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Drága Jóska Bará-
tom!

December közepén
még otthonodban jó-
ízű t  beszélget tünk
múltról, jelenről meg a
terveidről is. Bár tuda-
tosítottuk, hogy a kö-
zelmúltban megingott
az egészségi állapo-
tod, szellemi frissessé-
gedből azt  olvastam
ki, hogy még sokáig itt maradsz csa-
ládod és barátaid körében. A Gondvi-
selés másképp döntött. 2005. február
6-án búcsút intettél földi világunknak.

Nehéz volt tudomásul venni ezt a
könyörtelen tényt. Csaknem 40 éves
barátságunk alatt megszállott szerve-
zőként, örökmozgó és mozgató köz-
életi emberként ismertelek, akinek
mindig volt üzenete embertársaihoz.
Eddig is így éltél tudatunkban, s így
őriz meg a jövőben is téged az ipoly-
ságiak és a környékbeliek egyéni és
kollektív emlékezete.

A véres XX. század gyermekeként
mindig ott őrködtél magyarságunk
védőbástyái közelében. Alapító tagja
voltál az 1949. november 13-án ala-
kult ipolysági Csemadok-alapszerve-
zetnek. A magyar szó, a magyar mu-
zsika fáradhatatlan propagálója voltál
a színpadon, az utcai beszélgetések-
kor vagy a formálódó szervezet veze-
tőségi és tagsági gyűlésein. Az idő-
sebb ipolyságiak és környékbeliek jól
emlékeznek azokra az operett-előa-
dásokra, melyek megmozgatták a vá-
ros és környéke lakóit, s amelyeket
te rendeztél. Az az elképzelés ösztö-
kélt, hogy a magyar operettkultúra
legjobb darabjait közkinccsé kell ten-
ni. Ott voltál a háború utáni magyar
nyelvű oktatás helyi szorgalmazóinak
lelkes táborában is. A ma Honti Kul-
turális Napok néven is ismert rendez-
vénysorozat kezdeményezői között is
erjesztőként serénykedtél.

1968 morgalmas napjaiban, de a
70-es évek nyomasztó légkörében is

mindig a kultúraszer-
vezők csapatát erősí-
tetted. Szorgalmazá-
sodnak köszönhető,
hogy Ipolyság és kör-
nyéke filmbarátai lát-
hatták – városunk mo-
zijában is – a Fekete
város című Mikszáth-
regény sikeres filmvál-
tozatát. Matics Pállal,
a szalkszentmártoni

múzeumbarátok elnökével, illetve
Majsai Károllyal, a szalkszentmártoni
Petőfi Múzeum akkori igazgatójával
évtizedekig fáradhatatlanul szőtted és
ápoltad a két település – Ipolyság és
Szalkszentmárton – kulturális együtt-
működését. Ennek eredményeként
többször is sor került településeink
együtteseinek műsorcseréjére. Szalk-
szentmárton és annak Petőfi Múzeu-
ma csaknem két évtizeden át zarán-
dokhelyévé vált a nemzeti öntudat fel-
töltésére sóvárgó ipolyságiaknak.

Emlékezetesek az általad szerve-
zett budapesti színházlátogatások, a
különböző honismereti kirándulások,
de a tömegeket mozgató, hagyomá-
nyossá nemesült farsangi Csemadok-
bálok is. Városod történéseiről, múlt-
járól és értékeiről több szlovákiai ma-
gyar újságban is beszámoltál. Doku-
mentumgyűjteményed forrásértékű
tükre, fontos adaléka Ipolyság XX.
századi történelmének.

Drága Jóska barátunk! Hiányozni
fogsz szerető feleségednek, lányaid-
nak és unokáidnak, de azoknak az is-
merőseidnek, barátaidnak és küzdő-
társaidnak is, akikkel az elmúlt több
mint fél évszázadban egy közösség,
egy város kulturális életének gazdagí-
tásán fáradoztál. A Csemadok-tag-
ság, ismerőseid és barátaid nevében,
valamint a saját nevemben mondom
a búcsúszavakat:  Pihenj békében!
Emléked megőrizzük!

Korpás Pál
/Elhangzott 2005. febr. 9-én az

ipolysági temetőben./

Csemadok-évzáró
A Csemadok Ipolysági Alapszervezete

február 26-án tartotta évzáró közgyűlését
a szervezet székházában.

A gyűlést Pálinkás Tibor megbízott el-
nök nyitotta meg és vezette. Elnöki beszá-
molójában szólt arról a mintegy tucatnyi
kulturális rendezvényről, melyeket a Cse-
madok önállóan vagy más egyesületekkel,
intézményekkel szervezett. Hagyományo-
san társrendezője a március 15-i emlékün-
nepségnek, az adventi koncertnek stb.
Rendszeresen részt vesz a különböző ko-
szorúzási ünnepségeken.

Štrba Péter pénztáros a 2004-es gaz-
dálkodás mérlegét vonta meg, Nozdrovic-
ký Péter pedig az ellenőrző bizottság je-
lentését olvasta fel.

A vitában többen szorgalmazták, hogy
a szervezetnek alapos megújulásra van
szüksége. Hozzászóltak a vezetőség által
majd kiegészítendő 2005-ös munkaterv-
vázlathoz is.

Tekintettel arra, hogy az évzáró tisztújí-
tó közgyűlés is volt, megválasztották az
új vezetőséget és ellenőrző bizottságot is:
Pálinkás Tibor /megbízott elnök/, Béres
Gábor mérnök /alelnök/, Tóth Tibor
/titkár/, Štrba Péter /pénztáros/, Köteles
Judit, Jámbor Mónika, Lendvay Tibor,
Kajtor Pál mérnök, Korpás Pál /vezető-
ségi tagok/; az ellenőrző bizottság: Bélik
György /elnök/, Nozdrovický Péter és
Tamás András.

Az évzáró tagsági gyűlést köszöntötte
Duba Ernő, a Csemadok Lévai Területi Vá-
lasztmányának megbízott titkára és Bélik
György alpolgármester, az MKP helyi szer-
vezetének elnöke, az Országos Tanács tagja.

A gyűlésen az OTP Bank ipolysági fiók-
intézetének képviselője  tájékozatta a meg-
jelenteket a többfunkciós Csemadok-bank-
kártyáról.

Határozat elfogadásával és elnöki zár-
szóval ért véget a gyűlés. /korpás/

Jobbról: Pálinkás Tibor, Duba Ernő,
Béres Gábor, Nozdrovický Péter és

Štrba Péter
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