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Király Zsolt, a Magyar Koalí-
ció Pártjának képviselőjelöltje
ezúton is köszönetet mond azok-
nak az ipolyságiaknak, akik meg-
tisztelték őt bizalmukkal a parla-
menti választásokon. A nagyszá-
mú preferenciaszavazatokat egy-
úttal köszöni mind a Lévai, mind
a Nagykürtösi járás választópol-
gárainak is: „A megtisztelő biza-
lom arra kötelez, hogy továbbra
is a vidék felemelkedésén, az itt
elő emberek helyzetének javítá-
sán munkálkodjam. ”

Király Zsolt

Hogyan érintették a
várost az EU-csatlako-
zás következtében beállt
változások?

– Városunk vezetése
tudatában volt és van, mi-
lyen fontos az európai uni-
ós támogatások elnyerése
városunk és a régió továb-
bi fejlődésének szempont-
jából. Ezért építettünk ki
egy komoly helyi, sőt a
határon is átnyúló partneri viszonyt.

Ezek szerint együttműködnek más
önkormányzatokkal, intézményekkel
is?

– Az előcsatlakozási időszakban Ipoly-
ság és a Hont–Ipoly Menti Települések
Társulása, melynek székhelye Ipolyság,
több vissza nem térítendő PHARE pro-
jektre nyújtott be pályázatot, néhányat Vác,
Szécsény, Szob és Kemence önkormány-
zatával közösen. Sőt a kistérségi partner-
ségi kapcsolatok terén szorosan együttmű-
ködünk a váci székhelyű Duna–Ipoly Ré-
giófejlesztési Társulással, valamint a Du-
nakanyar Régiófejlesztési Tanáccsal.

Olvasóinkat bizonyára érdekelne né-
hány konkrét adat is.

–  Az INTERREG program határon át-
nyúló pályázati kiírásában 8 projektet
nyújtottunk be, ebből 7 volt a közös pro-
jekt. A határon átnyúló együttműködés si-
keres példája a váci és az ipolysági térség
határon átnyúló együttműködése a levegő-
védelem terén, mely projektbe nemcsak
városunk, hanem néhány magyarországi
település diákjai is bekapcsolódtak. Ez fő-
leg  a légszennyeződés feltérképezésére,
a részt vevő iskolák diákjainak sporttevé-
kenységére, az átmenő teherforgalom ne-
gatív hatásainak csökkentésére irányuló
szakmai workshopok megvalósítására irá-
nyult. Konkrét eredményként – többek kö-

zött – egy, a levegő védel-
méről szóló egyezményt
tudunk felmutatni. Ez a
projekt 2005-ben valósult
meg.

És az idén?
– Jelenleg az ipolysági

székhelyű Hont–Ipoly
Menti Települések Társu-
lása egy ugyancsak hatá-
ron átnyúló projekt meg-
valósításán dolgozik, mely-

nek célja a kis- és középvállalkozók segí-
tése. Ez jó példa több partner közös együtt-
működésére, mivel egy nagykürtösi polgá-
ri társulás mellett a váci, szobi, rétsági,
balassagyarmati és szécsényi kistérségek-
kel is együttműködünk.

Ipolyság a projekt megvalósításának
feltételeit teremtette meg azáltal, hogy
irodahelyiséget, számítógépes hálózatot,
sőt projektmenedzsereit biztosította a si-
keres pályázat megvalósításához. E pro-
jekt keretében építettük ki és adtuk át a
közelmúltban a vállalkozói inkubátorokat
Nagykürtösön és Ipolyságon, valamint a
régió több településén az ún. internetcsat-
lakozási pontokat. Pillanatnyilag a vállal-
kozók és vállalkozások adatbázisát készí-
tik projektmenedzsereink.

Egyéb területeken is felfedezhető ez
az együttműködés?

– Igen, példaként a szelektív hulladék-
gyűjtés területén meglévő együttműködést
említhetem. Társulásunk az Újrahasznosí-
tási Alaptól kapott támogatást a gyűjtőedé-
nyek megvásárlására, sőt már egy hulla-
dékválogató és -osztályozó berendezés
megvásárlására is nyújtottunk be pályá-
zatot. Jelenleg egy komposztáló telephely
kérdéskörének megoldásán dolgozunk,
amit vagy EU-s támogatásból, vagy az
SZK Környzetevédelmi Minisztériumá-

Válaszol Lőwy János mérnök,
Ipolyság polgármestere

A Honti Lapok kérdez

/Befejezés a 3. oldalon/

Karatezőink újabb
   külföldi sikere 24. oldal
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Postaláda – névtelen vonal

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

Levélírónk a kisiparosokat
hiányolja Ipolyságon, konk-
rétan a cipőjavítás problémá-
jára hívja fel a figyelmet.

– A rendszerváltás után a
szolgáltatásokat majdnem kivé-
tel nélkül magánvállalkozók
végzik. Minden bizonnyal van-
nak olyan szakmák, amelyek
kevésbé vonzóak a vállalkozó
szemszögéből, ezért is lehetsé-
ges az, hogy cipőjavítás nincs
városunkban. A munkahivatal
helyi kirendeltségének vezetője
azt a megoldást látja elfogadha-
tónak, hogy ha valaki hajlandó
lenne ezt a szakmát gyakorolni,
a hivatal segítséget nyújt abban,
hogy bejusson ilyen tanfolyam-
ra, ill. hozzájárul az ezzel járó
költségek fedezéséhez is.

A következő levél az Álta-
lános Hitelbank (VÚB) előtt
elhelyezett pénzautomata –

véleménye szerint – helytelen
elhelyezését kifogásolja. Má-
sik észrevétele a gimnázum is-
kolakertjével kapcsolatos, a-
mely szerinte eléggé elhanya-
golt állapotban van.

– A pénzautomaták teljes
mértékben a bankok hatásköré-
be tartoznak. Amit megtehe-
tünk, az az, hogy a levélíró által
leírt panaszt továbbítjuk. A
gimnázium területén található
kertnek bizonyára szintén van
gazdája. Reméljük, hogy akár
ennek a cikknek a hatására is,
tesznek azért, hogy ne a gaz nő-
jön benne.

A város területén található
elhanyagolt járdaszakaszok-
ra figyelmeztet egy levélíró.

– Teljes mértékben igaza
van, valóban erélyesebb intéz-
kedésekkel kell eljárni azokkal
szemben, akik önkényesen ron-
gálják a közvagyont, ill. figyel-
men kívül hagyják a helyi ren-
deleteket. A városi rendőrség
folyamatosan vizsgálja az ilyen

eseteket, a levélben konkrétan
feltüntetett esetet szintén továb-
bítottuk nekik. Mivel a közte-
rület fenntartása, ezen belül a
járdák és a zöldövezet karban-
tartása a Műszaki Szolgáltatá-
sok Üzemének hatáskörébe tar-
tozik, a levelet továbbítottuk az
intézmény igazgatójának is.

A következő levél szerzője
azt kérdezi, hányan látják el
és ki dönti el, milyen választ
adnak a beérkezett levelekre.
Kifejti továbbá, hogy egy ko-
rábbi levelére adott válasszal
nem volt megelégedve.

– Mint minden állandó ro-
vatnak a HL-ben, a Postaládá-
nak is van felelős szerkesztője,
akinek a neve ott szerepel a vá-
laszok végén. Az adott vála-
szokból, úgy gondolom, vilá-
gos lehet az olvasóknak, hogy
azok a felvetett problémák, a-
melyek megoldása közvetlenül
a város hatáskörébe tartozik,
minden esetben az érintett váro-
si intézmény vezetőjével van-

nak véleményeztetve és megvá-
laszolva. Ha a levélben leírt
kérdés meghaladja a város ha-
táskörét, az illetékes intézmé-
nyekkel, ill. azok vezetőivel
konzultáljuk a választ. Termé-
szetesen tudatában vagyunk,
hogy képtelenség minden ké-
résnek, felvetésnek eleget tenni,
mégha azok jogosak is. Ez fo-
kozottan igaz akkor, ha az adott
probléma kívül esik a város há-
táskörén, mint például a levél-
író által említett távolsági autó-
busz-közlekedéssel kapcsola-
tos eset is. Annak ellenére, hogy
a hozzánk beérkezett levelek
névtelenek, valamennyivel fog-
lalkozunk, mert segítségünkre
vannak a városban tapasztalha-
tó problémák felderítésében, a-
zok orvoslásában.

További észrevételeiket, kér-
déseiket elektronikus postán
(prednosta.msu@sahy.sk) is
elküldhetik.

Lendvay István
a VH elöljárója

Az ipolysági képviselő-tes-
tület 41. soros ülésére június
28-án került sor 11 képviselő
jelenlétében. Az ülést Lőwy
János polgármester vezette.

A megnyitó és az esedékes
testületi határozatok ellenőr-
zése után a múltkori ülésen
megválaszolatlan interpellá-
ciós kérdésekre adtak választ,
majd a mostani interpelláció-
ban 8-an tettek fel kérdéseket,
ill. megjegyzéseket /a Tesmag
melletti híd állapota, a Kálvá-
ria alatti és a Rotarides utcai
városi utak állapota, a lakóte-
lepen lakók nem kellő hozzá-
állása a szelektív hulladék-
gyűjtéshez, az Adler-udvar
helyzete, a Panoráma élelmi-
szerüzlet melletti gyalogos-

közlekedés veszélyessége, a
kórház előtti főút jelzéseinek
újrafestése, a gyorsmentő-
szolgálat helyzete, a felújított
játszóterek rongálása, a foci-
meccsek közvetítése – ill. nem
közvetítése – a kábeltévé-há-
lózat műsorában/.

A képviselők gyors egy-
másutánban tudomásul vettek
néhány informatív jelentést /a
városi hivatal együttműködé-
se a tömegszervezetekkel, a
városfejlesztési terv megvaló-
sítása, a XXV. Honti Kulturá-
lis Napok előkészítése, az a-
nyakönyvi hivatal tevékenysé-
ge, a mezőgazdaság helyzete
városunkban, a Közös Közsé-
gi Hivatal tevékenységéről
szóló jelentés/. Ez utóbbiból

értesültek a képviselők, hogy
szerkezeti átrendezés követ-
keztében a hivatal július 1-jé-
től már nem fogja ellátni az
alapiskolák és az egyéb okta-
tási intézmények könyvelési
és személyzeti-nyilvántartási
feladatkörét, ill. bérfejtését.

A képviselők jóváhagyták
a képviselő-testület második
félévi munkarendjének terve-
zetét azon kiegészítéssel,
hogy a képviselők, ill. a kép-
viselői klubok, az önkormány-
zati bizottságok s maga az ön-
kormányzat is a novemberi ü-
lésen adjanak számot négy-
éves tevékenységükről.

Árverést írtak ki egy tesma-
gi ingatlanra, megújítottak
egy hitelfelvételi kérelmet,

Sok interpellációs kérdés, megjegyzés
beleegyezésüket  adták az
Energo-Bytos kft. hitelfelvé-
teléshez, ill. annak kezesség-
vállalásához, valamint jóvá-
hagyták néhány városi lakás
kiutalását az előterjesztett
javaslat szerint. A COR Kft.
által benyújtott ingatlanbér-
leti kérelem tárgyalását a pol-
gármester visszavonta.

A hivatal egyes osztályai-
nak tevékenységéről, ill. a
polgármesteri kezdeménye-
zésekről szóló előterjesztés
tudomásul vétele után az ál-
talános vitában csak egy rövid
megjegyzés hangzott el, így a
polgármester a mintegy két és
fél órás ülést berekesztette.

-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

2006-ban

nak támogatásával szeretnénk biztosítani.
Kilátásaink a jövőbe?
– Tudatosítjuk, hogy a 2007–2013-as

tervezési időszakra történő felkészülés ke-
retében alaposan meg kell ismernünk a la-
kosság szükségleteit, világosan megfogal-
mazott célokkal kell rendelkeznünk, hogy
mind az EU-s, mind a hazai keretprogra-
mok nyújtotta lehetőségeket kihasználhas-

– Lőwy János mérnök, polgármester interjút adott a Pravda
napilapnak. Ugyanezen a napon megbeszélést tartott váci kollé-
gájával a váciak vendégszerepléséről a XXV. Honti Kulturális
Napokon /június 1./.

– A polgármester és a hivatalvezető a Szlovák Útkezelőség
képviselőjével tárgyalt a körforgalmat biztosító beruházásról. Fel-
tételezhető, hogy még ebben az évben elkészül a beruházás doku-
mentációs tervezete /június 2./.

– Lőwy János polgármester a Sóderoson megnyitotta a városi
gyermeknapi ünnepségeket /június 3./.

– A polgármester részt vett az Általános Hitelbank felújított
épületének kolaudálásában /június 5./.

– Miklós László környezetvédelmi miniszter, Pogány Tibor
/a Nyugat-szlovákiai Vízművek vezérigazgatója/ és más vendé-
gek jelenlétében került sor az ipolysági csatornahálózat és víztisz-
tító üzem bővítésének alapkőletételére /június 6./.

– Lőwy János a Kooperatíva képviselőivel tárgyalt a biztosító
városunkban nyitható új kirendeltségéről /június 8./.

– A polgármester az STV2 tévéállomásnak adott interjút.
– Városunk vezetői részt vettek az Ipolysági Magyar Tanítási

Nyelvű Gimnázium Vegyeskarának ünnepségén /június 9./.
– A stadionon került sor az ipolysági óvodások 1. városi olim-

piájára, amit a polgármester nyitott meg /június 14./.
– Lőwy János mérnök részt vett az egészségügyi intézmé-

nyek helyzetét elemző besztercebányai szemináriumon /jún. 16./.
– A polgármester fogadta a Magyar Olimpia Bizottság váro-

sunkba látogató küldöttségét /június 17./.
– A polgármester a Szlovák Rádió egyenes adásában válaszolt

a szerkesztő és a hallgatók kérdéseire /június 19./.
– Lőwy János mérnök részt vett a Nyitra megyei önkormány-

zat területfejlesztési bizottságának ülésen /június 20./.
– A polgármester a Dunakanyar Régiófejlesztési Tanács váci

ülésen képviselte régiónkat /június 21./.
– Szob város polgármesterének meghívására Lőwy János

részt vett a szobi városnapi ünnepségen /június 23./.
– Lőwy János mérnök, polgármester, Lendvay István mér-

nök, hivatalvezető és Mándli Gyula, a váci Katona Lajos Városi
Könyvtár igazgatója megbeszélést folytatott Marián Lichner
mérnökkel, Selmecbánya polgármesterével a lehetséges idegen-
forgalmi együttműködésről, valamint a selmecbányai múzeumban
található egykori Honti Múzeum tárgyainak visszaszolgáltatásá-
ról /június 27./. -ly-

Július 10-ig – Pueri Fabri 2006 – kiállítás a nemzetközi
gyermekrajzverseny alkotásaiból a Simonyi Lajos
Galériában

11. júla, 14.00 – Simonyi Lajos emlékének ajánlva – tar-
doskeddi alkotók. Kiállításmegnyitó a Simonyi
Lajos Galériában. A kiállítás szept. 2-áig tart nyitva.

Júl. 31-től aug. 4-ig – A Csemadok Ipolysági Alapszerveze-
tének  nyári kézműves tábora gyerekeknek a Ma-
gyar Közösségi Házban

Házasságot kötöttek
Június 3.  –  Beata Gurgová és Ján Žitniak
Június 17.  –  Szilvási Erika és Orosz László
Június 24.  –  Ibolya Annus Ibolya és Patai Attila

  Ipolysági újszülöttek
Berki Dániel  –  2006. május 19.
Seres Jesszika  –  2006. június 1.
Frasch Nicole  –  2006. június 1.
Barták Kevin  –  2006. június 3.
Bukta Attila  –  2006. június 7.
Juraj Rafael  –  2006. június 9.
Kotlár Leonardo  –  2006. június 14.
Gruzman Darek  –  2006. június 15.
Murin Dániel  –  2006. június 18.
Hegedűs Kamilla  –  2006. június 19.

        Elhunytak
Nagy Mária /* 1925/  –  június 6.
Rusnák István /* 1974/  –  június 7.
Fógel Magdolna /* 1936/  –  június 8.
Hóbor Márta /* 1938/  –  június 14.
Krekáč Rozália /* 1950/  –  június 16.
Šiket Anna /* 1926/  –  június 18.
Stopko Anna /* 1917/  –  június 21.

suk. Éppen ezért már tavaly benyújtottunk
egy projektet, melynek célja Ipolyság vá-
rosfejlesztési koncepciójának kidolgozása
volt. E projektünk sikeres volt, így elkez-
dődhetett a fontos dokumentum kidolgo-
zásának előkészítő munkája, ami kb. egy
évet fog igénybe venni.

A Dunakanyar Régiófejlesztési Tanács-
csal együttműködve is nyújtottunk be pá-
lyázatot, éspedig határ menti régiónk mű-
emlékeinek feltérképezésére.

A következő tervezési időszakban – re-
ményeink szerint – az önkormányzatoknak
és a régióknak elég pénzzel kellene rendel-
kezniük ahhoz, hogy legégetőbb gondjai-
kat megoldhassák. Éppen azért, hogy a
jövőben minél több pénzügyi támogatás-
hoz juthassunk, igyekszünk megfelelő fel-
tételeket biztosítani projektmenedzsereink
minél szakszerűbb felkészítésére.

Köszönöm a válaszokat.
Štrba Péter

Válaszol Lőwy János mérnök...
/Befejezés az 1. oldalról/
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Kapuzárás az iskolákban
A váci Madách Imre Gimná-

ziumban 2006. június 8-án ke-
rült megrendezésre az az író-ol-
vasó találkozó, melyen a váci
Katona Lajos Városi Könyvtár
szervezésében és az Ipolysági
Városi Könyvtár közreműkö-
désével Németh Zoltán kortás
szlovákiai magyar költő, esszé-
író, irodalomkritikus és fordító
egy rendhagyó irodalomóra ke-
terében bemutatta a kortárs
szlovákiai magyar irodalmat. A
közel száz diák nagy figyelem-
mel hallgatta a bevezetőt, mely-
ben Solmoši Márta, az Ipoly-
sági Városi Könyvtár vezetője
rövid életrajzzal és eddigi mun-
kásságát felvázolva bemutatta
a diákoknak Németh Zoltánt,
aki 1970-ben született Érsekúj-
várott. Magyar–történelem sza-
kos tanári oklevelét 1993-ban
a pozsonyi Comenius Egyetem
bölcsészettudományi karán sze-
rezte. Jelenleg a besztercebá-
nyai Bél Mátyás Egyetem hun-
garisztikai tanszékének tanára,
ahol irodalomelméletet, iroda-
lomtörténetet és műfordítás-
elméletet ad elő. Itt hozta létre
a CLINAMEN Fordítói Kört,
melynek célja tehetséges mű-
fordítói gárda kinevelése, a ma-
gyar irodalom szlovákra fordí-
tása, illetve a világirodalom
magyar nyelven való megjele-
nítése.

Németh Zoltán nevével, írá-
saival, verseivel gyakran talál-
kozhat az irodalomkedvelő ol-
vasó. Madách-díjas szerző – ezt
a kitüntetést könyveiért több íz-
ben is megkapta. 2005-ben a
Posonium Irodalmi Díj külön-
díját nyerte el A széttartás
alakzatai című tanulmányköte-
tével. Írásai a következő cím-
mel jelentek meg: A kapus örö-
me a tizenegyesnél /1999,
kritikák a szlovákiai magyar i-
rodalomról/, A szem folyékony
teste /2000, versek/, A perver-
zió méltósága /2002, versek,
testköltészet/, Olvasáserotika

A változatlannak vagy talán
változtathatatlannak tűnő, kö-
vületként kezelt rend június 30-
án kisöpörte az osztálytermek-
ből, az iskolaépületekből a
gyermekzajt, vagyis elkezdő-
dött a vakáció mind a tanulók,
mind a pedagógusok számára.
Valószínűleg mindkét fél föllé-
legzett: az év végi feszültsége-
ket, stresszhelyzeteket felvál-
totta-felválthatta valamiféle
könnyedség, olyan bizonytalan-
nak tűnő lebegés, mint mikor az
ember körül leomlanak az amo-
lyan áthághatatlannak tekintett
korlátok.

A bizonyítvány – az iskola
és a szülők közötti sajátos kom-
munikációs eszköz – is hatni
kezd, foglalkoztatja még azokat
az apukákat és anyukákat is, a-
kik a tanév folyamán egyáltalán
vagy alig figyeltek gyermekük
iskolai munkájára – szereplésé-
re. A gyermek már év közben
kiállítja a pedagógusokról a bi-
zonyítványt, a szülők, főleg ha
végzős gyermekük van, most
véglegesítik a pedagógusok mi-
nősítését. Ez is – bizonyára –
tartalmaz elég sok megszívle-
lendő tanulságot, de valószínű-
leg elég sok előítéletből és fél-
reinformáltságból fakadó becs-
mérlést is. Persze elég gyakori
a pedagógusok dicséretét tartal-
mazó vélemény is. A feszültség-
tápláló félreértéseket csak rend-
szeresített szülő–pedagógus
párbeszéddel lehet feloldani.

A szülőre a szünetben na-
gyobb teher és felelősség is há-
rul. Szinte éjjel-nappal rajta
kell legyen szeme a gyermekén,
aki unalomból vagy más indí-
tékból mindig valamin töri a fe-
jét. A vágy, a fantázia, a gondo-
lat az emberi élet motorja mind
gyermek-, mind felnőttkorban.
A gyermek, főleg a kisebb azon-
ban alig gondol a következmé-
nyekre, ami egy életre szóló
szomorúságot okozhat a fele-
lőtlen szülőnek.

A gyermek is társat, társakat
keres, s ha nem találja meg a
szülői házban, akkor az utcán
vagy netán furcsa életfelfogású
társaságokban keresi. A gyer-
mekkel foglalkozni kell, a ka-
masszal – fiúval vagy lánnyal –
az apukának, anyukának oly-
kor-olykor le kell ülnie – kom-
munikálni –, hogy helyre kerül-
jenek a különböző, olykor gát-
lástalanul burjánzó fejlődési
vadhajtások. A gyermek is tár-
sas lény, akinek állandó kézfo-
gásokra, tükörre van szüksége,
hogy ő maga is formálhassa –
egészségesen – ösztönösen éb-
redező személyiségét.

A szünet nemcsak gondhal-
maz a szülőnek, hanem nagy-
szerű lehetőség is arra, hogy új
alapokra helyezze vagy még
jobban megerősítse a gyerme-
kével kötött vagy kötendő szö-
vetséget.

Ne féljünk ettől a gyönyörű
kalandtól! Korpás Pál

/2000, tanulmányok, kritikák/,
Talamon Alfonz /2001, mono-
gráfia Tegnap és Ma/, Németh
Zoltán vírusszövegei, idiótame-
séi és egyéb mutáns történetei
/2002, prózák/, A perverzió mél-
tósága /2002, versek, testkölté-
szet/, A széttartás alakzatai
/2004, 7 tanulmány, 27 kritika, 7
beszélgetés a fiatal magyar iro-
dalomról/, A bevégezhetetlen
feladat /2005, bevezetés a szlo-
vákiai magyar irodalom olvasá-
sába/, A haláljáték leküzdhetet-
len vágya /2005,  versek/.

Tanulmánykötetei a kritika-
írás elméletével, a kritikaírás i-
rányzataival, majd konkrét iro-
dalmi szövegek és értékek kér-
déseivel foglalkoznak.

A szlovákiai magyar iroda-
lom fiatal gárdájához tartozik.
Esszéket, kritikákat, tanulmá-
nyokat ír. Sokat publikál, ver-
sei, írásai nemcsak Szlovákiá-
ban /Irodalmi Szemle, Szőrös
Kő, Kalligram/, de a határon tú-
li magyar irodalmi folyóiratok-
ban is olvashatók, így a ma-
gyarországi Élet és Irodalom,
Jelenkor, Új Forrás, Tiszatáj, a
békéscsabai Bárka, a kolozsvá-
ri Korunk hasábjain.

Fordít szlovák, cseh, angol
és német nyelvből. 1998-tól
tagja a Szlovákiai Magyar Írók
Társaságának.

A rendezvény főszereplője-
ként Németh Zoltán a szlová-
kiai magyar irodalomról beszélt
a gimnazistáknak. Ennek az iro-
dalomnak maga is aktív alkotó-
ja és alapos ismerője. Erről ta-
núskodtak azok a részletek is,
melyeket felolvasott, s melye-
ken keresztül az említett iroda-
lom képviselőit jellemezte a
hallgatóságnak. Pedagógusi
mivoltát bizonyította, hogy a
diákok életkorához mérten hoz-
ta közel ezt az irodalmat a tanu-
lókhoz és hívta fel a hallgatóság
figyelmét a kortárs szlovákiai
magyar irodalomra.

Solmoši Márta

Író-olvasó találkozó Vácott
Németh Zoltánnal

Búcsúzik az Ipolysági MTNY Gimnázium 4.A osztálya
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Ipolyságon már hagyomány-
nyá vált, hogy a Csemadok
alapszervezete pünkösdi mű-
sort szervez. Idén június 9-én
került sor erre a rendezvényre
a Bartók téri zsinagógában. A
műsorban ezúttal a zene kapta
a legnagyobb hangsúlyt, s en-
nek két apropója is volt.  Az e-
gyik a Bartók-emlékév. A zene-
történet számunkra különösen
kiemelkedő egyénisége 125 év-
vel ezelőtt született. A Felvi-
dékhez sok szállal kötődött; járt
városunkban is, 1910. novem-
ber 13-án hangszeres zenét, du-
danótákat rögzített itt. Erről a
gazdag anyagról zenetudomá-
nyi cikksorozatot is írt. Bartók
Béla szellemi örökségét az
Ipolysági Magyar Tanítási

Nyelvű Gimnázium két diákja
idézte meg: Matyó Márió Bar-
tók gyűjtötte népdalokat éne-
kelt, Matyó Anett pedig Szilá-
gyi Domokos Bartók Ameri-
kában c. költeményét mondta
el.

A pünkösdi műsor másik ap-
ropója az Ipolysági Magyar Ta-
nítási Nyelvű Gimnázium Ve-
gyeskarának jubileuma volt. A
kórus (mely az egyetlen szlová-
kiai magyar ifjúsági vegyeskar)
1991 szeptemberében alakult
Béres Gábor vezetésével. Más-
fél évtizedes tevékenysége alatt
több mint 200 énekes tapasztal-
hatta meg az éneklés örömét a
kórusirodalom csaknem 80 da-
rabja segítségével. Az énekkar
a hazai és magyarországi sze-

repléseken kívül vállalja a szak-
mai megmérettetést is: a Csen-
gő Énekszó országos kórusver-
senyen egyszer ezüstkoszorús,
három alkalommal pedig a-
ranykoszorús minősítést ka-
pott. Tavaly elkészült az ének-
kar első CD-felvétele is. Lőwy
János polgármester elismerő
oklevelet adott át a kórusnak, s
egyben örömét fejezte ki, hogy
nemcsak gimnáziumunk, ha-
nem városunk jó hírét is képvi-
seli az ifjúsági énekkar régiónk-
ban és határainkon kívül.

A pünkösdi műsor közön-
sége hallgathatott Kulcsár Fe-
renc-szövegeket Vas Ottó rend-
kívül szuggesztív előadásában.

Fellépett a Musica Aurea
Énekegyüttes Tömöl Gabriel-

A Szlovák Irodalmi Alap díjainak
átadására 2006. június 20-án került
sor. Ennek keretében adták át a Ma-
dách Imre-díjat N. Tóth Anikónak,
az Ipolysági Magyar Tanítási Nyelvű
Gimnázium tanárának a Fényszilán-
kok című regényéért. A Madách-díj ní-
vódíját az ipolybalogi Németh Zoltán
kritikus, költő vehette át A haláljáték
leküzdhetetlen vágya című verseskö-

Pünkösdi műsor

la és Béres Gábor vezetésével.
A műsor zárlata ismét Bar-

tókot idézte, hiszen a kórusta-
gok és a szép számú közönség
együtt énekelte az Elindultam
szép hazámból kezdetű népdalt.

(kó)

Kedd:      13.00 – 16.00
Szerda: 8.30 – 11.30

     13.00 – 16.00
Csütörtök: 8.30 – 11.30

     13.00 – 16.00
Péntek:      13.00 – 16.00

Üzemi szabadság:
2006. július 17-től július 30-ig

N. Tóth Anikó, Németh Zoltán és
Csáky Károly kitüntetése

tetéért.
Június 27-én – a díjalapító Lauer

Edit jelenlétében – adták át a Poso-
nium-díjakat. A fődíjjal N. Tóth Ani-
kót tisztelték meg a Fényszilánkok cí-
mű regényéért. Csáky Károly Ó, szép
piros hajnal című műve különdíjban
részesült.

Régiónk sikeres tollforgatóinak
gratulálunk. kp

Az Ipolysági Városi Könyvtár
júliusi–augusztusi
nyitvatartási ideje
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Az SZK Nemzeti Tanácsába történt választások
ipolysági eredménye /2006. június 17./
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O K TAT Á S

Az Ipolysági Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium
tanévének summázása

Az életnek természetes velejárója, hogy
újfent eltelt egy tanítási év, amelyen az al-
kotó gondolkodás, a kreatív szellem került
előtérbe, a comeniusi elvek szerint megfo-
galmazott műhelyszerű munka folyt.

A letűnt tanév értékelése sarkallja mind
a tanárt, mind a diákot. Ösztönszerűen a
quis, quid, ubi, quibus, auxillis, cur, quo-
modo, quando? mondás sejlik fel az em-
berben, vagyis ki, mit, hol, milyen eszkö-
zökkel, miért, hogyan, mikor? tett.

A fenn említett kérdéscsokor az emberi
élet legalapvetőbb tevékenységeire keresi
a választ. Ha egy iskola maradandót akar
alkotni, annak szem előtt kell tartania ezt
a vezérfonalat. A gimnáziumot úgy kell el-
képzelni, mint egy felépítményt, egy struk-
túrát, amit tanár-diák közös hangyaszor-
galmú munkával épít. Komoly kihívás ez,
s csak az az oktatási intézmény lesz ver-
senyben, amelyik megfelel a minél maga-
sabb követelményeknek, tiszta jövőképet
képes nyújtani a szülők számára, reagálni
tud a társadalmi változásokra, megfelelő
tehetséggondozó programja van, sőt mara-
déktalanul teljesíti meghirdetett érték- és
minőségbiztosító programját. Nincs értel-
me az olyan iskolának, amelyik a munka-
nélküliek táborát gazdagítja.

Az Ipolysági Magyar Tanítási Nyelvű
Gimnáziumban átgondolt, tervszerű ok-
tató-nevelő program szerint zajlik a taní-
tás. Ez a program elsősorban az informá-
cióelméletre épül, viszont túl is nő ennek
keretein, mert részprogramként minőségi
változást ad a természettudományi, társa-
dalomtudományi, sőt az idegen nyelvek
oktatásában is. Diákjaink kiváló eredmé-
nyeket értek el az egyes tanulmányi verse-
nyeken, ami köszönhető a felkészítő taná-
rok gondoskodásának, ill. a műhelyszerű
önképzésnek.

Biztos vagyok abban, hogy gimnáziu-
munk helyes oktató-nevelő programot vá-
lasztott, mert az elért eredmények igazol-
ják, sőt előrevetítik az eredményes jövőt.

Ebben a tanévben Bugyi Dávid és Si-
ket Zoltán (3. o.) a XI. Kárpát-medencei
magyar középiskolák informatikai Info-
prog 2006 versenyének felhasználói kate-
góriájában 1. helyezést ért el.

Konczi Róbert a XV. Tompa Mihály
Országos Vers- és Prózamondó Verseny-
ben a próza műfajban 1. díjat nyert. Ma-
tyó Anett a XV. Tompa Mihály Országos

Vers- és Prózamondó Versenyben a prózá-
ban 2. helyezett lett. A Csengei Dénes Or-
szágos Szavalóverseny különdíját kapta
Nagykanizsán, míg az Anyám fekete rózsa
nemzetközi szavalóversenyen 3. lett.

Csajka Andrea a biológiai olimpia or-
szágos döntőjének B kategóriájában a 3.
díjat nyerte el. Fritz Patrik a biológiai o-
limpia országos döntőjének B kategóriá-
jában lett eredményes megoldó.

Pásztor Bálint a matematikai olimpia
kerületi fordulójában a 2. helyezést érte
el, a XXX. Felvidéki Magyar Matematika-
versenyen 1. helyezést ért el, a Cornides
István Matematika–fizika Emlékverse-
nyen győzött, helyezett lett a Gordiusz, ill.
Kenguru versenyen, sőt a kémiai olimpián
is sikeres megoldó lett.

Polyák Gábor a kémiai olimpia kerü-
leti fordulójában lett sikeres megoldó.

Tóth Beáta a matematikai olimpia ke-
rületi fordulójában az 5. díjat kapta, a
XXX.  Felvidéki Magyar Matematikaver-
senyen 3. helyezést ért el, a Cornides Ist-
ván Matematika-fizika Emlékversenyen 6.
helyezést ért el.

Szuchetka Mária a kémiai olimpia ke-
rületi fordulójának C kategóriájában az 5.
helyezést érte el, a XXX. Felvidéki Ma-
gyar Matematikaversenyben dicséretben
részesült, és részt vett az Irinyi János Ké-
miaverseny országos döntőjében.

Gyurász Pál a Nemzetközi Kenguru
Matematika Verseny 12. évfolyamán 1. he-
lyezést ért el.

Antalicz Anikó a Kincskeresők helyi
értékeket kutató diákok pályázatának or-
szágos fordulójában 1. díjat nyert.

Antalicz Anikó és Cseri Kinga a Rá-
kóczi Szövetség Keszthely és térsége alap-
szervezete törté-
nelmi pályázatán
végzett az első két
helyen Családom
története témában.

Szabó Szabolcs
a biológiai olimpia
kerületi fordulójá-
ban 3. helyezést ért
el, a fizikai olimpia
kerületi fordulóján
pedig eredményes
megoldó lett.

Bogár Katalin,
Losonszky Kinga

és Matyó Andrea a bibliaolimpia egyház-
megyei fordulójában az 1. helyet érte el.

A Pozsonyi MTNY Gimnázium által
meghirdetett Kutató Diákok Mozgalma
keretében megrendezett esszépályázaton
Krasnica Katalin és Hammersmidt Éva
Párhuzamos életek a diktatúrák árnyé-
kában c. munkája 2. díjat nyert.

Nemzetközi történelmi vetélkedőn Bu-
dapesten 28 csapatból a Hocsák Emese,
Bogár Katalin, Matyó Andrea, Régi Ta-
más összetételű csapat a 6. helyen végzett.

A Múltidéző történelmi verseny or-
szágos döntőjében a Krasznica Katalin,
Hammersmidt Éva és Dombi Tünde
összetételű csapat 4. helyezett lett.

Gyurász Diana a kerületi sakkbajnok-
ságban az 5. díjat kapta.

A Nemzetközi Kenguru Matematika
Versenyben Pásztor Bálint 5., Málik
Zoltán 6., Tóth Beáta 8. és Saróka Dá-
vid 9. helyezést ért el.

Az országos FyziQ levelező fizika sze-
mináriumon mesteri szintet ért el Pásztor
Bálint, Szabó Szabolcs, Szuchetka Má-
ria, Tóth Beáta, Polyák Gábor, Konczi
Róbert, Gyurász Pál, Matyó Anett és
Lévay János.

Összesítve a leírtakat, elmondhatjuk,
hogy sok munkával teli, fáradságos, mégis
sikeres tanévet hagytunk magunk mögött,
és őszinte köszönet a tanári kar tagjainak:
Béres Gábornak, Gajdács Mónikának,
Korcsoková Alenának, Korcsok László-
nak, Petrezsél Zsuzsának, Tóth Anikónak,
Tóth Tibornak és Villant Veronikának, akik
időt és energiát nem kímélve készítették
fel, ill. menedzselték a diákokat.

Szkladányi Endre
igazgató

Búcsúzik az Ipolysági MTNY Gimnázium 4.B osztálya



2006. június 16-án harmadszor került megrendezésre Léván
a Gyermekvilág c. színjátszófesztivál. Erre a regionális találko-
zóra a Lévai és az Érsekújvári járásban működő báb- és szín-
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Hírek, események a Pongrácz Lajos Alapiskola életéből

O K TAT Á S

A Kincskeresők elnevezésű
hagyományőrző vetélkedőbe
iskolánkról két háromtagú csa-
pat is bekapcsolódott. Az elő-
döntőre Losoncon került sor.
Végül a két csapat közül az lett
sikeresebb, amelyik az ipolysá-
gi premontrei monostort mutat-
ta be egy számítógépes prezen-
táció segítéségével. Az itt elért
első helyezés természetesen azt
jelentette, hogy részt vehetnek
az országos fordulóban is. A
Csernák Timea, Dúló Ma-
rianna és Pál Veronika össze-
tételű csapatot Lendvay Gab-
riella tanító néni készítette fel.
A döntőre Dunaszerdahelyen
került sor, ahol az ország min-

Az idei egyhetes erdei iskola
helyszíne Dolný Smokovec
volt, ezen a 2.A, 2.B, 4.A osz-
tály 39 tanulója vett részt. A
program része volt a TANAP
múzeum meglátogatása Tatran-
ská Lomnicán, valamint a Tát-
ráról készült természetfilm
megtekintése. Megismerkedtek
a Csorba-tó környékével, Starý
Smokovecen „megmászták” a

A tanév utolsó hónapja sem múlt el eseménytelenül a
Pongrácz Lajos MTNY Alapiskolában. Az alábbiakban né-
hány fontosabb történésről a Honti Lapok olvasóit is tájé-
koztatjuk. A beszámolók egy részét a Sulitükör c. iskolai
lap júniusi számából vettük át.

Az idei nemzetközi gyer-
meknap rendhagyó volt, mert
az iskolai megszokott rendez-
vény mellett sor került a városi
önkormányzat által szervezett
akcióra is. Az iskolai gyermek-
nap már hagyományosan több
érdekes és szórakoztató vetél-
kedő, foglalkozás formájában
zajlott. Ebben az évben is kide-
rült például, hogy kik iskolánk
legerősebb tanulói. Ők kapták

A kincskeresők
országos másodikok lettek

den részéből érkezett csapatok
3 napot töltöttek. A sok nagy-
szerű munkát bemutató ver-
senyzők jutalma az lett, hogy az
eredményhirdetésre Pozsony-
ban, a Kormányhivatalban ke-
rült sor, a díjakat pedig Szigeti
László, az SZK oktatási minisz-
tere adta át. Nagy örömünkre a
Pongrácz Lajos Alapiskola csa-
pata 2. lett. A kiértékelést egy
bőséges fogadás követette, a-
melyen a tovább nem jutó csa-
patunk tagja, Máté Kitti is
részt vett, ő a díjátadó ünnepség
műsorában szerepelt, ahol egy
népdalt énekelt el.

Máté Kitti, 8.A

Hrebienok hegyet a fogaskere-
kűvel, majd elsétáltak a Stude-
novodské vodopády vízesés-
hez. A felsoroltak mellett el-
látogattak Poprád városába is,
ahol többek között egy video-
klipp forgatásának is véletlen
részesei lehettek. S végül a sűrű
programba belefért a Važeci-
barlang meglátogatása is.

Erdei iskola

Kétféle gyermeknap
az iskolánk Toldija címet. Az
idén a fiúk versenyében Mé-
száros László /9.A/, a lányok
mezőnyében Szabó Márta
/9.B/ nyerte el ezt a címet. A
városi rendezvényen az ének-
kar és a mazsorettcsoport mel-
lett a kézművesek arattak nagy
sikert. A sátraink melletti rög-
tönzött műhelyben sok érdek-
lődő kapcsolódott be az alkotó
munkába.

játszó csoportokat hívják meg. Iskolánk csoportja, a Csillag-
szóró az előző évekhez hasonlóan ezúttal is egy népmese-
feldolgozással, A becsületes tolvaj Marci c. előadással kép-
viselte iskolánkat. A mesét Köteles Judit és Lendvay Gab-
riella tanította be.

Gyermekvilág Léván
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O K TAT Á S

Az idei tanév végén 45
kilencedikes tanuló hagyta
el végleg a Pongrácz Lajos
Alapiskola padjait. A bal-
lagás és az ünnepi műsor –
a rossz idő miatt – az iskola
folyosóján zajlott. A 318
tanuló közül négyen ismé-
telni fogják az osztályt, 5-
en augusztusi pótvizsgára
kényszerülnek. Többségük
azonban nyugodtan élvez-
heti a megérdemelt vakációt.

Június utolsó előtti hetében
úszótanfolyamon vehettek részt
iskolánk harmadikos és hatodi-
kos diákjai. Összesen 62-en
használták ki ezt a lehetőséget.
Öt pedagógus kíséretében, ki
busszal, ki vonattal jutott el a
párkányi fürdőbe. A tanulók
többsége egy sárga épületben,
a nagyobb fiúk faházikókban
laktak.

Első napunk a helyszín meg-

ismerésével, a beköltözéssel
telt el. Persze, nem maradt el a
vízzel való találkozás sem.
Megnéztük a diákok úszótudá-
sát, majd ennek alapján osztot-
tuk őket csoportokba. A kezdők
és a kicsit haladó úszók cso-
portja a kis medencét, valamint

Iskolánk néhány 8.A osztályos
tanulója Gazdag Katalin tanító
néni vezetésével elhatározta az év
elején, hogy felelevenít egy régi
népszokást, a kiszehajtást. A cso-
port a Nefelejcs nevet vette fel, és
miután az iskolai esztrádműsorban
a szülők előtt is szép sikert arattak,
június 9-én a Nagysallón megren-
dezett járási néptánc- és hagyo-
mányőrző találkozón is képvisel-
ték iskolánkat és az Ipoly mentét.

Hagyományos esztrádműso-
runkra június 7-én került sor.
Nyitóműsorként iskolánk legki-
sebbjei egy rövid zenés műsor-
ral kedveskedtek vendégeink-
nek. A Honti Igricek ifjúsági
néptáncegyüttes, a Szirmocska
bábcsoport, a Pompon mazso-
rettcsoport után rövid, tréfás je-
lenetek következtek, az egyik
pl. a szülői értekezletek hangu-

a csillagmendencét vette igény-
be. Csiszoltuk az úszótudásun-
kat, élveztük a nagy medence
nyújtotta örömöket. A reggeli
úszás frissítőleg hatott ránk,
mégha az ébredés egy kicsit ne-
hézkes is volt. Az esti pedig el-
fárasztott, de kellemesebb volt
az elalvás.

Összkomfortos szobánkban
a foci-vb esti mérkőzéseit is
nézhettük. Megcsodáltunk egy

212 cm-es fiatalembert is, aki
szívesen beszélgetett el a diá-
kokkal. Péntekre maradt még
egy híres ember Fekete László
személyében, kinek megismer-
tük kissé nyers modorát is.

Bóna Zsolt

Budapesti kiránduláson a 7.A osztály tanulói

Az úszótanfolyamról

Esztrádműsor
latát idézte. A Csillagszóró
színjátszó csoport egy népme-
se-feldolgozást állított színre,
címe: A becsületes tolvaj Mar-
ci. Végül a 8.A osztály tanulói
egy helyi népszokást, a kisze-
hajtást elevenítették fel. A mű-
sort iskolánk énekkara zárta vi-
dám gyermekdalokkal. Képün-
kön az első éve működő nép-
táncegyüttes látható.

Máté Kitti (8.A)

Tanévzáró

Nagysallói Találkozó
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Gyakran járok a Bartók Béla
téren, ahol az évek óta rögtön-
zött „piactér” van. Néha nincs
lezárva az út, ilyenkor nem túl
udvariasan vágunk át a vásárlók
között, máskor lezárt az átjárás,
így mérgesen megfordulok és
kikerülöm. Ilyenkor eszembe
jut, hogy majdnem minden kép-
viselő- és polgármesterjelölt
programjában évtizedek óta ott
van a homoki csatornahálózat,
játszóterek és persze a piactér,
leggyakrabban az Adler-udvar-
ral számolva. Az új csatorna-
hálózat alapköve már letéve, a
játszótereket rendbehozták, de
ami meglep, hogy egy szép sé-
tány és piactér lehetőségét nem
tudjuk kihasználni.

Gregor István mérnök (Per-
gamen Kft., Ipolyság) kérvényt
nyújtott be az Adler-udvar má-
sik felére, mivel már az egyik
felének ő a tulajdonosa. Az a-
jánlott ár a hivatalos értékelés
útján megállapított duplája.
Mellékelt hozzá egy tervrajzot
is: a főépület rekonstrukciója
mellett az udvarból egy mesés
sétányt, kis üzletekkel, padok-
kal, szökőkúttal akar építeni sa-
ját költségén. És az udvar belse-
jében korszerű piactér lehetne.
Az összes gondot és kockázatot
maga viselné, nekünk csak bele
kell egyezni. Ha megnézzük a
tervrajz képeit, egyből bele le-
het szeretni az egységesen ren-
dezett udvarba. Ezek nem imp-
rovizált butikocskák lennének,
mint rég. A piacra az árut hátul-
ról lehetne eljuttatni, zárt terü-

leten lenne, útlezárások nélkül
és tisztán is lehetne tartani. Ta-
lán ez lenne méltó városunk-
hoz.

Ennél jobb megoldással már
nem is jöhetett volna senki,
gondoltam, de a lelkesedésem-
mel majdnem egyedül marad-
tam. Először a tisztázatlan va-
gyonjogi viszonyok miatt vet-
ték le a napirendről, majd ami-
kor ezekre választ kaptunk, u-
gyanezen okok miatt megint
csak nem tárgyaltunk róla. Így
elmaradt a vita, melyik megol-
dás lenne a legjobb, milyen
feltételek mellett.

Sajnálom, hogy ilyen nézet-
eltérések vannak, mert szerin-
tem a terv kiváló. Az eddigi ta-
pasztalatok is azt mutatják,
hogy ha hazai vállalkozó veszi
meg az ingatlant, az betartja a
feltételeket, míg az idegenek
legtöbbször halasztgatják a in-
gatlan kihasználását, esetleg ha-
szonnal továbbadják azt.

Ez az eset különösen sajná-
latos, mert az Adler-udvar szé-
gyenfoltja a Fő térnek. Bosz-
szant, hogy a tulajdonjogi hely-
zet eltérő magyarázata akadá-
lyozza egy régi álom megvaló-
sítását. Talán az ön álmát is. De
mi lesz így a többi álmunkkal?

Srna Pál képviselő

A Remény című egyházi lap
szervezésében június 1-jén a
városi színházteremben mint-
egy tucatnyi lelkipásztor és 120
ipolysági hívő, diák és érdeklő-
dő jelenlétében Prohászka Ot-
tokárra emlékeztek székesfe-
hérvári püspökké való kineve-
zésének centenáriuma alkalmá-
ból.

Prohászka Ottokár /1858–
1927/ a magyar római katoli-
kusság kimagasló egyénisége:
egyházi tisztségviselő /főpap/,
teológus, a magyarországi ke-
resztényszocialista mozgalom
egyik szervezője. Alakját és a
személyéhez fűződő tanulságos
emlékeket dr. Szilárdfi Zoltán
budapesti tanár idézte föl. Az

előadót rokoni-ismeretségi szá-
lak fűzik a kereszténység és a
magyar nemzet e nemes 19–20.
századi ébresztőjéhez. Vélemé-
nye szerint nemzetek fölötti
ember volt – sokrétű, sokszínű,
de sosem kétszínű. Nem vélet-
len, hogy a hivatalos egyház in-
dexre tette egyes műveit, me-
lyekben fontos helyet kaptak a

szociális kérdések is.
A másik előadó dr. Haľko

József pozsonyi teológiai tanár.
Ő szintén hangsúlyozta, hogy
Prohászkánál a szociális kérdés
nem marginális probléma. A
műszaki előrehaladás, a tudo-
mányos fejlődés korában keres-
te a kereszténység, a keresztény
ember helyét a világban. Fel-
hívta a figyelmet arra is, hogy
a tudományos eredmények any-
nyira megnövelhetik az ember
önbizalmát, hogy az megfeled-
kezik az Istenről, aminek ko-
moly következményei lehetnek.
Előadását több egyháztörténeti
adattal, érdekességgel gazdagí-
totta. Leszögezte azt is, hogy
Prohászka Ottokár életműve a
mai keresztények számára is
tartalmaz sok tanulságos üzene-
tet. /korpás/

Váltsuk valóra álmainkat

Prohászka Ottokárra emlékeztek
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Május 26-án már második
alkalommal rendezték meg az
Oriflame svéd természetes koz-
metikum tanácsadónői az Ori-
flame a kék ég alatt nevet viselő
termékkiállítást.

A főtéri parkban minden ér-
deklődőnek lehetősége nyílt a
termékek megtekintésére és
tesztelésére. A tanácsadónők in-
gyenes kozmetikai tanácsadás-
sal látták el a hölgyeket. A smin-
kelés és körömápolás után a csi-
nos hölgyek még csinosabban,

ápoltabban és elégedetten tá-
vozhattak. Míg az anyukák ér-
deklődve tesztelték a kozmeti-
kumokat, a gyermekek sem u-
natkoztak. Aszfaltrajzolásba
kapcsolódhattak be, kifestőket
festhettek, de a legnagyobb él-
ményt mégis az arcfestő lányok
nyújtották. Öröm volt nézni a
boldog, ragyogó szemű kifes-
tett gyermekarcokat.

A rendezvényt a gyerki szak-
középiskola divatbemutatója, a
Közép lakótelepi óvodások zsi-

ráftánca és a gimnazista lányok
modern tánca tarkította.

A jelenlévők között Orifla-
me illatokat sorsoltunk ki, egy
hölgyet „átváltoztatással” aján-
dékoztunk meg. Bizonyára kí-
váncsiak a nyertesre és az átvál-
toztatás eredményére. A Honti
Lapok következő számában kö-
zöljük a nyertes fényképét a vál-
toztatás előtt és után /esetleg az
átváltoztatás folyamatáról ké-
szített felvételeket is./ Meggyő-
ződhetnek Hrinčár Henni fod-

A Csemadok Ipolysági Alap-
szervezete május 27-én egyna-
pos kirándulást szervezett Bu-
dapestre, ahol május utolsó hét-
végéjén tartották a gyermekna-
pot.

Nagyon meglepődtünk és ö-
rültünk is a sok jelentkezőnek,
mert bizony három autóbusz in-
dult Budapestre, tele felnőttek-
kel és gyerekekkel, kisebbekkel
és nagyobbakkal. A Városliget
csábító programokat kínált.
Voltak rajz- és ügyességi verse-
nyek, arcfestés, számítógépes
játékok, zenei előadások, kira-
kodó vásár. A Chio-chips asz-
talnál a kereket megpörgetve
nagy táska chipset nyertünk, a-
mit percek alatt elfogyasztot-
tunk. Így aztán még néhányszor
visszatértünk pörgetni újabb
nassolnivalóért. A Coca-cola
mászófal elnyerte a merészeb-

bek tetszését, a Cartoon Net-
work sátornál pedig örömmel
fényképezkedtek a gyerekek a
mesefigurákkal. Legtöbb az ug-
rálóvárból volt, amely kimon-
dottan a kicsik idejét és energiá-
ját foglalta le. A nap folyamán
a fiúk kedvence valószínűleg az

rásznő és Bazsó Ildikó kozme-
tikusnő ügyességéről és szakér-
telméről. A Margó butik fiatalos
ruhaösszeállításában az Artfoto
minőségi fotóin valóban tökéle-
tes és hatásos az átváltozás.

A kozmetikát kedvelő vagy
mellékkeresetre vágyó hölgyek
minden csütörtökön 13.00 és
17.00 óra között megtekinthe-
tik termékeinket az ipolysági
Oriflame központban (a Szlo-
vák Takarékpénztár mellett az
emeleten). Mindenkit szívesen
látunk.

Lea Boháčová
direktor Oriflame

élőcsocsó-bajnokság lett. A fi-
am is benevezett az unokatest-
vérével (már nagyon unták a
„nők” által sokadszor végigné-
zett vásárt). Csapatuk lett az el-
ső, és büszkén mutatták a ka-
pott nyereményeket. A nyáron
nem használt műjégpálya terü-

letén felépített színpadon is-
mert énekesek szórakoztatták a
közönséget, a társastánc-bemu-
tató után a salsa lépéseit meg is
tanulhattuk, ott helyben, a szín-
pad előtt.

Sok család egész napját a
Fővárosi Állat- és Növénykert-
ben töltötte, melyet nagyon szé-
pen felújítottak. Voltak, akik a
Nagycirkusz több mint kétórás
előadását nézték és csodálták,
hisz ilyet minden nap nem lát-
hat az ember. Késő délután
nagy tömeg gyűlt össze a vidám
zenét játszó dél-amerikai zené-
szek körül, akik pergő zenéjük-
kel felvidították a már kissé fá-
radt embereket.

Budapesti látogatásunk az
Auchan bevásárlóközpont út-
baejtésével ért véget. Itt még
mindenki „megszabadult“ ma-
radék pénzétől, majd kifáradva,
de rengeteg élménnyel gazda-
godva értünk haza.

Jámbor Mónika

Gyermeknapi forgatag Budapesten

Oriflame a kék ég alatt
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Az első városi gyermeknapi rendezvé-
nyen a könyvtár is bemutatta a szolgálta-
tásait a gyermekek részére. Szép új köny-
vek kerültek kiállításra, szórakoztató ki-
festők és mesekártyás játékok vártak a lá-
togatókra.

Gyermekrajzkiállítást is kínáltunk a né-
zelődőknek, ugyanis a márciusi könyvhó-
napban meghirdetett Boszorka gyermek-

rajzversenyt épp ezen a napon értékeltük:
a 74 résztvevő közül az 5 legsikeresebb
„alkotó” ezen a rendezvényen vette át a
díjakat. A díjazottak névsora: 1. Martina
Cicáková /az E. B. Lukáč utcai alapiskola
diákja, az ő boszorkafigurája lett az Ipoly-
sági Városi Könyvtár gyermekosztályának
a logója/, 2. Tauber Romana /Fegyverne-
ki Ferenc Egyházi Alapiskola/, 3. Domi-

Ipolysági városi gyermeknap – 2006
2006. június 3-án az ipoly-

sági sóderosi strandfürdőben
rendezte – hagyományteremtő
szándékkal – a városi hivatal
városi gyermeknapi rendezvé-
nyét, melynek sikeres megva-
lósításába a városi iskolák, ó-
vodák és oktatási intézmények
mellett bekapcsolódott minden
intézmény, szervezet, amely a
fiatalok nevelésével foglalko-
zik.

A szervezők a fürdő terüle-
tét különféle ún. falvakra osz-
tották, melyekben az iskolák és
az okatatási-nevelési intézmé-
nyek mellett az egyes szerve-
zetek is bemutatták tevékeny-
ségüket. A gyerekek /szüleik-
kel, nagyszüleikkel is/ végig-
járhatták nemcsak az iskola- és
a sportfalut, hanem ellátogat-
hattak a történelmi, valamint a
könyves faluba, sőt a játékok
falvába is. Mindezen foglalko-
zásokkal párhuzamosan zajlott

A szponzorok, akik támogatásával
sikerült a rendezvényt megvalósítani

Roman Dobos – MEDIA TEC, Tanai Mária – Sprint MÓDA 21,
101 Drogéria, Farby-Laky – Duchoňová a Duchoň, Antalfi Gyula
mérnök, D. L. H., DISK Industrial Engineering, Energo-Bytos,
Imperial Club – PARIS, Páris Katalin mérnök – PARIS, Oros
Zoltán – OPTIKA, Anton Šťastný – EXPORT-IMPORT, Varga
Antal – SATELIT, Kardos Valéria – ORCHIDEA, Sleziak Malom
és Pékség, FRASCH – lakberendezés, ELMONT PLUS, COOP
Jednota Krupina – Margaréta, COOP Jednota Krupina – Fő tér,
ILIKE Fodrászat, Rados Gábor L+G, Huszár Róbert – EUROPE
CAFÉ, PANORÁMA Élelmiszerüzlet, VICTORY 3 Drogéria,
Hajdú András – HPH ELECTRONIC, Čidalka – halászcikkek,
FIBRA, HÖRNLEIN Slovensko, Jasenský – KERAMIK
ŠTÚDIO, Érsekújvári Regionális Művelődési Központ

a négyórás kultúrműsor a szín-
padon, melynek keretében  az
egyes óvodák és iskolák kul-
túr- és egyéb csoportjai adtak
ízelítőt tudásukból.

És bizonyára tetszett is a
műsor, mert szinte mindvégig
minden ülőhely foglalt volt.

A gyermeknapi programot
Lőwy János mérnök, polgár-
mester nyitotta meg. Befeje-
zésképpen /ugyancsak gyer-

meknapi ajándékként/ Gregor
István mérnök átadta a T-mo-
bil cég ajándékat a 3 ipolysági
iskolának, ill. azok diákjainak.

Mindenki, aki bekapcsoló-
dott a foglalkozásokba vagy a
versenyekbe, ajándékot kapott.
Ugyancsak ajándékot /gulyást
és frissítőt/ kaptak a kultúrmű-
sorban fellépők is, amit a tá-
mogató szponzorok révén a vá-
rosi hivatal dolgozói biztosí-
tottak.

-š-

A városi könyvtár a 2006-os ipolysági gyermeknapi rendezvényen
nika Klukonová /E. B. Lukáč utcai alap-
iskola/, 4. Ozsvald Gabriella /FFEAI/, 5.
Varga Viktória /FFEAI/.

A könyvsátorban sok volt a látogató.
Tetszettek a szép könyvek, szépek voltak
a helyben készített rajzok is. Reméljük,
sok gyermekben felkeltettük a könyvek
iránti érdeklődést.

Solmoši Márta
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Június 14-én a futballpályán
rendezték meg az ipolysági ó-
vodák 1. városi olimpiáját,
melynek „küzdelmeibe” mind
az 5 ipolysági óvoda (6-6 tagú
csapattal) bekapcsolódott. És-
pedig: a Hviezdoslav utcai
szlovák, a Hviezdoslav utcai
magyar, a Štefánik téri, a homo-
ki és a pereszlényi óvoda.

A rendezvényt az „olimpiai”
zászló felvonása után Lőwy
János mérnök, polgármester
nyitotta meg. A kiértékeléskor
ő adta át a díjakat és az okleve-
leket is.

Az ovisok 4 versenyszám-

ban /távolugrás, labdadobás, 40
m-es síkfutás, akadályverseny/
mérték össze ügyességüket, kü-
lön a fiúk és külön a lányok.

Eredmények
Távolugrás
Lányok: 1. Patrícia Ágoš-

tonová /Hviezd. 30./, 2. Rádi
Dominika /Hviezd. 32./, 3. Li-
lia Alena /Homok/.

Fiúk: 1. Guglis Gábor /Hv.
32./, 2. Husárik Kamil /Hv.
30./, 3. Marek Hrabský /Štef./.

Labdadobás
Lányok: 1. Hencze Anikó

/Hviezd. 32./, 2. Lucia Liptá-
ková /Hviezd. 30./, 3. Herda

Erika /Štef./.
Fiúk: 1. Andréka Patrik /Pe-

reszlény/, 2. Roman Brada
/Homok/, 3. Dominik Čengel
/Hviezd. 30./.

40 m-es futás
Lányok: 1. Dola Daniela /Hv.

32./, 2. Lilia Alena /Homok/,
3. Karmen Žigmundová /Hv.
30./.

Fiúk: 1. Márton László /M.
R. Štef./, 2. Bučko Péter /Hv.
32./, 3. Záhorský Bence /Pe-
reszlény/.

Akadályverseny
Lányok: 1. Murín Barbara

/Hv. 32./, 2. Karolina Šaróko-
vá /Hv. 30./, 3. Lilia Alena /Ho-
mok/.

Fiúk: 1. Marko Bolemant
/Hv. 30./, 2. Berkula Ádám
/Štef./, 3. Rostás Kevin /Hv.
32./.

Ipolyság város polgármeste-
rének vándorserlegét a Hviez-
doslav Utcai Magyar Nevelési
Nyelvű Óvoda nyerte.

-š-

Óvodások első városi olimpiája

A művészetet kedvelő „alkotó gyer-
mekek” immár a 14.  megmérettetésen
vehettek részt régiónk-
ban /9 alapiskola és 6
művészeti iskola tanu-
lói küldték el munkáju-
kat/. Az idei téma nem
volt egyszerű /A mi
családunk/, mivel az
emberábrázolást nem
lehetett elkerülni. En-
nek ellenére – amint
azt a balassagyarmati
díjkiosztó ünnepségen
Pénzes Géza festőmű-
vész megállapította –
az idén a díjak mintegy
kétharmadát az ipoly-
sági „alkotók” hozták
el.

Az „eredménylistát”
júniusi számunkban kö-
zöltük.

A díjazott és a legszebb rajzokból
nyílt kiállítás június 14-én az ipolysági

Pueri Fabri 2006 – a legek fényében
Simonyi Lajos Galériában. Belépve a
galériába családok életébe nyerünk be-

pillantást. A rajzokból
árad a család szerepé-
nek fontossága, az ösz-
szetartozás érzése. A
legnagyobb esztétikai
élményt azok a rajzok
jelentik, melyeken ér-
ződik az ábrázolás ösz-
tönössége, amikor a
gyermek önkifejezését
begyakorolt sablonok
nem korlátozzák, kép-
zeletét nem verik bék-
lyóba.

Gratulálunk minden
díjazott és kiállító al-
kotónak, további sike-
reket kívánunk mind-
nyájuknak.

Czibulya Lívia
Balról: Pálinkás Tibor, dr. Kocsis Ernő, Kutak Adrienn, Czibulya Lívia

és Rédli János
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2006. június 23-ától 25-éig
zajlott Zselízen az a fesztivál,
amely évtizedeken keresztül
gazdagította régiónk kulturális
életét, de tizenhárom évvel ez-
előtt megszakadt. Tavaly aztán
újra felvetődött a folytatás gon-
dolata, így aztán többek között
a Csemadok Országos Választ-
mánya, Zselíz városa és az Ér-
sekújvári Regionális Művelő-
dési Központ szervezésében új-
ra megrendezésre került, mely
gazdag programot kínált a Schu-
bert Parkba látogatóknak.

Pénteken Ipolyságra, a Pong-
rácz Lajos Alapiskolába érke-
zett a zselízi fesztiválra látogató
gyermek-néptáncegyüttes, a
budapesti Tébláb, valamint
Kóborzengő zenekar. Bemuta-
tójukat nagy taps kísérte, majd
egy rövid táncházzal fejeződött
be. Ebéd után meglátogatták az
ipolysági múzeumot, utána az
ipolysági Honti Igricek néptánc-
csoport tagjai társaságában
visszaindultak Zselízre.

Az ottani kultúrházban este
18.00 órakor részt vettünk a ga-
ramszentgyörgyi Duba házas-
pár által saját néprajzi anyaguk-
ból összeállított kiállítás meg-
nyitóján, majd a vendégegyüt-
tesek, a budapesti Tébláb és a
cecei Gerlice fellépésében gyö-
nyörködtünk. Mindkét csopor-
tot a budapesti Kóborzengő és
zselízi Gereben zenekar kísérte.
Legnagyobb sikere a kultúrház
előtti szentivánéji tűzugrásnak
volt. A táncosok és jelenlévők
párokat alkotva ugrálták át
többször is a tüzet, buzdították
egymást újra és újra. Közben a
zenekar moldvai zenét húzott,

amire a tűz körül sajátították el
a lépéseket a mi néptáncosaink
is, késő éjszakáig, szinte kiful-
ladásig. Ez volt a kezdet.

Másnap a Schubert Parkban,
ahová hosszú menetben népvi-
seletbe öltözve érkeztek a sze-
replők, gyönyörű környezetben
folytatódott a fesztivál. A gye-
rekeket kézműves foglalkozá-
sok várták, a nagyközönséget a
fellépéseken kívül kirakodóvá-
sár. Az estébe nyúló műsor, me-
lyen a messzi régiókból is ér-
keztek fellépők, szemet gyö-
nyörködtető volt. Majd az Ifjú
Szivek mutatta be Tánciskola II.
című fergeteges műsorát. Ezt a
napot is éjszakába nyúló tánc-
ház zárta.

A vasárnapi műsor délután
amatőr csoportok fellépésével
kezdődött, citerások, hagyo-
mányőrző csoportok, asszony-
kórus, lévai Garam Menti Nép-
táncegyüttes, Komáromi Ge-
nerációk, Hajós, Megyer Tánc-
együttes és Szőttes Kamara
Néptáncegyüttes nyújtott szín-
vonalas műsort. A fesztivált A-
nyalai Pepes Sándor zenekara
és Balogh Kálmán Cimbalom
Band zenekara zárta.

Nagyon örülünk, hogy elju-
tottunk erre a fesztiválra, reme-
kül éreztük magunkat. Külön ö-
röm számomra, hogy néptáncos
gyerekeink most még jobban
vonzódnak a néptánchoz, érté-
kelik azt. Belecsöppentek egy
olyan világba, amelyet eddig
nem ismertek, még csak nem is
nagyon hallottak róla. Velük e-
gyütt alapozzuk meg Ipolysá-
gon a néphagyományt.

Jámbor Mónika

A Magyar Koalíció Pártja e-
gyik fontos kampányrendezvé-
nyének színhelye Ipolyság volt.
A június 14-ére meghirdetett
nagygyűlésre Bélik György el-
nök vezetésével csaknem egy
hónapig készült az MKP Ipoly-
sági Alapszervezetének vezető-
sége és tagsága. A téthez méltó
vendéglátást akartak biztosítani
a Lévai és a Nagykürtösi járás-
ból, illetve a még tágabb régió-
ból érkező szimpatizánsoknak,
választóknak. Biztosították a
gulyásfőzéshez szükséges gu-
lyáságyúkat, a nyersanyagot, a
tálalási eszközöket meg a ki-
szolgáló személyzetet.

A nap folyamán úgy nézett
ki, hogy felhőtlen, esőmentes
időjárásra van kilátás. Ugyanis
az előző napokon a késő délutá-
ni órákban menetrendszerűen
megjelentek a zivatarfelhők.
Sajnos, ez még ezen a szerdai
napon is megismétlődött. Hét
óra tájban megdördült az ég,
zuhogott – nagy és sűrű csep-
pekben – az eső. Szerencsére
az utánpótlás fokozatosan el-
apadt.

A rendezvény előtt csopor-
tokba verődött emberek latol-
gatták az előrehozott választá-
sok lehetséges eredményeit.
Régi ismerősök, barátok fog-
hattak – több év után – újra ke-
zet. A medrébe újra visszahúzó-
dó Ipoly felől sajátos iszapszag
terjengett a főtér felé, a főúton
olykor-olykor kamioncsoport
dübörgött végig.

A parádés vándorszínpadon
a Pozsonyi vonósok /Botos Je-
nő/ zenekara ihlette kellő han-

XI. Országos Népmű-
vészeti Fesztivál – Zselíz

Az MKP kampány-
nagygyűlése Ipolyságon

gulatra a főtéren összesereglett
2500-3000 embert. Közben a
sátorok előtt rendületlenül gyü-
lekeztek a gulyásvárók. Néha e-
gész asztalt elfoglalt egy-egy
népesebb család. Mivel – infor-
mációink szerint – a gulyás az
utolsó cseppig elfogyott, elma-
radhatatlannak tartjuk a szaká-
csok dicséretét. Vajon így ízlik
majd a népnek az MKP válasz-
tási programjai is? A steigere-
sek sörösautója is a szomjúho-
zók igényeinek próbált eleget
tenni.

Bugár Béla országos elnök
rövid buzdító szövege után sor-
ra érkezett az MKP néhány tu-
catnyi parlamenti képviselője-
löltje. A „hazaiaik” közül Meli-
cher Marianna, Zachar Pál, Ki-
rály Zsolt, Hamerlik Richárd.
Az országosan ismertek közül
– többek között – Csáky Pál,
Duray Miklós, Simon Zsolt,
Nagy László, Gál Gábor, Po-
gány Erzsébet, Szigeti László,
Peczár Károly, Kovács István,
Berényi József, Sárközy Klára
stb.

Utána Koós János szórakoz-
tatta a sereglést, majd a Bon-
Bon zenekar színvonalas zené-
jét hallgathatták a zenebarátok
és a türelmesebbek a késő éj-
szakáig.

A zenélés szüneteiben mű-
sortarkító vetélkedőkkel tartot-
ták ébren a résztvevők figyel-
mét.

A műsorvezetők többször je-
lezték: a 10-es számú választási
jegyzéket dobják majd június
17-én az urnákba.

/korpás/
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Ipolyság város területfejlesztési kon-
cepciójának kidolgozására, amelyre a
város a 3.3. számú operatív programból
nyert támogatást, a közbeszerzési eljárás
alapján a Tett Slovakia Kft. vállalkozott.
A társaság májusban kezdte meg a kuta-
tás előkészületeit, június folyamán kez-
dődött a tényleges terepmunka. A kon-
cepcióalkotás első szakaszában szemé-
lyes interjúk készültek az önkormány-
zati képviselőkkel, azzal a céllal, hogy
az alkotók reális képet nyerjenek a város
adottságairól, negatívumairól, a lehetsé-
ges kitörési pontokról, illetve az ezeket
veszélyeztető tényezőkről. A képvise-
lőktől nyert adatokat SWOT-analízis
formájában dolgozták fel, amely átlátha-
tó és könnyen értelmezhető módon ad
képet a városról. Az interjúk során a kép-
viselők mind a várost érintő általános
pozitívumokról és negatívumokról,
mind a szűkebb szakterületük, illetve a
testület mellett működő szakbizottsági
munkájuk szerinti témákban fejtették ki
nézeteiket.

A településkutatás következő eleme-
ként újabb interjúsorozat valósul meg a
város köztiszteletben álló, a gazdasági
és társadalmi életében tevékeny irányító
szerepet vállaló polgárai körében. A
koncepció készítői ekkor a nagyobb vál-
lalatok vezetőit, vállalkozóit, iskolák és
egyéb intézmények igazgatóit, civil szer-
vezetek képviselőit kérdezik meg a vá-
rosról alkotott képükről, Ipolyság adott-
ságairól, fejlesztési lehetőségeiről és e-
setleges buktatóiról. Ezzel párhuzamo-
san elkészül a város mentális térképe,
amely a helyi lakosok városról alkotott
képét tükrözi. A mentálistérkép-alkotás
hasznos eszköze a koncepciókészítés-
nek, hiszen a lakosság körében végzett
felmérés során válasz kapható arra a kér-
désre, hogy a város lakossága lakhelye,
társadalmi szerepvállalása, gazdasági
helyzete és egyéb kritériumok tükrében
a város mely részeit tartja fontosnak, mi-
ként vélekedik magáról a településről.

Az interjúsorozat ezzel nem ér véget,
a kutatás végéig jelentős szerepet játszik
a fejlesztési koncepció alkotásában. En-
nek részeként október folyamán egy szé-

lesebb lakossági megkérdezés folyik
majd, amely során a helyiek nagyobb
számban válaszolnak majd célzott kér-
désekre a tanulmány szükségletei sze-
rint. A fejlesztési koncepció alkotásában
együttműködő polgárok nemcsak az al-
kotók kiválasztása szerint járulhatnak
hozzá a stratégiai dokumentumhoz, a
Tett Slovakia Kft. munkatársai szívesen
fogadnak minden konstruktív észrevé-
telt, amely közelebb vihet a tanulmány
sikeréhez.

Az eddigi képviselői interjúk nyomán
kialakult egy előzetes kép a városról, a-
mely máris több viszonylatban engedi
láttatni a város adottságait. A helyi kép-
viselő-testület tagjai szerint a Ipolyság
város előnyei a következőképpen vázol-
hatók fel:
– az államhatárok szerepének csökkené-
se folytán általános pozitívumként élik
meg a képviselők a város földrajzi hely-
zetét és a környék természeti adottsá-
gait;
– az újonnan alakult vállalatok csökken-
tették a munkanélküliek arányát a város-
ban;
– a helyi buszjárat biztosítja a városré-
szekből történő beutazást;
– színes kulturális élet folyik a városban;
– gépipari és textilipari hagyományok;
– néhány sportágban (karate, asztali-
tenisz) országos és nemzetközi sikerek;
– kedvező mezőgazdasági adottságok.

A legfon tosabb negat ívumok  a
városatyák szerint a következők:
– hiányzó szolgáltatások,
– intenzív teherforgalom a városon ke-
resztül,
– a kórház helyzete,
– a főtér állapota,
– leépült ipar és mezőgazdaság,
– kultúrközpont hiánya, kevés lehetőség
az esti szórakozásra.

A képviselők vélekedése a város
lehetőségeiről:
– újabb munkáltatók megtelepedése,
– teherforgalom kivonása a városköz-
pontból,
– elkerülőút építése,
– turisztikai adottságok kihasználása,
– a főtér és környékének rendbehozása,

– szórakozási lehetőségek teremtése,
– a Sóderos fejlesztése,
– a kórház fejlesztése.

A lehetséges veszélyek:
– az elkerülőút építése nem a várostól
függ,
– a hulladéklerakat élettartama rövide-
sen lejár,
– a képzett fiatalok elszivárgása,
– a körforgalom nem oldja meg teljesen
a főtér gondját,
– nem korrekt befektetők,
– munkahelyek hiánya (elsősorban a fér-
fi munkavállalók és magasan képzettek
esetében).

A fenti adatok újabb megkérdezések-
kel, illetve különféle elemzések készíté-
sével nyernek majd egyre láthatóbb,
egyértelmű kereteket. Amint kristályo-
sodik a város lehetséges fejlődési útjai-
nak sziluettje, úgy alakul ki a koncepció
elsődleges vonulata – mi is az, amit
Ipolyság lakosai valóban szeretnének. A
vélemények és elemzések tükrében ki-
alakult fejlesztési irány (pl. a vidéki, tu-
risztikai jelleg megőrzése, vagy inkább
az iparosodás útja) alapján lehet megter-
vezni a további teendőket, hogy a várt
eredmény közös erővel megvalósuljon.
A fent említett első esetben középpontba
kell kerülnie a turisztikai vonzerő növe-
lésének, az idegenforgalmi beállítottsá-
gú intézmények és vállalkozások támo-
gatásának, a hazai és külföldi idegen-
forgalmi marketingtevékenységnek, a
másik esetben viszont a külterületek fej-
lesztésének és a befektetők célzott meg-
keresésének kell nagyobb figyelmet
szentelni, akár a lakossági szolgáltatá-
sok rovására is.

A településfejlesztési koncepció alap-
ján készülhetnek majd el különböző fej-
lesztési projektek, amelyekre külső for-
rások állnak rendelkezésre. A stratégiai
elhatározás komoly lépést jelent, ezért
fontos, hogy a jövő generációk életét is
befolyásoló döntés széles körű lakossági
konszenzuson alapuljon. A koncepció
készítői ezért várják a várost érintő la-
kossági észrevételeket llet@freemail.hu
e-mail címre.

Levicky László

Készül a városfejlesztési koncepció

Ipolyság az önkormányzati képviselők szemszögéből

mailto:llet@freemail.hu


Örülök neki, hogy foglalkoz-
nak a Fő tér közlekedési gondjai-
val, és csak gratulálni tudok, hogy
sikerült megfelelő támogatást
szerezni a beruházás kivitelezé-
séhez. Mivel ez a beavatkozás a
Fő tér arculatát akár 100-150 év-
re is nagymértékben megváltoz-
tatja, és az ipolysági, valamint a
környéken élő emberek jövőjére
is kihatna, ezen elgondolkodva
több ötletet is kidolgoztunk, ame-
lyeket érdemes lenne megfontol-
ni.

Természetesen tudom, hogy
tökéletes megoldás szinte sem-
mire sincs, de minden változat-
nak van előnye, amiket szeretnék
érzékeltetni, és amelyekből talán
még nem késő választani.

Az én javaslatom mindenek-
előtt azzal számol, hogy az or-
szág egyik legszebb főterű kisvá-
rosához nem illik, sőt fölösleges
a körfogalom, mivel nem old
meg semmit. Az ipolysági Fő té-
ren nincs hagyománya és nem il-
lik az összképbe egy modern kör-
forgalom, hiszen a tér történelmi
zóna. Eszerint próbálják fejlesz-
teni és építeni, s talán elmond-
hatjuk azt is, hogy a körforgalom
elcsúfítaná a történelmi értékek-
kel rendelkező teret. Még meg-
jegyzem, hogy az országban se-
hol sem találkozhatunk régi főté-

ren modern körforgalommal.
Nézetem szerint az Ipolyság-

nak jóváhagyott 24-25 milliós
beruházási támogatást át kellene
csoportosítani egy másik megol-
dás kiépítésére. Mivel a körfor-
galom csak 2007-ben épülne és
2008-ban már készítenék a vá-
rost elkerülő 1/66 sz. utat, vala-
mint a Nagykürtös felé vezető
elkerülő utat is terveznék. Az-
után a belvárosban csak az itt és
a környéken lakók, valamint a tu-
risták közlekednének, így a térről
kiszorulna az áthaladó és a teher-
forgalom.

Képzeljük el: már elkészültek
az Ipolyságot elkerülő teherfor-
galmi utak, a városban maximáli-
san 40 km/óra sebességgel lehet-
ne közlekedni. Nem tudom vi-
szont elképzelni, hogy pl. a me-
zőgazdasági iskolától jövő men-
tőautó a kórház felé így menjen:
a volt Blankyt hotel után lefékez,
visszaváltja a sebességet, éles ka-
nyarral balra kanyarodik, a busz-
megállón keresztül haladva újra
fékez, éles kanyarral jobbra ka-
nyarodik, elhalad a takarékpénz-
tár előtt, majd ugyancsak fékez,
a hitelbank előtt hármas kanyar-
ral a körforgalmat megkerülve
hagyja el a teret a kórház irányá-
ba. Vagy Pereszlényből jövet: a
hitelbank előtt hármas kanyarral

áthalad a körforgalmon, elmegy
a takarékpénztár előtt, a cipőüz-
let előtti kereszteződésen balra
kanyarodva a buszmegállón ke-
resztül ismét jobbra kanyarodva
jut el a bevásárlóközpontba. A
sok kanyar, igaz, hogy lelassítja
a forgalmat (de minek, hisz a vá-
rosban csak 40-nel szabad közle-
kedni), de mint minden kanyar
növeli a balesetveszélyt, minden
fékezés és sebességváltás növeli
a tér zajszintjét, szennyezi leve-
gőjét, és fölöslegesen hosszú i-
deig a téren tartja a járműveket.

Szerintem az előző tervek nem
rosszak, de a B változat 1. szaka-
szát nem szabadna megépíteni.
Viszont ha mégis a B változat ma-
rad, akkor rögtön a 2. szakasszal
kellene kezdeni. És itt is fölösle-
ges a körforgalom, amit az I. vál-
tozatban ismertetek.

I. változat. Tételezzük fel,
hogy elkészül a B változat máso-
dik szakasza, akkor tényleg nincs
szükség a hitelbank előtti körfor-
galomra, mivel a bejövő forga-
lom keresztülmegy a buszmegál-
lón, és így a takarékpénztár előtt
lévő kereszteződés a forgalom
kb. 25 %-át elviszi a tér megter-
heltségéből (ne feledjük, hogy a
városban már nincs teherforga-
lom). Így a közlekedés körforga-
lom nélkül is átjárhatóbbá és biz-
tonságosabbá válik a téren és a
hitelbank előtti kereszteződés-
ben is.

A körforgalomra kapott pénzt

át kellene csoportosítani az autó-
buszmegálló áthelyezésére és a
B változat II. szakaszának építé-
sére, ám körforgalom nélkül.

Előny: megszületik, ami na-
gyon hiányzott: egy ipolysági fő-
tér, nagy parkkal.

Hátrány: sok kanyar, baleset-
veszély, magas zajszint, levegő-
szennyezés, fölöslegesen hosszú
ideig tartó kanyargós közlekedés
a történelmi épületekkel rendel-
kező téren egészen a templomig.
Ez nem használ a lakosoknak, de
a műemléképületeknek sem.

II. változat. A Fő téren nem
lenne körforgalom, hanem az er-
re szánt pénzből az Ipoly partján
/a töltésen kívül/ kiépítenének
egy kétsávos utat, amely Tesmag
felé a régi út nyomvonalán men-
ne egészen a régi betonkeverőig,
ahol rácsatlakozna a Tesmagra

vezető útra. Ezáltal a volt könyv-
tártól a templomhoz vezető álla-
mi utat áthelyeznék – állami
pénzből – az Ipoly partjára. Mi-
vel egyenes út vezetne végig a
városon, a lehető legkevesebb i-
deig tartózkodnának a közleke-
désben résztvevők a téren.

A Tesmagról felől Ipolyságra
jövő emberek, ha az adóhivatal-
ba, poliklinikára, templomba, az
Észak lakótelepre stb. szeretné-
nek eljutni, használhatnák a mos-
tani utat az OTP-ig. Viszont ha a
kórházba vagy a Fő térre, akkor
használnák az Ipoly partján kié-
pített új utat. A határtól Tesmag

Ipolyság főterének újabb jövőképe

B változat, I. szakasz B változa, II. szakasz

Tisztelt Polgártársak!
Mindannyian olvashattuk a Honti Lapok 2006. februári szá-

mában azt a beszámolót amelyben Ipolyság főtere közlekedési
problémáinak megoldásáról volt szó. Az említett cikkből megtud-
hattuk, hogy a tervezők két változatot dolgoztak ki. Közzétéve a
B változat I. és II. szakasza volt, ezek szerint az Általános Hitel-
bank előtti kereszteződésben egy körforgalom lenne építve, mely-
nek a tervezetét elfogadták, készülnek a tervek és valószínűleg
24-25 milliós beruházási támogatás is jóvá van hagyva.
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felé, valamint a visszafelé tartó for-
galom meg sem közelítené a Fő
teret. Pereszlénytől a határ felé
/és a vissza/ jövő  forgalom tere-
lődne el a volt szövetkezetnél a ré-
gi bernecei útra, ami szintén elke-
rülné a teret, így kisebb volna a for-
galom a Tabánon át és a hitel-
bank előtti kereszteződésben is.

Javaslom még a két park kö-
zött lévő gyalogátkelőhöz egy, a
gyalogosok által irányítható fény-
jelző (szemafor) kiépítését, amely
megkönnyítené a gyalogosok át-
haladását, továbbá meghagyni a
jelenleg létező gyalogátkelő he-
lyeket is.

Előny: a forgalom egyenesen,
kanyar nélkül a lehető legrövi-
debb idő alatt hagyná el a teret,
biztonságosabb, kisebb a zajszint
és kevesebb a levegőszennyezés.
Mivel az OTP előtt le volna zár-
va a tér, így két gyönyörű nagy
parkot és sétálóutcát kapna a vá-
ros, ahol szabadon, biztonságo-
san lehetne rendezni koncerteket,
vásárokat stb. úgy, hogy nem kel-
lene lezárni a Tabán felé vezető
utat. A város visszakapná az igazi
hangulatos, régi csendes főterét,
kialakulhatna a közösségi élet,
üzletek előtti sétálóutcával, tera-
szokkal.

Hátrány: a körforgalomra szánt
24-25 millió korona nem biztos,
hogy elég a kétsávos út megépí-
tésére az Ipoly partján Tesmag fe-
lé, és 1-2 rendelet alól kivételt
kellene kérni a közlekedési mi-
nisztériumtól.

III. változat. A második vál-
tozatból kiindulva: ha a körforga-
lomra szánt 24-25 millió korona
nem volna elegendő az Ipoly part-
ján megépítendő kétsávos útra,
akkor csak egy sáv épülne meg
Tesmag felé, melyen egyirányú
közlekedés lenne egészen a be-
tonkeverőig. A másik irányba
használhatnánk a mostani utat a
városba, keresztül a buszmegál-
lón (amíg ott a buszmegálló, 3
sáv a buszoké, 1 sáv a forgalom).
Az OTP-ig csak egyirányú forga-
lom lenne, az út másik sávját a
templom mellet is használhat-
nánk parkolónak, hiszen úgy is
parkolóhiány van a városban. I-
gazi sétálóutca lehetne a cipőüz-
let épületétől a volt könyvtárig,
így meglenne a két nagy park is.

Ezt a változatot nem tartom a
legszerencsésebbnek, de a leg-
jobb megoldásnak tartom arra az
esetre, ha valamikor újabb támo-
gatást tudnának intézni az Ipoly-
parti út szélesítésére. Így már
most megtennénk az első lépést
ahhoz, hogy netán csak 20 év
múlva is, de megvalósulhasson
a II. változat.

Számomra a II. változat te-
kinthető elfogadhatóbbnak, de
addig nyújtózkozkodjunk, amíg
a takarónk ér. Nem számolok a
Fő téri körforgalommal, pedig
nem vagyok körforgalom-elle-
nes, hisz sokat utazom, és minde-
nütt nagyon jó szolgálatot tesz,
ahol egyenértékűek az utak. Kell,
sőt jó a körforgalom minden o-

lyan helyen, ahol ez hasznos. I-
lyen hely például a stadion előtti
út, ahol most épülnek a bevásár-
lóközpontok és bővül az ipari
park, vagy Pereszlény felé az I-
polyon túl a szövetkezet mellett
a régi út kereszteződésénél, de ha
nagyon kell, el tudok képzelni
körforgalmat a kórház előtti ke-
reszteződésben a Bernecei út fe-
lé. Ezekre a helyekre jobbat, biz-
tonságosabbat nem tudok elkép-
zelni. De a Fő térre? Hisz mahol-
nap a fejlettebb európai államok-
hoz hasonlóan nálunk is számol-
ni kell a turizmus növekedésével,
például a kerékpárforgalom, lo-
vashintó stb. megjelenésével is.
Tudom, sok-sok érv lesz ellene,
de mellette is sok minden szól,
amit nem tudok most helyhiány
miatt ismertetni. Viszont tudom:
ha van pénz a közlekedésre, igye-
kezzünk a legjobban elkölteni, és
nem visszafordíthatatlanul be-
avatkozni a történelmi Fő térbe.

Már szinte hallom az ellenve-
téseket, hogy a tanulmány jóvá
van hagyva, készülnek a tervek,
valamint hogy közlekedési elő-
írásokba ütközik (de szinte min-

den szabály alól lehet kérni kivé-
telt, hiszen nem minden szabályt
az itteni helyzet szerint alkottak).
Hogy érezhetné ennek a beavat-
kozásnak a hatását egy tervező,
ill. egy jóváhagyó, aki nem lakik
városunkban. A tervező megter-
vezi a kért /megrendelt/ megol-
dást, a jóváhagyók jóváhagyják,
annak ellenére, hogy minden va-
riáció át lenne gondolva. Talán
jobb lenne, ha készült volna a la-
kosság körében egy közvéle-

mény-kutatás vagy egy hatásta-
nulmány, amely figyelembe ve-
szi a lakosok ötleteit, javaslatát,
és ezeket felhasználva megren-
delni a terveket. Mindenki egyet-
ért azzal, hogy Ipolyság főteré-
nek közlekedésén változtatni
kell, de a megkérdezettek nagy
többsége hosszú távon ellenzi a
körforgalom megépítését.

Sok minden szól az egyik és
sok a másik terv mellett, de gon-
doljunk végig minden lehetősé-
get, és a lehető legjobb megoldást
válasszuk. Amit ember tervez,
azt ember meg is tudja változtat-
ni, főleg amíg nem késő. Tudom,
hogy a helyi városatyák, képvise-
lők ügyes, talpraesett emberek, a-
kik a céljaikat el tudják érni.

Amennyiben valamilyek vál-
tozat megnyerné a környékbéli-
ek, városlakók, képviselők tet-
szését, és ötletet merítenének a
javaslatomból, szívesen támo-
gatnám anyagilag is a tervek tel-
jes, ill. részleges kidolgoztatását.
Kérem a tisztelt olvasókat, hogy
most fejtsék ki véleményüket, ér-
veiket, jelezzék esetleges újabb
ötleteiket a városatyák felé (amit

elküldhetnek nekem is), hogy a
lehető legjobb megoldást tudják
megépíteni, és ne kelljen a régi
hagyomány szerint csak az utóla-
gos kritikát konstatálni, hogy
másképp kellett volna.

Polgártársaim, köszönöm a
problematika megértésére szánt
időt. Szívesen venném, ha önök
is elmondanák véleményüket.

Petrežil László

II. változat

III. változat
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Május 29-én szörnyű autóbaleset tör-
tént, melynek következtében négy fiatal
nő és egy négyéves kisfiú vesztette éle-
tét. Prommer Ágota 37 éves deméndi
lakos személyautójával összeütközött a
fegyverneki húskombinát tehergépko-
csijával. A vezetőn kívül a helyszínen
szörnyethalt négyéves Dominik kisfia,
a 37 éves deméndi Korenek Elena és
egy nagysallói ikerpár, a 27 éves Eszter

Sokan mondták már, hogy
példaértékű az Ipoly és a Duna
két partján fekvő városok
könyvtárainak együttműködé-
se. Hozzáteszem: ezt így kíván-
ja az európai szellemiség.

Június 9-én újabb bizonyíté-
kát adták a gyümölcsöző e-
gyüttműködésnek a két part
könyvtárosai, amikor az Ipoly-
sági Városi Könyvtárban talál-
koztak a párkányiak, az érsek-
újváriak, a zselíziek, a lévaiak
és palástiak, illetve az érdiek,
budakesziek, nagymarosiak,
váciak stb.

A köszöntő keretében az E.
B. Lukáč Utcai Szlovák Alap-
iskola kicsinyei Blanka Peté-
nyiová vezetésével adtak elő
zenés-verses összeállítást, majd

Benő Barbara – a Pongrácz
Lajos Alapiskolából – mondta
el fülbemászó kedvességgel

Nemes Nagy Ágnes Szetyepo-
tya Péter című verést.

A mintegy 35 könyvtári
szakembert Solmoši Márta a
vendéglátó jogán köszöntötte,
majd bemutatta Danis Ferenc
mérnök, városi krónikás Ipoly-
ság című könyvét. A jelen lévő
szerző is elmondott néhány
gondolatot a kiadvány küldeté-
séről és szerkezetéről, no meg
Ipolyság több érdekességéről
is.

Solmoši Márta ezután így
összegezte a helyi könyvtárról
szóló ismertetését: a könyvtáro-
sok rendszeres találkozóin so-
kat tanult kollégáitól, s ebben
nagy érdeme van a kezdeménye-
ző-szervező Mándli Gyulá-
nak, a váci Katona Lajos Váro-

si Könyvtár igazgatójának.
Bazsóné Meggyes Klára

igazgató az érdi könyvtár mű-

Könyvtárosok szakmai tanácskozása – határok nélkül

ködéséről, rendezvényeiről raj-
zolt képet, de jelzésszerűen
szólt a Pest megyei könyvtárak
együttműködéséről is. Haszno-
saknak tartja a kirándulásokat
és a vándorgyűléseket. Fontos
egymás munkájának tanulmá-
nyozása, megismerése.

Felhő Márta a váci Katona
Lajos Városi Könyvtárban mű-
ködő NAVA /Nemzeti Audiovi-
zuális Archívum/ működéséről
és szolgáltatásairól számolt be.

Mándli Gyula az egyre te-
rebélyesedő határon átnyúló
könyvtárosi együttműködés tör-
ténetét tekintette át élvezetes
stílusban. A különböző rendez-
vényeknek az a küldetésük,
hogy minél nagyobb területek
kerüljenek az együttműködés-
együttgondolkodás vérkeringé-
sébe.

Szilágyi Márta újvári igaz-
gató a Szlovákiai Magyar
Könyvtárosok Egyesületének

tevékenységét méltatta. Az idén
volt a második vándorgyűlésük
– Csízfürdőn.

A könyvtárosokat köszön-
tötte Lendvay István városi
elöljáró is.

Az ebédet az Ipoly túlpart-
ján, Kemencén fogyasztották el
a résztvevők. Majd Drégelypa-
lánk következett, ahol Dombai
Gábor polgármester a Szondi
György emlékszobában a Szon-
di-hagyomány fontosságáról
beszélt, majd a község templo-
mába kalauzolta a résztvevőket.
A figyelmesen gondozott temp-
lomkertben található istenháza
a gondos odafigyelés minden
jelét magán hordozza. Egyéb-
ként ez jellemző az egész köz-
ségre is. Hát ennyi fért egy nap
programjába: a várrom és Nóg-
rád várának megtekintése való-
színűleg egy következő szak-
mai tanácskozás kísérő mozza-
natává válik. /korpás/

és Annamária /pedagógusok voltak/.
Négy napon át tartott mindkét község-

ben a gyász. Több száz gyászoló kísérte
fájdalmas szívvel mindkét helyen utolsó
útjukra az elhunytakat. Deménden ember-
emlékezet óta nem temettek még közös
sírba édesanyát kisfiával. Fájó szívvel bú-
csúzott tőlük Stanislav, a 43 éves férj és
édesapa, 18 és 15 éves fia, apósa, anyósa,
bátyja és az egész rokonság. A Kvety –

Jobbról: Szolmoši Márta és Mándli Gyula

Szörnyű tragédia két család számára Deménden és Nagysallóban
Prommer néven ismert deméndi vállal-
kozó családjában másfél év leforgása a-
latt ez volt a második tragikus baleset
/a nagyszülők akkor két óvodás korú
unokát veszítettek el ugyancsak baleset
következtében/.

A sűrű eső ellenére több százan kísér-
ték utolsó útjára a kisfiút és édesanyját.

Nyugodjanak békében!
Belányi János
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A Deméndi FC labdarúgó-
klub az idén ünnepli fennállá-
sának 72. évfordulóját. 1934 ta-
vaszán alapították meg a labda-
rúgók klubját az egykori ma-
gyar tanítási nyelvű iskola igaz-
gatója /Rakota József/ és a szlo-
vák alapiskola igazgatója /Ma-
jersky/. A legidősebb lakosok
még most is emlegetik tényke-
désüket a sportélet fellendítése
terén.

1958 és 1960 között a volt
Ipolysági járásban a csapat –
szerény anyagi körülmények
között – a Korponai, Zólyomi
és Ipolysági járások közötti kö-
zép-szlovákiai kerületi bajnok-
ságban szerepelt, és a szövetke-
zet egyetlen tehergépkocsiján
jártak a mérkőzésekre egészen
Hriňováig. A lelkesedés akkor
is nagy volt. A községi króniká-
ból megtudhatjuk, hogy De-
ménden jó kölyök-, ifjúsági és
egy „B” csapat is működött.

A jelenlegi csapat a Nyitrai
kerület V. ligás csapatai közé
küzdötte fel magát, a Komáro-
mi, Érsekújvári és a Lévai járás
legjobbjai közé. Június 18-án
az utolsó hazai bajnoki mérkő-
zés után több mint 500 lelkes
sportbarát jött megünnepelni az
V. ligába jutást. Stutika Gyula
polgármester röviden értékelte
az eredményeket, megköszönte
a játékosoknak és a vezetőség-

nek a sikeres helytállást. Pavol
Hlavatý, a Lévai Járási Labda-
rúgó Szövetség elnöke és Sta-
nislav Kyseľ alelnök is gratu-
lált a felsorakozott labdarúgó-
keret tagjainak, további sikere-
ket kívánt, majd átadták a járási
serleget, és a játékosok, vala-
mint a vezetőségi tagok átvet-
ték a bajnoki címért járó érme-
ket is. Miután a játékosok „meg-
tornásztatták” edzőjüket, min-

denki átvonult a vendéglő ud-
varába, ahol a feldíszített szín-
padon háromtagú zenekar várta
a bajnokcsapatot. Az ünnepi
asztalokon a a játékosok mellett
a leglekesebb szurkolók, veze-
tőségi tagok fogyaszthatták a
gulyást, és folyt a pezsgő is /a
községi hivatal mellett több ma-
gánvállalkozó biztosította/ a ké-

ső éjjeli órákig. A siker érdeké-
ben sokat tett – többek között
– Prommer János, Prommer
Stanislav, id. Kollár László,
Mikle Lajos, Jancsek László, és
még sorolhatnánk tovább a ne-
veket.

Kiértékelték a legjobb góllö-
vőt is. A gólkirály Róbert Ben-
ca középcsatár lett, aki a 15
tavaszi fordulóban 33 gólt lőtt
az ellenfelek hálójába. Ez a

szám akár 50-60 is lehetett vol-
na, ha már az őszi idényben is
Deménden focizott volna. /Így
is járási rekordnak számít az u-
tóbbi 10 évben./ Január 1-jétől
a lévai Dušan Szabó irányította
a felnőtt csapatot, akinek veze-
tése alatt 18 mérkőzést nyert a
csapat. Mind a 15 járási fordu-
lóban a deméndi gárda győztes-

ként hagyta el a pályát, gólará-
nyuk 68:8 lett. Ez szinte hihe-
tetlen eredmény, mert már júni-
us 4-én Tolmácson ünnepelhet-
tek volna /két fordulóval a befe-
jezés előtt/, holott az őszi idényt
9 ponttal lemaradva az 5. he-
lyen zárták.

Mérkőzéseiket mindig nagy-
számú közönség előtt játszotta
a csapat, még idegenben is.
Minden mérkőzésükön ott lát-

hattuk például a 83 éves Príboj
Mihályt és Kollárik Lászlót is.

Ősztől valószínűleg a diák-
csapat is indul a bajnokságban,
s alakulófélben van az ificsapat
is. Nekik és – természetesen –
a most már V. ligás felnőtt csa-
patnak is sok sikert kívánunk.

Szöveg és kép:
Belányi Gyula

Deménd labdarúgói az V. ligában

A Szalatnyai Magyar Tanítási Nyelvű A-
lapiskola mellett működő Szlovákiai Ma-
gyar Szülők Szövetségének Alapszervezete
június 13-án nyílt napot tartott a környező
iskolák tanulói számára. Az egész napos
program szervezői /Kissimonyi Beatrix
igazgatónő, Bazsó Árpád polgármester/
szeretettel fogadták az óvári, a kelenyei alap-
iskolák diákjait és pedagógusaikat.

Délelőtt a gyermekek Lőrinc Lúcia se-
gítségével az origami trükkjeivel ismerked-
hettek meg. A kezdeti nehézségek után egyre
többen belejöttek a papírhajtogatás mester-
ségébe. A gyerekek élvezték, hogy az egy-
szerű papírból egy kis kézügyességgel
mennyi minden elővarázsolható. A részt-

vevők a különböző állatfigurák, növények,
mesealakok, tárgyak megformázásával tanú-
bizonyságot tettek kreativitásukról.

A folytatásban a barsi csillagvizsgáló
munkatársai mozgó planetáriumában a ta-
nulók mesés formában betekintést nyerhet-
tek a Naprendszer, a Tejút és a galaxis rejtel-
meibe. Majd rövid előadás következett a csil-
lagok titkairól, a bolygók érdekességeiről.
Ritka élményt jelentett a gyerekek számára,
hogy távcsővel megfigyelhették az égboltot.
A lenyűgöző és látványos műsort egy kis pi-
henő és a jóízű ebéd elfogyasztása követte.

A délutánt a Honti Corvin Kör ifjú tagjai
hagyományőrző programok szervezésével
tették tartalmassá. A gyerekek ismét a kéz-

ügyességükre voltak utalva, hiszen a fonás-
hoz, gyöngyfűzéshez erre volt a legnagyobb
szükségük. Persze a kreativitás, az ügyesség
és az ötletesség itt is jól jött. A résztvevők
az elkészített karkötőket, nyakláncokat, fo-
natokat és más munkákat ajándékként haza-
vihették.

A kisiskolások igazán fegyelmezettek, ér-
deklődők, nyitottak voltak a napi műsorok
iránt. Aktívan és hihetetlen élvezettel kap-
csolódtak be minden programba. A kimerítő,
de élményekkel teli nap után mindenki elé-
gedetten távozott.

A színvonalas nyílt nap lebonyolításáért
a szervezőket mindenképpen köszönet és el-
ismerés illeti. Ilyen vagy ehhez hasonló ren-
dezvényekre régiónkban nagy szükség van.
Reméljük, lesz folytatás.

Mészáros Attila

Nyílt nap Szalatnyán
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Igencsak reménykeltő, ha
egy kisvárosban százmilliós
nagyságrendű beruházásra
kerül sor. A krónikás számára
öröm leírni, hogy egy keddi
nap délutánján – június 6-án
– Ipolyság főterén egy na-
gyon fontos beruházás alap-
kőletétele jelezte: Ipolyságon
és a két társközségeben –
Tesmagon és Pereszlényben
– befejeződik, illetve meg-
épül a csatornahálózat. A
nagy beruházást 257 millió
koronából finanszírozzák, és
a tervek szerint 2008-ban a
szennyvíztisztítóval együtt a
város lakosságát szolgálja.

Ak alapkőletétel aktusára
érkező vendégek és önkor-
mányzati képviselők a város-
háza tanácstermében gyüle-
keztek, ahol már lezajlott jó
néhány eszmecsere a készülő
vállalkozás megvalósításá-
ról.

A polgármesteri köszöntő
után valamennyien kivonul-
tak a főtérre, többen a pódiu-
mon foglal tak helyet.  I tt
Lőwy János mérnök, pol-
gármester üdvözölte – többek
között – Miklós László kör-
nyezetvédelmi minisztert,
Juhos Pált, a miniszteri iroda
igazgatóját, Lukács Zsoltot,
az építésügyi és régiófejlesz-
tési minisztérium államtitká-
rát, Pogány Tibort, a Nyu-

gat-szlovákiai Vízművek Rt.
vezérigazgatóját, a kíséretük-
ben lévő szakembereket és a
téren összesereglett ipolysá-
giakat. Beszédében méltatta
ennek a vállalkozásnak a je-
lentőségét. Köszönetet mon-
dott mindazon szerveknek,
szervezeteknek, az előző ön-
kormányzatnak és polgár-
mesternek, akik kezdemé-
nyezték és támogatták ennek

a fölöttébb hasznos elképze-
lésnek a sínre juttatását.

A felszólaló Miklós Lász-
ló főleg környezetvédelmi
szempontból tartja fontosnak
ezt az építkezést, amely jócs-
kán javítja az itt élő emberek
életminőségét. A többi fel-
szólaló a saját feladata és sze-
repe szempontjából szólt e
vállalkozásról. A beszédeket
követően a polgármester és a
küldöttségvezetők megko-
pogtatták az elhelyezett alap-
követ. A főtéri aktus Jámbor
Mónika énekszámával és a
Szőllősi Sándor  vezette
Hont zenekar szereplésével
ért véget.

A meghívottak azután Né-
meth Kálmán nagytúri ven-
déglőjében fogyasztották el
az ünnepi vacsorát.

/korpás/

Az alapkőletétel után kezdődhet a csatornázás

A nagy mesemondó is megirigyelné né-
ha a történeteket, amelyek Ipolyság körül
történnek.

Nap mint nap járunk-kelünk Ságról
vagy Ságra. Reggel azért nem vesszünk
észre dolgokat, mert még álmosak va-
gyunk, délután pedig már fáradtak. Azok
viszont, akiknek észre kellene venniük,
nem látják, vagy más irányba járnak.

Nagy csinnadrattával megindultak az
alapozási, jobban mondva a feltárási,

kikarózási munkálatok Léva felől, s
amilyen lobbal indultak, olyan gyorsan
abba is maradtak. Mintha örök álomba
merültek volna, talán még Csipkerózsika
is megirigyelné a viszonyokat. Igaz, hogy
virágzó csipkebokor helyett /idő kérdése/
áthatolhatatlan dzsungel található Ipoly-
ság elején.

A benzinkút előtt, ha majd kivirít az
aszattábla és elkezd szállni a termése, na-
gyon sok allergiás kiált majd segítségért.

A szárnyaló pihék beterítik a várost gyom-
maggal, s várhatjuk a királyfit fehér lovon,
hogy segítsen.

Pedig nem kellene várnunk, csak elő
kellene rántani a törvénykönyvet a meg-
felelő passzussal (pl. 543/2002), és már
rendet is csinálhatna. Vagy várjunk az idő-
sebb királyfira, aki véletlenül erre téved,
és büntetésként lesújt pallosával.

De bízom benne, hogy nem kell várni
az idősebb királyfira, ezért hát szóban
megpróbálom: Rózsika, Csipkerózsika,
ébresztő! Vida József

Csipkerózsika vagy amit akartok
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T Ö RT É N E L E M

Palásthy Lenke
Szabadka

A „fekete asszony” látogatá-
sa Hont megyében 1831-ben

1832 BG

A gyűrűs pecsétek inkább
magánjellegűek, mégis a ható-
sági személyek /mind a világi-
ak, mind az egyháziak/ elég
gyakran használták hivatalos
jellegű kiadványokon a 14–15.
századtól. A Paláston használt
gyűrűs pecsét a plébános csalá-
di címerét mutatja monogram-
mal.

Birkés György (1794–1871)
plébános Paláston szolgálta
Isten népét 1830. május 15-től
1837. április 11-ig. A címeres
pecsétet 1832-ben használta
misealapítványok átírásánál.

1839

Az 1844. és 1865. évből
fennmaradt piros viaszba nyo-
mott ostyapecsét 2,5 cm átmé-
rőjű, külső szegélye belső kört
zár, mely 1,8 cm, szalagjában
a körirat: SIGILLUM. ECCLE-
SIAE. PAROCHIALIS. PA-
LÁSTH 1839.

A pecsétkép Szent Györgyöt
ábrázolja, amint lándzsával dö-

„Először jelent meg Európá-
ban. Hogyan jött, hogyan tá-
madt, nem tudja megmondani
senki. Úgy utazott egyik or-
szágból a másikba, vidékről vi-
dékre. Ahol egyszer megtöltötte
a temetőket, odább ment, nem
tért többé vissza. Erdélyben
hívták csumának, a tótságon
kiszelának, a magyarok epemi-
rigynek, az orvosok cholera
morbusnak, az egész világon
fekete asszonynak.” Jókai Mór
A fekete vér c. regényének kez-
dő sorait idéztük, amelyek az
1831-ben a Magyarországot e-
lőször sújtó s nagy halálozással
járó kolerajárványra emlékez-
tettek.

A nagy mesemondónk által
feltett kérdések 1831 nyarán
megyénkben is egyre gyakrab-
ban hangzottak el, s egyre na-
gyobb rettenettel. Megpróbál-
tuk a 175 évvel ezelőtti orszá-
gos járvány honti vonatkozásait
összegyűjteni – szerény ered-
ménnyel. A legfontosabb doku-
mentum, a Gyürky Antal által
még látott „összevissza szur-
kált” 1831-es megyei jegyző-
könyv, valószínűleg örökre el-
veszett. Gyürky az „Ötvennégy
év Hontvármegye történetéből
1820-tól 1874-ig” c. könyve
első kötetében írta meg a jár-
vány történetét, sajnos, a rá jel-
lemző anekdótázó stílusban.
Gyürky szerint a kolera július
elején érte a megyét, ekkor már
katonai kordon állt a Garam
mentén, hogy a Bars megyében
már „grasszáló” járvány tova-
terjedését megakadályozza.
Mivel ez idő tájt semmit sem
tudtak a kolera okáról, terjedési
módjáról, a régi pestisjárvá-
nyok idején alkalmazott mód-
szerekkel „védekeztek”. Így
például a „leveleket… hegyes
vasszegekkel összeszurkálták
és megfüstölték” – írja Gyürky
– de ugyanez lett a sorsa a ko-
lerabiztos által kiállított útle-

vélnek is, melyet a vasvillás őr
vasfogóval vett át, majd meg-
füstölés után adott csak tovább
a kordonbiztosnak.

Sajnos, Gyürky nem közöl
adatokat a járvány nagyságáról,
csupán utal arra, hogy voltak
községek, pl. a „három Túr”, a-
hol egyetlen haláleset sem for-
dult elő – ebben kételkedünk!
Máshol viszont a halálozás a l0-
l2 %-ot is elérte. A kolera évé-
ben induló első magyar orvosi
lap, az Orvosi Tár az év végén
közölte a hivatalos adatokat. E
kimutatás szerint a megyében
augusztus 3-án észlelték az első
esetet, december 27-ig 4223-an
betegedtek meg, közülük 1430
felépült, 793 még „orvosolta-
tik”. A halottak száma 2000 – e
kerek szám természetesen két-
ségeket ébreszt e statisztika
pontosságát illetően is, de cá-
folni vagy módosítani a számo-
kat csak a korabeli halotti anya-
könyvek áttanulmányozásával
lehetne. Ezt megpróbáltuk leg-
alább a megyeszékhely, Ipoly-
ság és filiálisa, Tesmag anya-
könyvével: eszerint az első ha-
lott augusztus 3-án a 60 éves
tesmagi Pásztor Erzsébet volt.
December 15-ig e két helyen 93
elhunyt neve mellé került az „ex
morbo cholera” /kolera beteg-
ségből/ bejegyzés a halál oka-
ként. A legfiatalabb áldozat 3,
a legidősebb 82 éves volt.
Gyürky szerint viszont a kolera
már november elsején meg-
szűnt, és a november 28-i me-
gyei közgyűlés köszönetet mon-
dott Stéger János megyei főor-
vosnak és segítőtársainak, Hö-
nig, Horváth és Seidensvarc já-
rási orvosoknak.

Talán a kolera okozta sok
megbetegedés is ösztönözte Ki-
rály János ipolysági plébánost,
hogy a templom közelében
1835-ben „kórházat” létesítsen.

Dr. Kiss László

fi a tekergő sárkányt. Feje felett
oltalmazó angyalok repdesnek.
Joannes Pásztory aláírással
használta hitelesítésre a palásti
plébános e pecsétet.

Mai községi pecsét

A napjainkban is használt
községi pecsét formája kerek,
eredeti mérete 3,5 cm. Vésetén
a lovagló Szent György vitéz
látható páncélba, sisakba, pa-
lástba öltözve. Sárkányölő le-
gendájának jelenetét örökítette
meg a pecsét metszője. Külső
szegélyén belül a felirat OBEC
PLÁŠTOVCE.

Mai egyházi pecsét

A napjainkban használt
egyházi pecsét 3,5 cm átmérő-
jű, sima körkeretén belül olvas-
ható R. KAT. FARSKY ÚRAD
* SIGILLUM ECCLESIAE.
PLÁŠTOVCE. PALÁST.

A pecsét középmezején
pajzsban főpapi címer van.

1156
–

2006

IV.
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T ü s k é k Pillanatképek – szavakban

Kicsi nyúl a nagy kutya ellen Őszintén meg kell mondani,
hogy a júniusi időjárás talán e-
gész Szlovákia számára elfo-
gadhatóbb, mint a jún. 17-i elő-
rehozott parlamenti választások
eredményeként alakulgató Fi-
co-kormány, amelyben a me-
čiaristák és a Slota-féle nemze-
tiek is helyet kaptak. De hát ez
– főleg Szlovákiában – már így
van: a természet józansága –
néhány szélsőséges és ideigle-
nes megnyilvánulást kivéve –
felülmúlja az emberi józansá-
got.

Csapadék volt dögivel – a
május végi esőzések átgyűrűz-
tek június elejére is. Medárd-
nap táján vidékünkön a szoká-
sosnál kevesebb volt a csapa-
dék, de tizedike után 3-4 napig
szinte menetrendszerűen meg-
jelentek a késő délutáni órák-
ban /úgy 18 óra körül/ a zápo-
rok, zviatarok. Az MKP június
14-i ipolysági kampánygyűlé-
sét is jócskán meglocsolta a zi-
vatar, pedig a nap folyamán alig
bukkant föl felhő az égen. A vá-
lasztások napján – 17-én – szép
nap köszöntött országunkra. Az
áldásosságáról már nehezebb e-
gyértelmű véleményt nyilvání-
tani. Június 20-a után újra egy
záporos-zivataros időszak kö-
vetkezett /számos felhőszaka-
dással, jégveréssel – Bussa, Lo-
sonc és Fülek környéke, Mis-
kolc, Balaton-vidék stb./. Ipoly-
ságot és közvetlen környékét
inkább csak simogatta az időjá-
rás zivataros kedve. Az esőzé-
sek átgyűrűztek július első nap-
jaira is.

A június végi kánikula ked-
vezően hatott a paprika fejlődé-
sére, de édesre érlelte a cseresz-
nyét, a meggyet, a ribizkét és
más gyümölcsöket is. Felébredt
és bő terméssel kecsegtet az u-
borka is meg a tökfélék.

Sosem legyen rosszabb jú-
niusunk – a választási követ-
kezményeket kivéve.

*
Új üzletet nyitottak Ipoly

menti városkánkban. A nyitás u-
tán másnap megjelentek az elle-
nőrök. Ilyenkor kibuggyan az
emberből a kérdés: netán a ver-
senytársak ihlették az ellenőrző
szervet? Nem kizárt, mert a
szakmai féltékenység rendület-
lenül motoszkál a vállalkozói
berkekben. Vagy talán az embe-
ri természet olyan, hogy min-
den egyén monopolhelyzetre
törekszik.

*
A területfenntartó üzem né-

hány asszonya – a rekkenő ká-
nikulában – izzadva-verejté-
kezve próbálja kigereblyézni a
két-három hete lekaszált száraz
füvet a pupanc makacs szorí-
tásából. Mondhatom: kevés si-
kerrel. Miért kell a munkaszer-
vezőknek ennyire késleltetni a
gereblyézést? Remélem, ez
nem valami nőkínzási próbál-
kozás?

*
30-40 éves lakótelepeinken

a fák – magasságban – utolérik
még a négyemeletes lakóháza-
kat is. Az alsóbb emeleten la-
kók ajkán emiatt gyakran fakad
panasz: a tavaszi-nyári napsu-
gár nem jut el ablakaikhoz. A
fák koronáinak terebélyesedé-
sével párhuzamosan megnőtt az
itt fészkelő énekesmadarak se-
rege is. Reggel mindenkit élet-
igenlő koncerttel szórakoztat-
nak és lelkesítenek. Íme az é-
rem két oldala.

*
Fico, a választásokon győz-

tes Smer elnöke valószínűleg
elszólta magát a választási
kampány hevében, amikor kije-
lentette, hogy a Magyar Koalí-
ció Pártjának /MKP/ elkelne az
ellenzéki diéta. Ezt megerősí-
tette választási győzelme után
is, ezzel mintegy bizonyítván
politikai szavahihetőségét, ge-
rincességét. Közben – mint is-

Márpedig én az utcára vonu-
lok. Pingálok egy frankó transz-
parenst, aztán irány a közterü-
let! Az időjárás kedvező, indí-
tóok meg mindig akad. Már
csak azt kell eldöntenem, a sok-
féle létyóból, ami a bakancsom-
ban bugyborékol, melyiket löty-
tyintsem közszemlére. A sze-
rencsés választás ugyanis fél si-
ker. Egy fa nem erdő, egy ház
nem falu, egy (tüntető) polgár
nem polgár. De ha beletrafálok
a fájdalmas birizga kellős köze-
pébe, hát semmi idő alatt „tö-
megesen” bejön az úgynevezett
társadalmi háttér.

Nos, a körülmények figye-
lembevételével arra a megálla-
pításra jutottam, hogy legin-
kább az átlag nyomasztja a kis-
embert. Bár a fogalmat se nem
eszik, se nem isszák, mégis csú-
nyán megfekszi a gyalogpolgár
gyomrát. Mivel ő az átlagem-
ber, a kutya se törődik vele. Sok
van belőle, hát (némely speciá-
lis helyzettől eltekintve) vígan
hanyagolható. Elméletileg jo-
gok sokaságával rendelkezik,
gyakorlatilag főként toleranciá-
ra jogosult. Mármint a béketű-
rés nagyszerű erényének folya-
matos művelésére. Szigorúan
elvárják tőle, hogy szó nélkül
viselje a politikai baklövések
kellemetlen következményeit,
tűrje a szabadságot a szabados-
sággal összetévesztők randalí-
rozásait, tapsikoljon örömében,
ha korlátoltnak, maradinak,
szűk látókörűnek titulálják,
csak mert hívő, mert fontosak
számára bizonyos hagyomá-
nyos erkölcsi értékek, mert sze-
relmi élete normálisnak mond-
ható stb. Legfőbb ideje lenne
feltalálni végre a tolerancia to-
leranciáját. Én, a szürke átlag-
polgár, tehát az utcára vonulok,
mivel ez ma a trendi. Nem vo-
nom kétségbe senki mássághoz
való jogát, de kikérem magam-
nak, hogy tiszteletlenül semmi-
be vegyenek. Én, a közember,
aki lépten-nyomon nyeldesem
az ilyen-olyan békát, aki türel-
mesen tartom a hátam a felfelé
törekvőknek s a lefelé ostoro-
zóknak, aki egy élet munkája u-
tán nemhogy tengerparti üdü-

lésre, de maholnap a sarki bolt-
ba se merek elmenni a nyugdí-
jammal, igenis manifesztálni a-
karok. Lengetem a házilag
pacsmagolt plakátomat, és ü-
völtök teli torokból, mint akit
nyúznak. Mert nyúznak is! A
lelkemről húzzák lefelé a meg-
győződést, a cseppet sem köny-
nyen szerzett élettapasztalatot.
Erőnek erejével bedumálnák
nekem, hogy eddigi életem a
süllyesztőbe való, s a modern
világ csupán a morális értékek
teljes elvetése árán élhető. Na,
nehogy mán! Több mint három
évtizednyi házasélet után még
majd olyanok szabják meg szá-
momra a házasság kritériumait,
akik úgy cserélgetik hitvestár-
saikat, mint a vizes borogatást!
Azt is szeretem ám, mint tisza-
hátiak az árvizet, aki kézzel-
lábbal próbál meggyőzni, hogy
kétapukás családban csuda jó
helyen van a kisgyerek, hiszen
szeretik. Ja, a pedofil is szereti
a gyerekeket, de fene tudja, va-
lahogy nem vagyok elragadtat-
va a gondolattól, hogy akár e-
gyet is az oltalmára bízzak. Azt
meg már kimondottan rühel-
lem, ha a legősibb mesterség
gyakorlóit az egekig magasztal-
va emelik a többi nő fölé. Ha
önként űzi az ipart, ám tegye!
Élvezze munkáját és gyümöl-
csét, de ne kívánja, hogy szentté
avassák érte!

Egy szó, mint száz, kinézek
magamnak egy alkalmatos he-
lyet valahol a város szívében és
zászlót bontok. Noha elég forró
a nyár, azt nem ígérem, hogy
nekivetkőzök a tiltakozásnak
annak rendje-módja szerint, mi-
ként egyéb figyelemfelkeltő fel-
vonulásokon teszik az érintet-
tek. Én, az átlagosan túlsúlyos,
átlagosan szégyenlős és átlago-
san sem babaarcú tucatember
nem szeretném ugyanis rémál-
mokban kísérteni az érdeklődő-
ket, ámde minden ötven év és
hetven kiló alatti társamnak a-
dott a lehetőség, hogy a korjel-
leg szellemének megfelelően
teljes testbedobással hangsú-
lyozza a meztelen igazságot: ki-
csi nyúl is elfáraszthatja a nagy
kutyát. B. Szabó Márta
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N o r m á l i s ?

Júliusi receptajánló

Sokan talán azt gondolják, hogy a pén-
zükért megkaphatnak bármit. Kolosszális
tévedés! Van egypár dolog, amit kifize-
tünk, aztán mégsincs belőle semmi hasz-
nunk.

Városunk háztartásainak nagy része
/főleg a lakótelepeken/ a kábeltévé-háló-
zatra van kapcsolva. A hálózatot működ-
tető vállalat tavaly év végén programbő-
vítést ajánlott a lakosságnak. Persze meg-
felelő illeték ellenében. Aki ezt nem volt
hajlandó megfizetni, annak garantálták ré-
gi áron az addigi adókat. Mondom, garan-
tálták. Aztán most mi van? A focikedvelő
emberek már régóta várták a világbajnok-
ság mérkőzéseit, és most, amikor itt van-
nak, a meccsek idejére rendszeresen ki-
kapcsolják az RTL Klubot. Eddig terjed a
garancia? Elég, ha fizetünk érte. Aztán ne-
sze! Nem mintha az adó szünetelne, mert
máshol, más antennával meg lehet nézni
a mérkőzéseket, de kábelen nem. Miért
kell a saját pénzünkért a szatelittal rendel-
kező ismerősöknél, barátoknál nézni ked-
venc adónkon a meccseket? Ki dönti el,
hogy a pénzünkért mi jár nekünk? Talán
ezzel a módszerrel segítenek a jobb embe-
ri kapcsolatok kialakításában?

Más. A városi tévé csatornáját nézeget-
tem /mert azért azt is szoktam/, és bizony
egy kicsit felizgultam. No nem úgy, hanem
a tartalmon. Egy tévéadó nézettségének
feltétele az időszerűség, ám itt ez nem
valami hasonló. Egyes dolgok hónapok

óta ugyanazok. A könyvtár tevékenységét
bemutató blokkban például már több mint
egyéves rendezvények fotói láthatók, a ka-
rateklub eredményei is sokszor többhe-
tesek. Nagyon nagy fáradság lenne idősze-
rűsíteni ezeket a dolgokat, vagy esetleg
mással helyettesíteni? Az ember ugyanis
idővel megunja, és inkább oda sem kap-
csol. Akkor meg mi értelme az egésznek?

A hangszórón keresztül kapott informá-
ciók szerint a városi rendőrség a jövőben
büntetéseket fog kiszabni többek között a
zöltdterületen parkoló autók vezetői szá-
mára. Ezzel kapcsolatban itt lenne az ideje
büntetéseket kiszabni az olyan vezetők
számára is, akik az útpadkák mellett vagy
a kereszteződésekben /lásd lakótelepek/
parkolnak rendszeresen, veszélyeztetve
ezzel a közlekedésbiztonságot. Az ember-
élet azért drágább, mint fűmagot vetni.

Végetért az iskola, elkezdődött a vaká-
ció. Az iskolások szabadságolnak, otthon
unatkoznak, így pótlehetőségeket keres-
nek érdeklődési körük kielégítésére. A
kánikula a vízhez űzi az embert megmár-
tózni a hűvös hullámokban. A vízparton
azonban idővel az unalmat elűzendő vir-
tuskodásokra, a barátok előtti bizonyí-
tásokra kerül majd sor, ami eddig is na-
gyon sok tragédiához vezetett már. Ne egy
ilyen hülyeséggel bizonyítsa valaki a rá-
termettségét mások előtt, mert ez nagyon
nagy ár egy pillanatnyi butaságért! Sok
szülő tudna erről beszélni, sajnos.

Belányi Gyula

Ipolyságon s környékén szerintem akad
bőven vízfelület, hol halat lehet fogni (az
érintettek rögtön mondják majd: nem igaz,
kevés), és horgász is van jócskán. Ebből
adódóan biztos rengetegen vannak, akik
kitűnő halászlét tudnak főzni, s főznek is.
Én viszont most két receptet ajánlok, ame-
lyek némileg eltérnek a hagyományos ha-
lászlétől. Az első nagyon egyszerű, köny-
nyen elkészíthető halleves, a másik pedig
korhely halleves.

A hallevest akkor érdemes elkészíteni,
ha csak apró, csontos hal áll rendelkezé-
sünkre, amit másként mint halászléalapot
nem tudnánk felhasználni. Az apróhalat,
esetleg nagyobb halból maradt filézett ge-
rincet, halfejet néhány szál sárgarépával,

petrezselyemgyökérrel, friss paradicsom-
mal, zöldpaprikával zsíron pirított hagy-
mán sózva, borsozva, pirospaprikával íze-
sítve feltesszük főni, és amikor kész, szű-
rőszitán áttörjük. Ha úgy gondoljuk, nem
elég sűrű, be is ránthatjuk. Az elkészült
hallevest ízlés szerint ízesítjük, tálalhatjuk
pirított zsemlekockával, friss kenyérrel, ki
hogyan kedveli.

Következzék most a korhely halleves.
A fent leírt módon elkészítjük az alaplevet
a zöldségek nélkül, de fűszerként adunk
hozzá 2 babérlevelet. Ezenkívül szüksé-
günk van 0,5 kg kockára vágott besózott
folyami halfilére, 2 dcl tejfölre, 1 citrom
kifacsart levére. Az alaplébe belehelyez-
zük a halfilét, az elhabart tejfölt s citromle-

vet, lassú tűzön gyöngyözve főzzük, míg
a halhús megpuhul. Közben ízesítjük só-
val, borssal, cseresznyepaprikával, de csak
óvatosan, nehogy túl csípős legyen. Friss,
ropogós kenyérrel tálaljuk. Ha esetleg né-
hányan megkérdezik, miért korhely halle-
ves a neve, nos hát csak azért, mert korhely
lelkek és gyomrok kitűnő másnapi gyógy-
szere, de a nem korhelyek is bátran fo-
gyaszthatják.

Tudom, kicsit más, szokatlan az elké-
szítése e két hallevesnek, de ha idejük és
kedvük engedi, akkor érdemes kipróbál-
ni.

Jó étvágyat kívánok!

Rakyta Róbert

meretes – tárgyalt az MKP-val arról, vál-
lalná-e a koalíciós partner szerepét. Lesz
mit tesztelni a választópolgárnak a követ-
kező hetekben, hónapokban vagy netán
években.

*
Egyes hivatalnokoknak az a szokásuk,

hogy nem adnak érdemi eligazítást az ügy-
félnek-állampolgármak, amikor az – tör-
vényeink dzsungelében botladozva – inté-
zi ügyes-bajos dolgait. Az ilyen hivatalno-
ki magatartás rejthet magában bizonyos
„önpusztító-leértékelő” mozzanatot is. Az
ügyfél ugyanis azt gondolhatja, hogy a hi-
vatalnok sem ért a dologhoz, hát akkor mi-
nek van ott, ahol van.

*
Június az egészségbiztosítóktól való

rettegés hónapjaként kerül be Európa „szí-
vének” /Szlovákia/ krónikájába. Sok ál-
lampolgárnak kellett „elszámolnia” a biz-
tosítók felé, hogy azok kasszájába még
több pénz kerüljön. Az állampolgár beadta
– ahogy tudta – az elszámolást. Elég lesz
a bevétel az idegkárosult polgárok gyógyí-
tásának térítésére?

*
Többéves tapasztalataimat summázva

állapítom meg: az általam belátható kör-
nyezetben általában a becsületes, ügybuz-
gó alkalmazottakat váltják le a hatalmi
funkcióban levő mindenféle rangú főnö-
kök. A trehány tisztségviselők ugyanis hí-
zelkedéssel pótolják ügyszeretetüket. A fő-
nökök között – természetesen – akadnak
kivételek, de hát ez is inkább csak erősíti
a szabályt.

/ás/
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Karatezőink újabb
külföldi sikerei

Képünkön az álló sor balról –
az olaszországi siker

kovácsai: Hemmersmidt Béla
mérnök, Alan Gregor, Oskar

Rusnák, Dudáš Lajos,
Smetana József, Heimlich

Marián, Heimlich Norbert,
Richard Kanala, Pásztor
Gábor és Polyák Gábor

Helyreigazítás

A kereskedelmi tevékenység nemzetközi területre terjed ki.
Alapvető iskolai végzettség: érettségi.
Ha szereti a kihívásokat, és egy sikeres, jó csapatban

szeretne dolgozni, kérem küldje önéletrajzát a következő e-
mail címre: garamvoelgyi@tdk.de

Bővebb felvilágosítás: Garamvölgyi Anikó 0036-
35/551841; Bognár Ildikó 0036-35/551767.

Ipolyságon a Vajanský utcában eladó egyszobás
szövetkezeti lakás, esetleg elcserélem kétszobásra +
hozzáfizetek. Mobil: 0905-622832.

*
Vietnami kismalacok eladók. Egeg 35. hsz.

D r o g é r i a    V I C T O R Y  3

Üzletünkben minden kedves vásárló ajándékot kap:
– 300 koronán felüli vásárlás esetén – strandpapucs
– 500 koronán felüli vásárlás esetén –

Fruit of the Loom pólót
Akciónk a készlet erejéig tart.

Ipolyság, Bartók Béla tér 11.

Balról: Heimlich Norbert, Dudáš Lajos és Kanala Richárd

Karatezőink utolsó idei tavaszi versenye a romániai
Nagyváradon volt június 23–25-én. A DIAMANT ACTÍV
nemzetközi karatetornáról ismét érmekkel tértek haza.

Íme, a konkrét eredmények: Heimlich Norbert a diákok
kategóriájában 1. helyet szerzett,  az ifik kategóriájában Kanala
Richárd a 3. helyen végzett, míg a férfiaknál Dudáš Lajos
ugyancsak az előkelő 3. helyet harcolta ki.

Gratulálunk. -ok-

TDK Elektronika Magyarország Kft.
Rétság, Pusztaszántói út 10.

2651 Hungary

A  rétsági  TDK
Magyarország Kft.

dinamikus csapatába ke-
reskedelmi kapcsolattartó
munkatársat keres angol
és szlovák nyelvtudással.

Az olvasók és az ipolysági
Saag SE karatezői elnézését
kérem, hogy júniusi számunk-
ban a képaláírás – egy név ki-
maradása miatt – összekevere-
dett.

A helyes sorrend /képaláírás/
a következő:

/Štrba Péter/

http://www.sahy.sk
mailto:garamvoelgyi@tdk.de

