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A szerkesztőség álláspontja nem mindenben azonos az újságban közöltekkel. A kéziratok szerkesztésének, esetleges rövidíté-
sének jogát fenntartjuk. A hirdetések tartalmáért és nyelvhelyességéért felelősséget nem vállalunk.

2004. december 21-én 19. alka-
lommal rendezte meg az Ipolysági
Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium
Ipolyság város polgármesterének ku-
páját teremlabdarúgásban. Minden év
karácsony előtti napjaiban találkoznak
a város középiskolásai, hogy eldönt-
sék, kié lesz a polgármesteri serleg.
Idén az Ipolysági Középfokú Mező-
gazdasági Szaktanintézet /IKMSZ/
bizonyult a legjobbnak. Gólkülönbség
döntött az Ipolysági Szlovák Tanítá-
si Nyelvű Gimnázium /IG/ javára a
tavalyi győztes és rendező Ipolysági
Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázi-
um /IMTNYG/ előtt. A dobogóra
nem került fel az Ipolysági Szaktan-
intézet /ISZ/ és a Fegyverneki Fe-
renc MTNY Egyházi Gimnázium
/FFEG/ csapata.

Eredmények: IKMSZ – IG 1:0,
FFEG – ISZ 0:4, IMTNYG – IKMSZ
0:7, IG – FFEG 3:1, ISZ – IMTNYG
1:4, IKMSZ – FFEG 4:1, IG – ISZ
2:0, IMTNYG – FFEG 4:2, IKMSZ
– ISZ 4:2, IMTNYG – IG – 1:1.

Végeredmény: 1. Ipolysági Közép-
fokú Mezőgazdasági Szaktanintézet,
2. Ipolysági Szlovák Gimnázium, 3.
Ipolysági Magyar Tanítási Nyelvű
Gimnázium.

Az első három csapat átvette
Ipolyság polgármesterének oklevelét
és a torna helyezettjeinek kiírt serlege-
ket, a focisták és vezetőik pedig em-
lékplaketteket kaptak.
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Az egész évben végzett pedagógiai
munkát követően, ami napjainkban nem
csak a nevelés és az oktatás terén elvégzett
feladatokból áll, a középfokú mezőgazda-
sági szaktanintézet mellett működő szak-
szervezet vezetősége karácsonyi asztalite-
nisz-tornát szervezett alkalmazottai részé-
re.

A nagy sikert aratott sportrendezvény
már negyedik alkalommal került megren-
dezésre december 17-én. Az igen magas
színvonalú meccseknek, melyek három
asztalon folytak, az iskola tornaterme a-
dott otthont. Mivel a sportág egyik neves
női képviselője iskolánk matematika- és
tornatanára /Gál Nóra/, nem volt kérdéses
az első hely sorsa. A második és harma-
dik helyért óriási küzdelem folyt Petrezsél
Tibor mérnök és Holman Tamás között:
végül győzött a tapasztaltabb, vagyis Pet-
rezsél Tibor.

A mérkőzések szünetében s végén a fá-
radt versenyzők és vendégeik részére fris-
sítők álltak rendelkezésre.

A mérkőzéseket követően iskolánk igaz-
gatója, Bugyi István mérnök kihirdette
a végeredményt, gratulált a győzteseknek
és a résztvevőknek, majd átadta a díjakat.
Zárszavában megemlítette, hogy rohanó
világunkban egyre kevesebb idő jut egy-
másra, az emberi kapcsolatok ápolására,
ezért fontos az ilyen és hasonló rendezvé-
nyek szerepe minden munkaközösségben.

Mindenki győztesnek érezhette magát,
aki ütőt mert fogni, legyen az nyugdíjas
vagy fiatal, ügyes vagy kevésbé ügyes, a lé-
nyegen nem változtat: az ilyen találkozók-
ra szükség és igény van. Végül Békési Zol-
tán, a szervezőbizottság nevében ígéretet
tett arra, hogy a jövőben is folytatni kívánja
e téren a munkát. BZ

A Lévai járás nyolc Csemadok-alap-
szervezetének mintegy 100 tagja gyűlt ösz-
sze 2005. január 22-én Ipolyságon a Cse-
madok Lévai Területi Választmánya /TV/
által 9. alkalommal meghirdetett téli terem-
labdarúgó-tornán. A vándorserlegért az i-
dén a következő 7 alapszervezet csapata
küzdött: Ipolyság, Palást, Léva, Nagysalló,
Hontfüzesgyarmat, Lekér és Bori. Bár a
torna szabályzatának része az a kitétel,
hogy a pályán lévő csapatok mindegyiké-
ben legalább két 35 éven felüli játékos le-
gyen, a mérkőzések egyike-másika parázs
küzdelmet hozott. A torna első három he-
lyén – kitűnő sportteljesítmény után – a
következő csapatok végeztek: 1. Palást,
2. Léva, 3. Nagysalló.

Mivel a Zsilka László által Palócia vég-
várának elnevezett Palást együttese zsinór-
ban harmadszor nyerte el a kupát, az impo-
záns vándorserleg ezentúl tartósan az ot-
tani Csemadok-alapszervezet vitrinjét dí-
szíti. Az ötödik helyen végzett ipolysági
csapatban városunk Csemadok-alapszer-
vezetét a következő játékosok képviselték:
Bóna Sándor, Bogdány Gábor, Bukri
Ottó, Farkas Gyula, Gál Attila, Gál Gyu-
la, Galo János, Gyenes Péter, Páldy Ist-
ván, Püspöky István.

A városunkban már nyolcadszor meg-
rendezett teremlabdarúgó-tornát az Ener-
go-Bytos, Lipták József magángazdálko-
dó, a Fegyverneki Ferenc Egyházi Alapis-
kola és Gimnázium, az Ipolysági Városi
Hivatal, valamint az Ipolysági Középfokú
Mezőgazdasági Szaktanintézet támogatta.
Hozzájárulásukat ezúton is szeretnénk meg-
köszönni.

A mérkőzések után a rendezvényt Tö-
rök Alfréd, a Csemadok Lévai TV elnöke
értékelte, a díjakat pedig Duba Ernő, a
területi választmány titkára adta át.

Pálinkás Tibor

Ipolyság város polgár-
mesterének serlege

Karácsonyi
asztalitenisz-torna

Járási teremlabda-
rúgó-torna Ipolyságon

Köszönjük

Komáromi Jókai Színház
MY FAIR LADY

/musical/
Ipolyság, színházterem
Március 13., 19.00 óra

Ipolyság és Pereszlény jó érzésű
polgárai ezúton szeretnének köszö-
netet mondani Lőrincz Pál mérnök-
nek, a városi autóbuszjáratok üze-
meltetőjének, aki emberséges hozzá-
állásával mindig az utasok érdekeit
tartja szem előtt, legyen szó felnőttek
vagy gyerekek utaztatásáról.

CSEMADOK
IPOLYSÁGI ALAPSZERVEZET

Évzáró tagsági gyűlés
Február 26., 17.00 óra

Csemadok-székház

http://www.sahy.sk

