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O K TAT Á S

Az Ipolysági Művészeti Alapiskola 12
kiválasztott tanulója január 14-e és 16-a
között baráti látogatáson vett részt Buda-
pesten. A meghívás apropójául az a nem-
zetközi gyermekrajz-
kiállítás szolgált, ame-
lyen tíz európai állam
/Magyarország, Szlo-
vákia, Ausztria, Fran-
ciaország, Görögor-
szág, Írország, Len-
gyelország, Németor-
szág, Olaszország és
Szlovénia/ tehetséges
fiataljai mérték össze
tudásukat. A megnyi-
tón, amelyre az Árkád
üzletházban került sor,
részt vett Juraj Mi-
gaš, Szlovákia ma-
gyarországi nagykö-
vete, Lőwy János mér-
nök, Ipolyság  polgár-
mestere, Lendvay Ist-
ván mérnök, a városi
hivatal elöljárója és dr. Kolev Adrien, az
oktatásügyi és kulturális szakosztály veze-
tője. A vendéglátók részéről a Diadal úti
általános iskola igazgatónője, Olejnik Ilo-
na és a Bartók Béla Zeneiskola igazgatója,
Dely Csaba volt jelen a megnyitón. A ver-
senybe benevezett pályamunkákat külön-
böző díjakkal jutalmazták. A szlovákiai ta-
nulók közül bronz fokozatot ért el Alexan-
dra Hriagyelová, ezüst fokozatot Morva
Zsófia és Varga Viktória, arany fokozat-

ban pedig Bukor Zsófia részesült. Külön-
díjat kaptak még: Bukor Zsófia, Antal
Gábor, Morva Zsófia, Alexandra Hria-
gyelová, Varga Viktória és Turczi Ákos.

A kiállított képek megtekintése után büsz-
kén leszögezhettük, hogy bár csak egy kis
ország kisvárosából jöttünk, gyermekeink
pályamunkáinak színvonala elérte, sőt
időnként felülmúlta a nagy vetélytársak al-
kotásait. Gratulálunk a kis művészeknek,
tanárnőjüknek, Czibulya Líviának pedig
csak szorítani tudunk, hogy további pálya-
futása során is hasonlóan tehetséges nö-
vendékekhez legyen szerencséje, lelkese-
dése pedig még sok évig kitartson.

Másnap délelőtt városnézésen vettek
részt a gyerekek tanáraik kíséretében, dél-
után viszont már az esti koncertre kellett
összpontosítani. Bianka Némethová és
Kanta Gábor, Viera Rédliová tanítvá-
nyai zongorajátékkal léptek fel, Kanta
Róbert, Rédli János igazgató tanítványa

hegedült, Nagy Anna
és Rados Katalin, a-
kik Makovínyi Hed-
vig tanítványai, fuvo-
láztak. Matyó Mária,
Michňa Angéla ne-
veltje, énekelt és Csáky
Antal, aki Jónás Ber-
talan tanítványa, gitá-
ron játszott. Kíséretet
az egész műsorhoz
Viera Rédliová szolgál-
tatott. Annak ellenére,
hogy a tanulók először
vettek részt ilyen kon-
certúton, bizonyítot-
ták, hogy képesek szín-
vonalasan előadni a
megtanult darabot. A
budapesti szakemberek
is elismerő szavakkal

illették teljesítményüket.
Az egész látogatás nagyon kellemes

hangulatú volt, barátságok születtek mind
a gyerekek, mind a felnőttek között. A pe-
dagógusoknak a szakmai tapasztalatcsere
nagyon sokat adott. Egy olyan kis művé-
szeti alapiskola, mint az ipolysági, büszke
lehet arra, hogy méltón képviselte Szlová-
kia művészeti oktatását.

Gratulálunk.
Kolev A.

Ifjú művészeink remekeltek

Tisztelt polgártárs!
Engedje meg, hogy az ipoly-

sági Fegyverneki Ferenc Ma-
gyar Tanítási Nyelvű Egyházi
Alapiskola és Nyolcéves Gim-
názium nevében kívánjunk Ön-
nek boldog, békés, sikerekben
gazdag új esztendőt. (Kérdezi.)
Miért ezek a jókívánságok?

Itt a válasz. Először is el-
nézést kérünk, de ezeket a jókí-
vánságokat már tavaly kellett
volna átadni Önnek.

Már második éve biztosan
szépen díszítették lakását az is-
kola udvaráról eltulajdonított

A Csemadok Országos Tanácsa megbízásából a Csemadok
Rimaszombati Területi Választmánya, a Szlovákiai Magyar Vers-
és Prózamondók Egyesülete és a Szlovákiai Magyar Pedagógusok
Szövetsége meghirdette a XIV. Tompa Mihály Országos Vers-
és Prózamondó Versenyt.

A verseny fordulói:
1. Az osztály- és iskolai fordulókat az iskolák szervezik febr. 8-ig.
2. Körzeti fordulók – Léva: február 16.; – Zselíz: február 17.;

– Ipolyság: február 18.
3. Járási forduló: március 11., Zselíz.
4. Országos elődöntő és döntő: április 21–24., Rimaszombat.

A felkészüléshez valamennyi pedagógusnak és diáknak sok
sikert és kitartást kívánunk!

Az Érsekújvári Regionális Művelődési Központ
ipolysági kihelyezett irodája

Új évi jókívánságok
fenyőfák. Ígérjük, hogy a még
megmaradt fenyőfákról egész
évben gondoskodni fogunk, ad-
dig is alattuk iskolánk tanulói
pihennek majd.

Ha újra december lesz, és vár-
juk a karácsonyt, biztosan meg-
látogat minket. Mi majd nyitva
hagyjuk a kaput, ne kelljen a ke-
rítésen átvinni a díszítésre való
fenyőfát, nehogy megsérüljön
Ön, esetleg a nekünk búcsút in-
tő fenyőfa is.

Az iskola igazgatósága,
valamennyi pedagógusa,

alkalmazottja és tanulója

XIV. Tompa Mihály Országos Vers-
és Prózamondó Verseny


