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Quo vadis, MKP-képviselők...?
/avagy egy „Állásfoglalás” feltárása/

Tisztelt Olvasó!
Sokáig töprengtem, reagáljak-e a

Honti Lapok – Hontianske listy februári
számában Állásfoglalás címmel megje-
lent cikkre.

Úgy érzem azonban, kötelességem a
tisztelt olvasót tájékoztatni a valóságról,
mert ami az idézett cikkben olvasható,
az nem más, mint az egyik fél szépítése
és a másik fél bemocskolása.

Először is szeretném kijelenteni, hogy
nekem nincs az ipolysági képviselő-tes-
tületben ellentáborom. Azért lettem füg-
getlen képviselő, hogy mindig a többség
érdekeit képviselhessem, s ne valame-
lyik pártét.

A cikkben az MKP képviselői felso-
roltak mindenkit, aki nem az ő elképze-
léseik szerint szavazott, felsorolták a
függetleneket, a más párthoz tartozókat,
sőt még egy MKP-tagot is.

Az ipolysági kórház körüli gondok
nem most kezdődtek, sajnos, most csú-
csosodtak ki. Sok rendhagyó és rendkí-
vüli ülés volt már a kórház gondjainak
megoldása ügyében. Sok vita és komp-
romisszum után végül született egy kö-
zös döntés: azt a vagyont, amit a kórház
nem használ, és amire ezután sem lesz
szüksége, eladásra bocsájtjuk. Az így
befolyt összegből rendezhetjük a Szo-
ciális Biztosítóval szembeni tartozásun-
kat, és ezzel a tettel elháríthatjuk az exe-
kúciót a kórházzal szemben. A kórház
pedig vissza tudja fizetni részletekben
a tartozását a városnak. Öt ingatlan jött
számításba, ezeket minden akadály nél-
kül el lehetett volna adni, rövid időn be-
lül vevőt is lehetett volna rájuk találni!

S most értünk, kedves olvasó, ahhoz
az ominózus szavazáshoz, amely miatt
„meg kell mozdítani városunk és régiónk
lakosságát”, s meg kell menteni mindazt,
amit „őseink örökségül hagytak ránk”.

Hiába érveltünk amellett, hogy ad-
junk el egy olyan területet, amelyen éve-
ken keresztül csak gaz nő, viszont jó he-
lyen fekszik, és szép összegért rövid i-
dőn belül eladható! Azt is hiába mond-
tuk, nem értették meg az urak, hogy a
jogilag rendezetlen ingatlan eladása
képtelenség, mert csak hónapok múlva
tudjuk eladni, s kifutunk az időből. (A
poliklinika épületéről van szó, ahol je-
lenleg is nyolc rendelő müködik.) Hiába
érveltünk, fáradozásunk hiábavaló volt,
minden indokkal szemben találtak kifo-
gást.

S akkor többen is kértük képviselő
társainkat: ha ekként nem rendezhető a
kórház ügye, akkor mondják meg, sze-
rintük hogyan menthető meg a kórház?
Netán úgy, ahogy Zselízen is tették, ahol
a sok huzavona miatt a kórház végleg
megszűnt? Vagy az egész csak egy szín-
játék, tisztelt MKP-klubtagok? Mert úgy
tűnik, a nyilvánosság felé azt mondják,
hogy igen, meg kell menteni a kórházat,
de amikor a kellemetlen döntésekért név
szerint kell vállalni a felelősséget, akkor
visszakoznak, azt nem vállalják, mert
azzal romlik a jó hírük vagy a párté, és
ez a választáskor nem számít jó pontnak.

A cikkben nagyon jól és helyesen je-
gyezték meg, hogy dr. Tóth a kórházat
érintő kérdésekben (és nem máskor)
nem úgy szavaz, ahogyan azt a klub a-
karja, hanem együtt az állítólagos „el-
lentáborral”. Nem lehetséges az, tisztelt
olvasó, hogy dr. Tóth – aki hosszú évek
óta a kórház dolgozója – azért szavaz
másképpen, mert jobban átlátja a kórház
helyzetét?

Végezetül én is mindent megteszek
és elkövetek azért – ha jót tesz ez a hír-
nevemnek, ha nem –, hogy az ipolysági
kórház megmaradjon kórháznak, s to-
vábbra is a város és a régió betegeinek

százait tudják benne gyógyítani.
Én is ehhez kérem városunk és régi-

ónk minden józanul gondolkodó polgá-
rának a támogatását, nemzetiségtől és
párttól függetlenül.

Hajdú András
Ipolyság város képviselője

Ui.: Tájékoztatásképpen: a cikkben
leírt „melyet őseink örökségül hagytak
ránk” kifejezéshez még talán annyit te-
szek hozzá, hogy az ipolysági kórház
alapításától fogva mindig is állami intéz-
mény volt, soha nem képezte a város va-
gyonát, egészen 2003. január 1-jéig, a-
mikor is a város egy törvény értelmében
megkapta az államtól minden hozzá tar-
tozó ingó és ingatlan vagyonával együtt.

Körzeti vers- és pró-
zamondó verseny 10. oldal
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Postaláda – névtelen vonal
A városháza előcsarnokában elhelye-

zett postaládában talált olvasói észrevé-
telekre válaszolunk.

Manapság a tévében sokat foglalkoz-
nak a zsidó nép történetével, a zsidó-
problémával a II. világháború alatt.
Vajon hogy és mikor kerültek a zsidók
Európába. Szeretném, ha legalább rövi-
den írnának e témáról.

– A kérésre Danis Ferenc helytörténész
válaszol.

„A zsidó nép őshazája valószínűleg
Asszíriától a Földközi-tengerig terjedt.
Több évezredes hagyományokon és az
egyistenhiten alakult ki nyelvük, a héber
nyelv is. Irányító tanításuk a Talmudban
van összegezve, erkölcsi-vallási tanításai-
kat a Tóra tartalmazza.

Hosszú vándorlások során az egyipto-
mi rabságból Mózes vezette ki őket a Si-
nai-félszigetre, ahol a hegyen megkapták
Istentől a törvényeiket kőtáblákba rögzít-
ve. Izrael önálló birodalma i. e. 722-ig tar-
tott, amikor előbb szír, majd római uralom
alá kerültek. Időszámításunk után 66-ban
fellázadtak ellenük (ez volt a »zsidó hábo-
rú«), ezt Titus leverte katonáival, Jeruzsá-
lemet feldúlta, és a zsidóságot szétszórta.
Így kerültek Európába is. Az egész közép-
korban sok üldöztetésen ment keresztül a
zsidóság, ezért is gettókba tömörülve lak-
tak, így is a »pogromok« kisebb népirtást
jelentettek. Csak lassan, főleg a francia
forradalom győzelme után kaptak polgár-
jogokat, Magyarország területén 1848-
után. A szabadságharc előtti években a
törvény szerint a bányavárosok közelében

tilos volt letelepedniük, így 1825-ig csak
7 személy kapott erre a megyétől enge-
délyt /ügyvédek, orvosok/. Utána tömege-
sen telepedtek le megyénk területén: 1850-
ben már 833 személy, 1869-ben 2247, vé-
gül 1890-ben 2863-an laktak Hont megyé-
ben.

A német »faji« törvények alapján Euró-
pa különböző országaiból 6 millió sze-
mély haláltáborokban végezte, főleg az
1939–1944 közötti években. A világon
szétszórt zsidóság ezért követelte az
ENSZ-től, hogy tegye lehetővé az új zsidó
állam létrehozását, ami 1948-ban meg is
történt. A jelenlegi állapotok a palesztinok
és a zsidók között visszatükrözik hányatott
történelmüket is.”

Városunk lakosai aláírásukkal hite-
lesített levélben kérik a városvezetést,
hogy intézkedjen a temetővel kapcsola-
tos problémák mielőbbi megoldása
ügyében.

– A temetővel kapcsolatos problémák
számunkra is ismeretesek, ezért még az
említett levél kézhezvétele előtt 2006. feb-
ruár 7-én kezdeményeztünk egy megbe-
szélést a Chryzantéma temetkezési vállalat
képviselőivel, melyen jelen voltak a köz-
rendi szakbizottság, a városi és az állami
rendőrség képviselői is. Kialakítottunk
egy közös álláspontot a temető üzemelte-
tése körüli problémák megoldására, mely-
nek néhány eredményéről már most be tu-
dunk számolni. A Chryzantéma február
15-éig kijavíttatta a temetőkapukat, ill.
megoldotta zárását és nyitását, ami – töb-
bek között – egy új alkalmazottuk feladat-

köre lesz. Ez az jelenti, hogy a temető a
téli időszakban (november 6-tól április 15-
ig) 8.00-tól 18.00-ig látogatható, a nyári-
ban (ápr. 16-tól nov. 5-ig) pedig 6.00-tól
20.00 óráig.

A városi hivatal március 15-ig megja-
víttatja a megrongált kerítésrészeket /kb.
80 m/. A nyári időszakban a közhasznú
munkavégzés keretében segítséget biztosí-
tunk a fűnyíráshoz is. Mind az állami,
mind a városi rendőrparancsnok ígéretet
tett, hogy továbbra is rendszeresen fogják
ellenőrizni a temetőt, sőt ha szükséges, az
üzemeltető jelzésére is közbelépnek.

A hivatal felhívta az üzemeltető figyel-
mét a temetkezésről szóló 470/2005 Tt.
sz. törvényben foglalt kötelezettségeire: új
üzemeltetési rendtartás kidolgozására, a
sírhelyek és kripták bérbevételéről kidol-
gozandó szerződésekre, ill. a kiadott hesír-
helyek pontos nyilvántartására.

A Chryzantéma képviselője február 20-
i megbeszélésünkön jelezte, hogy az 5
nappal azelőtt megjavított kaput 20-án
reggelre ismét kitörték. Érthetetlen, hogy
egyes lakótársaink számára semmi sem
szent. Meggyőződésem, hogy polgáraink
többségének érdeke, hogy a temetőben a
hely szellemének megfelelő viszonyok u-
ralkodjanak. E cél elérése érdekében az
önkormányzat minden lehetséges eszközt
igénybe fog venni. Egyúttal kérjük a lako-
sokat, hogy a temetői rendzavarókkal
szemben ne legyenek elnézőek, hanem je-
lezzék azt vagy a temető üzemeltetőjének
/Chryzantéma/ vagy a városi hivatalnak.

További észrevételeiket, kérdéseiket
elektronikus postán is elküldhetik, e-mail
címünk: prednosta.msu@sahy.sk.

Lendvay István
a VH elöljárója

Ipolyság város árverésre bocsátja
a régi (II.) poliklinika épületét (587.
hsz.) a hozzá tartozó 818 m2-es telek-
kel együtt.

Kikiáltási ár: 1 300 000 korona.
Az árverésre 2006. március 16-án

14.00 órakor kerül sor a városháza szín-
háztermében /Ipolyság, Fő tér 1./.

 Részvételi díj licitálóknak 200 koro-
na, belépődíj nézőknek 20 korona.

Lőwy János mérnök
Ipolyság polgármestere

Árverés
Először történt polgármesteri vétó

Az ipolysági képviselő-testület 37.
soros ülésére 2006. február 28-án ke-
rült sor.

A polgármester megindokolta a
dialízis épületének eladását megaka-
dályozó vétóját. Döntés született a ré-
gi poliklinika épületének eladásáról.
Az interpellációs kérdések java része
a már eddig is többször felvetett téma-
körökre irányult.

A képviselők tudomásul vettek több
jelentést /a nyugdíjasklub tevékenysé-
géről, a sportklubok tavaszi felkészült-
ségéről, az iskolai beiratkozásokról,
a városi vagyon leltározási eredmé-

nyéről és az ipolysági munkanélküli-
ségről/. A képviselők beleegyezésüket
adták, hogy a megüresedett Janko
Kráľ utcai iskolai pavilon alsó két he-
lyiségét a nyugdíjasklub használja.

Jóváhagyták továbbá a városi rend-
őrség és a Műszaki Szolgáltatások Ü-
zeme 2005-ös tevékenségéről, vala-
mint a főellenőr tavalyi második félévi
ellenőrzéseiről szóló jelentést.

A több mint négyórás ülés polgár-
mesteri zárszóval ért véget.

/Az ülésről bővebben a Hontianske
listy hasábjain olvashatnak./

-š-
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2006-ban

Márc. 11-ig – József Attila-emlékkiállítás /festmények/
a városi könyvtárban

Márc. 2. – Kiállítás az Ipolysági Művészeti Alapiskola
diákjainak munkáiból a Simonyi Lajos Galériában.
Megnyitó 15.00 órakor. A kiállítás márc. 31-ig tart
nyitva.

Márc. 7., 9.00 – Nyugdíjasok klubja a könyvtárban.
Vendég Danis Ferenc mérnök, Ipolyság város
krónikása

Márc. 9., 9.00 – Szlovákiai Magyar Gimnáziumok
Országos Bajnoksága röplabdában /lányok és
fiúk/ a gimnázium tornatermében

Márc. 15., – Március 15-ei emlékünnepség az 1848/49-es
szabadságharc tiszteletére

– 15.45 – Gyertyás megemlékezés, koszorúzási em-
lékünnepség a megbékélés kapujánál a temetőben

– 17.00 – Emlékműsor a városháza színháztermében,
vendégszónok: Gyurovszky László

Márc. 21., 9.00 – Nyugdíjasok klubja a városi könyv-
tárban. Vendég dr. Kolev Adrienn, a városi hivatal
oktatásügyi, kulturális, sport- és ifjúsági osztályá-
nak vezetője.

Márc. 23., 19.00 – a kassai AMC Trio Jazz koncertje a
Piccolo Caféban /Menora Saag Centrum Artis/

Március második fele – Kemp Zsuzsa /Szekszárd/ pasztell-
képeinek kiállítása a Menora Saag Centrum Artisban

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

gyakorlata a városi könyvtárban

– A Lőwy János polgármester vezette városi és művészeti a-
lapiskolai küldöttség részt vett egy budapesti gyermekrajz-kiállí-
tás megnyitóján /jan. 27./.

– Lőwy János mérnök, polgármester és Lendvay István
mérnök, hivatalvezető az SZK Kulturális Minisztériumában tár-
gyalt a városban rendezendő kulturális események állami támoga-
tásáról, majd a Szociális Biztosító igazgatótanácsának alelnöké-
vel a kórház tartozásának rendezéséről folytattak megbeszélést
/jan. 31./.

– Az Ipolynyéki Községi Hivatalban találkoztak kistérségünk
polgármesterei, hogy megtárgyalják azoknak az ún. vállalkozói
inkubátoroknak az elhelyezését, amelyek a kis- és középvállalko-
zók segítését szolgáló projekt keretében kerülnek megvalósításra
/febr. 2./.

– A városi hivatalban folytatott munkamegbeszélésen a város
vezetői és az alapiskolák igazgatói megtárgyalták az alapiskolák
2006-os finanszírozásával kapcsolatos kérdéseket. Megállapítot-
ták, hogy az eddigi információk alapján az idei évben kevesebb
összeg jut az alapiskolák működtetésére /febr. 3./.

– Lőwy János polgármester és Lendvay István hivatalvezető
a Szlovák Gázművek nyitrai és zólyomi kirendeltségének képvi-
selőivel tárgyalt a tesmagi gázvezeték-hálózat építéséről. Szóba
került a leendő ipari zóna gázvezetékét elemző tanulmánytervezet
elkészítése is /febr. 7./.

– Polgármesterünk Szécsény város polgármesterével folyta-
tott megbeszélést az Interreg III projekt keretében megvalósuló
határon átnyúló együttműködésről /febr. 7./.

– A városi hivatal tanácstermében tartotta ülését a Hont–Ipoly
Menti Városok és Falvak Társulása /febr. 8./.

– A polgármester és a hivatalvezető a Lidl üzletlánc képvise-
lőivel tárgyalt. Az Ipolyságon tervezett bevásárlóközpontot még
ebben az évben szeretnék megépíteni /febr. 10./.

– A polgármester budapesti, váci és szécsényi projektmene-
dzserekkel tárgyalt a határon átnyúló együttműködést támogató
projektek kidolgozásáról.

– Lőwy János részt vett két civil szervezet /Ipolyság város Pe-
csétje, Honti Múzeum és Galéria Baráti Köre/ ülésén /febr. 17./.

– A polgármester Mária Šimková mérnökkel, a Szociális
Biztosító igazgatótanácsának alelnökével tárgyalt a kórház 2003-
as adósságának rendezéséről /febr. 18./.

– A polgármester részt vett az Ipoly Eurorégió elnökségi ü-
lésén /febr. 20./.

– A polgármester részt vett a Pőstyénben megtartott Szlová-
kiai Városok és Falvak Társulása tanácsának kétnapos ülésén
/febr. 21–22./.

– A városi hivatal tanácstermében megtárgyalták a Műszaki
Szolgáltatások Üzemének 2005-ös gazdálkodásáról szóló jelen-
tést /febr. 23./.

– A városi könyvtárban bemutatták Danis Ferenc Šahy /Ipoly-
ság/ című szlovák nyelvű kiadványát, amit a polgármester Ipoly-
vízzel „keresztelt” meg /febr. 24./.

– A polgármester nagykürtösi partnerével tárgyalt a Vállalko-
zói inkubátorok elnevezésű projekt megvalósításáról /febr. 27./.

-ly-

      Ipolysági újszülöttek
Oroszlány Péter  –  2006. január 27.
Šarközi Nikolas  –  2006. február 21.
Paulenka Emma  –  2006. február 26.

        Elhunytak
Paulen Mária /* 1946/  –  január 16.
Németh Stanislav /* 1973/  –  január 31.
Dúcky József /* 1957/  –  február 3.
Kovács Adrián /* 1967/  –  február 6.
Hemlik Ilona /* 1925/  –  február 9.
Dombi Ilona /* 1922/  –  február 9.
Varga Ilona /* 1923/  –  február 10.
Mojžiš Etel /* 1919/  –  február 11.
Kutník Ilona /* 1942/  –  február 12.
Šuľan Daniel /* 1932/  –  február 12.
Koreň István /* 1936/  –  február 20.
Varga István /* 1913/  –  február 24.
Kiss Gyula /* 1923/  –  február 25.
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Az Új Szó február 17-i szá-
mában, a Gondolat című mel-
lékletben olvastam Vajda Bar-
nabás terjedelmes cikkét, mely-
nek címe: Már biztosan haza-
kerülnek a sárospataki köny-
vek. Már több mint 60 éve ván-
doroltak-presvedtek Orosz-
ország /vagy a Szovjetunió/ kü-
lönböző intézményeinek /könyv-
tárainak/ nem mindig kímélő
raktáraiban, helyiségeiben. A
sokáig felszabadítónak titulált
szovjet hadsereg élt a minden-
kori hódítók /győztesek?/ bar-
bár jogával, s vitt vagy pusztí-
tott minden értéket, ami a le-
győzöttek háza táján keze ügyé-
be került.

Putyin Oroszországában
2006-ra megérett egy gesztus-
értékű elhatározás, hogy a több
mint 4000 Magyarországról el-
hurcolt műkincsből 136, főleg
XVI–XVII. századi könyvet,
ősnyomtatványt visszaad jogos
tulajdonosának, a sárospataki
református kollégiumnak. A
többi műkincs sorsa pedig még
a jövő zenéje.

Ugyanez még nem mondha-
tó el az Ipolyságról 1924-ben
Selmecbányára szállított múze-
umi tárgyakról, könyvekről.
Máig nem történtek meg azok
a nélkülözhetetlen lépések, tár-
gyalások az illetékesek szint-
jén, melyek eredménye az len-
ne, hogy Ipolyságra visszake-
rüljenek a „trianoni” szellem-
ben városunkból „elszállított”
muzeális értékek.

A könyvvel történő barbár
bánásmód másik helyi /ipoly-
sági/ „eredménye” a volt Szon-
di Gimnázium értékes könyvtá-
rának szinte teljes pusztulása.
Élő tanúk vannak rá, hogy az
1945 utáni féktelen magyarel-
lenesség a szabad ég alá „taka-
rította” a gazdag könyvállo-
mányt. Csak néhány példányt
őrzött meg az ebben az esetben
pozitívnak minősíthető egyéni
ügyeskedés.

Siralmas látvány, ha a ku-
kákban vagy körülöttük értéktá-
roló könyvek halmaza hever. A
méltatlan utódok így „sáfárkod-
nak” nagyszüleik vagy szüleik
örökségével. A részegesek pe-
dig egy kupica áráért képesek
eladni becses kiadványokat.

A könyvtől való viszolygás
gyakran előforduló megnyilvá-
nulás a vadkapitalizmussal fer-
tőzött egyes vállalkozói vagy
képviselői körökben. Hevesen
felfortyannak, ha valaki a könyv-
állomány gyarapítása, felfrissí-
tése érdekében több pénzt sze-
retne látni az egyes intézmé-
nyek költségvetésében. Meg-
győződésem szerint egy nem-
zetiségileg vegyes területen ne-
héz könyvvásárlást tervezni, fo-
lyóiratokat rendelni évi 70 ezer
koronából. Ha tudatosítjuk,
hogy ebből magyar és szlovák
könyveket, illetve újságokat és
folyóiratokat is finanszírozni
kell, bizony olyan következte-
tésre jutunk, hogy ennyit egy
könyvbarát és rendszeres sajtó-
vásárló is elkölt.

Mondom mindezeket a kissé
elhalványuló könyvhónap, már-
cius alkalmával. Mondom ezt
olyan meggyőződéstől ihletet-
ten, hogy a könyv új meglátá-
sok, serkentő egyéni és közös-
ségi látomások, jövőképek,
gondolatok ébresztője. Demok-
ratikus magatartást sarjaszt az
emberben, s közben nem nyű-
gösen megátalkodott kolonc,
mint a televízió, internet stb.
Évszázadok nemzedékeinek is-
meretforrása s elődeink tudásá-
nak, felismeréseinek gazdag
tárháza.

A könyvtár a könyvek társa-
dalma, közössége, emberi mi-
voltunk minősítő bizonyítvá-
nya. Elvárja a kellő tiszteletet
és az érdemi odafigyelést nem-
csak a könyvhónapban, hanem
az évek, évtizedek és évezredek
minden napján.

Korpás Pál

1848. március 15-e a magyar irodalom kifogyhatatlan ihletfor-
rása. Nemcsak a kortársakat, hanem későbbi korok művészeit, íróit,
költőit is alkotásra serkentette. Lapunk idei márciusi számában
Tóth Árpád érzéseit és gondolatait nyújtjuk át kedves olvasóinknak.

Március hónapra nem vagyok zavarban:
Ibolyadivat lesz a barna avarban,
Beljebb az utcákon s kijjebb a tereken
Ott is friss csokrait nyitja a szerelem.

Drága, szép, vad hónap, mely még hóval csapkod,
De félkézzel már a rügyek selymén kapkod,
Nyílik a kénytelen hosszú szobafogság,
S édes szájjal kurjant az ifjú Szabadság.

Petőfi hónapja! közibénk suhanva,
Bár lennél szabadság új, tündéri anyja,
Anyja szabad szónak s másnak, ami kell még,
Ne csüggednének a magyar szívek s elmék!

Az ipolysági evangélikus és református gyülekezet már-
cius 20–26. között Esti beszélgetések címmel evangelizá-
ciós műsort szervez.

Vendégelőadó: Barkóci Sándor evangelizátor
Hely:    hétfőn és vasárnap – evangélikus templom

        keddtől szombatig – Csemadok-székház
Kezdés: hétfőtől szombatig – 18.00; vasárnap: 9.30 óra

Hétfő–kedd–szerda: szlovák nyelven
Csütörtök–péntek–szombat:   magyar nyelven
Vasárnap: mindkét nyelven

Program
Márc. 20. /hétfő/: Nincs emberem. Kire számíthatok?
Márc. 21. /kedd/: Isten tervei veled. A fazekas házában.

(Jer. 18, 1-10)
Márc. 22. /szerda/: A Sátán bukása.Honnan lett? Hogyan

bukott meg?
Márc. 23. /csütörtök/: Élet és halál a nyelv hatalmában.

Ki hogyan él azzal? (Péld. 18, 20-21)
Márc. 24. /péntek/: A vak Bartimeus meggyógyítása.

Akik néznek, de vakok.
Márc. 25. /szombat/: Ne félj, csak higgy! Az egyik csa-

ládban öröm, a másikban fájdalom.
Márc. 26. /vasárnap/:     szlov.:   Kié a dicsőség?

      magy.:  Az ember szíve.
Az esték keretében ismert keresztyén együttesek lépnek fel.

Mindenkit szeretettel várunk.

Meghívás

az 1848/49-es szabadságharc tiszteletére rendezendő
március 15-ei emlékünnepségünkre:

– 15.45 – Gyertyás megemlékezés, koszorúzási emlékünnep-
  ség a megbékélés kapujánál a temetőben

– 17.00 – Emlékműsor a városháza színháztermében /helyi és
  vendégiskolák ünnepi műsora, Musica Aurea ének-
  együttes/, vendégszónok: Gyurovszky László

Szeretettel várunk mindenkit.

Tóth Árpád

Meghívó

    Március
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A Csemadok Ipolysági A-
lapszervezete 2006. február 4-
én tartotta évzáró taggyűlését a
Magyar Házban.

A napirend ismertetése és
jóváhagyása után Pálinkás Ti-
bor megbízott elnök beszámolt
a 2005-ös tevékenységről. Az
elején megállapította, hogy
több sikeres pályázat is segítet-
te az alapszervezet kulturális te-
vékenységét. Szólt a Musica
Aurea énekegyüttes fellépései-
ről, többek között az adventi
koncerten és Ipoly-napokon, a
Tompa Mihály Vers- és Próza-
mondó Verseny körzeti fordu-
lójáról. Sikeres volt március
15-e megünneplése és más ren-
dezvények, melyeket a Csema-
dok önállóan rendezett, vagy
amelyekben társrendezőként
vett részt.

A Csemadok-tagság felújítá-
sa és új tagok toborzása is len-
dületesen folyt. A 2006-os esz-
tendőben legalább 350-re sze-

A Honti Múzeum és Ga-
léria Baráti Köre február 17-
én évzáró taggyűlést tartott. Az
összejövetelt Vas Ottó tanár
szavalata nyitotta meg, majd az

A márciusi könyvhónap rendezvényei gyerekeknek:
– olvasónaplók kiállítása – 4. és 7. osztályos tanulók legszebb
olvasónaplói
– József Attila-emlékkiállítás /festmények/
– irodalmi fejtörők és vetélkedők
– könyvtári tájékoztató órák – hogyan dolgozzunk a katalógussal,
szótárakkal, enciklopédiákkal, információk a könyvtár szolgál-
tatásairól
– ingyenes internethasználat gyerekeknek az internetcentrumban:
éves beiratkozási díj 30 korona

Rendezvények felnőtteknek:
– nyugdíjas-találkozó Danis Ferenccel, városunk krónikásával
legújabb, Ipolyság c. új könyve kapcsán /márc. 7., 9.00 óra/
– A nők szerepe a családban és a társadalomban – beszélgetés –
március 10., 17.00-kor
– Hogyen kezeljük a nehezen nevelhető gyermeket – dr. Strédl
Terézia előadása

Értesítjük azokat, akik tavaly a könyvtár olvasói közé tartoz-
tak, és a kölcsönzési rend ellen nem vétettek, hogy a szlovákiai
könyvtárak hete alkalmából 2006. március 28-ától április 1-
jéig igénybe vehetik könyvtárunkban az ingyenes beiratkozást a
2006-os évre. Solmoši Márta

retnék emelni a taglétszámot.
A gazdálkodásról Štrba

Péter pénztáros számolt be, az
ellenőrző bizottság jelentését
Bélik György bizottsági elnök
olvasta fel.

A munkatervjavaslatban
szerepel – új színfoltként – egy
járási folklórfesztivál megren-
dezése a nyár folyamán, augusz-
tus 20-a megünneplése, autóbu-
szos színházi kirándulás meg-
szervezése. Szó esett azokról a
rendezvényekről is, melyek tá-
mogatását pályázatok által pró-
bálják biztosítani.

A taggyűlést köszöntötte
Szarka Katalin, a Lévai Terü-
leti Választmány /LTV/ tagja,
a Csemadok Palásti Alapszer-
vezetének elnöke. Vázlatosan
ismertette az LTV 2005-ös te-
vékenységét és a 2006-os el-
képzeléseket. Tervezik a Dalo-
ló Ipolyvölgye felújítását Ipoly-
szakálloson. Örvendetes, hogy
az LTV-ben letisztult a 2004-es

Ipolyság Város Díját
is átvehették

egybegyűltek egyperces csend-
del emlékeztek a tavaly elhunyt
tagokra. Az elmúlt év munkájá-
nak értékelése és a beszámolók
után az idei munkaterv megbe-
szélésére került sor, Lőwy Já-
nos polgármester pedig méltat-
ta a kör sokéves tevékenységét,
és az elismerés jeleként átadta
a tagságnak Ipolyság Város
Díját.

Mivel a baráti kör már évek
óta szoros kapcsolatot tart fenn
több magyarországi társulással,
a közgyűlést megtisztelték je-
lenlétükkel a Váci Múzeum

Egyesület képviselői is. Dr.
Torma István, az egyesület el-
nöke Kuruczné Paál Mária
tűzzománc képével gratulált a
Honti Múzeum és Galéria Ba-

ráti Körének az elért eredmé-
nyekhez. A váci vendégek aktí-
van bekapcsolódtak a 2006-os
év közös programjainak terve-
zésébe, ezáltal nemcsak a hon-
ismereti kirándulásokon, de
könyvbemutatókon, ismeretter-
jesztő előadásokon, kiállításo-
kon, sőt hangversenyen is talál-
kozhat a két baráti kör tagsága.

A közgyűlés ügyrendi pont-
jainak kimerítése után ízletes
gulyás került az asztalra, és kö-
tetlen baráti beszélgetéssel zá-
rult az este.

bészabó

A baráti kör vezetősége: Čerba Mária /pénztáros/, Bendík Béla
/titkár/, Danis Fernec mérnök /elnök/, Lendvay István mérnök
/alelnök/ és Pálinkás Tibor /múzeum- és galériavezető/

A SZLOVÁKIAI KÖNYVTÁRAK HETE
(2006. március 28. – április 1.)

Ipolysági Városi Könyvtár

Csemadok-számadás

helyzet, s jelenleg rendszeres a
Csemadok-szerv tevékenysége.

A vita alapján több időszerű
feladat is megfogalmazódott,
melyek a határozatokban is he-
lyet kaptak.

A Csemadok Ipolysági Alap-
szervezete a továbbiakban is
támogatja a Musica Aurea ének-
együttest és a Honti Igricek folk-
lórcsoportot. Fontosnak tartja a
Csemadok és a magyar tanítási

nyelvű iskolák még szorosabb
együttműködését. Szorgalmaz-
za a rendszeres együttműködést
a Nagykürtösi járás Csemadok-
szervezeteivel és területi választ-
mányával is.

Feladatul adja a vezetőség-
nek a Csemadok-dokumentu-
mok folyamatos gyűjtését.

A taggyűlés Pálinkás Tibor
zárszavával ért véget.

/korpás/
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Túl vagyunk az iskolai be-
iratkozásokon, az ipolysági a-
lapiskolák megvonhatják a szo-
kásos mérleget. A számok igen
tanulságosak, kirajzolják a jövő
képét, kirajzolják az iskolák
sorsát. Nem nagy kunszt meg-
jósolni, hogy egy vagy két isko-
la története rosszul végződik
majd. Városkánkban 4 alapis-
kola működik /a bőség zavara
és a demokrácia gyümölcse/,
természetesnek vehetjük tehát,
hogy erős közöttük a konkuren-
cia. Számít minden gyerek, hi-
szen az iskolák a működéshez
szükséges pénzt a gyerekek
száma szerint kapják. De néz-
zük előbb az idei beiratkozás
eredményeit:

A számokból az olvasható
ki, hogy legkevesebb gyermek
a Pongrácz Lajos Alapiskolába
jelentkezett. Nagyjából a fele a
többi iskola elsőseihez képest.
Azt is mondhatnám, várható
volt ez az eredmény, ha szám-
szerűleg talán nagynak is tűnik
a csökkenés, hiszen tavaly még
29 elsőse volt a Pongrácz Lajos
Alapiskolának. Érzékelhető,
hogy az iskola utánpótlási for-
rásai apadófélben vannak, a
környező falvakból szinte nem
is érkezik gyermek, az óvodák
elhelyezkedése hátrányos az is-
kola szempontjából. Az is érzé-
kelhető, hogy Ipolyságról in-
kább a másik három iskolát vá-
lasztja a szülők többsége. Hogy
miért? Gyakori indoklás, hogy
azért nem jönnek a Pongrácz-
iskolába, mert messze van a
gyermek lakhelyétől, s 10 perc-
cel tovább alhat, ha a város kö-
zepén található iskolát választ-
ja. Hogy magyar nemzetiségű-

ként miért választja a szlovák
iskolát, erre a válasz általában
az, hogy ott a gyermek majd
jobban érvényesül. Ezt a véle-
ményt inkább nem kommentál-
nám.

Az iskola pedagógusai ve-
lem, az iskola igazgatójával az
élen, elemezni próbáltuk a hely-
zetet. Vajon mit követtünk el,
hol hibáztunk az elmúlt évhez
képest? Mit tesznek a másik há-
rom iskolában, hogy ők nem
vesztenek annyi gyermeket?

Ha a rendezvényeket néz-
zük, talán a 3 iskola együtt nem
mutathat fel annyit, mint a
Pongrácz Lajos Alapiskola.
Visszük síelni, úszni, termé-
szetiskolába tanulóinkat. Össz-

O K TAT Á S

Milyen iskolára van szükség Ipolyságon?
Észrevételek az iskolai beiratkozás után

pontosításra az énekkart, 22
szakkört vezettünk be ebben az
évben, korszerű nyelvi szaktan-
termünk van, két számítástech-
nikai terem, több magyarorszá-
gi iskolával barátkozunk, a kör-
nyező iskolákat bevonjuk a
szakmai továbbképzésekbe,
segítjük az óvodákat, nyaralni
visszük a kiváló tanulókat, regi-
onális oktatási fórumokat szer-
vezünk, országos hírű színját-
szó csoportunk van, járási, ke-

Pongrácz Lajos Magyar Alapiskola  –  16 elsős
Janko Kráľ Szlovák Alapiskola  –  31 elsős
E. B. Lukáč utcai Szlovák Alapiskola  –  29 elsős
Fegyverneki F. Egyházi Alapiskola  –  32 elsős

Pongrácz Lajos Magyar Alapiskola – 81 ponttal 8. hely
Janko Kráľ Szlovák Alapiskola – 47 ponttal 14. hely
Fegyverneki F. Egyházi Alapiskola – 22 ponttal 31. hely
E.B. Lukáč utcai Szlovák Alapiskola – 14 ponttal 40. hely

rületi versenyeken kiváló he-
lyezéseink vannak, és még so-
rolhatnám. Ezekben a tevé-
kenységekben egyik iskola sem
teljesít jobban. Akkor talán a
tanulmányi eredményekben es-
tünk vissza?

Kikerestük a Nyitrai Kerüle-
ti Hivatal honlapján a tavalyi is-
kolaév tanulmányi eredményei-
nek összegzését. A Lévai járás-
ban 70 alapiskola eredményeit
állították sorrendbe. A tantárgyi
versenyeket vették figyelembe,
a legfontosabbakat: matemati-
ka, fizika, kémia, természetrajz,
földrajz, idegen nyelvek, egyéb
versenyek, melyeket a minisz-
térium hirdetett meg. Azért szá-
mít ez objektív mércének, mert
minden iskola ugyanazon felté-
telek mellett vett részt a verse-
nyeken, illetve a magyar tanu-
lóknak szlovákul kellett általá-
ban versenyezniük. A 70 alapis-
kola közül a 4 ipolysági iskola
a következő helyezést érte el:

A pontszámok a járási, kerü-
leti és országos versenyeken el-
ért helyezésekből adódnak ösz-
sze. A számok azt mutatják,
hogy a mi iskolánk 81 pontja

nagyjából annyi, mint a mara-
dék három iskola pontjainak
összessége. A magyar nyelven
tanuló diákok, úgy tűnik, nem
állják meg rosszabbul a helyü-
ket a szlovákul tanuló társaik
között. A pontok azt is megmu-
tatják, hogy a járás legjobbjai
között voltak tanulóink mate-
matikából, mi több: fizikából a
járás legjobbjai voltunk, az el-
sők között voltunk még föld-
rajzból és a Pitagoriász-verse-
nyen is. Talán a legkevesebb
pontot éppen ott szereztük, ahol
csak a magyar iskolákkal verse-
nyeztünk, mondjuk a magyar
kiejtési versenyen.

Mit vonhatunk le tanulság-
ként? Talán azt, hogy Ipolysá-
gon a szülők nem az oktatás mi-
nősége szerint mérlegelik az is-
kolaválasztást, nem a szakmai
szempontok a fontosak nekik,
hanem a külső jegyek. Pédául
legyen az iskola minél köze-
lebb, legyen csillogó, villogó,

csábító, kapjon a gyerek jó je-
gyet, ne követeljenek tőle so-
kat. Hosszabb távra ezek, sze-
rint, nem terveznek. Tény, hogy
az eredményes munka nem je-
lent előnyt Ipolyságon egy isko-
la számára, nem vonzóbb, mint
az, amelyik a rangsor vége felé
helyezkedik el.

Ez baj. Ha ez így van, akkor
a pedagógust nem ösztönzi sem-
mi az igényesebb munkára, sőt
az jár jobban, aki gyengébben
teljesít. Én legalábbis ezt a kö-
vetkeztetést olvasom ki a beíra-
tási adatok és az iskolák teljesít-
ményeinek az összehasonlításá-
ból.

Lendvay Tibor
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2006. február 14-én rendezték Nagy-
tapolcsányban (Topoľčany) a biológiai
olimpia B kategóriájának kerületi for-
dulóját.

Az Ipolysági Magyar Tanítási
Nyelvű Gimnázium 5 diákja vett részt
ezen az igényes tanulmányi versenyen,
amelyre a munkát szlovák nyelven
kellett elkészíte-
ni, sőt a dolgoza-
tok megvédése is
szolvák nyelven
zajlott.

A biológiai o-
limpia szerkeze-
tét tekintve két
részből áll: a ter-
vezetiből és az el-
méleti-gyakorla-
tiból.

A tervezeti
részben a diákok
részletes kutató-
munkát végez-
nek, és ennek e-
redményét posz-
teren vagy írásbe-
li munka formájá-
ban dolgozzák
fel, ill. véglegesí-
tik. A bírálóbizottság értékeli a dolgo-
zat kivonatát, magát az írásbeli munkát,
a téma orális előadását (10 percben kell
bemutatni a munka célját, a kidolgozás
módszerét, ill. a kutatás eredményét),
valamint külön értékeli a dolgozat
megvédésének színvonalát.

Gimnáziumunkból Csajka Andrea
(2.B), Fritz Patrik (2.B) és Szabó Sza-
bolcs (1.) vett részt az olimpia tervezeti
részében.

Csajka Andrea a kerületi forduló
győztese lett. Dolgozatában az iskolák-
ban mind gyakrabban előfurduló diák-
zaklatások problémakörét dolgozza fel.
Munkájában nemcsak a szakirodalom-
ra hagyatkozik, hanem valós története-
ket is feldolgoz az alapiskolás gyerekek
életéből. Irásbeli munkáját egy ipolysá-
gi alapiskolában végzett felméréssel
zárja, s a leírtakat grafikonon is szem-
lélteti. Kutatómunkájából – többek kö-
zött – az is kiderül, hogy egyre nagyobb

szükség lenne iskolapszichológusokra,
a szülőknek és a tanároknak jobban oda
kellene figyelni a terjedő devianciákra,
mert nagyon sok káros eset nem kerül
napvilágra. Csajka Andrea munkáját a
Power-Point programban adta elő, és a
dolgozat megvédése is tökéletesen si-
került.

Fricz Patrik a második díjat nyer-
te el. Posztermunkát készített a Felső-
túr határában található forrásvíz (sava-
nyúvíz) analíziséről, és a víz hatásáról
az ember szervezetére. A környék la-
kossága ivóvízként fogyasztja a vizet
annak ellenére, hogy nincsenek tisztá-
ban azzal, tartalmaz-e káros anyagokat.
Kutatásából kitűnik, hogy a vizsgált
vízben az ammónium (ammóniából,
műtrágyából) és a vas túllépi a megen-
gedett optimális értéket. Az ammó-
nium majdnem ötszörösen. A szakiro-
dalom a vasat nem tartja károsnak az
ember szervezetére, de az ammóniumot
igen. Ezért naponta 1 liternél többet ne
fogyasszunk el ebből a vízből!

Szabó Szabolcs lett a verseny 3. he-
lyezettje, aki posztermunkát készített
a német tarka óriás nyulak tenyésztésé-
ről, jellemzőiről. Saját tenyészállomá-
nyát mutatta be. A munka megvédése-
kor olyan szakértelemmel válaszolt a

Magyar gimnazisták sikerei a biológiai olimpia
kerületi fordulójában

feltett kérdésekre, mint egy nagy ta-
pasztalattal rendelkező nyúltenyésztő.
Persze ezen nincs mit csodálkozni, hi-
szen a fajtiszta nyulak tenyésztésével
már 2 éve intenzíven foglalkozik, ered-
ményesen.

Az elméleti-gyakorlati részben is
szerepeltek diákjaink: Matyó Andrea

(3.) és Číri Róbert (3.).
Annak ellenére, hogy
helyezést nem értek el,
helytálltak a nagyon igé-
nyes versenyben.

Summa summárum
elmondhatjuk, hogy di-
ákjaink következetes, ki-
tartó, sőt tudományos
értékű, szlovák nyelven
írt munkájukkal érték el
ezt a kiemelkedő ered-
ményt, megdöntve ez-
zel azt a hamis tételt,
hogy a magyar diákok
nem tudnak szlovákul,
illetve kiforgatják azon
jellemszegény magyar
szülők véleményét, akik
megkérdőjelezik a ma-
gyar tanítási nyelvű is-
kolák eredményességét,

tehetséggondozási képességét.
Ezeket a diákokat Villant Veronika

tanárnő készítette fel. Délutánonként
bizony sokáig égett a villany a biológiai
szaktanteremben, ahol tanár és diák e-
gyütt dolgozott a sikerért.

Végül el kell mondanunk, hogy Csaj-
ka Andrea és Fricz Patrik a biológiai
olimpia országos döntőjében fogja
képviselni iskolánkat és Nyitra megyét,
ami ápr. 21–23-án lesz Horná Vesben.

Szkladányi Endre
iskolaigazgató

Felhívjuk a szülők figyelmét,
hogy a gyerekek óvodai beíratása

az ipolysági óvodákba
2006 márciusában lehetséges.

Óvodai
beiratkozás

Villant Veronika, Szabó Szabolcs, Csajka Andrea és Fricz Patrik



Az Ipolysági Összevont Középiskola
/a volt mezőgazdasági szaktanintézet/ au-
tószerelő szakán tanuló diákok meghívást
kaptak a Castrol Slovensko cég által meg-
hirdetett versenyre, amelyre Szencen, ill.
Pozsonyban márciusban kerül sor. Az is-
kolai műhelyekben február 8-án megren-
dezett selejtezőn diákjaink bebizonyítot-
ták, hogy kellőképpen elsajátították leen-
dő szakmájukat. A színvonalas iskolai dön-
tőt követően a szervezőbizottság a követ-
kező diákokat javasolta a szlovákiai meg-
mérettetésre: Jozef Macko, Karol Kováč
és Opánsky Marcel.

Reméljük, diákjaink méltóan fogják
képviselni iskolánkat és városunkat.

Békési Zoltán

Tisztelettel értesítünk minden érdek-
lődőt, hogy az Ipolysági Összevont Kö-
zépiskola, SNP 41., 93601 Šahy (az
egykori Ipolysági Középfokú Mezőgaz-
dasági Szaktanintézet) ebben az évben
meghirdeti a

XV. Ipoly menti borversenyt.
A részvétel feltélelei:
l. Jelentkezni írásban, telefonon vagy

személyesen lehet legkésőbb március
22-ig a következő címen: ZSŠ, Ul. SNP
41, 9360l Šahy; tel.: 036/7411098, fax:
036/7410191; Petrezsél Tibor mérnök.

2. A bejelentett bormintákat ugyanitt
kérjük leadni 2006. március 22–23-án
9.30 és 16.00 között (mintánként 3 x 7
dl).

Január 29-én iskolánk szaktantermében
került megrendezésre a Szlovákiai Kisál-
lattenyésztők Szövetsége Ipolysági Alap-
szervezetének évzáró gyűlése. Jelen volt
25 tenyésztő, a városi önkormányzat kép-
viseletében Korpás Pál, a Lévai Területi
Állattenyésztők Szervezetétől M. Kocian
titkár és I. Žigmond vezetőségi tag. Mé-
száros József elnök értékelte az elmúlt
időszakot. A legeredményesebb tenyész-
tők: F. Mudrák, V. Mudrák, K. Pleva és
P. Stanev lettek, akik elismerő oklevélben
részesültek.

2006-ban is sok munka vár a tagokra:
szeptember végén megrendezni a már ha-
gyományos ipolysági apróállat-bemutatót,
októberben részt venni Léván a kerületi
kiállításon, majd novemberben ismét ered-
ményesen szerepelni Nyitrán, az országos
fajtatisztaállat-kiállításon.

Korpás Pál a városi önkormányzat ne-
vében támogatásról biztosította a résztve-
vőket. Az évzáró végén az elnök sikerek-
ben és eredményekben gazdag 2006-os
évet kívánt mindenkinek.

Mészáros József

2006. január 21-én immár 16. alkalom-
mal rendezték meg Szécsényben a Magyar
Kultúra Napja alkalmából a versmondó és
népdaléneklő versenyt.

Magyarországi résztvevőkön kívül vol-
tak versenyzők Székelyföldről és a Felvi-
dékről is. Az Ipolysági Összevont Közép-
iskolát 2 diák képviselte: Csicsó Gyöngyi
első helyezést ért el, míg Málik Nikolett
Szécsény város önkormányzatának külön-
díját nyerte el.

A nemzetközi mezőnyben a diákok é-
vek óta sikeresen képviselik iskolájukat,
öregbítik annak hírnevét. Ezúton is gratu-
lálunk eredményeikhez.

Török Mónika, 2.P

Meghívó borversenyre
3. Hangsú-

lyozzuk, hogy a
versenyen részt
vehet minden
környékbeli sző-
lőtermelő, sző-
lőből bort készí-
tő vagy akár borbarát, aki szakértő zsű-
rivel szeretné megmérettetni az általa
készített borok értékét, minőségét.

4. A borokat elismert szakemberek-
ből álló nemzetközi zsűri minősíti az el-
fogadott előírások szerint (20 pontos
rendszerben) 2006. mácius 24-én.

Mindenkit szeretettel várunk!

Petrezsél Tibor mérnök

Kisállattenyésztők
évzáró gyűlése

A szlovákiai Arany Metszőolló ver-
seny 7. évfolyamát 2006. február 16-án a
pozsonyi Vinohrady Mezőgazdasági Szö-
vetkezet szőlészetében rendezték meg.

Iskolánk diákjai hagyományosan részt
vesznek ezen a rangos rendezvényen. A
diákokat Molnár Sándor oktató és Petre-
zsél Tibor igazgatóhelyettes készítették
fel az iskola szőlészetében. Két tanuló kép-
viselte iskolánkat: Tóth Patrik és Medve
Gergely, akik a 7., ill. a 4. helyet érték el.
Az elért eredményekhez gratulálunk.

Tóth Arnold, 2.P

Az Ipolysági Összevont Középiskola /a volt
mezőgazdasági szaktanintézet/ életéből

O K TAT Á S

Arany Metszőolló

Szécsényben ismét taroltunk

Autószerelő verseny
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„Kényes porcelán és itt áll a zongorán
... petróleumlámpa.” És nincs megállás,
dübörög a zene, a fények kavalkádjában
úsztunk, kigyulladtak a rakéták, lézerfé-
nyek cikáztak felettünk. A hangulat a tető-
fokára hág, s körülöttem megennyi idegen
szakközépiskolás, mégis egy emberként
látjuk: OMEGA! Véget ért, a
zene elhallgat, a fények kial-
szanak, a közönség eloszlik.
Távozván a Papp László Aré-
nából felhevültségünket hamar
lehűtötte a vacogtató hideg.

Az Ipolysági Összevont
Középiskola diákjai február 5-
ére meghívást kaptak Buda-
pestre a szécsényi Liptay Béla
Szakközépiskolától: diákjaink
számára felajánlottak egy is-
meretterjesztő rendezvényen
való részvételt, szórakoztató
programokkal egybekötve. A
cél: tájékoztatni a fiatalokat, milyen ve-
széllyel jár az alkohol- és drogfogyasztás,
illetve a dohányzás. Továbbá kisebb „sát-
rak” felállításával, a diákok jövőbeni pá-
lyaválasztását megkönnyítendő, néhány
foglalkozás bemutatását tekinthették meg.
Eközben a színpadon neves előadók /Ani-
ta, Bon-Bon, Gáspár Laci, Majka/ ját-
szották a főszerepet.

A budapesti rendezvényre a tanulókat

Mészáros Marian, Antalfi Mária és Szabó
Edit tanárok, Békési Zoltán, Szikora János
szakoktatók, valamint Bugyi István igaz-
gató kísérték el. Pestre a szécsényi szak-
középiskolásokkal közösen érkeztünk. A
gazdag programok skálája délután kettő-
kor kezdődött. A szervezők különböző, e

célra kialakított termekben a sport, a
környezetvédelem fontosságára hívták fel
figyelmünket. Egy informatikai szaktan-
teremben bemutatták, miként tudjuk a fel-
merült pályaválasztási problémákat az in-
ternet segítségével megoldani. A sokféle
tájékoztatás mellett a fellépő zenészek meg-
hallgatására is maradt idő. Az aréna köze-
pén elhelyezkedő „sátrak”-nál a legkülön-
félébb információk keltették fel figyel-

münket. Az érdeklődők egy imitált állás-
interjúban is részt vehettek, melynek az
volt a lényege, hogy megismertesse a fia-
talokkal egy interjú gyakorlati mozzana-
tait. Egy másik sátornál a honvédség mun-
kájáról szerezhettünk bővebb információ-
kat. A következő helyszínen a tanulók

munkajogi ismeretekre tehet-
tek szert, majd a pályázatokra
való jelentkezésekről kaphat-
tak hasznos információkat.
Közben a ragyogó képességű
humorista, Maksa Zoltán tisz-
telt meg minket röpke három-
negyed órás fellépésével. Az
idő előrehaladtával egyre job-
ban fokozódott az izgalom,
mindenki az Omega koncertjét
várta. Mint megannyiszor, az
együttes színvonalas műsorá-
val most is bizonyította, hogy
egyike a legjobb magyar zene-

karoknak. A közönség óriási üdvrivalgás-
sal fogadta, az előadást láthatóan élvezet-
tel hallgatta, majd tapsviharral búcsúztatta
Kóbort és társait.

Felejthetetlen élmény volt az arénában
eltöltött délután. S nemcsak az esti koncert
miatt, hanem valamennyi program elnyer-
te tetszésünket. Hasznos tudnivalókra tet-
tünk szert, miközben jól is éreztük magunkat.

Mészáros Attila, 2.P

Szakmunkás fesztivál

Tisztelt Szülők!
A Fegyverneki Ferenc Magyar Tan-

nyelvű Nyolcéves Egyházi Gimnázium
igazgatósága tisztelettel értesíti azon szü-
lőket, kiknek gyermekei az alapiskolák 4.
osztályát látogatják, hogy ebben az évben
is felvételit hirdetünk számukra a 8 éves
gimnázium 1. évfolyamába.

A beiratkozással kapcsolatban a tudni-
valók a következők.

– Jelentkezőlapok az alapiskolák igaz-
gatóságán kaphatók, ahová a gyermekük
jár, továbbá az egyházi iskola igazgatósá-
gán.

– A szülők a kitöltött jelentkezéseket
2006. március 31-ig adják le arra az igaz-
gatóságra, ahová gyermekük jelenleg jár.

– Az alapiskolának 2006. április 10-ig

meghívja Önt és kedves csa-
ládját a nárciszok napja alkal-
mából rendezendő jótékonysá-
gi koncertjére.

Fellép a KOR-ZÁR együttes

Helyszín: Ipolyság, a város-
háza színházterme

Időpont: április 7., 17.00 óra

A tetszés szerinti belépődíjak-
ból a besztercebányai gyer-
mekonkológiai osztály alapít-
ványát támogatjuk.

kell a jelentkezési íveket eljuttatni az egy-
házi gimnáziumba (ez nem a szülő fel-
adata).

– A felvételi kritériumai megtalálhatók
iskolánk faliújságján, valamint az interne-
ten a www.svspn.sk weboldalon.

– A jelentkezőknek április folyamán el-
küldjük a felvételi követelményeket és kri-
tériumokat magyar nyelvből, szlovák
nyelvből és matematikából.

– A felvételi vizsga időpontja: 2006.
június 6. (kedd).

Minden kisdiákot szeretettel várunk.
Információk /tel./: 036/7411032 – tit-

kárság; 036/7413561 – igazgató, 0905-
824843 – igazgató.

PaedDr. Píri Lajos
igazgató

Fegyverneki Ferenc Magyar Tannyelvű Nyolcéves
Egyházi Gimnázium, Ipolyság, Sznf u. 4.

O K TAT Á S

A Fegyverneki Ferenc
Egyházi Alapiskola és
Nyolcéves Gimnázium



Ipolyság város önkormányzata a
XXV. Honti Kulturális Napok alkal-
mából egy kiadvány megjelentetését,
ill. egy kiállítás megvalósítását tervezi,
amely ez eddigi honti ünnepélyek, na-
pok rövid történetét mutatná be.

Kérünk mindenkit, aki főleg az
1995-ig terjedő időszak honti napos ün-
nepségeiről valamilyen dokumentum-

F e l h í v á s

A Vas Ottó, Ujváry László, Kiss Beá-
ta összetételű zsűri a versmondásban a
következő sorrendet állapította meg.

I. korcsoport: 1. Soltész Krisztina /Fegy-
verneki Ferenc Egyházi Alapiskola – FFE
AI, Ipolyság/, 2. Trencsényi Dávid /Ipoly-
szakállosi MTNYAI/, 3. Toldi Dominika
/Ipolyszakállosi MTNYAI/.

II. korcsoport: 1. Szrsen Csilla /FFE
AI, Ipolyság/, 2. Oros Attila /FFEAI, I-
polyság/, 3. Horváth Anett /Ipolyszakál-
losi MTNYAI/.

III. korcsoport: 1. helyet a zsűri nem
adott ki, 2–2. Mészáros Orsolya /Palás-
thy Pál Egyházi Alapiskola, Palást/ és Ba-
láž Tamara /Pongrácz Lajos MTNYAI,

A Tompa Mihály Országos Vers- és Prózamondó
Verseny ipolysági körzeti fordulója

Ipolyság/, 3. Füssy Attila /Ipolyszakállosi
MTNYAI/.

A prózamondók kategóriájában a zsűri
/Tóth Gábor, Gubík Mária és Kovács
Mária/ döntése a következő volt.

I. korcsoport: 1. Karvai Barbara /
FFEAI, Ipolyság/, 2. Hlúgyik Krisztián
/FFEAI, Ipolyság/, 3–3. Trencsényi Dá-
vid /Ipolyszakállosi MTNYAI/ és Szabó
Bianca /Ipolyszakállosi MTNYAI/.

II. korcsoport: 1. helyet a zsűri nem a-

2006. február 28-án rendezték az
Ipolysági Városi Könyvtárban a Tompa
Mihály Országos Vers- és Prózamondó
Verseny körzeti fordulóját.

A 72 résztvevő két kategóriában,

vers- és prózamondásban mérte össze
tudását, hogy minden korcsoportból az
első három helyezett képviselhesse ré-
giónkat a járási fordulóban.

dott ki, 2. Pálffy Ágnes /FFEAI, Ipolyság/,
3–3. Varga Viktória /FFEAI, Ipolyság/ és

Tóth Beatrix /PL MTNYAI, Ipolyság/.
III. korcsoport: 1. Trencsényi Stefánia

/Ipolyszakállosi MTNYAI/, 2. Valentíni
Gábor /PL MTNYAI, Ipolyság/, 3–3.
Máté Kitti /PL MTNYAI, Ipolyság/ és
Turczi Réka /FFEAI, Ipolyság/.

Az értékelés előtt a versenyzőket az
Ipolysági Művészeti Alapiskola néhány ta-
nulójának zenés műsora „szórakoztatta”,
illetve az egyes szünetekben a diákok meg-
tekinthették a felvidéki magyar festők 19
alkotásából összeállított József Attila-em-
lékkiállítást.

Minden korcsoport első három helye-
zettje oklevélben és könyvjutalomban ré-
szesült, amit Vass Ottó és Tóth Gábor /a
két zsűrielnök/, ill. Pálinkás Tibor, a Cse-
madok Ipolysági Alapszervezetének elnö-
ke és Duba Ernő, a Csemadok Lévai Te-
rületi Választmányának titkára adott át.

Mindegyik helyezett bejutott a március
10-én Léván rendezendő járási fordulóba,
ahol – reméljük – méltóan fogják képvisel-
ni nemcsak iskolájukat, hanem az ipolysá-
gi térséget is.

Pálinkás Tibor

mal /plakátok, szórólapok, felhívások,
fényképek, film.../ rendelkezik, kölcsö-
nözze a feldolgozás, ill. a kiállítás ide-
jére.

A dokumentumanyagokat a Honti
Múzeumban adhatják le.

Szívességüket előre is köszönöm.
Lőwy János mérnök

Ipolyság polgármestere
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Tartalmas, lenyűgöző és fö-
löttébb tanulságos előadásnak
volt szem- és fültanúja az a
mintegy 40 ipolysági és kör-
nyékbeli, aki február 17-én az

Ipolysági Városi Könyvtárban
meghallgatta dr. Hunčík Péter
orvos-pszichiáter csaknem két-
órás fejtegetését-eszmefuttatá-
sát a férfi–nő, valamint a gyer-
mekek kapcsolatáról, vagyis a
családi életről s annak fontos-
ságáról, szépségéről és bukta-
tóiról is.

Az előadás megnyitójában
Solmoši Márta könyvtárveze-
tő ezzel a szép gesztusértékű
mondattal köszöntötte az elő-
adót: „Jó lenne, ha mindegyi-
künk tarsolyában lenne egy
pszichológus-pszichiáter.”

Az előadó – bevezetőjében –
leszögezte, hogy ebben a gyor-
san változó világban nemcsak
egy-egy szervünk, hanem a gon-
dolkodásunk is meghibásodhat.
Ezért szükséges a lelki bajok,
szellemi „kátyúk” állandó keze-
lése, az ember lelkiségének
szüntelen karbantartása. U-
gyanis a fő gond: nehezen tud-
juk kordában tartani a változó
világot, sokszor nem találjuk
meg az összhangot, harmóniát
közvetlen és távoli környeze-
tünkkel.

Az ember kapcsolataiban
mutatkozik, nyilvánul meg.
Mások „döntenek” arról is, mi-
lyen mindegyikünk én-képe.

Önmagunk meghatározása,
szerepünk megjelölése környe-
zetünkben, családunkban lé-
nyeges tényezője egyéni bol-
dogságunknak-boldogulásunk-

nak.
A szerelemnek minden em-

ber életében rendkívüli mozgó-
sító ereje van. Tudni kell, hogy
partner- vagy házastársválasz-
táskor mások a nők és férfiak
kritériumai. A nő általában hosz-
szú távra épít.

Az embert már gyermekko-
rában szoktatni kell a szabad
választás módszerére; de tanul-
ja meg a választás indoklását is.
A férfi és a nő is tudatosítsa, mi-
ért van szüksége éppen erre vagy
arra a partnerre. Csak ez szava-
tolhatja az együttélés értékte-
remtő tartósságát. A kapcsolat-
nak több pillérre kell épülnie.
Ha ugyanis „kimerülnek” a sze-
xualitásban, mi az, ami össze-
tarthatja őket. Lehet az hasonló
kulturális érdeklődés, de más
tulajdonság is.

Napjainkban általában van-
nak férfi és női szerepek /a csa-
ládban, a társadalomban/. Egy-
re több „férfias” nővel és „női-
es” férfival találkozunk.

Fontos, hogy a házastársak
életében legyen valamilyen „i-
ránytű”, amely – főleg a válsá-
gos időszakokban – eligazítja
a válaszútra sodródókat. Ré-
gebben, de napjainkban is a lel-
kipásztorok segíthettek ilyen e-

setekben. Napjainkban a pszi-
chiáter /vagy egy más kívülálló
személy is/ segíthet a görcsol-
dásban. Nem helyes, ha egyér-
telmű lépésekre serkenti a part-
nereket. Végeredményben – az
elemzés függvényében is – min-
denkinek saját magának kell
döntenie a kapcsolat folytatásá-
ról vagy a kapcsolatból való ki-
lépésről.

Ilyen életfontosságú döntés-
kor lényeges tényező, hogy mi-
lyen az érintettek értékrendje.

Az előadó szólt a mai fiata-
lok egyáltalán nem irigylésre

méltó helyzetéről. Sok bennük
a szorongás, főleg amiatt, hogy
néha nehéz eldönteni, melyik
életutat válasszák a kínálkozók
közül. Ez gyakran frusztrálja ő-
ket. Ennek következménye,
hogy sokan nem a tartós kap-
csolatot /házasságot/ választ-
ják.

Az előadásban és az utána
következő vitában még renge-
teg hasznos gondolat elhang-
zott. Jó lenne, ha sok fiatal hall-
gatná meg az ilyen jellegű elő-
adásokat.

/korpás/

Hunč í k  Pé te r  p s z ic hiá t e r  e lő ad ás a

Hogyan éljünk családban?

Március 23-án, csütörtökön 19.00 órai kezdettel a Menora
Saag Artis Centrumban lévő Piccolo Caféban AMC Trio Jazz-
koncert lesz. Saját kompozíciókat és sztendereket adnak elő a
kassai művészek. Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

*
Április 5-én (18.30-kor) a Menora Saag Artis Centrumban /a

Bartók téri zsinagógában/ Nyikolaj Koljada Mese a halott cár-
kisasszonyról című drámája Czajlik Józsej m. v. rendezésében
kerül bemutatásra. A kortárs orosz szerző által feldolgozott törté-
net megrendítő példázat arra, hogy a világ végén, egy szemétdom-
bon, embertelen viszonyok között sem tűnik el egy emberből a
vágy, hogy szeressen s szeretve legyen. A cím egy Puskin-mesére
és a főszereplő Csipkerózsika-álmára utal. Rimmok, igazi nevén
Irka Laptyeva, kihátrál a társadalomból, a családból, a világból…
s végül kiálmodja magát a földi életből.

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt.
Dr. Révész Angelika, az alapítvány ügyvezetője

Ipolyság Város Pecsétje –
Sigillum oppidi Saag
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Az Ipolysági Városi Könyv-
tár az elmúlt évben nagyon sok
könyvajándékot kapott, főleg
szépirodalmat felnőtteknek, gye-
rekeknek és szakkönyveket.

Mivel e könyvek legtöbbje
már nem a legújabb kiadvá-
nyok közé tartozik, hasznosí-
tásuk többféleképpen történt.
Azokat a könyveket, melyek
jobb állapotban voltak, mint a
régi könyvtári könyvek, kicse-
réltük. Így megkímélt ajándék-
könyvek kerültek sok agyon-
olvasott könyvtári kiadvány
helyébe. Amelyek hiányoztak
a könyvtár polcairól, bekerül-
tek a könyvállományba.

Ezúton köszönjük az aján-
dékozóknak, hogy könyvtá-
runkra és olvasóinkra gondol-
va eljuttatták hozzánk adomá-
nyaikat.

Engelhardt Mária könyv-
hagyatékát (150 könyvet az
elhunyt végakarata szerint) a
család könyvtárunknak aján-
dékozta, Rozsnyó József csa-
ládjától pedig 10 db könyvet
vettünk át.

Olvasóink és a könyvbará-
tok ajándékai: Pásztor Anna –
46 könyv, Mihalčák Lúcia –
10, Kovács László – 55 könyv
és az Eva magazin 5 évfolya-
mának bekötött számai, Koncz
Mária – 20 könyv, Mária Ple-
vová – 40 színes magazin, Ti-
pary László – 3 új kiadvány,
Žaneta Sekerešová – 2 könyv,
Helena Gradzielová – 14 szí-
nes magyar folyóirat 14 bekö-
tött évfolyama, Turek Mária –
10 könyv, Mária Kramárová –
1 könyv, Danis Ferenc mérnök
– 5 könyv, Záhorsky Zsuzsan-
na – a Világ Ifjúság magazin
1978–1988-as évfolyamainak
bekötött gyűjteménye, Semet-
ke Andrea – 5 könyv, Mezei Ro-

A Honti Múzeum és a Simo-
nyi Lajos Galéria tisztelettel
köszönetet mond mindazoknak,
akik a 2005-ben nagylelkű ado-
mányaikkal gyarapították a mú-
zeum néprajzi, helytörténeti és
numizmatikai gyűjteményét.
Köszönjük, hogy segítségünkre
voltak múltunk egyre fogyatko-
zó tárgyi emlékeinek, dokumen-
tációs anyagának felkutatásá-
ban és megőrzésében.

Adakozók: Balla István, Ba-
log Mária, Baltazár Ilona, Bar-
toš László, Bendík Béla és Már-
ta, Berényi László, Bodzsár Jó-
zsef, Boháč Pál, Csala Enikő,
Danis Ferenc mérnök, Fejér
Zoltán, Flídr Jaroslav, Fritz
Margit, Gaál Gábor, dr. Hála
József, Hárs József, Hengerics
Ferenc, Roland Kliment, Lon-
tói Községi Hivatal, Kováč Ká-
roly, Kümmerle István, Ondrej
Nálepa, Nozdrovický Péter,
Olexa Ilona, Páterka Pál,
Pásztor Mária, Péter Magdol-
na, Pintér Miroslav, Pleva Já-
nos, Róka Ilona, Somsi Judit,

zália – 8 szakirodalmi kiadvány,
Pintér Miroslav – 15 könyv és
4 magazin, Ján Pleva – l0 ma-
gazin, Lendvay Tibor – 1 új ér-
tékes lexikon.

Gróf Zsuzsa kineziológus a
könyvtárban tartott alőadása u-
tán 33 szakkönyvet adott olva-
sóinknak.

8 könyvet kaptunk a Honti
Múzeumtól, a Madách Poso-
nium jóvoltából a Tücsök c.
gyermekújság egész évfolya-
mát, a Kalligram Kiadó Kal-
ligram című irodalmi folyóira-
tának 2004. évi számait, a Petit
Press kiadó jóvoltából pedig
az Új Szó 2005-ös számait ad-
hattuk olvasóink kezébe.

Külön meg kell említenünk
dr. Gömör Béla 8000 korona
értékű könyvajándékát, mely-
nek egyharmada családi könyv-
tárából került hozzánk, a többi
pedig a GMR Kiadó új kiad-
ványaiból, köztük a doktor úr
új művei is.

Köszönjük azt a 350 köny-
vet, melyet a váci Katona La-
jos Városi Könyvtár igazgató-
jától, Mándli Gyulától, vala-
mint azt a 420 kiadványt, me-
lyet a nagymarosi könyvtár ve-
zetőjétől, Mándli Gyulánétól,
Katalintól kapott könyvtárunk,
ill. azokat az új kiadványokat,
melyeket az Eötvös Károly
Veszprémi Megyei Könyvtártól
vehettünk át.

Poprád város polgármeste-
re Poprád legújabb monográ-
fiájat, a KT Komáromi Lap- és
Könyvkiadó pedig új kiadvá-
nyait juttatta el könyvtárunkba.

Tartalmas új kiadványokat
vettünk át a budapesti Trianon
Társaságtól és az SZK Védel-
mi Minisztériumától is.

Solmoši Márta
könyvtárvezető

Szmrecsányi Csaba, Tassy Zol-
tán, dr. Varga Kálmán.

Adományozott tárgyak: férfi
és női népviseleti ruházatból
blúzok, ingek, kendők, vállken-
dők, szoknyák, kötények, csiz-
ma, kabát, háztartási textíliák
(szőttesek, kézimunkák, taka-
rók, díszpárnák, ágynemű), li-
turgikus textília (albák, terítők),
zománcozott edények, festett
tányérok, konyhai eszközök fá-
ból és bádogból, sütőformák,
poharak, tejesköcsög, kávéda-
ráló, vázák, vasaló, székek, té-
vé- és rádiókészülék, képek,
könyvek és folyóiratok, fényké-
pek, képeslapok, okiratok, pla-
kettek, pénzérmék, bankjegyek,
jelvények, gyöngyhímzéses
könyvjelző és női retikül, kü-
lönféle szerszámok, rokka, szö-
vőszék, korcsolya, hátikosár,
szalmakosár, egyenruha, régi
egyenruhagomb, kőpénzek
(nummulites), pecsételt tégla,
gyerekkocsi, borotválkozó-
készlet. Pálinkás Tibor

múzeum- és galériavezető

Köszönet a
könyvajándékokért

Köszönet az
adakozóknak

Ipolyság város, a városban
tevékenykedő római katolikus
egyházközség, az evangélikus
egyházközségi gyülekezet és a
református keresztyén egyház-
község köszönik mindazoknak,
akik felnőtt és gyermekruházati
cikkekkel, lábbelivel, ágyne-
művel vagy játékokkal segítet-
ték a város szociálisan hátrá-
nyos helyzetben lévő és segít-
ségre szoruló családjait. A
gyűjtésre 2006. február 1-jétől
4-éig naponta 9.00 órától 15.00
óráig a Csemadok II. Rákóczi
F. utcai épületében került sor.
Városunk 147 családja kapcso-
lódott be a gyűjtésbe. Az Ipoly-
sági Összevont Középiskola
párnákat, paplanokat és öltö-
nyöket adományozott a rászo-
rultaknak, a Szlovák Vöröske-

Köszönet a segítségért
reszt Lévai Területi Közössége
pedig 120 kg mosóporral járult
hozzá a gyüjtéshez.

Az adományokat február 8-
ától 10-éig naponta 9 órától 17
óráig vehették át a rászorultak.
Nagy volt az érdeklődés, a nagy
mennyiségű adomány mind el-
kelt. A pozitív tapasztalatokból
kiindulva a szervezők tavasszal
újabb gyűjtést szándékoznak
meghirdetni.

A szervezők köszönik Jana
Képesová és Somsi Judit ön-
kéntesek, valamint Hengerics
Ferenc közmunkaszervező lel-
kiismeretes munkáját az ado-
mányok gyűjtése és szétosztása
során.

Dr. Zsolnay Ernő
a városi hivatal közigaz-

gatási osztályának vezetője
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Így lesznek jelölve az újonnan megnyílt vállalkozói
inkubátorok 

Ipolyságon és Nagykürtösön
és internet-hozzáférést biztosító helyek

Százdon, Paláston, Ipolynyéken,
Alsósztregován és Príbelce községben.

Az Európai Unió által finanszírozott projekt célja:
a kis- és középvállalkozók határon átnyúló együttmű-
ködésének támogatása a Hont–Ipoly menti és a nagy-
kürtösi térségben, valamint a Pest és Nógrád megyei

kistérségekben.

Tisztelt vállalkozók, bemutatjuk Önöknek a

„Ezen dokumentum az Európai Unió pénzügyi támogatásával
készült. A benne foglalt álláspontok kizárólag a Hont és Ipoly
Menti Települések Társulása állásfoglalását tükrözik, s nem az
Európai Unió hivatalos állásfoglalását jelentik.”

 Milyen célt szolgálnak
az internet-hozzáférést

biztosító helyek?

Mi a vállalkozói
inkubátor?

Megfelelő irodai és
számítógépes felszere-
léssel ellátott helyiség,
internet-hozzáféréssel a
kezdő kis- és középvállal-
kozók részére irodai, ügy-
intéző és tárgyalóhelyi-
ségként is használható.

Internet-hozzáférést
és csatlakozást biztosító
technikai háttér kezdő
kis- és középvállalkozók
részére.

A műszaki felszereltség biztosítását végző
munkák február és március folyamán

valósulnak meg.

Várjuk a régió kis- és középvállalkozóinak
látogatását!

Bővebb tájékoztatás:

Hont–Ipoly Menti Városok és Falvak Társulása,
Ipolyság

Tel.: 036/74112284, e-mail: project.msu@sahy.sk
Koliba Polgári Társulás
Tel.: 047/4831271, e-mail: koliba@stonline.sk

programirodát

Udvardon a művelődési ház
adott otthont a Nyitra megyei
önkormányzati MKP-s képvi-
selők, polgármesterek és szim-
patizánsok február 24-i találko-
zójának, melyet az MKP veze-
tősége hívott össze, hogy szá-
mot adjon /az előrehozott vá-
lasztások előtt/ a 2002 óta eltelt
választási időszak eredményei-
ről és hiányosságairól. Nagy
hangsúlyt kapott a pártvezetés
és az önkormányzatok szoro-
sabb együttműködésének szán-
déka is, amit a következő hetek-
ben, hónapokban és években
meg kell valósítani.

A találkozón – többek között
– Csáky Pál miniszterelnök-
helyettes a jelenlegi belpolitikai
helyzetet elemezte, kitekintve a
választások eredményeinek le-

A lakosságcsere kárvallottjaira
emlékeztek

A világháborúk és a meghur-
coltak, illetve kitelepítettek i-
polysági áldozatai emlékművé-
nél 2006. február 27-én a 60
évvel ezelőtt, 1946. február 27-
én aláírt csehszlovák–magyar
lakosságcsere-egyezmény kö-
vetkezményeit idézték fel a
Csemadok Ipolysági Alapszer-
vezete, az MKP Ipolysági Alap-
szervezete, a Honti Múzeum és
Galéria Baráti Köre és a Pong-
rácz Lajos Társaság képviselői.

Mint ismeretes, ezt az egyez-
ményt az akkori csehszlovák kor-

mány szorgalmazására és egyes
nagyhatalmak nyomására kény-
szerítették Magyarországra. A
szlovákiai magyarságot kollek-
tív bűnösnek minősítő megalá-
zó dokumentum szellemében
került sor a deportálásokra /Cseh-
országba/, a reszlovakizáció szé-
gyenletes, az emberi méltósá-
got lábbal tipró aktusára, majd
a könyörtelen kitelepítésekre.

A résztvevők gyertyagyúj-
tással tisztelegtek a kitelepítet-
tek emlékének.

/korpás/

Küldöttválasztó MKP-közgyűlés
Ebben az évben már másod-

szor hívott össze közgyűlést a
Magyar Koalíció Pártja /MKP/
Ipolysági Alapszervezetének
vezetősége.

A febr. 24-i közgyűlés hatá-
rozatképes volt – állapította meg
a mandátumvizsgáló bizottság.

A gyűlésvezető Gál Milan
alelnök a napirend jóváhagyása
után átadta a szót Bélik György
elnöknek, aki beszámolt a helyi
és járásbeli pártpolitikai hely-
zetről és az aktuális önkormány-
zati problémákról. A sokoldalú
vita után a közgyűlés megvá-

lasztotta a március elején ese-
dékes járási konferencia ipoly-
sági küldöttségét a következő
összetételben: Pálffy Dezső,
Gál Milan, Danis László, Kor-
pás Pál, Zachar Pál /pótkül-
dött/. A járási elnökségi tagok
tisztségükből kifolyólag vesz-
nek részt a konferencián.

A gyűlésen ajánlásokat is
tettek az elnökségi tagokra, va-
lamint az országos konferencia
küldötteire és a parlamenti kép-
viselőjelöltre.

A gyűlés elnöki zárszóval ért
véget.

MKP-s képviselők találkozója
hetséges erőviszonyaira és az
MKP várható mozgásterére.

Szigeti László oktatási mi-
niszter az iskolák aktuális prob-
lémáiról szólt. Az MKP a jövő-
ben is nagy figyelmet fordít a
kisiskolák megőrzésére.

Simon Zsolt földművelés-
ügyi miniszter elmondta, hogy
minisztersége alatt jelentős elő-
relépés történt a különböző uni-
ós alapok kihasználtsága terén,
de a mezőgazdasági termelés is
fokozatosan konszolidálódik. A
vagyonjogi kérdések tisztázat-
lansága fékezően hat az egész
ágazat fejlődésére.

Ipolyságról a következők
vettek részt a találkozón: Bélik
György /alpolgármester/, dr.
Píri Lajos, Kapa Sándor és
Korpás Pál képviselők.
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Új munkalehetőségek a Fragicslov Kft.-ben
A belga Recor cég ipolysági

leányvállalata, a Fragicslov
Kft. eredményesen működik.
Első termelőcsarnokukat 1997-
ben építették fel a Sznf utcában
a stadion mellett. Eredeti terme-
lőcsarnokukhoz 2000-ben meg-
vásárolták a mellettük lévő üzem
csarnokait is. Az üzem 1998.
augusztus 6-ától termel. Kez-
detben kizárólag bőr ülőgarni-
túrák huzatjait szabták-varrták,
a kész konfekciót pedig Belgi-
umban kárpitozták fel a bútor-
vázakra. A cég tevékenysége

2004-ben ülőgarnitúrák gyártá-
sával bővült. Nyolc éve 30 em-
berrel indult a munka, most vi-
szont már 175 személyt foglal-
koztatnak. Jelenleg két telephe-
lyen, a Sznf utcában eddig üze-
melő három csarnok után a Ber-
necei utcában 2005-ben nyitot-
ta meg három újabb csarnokát
a bútorgyár. S most már teljes
egészében Ipolyságon készül-
nek a bútorok.

A régi üzemrészlegben talál-
koztam Kempf Vilmos terme-
lési igazgatóval, aki készsége-
sen tájékoztatott tevékenysé-
gükről, és bemutatta a régi rész-
leg csarnokait.

Vendéglátóm kíséretében
megtekintettük az egyes részle-
geket, ahol szorgalmas és elé-
gedett dolgozókkal találkoz-
tam. Megtekintettük a Belgium-
ból érkező bőr átvevőhelyét és
raktározását. Végigjártuk a bőr-
szabászat részlegét, ahol 30 sza-
bász szorgoskodott.

Egy másik csarnokban, a var-
rodában, 45 varrónő dolgozott.
Találkoztam a kisegítő személy-
zettel is: a raktárkezelők és a be-
tanító emberek, a minőségelle-
nőrök, a dakon- és szövetszabá-
szok mindannyian igyekeztek
munkájukat felelősségteljesen
végezni.

A látogatás során a dolgo-
zókkal folytatott beszélgetés
arról tanúskodik, hogy az al-

kalmazottak elégedettek a
munkakörülményekkel, és nem
panaszkodtak a kereseti lehető-
ségekre sem.

Nagyon fontosnak tartjuk az
emberekről való megfelelő
gondoskodást – tájékoztatott
Kempf Vilmos termelési igaz-
gató –, ezért igyekszünk egész-
séges és biztonságos munkafel-
tételeket teremteni. Ahol szük-
séges, védőfelszerelést biztosí-
tunk. Új, korszerű csarnoko-
kat építettünk, ahol a szivacso-

lóemberek például svájci gyárt-
mányú környezetbarát és egész-
ségre ártalmatlan vízbázisú ra-
gasztóval dolgoznak, ennek el-
lenére még elszívóberendezést
is működtetünk. A varroda is
légkondicionált.

Amennyiben találunk to-
vábbi varrónőket – jegyezte
meg kísérőm –, a többi részle-
get is tovább tudnánk bővíteni.
Bőrszabászaink lennének, azon-
ban hiába szabnánk ki a mosta-

ninál több bőrt, ha nincs, aki az
anyagot megvarrja... S nem
csupán szakképzett varrónőket
várunk, hanem minden egyes
munkaszerető embert szívesen
fogadunk. A cég szakemberei
ugyanis rövid időn belül a pá-
lyakezdőket itt helyben beta-
nítják.

A kereseti lehetőségek is
egyre jobbak, az ügyesek akár
13 ezer koronát is megkeres-
nek. Nyolcezernél kevesebbet
egy varrónő sem visz haza. Azt

hiszem, alkalmazottaink elége-
dettek.

Dolgozóinknak olyan mun-
kakörülményeket és környeze-
tet kívánunk biztosítani, hogy
örömmel jöjjenek hozzánk, a
munkahelyükre, és elégedettek
legyenek.

Folyamatosan várjuk az to-
vábbi érdeklődők, főleg a var-
rónők jelentkezését.

Köszönöm a tájékoztatást.
Kajtor PálMihály Ilona dakronszabász



Túltechnizált világunk és felgyor-
sult életritmusunk magas igényeket tá-
maszt nemcsak testünkkel, hanem e-
gész életmódunkkal szemben. A mun-
kahelyi, iskolai, sőt a családi környe-
zeteben előforduló stresszhelyzetek
negatívan befolyásolják életvitelün-
ket.

A kevés mozgás, a táplálék nem
megfelelő összetétele, a rossz életmód
– ezek mind a civilizációs betegségek
/például a szív- és érrendszeri megbe-
tegedések, a súlyfelesleg és kövérség
stb/ előidézői.

Igaz ugyan, hogy az újévi fogadal-
mak ideje már régen elmúlt, de – gon-
dolom – soha sem késő, hogy mi is te-
gyünk valamit szervezetünk, egészsé-
günk megovása érdekében.

De mi is tulajdonképpen a helyes
életmód? Ez nemcsak a szép test és
helyes táplálkozás egysége, hanem
életvitelünk, gondolkodásmódunk,
családi környezetünk stb. egysége.

A most induló rovatban szeretném
önökkel megosztani nemcsak sport-
versenyzői és főiskolai tapasztalatai-
mat, hanem a nő életének egyik leg-
szebb időszakában, a gyermekvárás
korában szerzett tapasztalataimat is.

Igyekszem átadni önöknek azon ta-
pasztalataimat, melyek, remélem, kö-
zelebb visznek az egészséges életmód
kialakításához.

Amennyiben megjegyzéseik, kérdé-
seik vannak, írják meg e-mail címemre:
(judy.jlol@pobox.sk).

A következő téma: a kiegyensú-
lyozott táplálkozás. -jsz-

Mi a madárinfluenza?
Vírusos eredetű betegség, melyet a va-

don élő madarak terjesztenek. Elsősorban
a madarakra és a baromfira veszélyes. Em-
berre csak kivételes esetben, fertőzött vagy
elhullott állatok közvetlen érintésével vi-
vődik át. Emberről emberre nem terjed.

1997-től embereknél 116 megbetege-
dést jegyeztek fel, főleg Ázsiában. Euró-
pában néhány eset fordult elő olyan embe-
reknél, akik a veszélyeztetett tájakról utaz-
tak be. Bizonyos veszély a madár- és az
emberi influenza vírusainak mutációjából
keletkezhet. Ez az új, „kevert vírus” lehet
egy influenzajárvány okozója is.

A madárinfluenza jelei: 38 °C és maga-
sabb testhőmérséklet, köhögés, torokfáj-
dalmak, légszomj.

Madárinfluenzával az ember csak a fer-
tőzött madárral, baromfival vagy fertőzött
közeggel való érintkezés útján fertőződ-
het. A madárinfluenza emberről emberre
nem terjed.

Megelőzés
A megelőzés leghatékonyabb módja az

influenza elleni védőoltás. Bár nem számít
gyógyszernek, de a szervezet ellenálló-

A Lévai járásban:
– eddig nem regisztrálták a betegséget,
– az apróállat-tenyésztők részére eddig
semmilyen különleges intézkedések foga-
natosítására nem került sor,
– tilos a baromfi és a galambok kiállításo-
kon és versenyeken való összpontosítása
Szlovákia egész területén,
– a baromfi zárt térségben történő tartását
ajánljuk, megakadályozandó azok érintke-
zését a szabadon élő madarakkal,
– a baromfi etetésekor ügyelni, hogy a sza-
badon élő madarak ne juthassanak a táp-
anyaghoz,
– a gyanús megbetegedéseket, a baromfi
pusztulását, elhullását jelenteni a körzeti
állatorvosnak, aki – szükség esetén – fel-
veszi a kapcsolatot a Lévai Regionális Ál-

A Lévai Regionális Közegészségügyi Hivatal tájékoztatója

A madárinfluenza és megelőzése
képessége növelésének hatékony eszköze.

Saját és gyermekeink védelmének
lehetőségei

– Emberi influenza elleni védőoltás
– A higiéniai előírások következetes betar-
tása
– A gyermekek alapos felügyelete a játszó-
tereken, homokozókban, parkokban és köz-
területeken
– A védekezés jelentőségének és módjá-
nak elmagyarázása
– Óvni a gyermekeket és kerülni az élő
vagy elpusztult madarakkal, baromfi-
val való közvetlen érintkezést.
– Az élelmiszert 75 °C-on legalább 20 per-
cig hőkezelni.
– Állandó kapcsolatot tartani az orvossal,
gyermekorvossal.
– Megbetegedésnél szigorúan betartani a
gyógyrendet.
– Ha környezetében elhullott madarat
vagy baromfit talál, azonnal értesítse a
legközelebbi állatorvosi szolgálatot.
– Ha baromfit vagy madarakat tenyészt,
biztosítsa az állomány zárt térben történő
elhelyezését.

A Lévai Regionális Állategészségügyi Hivatal
tájékoztatója és ajánlott óvintézkedései

a madárinfluenza szlovákiai előfordulásával
kapcsolatban

lategészségügyi Hivatallal. Az állatorvosi
tevékenység ebben az esetben ingyenes,
a kiadásokat az állami költségvetés fedezi.
– Komolyabb eseteket közvetlenül a Lévai
Regionális Állategészségügyi Hivatalnak
(tel.: 6312352) szükséges jelenteni, ahol
állandó, üzenetrögzítős telefonszolgálat
működik.
– Komolyabb eset például a baromfi vagy
a madarak tömeges, ill. nagyobb létszámú
pusztulása /3-5 és több darab/ egy helyen.
Az elhullott baromfit puszta kézzel sem-
milyen esetben ne fogják meg!
– A baromfi etetésekor és gondozásakor
feltétlenül tartsák be a higiéniai alapelve-
ket és előírásokat.
– A megfelelően (75 °C-on 20 percig) hő-
kezelt hús fogyasztásra alkalmas.

– Tilos a mindenféle házi árusoktól való
élőállat- és húsvásárlás.
– A madárinfluenza járásban való előfor-
dulása után a helyi önkormányzatokat kö-
telező érvényű intézkedéseket tartalmazó
útmutatóval látjuk el.

A felsorolt megelőző intézkedések be-
tartását javasoljuk, mivel a betegség akár
egy állaton történő észlelése után az egész
településen, ill. 3 kilométeres védőzóná-
ban /körzetben/ minden baromfit meg fog
kellene semmisíteni.

MVDr. Ján Števko s. k.
területi állatorvos

Egészséges
életmód

HONTI  LAPOK          2006. március      15



16     2006. március HONTI  LAPOK

2006 január végén életének 91.
évében járva dr. Bényi Károly, az él-
sportoló, lefutotta az utolsó távot, le-
tette fegyverét, a gerelyt, és elköltözött
az örök hazába. Csodálatos életet és
kimagasló kort élt meg. Az Ipolyság-
hoz közeli Horváti község szegény, de
egyik nagyon becsületes palóc család-
jának gyermekeként született. Noha
„Budapest-Angyalföldön pillantotta
meg a napvilág, ha ugyan kíváncsi
volt rá” – írja önéletrajzi, lírai szépsé-
gű, nagyon szép stílusú regényében,
amely 2002-ben jelent meg. És el-
mondhatjuk róla, hogy a „napvilág”
bizonyára szerette őt, mert kilencven
hosszú éven át melengette.

Budapesten született 1915-ben.
Édesapja, Bényi Ignác kikötői mun-
kásként dolgozott ott, s családja is ott
lakott vele. 1919-ben költöztek haza,
miután Trianonban határt húztak
Ipolyság és környéke, illetve a főváros
közé. Először Kistompán laktak egy
bérelt házban, majd édesanyja falujá-
ban, Horvátiban. Összesen nyolcan
voltak testvérek. Édesapja 1920-tól a
pozsonyi kikötőben dolgozott, csak
ritkán járt haza.

Karcsi az ipolysági gimnáziumban
tanult. Hogy tanulmányai végzéséhez
némi anyagit is előteremthessen, a
nyári szünidőben, nem nézve meg-
alázónak gimnazista voltát, részes ara-
tóként, cséplőgépnél részes munkás-
ként dolgozott a nagybirtokon. Szívós-
ságát növelte a sport iránti szeretete.
Rengeteget futott, napraforgószárral
gyakorolta a gerelyhajítást. Ipolysá-
gon a gimnáziumban az élsportolók
közé küzdötte fel magát, a város és
környéke közismert sportolója lett.
Futásban és gerelyvetésben sorra arat-
ta a babérokat az 1930-as években.
Háromszor volt aranyérmes gerelyve-
tésben a Csehszlovákiai Magyar Atlé-
tikai Szövetség színeiben. Majd a Lé-
vai Torna Egyesület (LTE) színeiben
versenyzett. 1938-ban Szlovenszkó és
Kárpátalja gerelyhajító bajnoka volt,
vagyis Szlovákia legjobbja. Érdekes
mozzanata életének, hogy a szlovák
nyelvet úgy tanulta Gyügyön, hogy a
helyiekkel kaszált, aratott, megszeret-

ték egymást, és megtanult szlovákul.
Egyetemi tanulmányiat Pozsonyban

kezdte, a kikötőben dolgozó édesapjánál
lakott. És naponta, esőben, hóban, szél-
ben is a hét kilométert oda s ugyanannyit

vissza futva tette meg az egyetemig.
1939-ben, vidékünk Magyarországhoz

történő visszacsatolása után került Bu-
dapestre, majd onnan Pécsre. Munka és
sportolás mellett nagy erőfeszítések árán
folytatta tanulmányait. Jogi doktorátust
szerzett, de sosem volt bíró vagy ügyvéd,
mert nem volt hajlandó senkit büntetni.
Jogi tanácsadóként dolgozott egy életén
keresztül. A második világháborúban ka-
tona, majd frontszolgálatos lett. Ez pedig
sok szenvedést hozott neki. Katonatársai-
val emberfeletti megpróbáltatások köze-
pette, sebesülten és betegen is küzdött az
életben maradásért. Amikor a front átvo-
nult a Kárpát-medencén, Németországba
vitték őket. Végül szerencsésen túlélte az
éhezést és a hadifogságot is, és két év u-
tán került haza.

A háború után Budapesten élt család-
jával. Feleségével három gyermeket ne-
veltek fel. Dolgozott, de a sporttól sosem
vált meg: közel nyolvan éves koráig e-
dzősködött, több olimpikont nevelt a ma-
gyar sportnak. Az írás művészete sem állt
távol tőle. Igaz, a régi rendszerben nem
jelentették meg némely írását, mert nem
volt párttag, nem foglalkozott politikával.

2002-ben 87 éves korában jelent meg

önéletrajzi regénye, az Utak, keresz-
tek, keresztutak. Noha pár évvel ko-
rábban, „csupán 85 éves korában” írta
meg. A könyv csodálatosan szép stí-
lusú, lebilincselő, szellemes mondatok
sokaságával teletűzdelt igazi regény.
Mint író is érvényesülhetett volna. Eh-
hez is volt tehetsége, saját stílusa. De
fő életcéljának elsősorban mindig a
sportot tekintette. Fiatalon eredménye-
sen sportolt, majd nagyon sokáig e-
dzősködött. Csodálatosan szép kort élt
meg, kilencvenegyedik évében húnyta
le örökre szemét. Emléke, tevékenysé-
ge, igaz emberi helytállása, írásai meg-
őrzik emlékét.

Őrizzük meg mi is! Nem élt hiába,
eredményesen tette meg a neki kimért
életpályát.

A budapest-rákoskeresztúri teme-
tőben helyezték örök nyugalomra
2006. január 30-án szeretett és hű
párja mellé.

Tipary László

A fénykép 2002 decemberében ké-
szült Ipolyságon, amikor meghívá-
sunkra részt vett az Ipolysági sport
100 éve kiállításon, és Černušák pro-
fesszortól, a Nemzetközi Olimpiai Bi-
zottság tiszteletbeli tagjától átvette
Ipolyság város sportkitüntetését.

Révész Ferenc
/akinek első edzője volt/

Tipary László

Dr. Bényi Károly halálára

Keveseknek adatik meg a hosszú életút,
mint amellyel Téged megáldott

Istened!
Kilencvenegy évet neked megadott,
– s ez az út most bevégeztetett...

„Utak, keresztek, keresztutak”,
amelyeken oly sokszor végigfutottál,
akadályokat gördítettek eléd,
– de te mindig győztes maradtál!

Lábad elfáradt, a gerelyed is árva,
Lefutottad az utolsó távot, futamot,
de neved beírták a sportvilágba,
– és arany betűkkel soká ragyog ott!

Elhunyt dr. Bényi Károly, az élsportoló
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Palást 2006-ban ünnepli el-
ső /eddig ismert/ írásbeli emlí-
tésének 850. évfordulóját. A
polgármester úr megbízásából
egy „történelmi olvasóköny-
vet” állítottam össze a falu
múltjának megmaradt és az irat-
tárakban, régi lapokban fellel-
hető dokumentumaiból. E mun-
kám során többször kényszerül-
tem, korábbi, akár ismételten
közölt adatok helyesbítésére
vagy legalábbis igaz voltuk
megkérdőjelezésére. Az egyik
ilyen adat a palásti kastély épí-
tésének ideje és építtetőjének a
személye.

Az 1997-ben tragikus hirte-
lenséggel elhunyt Zsilka Lász-
ló, a szlovákiai magyar publi-
cisztika egyik oszlopos tagja
egy évvel korábban Palástok
Palástja – Palócia végvára cí-
mű könyvet adott ki szülőfalu-
járól. A kastélyról ezt írta: „É-
píttetését a török kiűzése után
kezdte meg Palásthy Ferenc
császári tábornok a l8. század
első harmadában. A kastély
1730-ban készült el.” (26. o.)
Kiváló helytörténészünk, dr.
Csáky Károly 2002-ben a Pa-
lást – Egyházi emlékek című, a
Honismereti Kiskönyvtár Ko-
máromban kiadott 182. köteté-
ben a ma egyházi iskolaként
működő kastély építtetőjének
szintén Palásthy tábornokot
tartja: „a munkálatok 1730-ra
fejeződtek be” (11. o.). Az
1730-ról és a tábornokról szóló
adatok ősforrása valószínűleg
Hőke Lajosnak, a budapesti
Vasárnapi Újságban 1868-ban
közreadott kétrészes „Palást”
c. írása lehetett. Mivel Hőke a
megye jegyzőjeként és levéltá-
rosaként könnyen hozzájutha-
tott a megye helységei, így Pa-
lást históriájának adataihoz,
állításait a későbbi /hely/törté-
nészek kétkedés nélkül örökí-

tették tovább – napjainkig.
Pedig Hőke tévedett, és té-

vedése már a Borovszky-féle,
1907-ben kiadott Hontvárme-
gye-monográfiában korrigálha-
tó lett volna. Dr. Komlóssy Fe-
renc Az Esztergom Főegyház-
megye római katolikus iskolák
története c. 1896-ban kiadott
könyvében idéz egy latin nyel-
vű bejegyzést a palásti egyházi
anyakönyvből (128. o.). Dr.
Magyar László András fordí-
tásában így hangzik: „A Tekin-
tetes ifjabb Palásthy Ferenc úr
kastélyát 1736-ban, május hó
elején kezdték építeni, mikor
egy alapkövet is elhelyeztek az
akkori palásti plébános, tiszte-
lendő Gyurcsányi András segít-
ségével az én jelenlétemben –
Medgyesy István rektor”. A
szemtanú, a kántortanító /rek-
tor/ szavait megerősíti az a tény,
hogy 1736-ban valóban Gyur-
csányi volt Palást plébánosa
/1730-ban Joklovics György/.

A palásti kastély tehát pár
évvel „fiatalabb”, mint eddig
hittük. A „tábornokról” a buda-
pesti Hadtörténelmi Levéltár
segítségével az alábbiakat tud-
tam meg: Palásthy Ferenc 1764
és 177l között ezredparancs-
nok, 1771-től vezérőrnagy,
1789-től altábornagy – nyugal-
mazott lovassági tábornokként
halt meg 1796-ban /dr. Bon-
hardt Attila alezredes, a Had-
történelmi Levéltár és Irattár i-
gazgatójának 2006. jan. 31-én
keltezett levele alapján/. Egy
biztos: a kastély építésének ide-
jén még nem volt tábornok, így
aligha ő volt az, aki „szponzo-
rálta” a költséges építkezést. S
mint láttuk fentebb, a szemtanú
rektor sem tábornokot emleget.
Rejtély marad továbbra is az
„ifjabb Palásthy Ferenc” sze-
mélye.

Dr. Kiss László

Mikor épült a palásti kastély?
A bizánci szomszédságnak

köszönhetően Magyarorszá-
gon korán ismertté vált Szent
György élete. A krónikák sze-
rint Szent István két szent
zászlaja alatt /György és Már-
ton/ verte le Koppányt. A 11.
századi magyar korona alsó
pántján, az úgynevezett bizán-
ci részén, a szentek között
György képmása is helyet ka-
pott. Ide kívánkozik az, hogy
1222-től Anglia hivatalos pat-
rónusa lett György.

Tudjuk, hogy Palást népe
régtől Szent Györgyhöz imád-
kozik oltalomért, hiszen a 13.
századból írásos emlék tanú-
sítja a vértanú tiszteletére
szentelt templomát. Pecsétjei-
be többször a katona-szent le-
gendás alakját vésték, hol a
falu, hol a község és a plébá-
nia megjelöléssel. A pecsétké-
pek kompozíciói az ismert je-
lenetet örökítették meg, legin-

kább lovon, sisakkal, páncél-
ban harcolóként, lándzsával a
kezében.

A pecsét használata olyan
régi, mint az írás kora. Ősidők
óta az okmányok megerősíté-
sének céljából készítették e
jelet, nyomatékot / bizonyító
erőt/ adva az írott szövet iga-
zolására. Évszázadokra volt
szükség, hogy az idegenből
átültetett palánta a magyar
talajban meggyökeresedve a
társadalom kultúrszükség-
letévé váljon.

Gyűjteménytárom 1766-tól
terjed máig. Régebbi okmá-
nyokon a hitelesítők saját pe-
csétnyomóikat használták cí-
merükkel és monogramjukkal,
de a későbbi időkben is tették
ezt, például 1819-ben Ignati-
usz Friebeisz Parochus Palást
aláírással, 1833-ban Birkes
Georgius parochus Loci stb.

Palásti pecsétek – I.

A piros színű viaszba nyo-
mott pecsét átmérője 3 cm, sé-
rült résszel. Az ódon metszé-
sű pecsétlenyomat körirata:
PALAST FALU PETSETJE
MDCCLXVI ESZT ,  azaz
1766-ból való. A pecséten
Szent György vitéz látható, a-
kit Krisztus katonájaként tart
számon a Magyar Misekönyv.

Tisztelete rendkívüli módon
el terjedt  a  középkor óta.
Számtalan írott forrás tanúsít-
ja György vértanú halálát a
palesztinai Lyddában. Ebből a
pecsétből tudjuk, hogy Szent
György nemcsak a templom
védőszentje, de a faluban élő-
ké is.

Szent György pecsét

Palásthy Lenke, Szabadka
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T ü s k é k Pillanatképek – szavakban

Csipkeút Legrövidebb hónapunk, feb-
ruár, hűségesen követte elődjét.
Egészen 15-éig, e sorok írásá-
nak napjáig következetesen fa-
gyasztotta a földet – a reggeli
órákban többször is -10 oC kö-
rül mozgott a hőmérséklet. Ez
annak ellenére történt, hogy ezt
a hónapot a /cseh/szlovákiai
magyar publicisztika 1948 után
jégtörőnek titulálta. Úgy lát-
szik, a természet sosem enge-
dett az ideológiai nyomásnak.
Természetesen ezt nem mond-
hatjuk el az emberi természet-
ről. A február nem volt mindig
ilyen mostoha. 1881-ben szüle-
tett nagyanyám szokta volt me-
sélni, hogy voltak olyan évek,
amikor februárban mezítláb
futkároztak – kint a szabadban
– a gyerekek. E sorok írója is
emlékszik egy olyan februári
napra /1958. febr. 4./, amikor
körülzümmögték őt a kaptárból
kimerészkedő méhecskék. De
más években is akadtak simo-
gatóbb februárok.

Február 7–9-én vagy 20 cm-
es hóáldás is szaporította a gon-
dokat. Megsokasodott – főleg
9-ére virradóan – a tényleges al-
kalmi hóhányók száma. A hiva-
tásos hóhányás ekkor sem állt
„helyzete magaslatán”. A pro-
fesszionalizmus még nem olyan
mindennapi vendég ezen a tá-
jon. Az uniós csatlakozás lég-
mozgása errefelé még inkább
csak szellőcskének minősíthe-
tő.

A hó tisztára „meszelte” a tá-
jat. Eltűnt – rövid időre – a sok
éktelenkedő tiltott szemétlera-
kat – a lelkiismereti szabadság
hiányának tapintható következ-
ménye. Az Ipoly több helyén
összefüggő jégpáncélt kreált a
kitartó fagy, s ezen népes vad-
kacsarajok gubbasztottak.

A hónap közepi mérsékelt
enyhülés „lapítani” kezdte a hó-
takarót. Elindult a hó közismer-
ten kellemetlenkedő lucskoso-
dása.

Az időjárásrendészek sze-
rint 15-e után fokozatosan eny-
hül az idő. Hogy mi lesz egy-
két hét múlva, azt időben érez-
zük majd a bőrünkön is.

*
Február 13-án két, 15-én egy

helyen igyekeztek eladni sze-
dett-vedett portékájukat a kü-
lönböző vándorárus cégek. Az
ipolyságiak és környékbeliek
ismét alaposan kiélhették „tur-
kálási” hajlamaikat. Állítólag
ez a fajta árusítás borsot tör a
helyi üzletesek orra alá.

*
Február 15-én Bugár Béla,

a szlovák parlament elnöki jog-
körökkel felruházott alelnöke
kiírta az előrehozott június 17-
i parlamenti választásokat. Eb-
ben a hírben csak az a furcsa,
hogy miért nem lehet elnök az,
akit elnöki jogkörökkel felru-
háznak. Talán ez is egyike a
szlovák /szlovákiai/ specialitá-
soknak. Itt jegyezzük meg,
hogy ez a „specialitás”, amely
az első világháború után szüle-
tett, még az uniós csatlakozás
után is éltető talajra talál Szlo-
vákiában. Vagy nincs új a nap
alatt?

*
A hajléktalanság nemcsak a

szegényeket sújtja. A Domino
című szlovák politikai hetilap
egyik cikkében olvastam /feb-
ruár 15-i szám/, hogy a szlovák
parlamentben sok a politikai
hajléktalan, akik a független
képviselők pózában tetszeleg-
nek. Valószínűleg tudják, miért
teszik.

*
A szlovákiai politikai elit

számottevő hányadának politi-
kai karrierje egy ilyen képletbe
is begyömöszölhető: kommu-
nista párttagként kezdte, aztán
a vállalkozók pártját támogatta
/ez volt divat/, majd a polgári
egyetértés, netán a demokrati-
kus Szlovákia zászlaja alá taka-
rodott. Néha ügyesen függetle-
nítette magát, hogy aztán a
„pragmatikusok” vagy populis-
ták táborát gyarapítsa, termé-
szetesen csak addig, amíg ebből
magánhaszon is csurrant. Ha
komolyabban jövedelmező /fi-
zetett/ pozícióba került, „töké-
letesen” megfeledkezett támo-
gató pártja alapszervezetéről
vagy bármilyen szintű szervé-

Divatba jöttek az utak. A tu-
rizmus fellendítése érdekében
gombamód szaporodnak a ré-
giók különlegességeit bemutató
tervezett útvonalak, látványos
és „ízes” programokkal. A kós-
tolókban bővelkedő borutak-
nak se szeri, se száma, de jócs-
kán akad történelmi korok épí-
tészetét, képzőművészetét pre-
zentáló „út” is. Létezett már a
történelem folyamán nagy
becsben tartott borostyánút, a
messzi Kínába vezető selyem-
út, de csipkeútról aligha lehetett
hallani. Pedig csipkével is ke-
reskedtek eleink. Ez az útféle-
ség mégis a harmadik évezred
remek terméke. Neve nem a ku-
fárok megszokott útvonalát jel-
zi, hanem az úttest állapotát mi-
nősíti. Olyan, akár a csipke:
több benne a lyuk, mint a tömör
rész. Térkép helyett mintaleí-
rást kellene az autósoknak adni:
egy méter sima, félfordulat bal-
ra, fél kerékkel jobbra, egy si-
ma, két (f)ordított, egy tengely-
törés. Egy defekt, negyedóra át-
kozódás, kerékcsere, három mi-
atyánk. Ha szerencséje van az
ipsének, hazaért. Ha nincs,
kezdheti a motívumot elölről.
Legalább szórakozik egy kicsit.
A többi utas úgyis csendes el-
mélkedésbe mélyed. A világ
minden kincséért se szólalna
meg senki. Naná, hogy elharap-
ja a nyelvét!? A jól sikerült e-
gészségügyi reform következ-
tében ilyesmit a legmerészebb
hazárdjátékos sem mer meg-
kockáztatni. Nem tudható,
nyelvterületen miféle reakciót
engedne meg magának az e-
gészségügyi biztosító. Kétágú
nyelvvel meg csak egyesek tud-
nak különösebb bonyodalom
nélkül élni.

A nagyanyó recemintás fir-
hangját idéző közlekedési vo-
nalak mindenképpen gondolko-
dásra ösztönzik az utazót. Az
élet értelmét se kutatja vehe-
mensebben, mint a kátyú hátán
kátyú közút miértjeire adható
logikus választ. Odáig érthető

a dolog, hogy a folyamatosan
növekvő forgalom miatt lyuka-
csos a pálya. Feltöri a burkola-
tot a rengeteg jól megpakolt ka-
mion. Hogy mi a fészkes búbá-
natnak kell egyre duzzasztani
az autós teherforgalmat, ha za-
jos is, büdös is, káros is, meg
drága is, hát nemigen érti a földi
halandó. Környezetszennyezés,
energiaválság, balesetveszély
fejen felül, mégis dübörögnek
a monstrumok éjjel-nappal. Az
úton döcögő meg kizárásos ala-
pon dönti el, személygépkocsi-
ban vagy vonaton utazik éppen.
A vonat, mint közlekedési esz-
köz, ugyanis már szinte teljesen
kizárható. Ahelyett, hogy az il-
letékesek keresnék a környezet-
barát vasúti személy- és áruszál-
lítás fejlesztésének lehetősége-
it, lépten-nyomon az elődök ál-
tal jól kiépített vasúthálózat le-
építésével foglalkoznak. Ma-
holnap a síneket szedik fel a
szorgos “műgyűjtők”.

Meglehet, az útkaparók maf-
fiája ragadta magához az irá-
nyítást, merthogy ők turkálnak
az úttesten télen-nyáron. A gö-
rög mondakincsből meríthették
az ötletet, utánozva Odüsszeusz
hűséges asszonyát, Penelopét,
aki éjszaka ravaszul felfejtette
a nappal szőtt vásznat, nehogy
munkája végére érjen. Alkal-
mazva a módszert az utászok is
betömködik a kottyanókat,
hogy szó ne érje a ház elejét,
de a foltozások jórészt az őszt
sem vészelik át, nemhogy a te-
let. Tavaszra a fél ország csip-
keúthálózattal dicsekedhet, és
közlekedés helyett össznépi
fogkocogtatóst játszik az utazni
merészelő nagyközönség. Nem
számít. A lényeg, hogy van
munka. Az útépítőknek, akik
újra vígan toldoznak-foldoz-
nak, a szerelőknek, akik helyre-
pofozzák a szétrázott autókat,
a csavargyárak munkásainak, a
gumiabroncsot gyártóknak, a
biztosítóknak, a pszichiáterek-
nek, az ápolónőknek…

B. Szabó Márta
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N o r m á l i s ?

Fiatal dinamikus munkásokat alkalmazunk kárpi-
tos szakmában bőr ülőgarnitúrák kárpitozására. A
munkára mindenkit betanítunk. A jövőben lehetséges
két vagy három műszakos munkavégzés is. Fizetés
teljesítmény szerint. Jelentkezés: Furni Finish Kft.,
Tompa 261; tel.: 036/7420460.

ről. Ezzel demonstrálta pozí-
ciójának fontosságát vagy rend-
kívüli „elfoglaltságát”. Sokszor
azért nem tolta be képét alap-
szervezeti közegbe, nehogy va-
laki pimaszul megkérdezze tő-
le: „Hát mit tettél értünk, János
barátom?” Ha valamilyen oknál
fogva bajba került, simuléko-
nyan vályúközelbe somfordált.
Egyesek szerint a legjobb poli-
tika valószínűleg a struccpoli-
tika. A kitérő után vegyük fel
újra az elejtett szálat. A közel-
múltban újsütetű pártok kínál-
nak lehetőséget a „politikusi
vándorszínészkedésre”. Tekin-
tettel arra, hogy az emberi élet
véges, bizonyára senkinek sem
sikerül kimerítenie az összes
„kínálkozó” lehetőséget.

A legközelebbi /parlamenti/

választások júniusban, a hely-
hatóságiak az ősz folyamán
lesznek. A körhinta beindult.
Egy emberbaráti intelem: a ge-
rincünkre is vigyázzunk!

*
Az idei tél attraktívan tragi-

kus szenzációi Európa- és vi-
lágszerte a tetőomlások. Állító-
lag a szokatlan hómennyiség o-
kozta. Vagy nem érdemes any-
nyira takarékoskodni az építő-
anyaggal?

*
Február közepén sok euró-

pai ország ajtaján bekopogott
a madárinfluenza, amit egyes
népieskedők tyúknáthának is
neveznek. Lehet, hogy az ilyen
veszély tompítja a pártoskodás
fegyverzeteit?

/ás/

Elkezdődött. Bár politikusa-
ink eddig sem az „unalmas” po-
litizálásukról voltak ismertek,
most, hogy jóváhagyták az elő-
rehozott választásokat,  a politi-
kai élet szó szerint felpörgött.

Ha valamelyik politikus ed-
dig egy kanál vízben is képes lett
volna megfojtani ellenlábasát,
mától ehhez elég lesz számára
egy szemcsepegtető is. Aki sze-
reti az akciófilmeket, az most
majd nyakló nélkül élvezheti
szenvedélyét az elkövetkezendő
mocskolódásokban, áskálódá-
sokban és ármánykodásokban
egyaránt. Nem lesz zabla, nem
lesz lelkiismeretfurdalás, nem
lesz erkölcs, és nem lesz etika.

Itt van például egy minapi e-
set. Cuper úr mély felháborodá-
sának adott hangot, mert Tóth
miniszter bácsi a parlamenti ü-
lés közben kofolát mert fogyasz-
tani. Mondta ezt az a Cuper, aki
még autóvezetés közben sem fa-
nyalodik kofolára, és részeg fej-
jel közlekedési balesetet okoz.
Más ember talán már bűntudat-
ból sem tenne ilyen megjegy-
zést, de hát Cuper urat más fából
faragták. Ő más szemében meg-
látja a szálkát is, a magáéban
még a gerendát sem. De ez még
csak a kezdet. Hogy a választá-
sokig még mi mindennek lehe-
tünk majd fül- és szemtanúi, azt
még nem lehet tudni, de hogy
bratyizás nem lesz, az biztos. Itt
most pozíció- és hatalmi harcról
van szó, amelyben nincs helye
az erkölcsnek. Senki se próbál-
jon meg egyezséget várni a koa-
líció és az ellenzék között. Amit

az egyik javasol, a másik juszt
is elutasítja, aztán farizeusok
módján mindketten a polgárok
érdekeire hivatkoznak. Hogyan
lehet úgy érdeket képviselni, ha
meg sem kérdik azt a lüke pol-
gárt, hogy mit akar, miért akarja,
és hogyan akarja. Nem mi akar-
tunk KIA-gyárat, külföldi buti-
kosokat, nem mi akartuk tönkre-
tenni a mezőgazdaságot, nem
lustaságból vagyunk munkanél-
küliek, és nem puszta szórako-
zásból mehetünk nyugdíjba las-
san már hetvenévesen. Odafent
dúl a harc a vályúért, idelenn
csontszáraz a tányér. Sorozatban
hullanak /hovatovább egyre
gyakrabban/ az övön aluli üté-
sek, a két lábbal történő becsú-
szások, és a végén majd a pol-
gárra kell rászámolni. Jönnek
majd a mi adónkból finanszíro-
zott agitációs anyagok milliói,
melyeket talán senki emberfia
nem fog soha elolvasni, a mítin-
gek, amelyekről kinézik az em-
bert, ha kellemetlen dologra mer
rákérdezni, a néhány négyzet-
méteres billboardokról pedig
olyan emberek fognak ránk „i-
géző” szemekkel bámulni, akik-
nek csak a szavazócédulák ösz-
szeszámolásáig van ránk szük-
sége.

Választani mégis fog kelleni,
mert király nélkül nincs király-
ság. Bízunk, hisz voltak már i-
gazságos és valóban jó királyok
is a történelem folyamán, de a-
zért gondoljunk arra is, hogy
már nem egy király vált nemzete
hóhérjává is.

Belányi Gyula

Elérkezett a böjt ideje, s ami
azt illeti, a téli kalóriadús táplál-
kozás után (karácsony, újév, far-
sang) talán nem is árt egy keve-
set változtatni étrendünkön,
megpróbálkozva némi salátafé-
lével, ami ha jól van elkészítve,
ugyanolyan élvezetet tud nyújta-
ni, mint bármilyen más étel. A
következő recept ugyan nagyon
egzotikusnak tűnik, de higgyék
el, finom. Már többször kipró-
báltam, és mindig osztatlan si-
kert aratott.

Ananászos-kukoricás
csirkemellsaláta

Hozzávalók 4 személyre: 300
g kicsontozott, főtt csirkemell,
200 g darabolt ananász (kon-
zerv), 200 g főtt kukorica (kon-
zerv vagy mélyhűtött), 200 g da-
rabolt sampinyon gomba (kon-
zerv).

Az öntethez: 2 dl fehér jog-
hurt, fél citrom leve, 1 mk. cur-
rypor (nálunk kari néven kapha-
tó), só, bors ízlés szerint.

A csirkemellet vékony csí-
kokra vagy kisebb kockákra
vágjuk, keverőtálba tesszük,
hozzáadjuk az alaposan lecse-
pegtetett ananászt, kukoricát,
gombát. A joghurtot kikeverjük
a citromlével, ízlés szerint sóz-
zuk, borsozzuk, curryval ízesít-
jük, a salátára öntjük, lazán ösz-

Tavaszi receptajánló
szekeverjük. Legalább 1 órára
behűtjük.

Tálaláskor salátalevelekkel
kibélelünk egy tálat, ráhalmoz-
zuk a kész salátát, paradicsom-
mal, petrzselyemmel díszítjük.
Ha igazán különlegesen akarjuk
tálalni, a tetejét megszórjuk egy
evőkanál pirított sós mogyoró-
val, s néhány szem eper- vagy
meggybefőttel is díszíthetjük.
Előételként is kitűnő, ha netán
friss, ropogós francia botkenye-
ret (baquette) kínálunk hozzá,
egytálételként fogyasztható.

Ha véletlenül valaki a madár-
influenzától való alaptalan félel-
mében vagy mert vegetariánus,
de szeretné elkészíteni, nyugod-
tan megteheti. Ebben az esetben
elég a csirkehúst más zöldségfé-
lével, például zöldborsóval he-
lyettesíteni. Aki nem szereti a
joghurtot, használhat majonézt,
a többi ugyanaz. Ily módon a
megszokottól eltérő köret készít-
hető rántott húsokhoz, rántott hal-
hoz, natúr sült húsokhoz. Nem
szabad elfelejteni: az étkezés te-
rén a saláták engedik a legtöbb
rögtönzési szabadságot, csak él-
ni kell vele. Nem szabad elbá-
tortalodni az ismeretlen fűsze-
rektől, szokatlan alapanyagok-
tól, tessék bátran kísérletezni!

Rakyta Róbert

Ipolysági Turisztikai és Információs Iroda,
Bartók Béla tér

/a zsinagóga melleti Irodalmi Kávéház
épületében/

Info: 036/7411313
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Az ipolysági Saag SE karatezői sikerrel vették a szezonkezdő
versenyeket, s az első két februáriról érmekkel tértek haza.

A 2006. február 11-én Besztercebányán megrendezett közép-
szlovákiai kerületi bajnokságról a következő helyezésekkel
tértek haza:

Jakab Sándor 3. hely diákok kateg., kumite -50 kg
Richard Kanala 3. hely ifi kategória, kumite -60 kg
Polyák Gábor 2. hely ifi kategória, kumite +60 kg
Február 25-én Verebélyen rendezték meg a Szlovák Ifjúsági

Kupa küzdelmeit: itt Alan Gregor a kumite +50 kg-osok
kategóriájában 3. helyet szerzett.

Gratulálunk.    -ok-

Sikeres évkezdés

Fájdalommal tudatjuk a
spotbarátokkal, hogy 73 é-
ves korában Ipolyszakállo-
son váratlanul elhunyt id.
Király László. Szülőfaluja
és környéke futballrajongói
2006. február 4-én kísérték
utolsó útjára a közkedvelt
sportvezetőt, az Ipolysági
FK ificsapatának egykori
kapuvédőjét.

A polgári iskolát Ipolysá-
gon fejezte be, ahol kitanulta
a molnár szakmát, majd mol-
nármesterként dolgozott az
ipolysági és a korponai ma-
lomban.

1966-ig volt az ipolysza-
kállosi csapat kapuvédője,
majd hosszú ideig a sport-
szervezet elnökeként, titká-
raként és a csapat edzőjeként

tevékenykedett. Közben bí-
ráskodott is: 10 éven át mint-
egy 300 bajnoki mérkőzést
vezetett a Lévai járásban, a-
miért három járási kitünte-
tésben is részesült. A legér-
tékesebbet 1988-ban vette
át: a Szlovák Labdarúgó
Szövetség bronzérmét kapta
kiváló játékvezetői teljesít-
ménye elismeréseképpen.
Még a halála előtti időben is
ellátta a sportszervezet titká-
ri teendőit.

Utolsó útján mély fájda-
lommal búcsúzott tőle fele-
sége, lánya, fia és négy uno-
kája, valamint a községi hi-
vatal vezetői és Ipolyszakál-
los és környéke sportbarátai.

Nyugodjon békében!
Belányi János

Búcsú
id. Király Lászlótól

Asztalitenisz: extraliga
1. MŠK HCH Čadca 18 17 0 1 174 : 29 52
2. ŠKST Bratislava 18 16 1 1 166 : 52 51
3. ŠK Mostex Rača 18 12 2 4 145 : 80 44
4. ŠK ŠG Nitra 18 11 2 5 135 : 90 42
5. ŠKST Ružomberok 18 8 5 5 134 : 101 39
6. Topvar Topoľčany 18 6 2 10   93 : 139 32
7. ŠKST Michalovce 18 6 0 12   84 : 139 30
8. MSK Malacky 18 3 2 13   86 : 142 26
9. PK Komárno/Šahy 18 3 2 13   65 : 155 26
10.  Geológ Rožňava 18 0 0 18   24 : 179 18

A Komárom/Ipolyság extraligás asztalitenisz-csapat kö-
szöni Ipolyság önkormányzata, a szponzorok és szurkolók
2005/2006-os idényben nyújtott támogatását.

V I C T O R Y  3 D r o g é r i a
A z Ö n g y őz t e s  v á l a s z t á s a

DROGÉRIA VICTORY 3 /a volt GAMA drogéria/
Ipolyság, Bartók B. tér 11.

Kedves vásárlóinkat a drogéria- és a kozmetikai áruk széles választékával,
előnyös árakkal várjuk felújított üzletünkben.

V á s á r l ó i n k  r é s z é r e  k ü l ö n l e g e s  a k c i ó t  i s  s z e r v e z ü n k .  *
300 korona értékű vásárlás esetén Nescafé 3v1 kávéscsomagot ajándékozunk.
500 korona értékű vásárlás esetén gyapjúsálat adunk Önnek ajándékba.
800 korona értékű vásárlásnál jégkorongozódressz az ajándék.

* amíg a készlet tart
Kellemes vásárlást kívánva várjuk látogatását.

Szeretettel meghívjuk a 2006. március 8-án újonnan megnyílt üzletünkbe


