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A TARTALOMBÓL

TELJESÜL
A DEMÉNDIEK ÁLMA?

Miről olvashatunk
a Hontianske listyben

Danis Ferenc Pong-
   rácz Lajos-díjas   4. oldal
A szülőföldünkért
   tenni kell   6. oldal
Iskoláink életéből    7–13. old.

Karatezőink
   külföldi sikerei 24. oldal

Honti Corvin Kör 16. oldal

Kristályosodó
   együttműködés 17. oldal

Gyöngyösön is Ipoly-
   ság volt a példa      14. oldal

Szavazókörök és vá-
   lasztási helyiségek   2. oldal

Megkésett díjátadás Zábrády
Károlynak

Az ipolysági képviselő-testület tava-
lyi nov. 30-i ülésén ítélte Zábrády Ká-
roly festőművésznek az Ipolyság Vá-
ros Díszpolgára címet. Mivel a művész
betegsége miatt a tavaly decemberi díj-
átadáson nem vehetett részt, ezért a pol-
gármester csak mostani ipolysági láto-

gatása alkalmával adhatta át a festőmű-
vésznek /képünkön jobboldalt/ a dísz-
polgárságot tanúsító okiratot és plaket-
tet. A művésznek ezúton is szívélyesen
gratulálunk, további jó egészséget és
sok alkotó évet kívánva.

-ly-

Ipolyság–Vác sport-
   találkozó 19. oldal

Megszoktuk, mint
   Debrecen az égést 22. oldal
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Postaláda – névtelen vonal

Készül Ipolyság
településfejlesztési koncepciója

A 333/2004 sz., az SZK Nemzeti Tanácsába történő vá-
lasztásokról szóló törvény 12. §-a értelmében a 2006. június
17-én /szombaton/ 7.00 órától 22.00 óráig tartandó parla-
menti választásokra Ipolyság polgármestere 8 szavazókört
és 8 választási helyiséget jelölt ki. Ezek a következők:

1. számú szavazókör – Homoki Óvoda, Ipolyság, Honti
út 45. sz.

2. számú szavazókör – Városi Hivatal, Ipolyság, Fő tér
1. sz.

3. számú szavazókör – Egyházi Alapiskola, Ipolyság,
Bartók Béla tér 3. sz.

4. számú szavazókör – IV. sz. Óvoda, Ipolyság, M. R.
Štefánik tér 14. sz.

5. számú szavazókör – Gimnázium, Ipolyság, Ifjúsági
utca 22. sz.

6. számú szavazókör – II. sz. Szlovák Alapiskola, Ipoly-
ság, E. B. Lukáč u. 6. sz.

7. számú szavazókör – Kultúrház, Tesmag 93. sz.
8. számú szavazókör – Kultúrház, Pereszlény

Az egyes szavazókörökben a következő utcák lakói vá-
lasztanak:

1. szavazókör: Honti út, Vágóhíd, Madách I., Pongrácz
L., Kórház, Kuzmány, Siposs A., Kertész, Erdei, Bernecei,
Vasút u.

2. szavazókör: Fő tér, Tabán, J. Kráľ, Malom, Rózsa,
Sládkovič, J. Jesenský, Petőfi és a Május 1. u.

3. szavazókör: Tesmagi út, Hviezdoslav, Sznf, Kápta-
lan, Iskola, II. Rákóczi F., Várhegy, E. B. Lukáč,  Rotarides,
Nálepka kap., Kalvária, Park u. és a Bartók B. tér

4. szavazókör: Gyürky A., Gr. Széchenyi I., Szondy
Gy., Thuróczy /25., 27., 29., 31., 33. sz./ és a Mikszáth K.
u. /1–14. sz./

5. szavazókör: M. R. Štefánik tér, Mikszáth K. /15., 16.
sz./, Ľ. Štúr, Északi, Ifjúsági, Temető, Békevédők és a Mó-
ricz Zs. u.

6. szavazókör: M. M. Hodža, Fegyverneki, J. Smrek,
Borászok, Hangyás, Vajanský, Akác, A. Kmeť, Szokolyi
A., Pincék, Olvári út , Thuróczy /kivéve: 25., 27., 29., 31.,
33. sz./, B. Němcová és a Thúry Gy. u.

7. szavazókör: Tesmag
8. szavazókör: Pereszlény
Választók száma: 6498

Lőwy János mérnök
Ipolyság polgármestere

Szavazókörök és választási
helyiségek kijelölése

A városháza előcsarnoká-
ban elhelyezett postaládában
talált olvasói észrevételekre vá-
laszolunk.

Egy fényképekkel illuszt-
rált levélben arra figyelmez-
tetnek, hogy a Tabán lakóte-
lepi volt iskola épületének te-
tejét a gyerekek játszótérnek
használják.

– A képek valóban ezt iga-
zolják. Kár, hogy a levélíró nem
telefonált be azonnal a hivatal-
ba, esetleg a városi rendőrségre,
így mindjárt tudtunk volna in-
tézkedni. Különben már több-
ször voltak figyelmeztetve a
gyerekek, hogy nincs mit keres-
niük a volt iskola területén. Saj-
nos, nem állhat rendőr minden
tűzlétránál, ezért is köszönettel
fogadunk minden észrevételt,
amennyiben időben eljut hoz-
zánk.

*
A következő levélben kö-

szönetüket fejezik ki az alul-
írottak a városi hivatalnak,
hogy a temető lejáratával kap-
csolatos kérésük meghallga-

tásra talált.
– Minden hozzánk érkezett

észrevételt, ill. kérést kivizsgá-
lunk, és amennyiben az indo-
kolt, a város anyagi lehetőségei
szerint azoknak igyekszünk ele-
get tenni.

*
A Temető utcában lakók

kérik a városi hivatal közben-
járását egy konkrét eset ki-
vizsgálását kutyatartás ügyé-
ben.

– Ipolyság város statútuma
valóban rendelkezik a kutyatar-
tás feltételeiről lakott területen
belül. A levélben említett esetet
munkatársaink kivizsgálják, és
az érvényes helyi rendelet alap-
ján fogunk eljárni a kutya gaz-
dájával szemben.

*
A Pereszlény felé vezető

Ipoly-hídon elhelyezett vízve-
zeték meghibásodására fi-
gyelmeztet egy levélíró.

– Természetesen tudomá-
sunk van a csőrepedésről, amit
jeleztünk is a vízművek felé. A
szakemberek szerint egy anyag-

hibás acélcső az oka a szivár-
gásnak, amelyet jobb minőségű
műanyagcsővel kell helyettesí-
teni. Ehhez viszont egy speciá-
lis alkatrész szükséges, s ennek
beszerzése több hétig is eltart.

További észrevételeiket, kér-
déseiket elektronikus postán is
elküldhetik. E-mail címünk:
prednosta.msu@sahy.sk.

Lendvay István
a vh elöljárója

A képviselő-testület 40. so-
ros ülésére május 31-én került
a polgármester vezetésével.

A megnyitó, az esedékes ha-
tározatok ellenőrzéséről szóló
jelentés és az interpellációk u-
tán a képviselők tudomásul vet-
tek néhány jelentést.

Jóváhagyták, hogy a város és
a kórház a váci partnereikkel
egy nonprofit közhasznú társa-
ságot alapítson a tervezett be-
tegellátó szociális intézmény
működtetésére. Ugyancsak jó-
váhagytak néhány eladási, ill.
bérbeadási szerződést.

Az eredeti napirendet az ülés
elején 3 további programpont-
tal bővítették. Dr. Letenyei
László vázolta a településfej-

lesztési koncepció keretében
kidolgozandó városrendezési
terv elkészítésének szempont-
jait, kiemelve, hogy ez a munka
egy EU-s pályázaton nyert ösz-
szegből készül el.

Az ülésen Petrezsil László
röviden ismertette azokat az el-
képzeléseket, amelyek a Fő téri
gépjárműforgalom új szempon-
tok szerinti megoldását tennék
lehetővé.

A polgármesteri kezdemé-
nyezésekről szóló tájékoztató
és a néhány mondatos általános
vita után az ülés polgármesteri
zárszóval ért véget.

/Az ülésről bővebben a Hon-
tianske listy hasábjain olvashat-
nak./ -š-

mailto:prednosta.msu@sahy.sk
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Minden kedden 17.00-tól nők tornagyakorlata /könyvtár/
Szerdánként 17.00-tól a nyugdíjasklub nőtagjainak torna-

gyakorlata a városi könyvtárban

Események, tárgyalások,
kezdeményezések a városházán

Értesítjük városunk lakosságát, hogy a
Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsába
történő választások /június 17-én, szomba-
ton, 7.00 órától 22.00 óráig/ választói név-
jegyzéke megtalálható az Ipolysági Városi

Választási értesítés

Jún. 3., 10.00 – Gyermeknap a homoki szabadidőközpont-
ban /Sóderos/

Jún. 7., 9.00 – Nyugdíjasok találkozója Pálinkás Tibor
múzeum- és galériavezetővel a múzeumban

Jún. 9., 17.00 – A Csemadok Ipolysági Alapszervezetének
pünkösdi műsora a Bartók Béla téri Menora Saag
Centrum Artisban

Jún. 14-től július 18-ig – Pueri Fabri 2006 – kiállítás a
nemzetközi gyermekrajzverseny alkotásaiból a
Simonyi Lajos Galériában

Jún. 14. 9.00 – Városi olimpia óvodások részére a sport-
pályán

Jún. 24., 14.00 – A 30 éves Wecker jubileumi koncertje a
szabadtéri színpadon

2006-ban
Hazásságot kötöttek

Május 6.  –  Záhorský Szilvia és Zsolnay Zoltán
Május 13.  –  Stanislava Moravčíková és Štefanek Erik
Május 20.  –  Benyus Milota és Podhora Marcel
Május 31.  –  Mézeš Lívia és Kardoš Mário

Ipolysági újszülöttek
Hegedűs Korina  –  2006. április 30.
Didiáš Evelyn  –  2006. május 2.
Fajčík Viktor  –  2006. május 3.
Morvay Kevin  –  2006. május 8.
Žirko Martin  –  2006. május 15.
Boldiš Daniel  –  2006. május 19.

    Elhunytak
Petráš Rudolf /* 1934/  –  április 27.
Školkay Gizella /* 1919/  –  április 29.
Hrušovský Rudolf /* 1932/  –  április 30.
Kövesdy Mária /* 1920/  –  május 4.
Karvai Ilona /* 1921/  –  május 5.
Krekáč Roland /* 1973/  –  május 5.
Gyurász Lajos /* 1912/  –  május 9.
Rádi Erzsébet /* 1927/  –  május 15.
Breznik Erzsébet /* 1928/  –  május 23.
Szárszoi István /*1921/  – május 25.

– Lőwy János mérnök, polgármester és Lendvay István
mérnök, elöljáró Pavel Buckoval, a LIDL üzletlánc képviselő-
jével tárgyalt a tervezett ipolysági bevásárlóközpont építéséről
/ápr. 27./.

– A városházán tartotta tárgyalását a Hont-Ipoly Menti Köz-
ségek Társulása a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos továb-
bi teendőkről /május 2./.

– A parlamenti választások ipolysági szavazókörei bizottságai-
nak tagjai a polgármester előtt letették hivatalos esküjüket /máj. 2./.

– A város és a kórház vezetősége a váci kórház vezetőivel tár-
gyalt a két intézmény közötti együttműködésről /május 4./.

–A polgármester a Lévai Szociális Biztosító igazgatójával
tárgyalt a kórház adósságának rendezési módjáról /május 5./.

– Városunk vezetői középiskolás fiatalokkal találkoztak, és
korvonalazták a fiataloknak a közéletbe történő aktívabb bekap-
csolódása lehetőségét /május 11./.

– A vároházán megbeszélést folytattak a tesmagi gázvezeték-
hálózat és a pereszlényi vízvezeték-hálózat építésének beruházó-
jával /május 25./.

–A polgármester részt vett a Nyugat-szlovákiai Vízművek
közgyűlésén /május 26./.

– Városunk vezetői részt vettek a Kemence község alapításá-
nak 850. évfordulója tiszteletére rendezett emlékünnepségen
/május 27./.

– Lőwy János mérnök a Szlovák Vasúttársaság képviselőivel
tárgyalt az Ipolyság–Drégelypalánk vasútvonal lehetséges felújí-
tásáról, valamint a közlekedés újraindításának lehetőségéről az
Ipolyság–Zólyom szakaszon /május 30./.

– A városházán aláírták a tesmagi gázvezeték-hálózat építésé-
ről szóló szerződést. A kivitelező, a lévai EKOFORM /a közbe-
szerzési pályázat nyertese/, azonnal megkezdi a munkát, amit
még ebben az évben be szeretnének fejezni /június 2./. -ly-

Hivatal 3-as számú irodahelyiségében, ahol
munkanapokon 8.00-tól 15.00 óráig kérhe-
tik az esetleges változások bejegyzését. A-
mennyiben más körzetben szeretnének
választani, itt kérhetik ki május 18-ától

Lőwy János mérnök és Michal Kupča, az EKOFORM
ügyvezető igazgatója a tesmagi a szerződés aláírása közben

június 15-éig a szavazóigazolványt is. A
szavazókörök utcákra való beosztását meg-
találják a városi hivatal hirdetőtábláján is.

Dr. Zsolnay Ernő
a közigazgatási osztály vezetője
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Rozsnyón március 25–26-án
a Szlovákiai Magyar Pedagó-
gusok XII. Országos Találko-
zóján a regionalitás volt a köz-
ponti téma. Lényegében arról
volt szó, hogyan szervezzük
meg egy bizonyos térségben a
szlovákiai magyar nemzeti kö-
zösség oktatási struktúráját, is-
kolahálózatát, s a jelenlegi poli-
tikai, gazdasági, szociális és de-
mográfiai helyzetben melyek
lehetnek a legoptimálisabb, kö-
zösségünk jövőjét pozitívan be-
folyásoló meglátások. Egy biz-
tos: a siker alapja a települések
önkormányzatainak, vezetőinek
szoros, önzetlen, hiúságmentes
együttműködése. Ugyanez vo-
natkozik az egyes nagyobb tele-
pülések, de az egész régió in-
tézményvezetőinek kapcsolatá-
ra is. A jószomszédság, moder-
nebb szóhasználatban a jó re-
gionális együttműködés, segítő-
készség bizonyára minden részt
vevő település, szervezet és in-
tézmény hasznára válna. A rossz
szomszédság ugyanis nem csak
török átok.

A régió napjainkban nagyon
felkapott, divatos, sőt talán már
agyoncsépelt szó, amely sokszor
szinte súlytalanul, tartalmatla-
nul röppen ki a szánkon. Ha a
határokon is átnyúlik – vagyis
európai értelmezésben –, elsöp-
ri a XX. század eleji nemzeti
kapzsiság következményeként
kialakított nemzetállami hatá-
rokat. Baj lenne, ha csak a tőke
terjeszkedésének adna táptalajt,
lehetőséget. Megítélésem sze-
rint a régió az emberi élet álta-
lános gazdagításának legyen a
terepe.

Az utóbbi másfél évtizedben
számos regionális szervezet, tár-
sulás született. Sajnálatos, hogy
a kezdeti nekibuzdulás, a vehe-
mens nekilendülés után sok kö-
zülük formálissá szikkadt – pa-
pírfogyasztó, jegyzőkönyv- és
szöveggyártó irodazuggá sor-

vadt. Az íróasztal, a számítógép
dominál az érdemi terepmunka
rovására. Gyakran a delegált
vagy választott vezetők sem tud-
nak kézzelfogható információ-
kat adni az érdeklődő polgár-
nak a szervezet munkájáról.
Néhány közülük munkahely-
pótló szervezetté apadt.

Úgy látszik, nem vagyunk –
főleg mentálisan – felkészülve
a gyümölcsöző regionális, illet-
ve közösségi munkára. Valószí-
nű, hogy térségünk egyik alap-
vető gyengéje a rendszeresített
együttműködésre való képtelen-
ség vagy annak egyszerű nem a-
karása. Az együttműködés szer-
vezése, gondozása ugyanis bi-
zonyos önáldozattal jár. Erre
pedig sok feladatvállaló /nem-
csak funkcióvállaló/, önáldo-
zatra is képes egyéniségre van
szükség. Csak példaként emlí-
tem, hogy Ipolyságon nincs tár-
sulásuk, szervezetük a helyi vál-
lalkozóknak. Mindegyikük in-
kább a magányos farkas, az e-
gyéni ügyeskedés útját választ-
ja, s azt hiszi, hogy csakis ő ta-
lálhatja meg a nyílást az arany-
bányához.

Minden téren sürget a hely-
zet: nem szabad elodázni az e-
gyüttműködés lehetőségeit. Kü-
lönösen vonatkozik ez régiónk
nemzetiségi oktatási helyzetére.
Amikor már dőlnek a falak, ak-
kor bizonyára későn jönnek a
mentő kézfogások. A közöny s
az a fajta felfogás, hogy engem
még személyesen nem veszé-
lyeztet a helyzet, rombolja a kö-
zösségben rejlő ösztönös építő
szellemet. Haszonleső ügyes-
kedők nem fogják megoldani a
problémákat. Van rá példa vá-
rosunkban is. Annak idején sok
illetékes hidegvérű cinikus kül-
ső szemlélőként nézte városunk
mezőgazdasági szövetkezeté-
nek és vezetőségének tragikus
vergődését. Pedig ennek a vá-
rosnak ma is jól jönne egy mű-

A Pongrácz Lajos Társaság
a Magyar Közösségi házban
2006. május 12-én tartott ün-
nepi ülésén adta át Lendvay Ti-
bor elnök Danis Ferenc mér-
nöknek /képünkö jobbról/az
idei Pongrácz Lajos-díjat.

Danis Ferenc az idén, január
18-án töltötte be 75. életévét.
Egegen született, az ipolysági
gimnáziumban érettségizett,
majd a Nyitrai Mezőgazdasági
Főiskolán szerzett mérnöki dip-
lomát. 1960-ig az Ipolysági Já-
rási Nemzeti Bizottság mező-
gazdasági osztályán dolgozott,
majd a mezőgazdasági techni-
kum tanára, később pedig 1995-
ig, nyugdíjba vonulásáig az in-
tézet igazgatója. 1960-tól 1994-
ig a városi nemzeti bizottság,
ill. a városi önkormányzat kép-
viselője.

Szakmai tevékenysége mel-
lett sokoldalú társadalmi mun-
kát is végzett. Iskolamúzeumot
alapított, részt vett a Honti Mú-
zeum és Galéria Baráti Köre, a

Regionalitás

ködőképes mezőgazdasági ü-
zem.

A nagyobb bajokat elkerü-
lendő föltétlenül szükséges,
hogy régióban is gondolkodva

lépjenek az illetékesek, hogy a
jövőben ne kelljen tehetetlenül
bámulnunk a semmire vagy ne-
tán a másokéra.

Korpás Pál

Honti Múzeum, valamint a Si-
monyi Lajos Galéria megalapí-
tásában, egy ideig a vezetésüket
is ellátta. A Csemadokban is se-
rénykedett, szerkesztette a Hon-
ti Lapokat, amelybe számos
cikket is írt, s mindmáig gazda-
gítja írásaival. Helytörténeti ku-
tatásainak eredményeit folyó-
iratokban és önálló kiadvá-
nyokban is publikálja. Alapító
tagja az Ipolyság Város Pecsét-
je alapítványnak és a Pongrácz
Lajos Társaságnak. A város
krónikásaként szinte rendszere-
sen tart előadásokat Ipolyságról
és környékéről. 2001-ben meg-
kapta Ipolyság Város Díját.

A felsoroltak azt bizonyítják,
hogy mély lokálpatriotizmusa
újabb és újabb feladatok meg-
oldására sarkallja. A magam és
szerkesztőtársaim nevében azt
kívánom neked, Feri bátyám,
hogy még sokáig éltessen ez a
lankadatlan láng!

Korpás Pál

Danis Ferenc mérnök az
idei Pongrácz Lajos-díjas
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XIV. Pueri Fabri
Balassagyarmaton májusban értékelték a Pueri Fabri 2006

nemzetközi diákrajzversenyre benyújtott alkotásokat. A zsűri
döntése értelmében a következők kaptak díjat.

Alapiskolások kategóriája
I. korcsoport: 1. Morva Zsófia /FFEAI, Ipolyság/, 2. Sikora

Klaudia /Diósjenő, Magy./, 3. Erika Dobroviczká /Zselíz/.
II. korcsoport: 1. Molnár Emőke /Zselíz/, 2. Báránkó Eszter

/Varsány, Magy./, 3. Bukor Júlia /FFEAI, Ipolyság/.
III. korcsoport: 1. Tauber Ramóna, 2. Turczi Réka, 3. Káda-

si Norbert /valamennyi FFEAI, Ipolyság/.
Művészeti iskolák kategóriája

I. korcsoport: 1. Kuszala Rudolf /Párkány/, 2. Barbora Hron-
čeková /Nagykürtös/, 3. Pálffy Ágnes /Ipolyság/.

II. korcsoport: 1. Alexandra Hriagyelová /Ipolyság/, 2. Far-
kas Enikő /Ipolyság/, 3. Antal Lilla /Szécsény, Magy./.

III. korcsoport: 1. Eva Fajčíková /Ipolyság/, 2. Bánkuti Dal-
ma /Balassagyarmat/, Magy./, 3. Marsiczki Roland /Balassa-
gyarmat, Magy./.

Balassagyarmat város polgármesteri díját  Gábor Antal /Ipoly-
sági Művészeti Alapiskola/, míg Ipolyság város polgármesteri
díját Bárány Anita /Rózsavölgyi Márk Művészeti Iskola, Szé-
csény, Magy./ kapta.

-cl-

Dr. Kecskeméti Tibor, a budapesti
Magyar Természettudományi Egyetem

A Börzsönyről – mély szakértelemmel
Az ipolysági Honti Múzeum és Galéria

Baráti Köre sajátos csemegével kedveske-
dett tagságának és az érdeklődőknek má-
jus 9-én a Magyar Közösségi Házban.

címzetes főigazgató-helyettese bemutatta
dr. Hála Józsefnek, az ELTE Néprajzi Tan-
széke tanárának és munkatársainak Bör-
zsönyvidék II. című kiadványát. A könyv
kapcsán szólt a Börzsönyben végzett föld-
tani kutatások eredményeiről. Lebilincse-
lően szemléletes előadásmódjával, a lai-
kusok számára is világos stílusával még
jobban megszerettette hallgatóságával a
naponta szemünk előtt pompázó Bör-
zsönyt. Olyasmiről is tudomást szerez-
tünk, hogy mennyi érték, érdekesség és sa-
játosság rejtőzik a hegység belsejében és
külszínén. Bizonyára lekötné – az ilyen
előadás – a kamaszkorú ifjúság figyelmét
is.

Dr. Hála József felvezető előadásában
főleg a Börzsöny néprajzi vonatkozásaira
összpontosított. A vidék nemcsak termé-
szeti értékekben bővelkedik, de gazdag
emberi tapasztalatokban is. Mondanivaló-
ját három rövidfilmmel szemléltette, me-
lyek kutatásainak eredményeit is rögzítik,
illetve illusztrálják. Az egyik a méhkere-
sés hagyományos módjáról, a másik a
hangyatojás gyűjtögetéséről, a harmadik
pedig a kővágók munkamódszereiről és
munkadalairól szólt. A filmek legfőbb ta-

Dr. Hála József

nulsága: az emberi leleményesség szinte
nem ismer határokat.

Az előadások és a vetítés után gondo-
latébresztő és lélekmelengető beszélgetés
következett. A vendégeknek Danis Fe-
renc mérnök köszönte meg az ihletett sze-
replést.

/korpás/
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A szülőföldünkért tenni kell

Kiknek az ösztönzésére,
milyen szándékkal és célok-
kal vállalta a jelölést a Ma-
gyar Koalíció Pártja képvi-
selőjelöltjeinek listáján? A
közvélemény-kutatók sze-
rint az MKP az előrehozott
választásokon is bekerül az
SZK Nemzeti Tanácsába. Ön
szerint milyen a valószínű-
sége, hogy kormányzati sze-
rephez is jut?

– Kissé meglepően hang-
zik, de a jelölésem engem is
váratlanul ért, mivel nevem az
MKP Pozsony-járási jelöltál-
lító közgyűlésen hangzott el,
s mert én eddig is a szórvány-
magyarság és a hölgyek szó-
szólójaként küzdöttem, akik
közül eddig kevesen voltak je-
len a politikában, de rátermett-
ségüket többször is bizonyí-
tották. Ezért is vállaltam a je-
lölést, és a közgyűlés bizalmat
szavazott. Figyelemmel kísér-
ve a belpolitikai eseményeket,
nem szeretnék jóslatokba bo-
csátkozni, hiszen nagyon sok
függ a választóktól, s ezért ar-
ra kérem polgártársaimat, vál-
laljuk önmagunkat! Éljünk a
jogainkkal! Sorsunk a kezünk-
ben van, szavazóink döntenek
arról, milyen lesz a jövőnk.

Sikeres megmérettetés e-

setén a lakókörnyezete, -he-
lye /Pozsony/ milyen gond-
jait tolmácsolná a parla-
mentben?

– Pozsonynak, mint min-
den fővárosnak, számtalan
gondja, de előnye is van. Föld-
rajzi helyzetéből adódóan fő-
leg gazdasági téren. Jelenleg
Pozsony minden városkerüle-
tében vannak MKP-s képvise-
lők, így ki-ki közvetlen lakó-
helye szerint képviselheti ér-
dekeinket. Úgy gondolom, si-
keres megmérettetésem ese-
tén, parlamenti képviselőként
az egyes lakónegyedekben
felmerülő igényeinket jobban
érvényre tudnám juttatni, fel-
használva eddigi megyei kép-
viselőként szerzett tapasztala-
taimat. Pozsony mindig is há-
rom nyelvű város volt, és ki-
használva földrajzi helyzetét,
a hármas határ adta lehetősé-
geket – mind a gazdasági,
mind a kulturális életben –
csak idő kérdése, hogy a város
gravitációs ereje kiterjedjen a
szomszédos Ausztria és Ma-
gyarország régióiba /Mosony
és Hainburg irányába/.

Milyennek látja Ipolyság-
nak mint regionális központ-
nak a helyzetét gazdasági,
oktatásügyi és kulturális

szempontból? Mit szeretne
tenni ipolysági származású
képviselőként szülővárosa
felemelkedéséért?

– Ipolyság mindig is az
Ipoly mente természetes köz-
pontja volt, Hont megye szék-
helye, s mint ilyennek regio-
nális hatása az országhatáron
túl is érvényesül. Nézetem
szerint most az egyesült Euró-
pában az eddig létező mester-
séges határoknak már nem
lesz szerepük. Ebből a lehető-
ségből indulnék ki, kihasznál-
va a város földrajzi fekvését,
történelmi múltját és kapcso-
latatit, kitűnő természeti a-
dottságait. Mivel a város ön-
erőből nehezen jut pénzfor-
ráshoz, a hangsúlyt a „kívül-
ről” jövő EU-s támogatások
kihasználására helyezném, a-
mire komoly esélyeink van-
nak. Ezek segítségével szeret-
ném fellendíteni a város és
környéke gazdasági, oktatás-
ügyi és szociális helyzetét, és
az idegenforgalmat. Tapaszta-
latból tudom, hogy az embe-
reknek jó ötleteik vannak, de
a kis- és középvállalkozók a
különböző projektek megpá-
lyázásakor sokszor „elvesz-
nek” a bürokrácia útvesztőjé-
ben, belefáradnak a bonyolult

Melicher Marianna Ipoly-
ságon született, itt járt alap-
iskolába, majd 1971-ben az
Ipolysági Magyar Tanítási
Nyelvű Gimnáziumban érettsé-
gizett. Szülei tősgyökeres Ipoly-
ságiak. Tagja volt a gimnázium
József Attila Irodalmi Színpa-
dának, alap- és középiskolás-
ként többször sikeresen szere-
pelt különböző szintű szavaló-
versenyeken. Érettségi után
mérnöki diplomát szerzett a
Pozsonyi Közgazdasági Főis-
kola mérnöki szakán. Anya-
nyelvén és a szlovák nyelven kí-

vül tárgyalóképes szinten be-
szél németül, franciául, oroszul

és angolul. Dolgozott az Okta-
tásügyi Minisztérium külügyi
osztályán, majd hírfordítóként
a Szlovák televízióban, később
a Szlovák Gázművekben mint
a pótalkatrészek behozatalával
megbízott referens. Számos
külföldi útján alaposan megis-
merte az Európai Uniót, annak
struktúráját és a régiók együtt-
működésének lehetőségeit.

Pozsony-Lamač körzetében,
mostani lakóhelyén, megszer-
vezte az MKP alapszervezetét,
melynek jelenleg is elnöke. E-
mellett az MKP Pozsony-járási

kérvények kitöltésébe és meg-
fogalmazásába. A pályázatok
elnyeréséhez ugyanis igénye-
sen megírt projektekre van
szükség. Felhasználva e téren
szerzett eddigi tapasztalatai-
mat, létrehoznék városunkban
egy regionális képviselői-ta-
nácsadói irodát, mely közvet-
len kapocs lenne Pozsony és
az EU-pénzforrások között.

Magyarként, MKP-tag-
ként és nőként milyen sajá-
tos feladatokat vállalna fel
mint parlamenti képviselő?

– Magyarként, MKP-tag-
ként számomra az MKP prog-
ramja a mérvadó. Terveim va-
lóra váltásához mindenekelőtt
a választópolgárok segítségé-
re van nagy szükség. Remé-
lem, hogy az előrejelzések el-
lenére nagyobb lesz a szava-
zókedv, és az MKP szimpati-
zánsai megfelelő számban já-
rulnak az urnákhoz, növelve
az MKP parlamentbe jutásá-
nak esélyét. Hölgy létemre ed-
dig sem futottam el a rám bí-
zott feladatok elől.

Tisztelt polgártársaim, él-
jenek a jogainkkal, kezünkben
a sorsunk, Önök döntenek!

Köszönöm a válaszokat.

Korpás Pál

titkárnője volt, s 2002-től egy
választási időszakban a Po-
zsony megyei önkormányzat
képviselője. Itt főleg a határon
átívelő együttműködés és az i-
degenforgalom fejlesztését szor-
galmazó bizottság tagjaként fej-
tett ki aktív tevékenységet. Je-
lenleg kormányhivatal közpon-
ti fordítórészlegén dolgozik.

Tekintettel arra, hogy elvál-
lalta a parlamenti képviselő-je-
löltséget, néhány kérdéssel pró-
báljuk közelebb hozni olvasó-
inkhoz politikai-közéleti elkép-
zeléseit.
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O K TAT Á S

Nagy örömömre szolgál,
hogy a Pongrácz Lajos Alap-
iskola háza tájáról ismét csodá-
latos eredményekről számolha-
tok be. Iskolánkon sosem volt
hiány jó képességű, kiemelkedő
teljesítményeket elérni képes
tanulókból. Matematikából a
tavalyi év járási és országos el-
ső helyezéseit nem könnyű do-
log felülmúlni, hiszen három ki-
vételes képességű tanulót bú-
csúztattunk a kilencedik évfo-
lyamból. Tanulóink azonban
„biztosítottak” minket arról,
hogy van utánpótlás iskolán-
kon, ami a matematikai verse-
nyeket illeti.

A Kenguru nemzetközi
matematikai verseny díjki-
osztójára Komáromban a Selye
János Gimnázium dísztermé-
ben került sor. Nagy örömünkre
négy diákunk végzett az élme-
zőnyben. Gál Dániel (3. o.) az
5. helyet, Fábián Vivien (3. o.)
a 2. helyezést szerezte meg. A
negyedikesek kategóriájában
Pecsérke Gábor 3. lett. A hete-
dikesek között iskolánk tanuló-
ja győzedelmeskedett: Tóth
Nikolas lett a legjobb.

A Zrínyi Ilona Matemati-
kai Versenyen Párkányban vet-
tünk részt, legszebb eredmé-

nyeinket Pecsérke Gábor (3.
o.) érte el, a 7. helyen végzett,
Kovács Dániel (9. o.) 8. lett,
Márton Mátyás (4. o.) a 10.,
Saróka András (8. o.) a 9., míg
Gál Dániel (3. o) a 17. helye-
zéssel büszkélkedhetett.

Díjzápor matematikából

A Pitagoriász matematikai
verseny járási fordulóiból sem
tértünk haza üres kézzel. A felső
tagozatosok mellett alsósaink is
„kimutatták foguk fehérjét”.
Dobogós helyezésekkel tért ha-
za Oros Máté (3. o.), aki az 1.

helyen végzett, Pecsérke Gá-
bor (4. o.) pedig 2. lett. Már-
ton Mátyás (4. o.) a 7. helye-
zést érte el. Záchensky Berna-
dett (hetedik évfolyam) zárta
sikeres megoldóként a versenyt
előkelő helyezéssel. A nyolca-
dikosok közül mindkét tanu-
lónk az eredménylista elején
szerepel: Saróka András a 4.,
Klacso Róbert a 2. helyen
végzett.

A matematikai olimpia já-
rási fordulójában is győztest
avathattunk. A hatodik évfo-
lyamot Kovács Veronika kép-
viselte, aki sikeres megoldója
a feladatoknak, Záchensky
Bernadett (7. o.) is sikeresen
oldotta meg a feladatokat, ki-
érdemelve ezzel a 10. helyet. A
nyolcadikos fiúk – Klacso Ró-
bert és Saróka András – egy-
aránt sikeres megoldói a meg-
mérettetésnek, és legnagyobb
örömünkre Saróka András
megnyerte a versenyt.

Iskolánk minden diákja és
pedagógusa büszke arra, hogy
legjobbjaink méltón képviselik
közösségünket, tudásukkal rá-
mutatva az intézményünkben
folyó munka hatékonyságára és
eredményességére.

Póczik Mária

Balról: Gál Dániel, Pecsérke Gábor, Tóth Nikolas

A Pongrácz Lajos Magyar Tanítási
Nyelvű Alapiskola énekkara 2006. május
12-én és 13-án énekkari összpontosításon
vett részt a palásti Ivánka-kastélyban.

A pénteki nap nagy része hangképzés-
sel és kóruspróbákkal telt. A délutáni mun-
ka után egy kis mozgás következett. A gye-
rekek megtekintették a falut s annak neve-
zetességeit. A két nap tehát nagyon hasz-
nosan és vidáman telt el. Képünkön az
énekkar tagjai s a két vezető látható, Zol-
cer Erika és Fojtík Renáta.

-lt-

Énekkari
összpontosítás

Paláston
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A Fegyverneki Ferenc Egyházi Alapiskola és
Nyolcéves Gimnázium életéből

Nagy taps nekik!

Hogy kiknek? Iskolánk diákjainak, akik
bejutottak a Tompa Mihály Vers- és Próza-
mondó Verseny kerületi fordulójába. Név
szerint: Soltész Krisztina /3. o./, Karvai
Barbara /3./, Pálffy Ágnes /4./, Köpön-
cei Csilla /7.G/, Balázs Martina /8.G/.

A verseny napján az iskola diákjai egy
emberként drukkoltak az őket képviselő

tanulóknak. Reggeli imájukat a versenyző-
kért ajánlották fel. Fohászuk meghallga-
tásra talált, ugyanis Karvai Barbara 3.
osztályosként másodszor jutott el az orszá-
gos elődöntőbe. Míg a tavalyi évben a vers
kategóriában lett országos 2. helyezett, az
idén mindkét műfajban a legjobbnak bizo-
nyult. Az alapos, következetes munka fel-
készítőjével, Lomen Zsuzsával, meghoz-
ta gyümölcsét.

A nagy megmérettetésre Rimaszombat-
ban került sor április 28-án. Az elődöntő-
kön vers kategóriában 18 szavaló, míg pró-
zában 17 versenyző mérte össze tehetsé-
gét. Az idén a zsűri a tavalyi 6 helyett csu-
pán 4 tanulót juttatott a döntőbe. A mi Bar-
baránk továbbjutott. Hogy melyik kategó-
riában? Az idén prózában. Lampl Zsuzsan-

na Móki regényt ír című meséjét adta elő,
amellyel a döntőben a XV. Tompa Mihály
Országos Vers- és Prózamondó Verseny
2. helyezését érte el. A zsűri értékelésében
külön kiemelte, hogy Barbara az egyetlen
a versenyzők közül, aki mindkét kategó-
riában eljutott az országos elődöntőbe. Ha
6 versenyzőt juttathattak volna tovább,
Barbara mindkét műfajban döntős lett vol-
na. Petrécs Anna színművésznő megje-
gyezte, hogy egy ilyen tehetséget két kéz-
zel kell védeni és ápolni mind a pedagó-
gusnak, mind a szülőnek. A díjazottak és
felkészítőik könyvjutalomban részesültek.
Vasárnap a délelőtti órákban fáradtan, de
a sikertől feltöltődve tértek haza városunk-
ba.

Barbara, nemcsak iskolánk, hanem vá-
rosunk, Ipolyság is büszke rád! Taps ne-
ked! Nagy taps!

Immár 5. alkalommal rendezték meg az
Ipoly-völgye Diáksportnap elnevezésű ta-
lálkozót. Az idei helyszín Kemence volt.
A versenyen 6 magyarországi és mindkét
ipolysági magyar tanítási nyelvű alapisko-
la részt vett. Iskolánk, a FFEAI és NYG,
mint mindig, az idén is teljes csapattal in-
dult a megmérettetésen. Nagyon örülünk,
hogy az összetett csapatversenyben – a ha-
gyományokhoz híven – ebben az évben is
harmadikok lettünk. Diákjaink az egyéni
számokban 5 aranyérmet, 6 ezüstérmet és
1 bronzérmet szereztek.

Futás: Fógel Kitti (6. o.) – 2. hely, Su-
chetka Zsófia (3.G) – 2.; magasugrás:
Varga Ildikó (4. o.) – 1., Kiš József (4. o)
– 1., Jakuš Tihamér (2.G) – 1., Velebný
Mária (2.G) – 3.; kislabdadobás: Černuš
Mátyás (3. o.) – 2.; asztalitenisz: Morva
Zsófia (3. o.) – 1., Mičko Gábor (3.G) –
1., Turczi Ákos (3. o.) – 2.; Pečérke Judit
(7. o.) – 2., Záhorský Zsuzsanna (8. o.)
– 2.

Ipoly-völgye Diáksportnap

O K TAT Á S

Gratulálunk a nyerteseknek, az egész
csapatnak, valamint felkészítőiknek, Mor-

va Évának és Zachar Zoltánnak.
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Erdei iskola

Iskolánkban 2006. május 12-én zajlott
a végzős osztály ünnepi ballagása. Hagyo-
mányainkhoz híven a ballagás idén is
szentmisével kezdődött az ipolysági római
katolikus templomban, ahol a ballagókat
Mahulányi József esperesplébános, Píri
Lajos iskolaigazgató, Baltazár Aranka,
a szülői szövetség elnöke, valamint alapis-
kolánk első osztályos diákja búcsúztatták.

Ezután a ballagók elbúcsúztak iskolánk
pedagógusaitól, a többi osztálytól és Kme-
tyo Anita osztályfőnök vezetésével meg-
látogatták a városi hivatalt, illetve az ipoly-
sági iskolákat.

Ballagás

Pueri Fabri nemzetközi rajzverseny,
Balassagyarmat

1. kat.: 1. Morva Zsófia
2. kat.: 3. Bukor Júlia
3. kat.: 1. Tauber Ramóna, 2. Turczi

Réka, 3. Kádasi Norbert
Katedra matematikaverseny, országos

döntő
1. Sasváry Nándor
Nemzetközi Kenguru Matematikaver-

seny, Felvidék
2. Pintér Miriam
Kráľove Šahy szlovák nyelvű szavaló-

verseny, országos döntő
C kat.: 1. Köpöncei Csilla
A nyerteseknek gratulálunk!

Alsó tagozatos tanulóink /2. és 4. évf./
osztályfőnökeik és nevelőnőik vezetésével
az idei évben is egy hetet töltöttek az erdei
iskolában. Az idei kirándulás helyszíne
Račkova dolina volt. A tanító nénik sok
hasznos és szórakoztató programot készí-
tettek a gyermekek részére. Besztercebá-
nyán lehetőségük nyílt közelebbről is meg-
ismerkedni a második világháborús tan-
kokkal, megtekintették a falumúzeumot
Vlkolinecben, ahol sok érdekes dolgot is
megtudtak a környék állatvilágáról. Ren-
geteget túráztak a közelben, meglátogatták
a važeci cseppkőbarlangot, felkapaszkod-
tak a közeli sífelvonó meredek pályáján
is. Egy hosszabb kirándulás során szemta-

núi lehettek a Tátra pusztulásának, majd
látogatást tettek a kézsmárki várban, s cse-
kély zsebpénzüket nagy élvezettel költöt-
ték el a poprádi üzletekben. A délutáni és
esti órákban sem tétlenkedtek: volt aka-
dályverseny, szalonnasütés, focizás és mé-
tázás is. Az utolsó este gyerekdiszkóval
búcsúztak a helytől, melyet mindannyian
annyira megkedveltek. Bár a honvágy 5
nap után sokukon eluralkodott, egyesek
mégis szívesen maradtak volna még egy
darabig. Mindenki elégedetten tért haza,
hisz tartalmas, programokban és élmé-
nyekben gazdag hetet tölthetett el a termé-
szetben. Köszönjük a szülők segítségét és
pozitív hozzáállását!

Anyanyelvünk
összeköt

Iskolánk diákjai idén is részt vettek az
Anyanyelvünk összeköt elnevezésű vers-
és mesemondó versenyen, amely Kemen-
cén került megrendezésre. Az alsó tagozat-
ról 6 versenyzőt indítottunk, s közülük ö-
ten kerültek a díjazottak közé.

Az elért helyezések
1. kategória – próza: 1. Hludík Krisz-

tián; vers: különdíj – Lauko Rebeca
2. kategória – próza: 1. Szrsen Csilla,

3. Soltész Krisztína; vers: 1. Pálffy Ág-
nes

Diákjaink eredményei
további versenyeken

O K TAT Á S



A Tompa Mihály Országos Vers- és
Prózamondó Verseny országos döntőjé-
re 2006. április 27-e és 30-a között ke-
rült sor Rimaszombatban. Csütörtökön
Tompa Mihály köztéri szobrának koszo-
rúzási ünnepségével kezdődött a ren-
dezvény. Az ünnepi beszédek után a
Kor-Zár együttes két tagja megzenésített
verseket adott elő. Iskolánkat Csicsó
Gyöngyi 4.F osztályos diáklány képvi-
selte, aki a pénteki elődöntő után beke-
rült a szombati döntőbe. A szervezők –

mint minden évben – most is sok kísérő
programmal készültek. Estéről estére
színvonalas előadásokat láthattunk. A
művelődési központban a Spektrum Ga-
léria kiállítását tekinthettük meg.

A döntőre a Városi Művelődési Köz-
pont színháztemében került sor. Az új
versenykiírás szerint a döntőben a ver-
senyzőknek mindkét szövegüket el kel-
lett mondaniuk. Ezzel az újítással a dön-
tő elhúzódott a késő délutáni órákig. Di-
áklányunk, Csicsó Gyöngyi, versmon-

dásban az előkelő 4. helyezést érte el.
Ezúton is gratulálunk neki.

*
A „Poznaj slovenskú reč” országos

döntőjének az Udvardi Összevont Kö-
zépiskola adott otthont 2006. május 10–
12-én.

Iskolánkból két tanuló jutott tovább
a kerületi fordulóból. A verseny három
részből állt: egy ismeretlen szöveg re-
produkálása, szövegszerkesztés mega-
dott témára (14 témából lehetett válasz-
tani), szövegszerkesztés előre megadott
5 kulcsszó segítségével. Mindkét diá-
kunk sikeresen vette az akadályokat.
Bella Róbert az országos döntőben a
rangos első helyet szerezte meg, míg
Rék Pál ötödik lett, de így is bekerült a
bronzsávba. Tudniillik a versenyzőket
az utóbbi években arany-, ezüst- és
bronzsávba sorolják. Ezen a versenyen
a magyar diákok nemcsak szlovák tudá-
sukat mérik össze, hanem kreativitásu-
kat és talpraesettségüket is. Az eredmé-
nyek is azt bizonyítják, hogy a sok mun-
ka meghozza gyümölcsét.

Török Mónika

Az Ipolysági Összevont Középiskola
II.P osztálya kétnapos kiránduláson vett
részt Sopronban és környékén. A ki-
rándulás napja május 22–23-a /hétfő-
kedd/ volt.

Fél nyolckor indultunk Ipolyságról
Alžbeta Kaňková tanárnővel és Mé-
száros Marian tanár úrral. Fél tíz körül
megérkeztünk Pannonhalmára. Itt meg-
tekintettük a pannonhalmi apátságot, a-
mi nagyon tetszett. Ezután Sopronba
mentünk, itt egy idegenvezető végigve-
zetett minket a városon, és megismerte-
tett minket Sopron történetével, vala-
mint érdekességeivel. Többek közt a
,,kecsketemplomot”, a Károly-lelátót és
egy régi vár romjait figyelhettük meg.

A Károly-lelátóról nagyon szép volt a
kilátás, még a Fertői tavat is lehetett lát-
ni. Az elszállásolás Sopron egyik kerté-
szeti iskolai kollégiumában volt, ahol fi-
nom vacsorát is fogyasztottunk. A vacso-
ra után megnéztük közelebbről is a Fer-
tői tavat. Itt kb. két órát tartózkodtunk,
lehetett sétálni, vásárolni és még játszani
is. 9 óra körül érkeztünk meg a kollégi-
umba, ahonnan még tettünk egy esti vá-
rosnézést, aztán mentünk aludni.

Másnap megtekintettük a nagycenki
kastélyt, majd végül a fertődi Esterházy-
kastélyt. A kastélyba csak 1 órakor lép-
hettünk be, addig szabad programunk
volt: lehetett vásárolni, sportolni és szó-
rakozni. Mi az utóbbit választottuk:

Oszoli Tamás nagyon jól elszórakozta-
tott mindenkit gitárjával és énektudásá-
val. Büszke lehet rá az iskola. Eltelt a
másfél óra, és mehettünk megnézni az
Esterházy-kastélyt. Itt egy nagyon szim-
patikus fiatalember kalauzolt minket, és
nagyon érdekes dolgokat mesélt. Na-
gyon elragadtató volt ez a kastély, ilyen
szépet még életemben nem láttam. A
hozzá tartozó birtok is nagyon szép és
nagy kiterjedésű volt. Gyönyörű nagy
kert vette körül a kastélyt, ahol százéves
fák álltak. Ez a látvány is magáért be-
szélt.

Elérkeztünk a kirándulás végéhez. 5
óra körül Ipolyságra érkeztünk. Szá-
momra felejthetetlen volt ez a kirándu-
lás, sokáig emlékezni fogok rá.

Tóth Arnold
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Sikereink a nyelvi versenyeken

Kirándulás Sopronba



Az Ipolysági Összevont Középiskola
gépészeti szakán tanuló diákok május
5-én részt vettek egy tanulmányi kirán-
duláson Esztergomban, a Suzuki autó-
gyárban.

Már hagyománnyá vált a szakmai
gyakorlaton, hogy diákjainknak minden
évben szervezünk olyan kiránduláso-
kat, amelyek szorosan összefüggnek ta-
nult szakmájukkal. Idén a végzős osztá-
lyok diákjai kapták meg a lehetőséget,
hogy kibővítsék gyakorlati szaktudásu-
kat és gyarapítsák ismereteiket az autó-
gyártás terén. Az autógyár képviselői
biztosították, hogy minden részletet
megtudjunk a gyár múltjáról, jelenéről
és jövőjéről, végigvezettek a gyártóso-
rok mellett, ahol a szemünk láttára ké-
szültek az új gépjárművek, valamint
minden kérdésünkre készségesen vála-

Mint az előző években, úgy a
2005/2006-os tanévben is meghí-
vást kaptak iskolánk diákjai, spor-
tolói a XXVII. balatonboglári diák-
találkozóra.

Április 28-án reggel fél kilenckor
indultunk az iskola autóbuszával.

Az első megállónk Budapesten a
Millenáris Parkban volt, ahol megte-
kintettük a Jövő Háza kiállítást, a-
mely az Informatikai és Hírközlési
Minisztérium támogatásával jött lét-
re. A kiállítás nemcsak fiataloknak,
hanem időseknek, gyerekeknek is
egyaránt szól. Mindenki szabadon
barangolhat benne. A kiállítás körbe-
járása legalább 3 órát vesz igénybe,
mi is körülbelül ennyi időt töltöttünk
a „palotában”, ahol rengeteg min-
dent tekintettünk meg. A legérdeke-
sebbek a hostess-robotok voltak, de
nem kerülte el figyelmünket az űrku-
tatás és a mesterséges intelligencia
sem. Továbbá volt még digitális
könyvtár, űrkávéház, Mars-expe-
díció, Boeing–737 szimulátor és
még sok más érdekes dolog. Mikor
a kiállítást végigtanulmányoztuk,
ismét buszra szálltunk és elindultunk
Boglárra, de már szakadó esőben.
Amikor megérkeztünk, finom va-
csorával vártak bennünket, majd
elszállásoltak. Este kilencig szabad
programot kaptunk.

Másnap a reggeli után a hagyo-
mányos diáktalálkozóra került sor.
A diákok oda mentek, ahol éppen
sportolniuk kellett. Majd a kiérté-
kelés és a vacsora következett. Mi-
előtt hazamentünk volna, diszkóz-
tunk a kollégium pinceklubjában.
Késő este indultunk haza, így csak
hajnalban értünk Ipolyságra.

Diákjaink nagyon szép eredmé-
nyeket értek el, kiemelném a fiúk fo-
cicsapatát, amely a 4. helyen végzett.
Ezúttal is gratulálunk.

Jó kis kirándulás volt ez, és már
nagy örömmel várjuk a következő
diáktalálkozót.

Török Mónika

2006. május 24-én szakadó eső-
ben indultunk a nemzetközi szécsé-
nyi diáktalálkozóra. Sajnos, az idő-
járás nem kedvezett a versenynek,
tehát szokatlan volt a napi program:
délelőtt mentünk kirándulni, még-
hozzá Salgótarjánba. Megtekintettük
a földalatti bányamúzeumot. Az aj-
tónál sisakokat kellett felvennünk,
majd az idegenvezető körbevezetett
bennünket. A bánya hossza 50 km,
de mi csak 240 métert mentünk. Ez
is éppen elég volt, ugyanis 50 méter-
rel voltunk a föld felszíne alatt. Aho-
gyan mindent megnéztünk, és meg-
hallgattuk a bányászat múltját, a bá-
nyászok életét és a szénmedence ipar-
történetét ismertető tájékozatót és a
bányászhimnuszt, feljöttünk a bá-
nyából. Volt ott egy kis bolt, igazol-
ványokat, bizonyítványokat lehetett
vásárolni jelképes összegekért.

Nagyon gyorsan ment az idő, és
vissza kellett mennünk ebédelni,

O K TAT Á S
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A szakmai gyakorlat életéből, avagy
látogatás a Suzuki autógyárban

szoltak. Többek közt szó volt arról is,
mik a feltételei annak, hogy az iskola
befejezése után hogyan lehet itt munkát
vállalni. Diákjaink találkozhattak volt
iskolatársaikkal, akiket munka közben
– a gyártósorok mellett – figyelhettek
meg.

A pozsonyi Volkswagen után (ahol
tavaly voltunk) fiataljaink egy újabb
mamutvállalat kulisszatitkaiba nyer-
hettek betekintést, hisz mindkét autó-
gyár jelen van mindennapjainkban, és
döntően befolyásolja gazdaságunkat.

A szakmai gyakorlat vezetése a jövő-
ben is folytatni szeretné a tanulmány-
utak szervezését, melyeken diákjaink
hasznos tudnivalókkal gazdagodnak, és
szélesebb képet kapnak a tanulmányuk
befejezése utáni munkalehetőségekről.

B.Z.

Nemzetközi szécsényi diáktalálkozó

majd ezt követte az ünepélyes meg-
nyitó, és megkezdődtek a versenyek,
majd következett az esti gálaműsor.
Nagyon szép második helyezést ér-
tünk el az összesített versenyben, de
a főzésben (Benyuš Brigitta, Dan-
cso Norbert és Mervicz Petra), vi-
rágkötészetben (Tóth Zsuzsanna és
Málik Nikolett), faültetésben (Bed-
nár Attila és Csernus István), fafa-
ragásban (Tóth Patrik) elsők let-
tünk. Szécsényi hagyomány, hogy a
kiértékelés után minden csapat tortát
kap. Mi idén puncstortát kaptunk, a-
mi nagyon finom volt. Este tíz óra
körül indultunk haza, mert ott ma-
radtunk egy kicsit a diszkón. Éjfél-
kor már itthon voltunk. Nagyon ér-
dekes nap volt, szerintem nemcsak
az én számomra, hanem mindannyi-
unk részére. Azért is tetszett ez a nap,
mert diákjaink gyönyörű helyezése-
ket értek el. Gratulálunk nekik.

Török Mónika

XXVII.
balatonboglári
diáktalálkozó



Az SZK Iskolaügyi Minisz-
tériuma és Eperjes megye
2006. március 15–16-án új or-
szágos szakversenyt hirdetett
és szervezett Fiatalok divatja

A művészeti iskolák európai
fesztiválja keretében került sor
egy hármas hangversenyre az
Ipolysági Művészeti Alapis-
kola koncerttermében április
27-én az esti órákban. A kon-
certen a budapesti Bartók Béla
Zeneiskola, a balassagyarmati
Rózsavölgyi Márk Zeneiskola
és az Ipolysági Művészeti Alap-
iskola növendékei léptek föl. A
kétórás koncerten ismert és ke-
vésbé ismert zeneszerzők mű-
vei hangzottak el különböző
hangszereken, hangszerelés-
ben, ami feledtette a hallgató-

sággal a koncert hosszúságát. A
hangversenyt az ipolysági isko-
la igazgatója, Rédli János nyi-
totta meg, aki köszöntötte a
vendégeket és a közönséget.

A három iskola növendékein
kívül fellépett a Budapesti Ze-
neakadémia hallgatóiból ala-
kult Cantores Ecclesiae fúvós-
zenekar is Kovács Zalán Lász-
ló vezetésével, emelve a kon-
cert színvonalát. Hosszú lenne
leírni a szereplők névsorát, a
tarka és sokrétű koncertprogra-
mot, hiszen beszámolómnak
nem is ez a célja. Akik jelen

Három zeneiskola közös koncertje
voltak, bizonyára egyetértenek
velem abban, hogy az elhang-
zottakat nem is lehet szavakkal
kifejezni, azt hallani kell, és át-
élni. Ezen a rendezvényen érez-
tem igazán, hogy milyen kicsi
iskolánk koncertterme, milyen
szűk a folyosó, és mégis milyen
családias légkört áraszt magá-
ból, ha sok hasonló érdeklődésű
és gondolkodású ember gyűlik
össze benne. A budapesti és a
balassagyarmati iskolával már
régóta tartjuk a kapcsolatot,
minden alkalommal szívesen
látogatnak el városunkba egy

kis közös „muzicírozásra”. Mi
mindig szerettel várjuk őket, és
ugyanolyan szeretettel teszünk
eleget meghívásuknak. Ami
szép, azt ápolni és terjeszteni
kell, s mindezért együtt igye-
kezzünk tenni valamit!

Végül szeretnék köszötet
mondani Ipolyság város önkor-
mányzatának, a városi hivatal-
nak, a zeneiskolák pedagógu-
sainak, a szülői szövetségnek, a
szülőknek és mindenkinek, aki
valamilyen formában hozzájá-
rult, hogy ez a rendezvény ilyen
sikeresen valósult meg. -rly-

címmel.
E versenyen iskolánk tanulói

Ľudmila Villámová tanítónő
vezetésével vettek részt. A ver-
senyben 27 iskola 120 fellépés

alkalmával 500 modellel mutat-
kozott be. A sportruházat kate-
gória egyik kollekcióját iskolánk
tanulójának, Veronika Klapa-
lovának munkája alkotta, amit
a zsűri 2. hellyel jutalmazott. A
modellt Mária Póšová és Im-
rich Knapčok mutatta be.

Pedagógusainknak szívügye
tanulóink jó szakmai felkészült-
sége, amit igazol az a tény, hogy
április 20–22-én részt vettünk
az Ifjú alkotó elnevezésű szlo-
vákiai kiállításon, amely a nyit-
rai Agrokomplex kiállítóterüle-
tén az SZK Gazdasági Minisz-
tériuma és Nyitra megye véd-
nökségével zajlott. A középis-
kolások a kiállítás 9 kategóriá-
jában a Top termék 2006 cím
elnyeréséért versenyeztek. Is-

Újabb siker a Gyerki Ruházati Szaktanintézetben
kolánk Kasmír fantázia mo-
delljével kapcsolódott be, me-
lyet Jana Jombíková tanuló
tervezett és készített. A zsűri en-
nek a modellnek első helyet és
a TOP termék 2006 címet is o-
daítélte.

E sikereknek iskolánk tanu-
lói és szimpatizánsai nagyon
megörültek. Hisszük, hogy ez
a tény is meggyőzi a szülőket
és az alapiskolák tanulóit, hogy
iskolánkban érdemes továbbta-
nulni. Végül szeretnénk megkö-
szönni a gyerki önkormány-
zatnak, az ITIMEX és a DISK
Kft.-nek, hogy támogatásukkal
hozzájárultak az említett verse-
nyeken való részvételünkhöz és
sikeres helytállásunkhoz.

Konc Katalin igazgató

O K TAT Á S
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A Múltidéző történelmi verseny
országos döntőjében a 13 csapat e-
gyikeként vett részt az Ipolysági
Magyar Tanítási Nyelvű Gimná-
zium 2.B osztályának háromtagú
csapata is.

Az 1956-os forradalom tisztele-
tére rendezték meg a versenyt, mely-
re 2006. április 28-án Udvardon
került sor. A közel ötórás versenyen
a csapatok 9 fordulón keresztül mér-
hették össze erejüket, tudásukat és
kreativitásukat. A versenyben részt
vevő diákok házi feladatot is kaptak,
mégpedig iskolájukat dicsőítő csasz-
tuska megírását és eredményeiket
bemutató faliújság elkészítését, ter-
mészetesen az 50-es évek stílusá-
ban. A feladatok közt szerepelt kép-
felismerés, életrajzi érdekességek,
rádióbeszédek felismerése és ügyes-
ségi játékok.

Gimnáziumunk csapata az előke-
lő 4. helyezést érte el, amit nagyban
köszönhetünk felkészítő tanárunk-
nak, Tóth Tibor tanár úrnak.

Dombi Kinga, Hammersmidt
Éva, Krasznica Katalin

/a gimnázium csapata/

2000-ben a magyar állam-
alapítás tiszteletére és 25. é-
rettségi találkozójuk alkal-
mából az Ipolysági Magyar
Tanítási Nyelvű Gimnázium

egykori diákjai díjat alapítot-
tak az ipolysági magyar gim-
nazisták számára. Csáky Pál,
Molnár Imre és Vanda Ká-
roly azzal a szándékkal hoz-
ták létre az ösztöndijat, hogy
a szó szoros értelmében ösz-
tönözzék a két magyar gim-
názium – az állami és egyhá-
zi – diákjait kiváló tanulmá-
nyi eredmények elérésére és
a közösségért végzett munká-
ra. 2006. május 26-án ismét
sor került a díj átadására. Eb-
ben a tanévben Matyó Anett
/Ipolysági Magyar Tanítási
Nyelvű Gimnázium/ és Kö-
pönczei Csilla /Fegyverneki
F. MTNY Nyolcéves Egyházi

O K TAT Á S

Millenniumi ösztöndíj
Gimnázium/ részesültek az
egykori elődök által alapított

ösztöndíjban.
B.K.

Biztos sokan gondolkodás nélkül
rávágnák a választ a fenti kérdésre: az
1456-os nándorfehérvári győzelem
emlékére. De nem így van, mert bizony
ez tévesen rögzült a köztudatban. Ak-
kor mi is az igazság ezzel kapcsolatban?

Menjünk vissza a XV. század történel-
mébe! 1453 májusában II. Mehmed török
szultán ostrommal bevette Konstantiná-
polyt (a mai Isztambult), majd legott hoz-
zákezdett világhódító terveinek megvaló-

Miért is szól a déli harangszó?
sításához. A török következő célpontja
Szerbia volt, amelyet egy év múlva el is
foglalt, s ez azt jelentette, hogy Magyar-
országot is közvetlen veszély fenyeget-
te. A szultán az egész birodalom seregé-
vel igyekezett csapást mérni a déli határ-
védelmi rendszerre, amelynek legjelentő-
sebb erődje, Magyarország kapuja, Nán-
dorfehérvár (a mai Belgrád) volt. Ha
Nándorfehérvár török kézre jut, a török
következő lépése Magyarország elfogla-
lása lenne, illetve az országon keresztül
támadást indíthatnak a többi európai ál-
lam ellen.

Magyarország tehát Európa és a ke-
reszténység védőbástyájaként szere-
pelt, ennek ellenére Európa nem fogott
össze, nem nyújtott segítséget a magya-
roknak. Csak III. Calixtusz pápa ren-
delte el 1456 tavaszán, hogy délben ha-
rangszó figyelmeztesse a híveket: imád-
kozzanak Magyarországért. A déli ha-
rangszó tehát nem a nándorfehérvári
győzelem emlékére szól.

A pápa Magyarországra küldte Gio-
vanni da Capestrano (magyarosan Ka-
pisztrán János) ferences szerzetest, hogy
kezdje meg a magyar keresztes had tobor-
zását. Mindez pontosan 550 évvel ez-
előtt történt.

Gondoljunk erre, ha meghalljuk a
déli harangszót! Tóth Tibor

Történelmi verseny
Udvardon
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2006. május 19–20-án tar-
totta a Magyar Olimpiai Aka-
démia 47. vándorgyűlését, me-
lyen több ízben is említették
Ipolyság városát, sportélete
példás személyiségeit.

Városunk 2002-ban ünne-
pelte 100 éves szervezett sport-
jának az évfordulóját, mely ün-
nepségsorozat keretében kiállí-
tást szerveztünk, megemlékez-
ve egykori sporttársainkról,
sportéletünk meghatározó sze-
mélyiségeiről. Így került Szo-
kolyi Alajos emléke a kiállítóte-
rem főfalára, aki az első újkori

olimpiai játékok /1896, Athén/
magyar olimpikonja volt, és é-
lete egy részét városunkban töl-
tötte. Ipolyság sportjának szer-
vezett kiépítésében is nagy sze-
repet vállalt, számos más fontos
polgári feladaton kívül. Az ak-
kori történelmi viszonyokból
kiindulva azonban mind Ma-
gyarország, mind Szlovákia is
a saját első olimpikonjának tar-
totta őt, így konfliktushelyzetek
sorozata, sportdiplomáciai né-
zeteltérések megoldása követ-
kezett. Többéves tárgyalások u-
tán azonban végre megegyezés-
re került sor, melynek fontos e-
leme volt az Ipolyságon felava-

tott Szokolyi Alajos- emléktáb-
la. A 2005-ben megrendezett
Ipoly-napok keretében Ipoly-
ság nevezetes személyiségei-
nek falára felkerült Szokolyi A-
lajos neve is, s Szlovákiában e-
lőször és egyedülállóan helye-
sen, magyarul. Mivel a tábla
elhelyezését mindkét állam o-
limpiai bizottsága és olimpiai a-
kadémiája támogatta, a legmél-
tóbb ereklyéjévé vált közös
sporttörténetünknek határon in-
nen és túl.

Gyöngyös városában több
ízben említették az ipolysági

táblaavatást, a 100 éves sport-
történeti ünnepséget és azokat
a sportbarátokat, akik fontos-
nak tartják elődeik méltatását,
sporttörténelmünk feltárását,
gyökereink megismerését és
tiszteletét. A gyöngyösi atlé-
tikai sportélet 100 éves évfor-
dulójának a mottója ezért „...a
gyökerek ismerete nélkül szél-
sodorta lehet a jövő...” volt,
mely méltó módon tette rá a sú-
lyát az olimpiai eszme és a
sport tiszteletére.

A Magyar Olimpiai Akadé-
mia 47. vándorgyűlését dr. A-
ján Tamás NOB-tag, a MOA
elnöke nyitotta meg, miután az

olimpiai himnusz átjárta a
résztvevők lelkületét. Gyön-
gyös város polgármesterének
köszöntése után bemutatták a
város sportéletét és lehetősége-
it. A későbbiekben beszélgetés
folyt három egykori olimpikon-
nal, majd dr. Takács Ferenc, a
MOA alelnöke, a budapesti
Testnevelési Egyetem pro-
fesszora adott elő Iharos Sán-
dorról, Magyarország többszö-
rös világrekordtartó hosszútáv-
futójáról, az egyetlen olyan ma-
gyar sportolóról, aki 1955-ben
megkapta a világ legjobb spor-
tolója címet. Ezután az életéről
szóló dokumentumfilm vetíté-
sére került sor. Az ünnepség a
MOA-elismerések átadásával

folytatódott, amelyeket a jelen
lévő olimpiai bajnokok adtak
át: Polyák Imre birkózó /Tokió
1964/, Novák Éva úszó /Hel-
sinki 1952/, Littomeritzky
Mária úszó /Helsinki 1952/,
Dömölky Lídia vívó /Tokió
1964/, Rejtő Ildikó vívó /To-
kió 1964/, Dömötör Zoltán ví-
zilabdázó /Tokió 1964/, Varga
János birkózó /Mexikó 1968/,
Hámori Jenő kardvívó /Mexi-
kó 1968/, Kiss Antal gyalogló
/Mexikó 1968/, Sákovics Jó-
zsef párbajtőr /Mexikó 1968/,
Zsitnik Zoltán evezős /London
1948/, Halász János kosárlab-
dázó /London 1948/ és dr. Ja-
kabaházy László jégkorongo-
zó /Innsbruck 1964/.

Gyöngyösön is Ipolyság volt a példa

Balról: Hiesz György, Gyöngyös polgármestere,
dr. Jakabházyné Mező Mária MOA-titkár,

dr. Aján Tamás MOA-elnök és Derecz Andrásné

Balról: dr. Révész Angelika, dr. Aján Tamás,
dr. Jakabházyné Mező Mária és Révész Ferenc

A sporttelep névadó ünnepségén Révész Ferenc hét olimpiai
bajnok és a MOA-titkár társaságában
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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

Az ünnepség zároprogram-
jaként a gyöngyösi Fortuna
tánccsoport és a Vidróczki Nép-
táncegyüttes szórakoztatta a je-
lenlévőket.

A szombati nap a város sport-
telepén kezdődött, ahol a név-
adóünnepség után emlékfutá-
son vett részt az akadémia min-
den tagja és vendége. Olimpiai
bajnokok, olimpikonok és sport-
barátok együtt futották le a tisz-
teletbeli távot, így méltatva egy-
kori sportársaik emlékét. A ké-
sőbbiekben megtekintettük az
ország második legértékesebb
egyházi kincstárát és kiállítását,
majd részt vettünk az Orbán-
napi borünnep programjain.

A 47. vándorgyűlés ismét si-
keresen és jó hangulatban zaj-

lott. A kétnapos akadémia ismét
tette dolgát az olimpiai eszme
és a sport tiszteletének megtar-
tása érdekében. A 48. olimpiai
vándorgyűlés házigazdája ok-
tóberben Dombóvár lesz.

Addig azonban sor kerül egy
ipolysági találkozóra is. Jú-
nius 17-én ugyanis Vysoká pri
Morave faluban tartja a két ál-
lam olimpiai bizottsága a Hal-
mai Zoltán kétszeres olimpiai
bajnok születésének 125. évfor-
dulója alkalmából szerény ün-
nepségét, ahová mi ipolyságiak
is elkísérjük őket. Ezt követően
Ipolyságon fogadjuk az olimpi-
ai akadémia képviselőit, miután
leróják tiszteletüket Szokolyi
Alajos emléktáblájánál.

Révész Ferenc

Az Ipolysági Városi Hi-
vatal értesíti a lakosságot,
hogy a szociális szolgáltatá-
sok bővítése keretében az
Ipolysági Általános Kórház-
zal karöltve közös étkeztetés
biztosítását készíti elő öreg-
ségi vagy rokkant nyugdíja-
sok számára, ill. azoknak, a-
kik egészségi állapotuk miatt
étkeztetésre szorulnak.

A közös étkeztetés kere-
tében naponta egy meleg
ételt – ebédet – biztosítunk,
ami a kórház étkezdéjéből
elvihető, de tudjuk biztosíta-

Közös étkeztetés
ni a házhoz szállítás lehető-
ségét is.

Egy ebéd várható ára 50
korona, melynek összegéhez
a városi hivatal és a kerületi
önkormányzat is hozzájárul-
hat.

Az érdeklődők jelentke-
zését legkésőbb június 15-ig
várjuk a városi hivatal 4-es
számú irodahelyiségben /a
földszinten/ vagy a 7411256
telefonszámon.

Dr. Zsolnay Ernő
a közigazgatási osztály

vezetője



Ipolyságon megalakult a Honti Corvin
Kör polgári társulás, melynek céljai:
– a nemzeti kultúra és tradíciók ápolása,
– művelődés elősegítése,
– nemzeti öntudat megőrzése,
– más nemzetekkel való együttélés.

Napjainkban a fiatalok életét egyre na-
gyobb mértékben befolyásolja a média,
többé-kevésbé negatív irányba. A technika
rohamos fejlődésének köszönhetően a mai
korosztály egyre jobban otthonülővé, a
számítógép rabjává válik. Egyre kevesebb
fiatal érzi szükségét megismerni elődei ha-
gyományait, szokásait s nemzete kiemel-
kedőbb történéseit. Sok fiatal a hagyo-
mányőrzést maradiságnak véli. Akik sza-

Szímőn, az Érsekújvári járás
e községében évenként emlé-
keznek a falu híres szülöttjére,
Jedlik Ányos /1800–1895/ fizi-
kusra, feltalálóra és bencés pap-
tanárra. Egy gazdag rendez-
vénysorozat keretében adják át
a Jedlik-díjat is.

Ebben az évben – május 5-
én – a természettudományok
kategóriájában dr. Kiss László
/1950/ csilizradványi körzeti
orvos, orvostörténész, lapunk
állandó levelezője kapta a Jed-
lik-díjat. A kitüntetett 1968-ban
érettségizett az Ipolysági Ma-
gyar Tanítási Nyelvű Gimnázi-
umban. Helytörténeti, orvostör-
téneti és más témájú könyvei
Ipolyságon is bemutatásra ke-

A Vágsellyei járásban levő
Pereden tartotta országos köz-
gyűlését 2006. május 6-án és 7-
én a Szlovákiai Magyar Társa-
dalmi és Közművelődési Szö-
vetség – a CSEMADOK. A
közgyűlésen csaknem 150 kül-
dött képviselte a szervezet 55
ezernyi tagságát.

A közgyűlés az ipolynyéki
Hrubík Bélát választotta a
szervezet új országos elnökévé.

Hrubík 1964-ben született
Nógrádszentpéteren, gyermek-

Honti Corvin Kör Ipolyságon

Dr. Kiss László és dr. Gyurgyík László kitüntetése

Hrubík Béla a Csemadok új országos elnöke
és serdülőéveit Szécsényková-
csiban töltötte. Ipolyvarbón vé-
gezte az alapiskolát, az Ipolysá-
gi Magyar Tanítási Nyelvű
Gimnáziumban érettségizett
1982-ben. Itt tagja volt a József
Attila Irodalmi Színpadnak, és
szerkesztette a Diák című isko-
lai lapot. Néptánccsoportok
tagjaként, sőt vezetőjeként is
/az ipolynyéki Hont/ működött.
Tagja a Csemadok Nagykürtösi
Területi Választmányának, a-
lapszervezeti elnök Szécsény-

kovácsiban majd Ipolynyéken.
Immár negyedik éve főszer-
kesztője a Csemadok Nagykür-
tösi Területi Választmánya által
kiadott Kürtös c. havilapnak.
Eddig két verseskötetete jelent
meg, az Életfa árnyékában és
a Jövendölés.

A megválasztott elnöknek
gratulálunk, és sikeres munkát
kívánunk.

A Honti Lapok
szerkesztői

badidejükben hobbiként valamilyen mó-
don foglalkoznak nemzetük kultúrájával
és a tradíciók ápolásával, azok sokkal ki-
terjedtebb ismeretekkel rendelkeznek,
mint társaik.

A Honti Corvin Kört öntudatos fiatalok
kezdeményezéseként hoztuk létre. Napja-
inkban kevés olyan társulás található, a-
mely a fiatalság gyakorlati bevonásával a
tradíciók és a nemzeti kultúra megismeré-
sére törekedne. Mi nem azt az elvet sze-
retnénk alkalmazni, hogy „rólunk nélkü-
lünk”, hanem együtt, közösen.

A célkitűzések megvalósításában a kö-
vetkező személyek vállalnak szerepet:
Kissimonyi Beatrix /pedagógus/, Mészá-

ros Attila /összevont középiskola – öszk/,
Mészáros Ildikó /pedagógus/, Antalicz
Anikó /gimnázium/, Jámbor Mónika /kul-
túrmenedzser/, Matyó Márió /gimnázi-
um/, Vas Ottó /nyugalmazott pedagógus/,
Benő Beáta /Pongrácz Lajos Alapiskola/,
Korpás Pál /nyugalmazott pedagógus, vá-
rosi képviselő/, Kanta Róbert /egyházi
alapiskola/, Cibulya Lívia /pedagógus/,
Gáspár Zsolt /egyházi alapiskola/, Szmre-
csányi Csaba /pedagógus/, Tóth Zsu-
zsanna /öszk/, Pálffy Zsuzsa /pedagógus/,
Málik Nikolett /öszk/, Zolcer Erika /pe-
dagógus/, Jámbor Dorottya /gimnázi-
um/.

Mészáros Attila

rültek, főleg a városi könyvtár
jóvoltából.

A társadalomtudományok
kategóriájában dr. Gyurgyík

Lászlót /1954/ tartotta méltó-
nak a Jedlik-díjra az illetékes
bizottság. Ő szintén az Ipolysá-
gi Magyar Tanítási Nyelvű
Gimnáziumban érettségizett
1973-ban. Elsősorban a szlová-
kiai magyarság demográfiai
helyzetének kutatása terén vég-
zett úttörő munkásságáért kapta
a kitüntetést. Kutatásainak e-
redményeiről rendszeresen be-
számol mind a hazai, mind a
magyarországi sajtóban, de a
különböző szakmai fórumokon
is.

Mindkét kitüntetettnek gra-
tulálunk régiónk lakosai, vala-
mint olvasóink és a Honti La-
pok szerkesztősége nevében.

kp

Balról: dr. Gyurgyík László és dr. Kiss László
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Kézművestábor
gyerekeknek
A Csemadok Ipolysági

Alapszervezete július 31-
től aug. 4-éig rendezi ifjú-
sági kézművestáborát.
Részvételi díj: 350 korona.

Bővebb felvilágosítás,
jelentkezés: Jámbor Mó-
nikánál a városháza épüle-
tében az emeleten (tel.:
0915-709267) vagy Štrba
Péternél a városi könyv-
tárban (tel.: 7411026).

A kézművestábor az SZK
Kulturális Minisztériumá-
nak támogatásával valósul

meg.



A fiataloknak a közéletbe
történű aktívabb bekapcsolódá-
sa, ill. bekapcsolása lehetőséget
nyújt, hogy ne csak lakosai, ha-
nem egyenértékű polgárai le-
gyenek városunknak, régiónk-
nak. Ezzel kiküszöbölhetőek a
modern kor „vívmányai” /el-
lentmondásai/ – az anonimitás,
a bezárkózás –, és lehetőség
nyílik a közélet bizonyos fokú
változtatására is. A különféle if-
júsági társulások nemcsak a fia-
talok, hanem az egész közösség
életére is pozitív hatást tudnak
gyakorolni, amennyiben a részt
vevő felek /fiatalok, városi és re-
gionális képviselők, hivatalno-
kok stb./ megtalálják a helyes
hangnemet, hogy a fiatalok is át-
érezzék településük gondjait,
problémáit, elfogadható és meg-
valósítható javaslatokat terjesz-
szenek elő, s a település, régió
teljes értékű polgáraivá válja-
nak.

E meggondolásoktól vezé-
relve alakult Lőwy János mér-
nök, polgármester védnöksége
alatt a városi hivatalban egy e-
lőkészítő bizottság, mely a ter-
vezett együttműködést lesz hi-
vatott előkészíteni. A tervezet,
program, amely az Ipolysági fia-
talság – partner a közügyek
irányításában elnevezést kap-
ta, több szakaszra tagolódik. Az
elsőben a városi fiatalok és az
önkormányzati szervek közötti
együttműködés megteremté-
sének feltételei szerepelnek, va-
lamint azoknak a módoknak a
feltérképezése, melyek segítsé-
gével a 14-26 éves fiatalok ha-
tékonyabban tudnának részt vál-
lalni az őket érintő problémák,
gondok megoldásában.

2006. május 11-én 41, főleg
középiskolás fiatal találkozott
a város vezetőivel. A polgármes-
ter üdvözlő szavai és a tervezett
együttműködést nagyvonalak-

A programtervezet céljai:
– kialakítani annak lehetőségét, hogy aktív kapcsolatteremtés
alakuljon ki a fiatalok és a képviselők között,
– olyan rendszerek kiépítése, melyek segítségével a fiatalok aktí-
van bekapcsolódhatnak a városi élet szervezésébe,
– megteremteni a képviselők és az ifjúság közti demokratikus esz-
mecserét, mely az ifjúság életével kapcsolatos problémákra irányul,
– a 14-26 éves korosztályt bekapcsolni az aktív, demokratikus,
társadalmi és városi életbe.

Érdeklődni a következő címeken lehet
Dr. Révész Angelika: Tanügyi Hivatal, Fő tér 1., Ipolyság

(93601 Šahy), skolsky.urad@sahy.sk
Gáspár László: VH, Fő tér 1., Ipolyság; lacig@orangemail.sk
Gubišová Agneša mérnök, Városi Hivatal /VH/, Fő tér 1.,

Ipolyság; projekt.msu@sahy.sk
Majerčíková Iveta mérnök, Városi Hivatal, Fő tér 1.;

projekt.sahy@wsystem.sk,
Várjuk a segíteni szándékozók ötleteit, gondolatait, észrevéte-

leit, megjegyzéseit.
Ifjúsági portál: www.sahy.sk/mladež/;e-mail: mladez@sahy.sk

Dr. Révész Angelika

ban körülhatároló szavai után
dr. Révész Angelika is együtt-
működésre kérte a fiatalokat,
megemlítve annak lehetséges
konkrét szakaszait, formáit. A
mintegy egyórás ismertetők és
lehetséges változatok, módsze-
rek megbeszélése után meg-
egyeztek, hogy júniusban ismét
találkoznak.

A megbeszélés óta a város
hivatalos honlapján működik a
fiatalok oldala, melyen az ér-
deklődők konkrétabban meg-
ismerkedhetnek a tervezett e-
gyüttműködés kérdéskörével,
sőt olvasható az a projekt is, a-

Kristályosodó együttműködés...

mely – sikeressége esetén – az
anyagi feltételeket lesz hivatva
biztosítani. A honlap látogatói
az adott e-mail  címen nemcsak
további információkat kérhet-
nek, hanem véleményükkel, öt-
leteikkel, aktív együttműködé-
sükkel részt vállalhatnak a kö-
zös célok elérésében is. -šp-

Ipolysági fiatalság – partner
a közügyek irányításában

Együttműködés 2006
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Táncoló képviselőjelöltek
Az ország készül a június 17-i előre-

hozott parlamenti választásokra. A képvi-
selőjelöltek bejegyzése már megtörtént,
kisebb-nagyobb csoportjaik kirajzanak a
terepre az álmos választótársadalmat
ébresztendő. Ipolyságon 2006. május 15-
én a Bartók téri zsinagóga udvarán zajlott
az első kampányrendezvény. A Magyar
Koalíció Pártja /MKP/ két jelöltje – Bi-
ró Ágnes jelenlegi kulturális államtitkár
és Miklós László mostani környezetvé-
delmi miniszter – nézett a mintegy 50 fő-
nyi potenciális választó szemébe. A be-
mutatkozókat köszöntötte Bélik György,
az MKP Ipolysági Alapszervezetének el-
nöke.

Az énekszámokkal és Ihos József /Ka-
tó néni/ kabarészövegeivel tarkított be-
mutatkozást Pék Zoltán tévés, újságíró
vezényelte. Sanzonokat énekeltek – ket-
tesben – Benes Ildikó és Pőthe István

színművészek. Az alaphangot a „mindig
kell egy barát” gondolat ütötte meg. A
műsor keretében még Miklós László
Zsuzsa nevű lánya – érdekes hangjával
– bedobta a szirének csábos horgát.

A műsorvezető felkérte a jelölteket,
mutassák meg családi mivoltukat, konk-
rétabban a nagymamaságukat és nagy-
apaságukat. Mindketten kedvesnek talál-
ják ezt a státust is. A környezetvédelmi
miniszter igazi állatbarát: 1 lovat, csikót
és bárányt, valamint 30 nyulat birtokol.
Ágnes asszony jobb szeretné, ha több nő
kóstolna bele a politikába. Lehet, hogy
sikerülne puhítani, szelídíteni bizonyos
döntéseket.

Mindketten vallják, hogy eddig is tet-
ték, s újraválasztásuk esetén a jövőben
is majd teszik a dolgukat, ahogy az MKP
szlogenje is hangsúlyozza.

Miklós elmondta, hogy tárcája 412

Az ipolysági református
gyülekezet presbitériuma és
Izsmán Jónás lelkész 2006.
május 13-án /szombaton/
gyülekezeti napot szerveztek
Kiss Sándor ismert ipolysá-
gi méhész telepén. A meghí-
vásra csaknem 40 gyülekeze-
ti tag – 25 felnőtt és 13 gyer-
mek – jelent meg a gyönyörű
természeti környezetben ren-
dezett találkozón. Később
még ismerősök és barátok is
szaporították soraikat.
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millió koronával támogatta a Lévai járást,
200 millió jut Ipolyság csatornahálóza-
tának bővítésére is, Az árvízvédelem nem
a legsikeresebb sztori. A szúnyogirtás is
lenyel vagy 40 millió koronát.

Biró Ágnes alig másfél éve kulturális
államtitkár. Intézkedése nyomán felgyor-
sult a pályázati pénzek eljuttatása a pá-
lyázókhoz, rendbehozták Mikszáth szkla-
bonyai szülőházát stb. S az idén a duplája
– 160 millió – jutott a nemzetiségi kultú-
rák támogatására.

Elárulták, hogy valamikor tagjai vol-
tak az Ifjú Szivek táncegyüttesnek. Ezt
egy rövid, de annál ropogósabb csárdás-
sal idézték fel.

Azt kívánjuk, hogy olyan kormányzati
koalícióba kerüljenek, ahol nemcsak
kényszerből fakadó táncokat, hanem az
elképzelésük szerintit is lejthetik. A 13-
as és 15-ös számmal még sikeresen beha-
józhatnak a parlamenti révbe, ha a válasz-
tók is úgy akarják.

/korpás/

Gyülekezeti nap kint a szabadban

A gyülekezeti napot a lel-
kész rövid áhítata nyitotta
meg. A gyermekek társasjáté-
kait Csala Aurélia óvónő lel-
készi segédlettel irányította
hozzáértő tapintattal, hogy a
különböző korosztályú gye-
rekek zökkenőmentesen e-
gyüttműködhessenek.

A délben elfogyasztott í-
zes bográcsgulyás után, mely
Horváth László és Mészáros
Lajos presbiterek szakácsmű-
vészetét dicséri, a vendéglátó

Kiss Sándor próbálta átplán-
tálni méh- és mézismeretét a
gyermekekbe. Még segédesz-
közök – képanyag, mikrosz-
kóp stb. – is közreműködtek
szándéka megvalósításában.

Délután asztalra kerültek
az asszonycsoport által ké-
szített és az előbb említett két
„szakács”, illetve „pékmes-
ter” jóvoltából a kemencében
ropogósra sült kalács, pogá-
csa, pizza – igencsak nyál-
csurgató arómájukkal.

Még focimérkőzésre is ju-
tott az időből. A pályán 4 éves
kortól 65 évesig több korosz-
tály képviseltette magát. A
súlyfeleslegen kívül a buja fű
is akadálya volt a fürgébb
labdakergetésnek.

Az egész közösségépítő
rendezvényt gondos szemmel
tartással Oros Zoltán presbi-
ter felügyelte. A jóleső beszél-
getések, játékok méltó foly-
tatást indukálnak.

/korpás/



Április 27-én került megrendezésre az
az előadás, melynek címe A nehezen ne-
velhető gyermek volt. Dr. Strédl Terézia
/képünkön balról/ ismert gyermekpszicho-
lógus állt a szülők és pedagógusok elé, hogy
napjaink égető problémairól beszéljen.

Gyermekeink lelki egészsége egyre ko-
molyabb és igényesebb odafigyelést köve-
tel, és a doktornő, aki évekig tanácsadó-
ként is foglalkozott a gyermeklélektan új-
kori problémaival, nagyon jól ismeri a ne-
velők problémáit. Rohanó világunk gyer-
mekeink lelkére is súlyos terhet rak. A vi-
zuális világ kiskor-
tól körülveszi és a
maga változatos és
tarka bonyolultsá-
gával nehezedik a
pici gyerekekre is.
Ezt a vizuális vilá-
got nehezen tudják
összerakni képzele-
tükben, amiért
gyakran sajátos kép-
pel jelenik meg kép-
zeletvilágukban, és
így sokszor elvesz-
tik kapcsolatukat a
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Dr. Strédl Terézia gyermekpszichológus előadása a könyvtárban

PM BAZÉNY MARIMEX

93701 Želiezovce
Hviezdoslavova 51
Tel.:  0905-343513

0904-045945
E-mail: meliska@naex.sk

www.marimex.sk

ÚSZÓMEDENCÉK  ÉS
MEDENCELEFEDÉSEK

MASSZÁZSKÁDAK –
SZAUNÁK

Szerelés, karbantartás
– részletfizetésre is

Peter Meliska

valósággal. Kell hogy legyen idő a gyer-
meknevelésre, főleg hat-nyolc éves korig,
mert a szülő a nevelő, az iskola az oktató.
Fontos, hogy gyermekeink otthon megta-
nulják, hogy a miértekre mi a megfelelő
válasz, hogy mit miért szabad vagy miért
nem szabad csinálni. Ha a gyermek maga
alakítja ki világát, öntörvényűvé válik, és
akkor sem a pedagógus, sem a szülő nem
tud változtani a gyermek rossz szokásain.

Az előadás az elméleti dolgok mellett
nagyon sok hasznos tanácsot is adott a je-
lenlévőknek, és mindnyájan egyetértettek

abban, hogy a szülőknek és a pedagógu-
soknak is kell, hogy a nagyon bonyolult
nevelési problémákban segítsenek a szak-
emberek, a gyermekpszichológusok, hogy
aztán így a dolgok a gyermekek nevelésé-
ben a megfelelő útra terelődjenek.

Solmoši Márta

Április 28-án rendezték a
két testvérváros /Ipolyság és
Vác/ sporttalálkozóját orszá-
gaink EU-csatlakozásának 2.
évfordulója emlékére az
Ipolysági Összevont Közép-
iskola sportpályáján. A két
önkormányzat alkalmazottai
mérték össze erejüket, tudá-
sukat, ügyességüket kispá-
lyás labdarúgásban /ipolysá-
gi, ill. váci egészségügyi, ok-
tatásügyi és városházi dolgo-

zók csapata/, asztaliteniszben
/ipolysági és váci csapat/, va-
lamint teniszben /ipolysági és
váci csapat/.

Az egész napos rendez-
vény értékelésén – amint azt
a két polgármester, dr. Bóth
János és Lőwy János mér-
nök – is hangsúlyozta, nem
az elért sorrend, eredmény
volt a mérvadó, hanem az,
hogy a két önkormányzat dol-
gozói a munkakapcsolatok

mellett még
jobban meg-
ismerjék egy-
mást.

Jövőre Vá-
cott rendezik
meg a sport-
találkozót.

-š-

Sikeres Ipolyság–Vác sporttalálkozó

Jobbról:
 dr. Bóth János, ifj. Gáspár László és Lőwy János mérnök

mailto:meliska@naex.sk
http://www.marimex.sk
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Tallózás a Honti Lapok száz év előtti számában

A magyar tulajdonnevek ki-
tűnő tudósától, Kálmán Bélától
tudjuk /A nevek világa, Buda-
pest. 1969/, hogy a személyne-
vek és földrajzi nevek gyakran
kapcsolódnak egymáshoz. Igen
sok földrajzi név származik
személynévből és vice versa:
személyeket is gyakran nevez-
tek el származási helyükről. Így
volt ez a történelmi Hont me-
gyében is. A megye egyik leg-
korábbi települése, az idén
írásbeliségének 850. évforduló-
ját ünneplő Palást adott nevet
a faluban több évszázadon át
birtokos Palásthy családnak. A
név viselői pedig – bár fizikai
jelenlétük a faluban csak 1836-
ig mutatható ki – szétszóródva
a többi megyébe, nevükkel ö-
regbítették a család ősi fészké-
nek hírnevét. Ezt főleg a falu-
nak új iskolát és templomot é-
píttető Palásthy Pál /l825–
1899/ püspökről mondhatjuk

Címoldalon foglalkozott a Honti Lapok
1906. június 9-én megjelenő száma a veze-
tékes állami telefonösszeköttetés megte-
remtéséről Ipolyságon. Felhívta a figyel-
met, hogy az ország jelentősebb települé-
sei e téren már megelőzték Hont várme-
gyét, hiszen a szomszédos megyékben
minden nagyobb gazdaság vagy földbirtok
rendelkezik telefonnal. Az ipolysági keres-
kedők, felismerve a távbeszélő jelentősé-
gét a gazdasági életben, szorgalmazták a
hálózat létrehozását. Czobor László volt
alispán is pártfogolta a modernizálás gon-
dolatát, Berkó István pedig küldöttséget
vezetett az ügy érdekében Lits Gyula főis-
pánhoz, aki „készséggel ígérte meg ebbeli
kérésük teljesítését”. Annál is inkább, mi-
vel nyilvánvaló volt, hogy a közigazgatást
is jelentékenyen egyszerűsítheti a telefon-
hálózat alkalmazása. A cikkíró reményét
fejezte ki, hogy „a mi hírhedt közönyünk
hagyományos állóvizében” ezúttal nem
fog „elposványosodni” az „új és modern

korszakot” megnyitni hivatott kezdemé-
nyezés.

A telefonhálózat kiépítése mellett Lits
Gyula főispán a fogyasztási és hitelszö-
vetkezetek létrehozását is szorgalmazta.
Feladatul rótta ki a főszolgabíróknak a
meglévő szövetkezetek feltérképezését.
Azokban a falvakban, ahol nem működött
még ilyen társulás, a helybeli értelmiség
(lelkészek, tanítók, kereskedők, stb.) be-
vonásával az országos hatáskörű Hangya,
valamint a megyei gazdasági egyesületek
segítségével haladéktalanul meg kellett azt
szervezniük. A cél a falusi lakosság gazda-
sági helyzetének javítása mellett az uzso-
rások kiiktatása volt.

A tanévzárás hónapja lévén a lap rész-
letesen foglalkozott Rill József nyugalma-
zott tanfelügyelő búcsúztatásával és a
helyére kinevezett dr. Sztancsek Zoltán kö-
szöntésével. Az újság szó szerint közölte
a Hontvármegyei Tanítóegyesület elnöke,
Jávor B. Lajos mindkét beszédét, melyek-

kel a mintegy 70 tagú küldöttség élén kö-
szönetet mondott Rill Józsefnek, és üdvö-
zölte posztján Sztancsek Zoltánt.

Száz év előtt sem volt mentes a politi-
kai élet a botrányoktól. Dr. Várady Sán-
dor ipolysági törvényszéki bíróvá történt
kinevezését kis híján másfél oldalas cikk-
ben tárgyalja a Honti Lapok. Az addig Deb-
recenben működő, a kor politikai ízlésé-
hez mérten kissé túlbuzgó királyi ügyészt
Polónyi Géza igazságügyi miniszter ere-
detileg Marosvásárhelyre helyezte át. Az
erdélyiek heves tiltakozása és társadalmi
bojkottal való fenyegetőzése miatt azon-
ban a „darabont-ügyésznek” titulált Vára-
dy Sándor a kinevezéstől visszalépett. I-
lyen előzmények után kapta ipolysági meg-
bízatását. A hír hallatára az itteni ügyvédi
kar is felhördült, sürgönyben tiltakozott a
miniszternél, s a marosvásárhelyiekhez ha-
sonlóan kiközösítéssel fenyegetőzött.

A rövidhírek között a viski gazdák ellen
irányuló munkássztrájkról számol be a

el. Kevésbé köztudott, hogy raj-
ta kívül volt a családnak keletre
szakadt ágában egy másik hí-
resség is, aki a püspökhöz ha-
sonlóan tollával is öregbítette
a Palásthyak egykori falujának
emlékezetét. Rá emlékezünk
most, halálának 125. évforduló-
ja alkalmából.

Palásti és keszihóczi Palás-
thy Sándor az Abaúj várme-
gyei Felsőcsájon /ma: Vyšný
Čaj/ látta meg a napvilágot
1842-ben. Ősei közt több kato-
na is akadt – egyikük egészen a
tábornoki rangig vitte –, talán
ez motiválta Sándor pályavá-
lasztását is: hadapród lett a hu-
szároknál. Valószínű, hogy
gyenge testalkata és az ezzel
járó tüdőbajra való hajlam mi-
att váltotta át a kardot tollra, és
lett belőle újságíró, szerkesztő.
Szerkesztői pályafutását Szat-
már megyében kezdte, ahol a
Szamos c. hetilapnál tanulta

Palásthy Sándor /1842–1881/
Palást hírét öregbítette

meg az újságírás ábécéjét. Jó
diák lehetett, mert rövidesen,
1872-ben már Pestre jöhetett,
ahol – mint „a Szinnyei” írja ró-
la – „széles körű tudásával, éles
tollával csakhamar előkelő sze-
repre tett szert”. Amikor Kos-
suth egykori titkára, az emigrá-
cióból hazatért Csernátony La-
jos /1823–1901/ megvált az
1869-től megjelenő Ellenőr c.
politikai napilap szerkesztésé-
től, a stafétabotot a jóval fiata-
labb, de tehetséges Palásthynak
adta át. Jól ismerte utódja ké-
pességeit, hiszen Palásthy már
korábban is az Ellenőr vezér-
cikkírója és színikritikusa volt.
Palásthy több mint egy évig,
1877 februárjától 1878 augusz-
tusáig volt a naponta kétszer –
esti kiadásban is – megjelenő
lap felelős szerkesztője. Újság-
írói pályafutását egy másik hí-
res lapnál, a Pesti Hírlapnál
fejezte be – a lap vezércikkei-

nek szerzőjeként.
Az újságírás és szerkesztői

teendők mellett időt szakított a
fordításra is. 1874-ben a híres
francia író, enciklopédista és u-
tazó Montesquieu /1689–1755/
– 1728-ban megyénkben, Sel-
mecbányán is járt – Perzsa le-
velek c. munkáját fordította le.
Egy évvel később, a már akkor
is méltán népszerű Verne Gyula
Az angolok az Északi-sarkon,
Hatteras kapitány kalandjai cí-
mű regényét ültette át magyarra
/a könyv 1879-ban második ki-
adásban is megjelent/. Kézirat-
ban maradt a nagy angol költő
Byron Childe Haroldjának for-
dítása. Sajnos, egyre romló e-
gészségi állapota megakadá-
lyozta őt további munkájában.
1881. június 10-én lett a „sor-
vasztó mellbaj” /tüdővész/ áldo-
zata. A kor vezető lapjai /Pesti
Hírlap, Vasárnapi Újság/ nekro-
lóggal búcsúztak a „zamatos
magyarsággal” író jeles zsurna-
lisztától.

Dr. Kiss László
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Kereszt

A kettős külső sima szegélyű
kerek pecsét átmérője 3 cm. A
szegély belső felén következő
a nagybetűs felirat: * R. K. PLÉ-
BÁNIA-HIVATAL *  PALÁST.
A pecsét belterén latin kereszt
sima metszése látható. 1940. és
1944. évi okmányon találtam
Bartal Rafael plébános idejé-
ből.

Hármashalom

1946-ban és 1948-ban kelte-
zett okmányokon használták
ezt a hitelesítő jegyet. A pecsét
külső szélén dupla sima csík fut

körbe, ezen túl egy belső kört
is kialakított a pecsétvéső mes-
ter. A körök között képzett sza-
lagon szlovák nyelvű felirat jel-
zi a felhasználót: RÍM. KAT.
FARSKÝ ÚRAD * PLÁŠTOV-
CE * . A beszédes pecsét elren-
dezése ízléses, a hármas halom
felett kettős kereszt, melyet a-
postoli keresztnek tudunk. A
pecsét átmérője 3,5 cm. Bel-
köre 1,8 cm.

Verebényi István Liturgikus
Lexikona szerint: „Ha Szent Ist-
ván király nem is kapott II. Szil-
vesztertől pápai követi méltósá-
got, de őt is, utódait is, számos
kiváltsággal halmozták el a pá-

1156
–

2006

IV. pák. Ezért a koronázáskor a ki-
rály előtt kettős keresztet vitt
egy püspök. A magyar címerbe
is így került be.”

1948

A jól megőrzött kerek pe-
csétnyomat átmérője 3,5 cm.
Kettős külső szegélye egy ki-
sebb 2 cm kört zár. A szalagban
a körirat nagybetűs: RÍM. KAT.
FARSKÝ ÚRAD * PLÁŠTOV-
CE *. Belső terében latin ke-
reszt metszete látható díszes ló-
here szárvégződéssel. A kereszt
metszési pontjából sugarak
szóródnak szét, melyek szim-
bolikus tartalmat nyertek.

Kulcs
Az ikerpecsétet Kovács Mi-

hály plébános működésének i-
dejében használták. A két temp-
lomgondnok pecsétje alakjára

nézve kerek, sima, dupla vonal-
kerettel. Külterületük 3,5 cm át-
mérőjű. A beltereken kulcs lát-
ható, csipkézett virágra hason-
lító fogójába görög keresztet
metszettek, a lépcsőzetes toll-
ban szintén ilyen a kereszt. A
keret és a kulcs közötti téren, a
kulcs felett a latin nyelvű fel-
irat: * CURATOR – ECCLE-
SIAE – PLÁŠTOVCIENSIS *
és a két név JOSEPHUS MA-
TYO és STEPHANUS SIN-
GER.

Palásthy Lenke
Szabadka

lap. Máté István a községi dobbal hívta
össze az alacsony bérek ellen tiltakozó
mezőgazdasági munkásokat. Marek Ká-
roly főszolgabíró nyolc csendőrt rendelt
a faluba Paulík János őrmester vezényle-
tével, aki „az ellentéteket tapintatosan ki-
egyenlítette”. A cikk írója figyelmezteti az
„intéző köröket”, hogy „ezúttal igazat kell
adnunk a munkásoknak”, mert 40 filléres
napszámból valóban nem lehet 5-6 tagú
családot eltartani.

Olvashatunk még a júniusi számban bá-
ró Nyáry Olga kisasszony eljegyzéséről,
vadorzó és vadőrök közti halálos kime-
netelű lövöldözésről a börzsönyi erdő-
ben, ipolyszakállosi tűzesetekről, ipoly-
nyéki juniálisról, ipolysági iparos mulat-
ságról. Természetesen az újság hasábjairól
már akkor sem hiányozhattak a fizetett hir-
detések, melyek a mai helytörténész szá-
mára akár értékes információk hordozói
lehetnek.

bszm

Neves prímás, karmester. Pá-
lyafutása Bihari János zenekará-
ban kezdődött. Együttesét 1830-
ban Ipolyságon alapította. A sza-
badságharc után rövid ideig Tö-
rökországban élt. 1858-tól né-
hány évig a fővárosban muzsi-
kált, majd Selmecbányán telepe-
dett le, ahol 1876-ban halt meg.

Id. Szőllősy Sándor

(szül. 1802-ben Ipolyságon –
meghalt 1876-ban

Selmecbányán)

Tudják-e?

Sági Balogh Jancsi
Ipolyság város a városban tevékenykedő

Római Katolikus Egyházközséggel, az Evangé-
likus Egyházközségi Gyülekezettel és a Refor-
mátus Keresztyén Egyházközséggel CHARI-
TAS SAAG néven közös gyűjtést szervez.

Felkérjük a város polgárait, akik használt,
de még viselhető, higiéniailag megfelelő felnőtt
és gyermekruházati cikkekkel, lábbelivel, ágy-
neművel vagy játékokkal tudnak segíteni a vá-
ros szociálisan hátrányos helyzetben lévő, mun-
kanélküli és segítségre szoruló polgárain, te-
gyék meg.

A gyűjtésre Ipolyságon június 5-étől 9-éig
naponta 10.00 órától 16.00 óráig a Csemadok
II. Rákóczi F. utcai épületében kerül sor.
Adományaikat a szervezők előre is köszönik.

Egyúttal értesítjük a rászorultakat, hogy jú-
nius 12-étől 16-áig /hétfőtől pétekig/ naponta
9.00 órától 17.00 óráig a Csemadok II. Rákó-
czi F. utcai épületében vehetik át az adományo-
kat. Dr. Zsolnay Ernő

a közigazgatási osztály vezetője

Gyűjtés
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T ü s k é k Pillanatképek – szavakban

Megszoktuk, mint Debrecen
az égést

Amit április emberbaráti stí-
lusban elkezdett, azt május ke-
gyes jóindulattal és státusához
következetesen ragaszkodva
folytatta. A két hónap kézfogá-
sa példaértékű, nagyszerűen ta-
núskodik a természetben gyak-
ran érvényesülő harmonizáló
tendenciákról. Ebből – termé-
szetesen – egyáltalán nem kö-
vetkezik, hogy olykor-olykor
kemény katasztrófák is bele-
szólnak a természeti folyama-
tokba. A még április végén, má-
jus elején is fenyegető árvizek
/egyes közép- és kelet-európai
régiókban/ is ezt bizonyítják.

Májusban volt elegendő csa-
padék, szinte menetrendszerű-
en – 3-4 naponként /de néha sű-
rűbben is/ – érkeztek a külön-
böző intenzitású esők. Vidé-
künkön az áztató csapadék do-
minált, viszonylag kevesebb
volt a heves zápor és zivatar.
Nem lenne baj, ha az időjárás
egész nyáron ragaszkodna eh-
hez a szokáshoz.

A hőmérséklet is kimondot-
tan barátságos volt: a legtöbb
napon úgy 20 oC közelében, s
az éjszakák is mérsékelten me-
legek voltak.

A kertészek azt tapasztalták,
hogy a káposztaféléket meg a
retket nem lepték el a bolhara-
jok. Ilyen is ritkán fordul elő
májusban.

Azt is elmondhatjuk, hogy a
természet megelőzte korát. Má-
jus 20-án már erős akácillat á-
rasztotta el Ipolyság környékét.
A piacon palántadömping pro-
vokált. A gesztenyefák ezernyi
gyertyaszerű virággal rukkoltak
elő. A naposabb helyeken pir-
kadni kezdett az eper. Ballagók
rajai jelezték: az év legszebb
hónapja köszönt ránk.

*
Az egyik negyedik emeleti

lakót a bejárati ajtó kinyitása-
kor furcsa szerencse fogadta.
Az ajtó előtt elhelyezett gyéké-
nyen betyáros adagnyi kutya-
ürüléket talált. Úgy látszik, en-
nek is bele kell férnie az együtt-

élés kereteibe. Az eb már meg-
tette a magáét.

*
Ipolyság város és a lekaszált

/lekaszálatlan/ fű párhuzamos
sorsa minden nap sarjaszthat
újabb és újabb fejleményeket.
Ha nincs lekaszálva, bújócs-
kázhat benne a tisztelt ipolysági
polgár, ha meg lekaszálta a te-
rületfenntartó, legalább 2-3 hé-
tig ott rohasztja renden vagy
kupacba halmozottan. Ilyenkor
sajátos erjedési szag ölel át ben-
nünket. Ilyen szolgáltatást bi-
zonyára „megérdemel” a tisz-
tességes adófizető.

*
Egyes konjuktúralovagok

szájából naponta elhangzik,
hogy vegyes lakosságú terüle-
ten élünk /magyarok és szlo-
vákok/. Köztük is akad több
„racionalista”, illetve „liberá-
lis”, aki nem győzi hangsúlyoz-
ni, hogy tulajdonképpen csak a
pénz a fontos. Egyikük – kitün-
tetett tisztségben lévén – ma-
gyarok közt magyarnak, szlo-
vákok közt szlováknak vallja
magát. Ha vegyes a társaság –
racionalista lévén – szereti
hangsúlyozni: beszéljünk csak
államnyelven, hogy időt taka-
rítsunk meg. Amikor ezt ki-
mondja, méltóságteljes pofát
vág hozzá, mintha feltalálta
volna a spanyolviaszt.

*
Montenegróban, Szerbia e-

gyik tartományában népszava-
zást tartottak arról, hogy önál-
lósuljon-e ez az országrész. A
többség május 20-án igent
mondott, s így Európában ú-
jabb szuverén állam született.
Az eredményhirdetés után a
montenegrói szerbek bejelen-
tették igényüket az autonómiá-
ra. De a vajdasági magyarok
autonómiakövetelését a szerb
többség mindig lesöpri a politi-
ka asztaláról. Koszovó elszaka-
dását is helytelenítik a szerbek.
Úgy látszik, Európában még
nincs minden rendben a nemze-
tek együttélését illetően.

Bizonyára meglepődne a
piacgazdaság rendszerének ki-
ötlője, ha tudomására jutna,
hogy elmélete, felrúgva minden
szabályt, önálló életre kelt. Az
eredeti elképzelés szerint ugye-
bár a kereskedelemben az árak
emelkedését vagy csökkenését
a kínálat határozná meg. Elmé-
letileg a minőség is kihatással
lehet az árra, a gyakorlat azon-
ban teljességgel mást mutat. A
vásárlót sokszor becsapják,
mint kis kutya a nagyot. A por-
téka minősége csupán a fel-
használáskor mutatkozik meg.
Ha megmutatkozik! Az átlag-
kuncsaft nem rendelkezik spe-
ciális képzettséggel és laborató-
riummal, hogy minőségellenőr-
zést végezhessen, tehát nyugodt
lélekkel bekebelezi az egész-
ségkárosító anyagokkal „dúsí-
tott” kajákat, vagy esetleg a mé-
regdrága cipőről derül ki, hogy
nem rendeltetésének megfele-
lően használja, ha a lábára húz-
za, sőt járkálni próbál benne. A
vételár kreálásának szabályai
pedig nem csak az egyszerű pa-
raszti logika számára felfogha-
tatlanok, de fittyet hánynak a
piacgazdaság alapelveire is. Ál-
talában kereslettől-kínálattól
függetlenül csak felfelé töre-
kednek az árak, mintha lefelé
nem lenne elég mozgásterük.
Magyarázat persze mindig a-
kad, akár egy szekérderékkal is.
Mondjuk a hentesáru esetében.
Aki húsból készült terméket a-
kar fogyasztani, nosza, kotor-
jon mélyebben a pénztárcájá-
ban. Logikus, nem? Talán köny-
nyebben viselné az ember lánya
a megrázkódtatást, ha valaki
felvilágosítaná, hogy ez idáig u-
gyan miből készítette a böllér
a sonkát. Ha nem húsból csi-
nálta, mit fizettettek meg a pol-
gárral? Vagy mégse a hús drá-
gult, hanem a szója? És mi van
a többi zöldséggel? Tán azt is

húsüzem barkácsolja, attól bor-
sos az ára! Mióta kitalálták az
önszabályozó piacgazdasági
rendszert, zöldségnek, gyü-
mölcsnek igencsak felvitte Is-
ten az ázsióját, mert akár tél, a-
kár nyár, mindváltig primőrként
árulják. Csak ha már kellőkép-
pen megrohadt, engednek a
negyvennyolcból. Villámgyor-
san túladnak rajta „akciós” á-
ron. A fogyasztó meg beszalad
az utcájukba, mint huntyiak a
sárba, és megveszi. Sajnos. Így
ugyanis beismeri, hogy neki a
silány áru is megfelel, vágják
csak át nyugodtan máskor is,
mint trutyit a kerítésen, nézzék
eszement baleknak. Bojkottálni
kellene az ilyen üzletpolitikát,
hogy ott poshadjon a megfizet-
hetetlen gyümölcs a forgalmazó
nyakán az utolsó szemig. A jö-
vőben majd olcsóbban árul. E-
setleg egyáltalán nem árul, de
ez a kispénzű vásárlót teljesen
hidegen hagyhatja.

Mi sem bizonyítja jobban a
gazdasági szakemberek dör-
zsöltségét, mint hogy az áreme-
lést eszközként használják né-
mely területen a fogyasztás kor-
látozására. Tanácskoztak egy
sort, mint a tarjáni kappanok,
és kiötlötték, hogy márpedig tá-
jainkon túl magas a gyógyszer-
fogyasztás. Még megmérgezi
magát ez a kelekótya pórnép,
srófoljuk hát fel a patikaszer
árát! És lőn csoda! Egyből ke-
vesebb lett a medicinára áhíto-
zó beteg. Az olyan legalábbis,
aki nem halálos betegséggel lá-
togatott el a doktor bácsihoz, pa-
naszára enyhülést hozó gyógy-
szert felíratni. A szegényebbje
inkább az olcsó megoldást vá-
lasztja, otthon kaparja kínjában
a falat. Ha mégis rákényszerül,
hogy orvosságot szedjen, teker-
het a hamleti bölcselkedésen: ke-
nyeret enni, vagy elixírt venni?

/Befejezés a 23. oldalon/
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N o r m á l i s ?

Májusi receptajánló

Közhírré tétetik: a 30 éves
ipolysági WECKER zene-
kar hatalmas születésnapi
bulit rendez.

További fellépők: W-Rock,
Pangea, G. Sondee, Big Man
Band, Drastic Means, Ayers
Rock, Beta Block Blues Band.

Helyszín: ipolysági szabad-
téri színpad.

Időpont: június. 24., 14.00
Belépő: 30 korona (min-

den év 1 korona!).
Frissítőkről, ételről-italról

a rendezőség gondoskodik.

Napjainkban zajlottak középiskoláink-
ban az érettségi vizsgák. Valamikor ez az
esemény mérföldkő volt egy végzős diák
életében, volt jelentősége és súlya.

Volt. No nem az érettségi vizsgák jelen-
tőségét szeretném bagatelizálni, csupán ar-
ra szeretnék rámutatni, hogy ma milyen
befolyással van egy diák életére. Nem is
olyan régen egy érettségizett fiatalt, főleg
ha a munkaköréhez való szakérettségivel
rendelkezett, tárt karokkal várták minde-
nütt. Aztán majdnem minden szakiskolá-
ban nyitottak érettségi osztályokat, hogy
attraktívabbak legyenek. Az érettségivel
rendelkező fiatalok száma egyre növeke-
dett, míg a megfelelő munkahelyek ará-
nyosan csökkentek. Napjainkra már odáig
jutottunk, hogy az érettségizett munkanél-
küliek számát tekintve igen előkelő helyen
állunk. Az érettségik melletti legfőbb érv
az volt, hogy ez egy ugródeszka a főiskolai
tanulmányokhoz. Viszont még annak ide-
jén is az érettségizettek nagyon kevés szá-
zaléka tudott a főiskolákra bejutni, mert,
ugye, ott is korlátozott volt a létszám. Így
aztán érettségizettek százai voltak kényte-
lenek az alapiskolát alig-alig befejezni tu-
dó tanulókkal egyforma munkát végezni.
Ha alkalmazták őket egyáltalán. Az állam
aztán „megoldotta” a kérdést. Munkahely

hiányában a szülő köteles eltartani gyer-
mekét annak 25 éves koráig. Az azonban
az államot nem érdekelte, hogy a szülők
munkaviszonyban vannak-e. Ma, amikor
már a középiskolai tanulmányok finanszí-
rozása is komoly érvágást jelent a szülők
pénztárcája számára, az állam azt ilyen
módon köszöni meg. A parlamenti urak
elcsodálkoznának – benézve a munkaügyi
hivatalba –, mennyi érettségizett fiatal ke-
res végzettségének megfelelő vagy bármi-
lyen más munkát. A létbizonytalanságban
leledző fiatalok ezerszer meggondolják a
családalapítást is, pedig, ugye, az állam
alapja a család. A nyugdíjközeli nemze-
dékre már nincs szükség, a kezdő fiatal
meg még nem kell.

Lassan mélyül a szakadék a generációk
között, megszűnik a folyamatosság. Ki
fogja továbbvinni a fáklyát ahelyett, hogy
keresztet kelljen cipelnie?

Belányi Gyula

*
A Kooperatíva biztosító reklámja sze-

rint ha náluk biztosítja magát az állam-
polgár, akkor már nem lesz semmi gondja.
És hogy nincsenek csodák a XXI. századi
Szlovákiában!

*
A választási kampány szorításában az

egyik politológus kijelentette: senki sem
adhat annyit az állampolgárnak, amennyit
a politikusok – képviselőjelöltek – ígérhet-
nek. Elgondolkodtató megállapítás.

*
Valószínűleg nemcsak Ipolyságon di-

vatos, hogy az elárúsító hölgyek – vásár-
lók híján – kiállnak az üzlet bejárati ajtó-
jába, cigarettára gyújtanak és mosolyt á-
rasztva cseverésznek. Egy városbeli séta
alkalmával nálunk is többször szembesü-
lünk ezzel a jelenettel. Valamikor a sziré-
nek gyönyörű hangjukkal csábították a
hajlamos hajósokat. Lehetséges, hogy ma-
napság a cigarettafüst a varázsszer?

*
Áprilisi számunkban „megszóltam” a

piactéren rendszeresen bolyongó bozontos
kutyust, aki utánaszagol a bevásárlókosár
tartalmának és kísérgeti a tulajdonosokat.
A minap bizony – nem tudom milyen su-
gallatra – mintha bosszút állt volna ezért
az ítélkezésemért. Ahogy haladtam a Blan-
kyt melletti szoroskán, határozottan elém
állt, vicsorgatta fogát, sokáig nem tágított
az utamból, holott azelőtt észre sem vett.

/ás/

Ilyenkor nyár elején már kapni a bol-
tokban s a piacokon idei zöldséget, sőt ha
idejében elkezdtük megművelni a háztáji
kiskerteket (már akinek van rá lehetősége),
akkor asztalunkra friss, vitamindús falatok
kerülhetnek. Például karfiolleves májga-
luskával. A leveshez veszünk egy kisebb
fej karfiolt, egy zsenge karalábét, néhány
szál sárgarépát és petrezselyemgyökeret.
A zöldségeket megtisztítjuk, felszeletel-
jük, a karfiolt rózsáira bontjuk. Megfelelő
nagyságú edényben feltesszük a zöldsége-
ket főni, megsózzuk, adunk hozzá csokor-
ba kötött zöldpetrezselymet és zöldhagy-
mát /a főzés végén eltávolítjuk/. Míg a le-
vesünk rotyog, elkészítjük a májgaluskát:
15 dkg sertés- vagy csirkemájat ledará-
lunk, hozzáadunk egy egész tojást, sót,
borsot, egy csipet majorannát, kevés őrölt
szerecsendiót, késhegynyi szódabikarbó-
nát /ettől a galuskáink szép könnyűek lesz-
nek/, apróra vágott zöldpetrezselymet és

zöldhagymát /e két zöldfűszert a májjal
együtt is ledarálhatjuk/. Én fele-fele meny-
nyiségben zsemlemorzsát és grízt haszná-
lok, annyit, hogy kellő sűrűségű masszát
kapjak. A galuskákat kanállal beleszaggat-
juk a levesbe, s ha feljönnek a tetejére,
akkor elkészültek. Utána készíthetünk egy
kis fűszeres sertéstarját, négy személyre
60 dkg tarját számítunk. A húst csonttal
együtt négy egyforma szeletre vágjuk, pi-
cit megsózzuk, forró sütőben hirtelen meg-
kapatjuk. Feleresztjük húslével (ha nincs,
kockából is jó), rákockázunk egy nagy fej
hagymát, 4-5 gerezd fokhagymát, 15-20
dkg gombát vagy egy kisebb gombakon-
zervet, megszórjuk grill fűszerkeverékkel,
hozzáadunk 5 dkg paradicsomsűrítményt,
puhára pároljuk, és a végén szép pirosra
sütjük. Főtt burgonyával és fejes salátával
tálaljuk.

Jó étvágyat kívánok.
Rakyta Róbert

Hamarosan beindul az urna-túra. A ma-
gára valamit is adó állampolgár elzarán-
dokol a számára kijelölt szavazóládához,
csakhogy jelezze, még él, a reformok re-
formját reformáló reformok sem bírták
még kinyuvasztani. Megszokta a kísérleti
nyúl szerepét, mint Debrecen az égést.
Mutálódik, mint az influenzavírus. Eset-
leg felmerülhet a kérdés: meddig tartható
kordában? B. Szabó Márta

Megszoktuk...
/Befejezés a 22. oldalról/
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Március 25-én karatezőink
az erős mezőnyt felvonultató
Tatabánya Open /8 országból
550 versenyző indult/ kumite
versenyosztályában három ér-
met szereztek: Polyák Gábor
/ifik -70 kg/ – 3. hely, Pásztor
Gábor /ifik -75 kg/ – 2. hely,
Dudáš Lajos /férfiak +80 kg/
– 3. hely.

Az ipolysági SAAG SE ka-
ratecsapata előszőr vett részt o-
laszországi versenyen, éspedig
az IKA Világkupa küzdelmein
április 27-étől május 1-jéig. 12
ország 480 versenyzője állt ta-
tamira, karatezőink mégis 5 é-
remmel tértek haza: ifik -60 kg:

1. Richard Kanala, 2. Pásztor
Gábor, 3. Polyák Gábor; fér-
fiak -70 kg: Heimlich Marian
– 3.; a Dudáš, Heimlich, Po-
lyák összetételű férficsapa-
tunk a 2. helyet harcolta ki.

Gratulálunk.
-o.k.-

Karatezőink külföldi sikerei

Képünkön balról – az
olaszországi siker kovácsai:
Alan Gregor, Oskar Rusnák,
Dudáš Lajos, Smetana József,

Heimlich Marián, Heimlich
Norbert, Richard Kanala,

Pásztor Gábor és
Polyák Gábor

http://www.sahy.sk

