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Szerelés, karbantartás
– részletfizetésre is

Peter Meliska

Hagyományainkhoz híven ebben az
évben is március 15-én emlékeztünk meg
nemzeti történelmünk legnagyobb sorsfor-
dítójáról, az 1848–49-es forradalomról és
szabadságharcról.

Az emlékezést a városi temetőben a
Musica Aurea Énekegyüttes a Szózat
eléneklésével kezdte, majd Köpönczei
Csilla egy Márai-verset adott elő. Ezt Ma-
hulányi József katolikus esperes és Izs-
mán Jónás református tiszteletes rövid
beszéde és imája követte, majd Bélik
György alpolgármester, az MKP-alap-
szervezet elnöke mondott ünnepi beszé-
det. Ezután a társadalmi szervezetek és is-
kolák képviselői elhelyezték koszorúikat
a Megbékélés kapujánál. A temetőbéli
megemlékezés a Himnusz közös eléneklé-
sével, ill. gyertyagyújtással fejeződött be.

Az emlékünnepség 17 órakor a város-
háza színháztermében folytatódott. Nem-
zeti himnuszunk a Musica Aurea Ének-
együttes előadásában csendült fel, majd
Vas Ottó egy Ady-verset adott elő. Ezután
Tóth Tibor a város magyar szervezetei
(MKP, Pongrácz Lajos Társaság, 64 Vár-
megye Ifjúsági Mozgalom, Szent Imre
Cserkészcsapat, Csemadok) valamint a
Honti Múzeum és Galéria Baráti Köre és
Ipolyság önkormányzata nevében köszön-
tötte a megjelenteket. Külön üdvözölte az
ünnepség díszvendégét: A. Nagy László

parlamenti képviselőt, az MKP alelnökét,
valamint Zachar Pált, az MKP járási el-
nökét, a párt parlamenti képviselőjelöltjét,
továbbá a ceglédi és a szentendrei vendég-
iskolák tanárait és diákjait.

A műsor a ceglédi Mészáros Lőrincz
Katolikus Általános Iskola irodalmi-
zenés összeállításával folytatódott, majd
A. Nagy László mondott ünnepi beszédet,
melyben a szabadságharc honti vonatko-
zásait ismertette. Ezután a Pongrácz La-
jos Alapiskola verses-zenés összeállítása
következett, fellépett az iskola énekkara
és diákjai. Ezt követően az Összevont Kö-
zépiskola diákja, Csicsó Gyöngyi előadá-
sában egy Sajó Sándor-vers hangzott el,
majd a Fegyverneki Ferenc Egyházi A-
lapiskola és Gimnázium tanulói – Nagy
Anna és Rados Katalin – 48-as dalokat
adtak elő fuvolán. Jámbor Dorottya – az
Ipolysági Magyar Tanítási Nyelvű Gim-
názium diákja – Petőfi Sándor Világossá-
got! című versét szavalta el. Ezt a Szent-
endrei Ferences Gimnázium műsora
követte Szép Ernő versével és udvarhely-
széki néptánccal.

Az emlékünnepség záróakkordjaként a
Musica Aurea Énekegyüttes lépett fel.
Előadásukban Gárdonyi István és Bárdos
Lajos művei csendültek fel. A műsor a
Szózat közös eléneklésével fejeződött be.

Tóth Tibor

A szabadság elévülhetetlen érték
Ismét a kórház...   2. oldal
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A VÁROSHÁZA TÁJÉKOZTAT

A városháza előcsarnokában elhelye-
zett postaládában talált olvasói észrevéte-
lekre válaszolunk.

Két levélírónk is azt sérelmezi, hogy
a város területén sok helyen nincs járda,
ahol meg van, azok állaga sem kifogás-
talan. Továbbá sok az elhanyagolt ház,
melyek előtt nő a gaz. Mindezért a vá-
ros vezetését teszik felelőssé.

– Az egyik levélben említett járdarész
megépítését azért kérték az ott lakók, hogy
a nemrég megépült üzletet biztonságosan
megközelíthessék. A Homok városrészben
tapasztalt észrevételek nagy része, sajnos,
igaz: sokan saját önös érdekeiket követve
másoknak okoznak bosszúságot. Tudniva-
ló azonban, hogy az épületek karbantar-
tásáról azok tulajdonosai kötelesek gon-

doskodni. Már folyamatban van a levélben
említett esetek felszámolása. Köszönjük,
hogy a levélíró közölte velünk észrevéte-
lét. Természetesen, aki közéleti feladatot
vállal magára, annak számolnia kell azzal
is, hogy nem fog tudni minden elvárásnak
eleget tenni, sokszor önhibájukon kívül
sem. Ezért jó, hogy négyévente megméret-
tetik a város vezetése és önkormányzata,
így a választópolgárok többségének bizal-
mát élvező emberek vehetik kezükbe a vá-
ros vezetését.

*
A következő levélben arra kérik az

illetékeseket, hogy csináltassák meg a
lejáratot az öreg ravatalozótól a Petőfi
utcáig, mivel a mostani már életveszé-
lyes.

– Amint azt a Honti Lapokból is tud-
hatják a tisztelt olvasók, az utóbbi időben
fokozottabb figyelmet szentelünk a városi
köztemetőnek. Sajnos, még mindig gyako-
riak a lopások, legutóbb már a temető kerí-
tésének egy részét is elvitték... Új temetői
rendszabály előkészítésén dolgozunk a
nemrégiben módosított törvények alapján.
Reméljük, hogy ezzel sikerül hatékonyab-
bá tenni a rend és a tisztaság betartását a
temetőben. Ami az említett lejárót illeti,
köszönjük az észrevételt, amit továbbítunk
az illetékeseknek azzal a kéréssel, hogy
mihamarabb tegyék biztonságossá a lejá-
ratot.

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

Lendvay István
a VH elöljárója

Postaláda – névtelen vonal

A képviselő-testület 38. soros ülésére,
melyet a polgármester távollétében Bélik
György alpolgármester vezetett, március
29-én került sor 12 képviselő jelenlétében.

A megnyitó, a jegyzőkönyv-hitelesítők
kijelölése és a javaslóbizottság megválasz-
tása után az esedékes testületi határozatok
ellenőrzése következett, amit Lendvay
István elöljáró terjesztett a képviselők elé.
A képviselők a kórház igazgatótanácsának
javaslatára beleegyezésüket adták, hogy
a Szociális Biztosítóval kötendő részletfi-
zetési megegyezés fejében – amint azt a
biztosító megkövetelte – városi /kórházi/
ingatlant terheljenek meg.

A közel másfél órás interpellációs rész
elején a képviselők választ kaptak az előző
ülésen meg nem válaszolt kérdésekre,
majd következtek a „közkedvelt” témák:
útjavítások, kábeltévé-hálózat, a homoki
csatornahálózat, városi sebességkorláto-
zás, a homoki játszótér, a városi utak álla-
pota a Kálvária alatti részben, a Casablan-
ka melletti szemét, a Casablanka esedékes
felújítása, fakivágások az Ipoly melletti ré-
ten, városi tornaterem.

A képviselő-testület tudomásul vette az
ipolysági lakáshelyzetről szóló jelentést.

A városi tűzvédelmi feladatokról szóló
írásos jelentést aktuális információkkal
egészítette ki Kósa Katalin őrnagy, a
Lévai Tűzoltótestület járási igazgatóságá-

nak munkatársa. Ezek után a képviselők
elfogadták a 2006-ra szóló tűzvédelmi fel-
adatok jegyzékét.

A hetedik napirendi pont az ipolysági
köztemetők állapotáról, helyzetéről szóló
jelentés volt. A képviselők az előterjesztett
jelentést tudomásul vették, és úgy határoz-
tak, hogy az áprilisi ülésre a városi temető
üzemeltetője jóváhagyásra terjessze elő a
Tt. 470/2005 számú, a temetői rendtartás-
ról szóló törvény értelmében kidolgozott
új üzemeltetési szabályzatát.

A testület tudomásul vette a városi
sportegyesületek tavaszi idényre való fel-
készültségéről, ill. az egyes sportlétesítmé-
nyek kihasználtságáról szóló jelentést is.

Az ún. szervezési intézkedések prog-
rampontjának keretében 13 alpont szere-
pelt. Agnesa Gubišová mérnök beszá-
molt a város által 2006-ban eddig benyúj-
tott projektekről, melyek pillanatnyilag
elbírálásra várnak. Az ülésvezető a meg-
tárgyalandó anyagok közül visszavonta a
városi vagyon /az ún. Adler-udvar/ eladá-
sára előterjesztett javaslatot, mivel kide-
rült, hogy a kataszteri bejegyzés nem egye-
zik egy néhány évvel ezelőtti bírósági vég-
zéssel.

Következett egy igen hosszadalmas
programpont, a kórházi dialízis épülete
bérleti szerződésének meghosszabbítása
a Nephro kft. részére. Sok hozzászólás és

megjegyzés után végül a javaslóbizottság
oly módon formálta át a határozati javasla-
tot, hogy a képviselők két lehetőség közül
választhattak. Az első: meghatározatlan
időre szóló bérleti szerződés, melyben ki-
kötik az épület megközelítésének módjait
a szomszédos telekrészeken keresztül; a
második: meghatározott időre – 20 évre –
szóló bérleti szerződés a telekkönyvi tulaj-
donlapon bejegyzett megközelítési mó-
dokkal. A szavazást illetően két javaslat
hangzott el: Bélik György név szerinti,
míg Hajdú András titkos szavazást kért.
A képviselők többsége a titkos szavazás
mellett döntött, melynek eredménye: a 12
képviselőből 7 szavazott a második válto-
zat, 4 pedig az első mellett, egy szavazat
pedig érvénytelen volt.

A testület jóváhagyta a Hviezdoslav ut-
cai óvoda vezetői posztjára kiírandó pá-
lyázat kritériumait, valamint a parlamenti
választások során plakát- és egyéb reklám-
anyagok kiragasztására, ill. elhelyezésére
szolgáló felületek jegyzékét. A képviselők
beleegyeztek a Janko Kráľ utcai volt isko-
lai étterem épületének bérbeadásába, ahol
az új bérlő közétkeztetési és vendéglátói
üzemegységet kíván működtetni.

A városi hivatal szakosztályainak első
negyedévi tevékenységéről, aktivitásáról
szóló tájékoztató után következett /volna/
az általános vita, melyben /ilyen eddig
már régen nem fordult elő/ azonban egyet-
len képviselő sem kért szót.

A közel hatórás ülés alpolgármesteri
zárszóval ért véget. -š-

Ismét a kózház volt a fő téma
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2006-ban

Ápr. 4., 9.00 – Nyugdíjasok klubja a könyvtárban. Vendég
Petrezsél Tibor mérnök, az Ipolysági Összevont
Középiskola igazgatóhelyettese.

Ápr. 5., 18.30 – Mese a halott cárkisasszonyról. Színházi
előadás a városháza színháztermében.

Ápr. 6., 17.00 – Pokorný Lajos jubileumi festménykiállí-
tásának megnyitója a Simonyi Lajos Galériában.
A tárlat május 10-éig látható.

Ápr. 7., 17.00 – A Kor-Zár együttes koncertje a városháza
színháztermében.

Ápr. 18., 9.00 – Nyugdíjasok klubja a könyvtárban. Ven-
dég Lőwy János mérnök, Ipolyság polgármestere.

Ápr. 21., 18.00 – DRASTICFEST – zenekarok találkozója
a Csemadok székházában

Ápr. 22-ig – Kemp Zsuzsa /Szekszárd/ pasztellképeinek
kiállítása a Menora Saag Centrum Artisban

Ápr. 25., 9.00 – A Hviezdoslavov Kubín szavalóverseny
körzeti fordulója a városi könyvtárban.

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

gyakorlata a városi könyvtárban

Árverés

      Ipolysági újszülöttek
Rafael Tibor  –  2006. február 27.
Suchánska Eden  –  2006. február 28.
Ivan János  –  2006. február 28.
Tóth Kevin  –  2006. március 1.
Kardos Jessica  –  2006. március 3.
Pásztor Csaba  –  2006. március 8.
Pásztor Szabolcs  –  2006. március 8.
Andréka Marilyn  –  2006. március 12.
Frenko Viktória  –  2006. március 17.
Kováč Renáta  –  2006. március 22.
Píri Eszter  –  2006. március 23.

        Elhunytak
Kádaši Mária /* 1922/  –  március 2.
Révész István /* 1952/  –  március 4.
Holló Mária /* 1921/  –  március 9.
Jakab Frigyes /* 1945/  –  március 9.
Lauko Erzsébet /* 1914/  –  március 14.
Bakó Mihály /* 1937/  –  március 15.
Kováč Valéria /* 1924/  –  március 18.
Števčat Erzsébet /* 1928/  –  március 19.
Rezniček László /* 1945/  –  március 23.
Gugliš Erzsébet /1930/  –  március 26.

2005. március 28-án peda-
gógusnapi megemlékezésre ke-
rült sor az ipolysági városháza
dísztermében. Városunk vezető
képviselői /Bélik György al-
polgármester, Lendvay István
mérnök, elöljáró és dr. Kolev
Adrien, az iskolaügyi, kulturá-
lis, ifjúsági és sportosztály ve-
zetője/ köszöntötték a pedagó-
gusokat, s a következő 12 peda-
gógus odaadó munkáját jutal-
mazták köszönőlevéllel: Mária
Plevová, Eva Hanusková, An-
na Dobošová, Bystrý Katalin,

Köszönő levél
pedagógusoknak

Anna Kollárová, Kürthy Er-
zsébet, Jónás Bertalan, Albert
László, dr. Eva Fajčíková, dr.
Korčok Alena, Hammersmidt
Béla mérnök és Zsóka Ilona.

Ugyancsak ezen ünnepség
keretében adta át dr. Révész An-
gelika a Nyitrai Kerületi Tanü-
gyi Hivatal oklevelét Sánta Ma-
tild ipolyszakállosi és Marta
Mokšová ipolysági /E. B. Lu-
káč utcai szlovák alapiskola/ pe-
dagógusnak sokéves pedagógi-
ai munkájuk elismeréseképpen.

-š-

Balról: Tamás András /ipolyszakállosi igazgatóhelyettes/, Sánta
Matild, Marta Mokšová, dr. Révész Angelika és Stanislav Ličko

/E. B. Lukáč utcai szlovák alapiskola igazgatója/

Ipolyság város árverésre bocsátja az eddig kórházi ingat-
lanokhoz tartozó ún. Piroško házat (998. hsz.) a hozzá
tartozó 4 telekrésszel (1281 m2) együtt.

Kikiáltási ár: 1 000 000 korona.
Az árverésre 2006. április 19-én 14.00 órakor kerül

sor a városháza színháztermében /Ipolyság, Fő tér 1./.
Részvételi díj licitálóknak 200 korona, belépődíj nézők-

nek 20 korona. Lőwy János mérnök
Ipolyság polgármestere

Kellemes húsvéti ünnepeket kíván
A VÁROSI KÉPVISELŐ-TESTÜLET, A VÁROSI HIVATAL

ÉS A HONTI LAPOK SZERKESZTŐSÉGE



Választási kavalkád

Jelenségek
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Bolondos időket élünk, nem-
csak azért, mert történetesen
áprilist mutat a naptár, hanem
főleg azért, mert Magyarorszá-
gon most zajlanak a parlamenti
választások, s Szlovákiában is
nagy a politikai nyüzsgés a jú-
nius 17-i előrehozott parlamen-
ti választások miatt. A választá-
sok – amióta csak léteznek –
mindig kedvenc témái voltak
főleg a szatirikus pennájú írók-
nak, költőknek. Gondoljunk
csak Arany János szatirikus e-
poszára, Az elveszett alkot-
mányra vagy Mikszáth Két vá-
lasztás Magyarországon című
regényére. De a szlovák Ján
Kalinčiak is nekibátorodott,
hogy a XIX. században egy
torzképet rajzoljon a választá-
sokról a Reštavrácia /Tisztújí-
tás/ című sajátos regényszöve-
gében.

A választások a demokrácia
gyermeke. Valahogy az a külde-
tése, hogy elhitesse, jobbik e-
setben tudatosítsa a széles nép-
tömegekkel, hogy egy bizonyos
országban az ő akaratuk érvé-
nyesül – a megválasztott képvi-
selőkön keresztül. Szokták is
volt mondani, hogy olyan kép-
viselői vannak egy országnak,
amilyenek a választói. Hogy ez

valóban így van-e, az olvasó el-
mélkedésére bocsátom.

Tavasz van, ébredezik a ter-
mészet, de ébredeznek-feléb-
rednek a hamuban parázsló pár-
tok, a szunyókálók, hogy élhes-
senek a választások kínálta le-
hetőségekkel. Ebben az esetben
az úgynevezett választási pár-
tokról van szó, melyekből – saj-
nos – elég sok vegetál ebben az
országban. Még a Magyar Koa-
líció Pártja /MKP/ néhány ké-
nyelmesebb volt és jelenlegi
képviselője is ilyennek álmodta
pártját, hogy miután már meg-
választották őt, hagyják őt bé-
kén a választói. Reményeim
szerint az ilyeneket kihullatja a
szavazási rosta. Valószínűleg
nagy szerencséje az MKP-nek,
hogy olyan tagjai is vannak, a-
kik élő, dolgozó, működő és i-
dőben reagáló tömörülésnek
képzelik most is, de a jövőben
is. A megoldandó ügyek ugyan-
is nemcsak négyévenként buk-
kannak elő, hanem szüntelenül,
sokszor váratlanul – gyors rea-
gálásra és megoldásra várva.

Szlovákiában 21 párt /moz-
galom/ iratkozott a választási
csatározásra. Vannak köztük je-
lölőlista-újítók, s vannak olya-
nok is, amelyek a megszokott

arcokat részesítik előnyben vá-
lasztási plakátjaikon. Egyes
pártok listáiról nem hiányoznak
a futballtrénerek és -bírók, de
a különböző hangszerű művé-
szek sem. Hátha ezek is becsal-
nak néhány szavazatot a pártka-
rámba.

A jelölőlistákon notorikus és
friss vágyaktól, elképzelések-
től, haszonlehetőségtől hajott
jövőformálók tucatjai bukkan-
nak fel.

Nem hiányoznak az ún. eg-
zisztenciális jelöltek, akik már
csak képviselőként vagy bizo-
nyos apparátus tagjaiként tud-
ják elképzelni maradék életü-
ket. Egyetemi, főiskolai diplo-
májuknak vagy középiskolai
bizonyítványuknak már csak
formális – díszítő – szerepe
van. A lényeg az, hogy politikai
vonalon fusson, hogy jól kö-
nyököljön, képmutatóskodjon,
hízelegjen – természetesen
mindig a megfelelő helyen.
Ilyeneknél az elvek teljes hi-
ánycikként jelentkeznek. Majd
oda csapódik, ahol a legjobbak
az egyéni kilátásai, de közben
hol harsánykodva, hol szendén-
szerénykedve vagy megaláz-
kodva koldulja a választók ke-
gyeit.

Nagyon érdekesek azok a fi-
gurák /nem találok rá megfele-
lőbb kifejezést/, akik minden
választáskor más /új/ mezben
lépnek szorítóba. Általában az
ún. „szűz” pártokba tolakod-

nak, magyarán szólva azokba,
amelyeket még nem járatott le
a hatalomgyakorlás. Ha véletle-
nül rákérdezünk pálfordulások
okára, egy vállrándítással vála-
szolnak – látszólag totális hi-
degvérrel. Ilyenkor – a válasz-
tási kavalkád idején – más ihle-
tettségű konjuktúralovagok is
nyüzsögnek körülöttünk.

Persze – meggyőződésem
szerint – határozott elvekkel,
elképzelésekkel felvértezett je-
löltek is indulnak a választási
csatába. Hogy ezekből hányan
kerülnek a honatyák családjá-
ba, az jócskán múlik azon is,
milyen a választók érdekrendje,
minősége, tájékozottsága. Egy-
szerűen szólva: milyen a társa-
dalom erkölcsi állapota. Az ed-
digi tapasztalatok szerint nem
az ilyen jelöltek voltak a legsi-
keresebbek az elmúlt egy-két
évtized választásain.

Tegyünk meg mindent, hogy
a választások rostáján hulljon
ki minél több konkoly és ocsú,
s maradjon minél több jó minő-
ségű búza.

Mert tudatosítanunk kell: a
választások után mindig vannak
olyanok, akik örülnek, de olyak
is, akik legalább négy évig nyö-
gik a választások eredményeit
és következményeit.

Természetesen annak, aki
nem járul az urnákhoz, nem
vesz részt a rostálásban, egyál-
talán nincs erkölcsi joga a pa-
naszra.

Korpás Pál

A tél végén az autósok és gyalogosok
egyaránt érzékelhetik az utak és járdák
rosszabbodó állapotát, ezért joggal kér-
dezzük: hogy van a város felkészülve a
javításokra.

Kezdetnek néhány tény: városunk költ-
ségvetésében a Műszaki Szolgáltatások
Üzeme 797 ezer koronával több támoga-
tást kapott az idei évre. Sajnos, ez mind
nem aszfaltozásra van, de a cégnek vannak
bevételei lehetőségei is. A fejlesztésre a
város költségvetésében kizárólag e célra
(utak, járdák) 650 ezer korona van elfo-
gadva, és a város is kért e célra 250 ezer

korona projekttámogatást. Ebből lesz az
Észak lakótelepi járda és a Bieta melletti
is fedezve. Ezekhez az összegekhez lehet
még év közben hozzátenni – ha felszaba-
dul valahol egy kis pénz a költségvetésben.

A Műszaki Szolgáltatások Üzemének
igazgatójától, Štefan Hanuska mérnöktől
megtudtam, hogy az aszfalt ára az idén
csak mérsékelten emelkedett (2200-ról
2290 koronára tonnánként (+áfa). A ren-
delkezésre álló összeg minél jobb kihasz-
nálása érdekében az idén is tervezik a re-
ciklátor bérlését, de újét, mert tavaly sok
volt a javítani való rajta.

A legközelebbi alapanyagot gyártó cég
Hontnémetiben /Hontianske Nemce/ ápri-
listól kezdi a gyártást, így az első javításo-
kat már a hónap elejére várhatjuk.

Úgy látszik, a város felkészült az utak
javítására. A rendelkezésre álló pénz való-
színűleg nem lesz elég az összes úthiba
kijavítására, de a képviselőtársaim is az
egyik legfontosabb feladatnak tartják az
utak és járdák javítását. Bízok benne, hogy
az évközben kialakult költségvetési több-
letet az aszfaltozásra fordítjuk majd.

Srna Pál képviselő

Az aszfaltozásra – felkészülve
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A szerelem motívuma már
régóta jelen van a népköltészet-
ben, irodalmi művekben, a
klasszikus és modern zenében,
képzőművészetben stb. Szere-
lem szövi át életünket.

2005. febr. 25-én a farsangi
vigadalmak záróakkordjaként a
Csemadok Ipolysági Alapszer-
vezete a Musica Aurea ének-
együttes és az ipolysági önkor-
mányzat közreműködésével
Szerelmes koncert elnevezésű
hangversenyére került sor a vá-
rosháza színháztermében. A
vendégkórus ezúttal a buda-
pesti Bárdos Lajos Kamara-
kórus volt. A kórust Kempelen
Judit karnagy vezényelte. A
műsorukban felcsendülő klasz-
szikus madrigálokat és Bárdos
Lajos népdalfeldolgozásait nagy
tetszéssel fogadta a lelkes kö-
zönség.

A házigazda Musica Aurea
énekegyüttest Tömöl Gabriel-
la és Béres Gábor karnagyok
vezényelték. Előadásukban
klasszikus és kortárs zeneszer-

A lassan már öt éve a művé-
szetek házaként működő egy-
kori status quo zsinagóga idei
első kiállítása március 23-án
nyílt. Kemp Zsuzsa szekszárdi
/Magyarország/ festőművész
pasztelljeit, illetve az alkotó é-
letpályáját ez alkalommal
Csemniczky Zoltán balassa-
gyarmati szobrászművész is-
mertette. A rendezvény zenei
hátterét a művészeti alapiskola
diákjai szolgáltatták. A rendez-
vényt jelenlétével megtisztelte
Medvácz Lajos, a balassagyar-
mati Mikszáth Kálmán Műve-
lődési Ház igazgatója, Lőrincz
Katalin textilművész és Kemp
Dezső is.

Kemp Zsuzsa szegről-végről
földink, hiszen Ipolydamásdon
született. Kiállítása is az Ipoly
mentéről, a balassagyarmati
Horváth Endre Galériából ke-
rült hozzánk. Sajátos hangulatú
és színvilágú képei elsősorban
az ábrázolt személyek, tárgyak,
tájak, utcarészletek által az al-
kotóban ébresztett szubjektív
érzéseket, hangulatokat közve-
títik a néző felé. E hatás érdeké-

Évadnyitó kiállítás a
Bartók téri zsinagógában

Szerelmes koncert
zők művei hangzottak el /Cos-
teley: Szívdobogás, Passerau:
Sose tagadom szívem, Mozart:
Drága szempár, Bárdos: Tréfás
házasító/, valamint a nagy sikert
aratott új művek /Kocsár Mik-
lós: Suhanj szerelem és egy ö-
rökzöld Elvis Presley-dallam:
Cant help falling in love/.

A műsorban fellépett még
két budapesti vendégművész:
Dévényi Judit Anna fiatal szó-
lóénekes Mozart-áriákat, Ri-
chard Strauss- és Mahler-műve-
ket énekelt; Miskolci Ottó szín-
művész klasszikus költőink és
saját szerelmes verseit mondta
el a kb. 130 főnyi közönségnek.

Az énekkarok a műsor vé-
gén Farkas Ferenc Francia tru-
badúrdallamát adták elő. A kon-
cert színvonalát emelte N. Tóth
Anikó tanárnő tartalmas, len-
dületes műsorvezetése is. Azt
hiszem, hogy újra egy színvo-
nalas kulturális esemény része-
sei lehettek városunk irodalmat
és zenét kedvelő lakosai.

Tamás András

ben az alkotó felerősíti, kiemeli
az ábrázolt dolgok azon voná-
sait, részleteit, amelyekből ezek
az érzések és hangulatok fakad-
nak. Ezáltal születik pasztell-
képeinek sajátos, a szemlélődő-
re kellemesen ható könnyedsé-
ge. Az alkotó mesterien bánik
a leheletfinom, szinte fátyolsze-
rű színrétegekkel, melyek így is
elegendők számára például a ha-
vas terep egyenetlenségeinek,
az út göröngyösségének vagy a
napozókra zúduló, vakító fény-
árnak az  érzékeltetéséhez.

A tárlat, melyet nyugodt lé-
lekkel ajánlhatok mindenkinek,
a Honti Múzeum és Simonyi
Lajos Galéria, az Ipolyság Vá-
ros Pecsétje és a balassagyar-
mati Mikszáth Kálmán Műve-
lődési Központ együttműködé-
sének eredménye. Támogatói
az ipolysági Vinotéka borszak-
üzlet, a Bieta étterem, a Villa
Romaine szálloda és a Szleziak
Malom és Pékség. A kiállítást
Csemniczky Z. és Lőrincz K.
installálták. Segítségüket ez-
úton is köszönjük.

Pálinkás Tibor

Jobbról: Kemp Zsuzsa, Pálinkás Tibor
és Csemniczky Zoltán

A Csemadok Ipolysági
Alapszervezete április 17-én
/hétfőn/ egynapos kirándulást
szervez Magyarországra, a hol-
lókői húsvéti fesztiválra, ahol
színes programok várják a láto-
gatókat: húsvéti szokások, e-
gész napos folklórprogram,
népművészeti kirakodóvásár,
kézműves bemutatók, gaszt-
ronómiai ínyencségek, gyer-
mekjátékok.

A helyszínen megvásárolha-
tó belépők: 14 éves korig ingye-

Ipolysági Turisztikai és Információs Iroda,
Bartók Béla tér

/a zsinagóga melleti Irodalmi Kávéház
épületében/

Info: 036/7411313

Látogasson el a
hollókői húsvéti fesztiválra

nes, diák- és nyugdíjasjegy
1000 Ft. felnőttjegy 1500 Ft.

Az autóbusz ára szemé-
lyenként 150 korona, indulás
8.00-kor a Fő térről.

Az érdeklődők jelentkezését
április 10-ig várjuk Jámbor
Mónikánál a városháza épüle-
tében az emeleten (212-es ajtó,
tel.: 0915-709267), valamint
Kajtor Pálnál (216-os ajtó,
tel.: 0903-456533) és a városi
múzeumban /Pálinkás Tibor/.

Szeretettel várjuk.
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Tejverseny

Az Ipolysági Összevont Középiskola /a volt
mezőgazdasági szaktanintézet/ életéből

Helyesírási verseny Szlovák nyelvi verseny
Iskolánk 2006. február 7-én megren-

dezte a ,,Poznaj slovenskú reč” szlovák
nyelvi vetélkedő iskolai fordulóját. A diá-
kok két kategóriában versenyeztek. A ver-
seny három feladatból állt. A III. kategória
győztese s egyben továbbjutója Misko
Krisztina 3.F osztályos tanuló lett, a IV.
kategória első két helyezettje Bella Ró-
bert és Rék Pál 2.B osztályos tanulók.

2006. március 7-én a komáromi Selye
János Gimnáziumban került sor a kerületi
fordulóra, ahol Bella Róbert az 1. helyet
szerezte meg, míg Rék Pál a 3. helyen

Nagytapolcsányban 2006. március 9–
10-én rendezték meg az ún. Tejverseny
(sútaž o mlieku) kerületi fordulóját. Isko-
lánkat 2 diák képviselte: Michalcsák Lú-
cia (2. F) és Tóth Patrik (3.F). A verse-
nyen összesen 12 tanuló vett részt. A meg-
nyitó után mindenkit kivittek az iskolai bir-
tokra, ahol megismerkedhettek a fejés
minden fortélyával.

Másnap kora reggel kezdődött a ver-
seny. A zsűri szigorúan figyelte a fejés
menetét, s ha valaki hibázott, már vonták
is le a pontokat. Majd következett a fela-
datok megoldása, a degusztáció (tejkósto-
lás) és a laboratóriumi feladatok (NK-
teszt, a tej sűrűségének mérése és titrálá-
sa).

A zsűri délután hirdetett eredményt. Is-
kolánk az összesített versenyben a 3. he-
lyezést érte el.

Török Mónika
2. P

2006. január 27-én zajlott az Implom
József Helyesírási Verseny szlovákiai for-
dulója. Iskolánk első alkalommal kapcso-
lódott be a versenybe mint középiskola
(eddig a szakmunkásképzők kategóriájá-
ban versenyzett). Ebben a tanévben a kö-
zépiskolások kategóriájában 43 diák in-
dult. Intézményünket négy tanuló képvi-
selte, akik a következő sorrendben végez-
tek. Csicsó Gyöngyi (4. F) 21. hely, Ka-
pusník Csaba (3. F) 24., Drozdík Vero-
nika (1. P) 29., Mészáros Attila (2. P)
37. hely. Török Mónika, 2.P.

végzett. Bella Róbert 2006. április 11–12-
én az országos versenyen képviseli majd
iskolánkat. Ezúttal is sikeres szereplést kí-
vánunk neki.

Tóth Arnold, 2.P

A müncheni kézműipari nagyvásár
2006. március 16-a és 22-e között immár
58. alkalommal zajlott, melyen kb. 50 ál-
lam több mint 1600 kiállítója vett részt.

E kiállítók között a Gyerki Ruházati
Szakközépiskola két ruhamodellt állított
ki, amit az iskola tanulói terveztek és ké-
szítettek.

Hogy iskolánk tanulói eljuthattak egy
ilyen kiállításra, köszönet illeti az SZK
Gazdasági Minisztériumát, amely biztosí-
totta 10 szlovákiai szakközépiskola ingye-
nes részvételi lehetőségét, melyek a tava-

lyi „Ifjú alkotó” elnevezésű versenyen a
TOP modell értékelést nyerték.

A verseny szervezésében részt vállalt
a nyitrai önkormányzati kerület és a kö-
zépiskolások szakmai művelődésének fej-
lődésével foglalkozó regionális szövetség.

Ez a lehetőség egyúttal bizonyítéka,
hogy a jövő szakembereit iskolánkban ma-
gas szinten oktatjuk-neveljük, mivel
diákjaink itthon és külföldön is érvénye-
sülnek.

Konc Katalin
iskolaigazgató

A müncheni nagyvásáron
voltunk
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Bevallom, iskolaigazgatóként nem szok-
tam újságok hasábjain reagálni megjelent
cikkekre, összehasonlításokat tenni puszta
számok alapján iskolák és intézmények kö-
zött, főleg akkor nem, ha az valahol sántít.

Miről is van szó. A cikk írója, az igaz-
gató úr, valamit figyelmen kívül hagy. Bi-
zonyos tényeket az igazgató úr – mely az
egyházi alapiskola és 8 éves gimnázium
összefonódásából adódik – nem teljesen
ismeri vagy célirányosan elhallgatja. U-
gyanis tudni kell, hogy az alapiskola 4.
osztályának befejezése után a kitűnő és
jeles eredményeket elérő diákok (nem
csak tőlünk, hanem a környék bármely
alapiskolájából is) felvételt nyerhetnek a
Fegyverneki Ferenc 8 éves Egyházi Gim-
názium 1. évfolyamába. Ez egyértelműen
magával vonja az alapiskola felső tagoza-
tának összetételét. A gimnázium alsó tago-
zatára (1–4. évfolyam) tehát ugyanolyan
korosztályú gyerekek járnak, mint más a-
lapiskolák felső tagozatára (5–9), ahonnan
a diákok nem távoztak el. Mivel a gimná-
ziumba felvételt nyert diákok már nem
számíthatnak be ebbe a statisztikába, az
alapiskolás eredményeink nem is lehetnek
olyanok, mint ahol végig ott maradnak,
egy-két diákot leszámítva.

Az igazgató úr tehát összehasonlította
a „csonka” alapiskolánkat a majdnem tel-
jes önkormányzati iskolákkal. Kérdés le-
het, hogy kiket és hova készít fel az alap-
iskolánk? Természetesen bármely közép-

iskolába, de főleg szakmát tanulnak gyer-
mekeink a különböző szakiskolákon, ahol
kiválóan megállják a helyüket.

Az igazgató úr azon megjegyzése igaz,
hogy nálunk az iskola csillogó-villogó,
csábító, de az viszont valótlan és megala-
pozatlan állítás, hogy mi a diákoktól nem
sokat követelünk, csak osztogatjuk a jó je-
gyeket. Kérdem az igazgató urat, ezt hon-
nan tudja, hisz életében sem ő, sem egyet-
len pedagógusa sem volt még megtekinte-
ni az iskolánkban folyó nevelő-oktató
munkát.

Tisztelt igazgató úr!
Iskolánk minden pedagógusa és a saját

nevemben is biztosíthatom Önt, hogy be-
csülettel, tehetségünkhöz és lehetősége-
inkhez mérten mindig megpróbáljuk a ma-
ximumot nyújtani gyermekeinknek. Tesz-
szük ezt úgy, hogy munkánkkal és kijelen-
téseinkkel ne avatkozzunk más iskolák
belügyeibe, és ne adj´ isten még esetleg
meg is sértsük őket. Azt hiszem, kettőnk
között ebben is hatalmas eltérés van. A hi-
bákat mindig önmagamban, önmagunkban
keresem, keressük. Azt, hogy a kedves
szülők beiratkozáskor iskolánkat válasz-
tották, én csak megköszönni tudom. Ami
fontos számunkra, hogy a kedves szülők
voltak meglátogatni az iskolánkon végbe-
menő munkát, és eszerint választottak. Ez
meggyőz minket arról, hogy a választott
út, melyen lépkedünk, helyes.

A cikkben tetszett említeni, mi minden-

(Milyen iskolára van szükség Ipolyságon?)

Válasz egy cikkre nel foglalkoznak az iskolájukban. Biztosít-
hatom Önt, ez nálunk, a mi iskolánkon
pontosan ugyanígy történik. Csak mi ezt
az egészet valahogy másként kezeljük.
Szerényebben, több önzetlenséggel, és ta-
lán majd egyszer eljutunk oda is, hogy má-
sok megdicsérik munkánkat, hogy ne ön-
dicséretre kelljen alacsonyodnunk.

Tessék visszaemlékezni az elmúlt 10-
12 évre! Minden évben önökhöz íratkozott
a diákok nagy része. Mi örülhettünk a 18-
20 diáknak is. Kérdem én, mikor történt
meg, hogy csak egy csúnya szóval is illet-
tük volna, avagy elmarasztaltuk volna az
önök iskoláját és a benne dolgozó pedagó-
gusokat és azok munkáját? Soha! Erre kü-
lön is büszkék vagyunk.

Tisztelt kollégák!
Elnézést kérek a néha keményebb fo-

galmazásért. Teszem azt abban a remény-
ben, hogy részünkről semmi neheztelés
nincs önök irányában, és megtörténhet,
hogy a következő évi beiratkozás eredmé-
nye egész másként alakul. S ha így is len-
ne, ígérem, a hibát nem fogjuk önöknél
keresni, nemhogy még önökre hárítani.

Végezetül szeretném megjegyezni,
hogy hozzászólásomat (cikkemet) nem
szánom vitaindítónak, hisz nem tartozom
a mindenáron konfliktust kereső emberek
közé, de úgy érzem, hogy a rágalmakra
reagálnom kell. A magam részéről ezt a
témát befejezettnek tekintem. Kívánok
mind a két iskolának sokkal több diákot,
hisz ez mindannyiunk óhaja és érdeke.

Dr. Píri Lajos
az egyházi iskola igazgatója

A szalatnyai kultúrházban immár har-
madik alkalommal került sor a magyar
anyanyelvű gyerekek hagyományőrző
találkozójára, melynek célja, hogy a fia-
talabb generáció megismerje, szeresse és
magáénak vallja ősei kultúráját.

A kultúrprogram Kissimonyi Beatrix-
nek, a szalatnyai alapiskola igazgatónőjé-
nek kezdeményezésére jött létre. Megva-
lósításában nagy segítségére volt a község
polgármestere, Bazsó Árpád.

A március 13-i rendezvényen a palásti
Palásthy Pál Egyházi Alapiskola, az
ipolysági Pongrácz Lajos Alapiskola, a
szalatnyai alapiskola és az egegi óvoda
gyermekei találkoztak.

Az alapiskolák önálló műsorral mutat-

koztak be. A sort a helyi alapiskola kis-
diákjai nyitották: népi ruhában, mellükön
kokárdával híven fejezték ki e nap célját,
mely egyikünk számára sem volt közöm-
bös. Hisz mindannyiunk számára fontos
hagyományaink megőrzése, ápolása, át-
adása az utánunk következő nemzedék
számára. Őket követte a palásti alapiskola
Cintlikék néptánccsoportja Cúth Erika
vezetésével, majd az ipolysági Csipet csa-
patának műsorára került sor Mészáros
Ildikó felkészítésével.

Huzella Péter budapesti művész /a Ka-
láka együttes tagja/ vidám programjával
tette még emlékezetesebbé ezt a napot. A
gyerekek többsége régi ismerősként kö-
szöntötte „Garabonciás Pétert”. A mű-

vész népdalok és megzenésített versek
előadásával fergeteges hangulatot terem-
tett. Műsorába aktívan bevonta az összes
gyermeket, méltán elnyerve ezzel mind-
nyájunk tetszését. Közvetlen fellépésével
hamar belopta magát mindenki szívébe.
A nézőközönség lelkesen énekelte az is-
mert dalokat. A kicsik sajnálkozva vették
tudomásul, hogy Huzella Péter nem egész
nap fog rendelkezésükre állni. A tartalmas
programok után a házigazdák kiadós ebéd-
del kedveskedtek.

Mindannyiunk közös feladata kultú-
ránk értékeit, múltunk hagyományait átad-
ni a jövő fiataljai számára. Az ehhez ha-
sonló rendezvények kiemelnek minket a
szürke hétköznapokból, és segítik meg-
őrizni nemzeti kultúránkat.

Mészáros Attila

Zenés irodalmi délelőtt
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A Rákóczi Szövetségnek a Fegyverneki
Ferenc Nyolcéves Egyházi Gimnázium-
ban működő helyi szervezete tavaly ápri-
lisban alakult, s 84 tagjával a Rákóczi Szö-
vetség eddigi legnagyobb létszámú alap-
szervezetének számít. Idén első alkalom-
mal ünnepeltük meg szervezésében már-
cius 15-ét, a magyarság egyik legszebb ün-
nepét. Az iskola feldíszített tornatermében
dr. Píri Lajos igazgató köszöntötte a meg-
jelenteket: a ceglédi Mészáros Lőrinc Ka-
tolikus Általános Iskolából érkezett
tanárokat és diákokat, Mahulányi József
esperest, valamint iskolánk pedagógusait
és tanulóit. Utána Molnár Margit, a helyi
szervezet elnöknője szólt a fiatalokhoz,
aki így méltatta a szabadságharc üzenetét:
„Érdemes harcolni, küzdeni a szent ügyért.
Ha el is veszítjük a csatát, a harcot kell
megnyerni.” Majd a márciusi ifjak üzene-
tét tolmácsolta: „Nem kell, hogy forradal-
márok legyetek! Nem kell nagy dolgokat
cselekednetek! Elég, ha céljaitok lesznek.

A Fegyverneki Ferenc Egyházi
Alapiskola és Nyolcéves Gimnázium
diákjai ebben a tanévben is több tanul-
mányi versenyen sikeresen képvisel-
ték az iskolájukat:

– angol nyelvi olimpia járási for-
dulója: Rados Katalin /6.G/, 5. hely,
Torma Viktor /8.G/, 4. hely;

– német nyelvű olimpia járási for-
dulója: Ludrovan Alexandra /3.G/,
3. hely, Kis Tamás /6.G/, 3. hely;

– „Poznaj slovenskú reč” kerületi
fordulója: Žilka Lujza /7.G/, 5. hely;

– „Dobré slovo” járási fordulója:
Köpöncei Dániel /2.G/, 2. hely;

– Tompa Mihály Vers- és Próza-
mondó Verseny járási fordulója: Kar-
vay Barbara /3./, 1. hely, Soltész
Krisztina 3./, 1. hely, Pálffy Ágnes
/4./, 3. hely, Pál András /6.G/, 3. hely,
Balázs Martina /8.G/, 1. hely;

– Vers- és prózamondó verseny,
Balassagyarmat: Köpöncei Csilla
/7.G/, 2. hely;

– Mikszáth Kálmán Prózamondó
Verseny, Dejtár: Morva Mátyás /1.
G/, 4. hely;

– Matematikai olimpia járási for-
dulója: Riedly Dénes /1.G/, 1. hely,
Gáspár Ákos /1.G/, 2. hely;

– Szent Imre-napok rajzversenye,
Balassagyarmat: Antal Gábor /8.G/,
1. hely;

– Mikszáth Kálmán-rajzverseny,
Dejtár: Antal Gábor /8.G/, 2. hely;

– Mézescsupor nemzetközi mé-
hésztalálkozó rajzversenye: Tauber
Ramóna /8./, különdíj, Antal Gábor
/8.G/, különdíj;

– Szlovákiai Magyar Gimnáziu-
mok Országos Bajnoksága, kosárlab-
da, lányok: 4. hely.

A pozsonyi Comenius Egyetem ki-
mutatása szerint tavaly az 566 szlová-
kiai középiskolából jelentkező diákok
közül – a felvételi vizsgák sikerét
tekintve – iskolánk a 12. helyet érte
el. A magyar középiskolák viszony-
latában a második legjobbnak bizo-
nyultunk.

Pálffy Dezső
igazgatóhelyettes

A Fegyverneki Ferenc Egyházi Alapiskola és Nyolcéves Gimnázium életéből

Együtt ünnepeltünk

Konkrét, kitűzött célok, melyek elérése ér-
dekében mindent megtesztek. Tudásotok-
kal emelitek fel a magyar nemzetet! Ez az
igazi hazaszeretet.”

Az ünnepi beszéd után a ceglédi iskola
verses-zenés megemlékezése hangzott el.
Ezt követően iskolánk diákjai is előadták
ez alkalomból készített  műsorukat. Kö-
pöncei Csilla 7.G osztályos tanuló Márai
Sándor Halotti Beszéd című költeményét
szavalta nagy átéléssel, majd Bugár Eleo-
nóra, Bobor Réka, Pál András, Csáky
Dávid és Koncz Klaudia a forradalom
főbb eseményeit elevenítették fel korabeli
versekkel, részletekkel, dalokkal. A meg-
emlékezést Nagy Anna és Rados Katalin
fuvolajátéka zárta, akik 48-as katonadalo-
kat adtak elő.

A résztvevők együtt helyezték el koszo-
rúikat a helyi temetőben, majd az ünnep-
ség a városházán folytatódott, ahol testvér-
iskolánkkal együtt bemutattuk ünnepi mű-
sorunkat. ffeag

Eredményeink

VICTORY 3 Drogéria   /Ipolyság, Bartók tér 11./

Minden kedves vásárlónknak kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk.
A következő húsvéti akcióval lepjük meg vásárlóinkat:

– 250 koronán felüli vásárlás esetén csokoládétojást /30 g/, csoko-
ládényuszit /40 g/ adunk ajándékba,

– 500 koronán felüli vásárlás esetén Kinder surprise tojás,
– 1000 koronán felüli vásárlás esetén nagy csokinyuszi az ajándék.

Az akció április 3-ától a készletek kifogyásáig tart.

A homoki óvoda gyermekei és al-
kalmazottai ezúttal köszönik a Ro-
sa elektro shop, a Pergamen pa-
pírüzlet, a Chameleon drogéria,

a Dráčik virágüzlet, a Sleziak
Malom és Pékség, valamint azon
szülők támogatását, akik tárgyi a-
jándékaikkal szponzorálták farsangi
karneválunkat. Benő Éva

óvodavezető

Köszönet

Köszönjük a T-Mobil ajándékát
A közelmúltban kellemes meglepetés-

ben részesültek az ipolysági alapiskolák
igazgatói, amikor a T-Mobil cég minden
iskolát egy-egy mobil telefonnal és 3000
korona értékű kártyával ajándékozott meg.

Az iskolák tanulóira is vár meglepetés:

az idei városi gyermeknapi ünnepségen
/június 3-án/ 111 tanszercsomag talál gaz-
dára.

Köszönjük.
Lőwy János mérnök

Ipolyság polgármestere



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
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

A Honti Lapok legutóbbi számában
megjelent íráshoz /a szerző Hajdú András
városi képviselő/ szeretnénk néhány ész-
revételt közzétenni. Már maga az alcím
(avagy egy „Állásfoglalás” feltárása, a
szerző Hajdú András városi képviselő)
homályos és nyelvészetileg is megkérdő-
jelezhető, hiszen egy tényeken alapuló í-
rást nem kell „feltárni”. Feltárni igazságot
szokás, márpedig ezt mi tettük akkor,
amikor a dialízis épületének eladásáról
szóló szavazás körülményeiről számol-
tunk be a tisztelt olvasónak. Amellett,
hogy nyilvánosságra hoztuk, ki hogyan
szavazott, engedtessék meg nekünk és
városunk polgárainak, hogy erről véle-
ményt formáljunk, formáljanak. Ha Ön
ezt az egyik fél szépítéseként és a másik
fél bemocskolásaként értelmezi, ez már
képzelőerő kérdése és rosszindulatú bele-
magyarázás. Vagy érvényes Önre a mon-
dás (bocsánat a hasonlatért), miszerint az
eltalált liba gágog?

Ön felháborodva idéz bennünket, hogy
az ellentábor szót használtuk. Ezt nem
sértő szándékkal tettük, de valahogyan ki
kellett fejeznünk, hogy a képviselő-tes-
tület tagjai két egymástól eltérő nézetet
képviselnek egy bizonyos kérdésben.

Populista és demagóg megnyilvánu-
lásnak tartjuk viszont, amikor Ön kijelen-
ti, hogy a képviselő-testületben Önnek
nincs ellentábora. Ezt még fokozza, ami-
kor kinyilvánítja, hogy azért lett függet-
len képviselő, hogy mindig a többség ér-
dekeit képviselhesse. Kérdés, mit ért Ön
többség alatt? Vagy tekintsük ezt beisme-
résnek, hogy több pártnak, mozgalomnak
a tagjaként korábban nem ezt tette?

Ebben látjuk a különbséget Ön közt
és köztünk. Mi, az MKP képviselői klub-
jának tagjai – hűen egy párthoz – mindig
a köz érdekeit tartottuk szem előtt.

A kórházi ingatlanok eladása ügyében
aztán végképp ellentmondásokba kevere-
dik. Tény, hogy az öt javasolt ingatlan
közül valamit pénzzé kellett tennünk,
hogy a Szociális Biztosítóval szemben
felgyülemlett adósságot kiegyenlítsük. A
tisztelt képviselő úr szavaiból az vehető
ki, hogy az  MKP képviselői ezt szerették
volna megakadályozni. Tisztázzuk: kép-
viselői klubunk tagjainak csupán a dia-
lízis épületének eladása ellen volt igazán
kifogása. Az ügy félreismerésére és el-

kendőzésére vall a kórház megmentését
csak erre szűkíteni. Sajnos, ez sokkal bo-
nyolultabb. A zselízi kórház megszűnését
sem lehet a sok „huzavona” következmé-
nyének tekinteni. Ennek összetevői sem
egyszerűsíthetők ilyen formában. Az
MKP képviselőinek nem kis részük van
abban, hogy a zselízi szindróma, hála is-
tennek, nem ütötte fel nálunk a fejét. Le-
hangoló, hogy ezt Ön is jól tudja, s ennek
ellenére ezzel és klubunk véleményével
riogatja az olvasót.

Meggyőződésünk, hogy pártállástól
függetlenül – csak józan parasztészre hi-
vatkozva, hallgatva – egy ingatlanegyüt-
tesből kiragadott rész eladása csökkenti
annak értékét, de más következmények-
kel is járhat. Amikor egyéb lehetőségek
is adottak, kalandorság lenne ennek meg-
valósítása. Ami a többi épületet illeti,
több csúsztatást is felfedezni véltünk. Az
egész úgy értelmezhető, hogy a mi négy
képviselőnk bármit is megakadályozha-
tott volna, dacára annak, hogy négy sza-
vazatunk volt hét ellenében.

És még egy lényeges dolog, amit a
tisztelt képviselő úr kifelejtett. Amellett,
hogy tendenciózusan támadja az MKP
képviselőit, azt vajon miért nem említette
meg, hogy a polgármester úr megvétózta
az önök által elfogadott határozatot, kö-
vetkezésképpen ezért nem került eladásra
az ominózus épület. A tisztesség ezt meg-
követelné. Vagy idáig már nem merész-
kedik a képviselő úr? De nem említi a
módosított törvényt sem, amely kimond-
ja, hogy a város vagyona képviselő részé-
re nem képezheti egyenes eladás tárgyát!

Ami dr. Tóth szavazását illeti („aki
hosszú évek óta a kórház dolgozója – a-
zért szavaz másképpen, mert jobban át-

látja a kórház helyzetét?”), csak annyit
teszünk hozzá, hogy dr.Tóth már csak-
nem egy éve nem a kórház alkalmazottja.
Azt, hogy milyen körülmények között
privatizált (saját érdekében), ne boncol-
gassuk, bár ez is megérne egy misét...
Nos, minket éppen az lepett meg, hogy –
mint Ön is tudja – egy behatárolható idő
óta szavaz másként, bár mint „a kórház
régi dolgozójának” régebben is megvolt
e lehetősége.

Az utolsó előtti bekezdésben ezt írja:
„én is mindent megteszek és elkövetek a-
zért – ha jót tesz ez hírnevemnek, ha nem
–, hogy az ipolysági kórház megmarad-
jon kórháznak...” Mivel régiónk lakossá-
ga egy emberként patinás egészségügyi
intézményünk megmaradása mellett van,
nem hinnénk, hogy ez valakinek is nega-
tív hatással lenne a hírnevére. Emiatt te-
hát felesleges aggódnia, főleg ha a hang-
zatos populista szavakat tettek is követik
majd.

Elgondolkodott már Ön azon, hogy
fennmaradásáért küzdő kórházunknak
milyen anyagi veszteséget jelent a dialízis
tevékenységének (Nephro) elmaradása?
A zselízi kórház sem a huzavona, hanem
a jól menő részlegek privatizációja miatt
ment csődbe. Ezeket a tényeket Önnek,
mint a kórház igazgatótanácsa alelnöké-
nek, ismernie kellene...

Amennyiben ezekről nyíltan, ködösí-
tés nélkül beszélne, nem kellene tartania
hírnevének negatív megítélésétől. Tar-
tunk tőle, hogy az Ön által közzétett írás
nem ezt segíti elő.

Az MKP képviselői klubjának tagjai:
Bélik György, Bóna Zsolt,
Kapa Sándor, Korpás Pál,

Oros Zoltán, dr. Píri Lajos.

Amikor magyarázzák a bizonyítványt
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2006. február 7-én Korpás
Pál /képünkön jobbról/, az
ipolysági önkormányzat képvi-
selője, a kulturális és oktatási
bizottság elnöke találkozott a
nyugdíjasklub tagjaival.

Korpás Pál 1964 szeptem-
berében került Ipolyságra, ahol
2001-ig járt a hétköznapi pe-
dagógia sokszor göröngyös, de
olykor-olykor örömmel is fű-
szerezett útján. Aktív tevékeny-
séget fejtett ki a Csemadokban.
Munkássága elismeréseként a
Csemadok Országos Tanácsa
2004. március 6-án emlékér-
met adományozott a szervezet-
ben végzett több évtizedes te-
vékenységéért. A hatvanas é-
vek második felében kultúrfe-
lelőse, majd 1968-tól 1988-ig
titkára volt a Csemadok Ipoly-
sági Alapszervezetének. Bizo-
nyos időközökben részt vett a
járási és központi bizottság
munkájában, amiért többször
részesült helyi, járási és orszá-
gos kitüntetésben. A közösség-
szervezést tartotta legfonto-
sabb feladatának. Számos si-
keres rendezvény, író-olvasó
találkozó fűződik a nevéhez.
Aktív 65 éves nyugdíjas, aki az
ipolysági kulturális rendez-

vények állandó látogatója.
Már a negyedik választási idő-
szakban tagja a városi képvise-
lő-testületnek. Sok évtizedes
pedagógiai és társadalmi tevé-
kenységéért 2005-ben az Ipoly-
ság Város Díja kitüntetésben
részesült.

Korpás Pál előadásában fel-
idézte Ipolyság társadalmi és
kulturális életét az elmúlt évti-
zedekben. Szükségesnek tart-
ja, hogy városunknak legyen
kulturális infrastruktúrája. Szük-
ségesek az olyan intézmények,
amelyek a tágabb közönséget
is bevonják a kulturális és mű-
velődési vérkeringésbe. Fel-
idézte a sok utánjárás által
1913-ban megnyílt gimnáziu-
mot, melynek megjelenése for-
dulatot jelentett Ipolyság életé-
ben, mivel itt nevelték a követ-
kező nemzedékek értelmisé-
gét. Felidézte őseink azon igye-
kezetét, hogy múzeum is he-
lyet kapjon a városban /1902
és 1924 között működött/. A
múzeum kiállítási anyagát 1924-
ben szállították el Selmecbá-
nyára, ahol ezt a Szlovák Bá-
nyászati Múzeum vette át. Az
anyagot jelenleg innen „köl-
csönözzük”, amit végleg visz-

A nyugdíjasklub vendégei
sza kellene hozni.

A két háború között külön-
böző egyletek /katolikus, ipa-
ri.../ alakultak. Az ipari egylet
épülete napjainkban a Csema-
dok székháza. Megemlítette az
egykor megjelent kiadványo-
kat, amelyeknek fontos törté-
nelmi megőrző szerepük van.
Úgyszintén fontos a múzeum,
hogy megőrizhessük múltun-
kat az utókor számára. Ezért a
jövőben is minden intézményt
kellőképpen szükséges támo-
gatni. A múltat felidézve meg-
említette, hogy örökös újra-
kezdés jellemezte a város tár-
sadalmi és kulturális életét.

Az ipolysági magyarság é-
letében jelentős esemény volt
1949. november 13-a, amikor
megalakult a Csemadok alap-
szervezete. Az 50-60-as évek-
ben szervezett színházi előadá-
sok nagy bátorítást jelentettek
a lakosságnak. A Csemadok i-
gyekezett együttműködni az is-
kolákkal is /József Attila Iro-
dalmi Színpad/. A Honti Köz-
művelődési Klub közel 50
közismert személyiséggel szer-

vezett találkozót. Óriási volt az
érdeklődés a Csemadok-bálok
iránt is. Baráti kapcsolatok
születtek a szalkszentmártoni-
akkal, neves alkotóművészek
kiállítására került sor, gyakori
volt az egyes kultúrcsoportok
kölcsönös fellépése. E fellépé-
sek állandó résztvevője volt az
1976–1988 között működő
Honti Hangok énekkar és a
Kincskeresők. 1989 után, saj-
nos, a Csemadok közéleti sze-
repe háttérbe szorult.

Napjaink kulturális életét az
egyes intézmények kiállításai,
negyedévente színházi előadá-
sok, továbbá az Ipoly-napok és
a Honti Kulturális Napok ren-
dezvénysorozata jelenti.

Az érdekes és tartalmas be-
számolót beszélgetés követte,
amelyben időszerű társadalmi
és kulturális kérdések kerültek
terítékre. Ipolyság a honti ré-
gió központja, ezért bővíteni
kell kapcsolatait a környező te-
lepülésekkel, a fiatalokat pedig
jobban fel kell karolni, hogy
munkájuk sikeres legyen.

Kajtor Pál
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2006. február 21-én a Fegy-
verneken született 56 éves Kiss
Sándor méhész volt a nyugdí-
jasklub vendége. Az Ipolysági
Mezőgazdasági Műszaki Kö-
zépiskolában érettségizett,
majd 1969-ben Nemesoroszi-
ban zootechnikusként kezdte
pályafutását. 1974 és 1984 kö-
zött az Ipolysági Mezőgazdasá-
gi Szövetkezet főállattenyész-
tője, később Tompán az állat-
egészségügyben dolgozott.
1992. aug. 9-től 2000-ig ő volt
a város első mezőgazdasági
vállalkozója. Hat éve hivatásos
méhész. Az Országos Magyar
Méhészeti Egyesület első hiva-
talos külföldi tagja, sőt jelenleg
már vezetőségi tagja is. Számos

hazai és külföldi konferencián
képviselte a régiót, részt vett a
varsói és a ljubljanai világkong-
resszuson is. 2000-től az ipoly-
szakállosi méhészszervezet
elnöke. Együttműködik a Nóg-
rád megyei Palóctáji Méhész és
Környzeetvédők balassagyar-
mati klubjával. Az utóbbi idő-
ben magyarországi egyeteme-
ken is tart előadást. 2005-ben
megkapta az Országos Magyar
Méhészegyesület elismerő ok-
levelét.

Kiss Sándor mélyen átélt ér-
dekes előadása nagyon megra-
gadta a jelenlévők figyelmét.
Bevezetőjében bemutatta a mé-
hek életét, anatómiáját. Beszélt
a méhek csodálatos világáról,

amit a hihetetlen összhang, a
nehéz munka, szigorú munkafe-
gyelem jellemez. Sok érdekes-
séget említett a méh természet-
ben betöltött szerepéről, hiszen
a méh 85 %-ban mindenkinek
termel, és csak 15 %-ban a mé-
hésznek. Kiemelte az anyaméh
illatanyagának fontosságát, ami
összetartja az egyes méhcsalá-
dokat /ahány anya, annyi illat/.

Kitért a méhészet jelenlegi
helyzetére, beszélt az egészség-
ügyi kérdésekről, megemlítette
a mézpiac problémáit. Amíg 3
évvel ezelőtt 1 kg akácmézet
130 koronáért, a vegyesmézet
100-ért lehetett értékesíteni, ad-

dig napjainkban ez az ár 1/3-
ára esett vissza! A mézet az ön-
költségi ár alatt nem érdemes
értékesíteni. Ezért tüntettek
Brüsszelben a méhészek, köz-
tük Kiss Sándor is.

Vendégünk méhészetét 186
méhcsalád képezi, felesége se-
gítségével gondoskodik róluk.

Az előadás további részében
szó esett a méztermékekről. A
méz a mézelő méh terméke, a-
mit a virágok nedvéből, a nek-
tárból, egyéb növényi nedvek-
ből, apró élősködők váladéká-
ból dolgoz át saját testén ke-
resztül. Az összegyűjtött édes
nedvet garatmirigy-váladékuk
hozzáadásával építményekbe –
sejtekbe – rakják, ahol párolog-

A méz a legősibb gyógyszer
tatják, többször átrakják, érle-
lik.

A mézet már az ókorban is
ismerték, gyógyításra használ-
ták. Manapság már ismert sok-
oldalú gyógyító hatása a vér-
képződésre, az izomzat regene-
rálódására, a szív karbantartá-
sára és egyéb betegségekre.

További méhtermékek: vi-
rágpor, méhméreg, propolisz,
méhkenyér, méhpempő, méh-
viasz. Mindezekről is szó esett,
bemutatva e termékeket. A
konkrét termékbemutató méz-
kóstolóval végződött.

A jelenlévők kérdéseikre vá-
laszt kaptak, hasznos tanácsot,

sőt megvásárolhatták a bemuta-
tott termékeket is. Az előadó
meghívta vendégeit méhesük
meglátogatására, ahol foglal-
koznak anyaméh nevelésével,
viaszgyertya és propolisz készí-
tésével, mézeskalácssütéssel,
mézbor készítésével.

A tanulságos előadás min-
denkit beavatott a méh gyűjtő-
tevékenységébe és a méhek
csodálatosan szervezett életé-
be.

Az egészséges természet az
emberiség legnagyobb kincse.
Vigyázzunk rá, ne tegyük tönk-
re! A méh a természet egyik je-
lentős – pótolhatatlan – résztve-
vője, ezért óvjuk, szaporítsuk!

Kajtor Pál
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Kedves olvasó! Ebben a pár versben
benne van a mi életünk. Krisztushoz való
viszonyulásunk.

Ezt olvashatjuk az első versben: „A hét
első napján pedig kora hajnalban el-
mentek a sírhoz, és  magukkal vitték az
elkészített illatszereket.” Mentek Jézus
nélkül. Temetni mentek az élőt. De sok-
szor megyünk mi is Jézus nélkül. Dolgunk
van ezer, tennivalónk is temérdek, aztán
hogy nyugtassuk a lelkiismeretünket, va-
sárnap talán elmegyünk templomba, a-
hogy az asszonyok a sírhoz. A halott Jézus-
hoz. Aki már nem szól bele életükbe – aki
nem szól bele életünkbe. Ha az ige, amit
a templomban hallunk, nem válik élővé a
mi szívünkben, akkor mi is Jézust me-
gyünk temetni. Amikor nem merünk rá-
állni ígéreteire, és nem akarjuk meghallani
igéjét. Az asszonyok is így mentek. Pedig
Jézus megmondta nekik – míg velük volt
–, hogy fel fog támadni. „Ettől kezdve
kezdte Jézus jelenteni az ő tanítványainak,
hogy neki Jeruzsálembe kell menni, és so-
kat szenvedni a vénektől és a főpapoktól
és az írástudóktól, és megöletni, és har-
madnapra föltámadni.” (Máté 16,21) Vi-
lágosan kijelentette, hogy fel fog támadni,
mégis temetni mentek.

A követ elhengerítve találták. Jézus
sokszor cselekszik csodákat, megdöbben-
tő dolgokat életünkben, hogy felfigyeljünk
rá. Vegyük észre, hogy nincs már a sírban.

Mi mégis sokszor észre sem vesszük a je-
let, vagy ha igen, akkor is csak a halott
Jézust látjuk. Azt, aki nem tud cselekedni,
aki nem tud segíteni. Pogány módra ezt
mondjuk: „Segíts magadon, Isten is meg-
segít.” Mintha Isten csak akkor tudna segí-
teni, ha az ember magán tud segíteni. Pe-
dig ez nem így van. Jézus akkor lép be az
életedbe segíteni, amikor te már nem tudsz
cselekedni. És segítségül hívod… S ha hi-
szel, csodákat tapasztalhatsz meg. Amíg
bízol a magad erejében, hagy téged, hadd
próbálkozz. De amikor látja, hogy őt hívod
segítségül, akkor jön, és hatalmasan cse-
lekszik.

„Amikor emiatt tanácstalanul álltak,
két férfi lépett melléjük fénylő ruhában.”
(4. v.) Isten elküldi az ő gyermekeit, akik
benne bíznak, hogy bizonyságot tegyenek
arról, hogy ő valóban él. Minden egyes
bizonyságtétel ennek a jele. Lehet fur-
csállod, ha idősek vagy fiatalok Jézusról
beszélnek neked. Ők töltik be a történet-
beli angyalok szerepét. Viszik hozzád a
hírt: Jézus él! Hiszel-e nekik? Vagy sarkon
fordulsz, és azt mondod: nézzetek mást
bolondnak. És megkeményíted a te szíve-
det, lehet épp húsvét napján...

Az asszonyok hittek. És rögtön bizony-
ságot is tettek másoknak (v. ö. 9. v.). Vitték
az örömhírt. Aki egyszer megtapasztalja
Jézus jelenlétét, az többé nem tud hallgat-
ni. Annak vinnie kell a hírt. Az örömmel

kiáltja a világba: Emberek! Jézus él! És
hatalmas dolgokat cselekszik!

Ezen a húsvéton hozzád is szól az Úr.
Jöjj, és tedd le terhedet a golgotai kereszt-
hez. Ne szenvedj tovább, ne küzdj, ne mar-
cangold magad. Gyere Jézushoz! Úgy, a-
hogy vagy. Lelked nyugalmat találhat.
Meg akar szabadítani minden terhedtől,
ami a szívedet nyomja. Gyere Jézushoz,
tedd le a terhedet a golgotai kereszthez,
és egy új életet kaphatsz. Ha hiszed ezt,
találkozhatsz a feltámadt Úrral.

„De ők üres fecsegésnek tartották  ezt
a beszédet, és nem hittek nekik.” (11. v.)
Nem hittek az asszonyoknak. Addig nem
is tapasztalták meg a csodát. Lehet, hogy
neked is üres fecsegésnek tűnik a bizony-
ságtétel. Mit firkálnak ide a Honti Lapok-
ba Jézusról, feltámadásról... Úgy sem hi-
szem! Lehet. De akkor ne panaszkodj,
hogy terheid még jobban nyomják a vál-
ladat. Hogy teher sokszor már maga a lét
is. Hogy nem találsz egy csepp örömet sem
az életedben.

„Péter azonban felkelt, elfutott a sír-
hoz...” (12. v.) Péternek látnia kellett az
üres sírt. És később találkozott a feltáma-
dottal. Ha hozzá fordulsz – akár kételked-
ve is, mint a történetben Péter –, ő vála-
szolni fog neked. Nem hagy megválaszo-
latlanul egyetlen őszinte imádságot sem.
Gyere hozzá! Nyisd meg a szívedet, és ta-
pasztalni fogod jelenlétét, valóságát és
szeretetét.

Izsmán Jónás
református lelkész

Immár mögöttünk
van a 2006-os evangeli-
záció, melyről most szá-
madást teszek – nagy
örömmel.

Hat este telt meg zsú-
folásig a Csemadok-
székház. Hat estén ke-
resztül szívtuk magunk-
ba a teremtő Isten pá-
ratlan lelki-szellemi
táplálékát. S a hőfoka
az előadásoknak és be-
szélgetéseknek szomba-
tig még a laikus szemek
számára is csodálatosan

Élő vagy halott?

kicsúcsosodott: egymáshoz közelebb
kerülő emberi kapcsolatokban, lelki fel-
épülésekben és gyógyulásokban, gon-
dolkodási-akarati-érzelmi változások-

ban. Szívek nyíltak meg,
hogy Jézust urukként
fogadják, és szívek vol-
tak megszólítva eme sa-
ját akarati döntésre. A
hetedik napon, vasár-
nap, Isten összefoglalót
adott a templomban
mindarról, ami a ke-
resztény élet lényege,
nemzetiségi és feleke-
zeti hovatartozásra való
tekintet nélkül. Mert ő
ilyen Isten: határokat
ledöntő, szeretetét és
igazságát személyválo-

(Lukács 24, 1-12)

Esti beszélgetések
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gatás nélkül öntő. E hét leg-
főbb üzenete: nem elég földi
egyházhoz tartozni. A földi
egyház nem üdvözít /egyik
sem/. Az élő Jézushoz kell ra-
dikálisan tartozni, gondolko-
dásban az ő gondolkodásához
átváltozni, és akként csele-
kedni. Nem mondani, hogy
ezt nem tudom, nem lehet,
mert ma is csodák bizonyítják,
hogy Istennél nincs lehetetlen.
Személyesen elmondott élet-
példák csodáit láthattuk és
hallhattuk szóban és zenében.

Az embernek be kell tölteni
teremtetése célját már itt a föl-
dön. Mégpedig: az alkotó, a
teremtő Isten elképzelései
szerint élni. Anélkül viszont,
hogy megismernénk szemé-
lyesen az alkotót és törvénye-
it, megvalósíthatatlan az em-
beri élet. Isten szavának isme-
rete nélkül zátonyra futnak az
életek. A sátán zátonyára. Má-
ra már annyira megismerte és
megszerette az ember a rosz-
szat, hogy erőteljesen tanítani
kell a jóra. Arra a jóra, ami az

Virágvasárnap /ápr. 9./ – Barkaszentelés, passió

  8.00 – szentmise magyar nyelven
  9.30 – szentmise szlovák nyelven
11.00 – szentmise magyar nyelven

Nagycsütörtök /ápr. 13./ – Az utolsó vacsora emlékezete

17.00 – szentmise szlovák nyelven
19.00 – szentmise magyar nyelven

Nagypéntek /ápr. 14./ –
Jézus kereszthalálának emléknapja

17.00 – szertertások szlovák nyelven
19.00 – szertartások magyar nyelven

Nagyszombat /ápr. 15./ – Húsvét vigíliája

16.30 – szertartások és szentmise szlovák nyelven
19.00 – szertartások és szentmise magyar nyelven

Húsvétvasárnap /ápr. 16./ –
Jézus feltámadásának ünnepe

  8.00 – szentmise magyar nyelven
  9.30 – szentmise szlovák nyelven
11.00 – szentmise magyar nyelven

Húsvéthétfő /ápr. 17./

  8.00 – szentmise magyar nyelven
  9.30 – szentmise szlovák nyelven

2006 húsvétja az ipolysági
római katolikus templomban

Hogyan történhetett meg, hogy ugyan-
azon emberek, akik virágvasárnap hódola-
tuk jeléül ruhákat terítettek a földre Jézus
lába elé, nagypénteken hevesen követelték
halálát? Hogyan történhetett meg, hogy
ugyanazok az emberek, akik hozsannát és
éljent kiáltottak virágvasárnap, öt nappal
később szavalókórusban üvöltötték: ke-
resztre vele? Szinte érthetetlen, hogy is fér
el egyazon lélekben két ilyen végletes ér-
zés és cselekedet.

Bennünk is ott van ez a kettősség: éle-
tünk folyamán mi is beállunk a jeruzsálemi
hódoló közé, és mi is kiáltjuk a hozsannát.
Hányszor és hányszor tettük meg ezt gyer-
mekkorunkban, teljesen ártatlan gyermek-
ként jó volt ezt a hozsannát kiáltani. Akkor
is, amikor később jól ment a sorsunk, be-
álltunk a tömegbe, és mi is lelkesen kiáltot-
tuk a Jézus királyt. De ugyanakkor velünk
is megtörtént, hogy hamar megváltoztunk,
és beálltunk azok közé, akik a keresztre
feszítést kiabálják. Elég hozzá egy „csa-
lódás” az egyházban vagy annak képvise-

lőiben, elég egy nem várt emberi tragédia
a családban, mindjárt megkérdezzük, hogy
hol van ilyenkor az Isten. Könnyen odaál-
lunk a csőcselék közé, és velük együtt kia-
báljuk: „Keresztre vele!”

Trónusát azonban Jézus nagypénteken
elfoglalja. Kitárt, keresztre szegezett kar-
jai az egész világot átölelik... Így minket
is: a sokszor hűségeseket, aztán a sokszor
árulókat is. Így teljesíti be az Úr a királyi
szót: „Majd ha felemelnek a földről, min-
denkit magamhoz vonzok.” (Jn 12, 32)

Nem marad azonban a kereszten, har-
madnapra húsvét ünnepén feltámadt. Mi
hívő keresztények húsvétvasárnap legna-
gyobb ünnepünket üljük, Urunk Jézus fel-
támádását. Számunkra az ő szava döntő,
ami túlharsogja a hitetlenek és kételkedők
lármáját: Én vagyok a feltámadás és az é-
let. A legtöbb festményen, amely Jézus fel-
támadását ábrázolja, győzelmi zászlót tart
kezében. A művészek ezzel a jelképpel áb-
rázolják a keresztény hitet, amely szerint
Jézus nagypénteki szenvedését és halálát

Kereszten át a feltámadásig
dicsőséges diadala és feltámadása követte.
Jézus amit mondott és amit tett, azt mind
értünk tette önként, szeretetből. Hangsúly
tehát halálában és feltámadásában az „ér-
tünkön” van.

Jézus minket is nevünkön szólít, mint
húsvét hajnalán Mária Magdolnát. Én va-
gyok, ne félj! Ne félj, csak higgy! Ne félj,
mert veled vagyok! Te csak menj, és vidd
a jó hírt, vidd a feltámadás örömhírét. Ez
mindannyiunk feladata és küldetése. Tégy
tanúságot, hogy az élet erősebb a halálnál
és a szeretet a gyűlöletnél! Igen, a húsvéti
örömhír nekünk van címezve, ezért kell
örvendező allelujával fogadnunk és szív-
vel-lélekkel, jó szóval és a szeretet tettei-
vel a megfáradt, utat kereső világnak to-
vábbadni.

Isten kegyelme és áldása kísérje
minden kedves olvasónkat, városunk
és régiónk minden polgárát.

Mahulányi József plébános
és Ľuboš Martíny káplán

első emberpárnak kiváltságul
adatott, s melyet a rossz meg-
ismerésének vágya végett el-
vesztettek. Isten Jézus menny-
bemenetele után szüntelenül
küldi és képezi az evangélistá-
kat a világ minden országába,
hogy tanítsa és mentse az elté-
velyedett emberiséget. Így ju-
tott el a mi városunkba is Bar-
kóci Sándor evangélista. Aki
ismerte őt és általa Jézust, az
megerősödve, világos érte-
lemmel és örvendező szívvel
ment haza. S nem fogja egy-
hamar elfelejteni, hogy miért
is született a földre.

Aki meghallotta és megértet-
te az örömhírt, az nem tud töb-
bé néma maradni és nem be-
szélni új barátjáról: Jézusról.
Mert egyedül ezzel a baráttal
jelenhet meg minden ember az
ítélet napján az Isten előtt, ha
be akar jutni a menny örök ott-
honába. Isten előtt minden más
kapcsolatod, érdemed és isme-
reted fölösleges és hiábavaló
lesz. Gondold meg!”

Csala Aurélia
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Azonnali belépéssel felveszünk varrónőket,
később bőrszabászokat,

továbbá munkát kínálunk a kárpitozó és favázgyártó
részlegen is.

Ajánlatunk:
– megfelelő bérezés
– kellemes munkakörülmények
– motivált, segítőkész kollégák

Amennyiben velünk szeretne dolgozni, jelentkezzen
az alábbi címen:

Fragicslov Kft., Sznf u. 80., Ipolyság
Tel.: 036/7450205

Keresünk:
– könyvelőt
– könyvelési asszisztenst

főállásban vagy mellékállásban 4, 6 vagy 8 órás
foglalkoztatással.

Követelmény:

– érettségi vizsga, szakirányú végzettség, 1-2 éves
szakmai tapasztalattal, gyakorlattal

– számítógépes alapismeretek
– angol, német vagy francia nyelvtudás előny

Amit mi nyújtunk:

– jó kereseti lehetőség
– stabil munkahely
– határozatlan idejű munkaszerződés
– motivált, segítőkész kollégák
– előrejutási lehetőség egy nemzetközi cégben
– kellemes munkakörülmények

A Fragicslov Kft. munkatársakat keres

Amennyiben velünk szeretne dolgozni, küldje el életrajzát
címünkre: Fragicslov s. r. o., Ul. SNP 80, 93601 Šahy.

Érdeklődni munkanapokon 7.00-tól 16.00-ig lehet a kö-
vetkező telefonszámokon: 036/7450205 vagy 036/7450207.
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T Ö RT É N E L E M

Az elmúlt évek egyik irodal-
mi szenzációja volt a 2003-ban
az Ulpius-ház Könykiadó gon-
dozásában megjelent Ördög-
görcs – Utazás Karinthyába
című, közel 700 oldalas könyv.
Szerzője, Karinthy Márton,
nagy írónk, Karinthy Frigyes u-
nokája, könyörtelen őszinteség-
gel tárja az olvasó elé felmenői
„színes, kalandos és gyönyörű
eszmékkel, ideákkal teli” életét.
Olvasva e könyvet, a 116. olda-
lon e sorok ötlenek a szemünk-
be: „A nagyanyámnak világéle-
tében egyetlen foga volt elől.
Azt is kiverte egy kofa az ipoly-
sági piacon, amikor alku köz-
ben hajba kaptak – mesélte
gyermeki őszinteséggel.” Me-
sélte pedig Aranka, Márton
nagyanyja, Karinthy Frigyes
második felesége! De hát mit
keresett Aranka nagyanyja az
ipolysági piacon?

A választ egy másik, szintén
a Karinthy családdal foglalkozó
könyv sugallja. E könyvet a ki-
váló orvos-genetikus, az 1983-
ban Ipolyságon is érdekfeszítő
előadást tartott Czeizel Endre
írta Erős Erika közreműködésé-
vel, és 1995-ben jelent meg a
Corvina Kiadó gondozásában
Számadás a tálentomról – a
Karinthy család genetikai e-
lemzése címmel. Idézünk a Ka-
rinthy Frigyesné Böhm Aranka
c. fejezetből /49. o./: „A megöz-
vegyült  író 1920. augusztus
14-én feleségül vette Böhm
Arankát. Böhm Aranka zsidó
kereskedőcsaládból szárma-
zott. Édesapja, Böhm Ignác,
Újvidéken született. Kezdetben
utazó, majd 1925-től Budapes-
ten kötél-, zsineg- és ponyvaáru
kiskereskedő. Édesanyja az
ugyancsak zsidó kereskedőcsa-
ládból származó Mangold Her-
mina Ipolyságon látta meg a
napvilágot. 1892-ben házasod-
tak össze, és a következő évben

meg is született lányuk, Aranka,
majd később egy fiú, Tibor.”

Most már tehát világos, ho-
gyan került az ipolysági piacra
Aranka egyfogú nagymamája:
Ipolyságon laktak, és itt lakott
lánya, Mangold Hermina is.
Sajnos, az idézett szövegből
nem derül ki – és az Ördög-
görcs szerzője sem említi –,
hogy Böhm Ignác és neje az
l892-es házasságkötés után
Ipolyságon maradt-e. Mert ha
igen, akkor 1893-ban itt kellett
megszületnie Arankának is. Mi-
vel az állami anyakönyvvezés
csak 1895 óta létezik, az 1893-
as születést valószínűleg a zsi-
dó hitközség anyakönyvébe –
ha létezett ilyen – vezethették
be. Nekem ezt nem sikerült fel-
kutatnom, bízom azonban ab-
ban, hogy az Ipolyságon élő ki-
tűnő helytörténészek és irodal-
márok több sikerrel járnak majd
ez ügyben. Ezzel a magyar iro-
dalomtörténet-írásnak is szol-
gálatot tennének, hiszen a kor-
társai szerint „híresen szépnek
és okosnak mondott” Aranka
nem csak Karinthyt bűvölte el.
Az 1910-es évek elején az e-
gyik legnagyobb magyar költő,
Ady Endre kívánta meg „buta-
nagyon” az akkor 18 éves feke-
te hajú szépséget, majd szerel-
müket versciklusban énekelte
meg.

„És ha százszor lesz világ a vi-
lág

S ha ajtómnál asszonyok szá-
zan állnak,

Bársonyos sima tested megma-
rad

Nekem s csak nekem...”

– állított örök emléket „Aranyá-
nak” Ady A vállad, a vállad cí-
mű versében.

Mindenképpen érdekes és
érdemes lenne felderíteni Böhm
Aranka ipolysági gyökereit.

Dr. Kiss László

Piros pecsét

1836. okt. 31-én használta
a piros spanyol viaszba nyo-
mott pecsétet Birkés György
plébános – Georgius Birkes
Parochus Palastensis – alá-
írással.  Az 1,8 cm átmérőjű
pecsétet külső körkeret hatá-
rolja. A pecsétkép húsvét lo-
vagját mutatja. Krisztus ke-
zében a legáltalánosabb feltá-
madási jelkép, a fehér alapon
piros keresztes zászló. Szent
György jelvénye is ez volt.

1858

Ez a községi pecsét tojás-
dad alakú. Sima szegélyén
belül: * PALÁST KÖZSÉG
PECSÉTJE * 1858. A közép-
mezőn György vitéz és vérta-
nú látható hátsó lábán ágas-
kodó lován, amint dárdáját a
ló lábánál támadó sárkány
felemelt szájába szúrja. A
szent fejét dicsfény övezi, ru-
házata leírhatatlan a megko-
pott és elhasznált nyomat
miatt. Átmérője 3,1 x 3,5 cm.

1869

A gondos metszésű kerek

pecsét eredeti lenyomata 3
cm átmérőjű. A kettős körben
képzett szalag között nagybe-
tűs a latin nyelvű körirat:
SIGILLUM ECCLESIAE
PAROCHIALIS PALASTH
1869. Középterén a véset sár-
kányölő György vitézt ábrá-
zolja lovagló helyzetben, bal
felé ügetve. A lovagpecsét azt
örökíti meg, amikor a vitéz
baljában lefelé szegezett lán-
dzsával a ló patái előtt a tá-
madó sárkányt – „a gonoszt”
– öli. A hős feje felett az an-
gyalok táncolva, jelképesen a
győzelmet ünneplik, és mind-
annyiukra a nap ontja suga-
rát. A lenyomat rajza nem
tiszta, ezért a vitéz ruhája le-
írhatatlan.

Tisztított pecsét

Tassy Zoltántól, Palást ak-
kori polgármesterétől 1996-
ban kaptam ezt a pecsétnyo-
matót, melyet grafikai tisztí-
tás után küldtem vissza neki.
Az igen elhasznált pecsét-
nyomóról 1944 körül készült
a kép. Eredeti nagysága 3,5
cm. Körszegélye dupla, ezen
belül olvasható a felir at:
PALÁST KÖZSÉG PECSÉT-
JE. A mező közepén pajzsba
vésett ábra látható, mely
Szent Györgyöt ábrázolja.

Palásthy Lenke
Szabadka

Ipolyságon született Karinthy
Frigyes felesége?

Palásti pecsétek
– II. 1156–2006
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T ü s k é k Pillanatképek – szavakban

Maci a málnásban Március 20-án, amikor e so-
rokat rovom, már nyugodtan
megállapítható, hogy az idei
tél nem kímélte sem az embert,
sem a gazdaságot. A hőszolgál-
tatás és a villanyáram-fogyasz-
tás számláit még csak ezután
állítják ki. Sokunknak – bizo-
nyára – ezután újabb okunk
lesz majd az „öncélú” panasz-
ra. Lehetséges, hogy kissé meg-
vigasztalódunk, ha megtud-
juk: sokunk számlái könny-
cseppsarjasztóak.

Márciusi számunkban meg-
jelent „időjárás-krónikánk” óta
/ezt február 15-ével zártuk/
többször borította hol véko-
nyabb, hol vastagabb hólepel
városunkat és környékét. A
nyitottabb terepeken még a hó-
fúvás is építkezett. Az olykor-
olykor besurranó melegfront
és a ritkán jelentkező februári-
márciusi napsütés azért jócs-
kán megtépázta a hótakarót,
több helyen tószerű belvíztáro-
zók keletkeztek. Március má-
sodik felére csak a magasab-
ban fekvő helyeken maradtak
kisebb-nagyobb hófoltok, ha-
bár 17-én 2-3 cm-es friss hó is
fehérítette a tájat.

A mezőgazdászok és ker-
tészkedők még legalább két
hétig várhatnak működési tere-
pük alkalmasságára. A mai nap
reggelén is -4 oC-t mutatott a
hőmérő.

*
Az MKP március 4-i járási

küldöttválasztó közgyűlésére
is fehér leplet borított a termé-
szet. A szombaton 14 órakor
kezdődő összejövetel csak va-
sárnap 1 órakor /éjfél után/ ért
véget. Ennek a vajúdásnak lett
az eredménye, hogy olyan sze-
mély került az előrehozott par-
lamenti választások jelölőlistá-
jára, akinek ebbéli szándékáról
még saját alapszervezete sem
tudott. Úgy látszik, Szlovákia
minden téren a meglepetések

országává válik.
*

Néhány – „érdekelt” – poli-
tikusunk szinte agyondicséri
Szlovákia gazdasági mutatóit.
Vannak, akik posztkommunis-
ta gazdasági „tigrisnek” titulál-
ják. Ezzel szemben milyen le-
sújtó a londoni Európai Re-
form Központ friss tanulmá-
nyának megállapítása /Új Szó,
márc. 21./, hogy Szlovákia
versenyképességben a 22. he-
lyen áll az uniós /és jelölt/ or-
szágok családjában. A jelentés
kidolgozói több hiányosságot
vetnek Pozsony szemére.

*
Újra „kisarjadt” a szemét

két üzletünk – az M Market és
a Blankyt – közötti határsávon.
Úgy látszik, hogy az ilyen ha-
tárzónáknak általában nincs
gazdájuk. Pedig a járókelők ér-
tékelésében egyik üzlet sem sze-
rez ilyen módon jó pontokat.

*
A Casablanca mögötti gyo-

mos telket néhány család „al-
kalmasnak” találja arra, hogy
szemétteleppé alakítsa. Egy-
két teherautónyit már eddig is
sikerült felhalmozniuk ebből a
közveszélyes fölöslegből.

*
A piactéren megritkult a ku-

tyacsapat. De egy szomorú bo-
zontossal gyakran találkozhat-
nak az arra járók. Aki vásárló-
kosarából alamizsnát is ad ne-
ki, azt hosszan és gyakrabban
el is kísérgeti. Érdekes látvány
– szinte példaértékű.

*
Úgy látszik, az egyik gerle-

párt megsürgette a biológiai ó-
rája. Gyorsan fészket rakott a
negyedik emeletig érő hársfán,
s az utóbbi napokban tojások
is felcsillantak a hevenyészett
otthonban. Remélhetőleg nem
tesznek bennük kárt a szilajko-
dó márciusi fagyok.

/ás/

Minden hájjal megkent nó-
tárius ötlete lehetett, hogy az
államkasszába befizetett jöve-
delmi adónk egy részét tetszé-
sünk szerinti szervezetnek a-
jándékozhatjuk. Aki egy pará-
nyit is szívén viseli a szűkölkö-
dő intézmények vagy polgári
szerveződések sorsát, bizony
kapva kap az ilyen lehetősé-
gen. Ha már úgyis rátenyerel
az állam a gürizők kis híján fe-
le jövedelmére, legalább két-
százaléknyi oda kerüljön az el-
zabrált summából, ahová „ki-
termelője” szívesen adja. Her-
dál állam apó eleget, lenyúlja
a lóvét a sok tűz mellett szor-
goskodó cudarul, hát jogos,
hogy a közösségért hasznos
céllal munkálkodók is része-
süljenek némi támogatásban. A
polgár pedig ad, mert adni ö-
röm. Jó ügyet pártfogolni pe-
dig egyenesen lelkesítő.

Eksztázisban jön-megy az
ember gyereke szinte az egész
ügyintézés alatt. Hurcolássza
az űrlapot egyik hivatalból a
másikba, töpreng, kitölt, aláír,
zargatja a bérelszámolót. Fö-
löttébb jónak és hasznosnak
érzi magát, égig ér a kedve.
Aztán lelohad. A felajánlható
összeg ugyanis mindössze két
számjegyű. Hiába meregeti
szomorúan a pilácsot, a tény az
tény: kis fizetés, kis adó, kis
támogatás. Na, ebből se lesz
milliomos a kiválasztott társu-
lás! Nem marad más hátra,
mint az ilyen morzsányi pén-
zecske mellé némi szívből jö-
vő imádságot csatolni: add U-
ram, hogy ha már a nagy jóaka-
rat csupán törpe zsozsót fia-
dzott, legalább a jóakarókból
legyen annyi, mint a Mátra
szele. Ja, és legyen köztük köz-
jegyző is!

A lajstromozók népes tábo-
ra ugyanis meglehetősen csi-
nos összeget zsebel be az igény-
lők évenkénti regisztrálásakor.
Merthogy a jól kitalált törvény

értelmében a kéregető nonpro-
fit szervezet minden évben
közjegyző által köteles magát
bejegyeztetni az igénylők listá-
jára, természetesen törvény
szabta díjazásért. Le kell col-
tolni, ha a vezetőség gatyája
megy rá, akkor is. Nem három-
évenként, nem kétévente, de é-
vente! Nehogy mán túlságosan
megtollasodjon a fellegekben
járók társasága! Ideje megta-
nulniuk, hogy ma nem anya-
nyelvről, hagyományról, holmi
ósdi kacatokról szól a világ,
hanem a mindenek felett való
pénzről. Ezért pályázik, folya-
modik, kérincsél, kunyerál,
tarhál falu, város, iskola, kór-
ház, színház, az egész ország.

Csak a politika „nem kér, de
vesz, ragad”. A parlamentben
időnként kitör a rendkívül fer-
tőző érdekazonosság-tudat, és
az urak szégyenérzetet, pártál-
lást, világnézetet egyaránt sut-
ba dobva, szemrebbenés nél-
kül, roppant egyetértésben meg-
szavaznak minden olyan tör-
vényt, amely anyagi hátteret
biztosít politikai pályafutásuk-
nak, valamint elősegíti magán-
vagyonuk gyarapodását. Köny-
nyen tehetik, a „bejegyzési il-
letéket” csak négyévenként
kell leszurkolniuk. Akkor sem
a családi kasszából kotorász-
szák elő a krajcárkát, hanem
államköltségen rendezik a vá-
lasztási rodeót. A módszer va-
lójában nem okoz különösebb
felbolydulást, hiszen az állam-
polgár már lassanként hozzá-
szokik az erszényében folya-
matosan matató apparátushoz,
de rühelli piszkosul, hogy köz-
ben tökkelütöttnek nézik. Fize-
ti a dajdajt, cirkuszolnak neki
egy sort, kap egy szatyor ígére-
tet. Jónak, szépnek és hasznos-
nak érezheti magát. Bedől,
mint maci a málnásba.

Aztán minden marad a régi-
ben.

B. Szabó Márta
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N o r m á l i s ?Kiadó nyaraló: Bánkon faházas
nyaraló /2 szoba, konyha, fürdőszoba,
kocsibeálló, füvesített telek/ kiadó,
35 000 ft/hét. Egész nyáron. Tel.: 0036-
20/9137246 vagy 0036-27/315703.

*
Vennék két-, illetve háromszobás

balkonost lakást a Közép vagy Észak
lakótelepen. Tel.: 0910-414694, 16 óra
után.

*
Családi ház Ipolykeszin eladó. Ár

megegyezés szerint. Tel.: 047/488-
9322.

*
Sürgősen vásárolnék vagy bérbe

vennék garázst Ipolyságon az Észak
lakótelepen vagy a Temető utcában.
Tel.: 0908-156947.

Talán a húsvét a legvidá-
mabb ünnepünk, még ha a mai
rohanó világban egyre inkább
háttérbe is kerül, és a locsolko-
dással egybekötött hétfői szóra-
kozás sokak számára idejét
múltnak tűnik, azért biztosan
vannak, akik készítenek még
vendégváró finomságokat. A
hagyományos sonka, kolbász,
főtt tojás, ecetes torma alap-
anyagú hidegtálakat néhány
egyszerű ötlettel gazdagabbá,
változatosabbá tehetjük.

Például a főtt tojásokat hosz-
szában kettévágjuk, sárgájukat
kiemeljük, különféle adalékok-
kal összedolgozzuk, nyomó-
zsákba téve visszatöltjük a fe-
hérjék üregébe. Ha nincs nyo-
mózsákunk, akkor erre a célra
használhatunk egy erősebb
mikroténtasakot is, vagy pedig

villát, amivel a tölteléket szép
cakkosra igazíthatjuk. A töl-
teléket elkészítjük a főtt tojás-
sárgákból, mikhez hozzáadunk
krémsajtot, kevés vajat, egy ke-
vés reszelt vöröshagymát, íze-
sítjük sóval, pici fehér- vagy fe-
keteborssal, mustárral, kevés ő-
rölt korianderral. Ha színesebb-
re akarjuk, akkor a töltelék felét
pirospaprikával dúsítjuk. Az el-
készült tojásokat díszíthetjük
vékonyra vágott uborka-, papri-
ka-, retek- vagy paradicsomsze-
lettel, petrezselyemmel. Főtt
tojásból és paradicsomból ké-
szíthetünk tojásgombát: a para-
dicsomot kettévágjuk, belsejét
kivájjuk – ez lesz a gomba ka-
lapja. A tojást vastagabb végére
állítjuk, az aljából levágunk egy
vékony szeletet, így nem billeg
majd a tálon. Egy kis majonéz-

zel megkenjük, ráhelyezzük a
paradicsomot, majonézzel meg-
pöttyözzük, s már kész is. Ily
módon elkészítve a tojások fan-
tasztikusan mutatósak.

Sok helyen hagyományos a
húsvéti báránysült. Ha sikerül
kapnom báránycombot, mindig
elkészítem az alábbi módon:
egy egész hátsó báránycombot
hártyájától, faggyújától alapo-
san megtisztítunk, megtűzdel-
jük fokhagymával és vékony
csíkokra vágott füstöltszalon-
nával, hibátlan zománcú tepsi-
be tesszük, bedörzsöljük sóval,
feketeborssal, meglocsoljuk
egy kevés olajjal, ecettel, meg-
szórjuk egy kevés kakukkfűvel
vagy rozmaringgal (ha nincs
otthon, el is maradhat), beborít-
juk vékonyra vágott hagyma-
szeletekkel, letakarjuk és egy-
két napig a hűtőben érleljük, i-
dőnként megforgatjuk. Sütés-
kor meglocsoljuk vörösborral,
puhára pároljuk, szép pirosra
sütjük. A pecsenyelét leszűrjük,
külön csészében kínáljuk. Főtt
burgonyával, párolt zöldséggel

tálaljuk. Én néha készítek hoz-
zá babsalátát: negyed kiló ba-
bot előző nap beáztatunk, fok-
hagymával, babérlevéllel, kis
ételízesítővel puhára főzzük.
Amíg a bab a fazékban rotyog,
tálban előérlelünk egy fej koc-
kára vágott vöröshagymát – pi-
cit sózzuk, ecettel gyengén meg-
öntözzük, összekeverjük. A meg-
főtt babot leszűrjük, még mele-
gen meglocsoljuk ecettel, olaj-
jal, ízlés szerint sózzuk, borsoz-
zuk, lazán összekeverjük, kihűt-
jük. Ez a babsaláta kitűnően
harmonizál főtt, füstölt húsok-
kal, például a húsvéti sonkával.
Tálalhatjuk oly módon is, hogy
egy-két zöldpaprikát, paradicso-
mot kettévágunk, a paprikát ki-
csumázzuk, a paradicsom bel-
sejét kivájjuk, és a babsalátával
töltjük meg. Így kitűnő díszítő-
elemeket kapunk húsvéti ven-
dégmarasztaló hidegtálunkhoz.

Végezetül megint csak azt
tudom mondani, mint a múlt-
kor: tessék bátran próbálkozni,
a siker biztosan nem marad el!

Rakyta Róbert

Húsvéti ötletek

Tavaszi receptajánló

A jó bornak nem kell cégér – tartja egy
régi közmondás. Mi legyen azonban a lő-
rével, savanyodjon ránk? Nincs mentség,
reklámozni kell!

Hát igen. Ami jó, azt viszik, mint a cuk-
rot, ami meg rossz, azt reklámozzák. Bár-
mennyibe is kerüljön az. Így van ez a poli-
tikával is. Az egyes pártok nem kellenek
senkinek, vagy legalábbis nem mindenki-
nek. A párt viszont uralkodni akar, hát rek-
lámozza magát. Szórólapok, agitációs a-
nyagok, hatalmas méretű billboardok ezrei
hivatottak ezt segíteni. Be kell épülni a tu-
datba minden áron, különben a kutya sem
vakkant utánuk. Olyan pártok is keresik
most a választók kegyeit, amelyek eddig
nem is voltak a láthatáron. Azok is, a-
melyek eddig ugyan a tudatban voltak, de
semmi jót sem köszönhetünk nekik. A leg-
meggyőzőbb szlogenek százait ötlik ki an-
nak érdekében, hogy megszerezhessék a
választók bizalmát. Mert most éppen erre
megy ki a játék. Elgondolkodtam, melyik
párt milyen szlogennel érhetne el sikert.
Íme néhány javaslat:

KSS – Ránk szavazz majd főképp,

Marx ad neked Tőkét!
MKP – A szlovák nem fanyar, ránk sza-

vaz, ki magyar!
HZDS – Lelkében a bánat mardos, míg

elnök nem lesz a Kardos.
KDH – Most az egyszer segítsen, ma-

gán meg a Jóisten!
Smer – Fico rendet teremt végre! /Mi

meg nézhetünk az égre!/
SNS – Utazását elintézzük, Budapestet

tankból nézzük.
Tudom, nem éppen irodalmi Nobel-díj-

ra hivatottak ezek a tákolmányok, de sze-
rintem a valóságot tükrözik. Így van ez a
pártjainkkal is. Amíg kellünk, lebegtetik
a mézesmadzagot, utána meg azzal kötnek
minket gúzsba.

Befejezésül még álljon itt rímekbe szed-
ve a saját véleményem az egészről:
Négyévenként megszólítasz: „Állj mellém,

barátom!”
És cserébe teljesíted minden kívánságom.
Én meg, sajnos, négyévenként jól pofára

esem,
Ha az Isten nem segít meg, nem segítesz
te sem. Belányi Gyula

Könyvtári közlemény
Az Ipolysági Városi Könyvtár

2006. április 15-én /szombaton/ és
április 19–20-án /szerdán és csütör-
tökön/ zárva tart.

Az olvasók megértését köszön-
jük. Solmoši Márta

könyvtárvezető
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V. liga – keleti csoport

18. f. Bánov – Ipolyság 18. ford.:  ápr. 2.
19. f. Ipolyság – Júr n. Hr. 19. ford.:  ápr. 9.
20. f. T. Lužany – Ipolyság 20. ford.:  ápr. 16.
21. f. Ipolyság – Dvory n. Ž. 21. ford.:  ápr. 23.
22. f. Pribeta – Ipolyság 22. ford.:  ápr. 30.

IV. liga – ificsapat            Diákcsapat

Gabčíkovo – Ipolyság  ápr. 1.: Komárno B – Ipolyság
Ipolyság – Šamorín  ápr. 8.: Ipolyság – Tlmače
T. Lužany – Ipolyság ápr. 15.: N. Zámky C– Ipolyság
Ipolyság – Dvory n. Ž. ápr. 22.: Ipolyság – szünnap
Vrakúň – D. Streda B ápr. 29.: Dvory n. Ž. – Ipolyság

Területi bajnokság

19. f. Čaka – Felsőtúr Žemberovce – Palást
20. f. Felsőtúr – Hr. Kľačany Palást – Deménd
21. f. Tlmače – Felsőtúr Kalinčiakovo – Palást
16. f. H. Vrbica – Felsőtúr Palást – Tlmače
22. f. Felsőtúr – Podlužany Palást – Dolný Pial
17. f. Felsőtúr – Lok Podlužany – Palást
23. f. Kozárovce – Felsőtúr Palást – St. Tekov

19. f. Deménd – Dolný Pial 19. ford.: ápr. 2., 15.30
20. f. Palást – Deménd 20. ford.: ápr. 9., 15.30
21. f. Deménd – V. Kozmálovce 21. ford.: ápr. 16., 16.00
16. f. Deménd – Žemberovce 16. ford.: ápr. 21., 16.00
22. f. N. Dedina – Deménd 22. ford.: ápr. 23., 16.00
17. f. Deménd – St. Tekov 17. ford.: ápr. 28., 16.00
23. f. Deménd – H. Vrbica 23. ford.: ápr. 30., 16.00

Területi bajnokság  – II. osztály

19. f. Ipolyvisk – N. Tekov Tesmag – Pukanec
20. f. Bátovce – Ipolyvisk Santovka – Tesmag
21. f. Kuraľany – Ipolyvisk Tesmag – Keť
16. f. Rybník – Ipolyvisk Tesmag – P. Ruskov
22. f. Ipolyvisk – Ipolyfödémes Rybník – Tesmag
17. f. Ipolyvisk – Šarovce Tesmag – Bátovce
23. f. H. Trsťany – Ipolyvisk Tesmag – Šarovce

19. f. Ipolyfödémes – Šarovce Nagytúr – Bátovce
20. f. Pl. Vozokany – Ipolyfödémes Pukanec – Nagytúr
21. f. Ipolyfödémes – N. Tekov Nagytúr – Santovka
16. f. Santovka – Ipolyfödémes Nagytúr – Čata
22. f. Vyškovce n.I. – Ipolyfödémes Keť – Nagytúr
17. f. Ipolyfödémes – Keť P. Ruskov – Nagytúr
23. f. Ipolyfödémes – Kuraľany Nagytúr – Rybník

Területi bajnokság – III. osztály – délkelet

15. f. Ipolypásztó – Málaš Hronovce – Lontó
16. f. Ipolypásztó – szünnap Lontó – Tompa
17. f. Felsőszemeréd – Ipolypásztó    Farná – Lontó

18. f. Ipolypásztó – Egeg Lontó – Ipolyszakállos
19. f. Hronovce – Ipolypásztó T. Lužany – Lontó

15. f. Felsőszemeréd – Gyerk Felsőszemeréd – Gyerk
16. f. Málaš – Felsőszemeréd Gyerk – Egeg
17. f. Felsőszemeréd – Ipolypásztó Hronovce – Gyerk
18. f. Felsőszemeréd – szünnap Gyerk – Tompa
19. f. Egeg – Felsőszemeréd Farná – Gyerk

15. f. Egeg – Sikenica Tompa – M. Ludince
16. f. Gyerk – Egeg Lontó – Tompa
17. f. Egeg – Málaš Tompa – Sikenica
18. f. Ipolypásztó – Egeg Gyerk – Tompa
19. f. Egeg – Felsőszemeréd Tompa – Málaš

15. f. Ipolyszakállos – szünnap 15. ford.: ápr. 2., 12.30
16. f. T. Lužany – Ipolyszakállos 16. ford.: ápr. 9., 12.30
17. f. Ipolyszakállos – M. Ludince 17. ford.: ápr. 16., 13.00
18. f. Lontó – Ipolyszakállos 18. ford.: ápr. 23., 13.00
19. f. Ipolyszakállos – Sikenica 19. ford.: ápr. 30., 13.00

Szikora Gábor

Ki kivel áprilisban

Nincs pénze butikra?
Széles áruválasztékkal rendelkező üzletünkben,

mely a legmárkásabb árucikkeket kínálja Önnek,
eredeti öltözékeket és öltözéktartozékokat vásárolhat
elfogadható áron.

Valami egyedire vágyik?
Orient shop üzletünk attraktív távol-keleti ruházati

cikkeket és kiegészítőket kínál /India, Nepál, Thajföld,
Tibet/.

Az újonnan megnyílt
ORIENT SHOP

2006. március 1-jétől várja Önt
a Sznf u. 11. sz. alatti üzletében

/a volt PICCOLO CAFE/
Keleti ruházati cikkek /textil- és vászonruhák,

hosszú szoknyák batikolt dekorral,
mandalák falra,  ágytakarók, kendők,
arafatkendők több színben.../

Ajándéktárgyak /lampionok, dekoratív gyer-
tyák sok színben.../

Bizsuékszerek, kérámia, bambuszsípok...

Válogatott, márkás
second hand

Minden héten új áru.
Várjuk látogatását.

http://www.sahy.sk

