiónak látszik. A magyar remények
süllyedő régiójának.

Bármit is hisz néhány pártfunkcio-
nárius, ez az eredmény nem az MKP-
tagok magánügye. Nem azé a marok-
nyi, ki tudja, hogyan összeverbuváló-
dott ismeretlen emberé, akik a párttag-
ság birtokában azt gondolják, megtalál-
ták a bölcsek kövét, s jogosultak mind-
annyiunk nevében döntéseket hozni.

A regionális vagy helyi politika mű-
ködéséről beszélek. Amennyire sejteni
lehet, az a gyakorlat, hogy 3-4 MKP
pártfunkcionárius eldönti egy-egy tele-
pülésen, hogy kire szavazhatnak a töb-

biek. Nincs előzetes megmérettetés,
nincs egyeztetés, nyilvános vita: én je-
löllek téged, te jelölsz engem. Ha valaki
nem ért egyet, azt kizárjuk a pártból.
Aztán a kampány – ha van egyáltalán
– arról szól, hogy minden magyarnak
el kell menni szavazni, mert a naciona-
lista pártok hatalomra kerülve elveszej-
tenek bennünket.

A magyar választó csapdában van.
Szeretne az övéire szavazni, de nem a-
karja a felkínált jelöltekre adni a vok-
sát. Nem bízik bennünk, nem tartja őket
alkalmasnak a feladatra stb. Mivel nem
szavazhat tiszta lelkiismerettel, inkább
otthon marad. Ilyen hangulattal már az
előző választások idején is találkoztam.

Visszatérve a megyei választások
kudarcának okaira. Az elkövetett hibák
közül kettőt mondhatok. Az egyik az a
magatartás, ahogyan az elmúlt 4 évben
képviselőink politizáltak Nyitra me-
gyében. A másik: hogy a szociális ott-
honok gyanús privatizálásának hírébe
kerültek. A vádakra nem tudtak igazán
elfogadható magyarázatot adni. Ennyi
nagyjából elég is a bizalom elvesztésé-
re. A harmatgyenge kampány már csak
kiegészítő magyarázat.

Az MKP eddigi kitartó támogatója-
ként az a véleményem, hogy a legfőbb
bűnös, a szlovák nagykoalíció emlege-
tése helyett tisztességesebb lenne le-
szállni a rózsaszínű fellegekből, és a
vereség okait saját házunk táján keres-
ni. Ha valakinek nem lenne világos: a
mostani pozícióból is lehet lejjebb ke-
rülni. Lendvay Tibor

V á l a s z t o t t u n k

A megyeielnök-választás második fordulójára dec. 10-én /7.00 – 22.00
óra/ az első forduló szavazóköreiben és választási helyiségeiben kerül sor.

A lévai járási körzetben megválasztott képviselők
MUDr. Alena Frtúsová /11 604/, Ing. Imrich Králik /10 348/, Ing. Igor Varga /10 334/,

Ing. Ivan Murín /10 218/, Bc. Ľubica Burdová /9999/, Ing. Jozef Kubala /9836/, Ing.
Ladislav Kollár /9699/, Miloš Zaujec /9520/, Ing. Dušan Mésároš /9352/.

Mind a 9 képviselő, aki járásunkból bekerült a Nyitra megyei önkormányzat képvise-
lő-testületébe, az ún. szlovák nagykoalíció /KDH, ĽS-HZDS, SDKÚ, Smer, SNS/ jelöltje.

A nyitrai megyeielnök-választás eredménye Ipolyságon /nov. 26./
1.   Eva Antošová, Ing. 2 8 3 4 10 8 3 4 42
2.   Milan Belica, doc. Ing., PhD. 20 20 18 13 19 13 1 0 104
3.   Ján Grešš o, Mgr. 7 14 8 4 10 16 1 1 61
4.   Ivan Chrenko, Ing. 0 3 0 2 0 0 0 1 6
5.   Jozef Jobbágy, Ing. 1 0 2 1 0 0 1 1 6
6.   László Szigeti 79 117 95 93 101 111 83 34 713
7.   Jozef Valach, Ing. 7 5 3 6 0 7 1 2 31
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hozzászólást kivizsgáljuk, s amennyiben
az bebizonyosodik, azonnal intézkedünk.

Mi van a mozi épületével?
– Az abszolút érdektelenség miatt a mo-

zi üzemeltetése nagy pénzügyi megterhe-
léssel járt. Mivel a magánvállakozó sem
tudta biztosítani a mozi működtetését, a
képviselő-testület úgy döntött, hogy nyil-
vános árverés útján eladja az épületet. Két
sikertelen árverés után a városi vagyonnal
való gazdálkodás szabályai értelmében az
épületet az egyetlen érdeklődőnek eladtuk.

Megoldódtak a kórház anyagi gond-
jai? Reméljük, a kórház megmarad!

– Az állandó anyagi gondok ellenére
ebben mi is reménykedünk. Az önkor-
mányzat és a kórház vezetősége mindent
megtesz annak érdekében, hogy az ipoly-
sági kórház túlélje ezt a nehéz időszakot.

A strandfürdő felépítéséhez nem le-
hetne felhasználni az európai struktu-
rális alapok tartalékait?

– Konkrét elképzeléseink vannak a
strandfürdő további sorsával kapcsolat-
ban, melyeket a jövő évi városfejlesztési
tervben megvalósításra javasolunk. Ter-
mészetesen több forrásból keresünk hoz-
zájárulást, így az európai uniós alapokból
is. Sajnos, még a sikeres pályázatok eseté-
ben is feltétel az önrész biztosítása, ami a
városi költségvetés szempontjából lehet,
hogy teljesíthetetlen feltétel lesz.

Miért kell a rádiónak kiabálni az üz-
letekben vagy akár a fodrászatban?

– Ha a kiszolgáló személyzetet nem za-
varja a hangos zene, valószínűleg szólni
kell nekik. A kellemes zenének a vásárlók
csalogatását, nem pedig elriasztását kelle-
ne szolgálni.

Léván több bevásárlóközpont műkö-
dik, melyben sok ipolysági is vásárol.
Nem lehetne őket Ipolyságra csalogat-
ni?

– Hasonló kérdéseket már a múltban is
kaptunk, ezért tárgyaltunk a bevásárlóköz-
pontok képviselőivel. A LIDL üzletháló-
zat kategorikusan elutasított: szerintük vá-
rosunk „túl kicsi” részükre. Viszont tár-

gyalunk két további üzletlánc képviselői-
vel, válaszukat a közeljövőben várjuk.

Hol lehet panaszt tenni az éjszakai
csendháborításra, és hány órától számí-
tódik az éjszakai nyugalom?

– Az éjszakai csendháborításra vonat-
kozó panaszaikat a városi hivatalban is le-
adhatják. Az éjszakai nyugalom 22.00 órá-
tól számítódik.

Nagyon csúfítja városunkat a polikli-
nika alatti elgazosodott földterület.
Nem fog ott  épülni semmi?

– Az említett terület a poliklinika továb-
bi fejlesztésére volt kitagolva. Mivel ez
az építkezés ma már tárgytalan, a képvise-
lő-testület legutóbbi soros ülésén a kórház
vezetőségének javaslatára ez a terület fel-
került a kórház számára kihasználatlan, fe-
lesleges ingatlanok jegyzékére. A városi
hivatal feladata lesz a képviselő-testület
januári ülésére javaslatokat kidolgozni a
terület további felhasználására.

Mikor tiltják ki a városközppontból
a kamionforgalmat, és mikor valósul
meg a forgalom lassítása az Általános
Hitelbank /VÚB/ előtt, például körfor-
galommal?

– Az I/66 állami út városközponton kí-
vüli vezetését Ipolyság városfejlesztési
terve tartalmazza. A tervezet megvalósítá-
sa az állami szervektől függ. Pavol Proko-
povič szlovák közlekedésügyi minisztert
ipolysági látogatása alkalmával ezzel a
problémával is „megismertettük”. Vála-
szában a miniszter megerősítette, hogy a
gyorsforgalmi utak fejlesztésének hosszú
távú koncepciója e közlekedési probléma
megoldásával számol. Ugyancsak felhív-
tuk figyelmét a Fő téri veszélyes közleke-
dési gócpontra, ennek megoldásához szin-
tén ígért segítségét. Ezek után a polgár-
mester előterjesztette a Fő téri keresztező-
dés megoldására kidolgozott közlekedési
tanulmányt, amelyben a jelenlegi kereszte-
ződést egy biztonságosabb, körforgalom-
mal ellátott kereszteződés váltaná fel. In-
formációink szerint e tanulmány megvaló-
sítása a tárca 2006-os beruházási tevezeté-
nek része.

Mi lesz a Petőfi utcával? A lakók ki-
engedik a szennyvizet az utcára, nincs
kanalizáció... Ha nem intézkednek, pa-
naszkodni fogunk az EU-nak.

– Egyes roma polgártársainkkal problé-
mák vannak, ez, azt hiszem, közismert
tény a HL olvasóinak is. Az viszont, hogy
ebben az utcában laknak, legitim dolog,
mivel a házakat az utca volt lakói adták el
nekik. A levélben említett panaszokkal
foglalkozunk a városi rendőrséggel egye-
temben. A csatornahálózat, sajnos, nem
minden városrészben kiépített, pl. az egész
Homok kanalizáció nélkül van. Reméljük,
hogy ez az állapot már nem tart sokáig,
mivel a beruházás megvalósítására szük-
séges pénzösszeg (kb. 250 millió korona)
már rendelkezésre áll, s jelenleg a kivite-
lező kiválasztása folyik a közbeszerzési
törvény értelmében.

Milyen sors vár a volt Štúr utcai óvo-
da épületére?

– Az épület sorsáról még nem született
döntés, most gyűjtjük a javaslatokat, ke-
ressük az épület legmegfelelőbb kihaszná-
lásának változatát.

Az evangélikus templommal szem-
ben lévő parkot szépen meg lehetne csi-
nálni: szökőkút, hinták, mászókák...

– Nem volt szerencsés döntés „U ram-
pát” elhelyezni a parkban, ezért azt már
áthelyeztettük. Elképzeléseink megegyez-
nek a levélíróéval, reméljük, hogy a javas-
lat bekerül a városfejlesztési programba.

Miért olyan rossz a vétel az M1 és
az M2 tévécsatornákon?

– A magyar M1-es tévécsatona műsorát
az egyes számú műsorsávban sugározza,
ami elavult, a hiba nem az Ön készüléké-
ben van. A kettes csatorna már korszerű
digitális rendszerrel működik, ami a meg-
kérdezett szakember véleménye szerint ki-
zárja, hogy a tévéjel rossz minőségű volna.
Ebben az esetben lehetséges, hogy a ké-
szülékkel van probléma, ezt viszont aján-
latos szakemberrel konzultálni.

További észrevételeiket, kérdéseiket
várjuk a 7412303 telefonszámon, vala-
mint a prednosta.msu@sahy.sk e-mail cí-
münkön.

Lendvay István
a VH elöljárója

Postaláda – névtelen vonal
/Befejezés a 2. oldalról/

Karácsonyi számunk kiadását a Fragicslov kft. támogatta
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Karácsonyváró köszöntő
Csak a gyermek karácsonyi

öröme felhőtlen, mert az ő vá-
gyai nem evilágiak és istentele-
nek. A gyermek még tud egész
lényével örülni, s ez nagyobb
ajándék, mint bármi, amit mi
adhatunk neki. A gyermekkor
ezért lehet beavatás az örök é-
letbe. Gyermekségünk éveit e-
zért szoktuk visszamenőleg a
zavartalan boldogság korszaka-
ként emlegetni, szomorúan vá-
gyakozva arra a csodálatos tel-
jességre, amelyet egykor birto-
koltunk, s mára elveszítettünk.
Ez azonban illúzió: Krisztus
nem az elveszett mennyorszá-
got szerezte vissza, hanem saját
életét ajándékozza nekünk. A
nagy Isten lehajlása a kará-
csony. Amikor is emberré lesz
az Isten, hogy emberségünk
korlátaitól megszabadítson és
részesítsen az Ő istenségében.

Nem megmaradni kell gye-
reknek, mert felnőttségünkhöz
nem illik a gyermek naivitása,
hanem felnőttként, tudatosan
kell hasonlóvá válnunk a gyer-
mekekhez abban, hogy meg-
őrizzük vagy újra megtaláljuk
képességünket, hogy a végte-
lenre, az örökre vágyjunk. Ah-
hoz azonban szakításra van
szükség a bűnnel és teljes át-
adottságra az Istennek, aki e-
gyedül képes megadni azt a lel-
kületet, amely felnőtt és egyben
gyermekien tiszta.

Karácsony egyedülálló bű-
völete több mint pillanatnyi el-

érzékenyülés, Isten ellenállha-
tatlan vonzása az istengyermeki
életre.

Paul Claudel éppen kará-
csonykor tért meg, meghallva
a zsolozsmában felhangzó
Magnificatot, amely egészen
biztos, hogy másképp szólt
mint máskor.

Kinek van igazi karácsonya?
Aki befogadja Jézust életébe.
Nem egy éjszakára, hanem e-
gész esztendőre. Aki Jézus elé
lép megtisztított szívének érté-
kes ajándékával. Aki nem gya-
lázza felebarátját, aki a szeretet
tetteivel ünnepel.

Most kellene nekünk is sza-
kítanunk a bűnnel, mindenfajta
megalkuvással, s a szentség út-
jára lépni.

Szívleljük meg Angelus Si-
lesius szavait: „Hiába született
meg Jézus százszor is Betle-
hemben, ha nem születik meg
a te lelkedben!”

Szívből kívánjuk a kedves
olvasónak s a régió minden la-
kójának, hogy a karácsony ün-
nepe a lelki megújhódás és a
szeretet ünnepévé legyen, a-
melyből jut az év minden nap-
jára.

Kegyelemteljes
karácsonyi ünnepeket
és boldog új évet kíván

Mahulányi József
r. k. plébános

 és Ľuboš Martíny
r. k. káplán

December 17. /szombat/
Karácsonyi gyóntatás: 9.00 – 12.00 és 14.00 – 17.00

December 18. /vasárnap/
  8.00 – Adventi szentmise magyar nyelven
  9.30 – Adventi szentmise szlovák nyelven
11.00 – Adventi szentmise magyar nyelven

December 24. /szombat/
22.30 – Karácsonyi éjféli szentmise szlovák nyelven
24.00 – Karácsonyi éjféli szentmise magyar nyelven

December 25. /vasárnap/
  8.00 – Karácsonyi szentmise magyar nyelven
  9.30 – Karácsonyi szentmise szlovák nyelven
11.00 – Karácsonyi szentmise magyar nyelven

December 26. /hétfő/
  8.00 – Szentmise magyar nyelven
  9.30 – Szentmise szlovák nyelven
11.00 – Szentmise magyar nyelven

December 31. /szombat/
16.00 – Év végi hálaadás szlovák nyelven
18.00 – Év végi hálaadás magyar nyelven

2006. január 1. /vasárnap/
  8.00 – Újévi szentmise magyar nyelven
  9.30 – Újévi szentmise szlovák nyelven
11.00 – Újévi szentmise magyar nyelven

2006. január 6. /péntek/
  8.00 – Vízkereszti szentmise magyar nyelven
  9.30 – Vízkereszti szentmise szlovák nyelven
11.00 – Vízkereszti szentmise magyar nyelven

Karácsony az ipolysági
katolikus templomban

Kellemes
karácsonyi ünnepeket
és boldog új évet

kívánunk vásárlóinknak

Köszönjük kedves vásárlóink,
ügyfeleink bizalmát

CENTRUM
J & G Gergely Sándorné

és Jakab Ferenc

Értesítjük olvasóinkat, hogy az Ipolysági Városi
Könyvtár 2005. december 23-tól 2006. január 2-ig zárva
lesz. Megértésüket köszönjük.

  Duchoňová – Duchoň

FARBY – LAKY
Minden kedves vásárlónknak

kellemes karácsonyi ünnepeket
és boldog 2006-os új évet

kívánunk
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Mai világunkban sokszor reménytelen-
nek tűnik a helyzet. Sokan ezért Istent o-
kolják. Hogyan engedheti meg ezt? Ho-
gyan nézheti tétlenül a sok szenvedést?
Sokan a puszta létükért küzdenek. Előre
félünk az új évtől, mert be sem kell jelen-
teniük, hogy áremelésekre kell számítani,
már anélkül is tudjuk. Egyre nehezebben
tudjuk beosztani azt a keveset is, ami van.
Látjuk magunk körül a jogtalanságot és
az igazságtalanságot, és sokszor nem tu-
dunk mit sem tenni ellene. Valóban igaz
mai korunkra Jézus mondása: „És mivel-
hogy a gonoszság megsokasodik, a szere-
tet sokakban meghidegül.” (Mát. 24,12)

Sokszor képesek vagyunk azt gondolni,
hogy ennél rosszabb soha nem volt, pedig
ez a helyzet végigkísérte az emberiséget
a világtörténelemben. Akkor, ott, Izrael-
ben sem volt különb helyzet. Az ország
megszállás alatt volt, és egy véres uralko-
dó uralkodott. Isten elküldte az egyetlen
egyét, és Ő jött, hogy személyesen felke-
ressen Téged és megmondja: Szeretlek, és
meg akarlak Téged menteni! Isten nem kí-
mélte saját Fiát, hogy eljusson hozzád az
örömhír. Ha a mai korban született volna
itt Ipolyságon, luxus élete lett volna, de
nem. Vállalta a hideg jászol-ágyat, az élet-
veszélyt, Heródes dühét, az emberektől
való megvetést. Oly csodálatosan mutatja
ezt az Ige, amikor azt mondja: „Az Isten
pedig a mi hozzánk való szerelmét abban
mutatta meg, hogy mikor még bűnösök
voltunk, Krisztus érettünk meghalt.” (Ró-
ma 5,8) Hogyan jön karácsonyhoz Jézus
halála? Talán eltévedt a tiszteletes úr?
Nem. De csak így érthetjük meg igazán a
karácsony lényegét. Ő előre tudta, hogy

mi fog történni, és mégis vállalta értünk
az eljövetelt. Mert égő szeretet volt benne,
és mert meg akarta osztani velünk ezt a
szeretetet. Sokan mégis kigúnyolják, tá-
madják. Őnekik üzen az alábbi kis vers,
ami egy számomra ismeretlen költő tollá-
ból hangzik:

„Istent
agyonnevetheted,
halottnak veheted,
csendbe temetheted,
de eléje
gátat nem tehetsz,
mert ő fölkeres,
szóba áll veled:
megmondja, hogy szeret!”

Ez a mindig megértő érthetetlen, embe-
ri ésszel felfoghatatlan szeretet az, ami
összetöri a kemény szíveket, beköti a meg-
sebzett lelkeket. Főleg így karácsony tájé-
kán. Mert ilyenkor tudjuk legjobban meg-
sebezni a másikat. Amikor a szeretet evan-
géliumának kellene szólnia, mi ingerültek
vagyunk, követelődzők és elvárók. Igénk
azt mondta: „Emeljétek fel a ti fejeteket;
mert elközelget a ti váltságtok.” Emeljétek
fel fejeiteket, mert elközelgett a ti szabadu-
lásotok. Szabadulás a feszültségtől, inger-
lékenységtől, a vásárlási láztól, a követelő-
zéstől, elvárásainktól, egy szóval mondva:
a bűntől. Szabad szabadnak lennünk, sza-
bad jól érezni magunkat, szabad a gyerme-
künket átölelnünk, párunkat megcsókol-
nunk.

De mondd, mit ér a drága karácsonyi
ajándék, a pompa, a fények, ha egész kará-
csony feszültségben telik?

Nem tudom, miről van benne szó, még-
is egy filmsorozat címét szeretném a ked-

Amíg lehet
Addig szeress
Nem tudhatod
Meddig jársz utadon

Amíg lehet
addig mondd el
Nem te szabod meg
Saját életed

Amíg lehet
Ne a sírnál
Ne utólag késve
Inkább most bár néha félve

Amíg lehet
Addig ölelj
Mondd mindennap
Mondd el mit szíved érez

Amíg lehet
Addig add át életed
Jézus kezébe
A lelkedet.

„Emeljétek fel a ti fejeteket; mert elközelget
a ti váltságtok.” (Lk 21,28)

ves olvasó figyelmébe ajánlani, mert az
találó és aktuális: Szeress most. Most, a-
míg van rá alkalom, amíg lehet.

Illés Judit versével kívánok minden-
kinek áldott, az Úr Jézus közelségében
és szeretetében megélt karácsonyi ün-
nepeket és reménnyel és áldásokkal
teli új esztendőt.

Izsmán Jónás
református esperesi segédlelkész

Illés Judit

Amíg lehet

Kellemes
karácsonyi

ünnepeket és boldog
új évet kíván a
elektronik
Hajdú András

Ipolyság, Fő tér 38., tel.: 036/7413604

hph

Simol TEAM

Minden kedves ügyfelünknek
kellemes karácsonyi ünnepeket
és boldog új évet kívánunk

         Ipolyság, Sznf u. 44.



Zs. Nagy Lajos /1935–2005/
2005. június 11-én  hunyt

el Zs. Nagy Lajos, az Ipoly
mente szülötte, a szlováki-
ai magyar költészet egyik
legeredetibb és legmarkán-
sabb énekese. Júliusi szá-
munkban foglaltuk össze
életművét, s közöltük A
kovács fia énekeljen? c.
ars poeticáját. Karácsonyi
számunkban a következő
versekkel közvetítjük üze-
netét.

     Havazik
Mert pergamenről álmodék,
most pergament küld rá az ég.

Fehéren, fénylőn védtelen
fejére hull a végtelen.

Pucéran, pőrén, pörtelen
havazik rá a förtelem.

Csicsíja, csákos gyermekek,
zizegjetek és zengjetek,

aludjatok, vagy hagyjatok
magamra, mert ma meghalok,

mert pergament szór rám az ég,
hizlalt angyalkák seregét

szórja hajamra álnokul,
fejemre templom tornyosul.

Fehéren, fénylőn, szertelen.
Itt állok talpig fejtelen.

Apage, Satanas!

Fényes csövek a házakon s az égen.
Szabadítsatok meg a gonosztól!
Acélbarmok a kertemben s a réten.
Szabadítsatok meg a gonosztól!
Rozsdás nyulak és nikkeles virágok,
bronzverebek és vörösréz patkányok.
Szabadítsatok meg a gonosztól!

Szabadítsatok meg a gonosztól,
mert vaspántokba fogta az agyam,
álmaim torkára dróthurok
tekeredett, és drót lett a hajam,
és drótkocsonyán lóg ki a szemem!
Szabadítsatok meg a gonosztól,
mert vágyaimat vaskamrába hajtja,

konok hatalmát műanyag szívű,
elektromos angyalok dicsérik,
szabadítsatok meg a gonosztól:

s nektek adom e Földet
mindenestül.

  Karácsonyi strófák

Megtelik a kertünk csillagokkal
s fekete varjúkárogással.

Lám, megnőtt bennünk a fehérség,
szárnyat növeszt reánk a jóság,
koccintnak velünk az angyalok.
Csillagszórók közt, könnyes arccal,
töltekezünk fényes malaszttal
– sírnak érzékeny jégcsapok.

Fenyőillat, víg zene
– holnap majd kés a torkotokra.
Ma pezsgős ünnepi ebéd
– holnap: mennykő a gyomrotokba...
... és atomzár és atombomba
és finom diplomácia,
hogy vígabban rothadjatok.

Csillagszórók közt, könnyes arccal,
töltekezünk fényes malaszttal
– sírnak hiszékeny jégcsapok.

 Erdőben
Fejjel lefelé nőttek itt a fák.
Fejjel lefelé? Hisz nincsen is fejük.
Mindegyikük egy tiszta és világos
gondolat. Ezért oly jó velük.

Ezért oly jó közöttük őgyelegni
gondtalanul. Mintha versben járnék.
Ölelkeznek, mint rímek, boldog ágak.
Csodálkoznék, ha rád itt sem találnék.

Két gondtalan, sóhajszerű alak.
Elnémult visszhang. Páfrányok ügyelnek,
hogy ügyetlenül itt ne hagyjalak.
S ha te szöknél? Ne félj! Visszeterelnek.

    Anyám
Tüzes tarlókon nőtt virág,
az ősz szirmodra vért ver.
Kelyhedből két élet szakadt,
de nem váltottad meg magad
a csókos szenvedéssel.

Anyám, tarlókon nőtt virág,
mikor hull már a könnyed?
Egyik fiad a férgeké,
másik dalolva száll elé
önként a mennyköveknek.

Keményen, bátran, könnytelen
hadat üzensz a sorsnak.
Szirmodra őszi rozsda ül,
s a szíved mélyén, legbelül
vert angyalok zokognak.

  Cudar elégia
Szitál a köd, vagyis emelkedek felhők közé,
hulló levelek tapadnak homlokomra, diófa
zeng a szélben, varjak károgása kísérne
a mennyek országába, mert nem sejtik, hogy
másüvé igyekszem:

csak ide a szomszéd csillag-
rendszerbe, ahol nem tiltják tőlem a bordó
üdvösséget, sem az áttetsző, tiszta malasztot,
csak átugrom ide, erre a fénylő Galaxisra
egy korsónyi habzó csillagsugárra.

Irigykedjetek, varjak, csókák,
nagy gyönyörűségből veszem ki részem,
páratlan ott az ég, kékebb, mint Taormina
fölött, oda menekült Tivadar is, a festő,
miután vásznait elkótyavetélte.

Csak azt jegyezzétek meg,
károgó piaci kofák, neutronbomba-gyárosok,
kereplő szájú téli vigécek, diófák, próféták,
költők lelkével manipulálók, most jegyezzé-
tek meg, midőn emelkedni láttok felhők fölé,
diófalevél-koronásan, muzsikálva szitáló ködben,
hiába követtek,

NINCS OTT HELY SZÁMOTOKRA!
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Mind a működő Szülőföld Alapot,
mind pedig a Szülőföld Programot a
Szülőföld Programcsomag megnevezés
írja le teljes körűen, mint olyan fogalmat,
amelyet célként határozott meg a kormány
által az Országgyűléshez 2004
novemberében benyújtott határozati
javaslat.

Az említett határozati javaslat felkéri a
kormányt, hogy a szomszédos
országokban élő magyar nemzetiségű,
illetve magukat magyarnak valló, a

A Szülőföld Alap gazdasági és terü-
letfejlesztési kollégiumának 2. számú
pályázati felhívása a szlovákiai pá-
lyázók számára

Beadási határidő: 2006. január 20.,
12 óra

A Szülőföld Alap gazdasági és terü-
letfejlesztési kollégiuma a 2005. évi II.
törvény végrehajtásáról szóló 105/
2005. (VI.16.) Korm. Rendelet 14. §
előírásai alapján az alábbiak szerint pá-
lyázatot hirdet.

A pályázat célja
2.1. A helyi népi kultúrával és iden-

titásmegőrzéssel kapcsolatos vállalko-
zási programok támogatása.

2.2. Profitorientált gazdasági kisvál-
lalkozások (pl. farmergazdaságok, csa-
ládi gazdaságok, kisipari vállalkozá-
sok) létrehozását, működését és integ-
rálását segítő programok támogatása.

A pályázat megvalósulásának
helye: Szlovákia területe

P á l yá z a t i  f e l h í v á s

SZÜLŐFÖLD: Szülőföld Alap – Szülőföld Program

A pályázat megvalósulásának időbeli
hatálya: 2006. november 30.

A pályázók köre: profitorientált gaz-
dasági szervezetek (rt., kft., bt.) kivételé-
vel szlovákiai székhelyű, jogi személyi-
séggel rendelkező intézmények, társadal-
mi szervezetek, önkormányzatok, önkor-
mányzati szövetségek.

A támogatás formája: vissza nem térí-
tendő támogatás.

A pályázat céljára rendelkezésre álló
összeg:

2.1. – 10 millió HUF
2.2. – 12,5 millió HUF
A pályázat beérkezésének határide-

je: 2006. január 20., 12.00 óra
A pályázat benyújtásának helye és

módja
A pályázatokat (a Szülőföld Alap hon-

lapján fellelhető pályázati adatlapot és az
abban jelzett mellékleteket) ajánlott kül-
deményként vagy személyesen a Szülő-
föld Alap irodáihoz kell benyújtani egy

magyar nyelvet és kultúrát, a nemzeti
hagyományokat ápoló személyek számára
külön intézkedésekkel segítse elő a
szülőföldön való boldogulás feltételeinek
megteremtését…, dolgozza ki, és
haladéktalanul nyújtsa be az Országgyűlés
számára a határon túli magyarok
szülőföldön való boldogulását segítő
Szülőföld Alap létrehozásáról szóló
jogszabály tervezetét.

Az alap a Kárpát-medencében élő
magyarság széles rétegei számára

rendelkezésre áll: a tágan értelmezett
célok eléréséhez pályázat útján támogatást
igényelhetnek a magyarországi és határon
túli magánszemélyek; továbbá a határon
túli – illetve a határon túl tevékenykedő
magyarországi – oktatási intézmények,
kutatóintézetek, civil szervezetek; a
magyarországi és határon túli
önkormányzatok, illetőleg ezek társulásai,
valamint a magyarországi és határon túli
vállalkozások.

eredeti példányban. Postacím: H-1518
Budapest 112, Pf: 43.

A pályázat érvénytelen:
– ha a pályázó nem a pályázati adat-

lapon és a megjelölt mellékletek csato-
lásával nyújtotta be, valamint hiánypót-
lásra történt felszólítást követően a
megadott határidőre sem pótolta az elő-
írt dokumentumokat;

– ha eredeti példányt nem nyújtott
be;

– ha a pályázatot nem a felhívásban
közzétett célra nyújtotta be;

– ha a felhívásban meghirdetett ha-
táridőig a Szülőföld Alap irodába nem
érkezett be;

– ha a pályázati adatlapon és a felhí-
vásban előírt mellékleteken nem szere-
pel a pályázó törvényes képviselőjének
aláírása és pecsétje.

További információk letölthetők a
www.szulofold.hu honlapról.

2005 nyarától Ipolyságon is működik
egy olyan internetszolgáltatás, mely min-
denki számára hozzárférhető, olcsó és reg-
gel 9-től este 18 óráig hozzáférhető. A két
számítógép a Pongrácz Lajos Társaság ál-
tal működtetett Magyar Házban /Rotari-
des utca/ található.

A magyarországi támogatással indított
internetszolgáltatás Szlovákiában több
mint 20 helyen indult olyan feltétellel,
hogy a szervezet, mely a pályázatot bead-
ta, vállalja, hogy saját költségén biztosítja
a technikai eszközök elhelyezését, a meg-
felelő környezetet és infrastruktúrát /búto-

eMagyar-pont Ipolyságon is
rok, elektromos ellátás, fűtés stb/. A hasz-
nálati díj nem fedezi a költségeket, mind-
össze 20 korona egy órára.

A cél: azok számára is hozzáférhető le-
gyen a világháló, akik otthon nem rendel-
keznek számítógéppel vagy internetcsatla-
kozással. A Pongrácz Lajos Társaság várja
a jelzett időpontban az érdeklődőket, köz-
tük diákokat vagy idősebb polgárokat is,
akik számára kellő érdeklődés esetén tan-
folyam is indítható az internethasználat
alapjaiból.

Lendvay Tibor
a Pongrácz Lajos Társaság elnöke

ünnepeket és
boldog 2006-

os új évet
kíván a

  S A T E L I T

Ipolyság, Fő tér 11.
 /tel.: 7412153/

  VARGA ANTAL

Kellemes karácsonyi
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Hirschberg Fe-
renc 1905. decem-
ber 19-én látta
meg a napvilágot
Ipolyvisken. Zsi-
dó családban szü-
letett mint Hirsch-
berg Géza föld-
bérlő és Mark-
stein Ida harmadik
gyermeke. Apja gazdálkodóként
tartotta el családját, a régió több
településén bérelt földet, de
Ipolyságon is rendelkezett in-
gatlannal.

Ferenc Pozsonyban érettsé-
gizett 1923-ban, majd Brünnben
folytatta tanulmányait. 1927-
ben végzett, és az oroszkai cu-
korgyár gazdaságában kapott
munkát. Szaktudását bizonyítja,
hogy tenyészállatok vásárlásá-
val is megbízták.

1937-ben Lontóra került, a-
hol László bátyjával közösen
bérelte az egykori Jekelfalussy-
birtokot új tulajdonosától, a lé-
vai dr. Vidličkától. A Jekelfalus-
sy József statisztikus és neje,
Podhorszky Erzsébet által épí-
tett, 20. század eleji kastélyban
laktak, melynek kertje a schön-
brunni kastélypark kicsinyített
mása volt. A 700 holdas hajdani
mintagazdaságot egészen 1942-
ig irányította nagy szakértelem-
mel. Ekkor munkaszolgálatra
hívták be, és kevéssel a második
világháború vége előtt a matt-

hauseni haláltábor-
ba vitték. Innen tért
vissza 1945-ben Lon-
tóra, majd Ipoly-
ságra, hogy meg-
keresse 1943-ban
elhunyt édesanyja
sírját. Itt értesült
apja és Erzsébet
húga (Kinszky Lász-

lóné), valamint imádott unoka-
öccsei halálhíréről. Mindannyi-
an Auschwitzban vesztek el.

Hirschberg Ferenc szerette a
falusi életet, a földet, a gyereke-
ket és a lovakat. Becsülte a körü-
lötte élő egyszerű embereket. A
magyar mellett hibátlanul be-
szélt szlovákul, németül, de ci-
gányul is megértette magát. A
gazdaságban helybelieket fog-
lalkoztatva 20 családnak biztosí-
tott megélhetést. A gyerekeket
játék gyanánt gyakran elvitte ko-
csiján a falu egyik végéről a má-
sikra. Mivel a Lontón töltött é-
vek Hirschberg Ferenc életének
legboldogabb időszakát jelen-
tették, a háború után fivérével,
Lászlóval együtt Lontón szeret-
tek volna új életet kezdeni. A ki-
alakulóban levő politikai helyzet
miatt azonban mégis inkább Bu-
dapestre költöztek.

Új időszak kezdődött az éle-
tében. A számára oly kedves
gazdálkodásnak búcsút mondva
a húsiparban kamatoztatta szak-
mai tudását. Dolgozott a Kapos-

vári Húsüzemben, a budapesti
László Lajos és Gyula Hentesáru-
gyárban, a Józsefvárosi Húsipari
Vállalatnál, végül a Terimpex
osztályvezetőjeként haláláig irá-
nyította a magyarországi szarvas-
marha-, ló- és sertésexportot.

Szülőföldje utáni nosztalgiá-
ból 1952-ben belügyminiszté-
riumi jóváhagyással nevét Szlo-
vák Ferencre változtatta. Még ez
év decemberében feleségül vette
Klein Éva tanárnőt. Házassá-
gukból gyermek nem született,
kettesben éltek a Margit híd pes-

Szlovák Hirschberg Ferenc (1905–1967)

Minden nap kétszer ladikjára vesz Kháron
kopott hajóján a lélek-óceánon
minden nap kétszer átkelek
siklunk holt vizeken
elkopik lassan a fény
halódik a szó néma köd nyirkos ölén
őrzöm nyelvemen az obulust
sodródik vakon az ingó lélekvesztő
dermesztő éjben nem pislant messzi fárosz
hírhozó szél se csatangol
se puha álom
csak vállát vonja Kháron
a sajka halad
két part között sötéten
nem hömpölyöghet
más folyó csak a Styx

Köszönet a bizalomért és együttműködésért.
Az új – 2006-os – esztendőben

jó egészséget, nyugalmas időket,
sok boldogságot, sikert

– a munkában és a magánéletben –
kíván

Sleziaková

ti hídfőjénél levő lakásukban.
Erős fizikumának köszönhe-

tően munkaszolgálatosként ki-
lábalt a tífuszból, de a súlyos tü-
dőasztma egész életére társa ma-
radt, sőt megrövidítette az életét.
Szlovák Hirschberg Ferenc
mindössze 62 évet élt. A vá-
rosmajori Sebészeti Klinikán
hunyt el 1967. december 4-én.
Nyughelyét gránit sírkő jelzi a
Budapesti Központi Izraelita te-
metőben. Embersége, szociális
érzékenysége napjaink mező-
gazdasági vállalkozóinak akár
példaként is szolgálhatna.

Holló Iván adatai alapján:
B. Szabó Márta

FRASCH
lakberendezés

Ipolyság, Fő tér 5.

Minden ügyfelünknek, a régió
minden lakosának

kellemes karácsonyi ünnepeket
és boldog új évet kíván a

B. Szabó Márta
Minden nap kétszer meghalok
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TÖ RTÉN ELEM

„Oroszjárás” Hont megyében 200 évvel ezelőtt
Aki az  elmúlt években

Brünntől /Brno/ Olmütz /Olo-
mouc/ felé az autópályán uta-
zott, bizonyára felfigyelt Slav-
kov magasságában az út bal ol-
dalán látható hatalmas szobor-
ra, egy katona alakjára. Pár he-
te újabb látványossággal egé-
szült ki a térség: francia szür-
késfehér, valamint orosz vörös
gránitból álló közel négy méter
magas oszlopok állnak egy sö-
tétszürke német gránitból ké-
szült 6 m átmérőjű kör alakú
alapzaton. Nem véletlenül
hangsúlyozzuk az alkotóele-
mek „nemzetiségét”. Arra em-
lékeztetnek, hogy kétszáz év-
vel ezelőtt, 1805. december 2-
án e helyütt zajlott a „három
császár csatája”. A francia
Napóleon és az ellene szövet-
kező I. Ferenc német-római
/osztrák/ császár és I. Sándor
orosz „császár” /cár/ seregei-
nek összeütközéséből a fran-
ciák kerültek ki győztesen.
Slavkovot annak idején Aus-

terlitznek hívták, így a történe-
lemkönyvek „az austerlitzi
csata” néven tartják számon e
fontos eseményt.

Rovatunk hűséges olvasójá-
ban felmerülhet a kérdés: mi
közünk van, nekünk hontiak-
nak, ezen időben és térben is
távoli eseményhez. Több is,
mint gondolnánk! A vesztesek
oldalán állt orosz sereg ugyan-
is – Kutuzov tábornok veze-
tésével – a mai Szlovákia terü-
letén vonult vissza hazájába, és
e visszavonulás során keresz-
tülhaladt Hont megyén s annak
központján, Ipolyságon is. Saj-
nos, Hont vármegye ipolysági
levéltárát Kutuzovék kései u-
tódai 1944 telén tönkretették,
így az 1805-ös „oroszjárás”
írásbeli dokumentumai is meg-
semmisültek. Szerencsénkre a
korabeli „médiában”, a Bécs-
ben megjelenő Magyar Kurir
c. újságban e visszavonulás
honti szakaszának nyomai is
fellelhetők. És itt lép be a má-

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

2005. december 11-től a Szlovák Vasúttársaság a Gyügy – Ipolyság – Párkány – Pozsony
(Dudince – Šahy – Štúrovo – Bratislava) és vissza 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/:

sik honti kötődés! Az újság
szerkesztő-kiadója a földink
volt, a Kishont központjában,
Rimaszombatban született De-
csy Sámuel /1742–1816/, aki
az orvosdoktori hivatását vál-
totta át az újságírásra.

Decsy lapja 1806 elejétől
több számon át közli azokat a
leveleket, melyekben az orosz
hadvezér, Kutuzov köszöngeti
a szíves fogadtatást. A Hont
vármegye „státusaihoz” /rend-
jeihez/ címzett köszönő levél
a Magyar Kurir 1806. március
14-i számában olvasható. Tel-
jes szövegét a Honti Lapokban
már egyszer közzétettük /az
1995. decemberi számban/. Így
most – ízelítőül – csak az aláb-
bi részletét közöljük: „Azon jó-
szívűség, mellyel a katonaság
a lakosoktól fogadtatott, azon
tápláltatásunk iránt tétetett jó
rendelések s rendtartások, de
kiváltképpen azon emberiség,
mellyel mi Tisztek is fogadtat-

tunk, mindnyájunkat a legna-
gyobb háládatosságra fogad-
tattunk, mindnyájunkat a leg-
nagyobb háládatosságra köte-
lezi, annyival is inkább, mivel
ezen Megyében egész sere-
günk barátságosan fogadta-
tott és tartatott...” A francia e-
redetit Kutuzov Bártfán /Bar-
dejov/ vetette papírra decem-
ber 28-án.

Az orosz sereg 1805. de-
cember 20-án vonult be Ipoly-
ságra. A tisztikar a nemrégiben
lebontott plébánia épületébe
kvártélyozta be magát. Kutu-
zov itt is dolgozott:  a múlt szá-
zad ötvenes éveiben Litvániá-
ban találtak meg olyan levele-
ket, melyeket az orosz hadve-
zér Ipolyságon írt alá. Mivel az
osztrák császár – s egyben ma-
gyar király – szövetségeseiről
volt szó,elődeink nem tehettek
mást: „barátságosan” kellett
elviselniük az „oroszjárást”.

Dr. Kiss László
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T ü s k é k Pillanatképek – szavakban

Konyhakész őrület
Szemenszedett hazugság,

hogy velünk a kutya se törődik.
Mielőtt megjegyzésem követ-
keztében bárki felkapná a fejét,
mindenkit megnyugtathatok, e-
szem ágában sincs a csúfos ku-
darcba fulladt választásokon él-
celődni. Ha az alvó oroszlánt
nem meri rugdosni az ember, a
döglöttet nem érdemes. Hátha
életre kel. Sosem lehet tudni.
Volt már a történelemben né-
hány feltámadás. Aztán meg ki
mit keres magának, azt talál.

Csak én nem találom a kon-
zervnyitót. Márpedig ha nincs
nyitó, nincs ebéd. Előkotrom a
fiók mélyéről azt a „szocisat”,
amit csak úgy beüt az ember a
bádogdoboz tetejébe, és némi
erőlködés után napvilágra kerül
a tartósított eledel. Elméletben.
Gyakorlatban először letörü-
löm a képemet, aztán a falat, vé-
gül a kredencet. Miután a fél
konyhát kitakarítottam, és ka-
pásból megátkoztam a konzerv-
gyárat, készülhet tovább a
koszt. További tíz évre elrakom
a nyitót, a szíven szúrt pléhdo-
bozba beledöföm a legmasszí-
vabb kést, majd kamatoztatva
művészi hajlamaimat, cakkos-
fodros peremmel szegélyezve a
fedelet, felnyitom. Miközben
bekötöm az ujjam, s lábosba
töltöm a maradék ételt, azon
morfondírozom, mivel pótítha-
tó ez az izé, hogy ebéd gyanánt
tálalható minőségű és mennyi-
ségű eleséggé változzék? Nos,
szaporítok csaponfolyóval, é-
telízesítővel, paradicsommár-
tással, fűszerekkel… már csak
a köretet kell elkészíteni. Ezer
szerencse, hogy ennyire törőd-
nek velünk, örökös időhiányban
szenvedő háziasszonyokkal,
minden konyhakészen beszerez-
hető! Egyszerűen gyorsan ké-
szülhet a kaja. De nem konzerv-
ből! Ennyi idő alatt jóanyám
megfőzte a kétfogásos ebédet!

A hétvégén vacsorára hal-
konzervet veszek. Szögleteset.

Kulccsal. Az lesz csak a jó a
móka! Az ember gyereke ugye-
bár befűzi azt a kis picket a mel-
lékelt kulcsba, tekerint egyet-
kettőt, aztán zutty! Letörik a bi-
gyó. Ha mégse törne le, akkor
keresztben csavarodik a fedél,
esetleg felében-harmadában
órarugópózt vesz fel. Helyben
jár. Következik a késelés, villá-
val kotorászás, erre a halacskák
megsértődnek, és (egységben az
erő!) alaktalan péppé szerveződ-
ve zúdulnak a tányérra. Mosás,
törülgetés, halszag. Legalább két
ujj bekötve, szókincsem a leg-
menőbb átokmondó sámánét is
messze felülmúlja. Juhhé! A
halszagot majd eltünteti az ecet.
Könnyű, műanyag-csomago-
lásban, praktikus stoplival ellát-
va mindig kéznél van. Hajdaná-
ban a nagyinak dugóhúzóval
kellett mesterkedni, ha nyitotta
az ecetes üveget, vagy a fakanál
nyelével ütötte be a dugaszt, én
csak körömheggyel (másként
nem férek hozzá) megragadom
a flakon nyakán található, a fel-
nyitás egyszerűsítésére kifej-
lesztett plasztik mütyürkét, s
egy könnyed mozdulattal leté-
pem a műanyag zárszalagot.
Na, ez a kezemben maradt, a
zár meg a helyén. Jöhet a kés.
Míg körbenyiszálom a borítást,
tiszta szívből imádkozom, ne-
hogy behasítsam a flaska nya-
kát, mert tapasztalatom szerint
a szőnyeg igen sokáig megőrzi
az ecet szagát. Így ni. Most már
nyitható és csukható a kis ku-
pak, tetszés szerint. Nem baj,
hogy leszakadt, azért egy kis o-
dafigyeléssel visszahelyezhető.
Holnap megkérem a mamámat,
karácsonyi ajándékként keresse
elő a padlásról a nagyi ecetes-
üvegét.

Bizony, ajtónk előtt a kará-
csony. Még jó, hogy odaadó
szakemberek törődnek velünk.
Az ellenőrök felpörgetett üzem-
módban őrködnek a konyhánk-
ra kerülő termékek minősége

felett. A bontott csirke tényleg
bontott. A begy már otthon is ki-
dobható. Arra a pár szál tollra
meg igazán szüksége van sze-
gény pipének ilyenkor, télvíz
idején. A füstölt csülök is biztos
azért szőrös, nehogy reumát kap-

jon a coca a hűtőszekrényben.
Nyugodt lélekkel, mosolyog-

va készülhetünk az ünnepekre.
Mindent konyhakészen kapunk.
Az őrületet is. Nagyszerű érzés,
hogy törődnek velünk.

B. Szabó Márta

Talán novembert is megdi-
csérhetjük, főleg időjárási szem-
pontból. Mindenekelőtt az első
két harmad kedveskedett elég
sok napsütéssel, viszonylagos
meleggel. A halottak napján a
sírokra rakott krizantémokat
nov. 18-20-áig csak enyhén
csipkedték meg a hajnali derek
és fagyok. Az utolsó harmad-
ban többször is ideiglenes hó-
lepel takarta be a tájat. A mi vi-
dékünkre – szerencsénkre –
nem zúdított 20-30 cm-es hó-
takarót, mint ahogy ez tőlünk
északabbra történt.

A legkomolyabb hóesés /majd
eső/ éppen a megyei választá-
sok napján /26-án/ érkezett
Szlovákia területére. Ez szá-
munkra – szlovákiai magyarok
számára – képletesen szólva is
kellemetlen hidegzuhanyt je-
lentett, ugyanis képviselőjelölt-
jeink a vártnál gyengébben sze-
repeltek ezen a megméretteté-
sen. Persze ehhez a választók
magatartása is hozzájárult.

November utolsó napjait a
váltakozó frontok, a sokféle
csapadékforma /eső, havaseső,
hó, dara, szitálás stb./ jellemez-
te. E sorok írásakor is /28-án/
szürke égbolt ölelgetett minket.

Lehet, hogy az ismétlődő
csapadék csírázásra serkenti a
még ki nem kelt búzaszemeket?

*
Egyes parlamenti képviselők

újra azt rebesgetik, hogy köte-
lezővé kellene tenni a téli gumi-
abroncs használatát, mert állító-
lag így rengeteg balesetet el le-
hetne kerülni. Rövid morfondí-
rozás után az ember fölteszi ma-
gában a kérdést: „Miért van hát
nyáron is annyi közlekedési bal-
eset?” Úgy látszik, a lobbinak
újabb bevételre fáj a foga.

*

A tél közeledtével madara-
ink is közelebb kerülnek hoz-
zánk. Ha megkívánjuk zenélő
tipegésüket és hálás tekintetü-
ket, szórjunk ablakpárkányunk-
ra egy marék tökmagot, dióbélt
vagy más csipegetnivalót. Ta-
pasztalataim szerint a cinkék a
legélelmesebbek.

*
Városunkat szinte hetenként

meglátogatják a különböző
/még határon túli is/ vándorárus
cégek. Rendszerint a Csema-
dok székházában vagy a városi
tornateremben kínálják tarka-
barka s viszonylag olcsó porté-
kájukat: lábbelit, ruhaneműt,
szerszámokat s a legkülönbö-
zőbb használati cikkeket. Állí-
tólag sokszor a csődbe jutott
kereskedők árukészletének el-
árverezett maradékát próbálják
értékesíteni. Az egyik ismerő-
söm népi szórakozásnak titulál-
ta ezt a fajta vásárlást. Bizony
van benne valami igazság.

*
Sokan szeretjük a káposztát

– a legkülönfélébb változatban.
Tavaly annyi volt belőle, hogy
a kutyának sem kellett. Állító-
lag a termesztők egy része a
múlt ősszel inkább beszántotta,
mert nem volt kifizetődő a be-
gyűjtése. Most pedig 8-10 ko-
ronáért vehetjük meg kilóját.
Hát nem hiányzik az ésszerű
tervgazdálkodás?

*
Mese egy különleges konté-

nerről – talán ilyen címet is ad-
hatnánk ennek a pillanatké-
pünknek. A Hviezdoslav utcá-
ban található, nagyon közel a
lakóházhoz és az óvodához.
Miért különleges? Mert szinte
mindig telten várja az illetékes
szállítókat, s körülötte is leg-
alább két konténernyi szemét-
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nek ugyanez az óhaja. Bizonyá-
ra a környék lakosai is ezt ó-
hajtják. Emberi lehetőségeink-
ben bizonyára benne rejlik en-
nek az óhajnak a teljesítése.

*
Egy késő őszi sétán végig-

jártam városunk „peremét” /Kál-
vária-domb, Kutyahegy, a fö-
lötte levő szőlőkhöz, gyümöl-
csösökhöz vezető dűlőutak, ös-

Lassan ez az év is mögöttünk
van már. Belépünk az év utolsó
hónapjába, amelyben az egész
esztendő legszebb ünnepe, a
karácsony vár ránk. A szeretet
és az ajándékozás ünnepe. Az
ünnep meghittségét és fennkölt-
ségét egyesek mégis el tudják
rontani.

Novemberben, sokak örö-
mére, az Electris cég 4 új tévé-
állomással bővítette a kínálatot.
No, gondoltuk, végre valaki, a-
ki a polgárokkal törődik, akinek
még számít valamit az előfize-
tő. November 23-án aztán pofá-
ra estünk. A négy új adó helyén
csupán üres képernyővel néz-
tünk farkasszemet. Meg még
három addigi adóval is. A váro-
si tévé adásában aztán olvashat-
tuk, hogy ha szeretnénk tovább-
ra is nézni az adásokat, dupla
pénzért megtehetjük azt. Nesze
neked emberszeretet, előfizető-
vel szembeni tisztelet! Ha a
mondás szerint a tévé ablak a
világra, akkor ez már félig vak-
ablak. Fizessünk, ha ki akarunk
látni rajta! Nagyon zsarolássza-
gú ez a dolog. Jó, legyen új adó,
de akkor meg kérdezzenek meg
minket is, akarjuk-e, melyiket
választjuk, és ne vegyenek el
még olyat is, amelyért már meg-
fizettünk /például ČT2, Euro-
sport/. Ha minden új adó miatt
elvesznek majd néhány régit, a
végén csak a helyi adó marad,
ha azt meg majd hajlandó lesz
valaki megfizetni. Ne csodál-
kozzon aztán az Electris, ha
mindenki inkább a szatelitot vá-
lasztja! Mindenesetre „szép”
karácsonyi ajándékot kaptunk
tőle, az biztos! Mindent a kun-
csaftért? Francot! Mindent a
kuncsaft ellen. Választhatunk:

kell új adó vagy nem?
Apropó, választás. Novem-

ber 26-án választások voltak.
Elment, aki elment, mert csu-
pán a választók egyötöde vett
részt rajta. A politikusok, sőt a
köztársasági elnök szerint is szá-
nalmas arány ez. Szánalmas, az
biztos, de gondolt-e rá egyikük
is, miért van ez így? Annyiszor,
de annyiszor volt már ez a sze-
gény nép átverve, hogy az is cso-
da, he ennyien elmentek sza-
vazni. Azt mondják, ez rólunk
szól, ez értünk van. Eddig is
mindig rólunk szólt, amíg a cé-
dula be nem került az urnába.
Aztán a mór elmehetett. Senki
nem mondta, miért jó nekünk,
ha őt választjuk, mit tesz majd
értünk olyat, amit eddig nem
tett meg senki. Nem jöttek kö-
zénk, nem magyarázták el prog-
ramjukat /ha volt egyáltalán/,
nem hallgattak meg minket. A-
mit mi láttunk, kimerültek a pár-
tok közti, sokszor gusztustalan
és gátlástalan harcban. És akkor
még simán kihúznak a zsebünk-
ből 240 millió koronát. Egy lét-
bizonytalanságban levő polgár
nem fog olyan valakiért harcol-
ni, akinek a párt érdeke fonto-
sabb a polgár érdekeinél. Visz-
sza fog kelleni fizetnünk a 240
milliót, sőt még a második for-
duló költségeit is, mégis egyes
pártok lesznek a győztesek. Men-
jünk hát örömmel választani?

A megmaradt tévéadókon
keresztül még azért ki lehet lát-
ni a világra, így látjuk azt is, a-
mi történik. Választhatunk,
mert az önálló döntésünk joga
még megmaradt számunkra. A
kérdés csupán az, hogy mire
megyünk vele.

Belányi Gyula

N o r m á l i s ?

A Mágnás Miska Ipolyságon
Szívet-lelket melengető ér-

zés töltötte el a tudósítót is, ami-
kor november 24-én betoppant
az ipolysági városháza színház-
termébe a Mágnás Miska című
operett előadására. Bakonyi
Gábor alkotását Tiboldi Mária
átdolgozásában Pintér Tibor
rendező vitte színre. Az együt-
tes – a budapesti Sziget Szín-
ház /információim szerint csu-
pa műkedvelő szereplővel/ jól
vizsgázott az ipolysági és kör-
nyékbeli mintegy 300 néző e-
lőtt. Mező Zoltán /Miska/, Ros-
ta Claudia /Marcsa/, Bordás
Barbara /Rolla grófnő/, Pintér

a
D. L. H., spol. s r. o.

sikerekben gazdag,
boldog új évet

kíván
minden kedves

     vásárlójának

Kellemes karácsonyi ünnepeket,

vények stb./. Amit a lombos
bokrok a nyáron eltakartak, azt
most a tar bokrok feltárták.
Higgyék el: szerves /bomló/ és
„örök életű” hulladékból-kacat-
ból „épült” szemétbástyák gyű-
rűznek körül bennünket. A lel-
kiismeret ilyenkor felbuggyant-
ja a sóhajt: „Bűnös kerestetik!”

/ás/

Eladó négyszobás szövetkezeti lakás a Hviez-
doslav utcában. Ár megegyezés szerint.

Tel.: 0903-256081.

BIETA ÉTTEREM

és boldog
új évet
kíván a

Kellemes karácsonyi ünnepeket

Tibor /Baracs István/, Csizma-
dia Ákos /Pixi gróf/, Bencze
Sándor /Mixi gróf/, Vincze
Klári /Zsorzsi nagymama/ stb.
csaknem 2 óra hosszig lázban
tartotta a hálássá idomult néző-
sereget. A szórakoztató, de a-
mellett nagyon tanulságos tör-
ténet, a fülbemászó zene, az el-
gondolkodtató mondanivaló bi-
zonyára tartós élményt hagyott
a lelkes közönségben.

Itt jegyezzük meg, hogy az
együttes a délelőtti órákban a
gyerekeknek szerzett örömet a
Micimackó című mesemusical
előadásával. kp

Ipolysági Turisztikai és Információs Iroda,
Bartók Béla tér

/a zsinagóga melleti Irodalmi Kávéház
épületében/

Info: 036/7411313
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V. liga
1. Tek. Lužany 15 14 0 1 50:22 42
2. Palárikovo 15 10 2 3 29:20 32
3. Šurany 15 9 1 5 33:16 28
4. Kameničná 15 8 2 5 52:30 26
5. Nové Zámky B 15 6 4 5 31:21 22
6. Júr nad Hronom 15 6 4 5 32:27 22
7. Ipolyság 15 6 4 5 31:30 22
8. Veľké Lovce 15 6 3 6 36:35 21

 9. Kalná nad Hr. 15 6 3 6 36:35 21
10. Dvory n. Žitavou 15 6 1 8 29:30 19
11. Čajkov 15 5 4 6 22:27 19
12. Dolný Ohaj 15 3 8 4 20:21 17
13. Bánov 15 5 2 8 16:22 17
14. Komjatice 15 4 4 7 24:24 16
15. Pribeta 15 2 2 11 12:44 8
16. Želiezovce 15 2 0 13 19:61 6

Területi bajnokság
1. Hont. Vrbica 15 12 1 2 45:15 37
2. Hr. Kľačany 15 12 0 3 51:24 36
3. Tlmače 15 10 1 4 31:22 31
4. Deménd 15 9 1 5 31:20 28
5. Starý Tekov 15 9 1 5 27:21 28
6. Žemberovce 15 8 2 5 39:18 26
7. Čaka 15 8 1 6 35:23 25
8. Kalinčiakovo 15 6 2 7 28:31 20
9. Dolný Pial 15 5 3 7 34:28 18

10. Kozárovce 15 5 3 7 21:27 18
11. Felsőtúr 15 5 2 8 26:34 17
12. V. Kozmálovce 15 5 2 8 25:38 17
13. Nová Dedina 15 3 6 6 23:31 15
14. Lok 15 3 1 11 15:32 10
15. Podlužany 15 3 1 11 14:45 10
16. Palást 15 3 1 11 19:55 10

Területi bajnokság – II. osztály
1. Plavé Vozokany 14 11 2 1 34:11 35
2. Šarovce 14 11 0 3 38:14 33
3. Pohr. Ruskov 14 8 1 5 29:20 25
4. Čata 14 6 6 2 25:18 24
5. Rybník nad Hr. 14 7 2 5 20:21 23
6. Bátovce 14 7 1 6 33:30 22
7. Ipolyvisk 14 7 0 7 42:38 21
8. Nový Tekov 14 5 4 5 24:18 19
9. Ipolyfödémes 14 5 2 6 30:24 17

10. Nagytúr 14 5 2 7 22:35 17
11. Santovka 14 5 1 8 29:33 16
12. Tesmag 14 4 1 9 17:27 13
13. Keť 14 4 1 9 18:43 13
14. Pukanec 13 3 2 8 15:25 11
15. H. Trsťany 14 3 1 10 24:43 10

Területi bajnokság – III. osztály – délkeleti csoport
1. Farná 12 9 1 2 48:21 28
2. Felsőszemeréd 12 8 1 3 38:13 25
3. Gyerk 12 7 3 2 45:18 24
4. Málaš 12 7 2 3 30:32 23
5. Ipolypásztó 12 5 4 3 19:13 19
6. Lontó 12 6 1 5 26:26 19
7. Malé Ludince 12 5 2 5 25:32 17
8. Ipolyszakállos 12 5 1 6 21:26 16
9. Sikenica 12 3 3 6 24:28 12

10. Hronovce 12 4 0 8 19:33 12
11. Tompa 12 2 5 5 25:35 11
12. T. Lužany 4SPC 12 2 3 7 18:31 9
13. Egeg 12 2 0 10 17:47 6

Az ipolyságii Saag Sport-
egyesület karatezői november
4–6-án az idén is részt vettek a
romániai Temesvárott megren-
dezett IKA Világkupa versenyen.

Mint az eddigiekről, a mos-
taniról is érmekkel tértek haza.
Az idősebb diákok kategóriájá-
ban Alan Gregor első, Norbert
Heimlich harmadik helyen vég-

Karatezőink ismét érmekkel tértek
haza Romániából

zett. A fiatalabb ifik kategóriá-
ban teljes volt a siker: Pásztor
Gábor első, Richard Kanala
második, Polyák Gábor a har-
madik helyet harcolta ki. A fel-
nőtt férfiak kategóriájában Du-
dáš Lajos végzett az első he-
lyen.

Gratulálunk!
-ok-

Az őszi idény focitáblázatai

Asztalitenisz-extraliga
A komárom–ipolysági csapat mérkőzései

Várjuk a pingpong szerelmeseit!

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

A 6. forduló sorsolása
Dec. 17., 16.00 – MSK Malacky – PK Komárom/Ipolyság
Dec. 18., 10.00 – ŠKST Bratislava – PK Komárom/Ipolyság

A Honti Múzeum és a Simonyi Lajos Galéria tisz-
telettel köszöni a Rozsnyó családnak, hogy meg-
őrizték és átadták az intézménynek a Rozsnyó Jó-
zsef hagyatékának részét képező rendkívül jelentős
helytörténeti gyűjteményt és kéziratanyagot. A gaz-
dag írásos és fényképanyagot tartalmazó kollekció
sok értékes információt tartalmaz városunk múlt-
jából.

Pálinkás Tibor
múzeum- és galériavezető

Köszönetnyilvánítás


