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Imrich Morvay

Prepáč, Imro, že som ťa nepodržal...
/Namiesto nekrológu/

(1928 – 2005)
Pred mesiacom sme
sa navždy
rozlúčili s Imrichom Morvaym. Navždy nás opustil človek
s priamym
charakterom,
ochotný pomáhať spoluobčanom, Šahan srdcom i
dušou.
Imrich Morvay sa narodil 1. augusta 1928 vo Vinici.
Po skončení štúdií v roku
1948 nastúpil na svoje prvé
pracovisko v oblasti riadenia
zdravotníctva v Bratislave.
Túžba po domove ho ale viedla v krátkej dobe ku zmene
pracoviska: nastúpil na finančné oddelenie Krajského
národného výboru v predsa
len bližšej Banskej Bystrici.
Do Šiah sa vrátil v roku 1953,
keď sa stal pracovníkom Okresného národného výboru
v Šahách. Od roku 1960 sa
staral o finančné záležitosti
nášho mesta i regiónu v zodpovedných funkciách Mestského národného výbo ru
v Šahách. V období do svojho odchodu do dôchodku sa
pričinil aj o rozvoj kultúrne-

ho života a
školstva nášho mesta.
Svoje pôsobenie na mestskom úrade
ukončil v roku 1989 ako
vedúci finančného oddelenia. Svoj žurnalistický talent a entuziazmus prejavil
už v 60. rokoch, keď redigoval a sčasti aj písal dvojjazyčné mestské novinyIpeľ – Ipoly.
Po obnovení Hontianskych
Listov – Honti Lapok v roku
1992 bolo takmer samozrejmosťou, že sa stal členom redakčnej rady nášho mesačníka, ktorú funkciu zodpovedne a svedomite vykonával až
do poslednej chvíle svojho
života. Neobyčajný pracovný elán a lokálpatriotizmus
prejavil od roku 1996 aj ako
administratívny pracovník a
lektor Hontianskeho múzea
a galérie.
Vyhasol dlhý, produktívny život. Opustil nás jeden
z ľudí, ktorí formovali moderné Šahy. Budeme naňho
spomínať s vďakou a priateľstvom.
Mgr. Tibor Pálinkás

V Krupine bola „meštianka”
a dvojročná obchodná škola,
v Šahách bolo osemročné gymnázium. /Vtedy iné ani nejestvovalo./ Neviem už, u koho vznikla iniciatíva, aby sme usporiadali
recitačné preteky medzi týmito
školami. Ale stalo sa. Krupinčania prišli do Šiah. V mladšej kategórii zvíťazili jasne Krupinčania – obsadili všetkytri prvé miesta. Nečudo, veď na ich škole pôsobil vtedy Karol Chovanec,
ktorý bol celoslovensky uznávaný ochotnícky režisér. Česť
našej školyzachraňovala terciánka Katka Litterová s Rázusovou
Modlitbou dieťaťa, ktorú predniesla svojskyprecítene, veď len
prednedávnom jej tragicky zahynula matka. Ale na Krupinčanky to nestačilo.
No v staršej kategórii tomu
bolo inak! Aj tam sme sa síce
zhodli /aj ja som bol v porote/,
že prvé miesto patrí Krupinčanke Pritzovej, ale silne jej konkuroval môj spolužiak Imro Morvay s básňou Mor ho! Veď čo
ho stálo už len to, že sa celú báseň naučil naspamäť! /Ovládanie básne spamäti bolo jedným
z hodnotiacich kritérií./ Veď ešte sotva ovládal slovenčinu! Aj
vo vlastnom prednese oboch bol
rozdiel: Krupinčanka recitovala
„civilnejšie”, zatiaľ čo Morvay
svoju báseň „vykričal”. Aj to

P oďakovanie
Mgr. Tibor Pálinkás, vedúci
Hontianskeho múzea touto cestou
ďakuje všetkým darcom za darované predmety, čím obohatili
zbierku múzea.
Mená darovateľov: Imrich
Morvay, Pavel Páterka, Michal
Lacho, Vojtech Gál, Zoltán Molnár, Vojtech Dangl, Pavel Korpás,
Jozef Hárs, Judita Somsiová, József Végh, Jozef Riedly, Marta
Bendíková, Kristína Kapuszta,
Zsolt Gáspár, Pavel Hraško, Mihovics István, Václav Furmánek,
Slavomír Katkin, Gabriel Nevi-
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zánszky, Viliam Koza a manželka,
František Hengerics, Eva Berényiová, Zoltán Csemniczky, Mária Pásztorová, Ján Pleva, Helena
Reznicseková, Csaba Szmrecsányi, Ing. František Danis, Ľubica
Poliaková, Anna Barátiová, Adrien Kutaková, Vojtech Bendík,
Oto Orlai, Karol Kovács, Zoltán
Fejér, Ladislav Tipary;
Kortárs Magyar Galéria, Obecný úrad vo Veľkých Túrovciach,
Katona Lajos Városi Könyvtár vo
Váci, Mestský úrad Šahy.
Mgr. Tibor Pálinkás

mohol byť argument v prospech
Morvayho. Ten fakt, že boli básne prednesené rôznym štýlom,
mohol byť dôvodom, aby sme
sa aspoň poškriepili. Možno, že
som Imra aj navrhol na prvé
miesto, ale dosť nesmelo, takže
ma prehlasovali... Možno, že
som sa hanbil presadzovať svojho spolužiaka, aby som nevzbudil dojem neobjektívnosti... Takých „možno” by sa – možno –
našlo aj viac. Keď už bolo po
pretekoch, keď už Krupinčania
odišli, tak sa mi to v hlave rozležalo: mal som byť viac agresívny, veď skutočne Morvay bol
lepší.
Nepamätal by som si to, keby ma to nebolo mrzelo. Až dnes,
keď píšem tieto spomienky,
mám možnosť sa Morvaymu
ospravedlniť. Takže: prepáč,
Imro, že som ťa vtedy nepodržal, nebojoval viac o tvoje prvenstvo!
Dovetok: Bol som akurát vlani v Šahách, keď som sa dozvedel, že ťa odviezli do nemocnice. Ale keď som ťa videl na fotografii v HL, ako preberáš Cenu mesta Šahy, tak som si pomyslel, že si nad chorobou zvíťazil a že si budeme na jar môcť
pospomínať na študentské časy.
Ale osud chcel ináč.
Česť tvojej pamiatke!
Juraj Pertzian

Slovenský vodohospodársky podnik, š. p.,
odštepný závod Banská Bystrica,
závod Povodie dolného Hrona a dolného Ipľa,
Levice
pozýva širokú verejnosť na

SVE TOVÝ D EŇ VO DY,
ktorý sa uskutoční v Šahách dňa 21. marca
od 9.00 do 13.00 hod. na Kapitulskej ulici
(voľné priestranstvo pri moste cez Ipeľ).
Uvidíte ukážky techniky používanej
pri povodňnových a havarijných zásahoch,
pozrieť si môžete informácie o firme,
ako aj o celom vodnom hospodárstve.

