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Szerelés, karbantartás
– részletfizetésre is

Peter Meliska

Ismét polgármesteri
   vétó   2. oldal

Tisztelt MKP-klub képviselői, köszö-
nöm a bizonyítványt! Főleg a cikk értelmi
szerzőjének!

Tisztelt uraim, azt vártam Önöktől,
hogy a cikkemre konstruktívan válaszol-
nak, és valami változás megy majd végbe
az ipolysági kórház gondjainak megoldá-
sával kapcsolatban. De egyszerűbb dolog
megsértődni és mást sértegetni.

Uraim, Önöknek a tényeket kellet volna
megcáfolni és nem olyan badarságokat ír-
ni, hogy milyen pártoknak és mozgalmak-
nak voltam a tagja.

Tisztelt képviselőtársaim! Most és min-
denkor kijelentem, soha semmilyen moz-
galomnak nem voltam a tagja. Pártnak pe-
dig a múlt választási időszakban a Polgári
Egyetértés Pártjának. Mégpedig addig, a-
míg Rudolf Schuster, a volt köztársasági
elnök úr után P. Hamžík nem vette át a
párt irányítását. Annyira megváltoztatta a
párt irányzatát, hogy azzal én nem tudtam
egyetérteni. Ezért a járási konferencián
nyíltan kijelentettem, kilépek a pártból,
mert nem értek egyet a politikájával, és
nem akarom azt követni. Szóval ennyit az
én párt- és mozgalombéli múltamról.

Uraim, de azt azért felháborítónak tar-
tom, hogy olyan káderezzen engem, aki-
nek még a magyar iskolában is úgy kellett
köszönni, hogy „Práci česť!” Nem én érté-
keltem a gyerekeket aszerint, hogy jár-e
valaki hittanra, templomba vagy sem. És
nem én figyelmeztettem a szülőket arra,
hogy ez bizony a továbbtanulásnak nem
tesz majd jót. No, azért ehhez kell egy a-
dag rosszindulat meg demagógia.

Uraim, visszatérve még a PEP helyi

képviselői klubjához az 1998–2002 vá-
lasztási időszakban. A jelenlegi polgár-
mester is tagja volt és ő volt az elnöke. Klu-
bunk volt a legnagyobb létszámú a testü-
letben, és érdekes, hogy mégsem történt meg
egyszer sem, hogy utasított volna: „ennél a
pontnál pedig így és nem másként kell sza-
vazni”. Hát kérem, így is lehet képviselni
a város polgárait és rendezni dolgait.

MUDr. Tóth Csaba hovatartozásához
pedig csak annyit, hogy most is a kórház
szakmai felelőse, ott rendel és szolgálato-
kat tart. Uraim, azzal is tisztában vannak,
hogy az előző igazgatótanács terjesztette
be a kérvényt a privatizációra, és az, aki
most engem és a mostani igazgatótanácsot
szidalmazza. Dr. Tóth pedig tagja volt az
akkori igazgatótanácsnak és a jelenleginek
is. Érdekes, akkor megfelelt, most pedig
nem.

Tisztelt uraim, az én részemről ezt a
dolgot lezártnak tekintem, és nem fogom
az energiámat tovább erre pazarolni. Van-
nak ennél sokkal égetőbb gondok, amikre
lehet és kell is reagálni. Aki abban segíteni
akar, annak előre is megköszönöm; aki új-
ra írni akar /hiszen úgyis mindig szokott/,
az nyugodtan írogasson.

Majd a tisztelt olvasó formál magának
véleményt.

P. S.: A márciusi titkos szavazással kap-
csolatban, amit én javasoltam, az az érde-
kes, hogy a szünetben még Bélik alpolgár-
mester úr mondta nekem, hogy milyen jó
ötletnek tartja és ő is gondolt rá, mert leg-
alább elejét vesszük az újabb vitáknak.

Hajdú András
Ipolyság város képviselője

Epilógus

Az utóbbi időben gyakran felmerülő
kérdés, hogy mikor kezdődik végre váro-
sunk csatornahálózatának bővítése.

Amikor a pozsonyi székhelyű Nyugat-
szlovákiai Vízművek beruházási tervébe
bekerült Ipolyság csatornahálózatának

A csatornahálózat tervezett bővítéséről
bővítése, illetve a homoki, tesmagi és a pe-
reszlényi csatornahálózat megépítése, a
projekt magában foglalta a szennyvíztisz-
tító kapacitásának bővítését is, amit már
2004-ben meg kellett volna kezdeni. A

/Befejezés a 3. oldalon/
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Postaláda – névtelen vonal

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

Egy levélíró azt veti fel, hogy a város
területén meghirdetett tavaszi nagyta-
karítás valószínűleg a Homokra nem
vonatkozott, mivel ott nem voltak elhe-
lyezve nagy konténerek.

– A Műszaki Szolgáltatások Üzemének
igazgatója elmondta, hogy, sajnos, igaza
van a levélírónak. A városnak összesen
csak 17 darab ilyen konténere van, így nem
jutott mindenhová. Ezért közvetlenül az
ünnepek után két hétig a Homokon voltak
a konténerek, és folyamatosan szállították
el a felgyülemlett hulladékot. A jövőben
mindenesetre ezt úgy fog kelleni szervez-
ni, hogy a meghirdetett városrészekben
legyen elegendő hulladékgyűjtő edény.

Egy, a szintén régiónkban terjesztett
újságban csak szlovák nyelven jelent
meg értesítés a szelektív hulladékgyűj-

A képviselő-testület 39. soros ülésére
április 29-én került sor 12 képviselő jelen-
létében. Az ülést Lőwy János mérnök,
polgármester vezette.

A megnyitó, a jegyzőkönyv-hitelesítők
kijelölése és a javaslóbizottság megválasz-
tása után az esedékes testületi határozatok
teljesítéséről szóló jelentést terjesztette elő
Lendvay István elöljáró. (A kórház vagyo-
nának leltározásáról szóló jelentés majd
csak június végén kerül a testület elé.)

Az interpelláció keretében először a
múltkori ülésen megválaszolatlan kérdé-
sekre kaptak választ a képviselők /csatorna-
hálózat, fakivágások a réten, a Casablanka
körüli áldatlan helyzet – kerítésrongálás,
szemét, kóbor kutyák, motorkerékpárosok
száguldozása.../, majd a következőkről
hangzottak el kérdések, ill. megjegyzések:
többfunkciós sportpálya, a főtéri épületek
homlokzatának rendbehozatala, gyorshaj-
tás a Bieta melletti utcában, olcsón vett é-
pítési telkek továbbadása harmadik sze-
mélynek, homokcsere a játszótéri homo-
kozókban, a járdák állaga egyes utcákban,
lakossági részvétel a testületi üléseken stb.
Az Elektris Kft. vezetői előző véleményük-
kel ellentétben kifejtették, hogy nem lehet-
séges egy angol nyelvű program utólagos

betétele a kábeltévé-hálózat alapcsomag-
jába. Dr. Šomló Péter tájékozatta a képvi-
selőket: egy, az Általános Egészségbizto-
sító közvélemény-kutatása alapján Nyitra
megyében az ipolysági kórház szolgálta-
tásaival a legelégedettebbek a páciensek.

A képviselők jóváhagyták a város 2005-
ös gazdálkodásáról szóló jelentést (a város
+ 6 723 286 koronával zárta az évet).

A testület tudomásul vette az Energo-
Bytos Kft. gazdálkodásáról, a városi ingat-
lanok kihasználtságáról, ill. a helyi adók
és illetékek kivetéséről, továbbá a XXV.
Honti Kulturális Napok keretprogramjáról
szóló jelentést.

Az ún. szervezési intézkedések 15 al-
pontot tartalmazott, melyek közül a kép-
viselők jóváhagyták a 2/2006 sz. általános
érvényű rendeletet, elfogadták az új teme-
tői rendtartást, ill. törölték a már jóváha-
gyott 3/2005 sz. rendelet 3. §-ának 4. be-
kezdését. Beleegyezésüket adták, hogy a
művészeti alapiskola magyar nyelven is
oktathasson, továbbá hogy a Műszaki
Szolgáltatások Üzeme /MSZÜ/ munkával
segítse az ipolysági római katolikus egy-
házközséget.

Módosították a parkolásról szóló 8/
2004 sz. rendeletet, mivel május közepétől

az MSZÜ parkolóautomatákat telepít a vá-
rosban.

A képviselőket az ülés előtt „meglepe-
tésként” érte a krónikus rehabilitációs és
krónikus pszichiátriai betegeket ellátó szo-
ciális intézmény létrehozásáról szóló tájé-
koztató anyag, amely egy, a váci és az i-
polysági kórház /ill. egyéb befektetők/ ál-
tal a kórház területén felépítendő és üze-
meltetendő intézményről adott alapinfor-
mációkat. Mivel a tervezett beruházás kb.
150-170 millió korona, a testület egy bi-
zottságot hozott létre, amely az előterjesz-
téssel kapcsolatban kidolgozandó állás-
pontot lesz hivatva a májusi ülésre elkészí-
teni.

A kórházzal kötendő szerződésterveze-
tet az előterjesztő polgármester pontosítás
végett visszavonta. Tájékoztatta a képvise-
lőket, hogy a múltkori ülésen jóváhagyott
bérleti szerződést, melynek értelmében a
Nephro Kft. 20 évre bérbe veszi a dialízis
épületét, megvétózta, így a szerződés idő-
tartamot kikötő pontját újra kell tárgyalni.

A polgármesteri kezdeményezésekről
szóló tájékoztató után következett az ál-
talános vita, melyben öt képviselő tett né-
hány rövid megjegyzést.

A közel ötórás ülés polgármesteri zár-
szóval ért véget. -š-

téssel kapcsolatban. A levélíró azt kér-
dezi, hogy ez direkt volt-e vagy véletlen.
Levelében továbbá arra panaszkodik,
hogy nagyon nehezen nyitódnak a kon-
ténerek fedelei.

– Mivel a levélben említett újságnak
nem a város a kiadója, kérdésével fordul-
jon az illetékes szerkesztőséghez, ill. kia-
dóhoz. A Műszaki Szolgáltatások Üzeme
/MSZÜ/ a közeljövőben újabb kétnyelvű
ismertetőket fog eljuttatni már nemcsak a
családi házakban lakók számára, hanem a
lakótelepi lakásokba is. Ezzel további in-
formációkhoz jut majd a lakosság. Ami a
konténereket illeti: az MSZÜ igazgatójá-
nak elmondása szerint ezek speciálisan zá-
ródó edények, melyek felnyitásához előbb
egy gombot kell a fedőlapon megnyomni,
és csak ezután nyitható ki a konténer.

A következő levélben arra panaszko-
dik valaki, hogy ismét sok a szemét a
temetőben, és már a kerítésen dobálják

át az elhervadt virágokat.
– Biztosíthatom a kedves levélírót,

hogy a város vezetői rendszeresen foglal-
koznak a temető problémájával. Ha olvas-
sa rovatunkat, tapasztalhatja, hogy igyek-
szünk minden jogos lakossági észrevételt
orvosolni. A napokban javitattuk meg a ré-
gi ravatalozó melletti lejáratot a Petőfi ut-
ca felé, most készitjük elő az új ravatalozó
épületének javítását, a városi képviselő-
testület pedig az áprilisi ülésén tárgyalta
a város területén található temetők fenntar-
tásáról és üzemeltetéséről rendelkező he-
lyi jogszabályt. Természetesen ismételten
figyelmeztettük a Chryzantéma illetékese-
it, hogy a szerződésben vállalt kötelezett-
ségeiknek hiánytalanul tegyenek eleget.

Elektronikus postán érkezett az a le-
vél, melynek írója azt kéri, hogy a Honti
Lapokban fejtsük ki véleményünket két
megjegyzésével kapcsolatban. Az első:
a volt Casablanka épülete körüli álla-
pot; a másik az Észak lakótelep közpon-
ti kazánháza mellett kialakított szelek-
tívhulladék-tárolóval kapcsolatos.

– Ami a volt zsinangóga épületét és an-

Ismét polgármesteri vétó

/Folytatás a 12. oldalon/
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Minden kedden 17.00-tól nők tornagyakorlata /könyvtár/
Szerdánként 17.00-tól a nyugdíjasklub nőtagjainak torna-

gyakorlata a városi könyvtárban

– A városháza épületében a Lévai járás ipolysági körzetének
polgármesterei találkoztak. Megbeszélésük fő témája az árvíz-
helyzet, valamint a tűzvédelemmel és madárinfluenzával kapcso-
latos kérdések voltak /márc. 30./.

– Lőwy János polgármester és Lendvay István elöljáró Juraj
Babic mérnökkel, a zólyomi székhelyű Szlovák Gázművek beru-
házási osztályának vezetőjével tárgyalt a tesmagi gázvezeték
megépítéséről /ápr. 4./.

– A polgármester a lévai Szociális Biztosító igazgatójával a
kórház adósságát rendezni hivatott jelzálogról tárgyalt /ápr. 5./.

– A városháza épületében tartotta évzáró közgyűlését a Hont–
Ipoly Menti Települések Társulása, melyen értékelték az elmúlt
időszak eredményeit /ápr. 6./.

– A városi hivatalban ülésezett a XXV. Honti Kulturális Napok
szervezőbizottsága, s összeállította a 2006-os jubileumi ünnep-
ségsorozat keretprogramját /ápr. 10./.

– Városunk vezetői találkoztak azokkal a könyvvizsgálókkal,
akik a tavalyi év gazdálkodását ellenőrizték. A szakértők megálla-
pították, hogy a tavalyi év gazdálkodása a törvényeknek megfele-
lő volt, és Ipolyság a 2005-ös évet pozitív pénzügyi mérleggel
zárta /ápr. 10./.

– Lőwy János mérnök részt vett azon a nemzetközi klub ál-
tal szervezett konferencián, melyen többek között Pavol Proko-
povič közlekedésügyi miniszter a szlovákiai úthálózat bővétésé-
nek koncepcióját ismertette /ápr. 11./.

– Városunk vezetői a LIDL üzletlánc képviselőivel tárgyaltak
az építési terület úthálózatba történő kapcsolásáról /ápr. 13./.

– A polgármester a nyugdíjasklub tagjaival találkozott a vá-
rosi könyvtárban /ápr. 18./.

– A polgármester és a hivatal illetékes munkatársai a Szlovák
Gázművek képviselőivel konzultáltak a tesmagi gázvezeték-há-
lózat finanszírozásának kérdésköréről, továbbá a volt Kovomon-
tot és környékét érintő gázvezeték megépítésének műszaki feltéte-
leiről, mely terület a város területfejlesztési tervében ipari zóna-
ként /parkként/ szerepel /ápr. 21./.

– Városunk vezetői megbeszélést folytattak a Hontianske listy
– Honti Lapok szerkesztőségének tagjaival /bővítés utáni tartalmi
elvárások, a munkatársak és levelezők anyagi juttatásai, technikai
jellegű problémák tisztázása stb./ /ápr. 24./.

– A polgármester részt vett a Szlovákiai Városok és Falvak
Társulása tanácsának ülésén /ápr. 25./.

– A polgármester és az elöljáró a DISK és a LIDL képvise-
lőivel tárgyalt a két társaság tervezett építkezéséhez vezető út
építésének problémaköréről /ápr. 26./. -ly-

A csatornahálózat tervezett bővítéséről
/Befejezés az 1. oldalról/

késés oka először a finanszíro-
zást biztosító kérvény jóváha-
gyásának kitolódása volt /mint-
egy 250 milliós beruházásról
van szó/, de végül is sikerült az
összeget biztosítani, így a beru-
házó kiírhatta a kivitelezőre
szóló pályázatát. És itt jött a ké-
sés másik oka. A vesztes kivite-
lező megfellebbezte a döntést,
és a Közbeszerzési Hivatal új
pályázat kiírására kötelezte a
beruházót. Ez megtörtént, az
eredmény ugyanaz lett, mint az

Május 15-ig – Pokorný Lajos olajfestményeinek jubileumi
kiállítása a Simonyi Lajos Galériában

Május 5., 19.00 –  A Quintet JAZZ Arioso koncertje a
Bartók téri zsinagógában

Május 10., 9.00 – Nyugdíjasok találkozója Pokorný Lajos
festővel a Simonyi Lajos Galériában

Május 17. – Németh Károly és Bodnár Pál zongoraestje
a Bartók téri zsinagógában

Május 18–19. –  Janko Kráľ-szavalóverseny
Május 18. – Kiállításmegnyitó /A Janko Kráľ-szavalóver-

seny dokumentumaiból/ a Simonyi Lajos Galériá-
ban. A kiállítás június 8-ig tart nyitva.

Május 24., 9.00 – Nyugdíjasok találkozója ifj. Gáspár Lász-
ló paralimpiai bajnokkal a T–18 tornateremben

Május 26., 19.00 – MERLIN: MYSTERY OF THE
DANCE /A tánc titka/ – ír táncshow a városháza
színháztermében

2006-ban
Ipolysági újszülöttek

Fehérváry Anna  –  2006. április 6.
Adela Lacová  –  2006. április 10.
Régi Noel  –  2006. április 15.
Gál Angelika  –  2006. április 18.
Kardics Veronika  –  2006. április 25.

      Elhunytak
Hrinčár László /* 1941/  –  április 8.
Vanek Erzsébet /* 1922/  –  április 11.
Burza Mária /* 1929/  –  április 19.
Szépvölgyi Regina /* 1943/  –  április 22.

első pályázatnál. A sikertelen
pályázó ismét fellebbezett, a hi-
vatal ismét helyt adott fellebbe-
zésének. Információink szerint
azonban esély van a pályázat
mielőbbi lezárására, hogy végre
el lehessen kezdeni az építést.

Nekünk, akik nem tudjuk e
folyamatot befolyásolni, nem
marad más, mint remélni, hogy
végre e lassan már „végtelen”
történet minél előbb lezárul, s
megkezdődhet az építés.

Lendvay István mérnök
a városi hivatal elöljárója

Események, tárgyalások,
kezdeményezések a városházán

Értesítjük városunk lakosságát, hogy a Szlovák Köztársaság
Nemzeti Tanácsába történő választások /június 17-én, szombaton,
7.00 órától 22.00 óráig/ választói névjegyzéke megtalálható az
Ipolysági Városi Hivatal 3-as számú irodahelyiségében, ahol mun-
kanapokon 8.00-tól 15.00 óráig kérhetik az esetleges változások
bejegyzését. Amennyiben más körzetben szeretnének választani,
itt kérhetik ki május 18-ától június 15-éig a szavazóigazolványt
is. A szavazókörök utcákra való beosztását megtalálják a városi
hivatal hirdetőtábláján, s júniusi számunkban mis is közöljük.

Dr. Zsolnay Ernő, a közigazgatási osztály vezetője

Választási értesítés
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Ha a címbeli közmondás
valahol felbukkan, vagy eset-
leg ezzel a „bölcsességgel”
szinkron helyzet adódik, ala-
kul ki, az emberek többségé-
ben – valószínűleg – töprengé-
si tusa gerjed. Ez főleg az o-
lyan típusú embertársainkra
vonatkozik, akiknél nem hi-
ányzik a lelkiismeret. Az álta-
lában /vagy mindig/ közönyö-
sen viselkedő ember egy hes-
segető legyintéssel elintézi a
dolgot, azzal is biztatva ebbéli
magatartását, hogy ő bizony
„ebben” az esetben úgy sem
tudna segíteni. Vagy hogy kul-
turált fazont adjon jellembeli
fogyatékosságának, egyszerű-
en kimondja: legyen meg az Is-

ten akarata. Sajnos, az embe-
rek egy része ezt a súlyos gon-
dolatot, hitbeli magatartásnor-
mát kegyetlenül elsilányítja.

Az egyik legnagyobb 20.
századi költőnk, Babits Mihály
a Jónás könyve zárórészében
egyértelműen ítélkezik a fent
említett közmondás hívei fö-
lött, amikor kijelenti, hogy
„vétkesek közt cinkos aki né-
ma”. Tulajdonképpen a pasz-
szív igenlőt is ugyanolyan bű-
nösnek tartja, mint aki kezde-
ményezője valamilyen ember-
telenségnek, gonoszságnak.

Naponta kerülünk olyan hely-
zetbe, amikor ki kell vagy ki kel-
lene nyitni a szánkat. Még ak-
kor is meg kell ezt tenni az em-

Ne szólj szám...

Kétnapos könyvtárosi szak-
mai tapasztalatcsere-program
résztvevöi voltak a váci, szent-
endrei, budakeszi, dunakeszi,
érdi, gödi, nagymarosi, szobi,
veresegyházi, ipolysági, zselízi,
parkányi és lévai könyvtárosok,
akik a váci Katona Lajos Városi
Könyvtár szervezésében és a-
nyagi támogatásával gazdag ta-
nulmányúton vettek részt. A
szervezésben részt vállalt az
Ipolysági Városi Könyvtár, az
érsekújvári Anton Bernolák
Könyvtár és a nyitrai Karol
Kmeť Kerületi Könyvtár is.

Az első megálló április 19-
én reggel az Ipolysági Városi
Könyvtárban volt, ahol a részt-
vevők megismerkedtek az in-
tézmény tevékenységével, meg-
tekintették az új könyvtárat,
majd a város főtéri történelmi
értékeivel ismerkedtek meg.

Ipolyságról a Zselízi Városi
Könyvtárba látogatott a cso-
port, közben megtekintettük a
zselízi Szent Jakab Apostol plé-
bániatemplomot is.

Dél körül már Érsekújvárott

a város történelmi nevezetessé-
geivel, a múzeum és a galéria
gazdag kiállítási anyagával és
az Anton Bernolák Könyvtár
munkájával ismerkedtünk.

Az esti szakmai program a
nyitrai Karol Kmeť Kerületi
Könyvtárban folytatódott, ahol
az új épületbe költözött könyv-
tár felépítéséről és munkájáról
beszélt Tatiana Németová igaz-

Szakmai tapasztalatcsere a váci Katona Lajos
Városi Könyvtár szervezésében

bernek, ha következményként
több hónapon keresztül – bün-
tetésül – úgy éjféltájban felhív-
ják őt telefonon, s amikor nagy
álmosan fülére illeszti a kagy-
lót, a másik oldalon kegyetlen
cinizmussal beleröhögnek. A
„megbántott” attól sem riad
vissza, hogy az alkalmatlanko-
dó szókimondó autójában fi-
gyelmeztető kárt tegyen.

Előfordul, hogy egy egyéni
ambíciót kevésbé támogató ki-
mondott vélemény köszönés-
megvonással jár. Az is gyakori,
hogy közéleti szereplésre aspi-
ráló személy azzal fenyegető-
zik, hogy lavinaszerű kam-
pányt indít az ellen, aki netán
megkérdőjelezte önfuttatásá-
nak demokratikusságát és szep-
lőtelenségét.

A választások kapujához ér-
keztünk. Bizonyára elhangza-
nak majd megvalósíthatatlan í-
géretek, amelyekre a jelölti stá-

tusból képviselővé avanzsált
polgártársunk majd egyáltalán
„nem tud” visszaemlékezni. A
választási gyűléseken merjünk
szólni, mert a szó – talán – még
a szélsőséges hatalomvággyal
terheltekre is józanítóan hat-
hat. Legalábbis ilyen reményt
is dédelgethetünk önmagunk-
ban. Persze olyasmi is előfor-
dult /előfordulhat/, hogy a meg-
választottal már soha nem fo-
gunk találkozni, főleg valami-
lyen fórumon, ahol esetleg
számonkérhetnénk ígéreteit.
Sajnos, a mai fiatal és nyers de-
mokráciánkban még nem vált
rendszerszerű gyakorlattá a
képviselői elszámoltatás.

Lelkiismeretünk felől köze-
lítve a jelzett problémához még-
iscsak azt ajánlom, hogy szól-
junk még abban az esetben is,
ha utána kisebb-nagyobb „fej-
fájás” várható.

Korpás Pál

gatóhelyettes.
A másnapi program is ha-

sonlóan gazdag információkat
és tapasztalatokat nyújtott a
könyvtárosoknak. Reggel a
nyitrai várat és az egyedülálló
és komoly történelmi kiadvá-
nyokat birtokló Érseki Könyv-
tárat láttuk.

Délelőtt a magyarországi
komáromi Jókai Mór Városi

Könyvtárban a helyismereti
gyűjtemény feldolgozásáról és
a könyvtár munkájáról hallhat-
tunk, délután a tatai Móricz
Zsigmond Könyvtár gazdag
munkájába és mindennapi
életébe nyertünk betekintést.

Az Esztergomi Püspöki
Könyvtár nem mindennapi ér-
tékes, muzeális könyvgyűjte-
ményét is megcsodálhattuk a
kétnapos program keretében.

Az utolsó állomás a Pár-
kányi Városi Könyvtár volt, a-
hol a könyvtár munkájáról, e-
redményeiről és problémáiról
beszéltek a könyvtárosok.

A résztvevők a két nap tapasz-
talatait, élményeit, a sok ötletet
bizonyára pozitívan és eredmé-
nyesen hasznosítják majd könyv-
táraik életében.

Azt hiszem, mindnyájunk
nevében köszönetet mondhatok
Mándli Gyulának, a váci Ka-
tona Lajos Városi Könyvtár i-
gazgatójának a rengeteg élmé-
nyért és tapasztalatért, amit e
két nap alatt szereztünk.

Solmoši Márta

A könyvtárosok a nyitrai Érseki Könyvtár épülete előtt
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Ez év augusztusában lesz 50 éve,
hogy a ma Ipolyság részét képező
Gyerken Patay Mihály úr régebbi
földszintes családi háza kamrájának
átépítése közben középkori, 15–16.
századból származó ezüst pénzérmék-
kel teli agyagedényt talált. Eredetileg
több mint 2100 darabból állt a lelet. A
talált kincset átadta – közelebbről nem
tudni, milyen körülmények között – az
Ipolysági Járási Nemzeti Bizottság-
nak. Természetbeni jutalomként állí-
tólag megtarthatott mintegy 50 dara-
bot. Az Ipolysági JNB ezt a kis ezüst
kincset az akkori Besztercebányai Ke-
rületi Múzeumra /ma Közép-szlová-
kiai Múzeum/ bízta, ahol máig letét-

E gondolat fogalmazódik meg
bennem, valahányszor az Ipoly-
ság Város Díjával is elismert
váci könyvtárigazgató, Mándli
Gyula fotóit nézem. E gondolat
merült fel bennem április 6-án
is, amikor az ugyancsak e kitün-
tetéssel díjazott Pokorný La-
jos tárlatát nyitottuk meg.

Május 10-ig a Simonyi Lajos
Galériába betérő látogató átél-
heti mindazt az optimizmust és
kiegyensúlyozottságot, melyek
Pokorný Lajos mentalitásának
alapvető jegyei közé tartoznak,

s melyeket nemcsak a kiállított
művei közvetítenek, hanem ma-
ga az alkotó által személyesen
elrendezett tárlat mint egész
egység is. Ezen érzést erősíti az
a néhány sajátos hangulatot és
gondolatot sugalló nonfiguratív
mű is, melynek elhelyezése en-
gem kálváriánknak a természet
ölelésében megbúvó, szemlélő-
désre s elgondolkodásra ser-
kentő stációjára emlékeztet. A-
mikor aztán a kiállított realista
alkotásokra összpontosítunk, s
a galéria középpontjából tekin-

Mégiscsak szép helyen élünk...
tünk körbe, olyan érzésünk tá-
mad, mintha a város főterének
közepén állnánk. Csodáljuk a
szinte az Ipolyból kinövő buja
növényzet életerejét, majd a
nyári fényözönben vakító fehé-
ren ég felé törő templomtor-
nyok vonzzák magukhoz tekin-
tetünket. Kicsit odébb haladva
figyemünket a vármegyeszék-
helyi múltunk méltóságát sugal-
ló mai városháza épülete ragad-
ja meg, majd elgyönyörködünk
a természet zöldjében törékeny
kis ékszerdobozként meghúzó-
dó református templomban. El-
mélázunk a megragadó festmé-

nyek között, s észre sem vesz-
szük, hogy már nem saját sze-
münkkel, hanem a szépségek
iránt érzékeny, lokálpatrióta
mester tekintetével szemléljük
városunkat.

Remélem, ezen érzéseket és
gondolatokat fakasztja majd a
tárlat Szob, Nagymaros, Veres-
egyház és Balassagyarmat kö-
zönségében is, ahol a Kutak
Adrienn keramikusművész ál-
tal az Amadeus Trió fület gyö-
nyörködtető közreműködésével
megnyitott kiállítás városunkat
képviseli majd.

Pálinkás TiborPokorný Lajos /jobbról/, Kutak Adrienn és Pálinkás Tibor

is ismeretesek lennének, minden infor-
mációt köszönettel fogad dr. Marián
Bovan, a besztercebányai Közép-szlo-
vákiai Múzeum történész– numizma-
tikusa (tel.: 048/4125895, 048/4125-
896 7.00-tól 14.30-ig vagy írásban a
munkahelyi címén: Stredoslovenské
múzeum v Banskej Bystrici, Nám. SNP
4, 97595 Banská Bystrica).

Múzeumainkban az éremkincsek
túlnyomó többsége hiányos, ám az ö-
nök adatainak köszönhetően – bár
mindössze erkölcsi elismeréssel és
népszerűsítéssel viszonozhatjuk – lét-
rejöhetne egy újabb hiánytalanul meg-
őrzött gyűjtemény.

Pálinkás Tibor

ben van.
1970-ben vagy 1971-ben egy bizo-

nyos garamszentkereszti úriember 57
darab középkori, 15–16. századi ezüst ér-
mét adott el a pozsonyi Szlovák Nemzeti
Múzeumnak. Összetételük azonos a gyer-
ki leletével, csak minden fajtából csupán
egy-két példány található köztük. Sőt, az
idegen – német és svájci – érméknek azo-
nos az eredetük is: ugyanazokból a váro-
sokból, esetleg püspökségekből származ-
nak /Kostnica és Isna/. Feltételezzük,
hogy a már említett leletegyüttes azon ré-
széből származnak, amit Patay úr meg-
tarthatott magának.

Amennyiben olvasóink előtt az esettel
kapcsolatban esetleg egyéb körülmények

Két kis kincs mögött talán egy nagy rejtőzik
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Részlet az indoklásból
Tanári tevékenysége mellett

mindig részt vállalt a magyar
kultúra terjesztéséből is. 1968
és 1988 között a Csemadok
Ipolysági Alapszervezetének
titkára, aktív tagja a járási el-
nökségnek. Munkája elismeré-
seként több országos kitünte-
tésben is részesült, legutóbb
2004-ben a Csemadok megala-
kulásának 55. évf. alkalmából
kapott emlékplakettet.

Pályafutása során pedagó-
gusként és emberként is helyt-
állt a magyar iskolák ellen in-
dított támadások idején. 1997-
ben az Ipolysági Magyar Gim-
názium igazgatójának leváltá-
sa után – kiállása miatt egyedü-
liként a felvidéki magyar peda-
gógusok közül – elbocsájtották
tanári állásából.

Csaknem 4 évtizedes pálya-
futása alatt egyszerre tanár, író
és gondolkodó értelmiségi.
1995-től az Ipolyságon megje-
lenő Honti Lapok – Hontian-

ske listy szerkesztője. Rend-
szeresen publikál a Lévai járás
szlovák nyelvű lapjaiban is,
negyedik éve az SZMPSZ lap-
jának, a Pedagógusfórumnak
olvasószerkesztője.

A rendszerváltás óta folya-
matosan részt vesz a városi kép-
viselő-testület munkájában, a
kulturális és oktatási bizottság
elnöke.

2001. március 27-én sikeres
pedagógiai és közművelődési
tevékenységéért a SZK Okta-
tásügyi Minisztériumától meg-
kapta a Szent Gorazd kis ér-
demérmet. 2002-ben az ipoly-
sági Pongrácz Lajos Társaság
által alapított Pongrácz Lajos
Díjat, 2005 decemberében
szintén sok évtizedes pedagó-
giai és társadalmi tevékenysé-
géért Ipolyság Város Díját.

A szerkesztőség nevében
gratulálunk a díjhoz, további
munkájához pedig erőt és jó
egészséget kívánunk.

-lend-

Felvidéki Magyar Pedagógus Díjat kapott Korpás Pál

Az Ipolysági Magyar Gim-
názium nyugalmazott tanára,
Korpás Pál 2006. március 25-
én Rozsnyón a Szlovákiai Ma-
gyar Pedagógusok Országos
Találkozóján Felvidéki Ma-
gyar Pedagógus Díjat kapott.
A kitüntető elismerést a kassai
gépipari középiskola tanárával,
Kozsár Júliával vehette át.

A díjat minden évben a rozs-

nyói országos pedagógustalál-
kozón vehetik át a szlovákiai
magyar pedagógustársadalom
kiemelkedő egyéniségei. Az
SZMPSZ Országos Elnöksége
Korpás Pált a tanári pályán elért
kimagasló eredményei és a köz-
életben kifejtett több évtizedes
példamutató tevékenysége elis-
meréseként részesítette a díj-
ban.

Március 25-én a lévai Reviczky-házban tartot-
ta küldöttválasztó konferenciáját a Csemadok Lé-
vai Területi Választmánya. Az alapszervezetek
képviselői ez alkalommal kilenc küldöttet válasz-
tottak magyar kulturális szervezetünk országos
konferenciájára. Szűkebb régiónkat Jámbor
Mónika (Ipolyság), Szarka Katalin (Palást) és
Marsall András (Ipolyszakállos) képviselheti
majd.

Az ülésen, melyen alapszervezetünket Pálin-
kás Tibor, Kajtor Pál mérnök és Štrba Péter kép-
viselték, sor került az alapszervezetek 2005-ös
munkájának rövid értékelésére is. Ezt hallgatva
megállapíthattuk, hogy a Csemadok járási szinten
is fellendülőben van, a hagyományosan jól mű-
ködő szervezetek mellett több újraéledő szervezet
is bemutatkozott. A Csemadok Ipolysági Alap-
szervezetének munkájáról Pálinkás Tibor szólt,
Kajtor Pál a vitában mondta el javaslatait.

A koferencia vendége volt Száraz József, a
Csemadok Országos Választmányának elnöke és
Zachar Pál, az MKP járási elnöke.

Pálinkás Tibor

A Csemadok
sikeres éve

Harminc évvel ezelőtt, 1976 jú-
niusában alakult meg Ipolyságon
a WECKER zenekar. A Moys
„Maci” Károly /gitár/, Moys
„Dodi” József /gitár/, Gágyor
„Pujci” Tamás /basszusgitár/ és
Tóth „Potyo” József /dobok/ fel-
állású zenekar első fellépésére a
homoki Wágnerben került sor. A
gázsi akkoriban 80 korona volt,
azaz egy húszas fejenként. A do-
bos posztján később csere történt:
Kuzma „Girara” János ütötte to-
vább a bőröket. A négyes összesen
hét évig folytatta tevékenységét
ebben a felállásban. Ez alatt az idő
alatt több száz fellépésük volt, és
még többet gyakoroltak, hiszen a
heti két próbára rendszeresen sor
került. Mulatságok, bálok, lako-
dalmak állandó szereplői lettek. A
Wecker név a minőségi zene, a fer-
geteges buli védjegye lett Léva,

30 év zene
Nagykürtös, Párkány vidékén. Sok
ingyenes fellépést is vállaltak a vá-
ros, iskolák vagy más intézmények
felkérésére.

A zenekar tagjai méltó módon
szeretnék megünnepelni a zenekar
megalakulásának harmincadik év-
fordulóját. Ez az alkalomból jú-
nius 24-én az ipolysági szabadtéri
színpadra várnak minden régi ba-
rátot és ismerőst, akiknek mond
valamit a zenekar neve. Szeretettel
várnak továbbá minden fiatalt is,
akik életkorukból kifolyólag nem
lehettek még jelen a Wecker fellé-
pésein, de szeretik a minőségi rock-
zenét.

Az előzetes tervek szerint a
koncerten fellép még a DRASTIC
MEANS, a CRAZY GRANAT, a
KING SIZE, a W-ROCK, a P. U-
NICUM, a BIG MAN BAND...

-AA-
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O K TAT Á S

Való igaz, hogy eredményeket, kimu-
tatásokat sokféleképpen lehet magyaráz-
ni. Nem is hivatkoztam más statiszti-
kára, csak a Nyitrai Kerületi Hivatal
adataira. Ennek hitelességét lehet vitat-
ni, lehet velük egyet nem érteni. Mind-
össze egy megjegyzést fűznék az igazga-
tó úr válaszcikkéhez. Azt írja, hogy „a
gimnáziumba felvételt nyert diákok
már nem számíthatnak be ebbe a sta-
tisztikába, az alapiskolás eredménye-
ink nem is lehetnek olyanok, mint ahol
végig ott maradnak, egy-két diákot
leszámítva.”

A nyolcosztályos gimnáziumok tanu-
lói – az alsóbb évfolyamokban – együtt
versenyeznek a többi alapiskola tanulói-
val, így természetesen ők is rajta vannak
a többi iskolával együtt az említett lis-
tán. Ugyanazokon a versenyeken szerez-
hetnek pontokat, mint a többi alapiskola
tanulói, hiszen ezek a gyerekek ugyan-
ahhoz a korosztályhoz tartoznak. De a
további magyarázgatás helyett inkább
idemásolom a lista végén található ösz-
szegzést, amely külön tartalmazza az
egyházi iskolákat és a gimnáziumokat.
Nem volt szándékomban „célirányosan”
elhallgatni az egyházi iskolák és a gim-
náziumok eredményeit sem, nem is tu-
dom, miért tettem volna. Az összehason-
lítás megkönnyítése végett odacsatolom
a Pongrácz Lajos Alapiskola eredmé-
nyét is úgy, ahogy az az interneten meg-
található:

Mellesleg egyetlen iskola igazgató-
jával sincs vitám, minden iskola auto-
nóm, eszembe se jut beleszólni műkö-
désükbe, módszereikbe. Még egyszer le-
írom, a sorrendet nem én állítottam fel,
hanem a diákok a múlt évben elért ered-
ményeikkel. Nem hinném, hogy sikere-
inket titkolni, netán szégyellni kellene,
sőt azt gondolom, hogy kisebbségi isko-
laként mindent meg kell tennünk azért,
hogy megnyerjük a magyar szülők gyer-
mekeit. S mivel tehetnénk meg ezt hite-
lesebben, mint munkánkkal, eredménye-
inkkel.

Azt sem hiszem, hogy a nyilvánosság

sérthet valakit, hiszen közügyről, az ok-
tatásról van szó. Hogy a beiratkozások
utáni csendben meg mertem szólalni, az
annak tudható be, hogy az ipolysági ma-
gyar alapiskola igazgatójaként aggódóm
iskolánk jövőjéért. Miként az összeha-
sonlítással bátorkodtam alátámasztani,
egy – jelenleg még – jól működő iskola
jövőjéért aggódom. Szomorúan tapasz-
talom, hogy sokan közömbösen nézik a
magyar nyelvű oktatás lassú elsorvadá-
sát Ipolyságon. És amit nem is nagyon
értek: ebben a helyzetben sokan a ma-
gyar alapiskola igazgatójától a csendes
beletörődést tartják a helyes magatartás-
nak.

Lendvay Tibor
a Pongrácz Lajos AI igazgatója

Kiegészítés a „válaszlevélhez”

Az Ipolysági Magyar Tanítási
Nyelvű Gimnázium diákjai rendsze-
resen részt vesznek a hazai és magyar-
országi történelmi versenyeken, és kü-
lönböző történelmi pályázatokba is
bekapcsolódnak.

2006. április 11-én a budapesti
Kós Károly Kollégium immár 16. al-
kalommal rendezte meg a nemzetközi
történelmi vetélkedőt, amelyre a ma-
gyarországi és a határon túli magyar
tanítási nyelvű gimnáziumok (Szlová-
kia, Ukrajna, Románia, Szerbia és
Horvátország) négyfős csapatait hív-

ta meg. Ez évben iskolánkat harmadik
osztályos diákok képviselték: Bogár Ka-
talin, Hocsák Emese, Matyó Andrea és
Régi Tamás. A verseny témája a magyar
reneszánsz és a Hunyadiak kora volt,
ezzel is emlékezve az 1456-os diadal
550. évfordulójára. A közel háromórás,
igényes szellemi versengésben 28 csapat
mérte össze tudását az említett történelmi
korszakról. A versenyen iskolánk csapata
a 6. helyen végzett, megelőzve a többi
felvidéki iskola – Zselíz, Komárom és
Kassa – csapatát. A megszerezhető 120
pontból 94-et értünk el.

A Budapesten töltött három nap a-
latt a versenyzésen kívül egy kis kultu-
rális felfrissülésre is akadt idő. A hiva-
talos városnézésen kívül alkalmunk
volt megtekinteni a nemrég Oroszor-
szágból visszakerült sárospataki
könyveket a Magyar Nemzeti Múze-
umban, és két Oscar-díjas filmet is
megnéztünk.

A szép eredményhez gratulálunk, és
ifjú történészeinknek további si-
kereket kívánunk!

Tóth Tibor
történelemtanár

Ifjú történészeink sikere Budapesten

Iskola Pontok Sorrend

CZŠ sv. Vinc. Levice, Saratovská 87 40 18.

  CZŠ sv. Pavla Nová Dedina 42 17.

  CZŠ P. Palásthyho s vjm Plášťovce 8 47.

  CZŠ F. Fegyvern. s vjm Šahy, Ul. SNP 4 22 31.

  CZŠ s vjm Keť 15 36.

  Cirk. gymn. F. Fegyv. s vjm Šahy, SNP 4 14 40.

  ZŠ LP s vjm Šahy, M ládežnícka 24   81 8.



O K TAT Á S

8     2006. május HONTI  LAPOK

Hírek az ipolysági cserkészekről

A Szlovákiai Magyar
Cserkészszövetség minden évben
megrendezi az országos történelmi
vetélkedőt, melyre az idén március utolsó
hétvégéjén Dunaszerdahelyen került sor.
A téma A magyar történelem nagy alakjai
volt, Árpád fejedelemtől Nagy Imréig.

Cserkészcsapatunk állandó résztvevője
ennek a találkozónak. Ebben az évben a
mi őrsünk indult ezen a megmérettetésen,
név szerint: Szikora Barbara, Turczi
Réka, Pintér Miriam, Velebný Szilvia
és Morvai Szilvia. Mindannyian a
Fegyverneki Ferenc Nyolcéves Egyházi
Gimnázium tanulói vagyunk.

Nagy lelkesedéssel és érdeklődéssel
készültünk erre a versenyre. Itthoni
feladatként az előre megadott 16
történelmi személyből ki kellett egyet
választanunk, térképet készíteni az
életútjáról (minél szebbnek és
ötletesebbnek kellett lenni), és egy rövid
verses vagy énekes műsorral készülni. Mi
Kossuth Lajost választottuk, és két,
kevésbé ismert népdalt gyakoroltunk be
egyszerű koreográfiával.

A versenyen 19 csapat mérte össze

tudását, azaz kis híján 100 fős cserkész
„banda”. A zsűri elnöke Mihályi Molnár
László történelem szakos tanár volt
Szepsiből, aki odaadó lelkesedéssel és jó
humorával pergőssé és izgalmassá tette az
egész versenyt. Nekünk a többfordulós
vetélkedőből a tesztlap és a vaktérkép
kitöltése tetszett a legjobban. A
legnagyobb sikert viszont az otthonról
hozott műsorunk előadása jelentette. A
műsorra csak mi kaptunk maximum
pontszámot, és plusz 5 bónusz pontot
elismerésül. Igazi meglepetés volt
számunkra, mikor a zsűri elnöke a verseny
lezárása után felkért bennünket a
Kossuthról szóló népdalaink
megismétlésére, amit nagy tapssal
köszöntek meg cserkész barátaink. Az
összpontszám alapján a 7. helyen
végeztünk, de mi ennek is szívből
örültünk.

A vendéglátó dunaszerdahelyi
cserkészek a nap méltó befejezéseként egy
közös tábortűzzel és egy éjszakába nyúló
városmegismerő portyával leptek meg
bennünket.

Morvai Szilvia, a 27. sz.
Szent Imre Cserkészcsapat tagja

A Szlovákiai Magyar
Cserkészszövetség harmadik
alkalommal rendezte meg az ország
magyar ajkú cserkészeinek a
Liliomkupa elnevezésű
focibajnokságot. Erre a találkozóra
Muzslán április 21-től 23-ig került
sor. A mintegy 200 részt vevő
cserkész között városunk csapatát
Páldi Gábor, Csáky Dávid, Holló
László, Oroszlány Eman és Hajdú
András képviselte.

A foci szerelmeseit a kemény
mérkőzéseken kívül több érdekes
program is várta. Pénteken este
táncház, szombaton focista lányok
szépségversenye és lazító diszkó járt
az oda sereglőknek. Mindeközben
rúgták a labdát, repültek a gólok,
gyűltek a pontok. Vasárnap pedig a
döntősöknek szurkolhattak a
többiek. Az ipolysági fiúk első
nekifutásra a 13 induló csapatból az
5. helyen végeztek.

Gratulálunk a helytállásért!
(cs.)

Országos történelmi vetélkedő Dunaszerdahelyen
Liliomkupa Muzslán

Április 28-án került sor Kemencén az
Ipoly menti kisiskolák szavaló- és
prózamondó versenyére. A határon túli
rendezvényen 13 iskola tanuló vettek
részt, 8-an az ipolysági Pongrácz Lajos
Alapiskolából. A nemzetközi
megmérettetésen többen kiemelkedő
eredményt értek el. Versmondásban
Pálinkás Margaréta /1.A./ első helyet
szerzett, prózamondásban különdíjat
érdemelt ki Majer Viktória /2.A./,
harmadik lett Farkas Benjamin /2.A./,
negyedik Hromada Karolina /3.B/.

Képünkön az iskolát képviselő tanulók
a verseny befejezése után.

-lt-

Anyanyelvünk
összeköt



Ipolyság város önkormányzata a XXV. Honti Kulturális
Napok alkalmából egy kiadvány megjelentetését, ill. egy ki-
állítás megvalósítását tervezi, amely ez eddigi honti ünnepé-
lyek, napok rövid történetét mutatná be.

Kérünk mindenkit, aki főleg az 1995-ig terjedő időszak
honti napos ünnepségeiről valamilyen dokumentummal /pla-
kátok, szórólapok, felhívások, fényképek, film.../ rendelkezik,
kölcsönözze a feldolgozás, ill. a kiállítás idejére.

A dokumentumokat a Honti Múzeumban adhatják le.
Szívességüket előre is köszönöm.

Lőwy János mérnök, Ipolyság polgármestere

F e l h í v á s
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Az elmúlt négy év tevékeny-
ségének értékeléséből kiderült,
hogy a régióban elfogadottá
vált az SZMPSZ területi vá-
lasztmányának jelenléte és
szakmai tevékenysége. Ebből a
tevékenységéből elsősorban a
pedagógusok szakmai képzése
iránt mutatkozik fokozottabb
érdeklődés. Ezt segíti az a tény
is, hogy a továbbképzések kíná-
lata évről évre bővül. Egyes in-
tézmények folyamatosan szer-
veznek szakmai napokat, nyi-
tottak az új módszerek iránt, vi-
szont az intézmények mintegy
felében csak formális a pedagó-
gusszövetség jelenléte. Nem
mutatkozik érdeklődés az e-
gyüttműködésre sem. Nagyon
változó az óvónők hozzáállása

is a szövetség tevékenységéhez.
Az elmúlt 4 évben ezen a téren
nem történt lényeges előrelé-
pés. A tehetséggondozást első-
sorban az egyes iskolák által
szervezett rendezvények segí-
tették. Például a Nagysallói Ta-
lálkozó – hagyományőrző járá-
si fesztivál gyermekcsoportok
részére, a Szólj síp, szólj... já-
rási néphagyományőrző talál-
kozó óvodák részére, a Gyer-
mekvilág színjátszó csoportok
járási fesztiválja Léván, az A-
nyanyelvünk összeköt regio-
nális szavaló- és mesemondó
verseny Ipolyságon, Elindul-
tam szép hazámból énekver-
seny a zselízi gimnázium szer-
vezésében.

Külön említést érdemel a he-

A Csemadok Ipolysági Alapszervezete május 27-én /
szombaton/ egynapos kirándulást szervez Budapestre, a
GYERMEKNAPRA, ahol színes programok várják a
szórakozni vágyó családokat:
– VÁROSLIGET: kirakodóvásár, kézműves-foglalkozá-
sok, arcfestés, rajz- és egyéb versenyek a gyerekek minden
korosztályának,
– kiállítás, mászófal, ugrálóvár,
– kedvezményes belépők az ÁLLATKERTBE és a VI-
DÁMPARKBA,
– gyermeknapi rendezvények a bevásárlóközpontokban,
– zenei rendezvények, együttesek fellépése,

Az autóbusz ára személyenként: 170 korona.
Indulás: 8.00 órakor a Fő térről.
Az érdeklődők jelentkezését – befizetés ellenében – má-

jus 22-ig /ill. amíg van szabad hely az autóbuszban/ várjuk
Jámbor Mónikánál a városháza épületében az emeleten
(212-es ajtó, tel.: 0915-709267) vagy a múzeumban Pálin-
kás Tibornál.

Támogató
Regionális Művelődési Központ, Érsekújvár

Területi konferenciát tartott a pedagógusszövetség

Az országos májusi közgyűlés előtt 2006. március 30-
án sor került az SZMPSZ léva–nagykürtösi régiójának
területi konferenciájára is. Helyszín a lévai Juhász Gyula
MTNY Alapiskola étterme volt. Mint kiderült, a két járás
területén 2006-ban 16 alapszervezet működik 230 taggal
/ide tartozik a Nyitrai járásból az alsóbodoki ASZ is/.
Őket 28 küldött képviselte, s meghívott vendégként jelen
volt Pék László, az SZMPSZ OV elnöke is.

lyi oktatáspolitika helyzete is.
A területi választmány elsősor-
ban regionális fórumok szerve-
zésével igyekszik a térség okta-
tási problémáit iskolavezetők,
polgármesterek, önkormányza-
ti képviselők bevonásával fel-
tárni és orvosolni. Ezeknek a ta-
lálkozóknak adott otthont már
harmadik éve az ipolysági Pong-
rácz Lajos Alapiskola.

Az elnöki beszámoló után a
konferencia küldöttei titkos
szavazással megválasztották a
területi választmány tisztségvi-
selőit, az elnökét Lendvay Ti-
bor személyében /Pongrácz La-
jos AI, Ipolyság/ és a három al-
elnököt: Gubík Máriát, a Zse-
lízi MTNY Gimnázium tanár-
nőjét, Szkabela Rózsát, az
Ipolybalogi AI és Andruska
Csillát, a Lévai AI igazgatónő-
jét. Az országos választmány
két tagja Lendvay Tibor és
Hajtman Béla /Lévai MTNY
Egyházi Gimnázium/ lett.

A vitában Pék László, az or-
szágos választmány elnöke be-
számolt az központi szervek
munkájáról, majd ismertette az
országos közgyűlésre előkészí-
tett programjavaslatot.

Lendvay Tibor felszólalá-
sában a területi választmányban
gyakran felmerülő problémák-
ról beszélt. Véleménye szerint
az országos közgyűlésnek a-
zokra a kérdésekre is választ
kellene adni, amelyek hétköz-
napjainkat jellemzik. Néhány
megvitatásra érett probléma: át-
tekinthetetlenné vált a szerve-
zés a sok regionális és egyéb
központ között, a döntési kom-
petenciák bizonytalanok, a tá-
mogatások elosztása esetleges,
nem világos, hogy mi lesz a
gyerekek csökkenő létszáma
miatt vesztélybe kerülő iskolák-
kal, mi lesz azokkal a hátrányos
helyzetű régiókkal, ahol nincs
regionális központ stb.

/lend/

Ismét budapesti gyermeknap
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Ipolyság 2002-ben testvér-
városi szerződésben fogal-
mazta meg a magyarországi
Vác várossal való szoros és
széles körű együttműködést a
kultúra, ifjúság és sport terén.
Ezen együttműködés kiszéle-
sítését jelentette a 2005-ben a-
láírt következő egyezmény,
mely az ifjúság gondjainak
feltárását, a problémáik meg-
oldását, az egészséges élet-
szemlélet kialakítását, a he-
lyes értékrend felállítását tűz-
te ki célul. A szerződés aláírá-

sát előtt néhány ipolysági diák
részt vett azokban a magyar-
országi táborokban, ahol a
kortárssegítésre tanították ő-
ket. E táborok és programok
alapgondolata a serdülőket é-
rő benyomásokra és a kortár-
sak befolyásolására összpon-
tosult. Tudjuk, hogy a jóra és
rosszra csábítás helyszíne,
színtere egyaránt az a kortárs-
közösség, amelyben a fiatal a
valóságban szocializálódik a
„való világ” feltételeihez. A
kábítószer használata és a
bűnelkövetővé válás legfonto-
sabb közege is maga a kortárs-
csoport, melyben a fiatal meg-
tanulhatja, begyakorolja a
szerek mennyiségi és minősé-
gi alkalmazását, vagy éppen

ellenkezőleg: képes lesz ne-
met mondani.

A magyarországi táborok
és a 2005-ben aláírt együttmű-
ködési szerződés után 2005.
június 17-én és 2005. decem-
ber 9-én Ipolyságon is sor ke-
rült két kortárssegítő rendez-
vényre a A szenvedélyekről
másként... és Európai ifjúság
hete címen. A program szak-
mai hátterét a Salgótarjáni
Egészségügyi Szociális Köz-
pont munkatársai és a Váci E-
gészséges Ifjúságért Alapítvány

munkatársai biztosították Te-
lek Ervin tereptanár, mód-
szertani munkatárs vezetésé-
vel. Hatvan-hatvan ipolysági
középiskolás volt jelen eze-
ken a rendezvényeken, ahol
feltárták a társadalom és a hét-
köznapi élet azon problémáit,
melyek megoldása és orvoslá-
sa mind nagyobb jelentőség-
gel bír mindennapjainkban.

2006. április 7-én és 8-án
Vácott sor került a Devián-
sokból kortárssegítők elneve-
zésű nemzetközi kortárskon-
ferenciára, ami egy kétéves
projekt zárókonferenciája
volt. Ezen a rendezvényen is
részt vettek középiskolás fia-
taljaink. A konferencia fővéd-
nökségét dr. Szili Katalin

miniszteri biztos vállalta, a
védnökséget pedig dr. Bóth
János /Vác város polgármes-
tere/, dr. Czeizel Endre /az E-
gészséges Ifjúságért Alapít-
vány elnöke/, valamint Juraj
Migaš /az SZK magyarorszá-
gi nagykövete/. Az említette-
ken kívül előadást tartott dr.
Gerevich József, az Addikto-
lógiai Kutatóintézet igazgató-
ja, dr. Csendes László, az
ORFK Bűnmegelőzési Osztá-
lyának vezetője, Ritter Ildi-
kó, az Országos Kriminoló-
giai Intézet tudományos mun-
katársa és Topolánszky Ákos,
a Nemzeti Drogmegelőzési
Intézet igazgatója. A szakem-
berek többféle nézőpontból
közelítették meg a bűnözővé
válás okait, és bemutatták a
megelőzés lehetséges eszkö-
zeit is.

Az egész projekt abból a
korábban említett alaptételből
indult ki, amelyet a fiatalok
fogalmaztak meg: úgy előzhe-
tő meg leghatékonyabban a
bűnelkövetővé válás, ha „sen-
ki nem érzi magát felesleges-
nek, mindenkinek van hasznos
elfoglaltsága”. A felesleges-
ség, a „nem vagyok fontos”,

„nem vagyok jó semmire” ér-
zése könnyen olyan viselke-
désformákat eredményezhet,
illetve olyan közösségbe so-
dorhatja a veszélyeztetett fia-
talokat, ami elindíthatja őket
a deviáns karrier felé. Ebből
azonban még lehet kiút, de se-
gítségre van szükség. Alapve-
tő cél, hogy elhiggyék ezek a
fiatalok, hogy fontosak, hogy
képesek jó és hasznos dolgo-
kat tenni, továbbá hogy ennek
vannak eredményei is. Ez a
programsorozat a kortárssegí-
tővé válás éppen a fontosság,
a hasznosság, a normaköve-
tőkhöz való tartozás pozitív
megerősítését szolgálta és
szolgálja.

A kétnapos váci nemzetkö-
zi konferencia szerves része
volt a kortárssegítők képzése
és foglalkozása is, amelyen 26
ipolysági diák vett részt. Di-
ákjaink zöme már többéves
tapasztalatokkal rendelkezik a
kortárssegítés terén, de részt
vettek olyan középiskolások
is, akiktől elvárjuk, hogy jó,
meghatározó, segítő kortár-
sakká váljanak városunkban.
A foglalkozások és szituációs
játékok keretén belül megta-

       Ipolyság város

Deviánsokból kortárssegítők
– ipolysági diákok Vácott

A közös tánc szelleme

Az Ipolysági Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium diákjai
és Villant Veronika tanárnő
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2005-től a Szlovák Köztársa-
ság Oktatási Minisztériuma és
a Szlovák Ifjúság Alapítvány
közösen meghirdette azt a pá-
lyázatot, melynek célja a fiatal
korosztály ösztönzése, hogy
részt vállaljon a régió és a város
társadalmi tevékenységében és
tervezésében. A program célja,
hogy a 14-26 éves fiatalok olyan
lehetőségeket kapjanak, melyek
segítségével igényeik kielégíté-
sét szorgalmazhatják, segíthetik
az önkormányzat munkáját, részt
vehetnek a várostervezésben,
szervezhetik közös szabadidős
tevékenységüket, és aktív rész-
vételükkel ott lehetnek minden
fontos jövőt formáló határozat-
nál és tervezésnél.

A demokratikus társadalom
tudatosítja, hogy minden fiatal-
nak joga van felelősségtudata
kialakítására, hogy a fiatalok
váljanak a város, a régió és az
egész társadalom ösztönző al-
kotóelemévé.

Ipolyság polgármestere, Lő-
wy János mérnök védnöksége
alatt megalakult egy munkacso-
port a városi önkormányzat mel-
lett, amely megkezdte a fiatal
korosztályt segítő és támogató
programsorozat megfogalmazá-
sát és kialakítását. 2006 májusa
és decembere között számos o-
lyan rendezvény, találkozó, fó-
rum kerül majd megrendezésre,
melyeken a fiatalok kinyilvánít-
hatják igényeiket, kialakíthatják
munkacsoportjaikat, és meg-
kapnak minden olyan támoga-
tást, mely segíti aktivitásukat és
tevékenységüket. A programter-
vezet céljai a következők:
– kialakítani annak lehetőségét,
hogy aktív kapcsolateremtés a-
lakuljon ki a fiatalok és a képvi-
selők között,
– olyan rendszerek kiépítése,
melyek segítségével a fiatalok
aktívan bekapcsolódhatnak a
városi élet szervezésébe,
– megteremteni a képviselők és
az ifjúság közti demokratikus
eszmecserét, mely az ifjúság é-
letével kapcsolatos problémákra
irányul,
– a 14-26 éves korosztályt be-
kapcsolni az aktív, demokrati-
kus, társadalmi és városi életbe.

Együttműködés

lálták a választ és a megoldást
olyan kérdésekre és problé-
mákra, amelyek nap mint nap
nehezítik fiataljaink életét. De
hogy mégis milyen élmények-
kel tértek haza, azt a követke-
ző megfogalmazások jobban
szemléltetik.

„Hogy milyen volt a talál-
kozó? Olyan, mint szokott len-
ni: mellbevágó, sírós, neve-
tős, táncolós, barátkozós, el-
gondolkoztató... nagy élmény.
Sokszor voltam már, és mégis
mindig tud újat adni, ezt nem
lehet megunni.”

„Még soha nem vettem részt
hasonló programon. Úgy ke-
rültem oda, hogy nem tudtam,
mit várhatok a kétnapos kon-
ferenciától. Felemelő élmény
volt annyi fiatal között. Sokat
tanultam a kortárssegítőktől.
Megtanultam, hogyan válha-

tok egy csapat szerves részé-
vé, és hogy összefogással az
ember rengeteg dologra ké-
pes. Csodálom és minden elis-
merésem azoknak az embe-
reknek, akik fáradságot és
szabad idejüket nem sajnálva
segíteni próbálnak bajba ju-
tott embertársaikon.”

„Már második éve voltunk
Vácott kortárssegítőként, és
mint mindig, most is felejt-
hetetlen élményekkel gazda-
godtunk. Azonban csak az i-
dén döbbentem rá, hogy mi-
lyen jelentősége is van ennek
a programnak. Rájöttem,
hogy nem csak a buli és az is-
merkedés szempontjából jó.
Elsősorban saját magunkon
segít, és azokon, akik segítsé-
get kérnek. Idén először érez-
tem, hogy kortárssegítőként
milyen jó érzés, ha segíthetek
valakinek. És ezt ennek a
programnak köszönhetem.”

„Nagyon örülök, hogy is-
mét eljutottam Vácra. Nagyon
jól érzetem magam. Ez alatt
a két nap alatt elég sok min-
dent megtanultam, főként az
együttműködést. Remélem,
eddigi ismereteimet felhasz-
nálva majd én is tudok segí-
teni azokon, akik bajba jutot-
tak. Törekedni fogok rá. Úgy
gondolom, hogy csak szép
emlékeket hoztam magammal,
többek között a foglalkozások,
a táncház és az együttlét a fia-
talokkal jelentette a legna-
gyobb örömet.”

Révész Angelika

Dr. Czeizel Endre

Az ipolysági Fegyverneki Ferenc MTNY Nyolcéves Egyházi
Gimnázium diákjai és Ervin bá´ tereptanár

A program első fázisában o-
lyan megbeszélések sorozatát
tervezzük, melyek segítségével
ki szeretnék szélesíteni a részt-
vevők csoportját, megtalálni a
koordináló személyiségeket és
körvonalazni a munkatervezet
céljait. Az előkészítő tárgyalá-
sok fontos célja, hogy a fiatalok
mindarról, ami életüket megha-
tározza, zavarja, ösztönzi, be-
széljenek.

2006 májusában benyújtunk
egy pályázatot az SZK Oktatási
Minisztériumába, mely a fiata-
lok tevékenységét lesz hivatva
segíteni. A pályázat néhány fon-
tosabb célkitűzése:
– a fiatalok problémáinak rugal-
mas megoldása aktív bekapcso-
lódásuk útján,
– kialakítani annak a lehetősé-
gét, hogy a fiatalok rendszeresen
találkozhassanak a város veze-
tőségével és képviselőivel,
– a fiatalok jobb tájékoztatása a
közérdekű és városi ügyekről,
– a fiatalok aktivitásának meg-
szervezése, támogatása,
– a fiatalok igényeinek feltárása,
– Ipolyság város honlapján egy
szabad portál kialakítása, mely
segítségével a fiatalok kérdez-
hetnek és kinyílváníthatják ész-
revételeiket és véleményüket.

Úgy gondoljuk, hogy a helyi
ifjúsági politika kialakítása és
kiépítése ösztönzően hat majd
néhány ifjúsági, önkéntes szer-
vezet munkájára és tevékenysé-
gére. Ezen helyi ifjúsági politi-
kánk kiépítését később szélesí-
teni szeretnénk, hogy helyet kap-
jon benne a szociális szféra, fog-
lalkoztatás, oktatás, a szabad-
idős tevékenység, a kultúra, a la-
kásprobléma, az életkörnyezet,
az egészség, a helyes életvitel,
valamint a fiatalok mobilitása is.

Alakuló programunkhoz vár-
juk a segíteni szándékozók ötle-
teit, gondolatait, észrevételeit,
megjegyzéseit. Érdeklődni a kö-
vetkező címeken lehet: dr. Ré-
vész Angelika, skolsky.urad@
sahy.sk, 7411131; Agneša Gubi-
šová mérnök, projekt.msu@
sahy.sk, 0918-036888, Iveta Ma-
jerčíková mérnök, projekt.sahy
@wsystem.sk, 0918-036880.

PaedDr. Révész Angelika

mailto:@wsystem.sk
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nak közvetlen környékét illeti, a levélíró-
nak igaza van abban, hogy ez valóban szé-
gyenfoltja a városnak. A kerítés kijavításá-
val a Műszaki Szolgálatok Üzemét bíztuk
meg, és miután elhordták az összegyűlt
szemetet, ezt el is végzik. Új, esztétikusabb
kerítés megépítését azért nem tervezzük,
mert már készülnek az engedélyezési ter-
vek, melyek értelmében  a volt zsinagóga
épülete a teljes felújítás után városi kultu-
rális központként működne. Ha a beruhá-
zónak /magánszemély/ sikerül megszerez-
nie a szükséges pénzösszeget, még ebben
az évben elkezdődhet az építkezés. A fel-
újítás befejezésének pontos időpontját eb-
ben a pillanatban lehetetlen megmondani,

de a Honti Lapokban tájékoztatni fogjuk
a lakosságot a beruházás alakulásáról.

A kazánház területén egy átmeneti le-
rakat volt, ahol a szelektív gyűjtésben ösz-
szeszedett műanyagflakonokat, üveget és
kartont dolgozzák fel /a nem oda való tár-
gyak kiválasztását, a műanyagflakonok tö-
mörítését-sajtolását végzik/, ill. készítik e-
lő az elszállításra. Ez egy ideiglenes meg-
oldás, amíg a város nem fog tudni valahol
máshol építeni a mostaninál megfelelőbb
telephelyet. Tudni kell viszont, hogy ez a
lerakat legális, az állami egészségügyi
szervek beleegyezésével jött létre. Az en-
gedélyt csak azért adhatták ki, mivel ez
nem szemétlerakat, amint ezt a levélíró ál-
lítja. Azt is tudni kell, hogy az érvényes
jogszabály szerint az önkormányzat köte-

Postaláda – névtelen vonal

/Befejezés a 2. oldalról/

les a kommunális hulladékot szelektálni,
ellenkező esetben büntetés fenyegeti a vá-
rost. Városunk eleget tudott tenni ennek a
kötelezettségnek, mivel sikeres pályáza-
tunknak köszönhetően megvásárolhattuk
a szükséges konténereket, ami alapfelté-
tele a folyamat elinditásának. Sajnos, a
minden szempontból kifogástalan telep-
hely megépítéséhez már a városnak nincs
pénzügyi fedezete, ezért kerestünk egy vi-
szonylag elfogadtató megoldást. Meggyő-
ződésünk, hogy a higiéniai előírások szi-
gorú betartása mellett kizárhatók a negatív
környezeti hatások. Mivel az újság terje-
delme miatt nincs módunkban bővebben
válaszolni a feltett kérdésekre, szívesen ál-
lunk a tisztelt levélíró rendelkezésére sze-
mélyes találkozó alkalmával.

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

Lendvay István, a VH elöljárója

A projekt célcsoportja: alap- és középiskolai
pedagógusok, a városi hivatal alkalmazottai.
Az oktatást az iskolaügyi minisztérium által

jóváhagyott lektorok végzik.
A tanfolyam résztvevői és sikeres befejezői

tanúsítványt kapnak az elsajátított ismeretekről.
Helyszín: Ipolysági Gimnázium

(szlovák tanítási nyelvű)
Az érdeklődők további információkat a szlovák tanítási

nyelvű gimnázium igazgatóságán szerezhetnek.

Sektorový operačný program – Humán erőforrások
Prioritás:  3,  3. 2.  intézkedés

AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL TÁMOGATOTT /FINANSZÍROZOTT/ PROJEKT

Megvalósítási helye: IPOLYSÁGI GIMNÁZIUM, IFJÚSÁGI U. 22.

Továbbképzési programok információs és kommunikációs alapkészségek szerzésére.
Projektkód: 11230220081

A tanfolyam időpontja: 2006

A tanfolyam tartalma
– Windows operációs rendszer
– Word szövegszerkesztő program
– Excel táblázatkezelő program
– PowerPoint
– Acces
– weboldal készítése: FrontPage
– internet

INFORMATIKAI TANFOLYAM

mailto:prednosta.msu@sahy.sk
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Az Ipolysági Összevont
Középiskola (www.zsssahy.
edu.sk; zss@zsssahy.edu.sk)
ebben az évben immár 15. alka-
lommal rendezte meg az Ipoly
menti borversenyt.

Örömmel tölt el az a tudat,
hogy a széles környék szőlé-
szei-bortermelői már előre ké-
szülnek, várják a verseny kiírá-
sát, hogy megmérettessék szak-
mai zsűrivel boraikat, ill. az év-
járat adta archív „féltve őrzött
fajtáikat”.

Ahogy Szlovákia belépett az
EU-ba, a szlovák borászok,
szőlészek is megérezték a jelen-
tős, sajnos kellemetlen változá-
sokat. A szigorúbb európai nor-
mák bevezetésével viszont na-
gyobb esélyt kaptak a tisztessé-
ges szőlészek és borászok.

Nem szabadna megtörtén-
nie, hogy a mi piacunkon kétes
eredetű borok jelenjenek meg.
A propagáció fontos momen-
tuma, hogy boraink számos

borkós-
t o l ó
v e r -
senyen
vesznek
részt.

Az idei versenyen 59 terme-
lő 122 bormintával vett részt
hazánkból, Magyarországról és
Ausztriából is.

A nemzetközi szakmai zsűri
megállapította, hogy az idén is
minőségi borok kerültek az asz-
talra – 14 arany, 66 ezüst és 31
bronzérmet osztott ki.

Ez is mutatja régiónk borá-
szainak hozzáértését, szaktudá-
sát a borok és az évjáratok cso-
dálatos világában.

A két értékelő bizottság: A –
Jozef Lajko mérnök, Anna Žem-
beová mérnök, dr. Horváth Ká-
roly, Varga Tamás, Saliga Ár-
pád mérnök; B – dr. Tóth Fe-
renc mérnök, Janka Ďuríková,
Jaromír Oslík mérnök, Johan-
nes Scherenberg, Nagy András.

Fehér borok: Mihalek György, Fűr /Chardonnay 2004/, Jan-
ka Ďuríková, Vitis, Apátújfalu /Chardonnay 2005/, Klacso Ró-
bert mérnök, Ipolyság /Cserszegi fűszeres 2005/, Petrezsél Atti-
la, Ipolyság /Chardonnay 2004/, Lukács László, Ipolynyék /Char-
donnay 2005/, Ján Gunár, Dudince /Peseki leányka 2005/.

Vörös borok: Mihalek György, Fűr /Alibernet 2004/, Pataky
János, Kürt /Alibernet 2005/, dr. Tóth Ferenc mérnök /Cabernet
Sauvignon 2005/, Pataky János, Kürt /Cabernet Sauvignon
2005/, Jávorka Ferenc, Rúbaň /Alibernet 2005/, Berta Tibor,
Kürt /Dornfelder 2004/, Matzner György, Ipolynyék /Cabernet
Sauvignon 2005/. Petrezsél Tibor mérnök

Ave color vini clari, ave sapor sine pari
Légy üdvözölve, ragyogó színű bor, légy üdvözölve,

páratlan zamat

XV. Ipoly menti borverseny
– 2006. március 24.

Szponzoraink

Ipolysági Városi Hivatal, Robina Kft.,
Léva, Herbex, Ipolynyék, Chemstar –
Korcsok Dénes mérnök, Keramik stu-
dio, Tompa, Farby-Laky – Duchoň–
Duchoňová, Sleziak Sándor és Dušan,
Capák István, Kardos László, Vitis –
Janka Ďuríková, Cservócs Sándor, Hu-
szár Róbert, Celina István, Cseri Köny-
vesbolt, Száraz Márk, Kiss Sándor.

Aranyérmes borok

Hollókő, ez a tőlünk 70 km-
re levő magyarországi falu,
mely 500 lelket számlál és gyö-
nyörű parasztházikóival a vi-
lágörökség része, minden év-
ben rendszeresen megrendezi
húsvéti fesztiválját. Idén is így
történt. A kétnapos rendezvény

gazdag programot kínált vala-
mennyi oda látogatónak, töb-
bek között nekünk is, a Csema-
dok Ipolysági Alapszevezete
által meghirdetett kirándulás
résztvevőinek. Bő napsütésben,
teli autóbusszal érkeztünk meg
Hollókőre, ahol már sok turista
állt sorban, hogy megvásárolja
belépőjegyét. Még sosem jár-
tam itt, de az ismerőseim elbe-
szélése a faluról igaznak bizo-
nyult, tényleg gyönyörű. Meg-
indulva a templom felé, a macs-
kaköves utcán, csodálattal né-
zegettük a régi házikókat. Né-
melyekben kiállítást rendeztek
be, régi mesterségeket bemutat-

va, például a fazekasságot, ko-
sárfonást, szövést stb. A baba-
múzeum felöltöztetett babáival
jelenítette meg Palócföld cso-
daszép és gazdag népviseletét.

A 11.00 órakor kezdődő sza-
badtéri misén jelen volt dr. Beer
Miklós váci püspök is.

Aki megéhezett vagy meg-
szomjazott, bőven válogatha-
tott a gasztronómiai ínyencsé-
gekből. A gyerekeket kézmű-
ves-foglalkozások várták, a ki-
rakodóvásár sok szép vásárfiát
kínált mindnyájunknak. Volt itt
minden: fazekastermékek, pat-
kolt és festett tojások, üveg, ke-
rámia, fajátékok, ékszerek és
sok-sok csábító portéka.

A falu felett ágaskodó vár-
hoz is felkaptattunk, melynek
tetejéről nagyon szép a panorá-
ma. A várudvaron a gyerekek-
nek módjukban állt íjászkodást
tanulni. Délután a megye ha-
gyományőrző és néptánccso-
portjai mutatkoztak be a sza-
badtéri színpadon. A színes
programot nagy taps kísérte.

Késő délután fáradtan, de él-
ményekkel telve indultunk ha-
za. Valószínűleg közülünk sen-
ki sem bánta meg, hogy a hús-
véthétfőt nem a locsolkodók
vendéglátásával, hanem egy fe-
ledhetetlen programot kínáló
rendezvényen töltötte. Kirán-
dulni vágyók, készüljenek: jövő
húsvétra Szentendrére megyünk
tojásnézőbe!

Jámbor Mónika

Húsvéti fesztivál
Hollókőn

mailto:zss@zsssahy.edu.sk)
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Bővülő munkalehetőségek
A belga Recor cég ipolysá-

gi leányvállalata, a Fragic-
slov Kft. 2005-ben jelentő-
sen bővítette üzemét. A Ber-
necei utcában – a régi malom
mellett – nyitotta meg három
újabb csarnokát a bútorgyár.
Nyolc éve 30 emberrel indult
a termelés, most viszont már
175 személyt foglalkoztatnak
a Sznf utcában a stadion mel-

letti régi üzemben és a Berne-
cei utcában felépített új csar-
nokokban. Kezdetben kizáró-
lag bőr ülőgarnitúrák huzatait
szabták-varrták, a kész kon-
fekciót pedig Belgiumban
kárpitozták fel a bútorvázak-
ra. Az üzem bővítése után vi-
szont már teljes egészében
Ipolyságon készülnek a búto-

rok.
Jelenleg naponta 55-60

garnitúra bútor készül. Szlo-

vákiában eddig csak bőrbúto-
rokat gyártottak, de a közel-
múltban megkezdték a szö-
vetkárpitozást is. A bútorok
heti 14 kamionnal azonnal a
nyugat-európai üzletekbe ke-
rülnek, főként a Benelux-
államokba. Franciaországba
hetente 4 kamion szállít, sőt
már exportálnak Nagy-Bri-
tanniába is. Termékeiket sze-

retnék az idén Magyarorszá-
gon és Szlovákiában is árusí-
tani. Jelenleg a piackutatást
végzik. A piacbővítés ered-
ményeként a jelenlegi napi
60 ülőgarnitúrát 100-ra sze-
retné növelni, ami a dolgozók
számát 175-ről 250-re emel-
né.

Az új, korszerű csarnokok-

ban egészséges és biztonsá-
gos munkafeltételeket terem-
tettek, melyekkel az alkalma-

zottak elégedettek. Az üzem
vezetése azon fáradozik,

hogy dolgozóik örömmel jöj-
jenek a munkahelyükre. Min-

den egyes munkaszerető em-
bert szívesen fogadnak a cég

szakemberei.
Kajtor Pál
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T Ö RT É N E L E M

Ez évben emlékezünk a
Nagyságos Fejedelem és buj-
dosótársai hamvainak száz év-
vel ezelőtti hazahozatalára a
török birodalomból. Ez alka-
lomból gyakran szóba kerül a
hazahozatal egyik kezdemé-
nyezőjének, Thaly Kálmánnak
/1839–1909/ a neve is. Mivel
Rákóczi éppen Ipolyságon ér-
tesült erdélyi fejedelemmé va-
ló választásáról, e tény már ön-
magában indokolhatná a Rákó-
czi-kutató Thaly iránti tisztele-
tünket. E tiszteletnek van azon-
ban egy nyomósabb indoka is:
Thaly volt az, aki elsőként is-
mertette meg az országgal a ku-
ruc korban is fontos hadi szere-
pet játszó Hont vármegyei vá-
rat, Csábrágot. Mivel sem a Bo-
rovszky-féle 1907-es monográ-
fia, sem a legújabb 2003-as „te-
lepüléstörténeti barangoló”
/Csáky Károly: A Dunától a
Szitnyáig, KT Könyv- és Lap-
kiadó, Révkomárom/ nem em-
líti Thaly munkáját, talán nem
lesz haszontalan felhívni a fi-
gyelmet e méltatlanul elfeledett
írásra. /A munka bővebb ismer-
tetését a Múltunk Emlékei c.
folyóirat hasábjain tervezzük/.

A történészi pályája kezde-
tén álló Thaly 38 éves korában,
a „Magyarország és a Nagy Vi-
lág” 1867. jan. 20-i és 27-i szá-
mában jelentette meg a Csáb-
rág vára /történeti rajz/ című,
a Nemzeti Múzeum kézirattá-
rában talált eredeti okmányok
alapján megírt kitűnő munkáját.
Külön értéke a közleménynek
a mellékelt metszet, amely „bá-
ró Malchus” rajza alapján a vár
akkori állapotát örökíti meg.
Thaly fő forrása egy latin nyel-
vű kézirat, melyet a várat uraló
Koháryak udvari káplánja vala-
mikor a 18. században állított
össze. Mint Thaly írja: a vár le-
véltárában is kutató káplán sem
tudta megállapítani, mikor é-
pült a vár, amely a 16. század

elejéig „Lytva” néven szerepel
az okmányokban. Nem megle-
pő, hogy a későbbi híres Rákó-
czi-kutató Thaly részletesen
foglalkozik a vár kuruckorbeli
történetével. A vár ura 1704 és
1709 között a kuruc főgenerá-
lis, gróf Bercsényi Miklós volt
– az ő hamvait is 1906-ban hoz-
ták haza. A vár labanc kézre ke-
rülését így írja le Thaly: „Gróf
Pállfy János, császári tábor-
nok, vagy másfélszáz labanc-
hajdúnak a kurucokéhoz egé-
szen hasonló egyenruhát ké-
szíttetvén, e hajdúkat 1709. aug.
10-ke táján Korponáról kikül-
dé, tíz kötözött németet kísérve:
már mintha ezeket úgy fogták
volna, s most be akarnák vinni
a rabtartó helyre, Csábrágba…
Kovács János, a várnagy, sem-
mi rosszat sem gyanítva, le-
ereszteté a dobogót, s bővebb
vizsgálódás, jelszó-kérdés nél-
kül bebocsáttatá a báránybőr-
be öltözött farkasokat. Ezek pe-
dig, ahogy bent valának, né-
metjeik kötelét feloldozván; ál-
rabjaikkal együtt fegyvert ra-
gadtanak, s csak hirtelen le-
fegyverzék a meglepett várőr-
séget. Ezen őrség… valami 40-
50 főből állott, s parancsnoká-
val és az épen ott időzött Mérey
Mihály szegszárdi apáttal – Rá-
kóczynak szilárd hivével – egye-
temben saját-őrzötte várában
rabul esék.”

Érdemes szót ejteni e Thaly-
dolgozat érdekes „utóéletéről”
is. 1884-ben a barsendrédi /Ond-
rejovce/ születésű Kürthy Emil
„Magyar Ifjúság” címmel lapot
indított. Kürthy a magyar várak
bemutatását is szerkesztői prog-
ramjába vette. E program része-
ként jelent meg az 5. számban
Mikszáth Kálmánnak „Csábrág
vára” c. vártörténete, amelynek
forrása – az iroda-lomtörténé-
szek véleménye szerint – Thaly
dolgozata volt.

Dr. Kiss László

1907

Ezt a pecsétet a történelmi
Magyarország városainak és
községeinek címeres pecsét-
gyűjteményében találtam. Az
Országos Községi Törzskönyv-
bizottság 1898-ban kezdte meg
működését. A bizottság tagjai
úgy vélték, hogy a vizsgálat s
az azt követő névmódosítás ki-
tűnő alkalom arra is, hogy az
ország egész területén egysége-
sítsék a pecsétnyomókat. Azo-
nos anyagból, azonos méretben
és formában kívánták elkészít-
tetni az új pecsétnyomókat. A
címereket az egyes települések
rajzoltatták meg, minden köz-
ségnek csak egy hivatalos neve
lehetett. Annak történeti hűsé-
gét, heraldikai pontosságát az Or-
szágos Levéltár történészei, ku-
tatói, heraldikusai ellenőrízték.

A pecsét körirata * HONT
VÁRMEGYE PALÁST KÖZ-
SÉG * 1907. A pajzsban Szent
György vitéz látható.

1925

A kettős sima körkereten be-
lül a felirat * ŽUPA HONTI-
JANSKA *. A kör közepén O-
BEC PLÁŠTOVCE olvasható.
Átmérője 2,9 cm.

Dr. Horváth

A többnyelvű fel- és köriratú
pecsétlenyomat kettős szegé-
lyű, átmérője 3,9 cm. A latin

nyelvű körirata balról kezdődik
felfelé haladva OFFICIUM PA-
ROCHIALE, középtől lefelé ez
olvasható: R.K. FARSKY Ú-
RAD, alul * PLÁŠTOVCE *.
A kör közepén magyar nyelvű
a felirat, nyomtatott nagybetűk-
kel: RÓM. KATH. PLÉBÁ-
NIAHIVATAL PALÁST.

Dr. Horváth Zsigmond plé-
bános használta a pecsétet 1933-
ban és Bartal Rafael plébános
1946-ban.

Galamb

A pecsét átmérője 3,5 cm.
Szegélye kettős sima körből áll,
egy vastagabból és egy véko-
nyabból. Ezt követi a körirat:
RIM. KAT. CIRKEVNÁ O-
BEC PLÁŠTOVCE.

Belső karimáján túl a beltér-
ben a kiterjesztett szárnyú ga-
lamb olajágat visz csőrében.
Körülötte latin nyelvű szavakat
olvashatunk: VERITAS JUS-
TITIA PAX.

Palásthy Lenke
Szabadka

Csábrág várának első
ismertetője: Thaly Kálmán 1156

–
2006

III.
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T ü s k é k Pillanatképek – szavakban

Az ünnepi foteltúra népsze-
rűségben messze felülmúlja a
legkedveltebb sportot is. Köny-
nyen kivitelezhető, időjárástól
független, sportfelszerelésre
nincs szükség. Útvonala válto-
zatos, alkalmazkodik a lakás a-
laprajzához. Kellékként mind-
össze egy jóféle kajákkal alapo-
san feltöltött hűtőszekrényt és
egy kényelmes fotelt kell bizto-
sítani, mivel a túra lényegét e
két fix pont közötti állandó in-
gázás adja. Igaz, a frizsider fel-
tankolása anyagi áldozatot igé-
nyel, de az eredmény cáfolha-
tatlan, sőt egyenesen látványos.
Úgy húszkilónyi masszív túl-
súly fél év alatt. Ha eltekintünk
némi egészségügyi kellemet-
lenségtől, mint az ízületi kopás,
magas vérnyomás és egyéb ba-
gatell mellékhatás, a végered-
mény több szempontból hasz-
nosítható. Kimondottan jótéko-
nyan hat például a ruhatár fel-
újítására, bár a kereskedelem
még nem teremtette meg a kellő
összhangot a divatos és méretes
ruhadarabok forgalmazása te-
rén. Mivel az ádámkosztüm vi-
selete csupán a trópusi területe-
ken élő természeti népek kivált-
sága, a foteltúrázó kénytelen-
kelletlen ruhavadászatba kezd.
Ezen a ponton igazán izgalmas-
sá válik a túra, mert váratlan
fordulatot hozhat: vagy talál a
versenyző alkatának megfelelő
hacukát (ennek esélye tized
százalékban mérhető), vagy pe-
dig üzletről üzletre vándorolva
előbb-utóbb legyalogolja a
súlyfelesleget. Szóba jöhet e-
setleg egy intenzív koplalási fá-
zis, amely a speciális butikok-
ban kapható ruhanemű árának
előteremtését szolgálná. Az u-
tóbbi lehetőség inkább csak el-
méleti jellegű, hiszen az éhség-
kúra után felesleges normálmé-

reten felüli hacukát vásárolni.
A másik jelentős eredményt

a tv-kultúra tökéletes megisme-
rése terén könyvelheti el. A mű-
sorszerkezet ismeretében, le-
számítva a szöges fekhely hasz-
nálatát, egy indiai fakír szintjén
képes életfunkciói szabályozá-
sára. A rendszeresen ismétlődő,
unalomig ismert reklámok elég
időt biztosítanak a foteltúra
mozgási szakaszának elvégzé-
sére, ami a tápanyag-utánpótlás
mellett a mellékhelyiség üze-
meltetését is magában foglalja.
Némi bonyodalmat okozhat, ha
közszolgálati adót vesz igénybe
a túrázó, mert itt a reklámblok-
kot két műsor között, tehát sza-
bálytalan időközönként vetítik.
Nos, ez esetben felgyorsulnak
az események, akár a menázsi
áthelyezéséről, akár a retyó
használatáról legyen szó. Az
igazán rutinos fotel(es)túrázót
azonban ilyen csip-csup dolgok
nem hozzák ki a sodrából. An-
nál inkább a versenyszellemre
is fölöttébb rossz hatást kifejtő
silány programok tömkelege.
Válthat csatornáról csatornára,
míg csak bele nem szédül, fő-
műsoridőben szinte mindenütt
szájtépő duma-adókkal, primi-
tív kibeszélőkkel, nyálas soro-
zattákolmányokkal, óbégató
megaszuperekkel és szellemi-
leg visszamaradt kiválasztot-
takkal találja szemben magát.
Íme, a műsorszerkesztők pozi-
tív irányú tevékenysége, melyet
az esti olvasás szokásának ter-
jesztése és (fiatalok esetében)
a népszaporulat emelése érde-
kében fejtenek ki. Istók uccse,
Nobel-díjat érdemelnének! A
filmek vetítését késő este, sőt a
hajnali órákban kezdik. A sok
terror és horror mellett ilyenkor
kerül képernyőre a nézhető fil-
mek többsége is. Feltételezem,

Áprilisi számunkban bizony
keményen szidalmaztuk márci-
ust. Volt is rá okunk, hiszen még
krónikánk megírása után, vagy-
is a hónap utolsó harmadában,
többször is fagyos reggelre éb-
redtünk, s nem szégyelltük fel-
venni a télikabátot sem. Persze
itt-ott barátságosabb arcát is
megmutatta a szabadság hónap-
ja. Folyóink fenyegetően meg-
áradtak, az Ipoly is – főleg a tor-
kolati szakaszán – eléggé ra-
koncátlankodott. A Duna is, a
Tisza is évtizedes rekordokat
döntögetett, de azért az emberi
akarat valahogy mederben tud-
ta tartani – legalábbis itt a kö-
zép-európai térségben. Nem
így főleg Románia területén, a-
hol számos helyen átszakította
a gátat.

Április – habár kissé bohó-
kásan viselkedett – jótékonyan
hatott mind a természetre, mind
a kevésbé időjárásfüggő embe-
rekre. Hozott elegendő csapa-
dékot a vidékünkre, de gyakran
szerepeltette a napsugarakat is,
így sokat be lehetett hozni a föl-
deken. A fű, a fák is gyorsan re-
agáltak a kihívásra, úgyhogy
április 20-a és 26-a között káp-
rázatos fehérségbe öltöztek a
fák. Az eltérő színű virágok pe-
dig még élvezetesebbé is tették
a csodát. Az emberek szinte
spontánul sóhajtoztak: bárcsak
elmaradnának az idén a gyü-
mölcsölő fagyosszentek. Ami-
kor ezt írom, április 27-én 22-
23 oC a hőmérséklet, s olykor-
olykor a feltornyosuló felhőből
mennydörgő hang hallatszik.

A hosszú tél után ibolyaab-
roszok terítették a füves helye-
ket, majd a gyermekláncfű tün-

döklése következett.
A természet a legjobb adós

– nem olyan, mint az ember –,
ha kissé késve is, de mégis ren-
dezi tartozását. Április ezen a
téren betyárosan kitett magáért.

*
A politikusok vitáit, párbe-

szédét, veszekedéseit, civako-
dásait naponta halljuk-látjuk a
televíziós képernyőkön. Neme-
sedünk, tökéletesedünk ezáltal,
vagy pedig gonoszság és gátlás-
talanság gerjed bennünk? Érde-
mes rajta elgondolkodni, hogy
helytállhassunk „az örök tala-
jon” /József A./.

*
A panaszok mindaddig él-

nek, amíg megvan a táptalajuk.
A Petőfi utcában még mindig
közvetlenül az utcára folyik a
különböző eredetű szennyvíz.
Talán a csatornázás segítene.
De amíg a víz a felszínen folyik,
addig a panasz is felszínen lesz.

*
Állítólag új húsvéti szokás

van kialakulóban. Az emberek
egy része két-három napra el-
költözik-elmegy kirándulni
vagy a nyaralójába stb. Még a
lányos családok is faképnél
hagyják a lehetséges öntözőket.
Talán egy újabb elidegenedési
jelenség indult burjánzásnak?
Vagy egy újabb szokás jutott
pangási stádiumba?

*
Örvendeztünk, amikor hús-

vét előtt lendületesen megindult
a városi utak kátyúinak aszfal-
tozása. A lendületben azonban
törés állt be. Reméljük, hogy
májusban kitesznek magukért
az illetékes szakik.

/ás/

Foteltúra a tv-műsor
magaslataira

hogy szociális juttatásként, nyug-
díjasok és munkanélküliek szá-
mára, akiknek szükségtelen nap-
keltekor vekkerszóra búcsúzni
az ágyikótól, s akár délig pihen-
hetik a kulturális élmény fára-
dalmait.

A leleményes foteltúrázón a-

zonban nehéz kifogni, elvégre
csak ragad rá valamicske gógyi
a sok maratoni fotelterhelés so-
rán. Ha több nem is, legalább
annyi, hogy tisztában legyen
vele: sok piacorientált lúd még
a televíziózásban is lovat győz.

B. Szabó Márta
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N o r m á l i s ?

Májusi receptajánló

Élni, és élni hagyni. Már első hallásra
is gyönyörű gondolat. Alkalmazkodni egy-
máshoz, tapintatosnak, megértőnek lenni
nem akármilyen emberi tulajdonság. So-
kan nem is képesek rá.

Mikor hajnalok hajnalán a legédesebb
álmából néhány diszkóból vagy csak
„szimpla” italozásból hazatérő társaság
hangos röhögése és zajongása kelti fel az
embert, sokszor az „élni” helyett az „ölni”
fordul meg a fejében. És ilyen nemegyszer
fordul elő. Az ilyenek mellett aztán még
létezik egy másfajta rendzavaró is, akinek
megjelenésekor szintén kinyílik a bicska
az ember zsebében. Ez nem tántorogva,
röhögcsélve érkezik, hanem autóval. Nap-
szaktól függetlenül szuverén tántoríthatat-
lanul bömbölteti magnóját, de úgy, hogy
az autót még csak látni sem lehet, de a ze-

ne már „tarol”. Aztán megállva a lakótöm-
bök előtt /mivel a zajládán több hangerő
már nincsen/ nyitott ajtó mellett búcsúz-
kodnak egymástól hosszú-hosszú perce-
kig, fittyet hányva az álmukból felriadó
és tiltakozó lakókra. Az ilyenek számára
egy légkalapács hangja csupán relaxációs
kikapcsolódást jelenthet. Az ilyenek tud-
nak élni, de nem tudják, mi az, élni hagyni.

Annak idején erről már írtam az egyik
cikkemben, de úgy látszik, senkinek sincs
eszében tenni ennek érdekében. Azokról
az autósokról van szó, akik az útpadkák
mellett és kereszteződések kellős közepén
parkolnak autójukkal. Némelyek makacs
kitartással, pedig a parkolóban akadna
hely az ő számukra is. Csak az talán túl
messze van a bejárttól, és hát szegény au-
tós miért is gyalogolna feleslegesen. Az

VICTORY 3 Drogéria   /Ipolyság, Bartók tér 11./

Eddig picit szokatlan, nálunk kevésbé
ismert fűszerezésű és a hagyományostól
eltérő ételekről, tálalási módokról írtam.
Most szeretnék egy olyan receptet közzé-
tenni, ami biztosan megfelel a magyaros
ízeket kedvelők széles táborának. Ez az
étel a babgulyás, amiből eddig bizony si-
került már jónéhány kondérnyi adagot főz-
nöm.

A hozzávalók 6-8 személyre szólnak.
Babgulyás

500 g marhalábszár, 500 g szárazbab –
legjobb a nagyszemű tarkabab, 200 g vö-
röshagyma, 100 g olaj vagy sertészsír, 1-
1 zöldpaprika, paradicsom (ha nincs, he-
lyettesíthető 1 leveseskanálnyi lecsókon-
zervvel), 50 g paradicsomsűrítmény, 1 te-
áskanálnyi gulyáskrém vagy paprikakrém
/édes/, csipetnyi őrölt kömény, őrölt feke-
tebors, majoránna, 2-3 drb babérlevél és
fokhagymagerezd, 50 g őrölt pirospaprika

/csemege/, ételízesítő, csípős paprika, só,
bors ízlés szerint.

A hozzávalókból a szokásos módon
pörköltalapot készítünk, melyet fűszere-
zünk még őrölt köménnyel, borssal, majo-
ránnával, hozzáadjuk a gulyáskrémet, pa-
radicsomsűrítményt, lecsót, ízlés szerint
sózzuk, és adunk hozzá csípős paprikát.
Az előző nap beáztatott babot fokhagymá-
val, babérlevéllel, ételízesítővel puhára
főzzük. Mikor a hús már majdnem puha,
hozzáadjuk a megfőtt, leszűrt babot és ösz-
szeforraljuk. Ha túl sűrű lenne vagy leve-
sesebben szeretjük, akkor szükség szerint
a bab főzőlevéből adunk hozzá. A marha-
húst helyettesíthetjük ízlés szerint fele-fele
mennyiségben sertéshússal, adhatunk
hozzá előfőzött füstölt csülköt.Tehát lehet
a fantáziánkra és az ízlésünkre hagyatkoz-
ni az étel elkészítésénél.

Rakyta Róbert

sem érdekli őket, hogy az érkezők vagy
távozók sokszor csak cirkuszi ügyességgel
tudnak kocsijuk mellett elhaladni. Ha vé-
letlenül netán valaki kárt okozna kocsijuk-
ban, biztosan kivernék a balhét, és még
nekik állna feljebb. Csodálkozom, hogy
az ilyen parkolási mód nem szúr szemet a
rendőrségnek, hiszen ez a közlekedési sza-
bályok megsértése és a közlekedés veszé-
lyeztetése is egyben. Úgy látszik, ebben
az esetben a rendőrség hitvallása az „élni
és élni hagyni”, nem pedig az autósoké.
Furcsa visszásság.

Őszintén szólva nem éppen egy minden
igényt kielégítő álomvilágban élünk, a lét-
bizonytalanság, a megélhetési lehetőségek
hiánya nem a lelki békénket szilárdítja, hát
akkor már legalább egymást próbáljuk kí-
mélni, ne okozzunk kellemetlenséget a-
zoknak, akiknek aztán másnap fapofával
jónapotot köszönünk és csodálkozunk,
hogy nem fogadják. Embernek nem szület-
ni, hanem lenni kell! Belányi Gyula

Ipolyság város meghívja
a MERLIN
tánccsoport

MYSTERY OF THE
DANCE – A TÁNC TITKA
 nagyszabású ír táncshow-jára

2006. május 26., 19.00
Színházterem

Ipolyság város meghívja
a gyerekeket és szüleiket

városi gyermeknapi
rendezvényére június 3-án

/szombaton/ 10.00-tól
a városi fürdőbe /Sóderos/,
ahol gazdag szórakoztató
programokkal várjuk a

gyermekeket és szüleiket.

Ipolysági Turisztikai és
Információs Iroda,

Bartók Béla tér
/a zsinagóga melleti

Irodalmi Kávéház
épületében/

Info: 036/7411313

Drogériai és kozmetikai termékek széles választékával
várjuk Önt a lehető legelőnyösebb árak mellett.

Fizethet készpénzzel, kártyával vagy számlával is.
Látogassa meg üzletünket, melynek személyzete az Önnek legmegfelelőbb

árucikk kiválasztásánál is segítséget nyújt.
Üzletünk hétfőtől péntekig 8.00-tól 17.00 óráig, szombaton 8.00-tól

12.00-ig tart nyitva. Tel., fax: 036/7583746



A deméndi labdarúgóklub
vezetői /Prommer János, Kol-
lár László mérnök, Ladislav
Janček, Mikle Lajos, Saróka
Róbert, Kopanica László/ és
vezetőségi tagjai, valamint a
vállalkozók sokat tettek és tesz-
nek a labdarúgás népszerűsítése
érdekében. A községi hivatal a
sportpálya mellett megvásárolt
egy családi házat, amelyet – a
sportolók legnagyobb örömére
– teljesen átalakítottak. Urban-
čok Pál megmélyítette a kutat,
ahonnan a vizet nyerik a fürdő-
és mosdóhelyiségekbe, ill. a pá-
lya gyepszőnyegének öntözésé-
re. A hivatal vette meg az épít-
kezési anyagot is, a munkanél-

küliek pedig a nyári hónapok-
ban felújították az öltözőket, a
játékvezetők helyiségét, a szo-
ciális helyiségeket stb. A tető is
új köntösbe öltözött. Mindezek
megvalósítása érdekében sokat
tettek a következő munkanélkü-
liek: Saróka János, id. Szabó
Tibor, ifj. Szabó Tibor, Ján
Hudec, Jaroslav Korenek, Ťa-
hoda István és a tapasztalt kő-
művesek /nyugdíjasok/ – Bist-
riczki János, Bartos László.
Príboj Pál és Kotris István
pályagondnokok egész évben
példás munkát végeztek /öntö-
zés, kaszálás.../. A pálya alkal-
massá tételénel és további kar-
bantartásánál sokat segített

A megújult deméndi sportpálya

Balla István. Nemcsak a felso-
rolt segítőknek, hanem a töb-
bieknek is köszönetüket fejez-
ték ki a sportszervezet vezető-
ségi tagjai és Stutika Gyula
polgármester, aki egykor közel
25 évig volt a deméndi focisták
csapatkapitánya. Lalík mér-

nök lévai vállalkozó már bizto-
sította a fedett tribün vasszerke-
zetét, s társadalmi munkában
szeretnék megépíteni a fedett
nézőteret is. Nyugodtan állít-
hatjuk: a sportpálya a környék
egyik legszebb pályája lesz.

Belányi János
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Ki kivel májusban

V. liga – keleti csoport

24. f. Ipolyság – Šurany 24. ford.: május 7., 16.30
16. f. Čajkov – Ipolyság 16. ford.: május 10., 16.30
25. f. Palárikovo – Ipolyság 25. ford.: május 14., 16.30
26. f. Šahy – Komjatice 26. ford.: május 17., 17.00
27. f. Dolný Ohaj – Ipolyság 27. ford.: május 21., 17.00
28. f. Ipolyság – Veľké Lovce 28. ford.: május 28., 17.00

IV. liga – ificsapat            Diákcsapat

24. f. Ipolyság – Šurany V. 6.: Felsőtúr – Ipolyság
16. f. Želiezovce – Ipolyság V. 13.: Ipolyság – Pribeta
25. f. D. Streda B – Ipolyság V. 16.: Ipolyszak. – Ipolyság
26. f. Ipolyság – Štúrovo V. 20.: Ipolyság – Čaka
27. f. V. Meder – Ipolyság V. 25.: Imeľ – Ipolyság
28. f. Ipolyság – Bešeňov

Területi bajnokság

24. f. Felsőtúr – Žemberovce V. Kozmálovce – Palást
25. f. Deménd – Felsőtúr Palást – N. Dedina
26. f. Felsőtúr – Kalinčiakovo H. Vrbica – Palást
27. f. D. Pial – Felsőtúr Palást – Lok

24. f. Lok – Deménd 24. ford.: május 7., 16.30
25. f. Deménd – Felsőtúr 25. ford.: május 14., 16.30
26. f. Čaka – Deménd 26. ford.: május 21., 17.00
27. f. Deménd – Hr. Kľačany 27. ford.: május 28., 17.00

Területi bajnokság  – II. osztály

24. f. Ipolyvisk – Čata Rybník n. Hr. – Tesmag
25. f. P. Ruskov – Ipolyvisk Tesmag – N. Tekov
26. f. Ipolyvisk – Tesmag Ipolyvisk – Tesmag
27. f. Nagytúr – Ipolyvisk Tesmag – Kuraľany

24. f. Bátovce – Ipolyfödémes Šarovce – Nagytúr
25. f. H. Trsťany – Ipolyfödémes Nagytúr – Pl. Vozokany
26. f. Ipolyfödémes – Čata N. Tekov – Nagytúr
27. f. P. Ruskov – Ipolyfödémes Nagytúr – Ipolyvisk

Területi bajnokság  – III. osztály – délkelet

20. f. Ipolypásztó – Tompa Lontó – M. Ludince
21. f. Farná – Ipolypásztó Lontó – szünnap
22. f. Ipolypásztó – Ipolyszakállos Sikenice – Lontó
23. f. T. Lužany – Ipolypásztó Lontó – Gyerk

20. f. Felsőszemeréd – Hronovce Gyerk – Ipolyszak.
21. f. Tompa – Felsőszemeréd T. Lužany – Gyerk
22. f. Felsőszemeréd – Farná Gyerk – M. Ludince
23. f. Ipolyszakállos – Felsőszemeréd Lontó – Gyerk

20. f. Egeg – szünnap Ipolypásztó – Tompa
21. f. Hronovce – Egeg Tompa – Felsőszemeréd
22. f. Egeg – Tompa Egeg – Tompa
23. f. Farná – Egeg Tompa – Hronovce

20. f. Gyerk – Ipolyszakállos 20. ford.: május 7., 13.30
21. f. Ipolyszakállos – Málaš 21. ford.: május 14., 13.30
22. f. Ipolypásztó – Ipolyszakállos 22. ford.: május 21., 14.00
23. f. Ipolyszakállos – Felsőszem. 23. ford.: május 28., 14.00

Szikora Gábor
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