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IV. Ipoly-napok
Ipolyságon   5. oldal

Mi újság a
kórházban?   8. oldal

... 6 év után ismét
a IV. ligában 11. oldal

Ki kivel
augusztusban 16. oldal

Szetén falumúzeum
nyílt...   9. oldal

...képviselői
adok-kapok   2. oldal

... három város
együttműködéséről   6. oldal

Válaszol Lőwy János mérnök,
Ipolyság polgármestere

A Honti Lapok kérdez

/Befejezés a 12. oldalon/

Az EU-s projektek első kézzelfogható
eredményei már mutatkoznak váro-
sunkban is. Mi késztette, hogy Ipolyság
is aktívan bekapcsolódjon a regionális
együttműködés ezen formájába?

– Polgármesteri ténykedésem kezdeté-
től eltökélt szándékom, hogy városunk az
EU-s pénzekből, melyeket projektekkel
különféle alapoktól lehet szerezni, minél
nagyobb szelethez jusson. Az EU pénz-
ügyi politikájának fő célja, hogy mihama-
rább kiegyenlítse a szegényebb és fejlet-
tebb /gazdagabb/ régiók közötti különbsé-
get. Ezért a gazdaságilag és szociális
szempontból kevésbé fejlett vagy fejletlen
/elmaradott, az átlagot el nem érő/ térsé-
geket nagyobb pénzügyi támogatásban ré-
szesíti. Igyekszünk kihasználni a regioná-
lis fejlesztés, a gazdasági és társadalmi
változások, a humán erőforrások, a közle-
kedési infrastruktúra és a környzetvéde-
lem terén nyújtott anyagi /pénzügyi/ támo-
gatásokat.

Ipolyság kedvező földrajzi fekvése
folytán városunk iránt nő a magyarországi
partnerek érdeklődése. Mivel az EU támo-
gatja a határon átnyúló térségi és kistérségi
együttműködést, az utóbbi két évben ma-
gyarországi partnereinkkel több sikeres
projektünk is megvalósult, ill. most reali-
zálódik.

Az EU egyre több támogatást nyújt
a régiók és kistérségek fejlesztésére. Vi-
dékünkön is kialakult az önkormány-
zatok valamiféle együttműködése, ösz-
szefogása bizonyos konkrét célok érde-
kében?

– Az utóbbi két évben Ipolyság a Hont–
Ipoly menti régió meghatározó központjá-
vá vált. Ennek, természetesen, erős törté-
nelmi és gazdasági „előzményei” is voltak,
melyek eredményeként a térség települései

bizonyos esetekben szorosabb vagy la-
zább formában együttműködtek. Mint a
térség központi településének polgármes-
tere szükségét éreztem ezen településeket
összefogni, hogy bizonyos célokat – kö-
zösen – jobban megvalósíthassunk. Így
jött létre régiónk községeinek két társulása
is: A Honti–Ipoly Menti Városok és Falvak
Társulása, valamint a Hont és Ipoly menti
községek szelektív hulladékgyűjtését szor-
galmazó társulás. Mindkét társulás alap-
vető célkitűzései közé tartozott a regioná-
lis fejlesztés terén nyújtandó gyakorlati ta-
nácsadás a helyi önkormányzatokra ruhá-
zott jogkörök teljesítése terén.

Hogy a régió települései összefogással
többre képesek, bizonyítják a sikeres Pha-
re CBC projektjeink. Az egyik közös pro-
jektünket éppen most valósítjuk meg, de
meg kell említenem a régió szelektív hulla-
dékgyűjtésének megvalósítását célzót is.
Meggyőződésem, hogy a 2007–2013-as
tervezési időszakban még több sikeres
projektünk is lesz.

Megtudhatunk konkrétumokat is
ezekről a sikeres projektekről?

– Hadd soroljam fel az utóbbi két év
sikeres EU-s és egyéb projektjeinket, me-
lyeket Ipolyság önállóan vagy más telepü-
lések partnereként pályázott meg (az átte-
kintés csoportosítása: a projekt megneve-
zése /a projekt benyújtója/: a projekt leírá-
sa /a megszerzett pénzösszeg/).

Üdvözöljük a Hont–Ipoly menti ré-
gióban – regionális útikalauz /Ipolyság
és a térség községei/: áttekintő kiadvány
a régió kulturális és történelmi emlékhe-
lyeiről, nevezetességeiről, az egyes telepü-
lések rövid történelmi ismertetése /100000
korona/.
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Postaláda – névtelen vonal
A városháza előcsarnokában elhelye-

zett postaládában talált olvasói észrevéte-
lekre válaszolunk.

Levélírónk arra panaszkodik, hogy
a Kórház utcán áthaladó teherautók,
kamionok rongálják a házakat, repe-
deznek a falak, hull a vakolat...

– A Homok utcái valóban nem teherfor-
galomra voltak építve, így a levélíró pana-
sza jogosnak látszik. A helyzetet konzul-
tálni fogjuk a közlekedési rendőrséggel az-
zal a javaslattal, hogy engedélyezzék a te-
herforgalom kizárását az érintett utcákból.

Olvasónk a Honti Lapokban megje-
lent cikkre reagál. Az Ádler udvarral
kapcsolatban úgy vélekedik, hogy a vá-
ros vezetése minden bizonnyal a tulaj-
donjogi viszonyok rendezését tartja
szem előtt, ami véleménye szerint he-
lyes. Példaként említi a volt szövetkezet
esetét, ahol szerinte a „vagyonjogi dol-
gok a volt szövetkezeti tagok bánatára
a mai napig nincsenek rendezve”.

A képviselő-testület 42. soros ülését
július 26-án tartotta, melyen mind a 13
képviselő megjelent. Az ülést Lőwy János
polgármester vezette.

Az esedékes testületi határozatok elle-
nőrzése után az előző ülés megválaszolat-
lan interpellációs kérdéseire válaszoltak.
A mostani ülésen 6 képviselő interpellált
/a zsinagóga melletti gazzal benőtt telek,
a Rotarides utca aszfaltszőnyegének „álla-
pota”, a csatornahálózat tervezett építésé-
nek kezdete, a Bernecei út úttestének szél-
sőségesen veszélyes műszaki állaga, fűka-
szálás és a fák metszése a temetőben, az
utak, utcák és a zöld területek öntözése,
ill. nem öntözése a kánikulai hőségben,
játszóterek/.

A képviselők tudomásul vették a városi
rendőrség első félévi tevékenységéről szó-
ló jelentést, a sportegyesületek őszi ver-
senyidényre való felkészüléséről szóló je-
lentést, az építkezésekre eladott egykori
városi telkek „kihasználásáról” szóló fő-
ellenőri jelentést.

A testület jóváhagyta Ipolyság 2006-
os költségvetésének első módosítását /a
költségvetés továbbra is kiegyensúlyozott,
éspedig 116,535 millió korona értékben/,

valamint az önkormányzat és a kórház kö-
zötti új, az ingó és ingatlan vagyon bérleti
szerződését. A képviselők beleegyezésü-
ket adták, hogy augusztus 1-jei hatállyal
városi idegenforgalmi információs
iroda nyíljon Ipolyságon.

A testület a kórházi igazgatótanács sta-
tútuma értelmében Gál Milan mérnököt
visszahívta igazgatótanácsi posztjáról.
Helyére – miután kiderült, hogy a 12 meg-
szólított jelölt közül senki sem vállalta a
jelöltséget – Kapa Sándor képviselőt je-
lölték, akit azonban a testület nem vá-
lasztott meg /mellette szavazott 5 képvi-
selő, 6-an tartózkodtak a szavazástól, 1 pe-
dig nem szavazott/.

A polgármester két, előzőleg a napiren-
di pontok közé sorolt anyagot visszavont
/egy városi telek részének eladását, ill. a
Kooperatíva Egészségbiztosító részére
szóló bérleti szérződés javaslatát/.

A testület két önkormányzati bizottság
jegyzőkönyv-vezetői posztján is személyi
változást eszközölt.

Az általános vitában egy képviselő sem
szólalt fel, így a polgármester az ülést be-
rekesztette.

-š-

– Ami a város vezetését illeti, valóban
nagyon fontosnak tartjuk a tulajdonjogi
viszonyok rendezését. Ha ez tisztázódik,
nem látjuk akadályát annak, hogy meg-
valósuljon az Ádler udvar teljes átépítése,
üzletek, piac kialakítása. Ez az elképzelés
megegyezik a városrendezési tervvel is,
ezért keressük a város szempontjából leg-
megfelelőbb megoldást az említett beruhá-
zás mielőbbi megvalósításához.

Arra panaszkodik valaki, hogy reg-
gelente a gerle turbékolásra ébrednek,
és ez zavarja családját.

– Ez elég szokatlan panasz, mert általá-
ban a madárdal kellemes hatással van az
emberre. Mivel a levélíró nem tüntette fel
a lakcímét, nem tudunk állást foglalni a
panasz jogosságával kapcsolatban.

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

Lendvay István
a VH elöljárója

Folytatódik /vagy kezdődik?/ a válasz-
tások előtti képviselői adok-kapok

Európai uniós pénzügyi támogatások-
nak köszönhetően az első ipolysági ún.
vállalkozói inkubátor Hont–nógrádi Bu-
siness Center néven már különféle szol-
gáltatásokat biztosít, ill. nyújt látogatói-
nak: a kis- és középvállalkozóknak, a re-
gionális társulás bejegyzett tagjainak.

Az iroda által nyújtott szolgáltatások
a következők:

– internet-hozzáférés,
– irodai technikával felszerelt helyiség:

számítógép, nyomda, fénymásoló,
– üzleti megbeszélésekre, tárgyalá-

sokra alkalmas helyiség.

Hadd idézzünk néhány gondolatot a-
zoktól, akik már igénybe vették az iroda
szolgáltatásait.

Jana Képesová, a Charitass Saag non-
profit szervezet alapítója: „Előnyös az i-
lyen, egy helyen nyújtott irodai szolgálta-
tás, mivel nemcsak időt, hanem pénzt is
megtakarít az, aki igénybe veszi. Az irodá-
nak, ill. alkalmazottainak köszönhetően
megtanultam a számítógép és az internet
használatát, ami nélkül ma egyetlen vál-
lalkozó sem képes hatékonyan irányítani
vállalkozását.”

Kutak Adrienn keramikus: „Épp a vá-
rosban jártam, amikor sürgős ügyben tele-
fonon kerestek: azonnal egy üzleti ajánla-
tott kellett elküldenem. Mivel a Hont–nóg-
rádi Business Center bejegyzett tagja va-
gyok, igénybe vettem internetszolgálta-
tásukat és az iroda technikai felszerelését:
megírtam és kinyomtattam az ajánlatot,
sőt e-mailben továbbítottam is minden
szükséges anyagot. Örülök, hogy a város
központjában, a főtéren van ilyen szolgál-
tatás a kisvállalkozók részére. Mindenki-
nek csak ajánlani tudom: nemcsak a szük-
séges műszaki felszereltséget találják itt
meg, hanem segítőkész tanácsadó sze-
mélyzetet is. Kitűnő ötlet volt az iroda lét-
rehozása.”

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

Szept. 2-ig – Simonyi Lajos emlékének ajánlva – tar-
doskeddi alkotók. Kiállítás a Simonyi Lajos Galé-
riában.

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

Aug. 11–13. – IV. Ipoly-napok /részletes program az 5.
oldalon/

– Lőwy János mérnök, polgármester részt vett a 2005/06-os
tanév ünnepélyes befejezésén /június 30./.

– A polgármester a város szociális és gazdasági fejlesztéséről
szóló projekt megvalósításának lehetőségéről projektmenedzse-
rekkel tárgyalt /július 4./.

– A városházán tartotta soros ülését a Hont–Ipoly Menti Tele-
pülések Társulása, melyen az önkormányzatok gondjairól is tár-
gyaltak /július 7./.

– A polgármester a kórház vezetőivel a Szociális Biztosító
iránti tartozás kiegyenlítési módjáról tárgyalt. E napon találkozott
az MK pozsonyi Kulturális Intézetének igazgatójával is. A ta-
lálkozó központi témája az intézetnek az idei Honti Kulturális
Napokra nyújtandó támogatása volt /július 10./.

 – Lőwy János mérnök és Lendvay István mérnök, elöljáró
a Hörnlein ipolysági vezetőivel találkoztak, akik tájékoztatták
őket a cég gyártási kapacitásának tervezett bővítéséről, valamint
egy újabb termelési csarnok építésének előkészületeiről /július
14./.

– A polgármester találkozott az újonnan alakult ifjúsági szer-
vezet, a Juvenis vezetőségével /július 17./.

– A városháza tanácstermében a polgármester fogadta azokat
az angol fiatalokat, akik a nyár folyamán az ipolysági régészeti
ásatásokba kapcsolódnak be /július 18./.

– Lőwy János a Dunakanyar Regionális Fejlesztési Társulás
váci konferenciáján vett részt /július 19./.

– A városháza dísztermében írta alá Vác, Selmecbánya és
Ipolyság polgármestere a három város idegenforgalmi együtt-
működéséről szóló szándéknyilatkozatot /július 25./.

– A polgármester és az elöljáró a BILLA üzletlánc képvi-
selőivel tárgyalt, akik kifejtették elképzelésüket az Ipolyságon
építendő üzletközpontról /július 25./.

– Lőwy János polgármester, Bélik Görgy alpolgármester és
Lendvay István hivatalvezető a váci önkormányzat meghívására
részt vettek testvérvárosunk Váci Világi Vigalom rendezvényso-
rozatán /július 28–30./.

-ly-

Házasságot kötöttek

Július 22.  –  Bodzsár Patrícia és Loch Attila
Július 22.  –  Capák Andrea és Kováč József

   Ipolysági újszülöttek

Miriam Hajdú Miriam  –  2006. július 1.
Velebný Patrik  –  2006. július 4.
Górász Michaela  –  2006. július 27.

        Elhunytak

Dudás Balázs /* 1993/  –  június 19.
Nagy Margit /*1924/  –  július 2.
Pokorný Rózsa /1913/  –  július 9.
Tamáš László /* 1922/  –  július 9.
Koháry Júlia /* 1915/  –  15. július 15.

A bejegyzett vállalkozók részére az iroda a következő szolgál-
tatások bevezetését tervezi:
– a világhálón és egy nyomtatott katalógusban történő megjele-
nítést,
– egy speciális licencszoftver használatát,
– workshopokon való részvétel biztosítását.

Vállalkozását, cégét a Hont–nógrádi Business Centerben a
következő címen regisztráltathatja: Hont–Ipoly Menti Városok
és Falvak Társulása, Fő tér 1., Ipolyság /Šahy/; tel.: 036/7412284.

Agnesa Gubišová mérnök: 0918-036-888
e-mal: project.msu@sahy.sk;

Iveta Majerčíková mérnök: 0918-036-880
e-mail: project.sahy@wsystem.sk.

A szükséges formanyomtatványokat irodánkban személyesen
is átveheti, vagy postázzuk, esetleg e-mailezzük.

Készül az ipolysági propagációs sátor
a Váci Világi Vigalom rendezvénysorozatra

mailto:project.msu@sahy.sk;
mailto:project.sahy@wsystem.sk


Jelenségek

4     2006. augusztus HONTI  LAPOK

Gátlástalanság
A gátlástalanság – az önzés

e szilajabbnak tekinthető é-
destestvére – velünk együtt
jön a világra. Merem állítani,
hogy minden emberpalántá-
ban ott gubbaszt rikítóbban
vagy észrevétlenül  a bölcső-
ben. Ez – egyszóval – bizo-
nyos fajta lehetőség, ami ép-
penséggel nem tartozik a leg-
kívánatosabbak közé. Ezért
valami azt sugallja, hogy állí-
tásom miatt máris bocsánatot
kérjek nemesebb lelkű és jobb
érzésű polgártársaimtól és ol-
vasóinktól egy ilyen meredek
„gátlástalanságért”.

A szocializációs folyamat-
ban, de lehetséges, hogy egy
egész életen át küszködünk,
vívódunk ezzel a születési „a-
jándékkal”. Sokaknak már
fiatalon sikerül jócskán lefa-
ragni ebből a teherből, mások-
nak – talán – egy megduplá-
zott élethossz sem lenne ele-
gendő ennek a makacs teher-
nek legalább részbeni nemesí-
téséhez, esetleg semmissé té-
teléhez.

Rengeteg tényező játszhat
szerepet ennek a vadhajtásnak
a semlegesítésében. Az inger-
gazdag családi környezet, a jó
légkör valószínűleg a leghatá-
sosabb, de közrejátszik benne
az emberi kapcsolatok meny-
nyisége és minősége is. Az is-
kola mint tágabb közösség, a
felekezeti, nemzetiségi háttér,
az élő és serkentő hagyomá-
nyok stb. mind azon „munkál-
kodnak”, hogy közösségivé
formálják az emberi individu-
umot.

A rengeteg költséget fel-
emésztő nevelés, a sokféle rá-
hatás ellenére a gátlástalanság
dúsan tenyészik. A diktatúrá-
ban hatalmi gátlástalansággal
próbálják elfojtani az egyénit,
a demokrácia meg – természe-

A Váci Múzeum Egylettel
közös kiránduláson vettek részt
május 27-én az ipolysági Honti
Múzeum és Galéria Baráti Kö-
rének tagjai. Elsőként a garam-
szentgyörgyi Duba Tájházat lá-
togatták meg, ahol a hajdani pa-
rasztporta berendezési tárgyai-
val ismerkedhettek, majd tisz-
telegtek a nagysallói csata hő-
seinek emlékműve előtt. A fel-
újított csúzi kastély volt a kö-
vetkező megálló. Itt Szénássy
Tímea szíves vezetésével meg-
csodálhatták a történelmibútor-
kiállítást és a Felvidék jeles sze-
mélyiségeinek öltöztetett kerá-
miaszobrait. A Párkányi Városi
Múzeumban Juhász Gyula i-
gazgató várta a csoportot, hogy

ténél fogva – lehetővé teszi az
egyéni gátlástalanság burján-
zását. A baj ott kezdődik,
hogy a demokrácia – főleg az
éretlenebb fajtája – nem ren-
delkezik kellő ellenőrző és
fékező mechanizmusokkal.

Szlovákiában ilyen féke-
veszett gátlástalansággal ta-
lálkozunk – sajnos – az új kor-
mánykoalíció nemzetipárti
vezérében. Még azt sem tuda-
tosítja, mennyire árt koalíciós
partnereinek a kormányprog-
ram kidolgozásában s az e-
gész kormányzási folyamat
kibontakozásában. Feltehet-
jük a kérdést: „Melyek azok a
körülmények, tényezők, me-
lyek ilyen személyiségjegye-
ket produkáltak?”

Tévednénk, ha csak a nem-
zetiek vezérének viselkedésé-
ben vélnénk felfedezni az a-
kut gátlástalanságot. Más ber-
kekben, közegben is nyugta-
lanít, izgat, rossz vért, ellen-
ségeskedést szül. Sokszor a
pofátlanság, ügyeskedés, zsa-
rolás, hazugság vagy más ha-
sonló módszer fátyla mögé
bújik.

Napjainkban a gátlástalan-
ság leggyakoribb kiváltója a
vagyonszerzési vágy, a kar-
rierizmus, a gyors politikai
érvényesülés, de – természe-
tesen – egyéb gyökerei is van-
nak ennek a rákfenének.
Megnyilvánulásaival gyakran
találkozunk életünk sok-sok
területén, még ott is, ahol a
törvények, a rendeletek s a
döntések születnek, vagyis a
parlamentben és a képviselő-
testületekben.

Vajon a kollektív ellenőr-
zés gátat tud-e vetni az igen-
csak életképes gátlástalan-
ságnak?

Korpás Pál

Történelmi és néprajzi
értékek nyomában

az alig kétéves intézmény gaz-
dag gyűjteményén keresztül
mutassa be a város és a környék
történelmét és néprajzi sajátos-
ságait. Bényben a jellegzetes
román kori templomot és a ti-
zenkét apostol tiszteletére szen-
telt rotundát nézték meg, utána
felkeresték a hajdani települést
védő, népvándorlás kori föld-
sáncot, melynek közvetlen kö-
zelében épült a búcsújáró hely-
ként ismert Mária-kápolna. So-
kan a csodatevő forrás tiszta vi-
zét is megkóstolták. A honisme-
reti kirándulás utolsó állomása
a szalkai tájház volt, ahol ke-
mencében sült szalonnás le-
pénnyel várták a látogatókat.

bszm

A garamszetntgyörgyi tájház udvarán

                                  A bényi rotunda /Fotók: Bendík Béla/
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2006. augusztus 11.
15.30 – Ünnepélyes megnyitó: Danis Ferenc, Lőwy János,

Fedor Gál, Hunčík Péter
15.50 – Emléktábla-avatás – Zanoletti József
16.00 – Saag Galéria: kiállítás
16.30 – Katka Kolcová koncertje
17.30 – Danilo Kiš Kávéház – Kalligram
19.00 – A Pécsi Play Back Színház előadása
20.00 – Szakcsi Lakatos Béla Trió: Szakcsi Lakatos Béla

/zongora/, Orbán György /nagybőgő/,
Lakatos Pecek András /dob/

21.30 – Happening az Európa-udvaron

2006. augusztus 12.
10.00 – Mátyás király bolondjai – Szevasz Színház
10.00 – Új Nő: beszélgetés és szépségszalon
11.00 – Danilo Kiš Kávéház: Fundacja Pogranicze (PL),

Souvislosti (CZ), Lettre International (HU),
Treia Europa, Ariergarda, Orizont (RO),
Texty (CZ), EX Symposion (HU), Garaczi
László

13.00 – Beszélgetés Danis Ferenc ipolysági krónikással
14.30 – Szakrális jelek és köztéri emlékhelyek Dél-Szlová-

kiában – Liszka József, L. Juhász Ilona,
Hushegyi Gábor – beszélgetés, könyv-
bemutató

16.30 – Bakos Árpád /Vajdaság, Szerbia/ koncertje
17.00 – Identitások a Kárpát-medencében – beszélgetés:

Buda Béla, Grezsa Ferenc
18.30 – Szokolay Balázs zongorakoncertje a zeneiskola

koncerttermében
18.30 – Cérnaszálon – Litauszky János dokumentumfilmje

/2006 – rendezői díj/
19.30 – Hacsak és Sejó – kabaré
21.00 – Anavim Kletzmer Band /Vác/

2006. augusztus 13.
14.00 – 18.00 – Az Ipoly köszöntése

Helyszín: homoki pihenőpark (Sóderos)
Zenés megnyitó: Rédli János, Danis László

Ünnepi beszéd: Csáky Pál parlamenti képviselő
Ipoly menténk legrégibb emlékei – bemutatja Szabó

Tibor, Ipolytarnóc polgármestere
Verses köszöntő – Vas Ottó, nyugalmazott tanár
Emlékkőavatás – Csáky Pál, Danis Ferenc
Zárszó, zenés felvonulás az Ipolyhoz: Danis Ferenc,

Bodonyi András
Ipoly-napi köszöntő: Lőwy János, Ipolyság polgár-

mestere
18.30 – Renaisance Consort – koncert a katolikus temp-

lomban
20.00 – Milan Lasica estje az Európa-udvarban

A Honti Múzeum és Galéria
Baráti Köre július 14-én tartotta
félévi tagsági gyűlését a Rota-
rides utcai Magyar Közösségi
Házban.

Lendvay István mérnök,
szervezeti alelnök megnyitó
szavai után Danis Ferenc mér-
nök, a szervezet elnöke beszá-
molt az első félévi tevékeny-
ségről – március 15-e megün-
nepléséről, a kirándulásokról, a
könyvtárostalálkozón, illetve
Pokorný Lajos ipolysági festő
nagymarosi kiállításán való
részvételről. Vázolta a követ-
kező félév feladatait is – többek
között megemlítette az Ipoly-
nap megünneplését és az októ-
berben esedékes pilisi kirándu-

IV. Ipoly-napok Mérlegkészítés és vallomás
lást.

A taggyűlés vendége volt id.
Rédly János könyvkötőmester,
aki vallomásszerűen beszámolt
életéről és munkájáról. 1919-
ben született; többféle szak-
mai próbálkozás után végül a
könyvkötés vált hivatásává.
Emlékezésében szó esett a má-
sodik világháború helyi történé-
seiről, egyebek mellett a holo-
kausztról is. Életéről elmondha-
tó, hogy szakma- és családcent-
rikus volt.

Danis Ferenc, aki vállalta a
vendég bemutatását, a beszél-
getés végén köszönetet mon-
dott az idős mesternek a régi
idők felelevenítéséért.

/korpás/

A nagymarosi nyugdíjas-
klub vezetőjének, Makrai Fe-
rencnének meghívására az
Ipolysági Városi Könyvtár mel-
lett működő nyugdíjasok klub-
jának 29 tagja vett részt július
1-jén a nagymarosi nemzetközi
nyugdíjas-találkozón, melyre
július 1-jén és 2-án került sor.
Az anyagi feltételeket az önkor-
mányzat biztosította, a szerve-
zőmunkát Čerba Mária könyv-
tárosnő vállalta magára.

Kellemes napon a Duna
mellett gazdag, szórakoztató és
értékes rendezvénysorozatnak

lehettek részesei a kirándulók.
Arra is volt lehetőségük, hogy
más nyugdíjasokkal és más klu-
bokkal találkozzanak, beszél-
gessenek, mivel a nap folyamán
sok klub bemutatkozott be
Nagymaroson /éneklő- és tánc-
csoportok, népművészeti, kéz-
műves alkotások/.

Az ipolysági résztvevők a lá-
tottak alapján elhatározták,
hogy ők is kialakítanak majd
szakköröket, hogy hasonló ren-
dezvényeken ők is bemutathas-
sák klubtevékenységüket.

Solmoši Márta

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

Az Ipolysági Városi Könyvtár
augusztusi nyitvatartási ideje

Nemzetközi Dunakanyar
nyugdíjas-találkozó
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Az ipolysági városháza dísz-
termében július 25-én ünnepé-
lyes keretek között három város
polgármestere /dr. Bóth János,
Vác; Marián Lichner mér-
nök, Selmecbánya; Lőwy Já-
nos mérnök, Ipolyság/ együtt-
működési szándéknyilatkozatot
írt alá az idegenforgalmi kap-
csolatok fejlesztéséről. A szán-
déknyilatkozat teljes szövegét
közzétesszük, így erről itt bő-
vebben nem írunk.

Az aláírás után a három pol-
gármester válaszolt az újság-
írók és a váci városi televízió
tudósítójának kérdéseire. Ma-
rián Lichner kiemelte, hogy a-
zért tulajdonítanak ennek a jö-
vendő együttműködésnek nagy
fontosságot, mert a Selmecbá-
nyára látogatók túlnyomó több-
sége magyar. Dr. Bóth János
rámutatott az együttműködés

Ipolyság, Vác és Selmecbánya városok polgármesterei
megállapodtak: lehetőséget teremtenek az idegenforgalmi
kapcsolatok fejlesztésére, hogy ezzel polgáraik jobban
megismerjék egymás kultúráját, régióik természeti szépsé-
geit és kulturális örökségét.

Ennek érdekében az alábbi szándékukat nyilvánítják ki:

1. Biztosítják az idegenforgalmi irodák, szervezetek mű-
ködését, és elősegítik azok együttműködését.

2. Intézményeiken keresztül lehetővé teszik turistautak,
körutazások, tapasztalatcserék, kirándulások szervezését.

3. Kiadványok, prospektusok elkészítését, cseréjét, közös
tájékoztatók kiadását vállalják.

4. Vállalják turisztikai rendezvények közös megszer-
vezését, illetve egymás rendezvényeinek meglátogatását.

5. Létrehoznak saját számítógépes adatbázist, amelyet
hozzáférhetővé tesznek a világhálón keresztül.

6. Az irodákon keresztül elősegítik a turistacsoportok
programjainak lebonyolítását /idegenvezetés, szállás, étke-
zés stb. biztosítása/, illetve közvetítését. Lehetőséget terem-
tenek az anyanyelvű információkhoz való hozzájutáshoz.

7. Biztosítják az önkormányzatok által fenntartott mú-
zeumok és galériák együttműködését, látogathatóságát és
kiadványai cseréjét.

8. A megállapodásban résztvevők figyelemmel kísérik
a szándéknyilatkozatban megfogalmazottak megvaló-
sítását, évente összefoglalják eredményeiket, és egyeztetik
tevékenységeiket, munkaterveiket.

Ipolyság, 2006. július 25.

Ing. Marián Lichner, CSc., Selmecbánya város
polgármestere

Lőwy János mérnök, Ipolyság város polgármestere

Dr. Bóth János, Vác város polgármestere

Szándéknyilatkozat három város együttműködéséről

kiszélésítésének lehetőségére,
konkrétan a Dunakanyar irá-
nyába. Lőwy János hangsú-
lyozta az információnyújtás
fontosságát, mivel városunkon
évente mintegy másfél millió
turista utazik át, akik megfelelő
tájékoztatás, programkínálat
után néhány napot városunk-
ban, ill. régiónkban is eltölthet-
nek. E célból nyitja meg az ön-
kormányzat városi információs
idegenforgalmi irodáját augusz-
tus 1-jétől.

Amíg a polgármesterek az
újságírók kérdéseire válaszol-
tak, a városháza tanácstermé-
ben a három város idengenfor-
galmi szakemberei tartottak
megbeszélést, próbálták konk-
rét formába önteni a szándék-
nyilatkozat egyes pontjait.

-š-

Balról: Marián Lichner mérnök, Lőwy János mérnök
és dr. Bóth János

Szándéknyilatkozat
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A parlagfű nem őshonos növény ná-
lunk, hanem behozott. Talán úgy is mond-
hatnánk, hogy a világháború ajándéka:  a
húszas években került hozzánk Ameri-
kából. Komolyabb veszélyt addig nem je-
lentett, amíg a földeket mindenütt rende-
sen művelték. Az ún. ipari forradalom
időszakában jelentős földterületek lettek
megmozgatva, sokáig műveletlenül ma-
radtak, még az építkezés után is. Ez a ve-
szélyes gyomnövény már a neve szerint
is ilyen területeken kezdett szaporodni.
Életképességét bizonyítja, hogy egy-egy
növény átlagban 3000 csíraképes magot
érlel, azonban ez meg is duplázódhat. Ve-
szélyesebb a virágpora, mert alakja ha-
sonlít a buzogányra. Bekerülve a légutak-
ba ott beleakad a szövetekbe, ezeket meg-
duzzasztva nehezíti a légzést. Az erre ér-
zékeny embereknél allergiás (túlérzé-
kenység) megbetegedést is okozhat. En-
nek a legmérsékeltebbje a szénanátha,
amikor az őszi náthához hasonló tünete-
ket okoz (orrfolyás, tüsszögés és más)
nyár derekán. Szélsőséges esetekben ful-

ladást is okozhat.
Eddig Ipolyság

környékén nem hal-
lottam elterjedéséről.
Magam is június 7-én
láttam meg a Kálvá-
ria feletti úton a ker-
tészszövetség szőlős-
kertjei közelében egy
nem művelt szántó-
földön. Valószínűleg
már tavaly is volt itt
néhány egyed, csak
senki nem vette ész-
re, volt ideje elszapo-

rodni. Így napjainkban már többszázas
tömeggé fejlődött, és tömör területet al-
kot. Mivel magassága abban az időben
20-30 cm volt, a legkedvezőbb állapot-
ban volt megsemmisíteni. Bejelentésem
után másnap a városi hivatal lekaszáltat-
ta. Mondhatnánk, hogy nincs további
probléma.

Sajnos, nem így van. Több mint való-
színű, hogy a környező bokrokban elbúj-
va maradt több e-
gyed is, ami ele-
gendő a túlélésre.
Mindnyájunk ér-
dekében ezért fi-
gyeljünk rá,  és
nemcsak a környe-
ző területen, de
mindenütt a kör-
nyéken, hiszen a
virágpor szél útján
100 km-re is eljut-
hat!

Hogyan ismer-
jük fel? A parlagfű

(Ambrosia elatior) egyéves növény, azon-
ban magjai a talajban megőrzik csírázó-
képességüket 10 éven át, sőt ettől még
többszörösen hosszabb ideig. Ezért fo-
lyamatosan kell irtani, nem szabad meg-
várni a virágzását. Időben kaszálva hat-
hatósan védekezhetünk ellene, azonban
mindig marad néhány oldalrügy, ebból
felújulva tovább élhet. Ezért kell a továb-
bi figyelőszolgálat. A porzós virágok már
július elején megjelenhetnek, egy-másfél
héttel megelőzve a termős virágokat. Le-
velei jellegzetesen szeldelt formájúak,
sötétzöld színűek, fonákjuk pedig szür-
készöld. A porzós virágok a legfelső haj-
tások végén vannak, míg a termős virágok
az előbbiek alatti levél hónaljában. A szár
magassága függ a termőhely feltételeitől,
például kukorica között eléri az 1,5-2,5
m-t is. Védekezni legjobban a 25 cm-es
magasságnál kapálással, kaszálással vagy
gyomirtózással lehet. Fontos, hogy folya-
matosan pusztítsuk a később kikelt egye-
deket is.

Danis Ferenc mérnök

Vigyázat: nálunk is terjed a parlagfű!

A Magyar Koalíció Pártja Ipolysági
Alapszervezete 2006. július 7-én köz-
gyűlést tartott, melynek fő programpontja
a parlamenti választásokat megelőző
június 14-i ipolysági nagygyűlésnek és a
június 17-i választások eredményeinek ér-
tékelése volt.

A gyűlést megnyitotta és programját is-
mertette Gál Milan alapszervezeti alel-
nök.

Bélik György elnök beszámolójában

sikeresnek minősítette a választási nagy-
gyűlést, melyen mintegy 2500-3000 vá-
lasztó és szimpatizáns vett részt főleg a
Lévai és Nagykürtösi járásból. Az alap-
szervezet vezetősége és tagsága kitűnőre
vizsgázott. Az elnök köszönetet mondott
mindazoknak, akik áldozatkészen serény-
kedtek. Ugyancsak pozitívan értékelte a
régió községeinek segítségét.

A parlamenti választások a régió és
Ipolyság választóinak zöme az MKP kép-

viselőjelöltjeire adta le voksát. Zachar
Pál képviselőjelölt arról szólt, miként já-
rult hozzá az MKP Lévai Járási Elnöksé-
ge a nagygyűlés és a választások sikeré-
hez.

A továbbiakban – vitatémaként – szó
esett a decemberben esedékes helyható-
sági választásokkal kapcsolatos teendők-
ről: a program kidolgozásáról, a képvise-
lőjelöltek és a polgármesterjelölt kiválasz-
tásáról. Egyelőre konkrét döntés nem szü-
letett. A konkretizálás a következő gyűlés
feladata lesz.

/korpás/

MKP-közgyűlés Ipolyságon
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Az „új” igazgatótanács MUDr. T. Gaš-
paríková, Hajdú A., MUDr. Tóth Cs., Mol-
nár L., Bélik Gy., MUDr. Šomló P. összeté-
telben az elmúlt év júniusa óta irányítja a
kórházat. Az első nagy meglepetés az volt,
hogy nem az együttműködés és a tárgyalá-
sok, hanem a sértődöttség és az ellehetet-
lenítő oppozíciós politika alakítják némely
ipolysági politikus programját. Erről az ol-
vasó a Honti Lapok hasábjain is meggyő-
ződhetett. Előbb a városi önkormányzat
képviselőinek egy része az ügyészséghez
fordult azzal, hogy az igazgatótanácsba tör-
tént választások nem voltak törvényesek,
az ügyészség viszont ezt a vádat visszauta-
sította. Az igazgatótanács hetedik tagja,
Gál Milan mérnök ennek ellenére nem vesz
részt tárgyalásainkon, pedig minden egyes
alkalommal ajánlva kézbesítették ki a meg-
hívót neki. 2003 februárja és 2005 májusa
között az igazgatótanács elnöke volt, vi-
szont a mai napig nem adott le ebből az
időszakból egyetlen jegyzőkönyvet és e-
gyéb anyagot sem. De hagyjuk a múltat,
tekintsünk inkább a jövő felé.

A kórház 2005. évi gazdálkodása jelen-
tősen javult az előző évekéhez képest.
2004-gyel összevetve a kórház teljesítmé-
nye 9,6 millió koronával nőtt. Míg 2004-
ben a veszteség 6 millió volt, addig 2005-
re kiegyensúlyozott költségvetést értünk el.
2006 első 6 hónapja alatt a teljesítmény to-
vábbi 4 millió koronával emelkedett, és ki-
egyensúlyozott költségvetés várható annak
ellenére, hogy emelkedett a minimálbér.

Az Általános Egészségbiztosító kérdő-
íves formában értékelte a szlovákiai kórhá-
zakban a betegellátás minőségét. Több
mint 20 000 biztosítottját szólította meg,
és válaszaik alapján állította sorrendbe az
egészségügyi intézményeket, ami által ka-
pott egy mutatót, melyet 12 kérdés alapján
számított ki. Az ipolysági kórház Nyitra
megyében az 1. helyen végzett. A további
sorrend: Nyitra-Zobor, Léva, Aranyosma-
rót, Érsekújvár, Nagytapolcsány, Komá-
rom, Nyitrai Egyetemi Kórház és Zselíz.
Ez kórházunk alkalmazottainak nem kis si-
kere. A környező kórházak közül magunk
mögé utasítottuk Korponát és Nagykürtöst
is. Ez az eredmény is mutatja, hogy az e-
gészségügyi ellátás Ipolyságon magas szín-
vonalú annak ellenére, hogy a nővérek to-
vábbra is minimálbérért dolgoznak, és az
orvosok fizetése alacsonyabb, mint a nagy
kórházakban. Mindennek gyökere az áldo-
zatkészségben és a munkakultúrában kere-
sendő, mely évtizedek alatt alakult ki az
ipolysági kórházban. Köszönet a kórház

valamennyi alkalmazottjának, akik ezt a
szép sikert elérték!

Nagy sikerként könyvelhetjük el, hogy
a gyorsmentőállomást az SZK Egészség-
ügyi Minisztériuma által kiírt pályázaton
az Ipolysági Kórház Kht. nyerte el. Történt
mindez a riogatások ellenére, melyek az
első pillanattól fogva kísértek minket, a-
mint a komoly, kompromisszumot nem tű-
rő munkába belefogtunk. Nemcsak azt kel-
lett bizonyítanunk, hogy a mienk a legjobb
pályázat, hanem lobbiznunk kellett erős
pénzügyi csoportok túlerejével szemben is.
Három állomást azonban (Ipolyszakállos,
Palást, Ipolynyék) a Szlovák Mentőtársa-
ság Rt. kapott meg, mellyel végül sikerült
egyezségre jutnunk az együttműködést és
az egészségügyi nővérek beiskolázásának
ésszerű módját illetően.

Zárószakaszához érkezett a kazánház
felújítása, ill. az egyes épületek irányába a
hőelosztó megvalósítása 11 millió korona
értékben. Ezt a munkát 2006 végéig szeret-
nénk befejezni. Januártól már faforgáccsal
szándékozunk fűteni az állandó jelleggel
dráguló gáz helyett. A következő években
ez nem kis megtakarítást jelent majd a kór-
ház számára.

Az új igazgatótanács megváltoztatta a
kórház stratégiáját, és előtérbe helyezi a
régió többi egészségügyi intézményével
való együttműködést. 2003 óta fokozatosan
olyan vélemény alakult ki, hogy a többi in-
tézmény konkurenciát jelent az ipolysági
kórház számára. Mi azonban regionális
ipolysági egészségügyről beszélünk, ahol
mindenki megtalálja a helyét, és előnyös
együttműködés keretében lehetőség nyílik
magas szintű egészségügyi ellátás nyújtá-
sára. Közvetlenül a kórház területén bizto-
sítja immár 9 éve a dialízist a Nephro Kft.,
mely által már nemegyszer sikerült meg-
menteni a beteg életét veseelégtelenség e-
setén például sebészeti beavatkozás vagy
sokkos állapot után. Itt elsősorban a mi pol-
gárainkat kezeljük krónikus veseelégtelen-
ség esetén, akiket hetente három alkalom-
mal kapcsolunk művesére. A dialízis nem
szokványos ilyen kis kórházakban, így i-
lyen szempontból a nagyobb, ill. a nagy
kórházak közé sorolnak bennünket. A Har-
mony Kft. magas szintű endoszkopikus el-
látást biztosít (közvetlenül betekintenek a
gyomorba, ill. vastagbélbe, és – ha szüksé-
ges – lecsípik a kinövést, a polipot). Ez o-
lyan munkahely, mely egyenértékű a kerü-
leti székhelyeken levő endoszkópos osztá-
lyokkal. Ezenkívül itt van még a COR Kft.,
mely csúcsminőségű ultrahangkészülékkel

rendelkezik, és képes a szív legmodernebb
módszerrel történő kivizsgálására. A po-
zsonyi szív- és érrendszeri intézmény ilyen
készüléke nem képes mindazon kivizsgá-
lási módra, mint az ipolysági, mivel a mi-
enk újabb szoftverrel rendelkezik.

Alapelvünk az együttműködés és a ma-
gas szintű gyógyítás biztosítása, s ilyen mó-
don mindig elegendő számú gyógyulni vá-
gyó beteg lesz osztályainkon. Sok mindent
elértünk már, kitűnő kiskórház vagyunk,
ám ma már egy elsődleges segítséget nyúj-
tó kórháztól elvárják, hogy CT-vel is ren-
delkezzen. Ez nem kis problémát jelent
számunkra. Jó minőségű CT-re van szüksé-
günk, mely évekig fenntart bennünket a
legjobb kiskórházak sorában. Az ilyen pro-
jekt tőkeigényes, a kórház viszont nem ren-
delkezik a beszerzéséhez szükséges pénz-
eszközökkel. A megoldás a magántőke be-
vonása a CT munkahely kialakításához. Az
igazgatótanács külön épületet kínál ennek
biztosítására a kórház területén. Amennyi-
ben a munkahely a kórház területén kívül
lenne, helyrehozhatatlan hibát követnénk
el, mivel a CT-vizsgálatoknak a nap 24 órá-
jában kell rendelkezésre állniuk. Ilyen
szempontból pedig nem vagyunk kivételek.
Vácott például a kórházi röntgenosztály
magánkézben van, hasonlóképpen a Nyit-
rai Egyetemi Kórházban vagy a Pozsonyi
Irgalmas Testvéreknél, hogy csak néhány
példát soroljunk.

Az ipolysági kórház a váci kórházzal kö-
zös pályázatban tervezi az egészségi káro-
sultak otthona működtetését. Ennek érde-
kében közös közhasznú társaság kialakítá-
sán fáradozunk. Ipolyság város szintén ala-
pítóként kíván belépni ebbe a projektbe.
Az építési terület a város tulajdonát képezi,
amely ezt a társaságnak 50 évre kölcsönöz-
né. Asszimetrikus modellről van szó, mivel
a tevékenységhez 90 %-ban a kórházak
fognak hozzájárulni, így többségi részük
lesz az új szervezetben. Így lenne logikus,
és ez a modell biztosítaná az új szervezet
rugalmasságát. A háromszintes alápincé-
zett épület a kórház területén épülne. A 40
kétágyas szobában 80 magyar és szlovák
állampolgár kerül majd elhelyezésre. Az
általános szolgáltatásokon (fűtés, takarítás,
étkeztetés) kívül a betegellátást is a mi kór-
házunk biztosítaná. Ez azon kívül, hogy az
ipolysági kórháznak hoz hasznot, a régió
számára is új munkahelyeket biztosít. A pá-
lyázat 160 millió koronás befektetéssel szá-
mol, és városunkban az utóbbi évek egyik
legnagyobb akciója lesz.

MUDr. Peter Šomló

Mi újság a kórházban?
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A szetei önkormányzat júli-
us 1-én és 2-án első ízben meg-
rendezett falunapokkal emléke-
zett a kerek jubileumra. Szom-
baton, előzetes rendezvény-
ként, sportnapot tartottak. Ba-
rátságos mérkőzéseken talál-
koztak az ipolysági, nagyölve-
di, valamint ipolyszakállosi
röplabdacsapatok a hazaiakkal,
a kispályás labdarúgó-mérkő-
zéseken pedig az ipolyviski,
lontói és százdi focistákat látták
vendégül. Az érdeklődőket
íjászbemutató és kézműves
foglalkozás várta, s aki meg-
éhezett, az önkormányzat és a
helyi vadászegyesület jóvoltá-
ból ízletes birka-, őz- vagy vad-
disznógulyást fogyaszthatott.
Este utcabálra mehettek a szó-
rakozni vágyók.

Másnap a Szent László-
templomban ünnepi szentmise
keretében Tóth Domonkos se-

gédpüspök felszentelte a köz-
ség heraldikai oklevéllel enge-
délyezett címerét, zászlóját és
pecsétjét. A mise után az ünnep-
ség a közeli tűzoltószertárnál
folytatódott. Az épület falában
kialakított fülkében helyezték
el ugyanis a tűzoltók védő-
szentjének, Szent Flóriánnak
polikróm szobrát, melyet Du-
šan Dúbravický plébánossal
együtt szentelt fel a püspökatya.
Itt adták át Csáky Pálnak a
község fejlődéséhez nyújtott
segítségéért a díszpolgári ok-
levelet, Marczal József egyko-
ri polgármesternek sokéves
áldozatos tevékenységéért in
memoriam a Szete Község Dí-
ját, Tóth Istvánnak kulturális
téren végzett munkájáért, vala-
mint a falu legidősebb polgárá-
nak, a 98 esztendős Krizsan
Istvánnak a Polgármester Dí-
ját. Ugyancsak a Polgármester
Díját kapta példamutató tevé-
kenységéért tíz önkéntes tűzol-
tó: id. Smetana József in me-
moriam, id. Debreczényi La-
jos, Balázs Dezső in memo-
riam, id. Gyurovics József, id.
Janács József, Sánta Gyula,
id. Morvai Tibor, id. Kerata
József, id. Gulyás Ferenc, va-
lamint Fábián Géza in memo-
riam. A díjátadáson részt vett
dr. Jozef Minárik, az Önkén-
tes Tűzoltószövetség /ÖTSZ/
Országos Parancsnokságának

elnöke, Štefan Bárány, az
ÖTSZ járási igazgatója és Eva
Lefantová, az ÖTSZ járási i-
gazgatóságának alkalmazottja
is. Csáky Pál beszédben mon-
dott köszönetet a díszpolgári cí-
mért, hangsúlyozva, hogy min-
dig büszkén vallja majd magát
szetei polgárnak.

Tóth Tibor, Szete polgár-
mestere a meghívott vendégek
tiszteletére díszebédet adott, a-
hol többek között megjelentek
a környékbeli községek első
emberei, a veresegyházi alpol-
gármester, Kosík József, vala-
mint a Szlovákiai Heraldikai
Bizottság elnöke, dr. Peter
Kartous kandidátus.

Délután ünnepélyes keretek
között falumúzeumot nyitottak.
A polgármester rövid bevezető-
jében elmondta, hogy a részben
önerőből, részben kormányhi-

Szetén falumúzeum nyílt a 770. évforduló
tiszteletére

vatali támogatásból vásárolt és
felújított épületben a község
néprajzi és történelmi emlékeit
mutatják majd be a látogatók-
nak. Köszönetét fejezte ki Tóth
Lászlónak, aki oroszlánrészt
vállalt a szervezési munkákból.
Utána a szalag átvágásával Csá-
ky Pállal közösen nyitották meg
a nagyközönség előtt a szetei
falumúzeumot.

Az ünnepi rendezvénysoro-
zat az esti szórakoztató műsor-
ral ért véget. Nagy sikert aratott
a pozsonyi Gizela Oňová és
Lelkes Simona műsora, de a
közismert énekesnek, Gáspár
Lacinak is tapsolhatott a közön-
ség. Az ő fellépését a polgár-
mester személyes jó barátja, a
magyarországi Szomor József
szponzorálta.

B. Szabó Márta
/Fotók: Bendík Béla/

Első ismert írásos említésének 770. évfordulójára em-
lékezett az Ipoly menti kisközség, Szete. A települést egy
1236-ban keltezett oklevél említi először Zetheh alakban.
Az írás tanúsága szerint a Hontpázmány nemzetségből
származó Pongrácz fia Kázmér visszaadta a dömösi dékán-
nak a Lontó, Szete és Tésa közt elterülő Csepelt. 1332-ben
Seci néven szerepel a pápai tizedlajstromban, Egidius nevű
papja 7 garas tizedet fizetett. A Borovszky Samu által szer-
kesztett Hont vármegye monográfiája szerint Szetén mo-
nostor is volt, melynek kegyúri jogát V. István király Gughfi
János comes részére megerősítette. A monostorról további
adatok nincsenek, de a falu történelme során szinte mindig
egyházi birtokként szerepelt, kegyura az esztergomi érsek
volt. Temploma 1737-ben épült, plébániáját 1787-ben ala-
pították, anyakönyveit szintén ez időtől vezetik.

A falumúzeum tisztaszobája
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2006. június 17-én a Szlo-
vák Köztársaság minden köz-
ségében és városában parla-
menti választások zajlottak.
Így volt ez Ipolyságon is, a-
zonban e neves, részben kéte-
lyes programon kívül egy igen
ritka vendégcsoport látogatott
városunkba. A Magyar Olim-
piai Bizottság Emlék- és Ha-
gyományőrző Bizottsága e-
gész napos programjának egy
igen fontos állomása lett a
Bartók Béla téri „Ipolyság
nevezetes személyiségei” em-
lékfalának megtisztelése, az
ott elhelyezett Szokolyi Ala-

jos-emléktábla megkoszorú-
zása. A csoport Magasfaluban
/Vysoká pri Morave/ kezdte
megemlékezését, ahol a Szlo-
vák Olimpiai Bizottság tagjai-
val együtt egy ünnepség kere-
tében Halmay Zoltán (1904,
St. Louis, úszás) olimpiai baj-
nok születésének 125., ill. ha-
lálának 50. évfordulójára em-
lékeztek. Az ott felállított em-
lékmű közös koszorúzási ün-
nepség helyszínévé vált, ahol
a magyar és szlovák küldött-
ség közös tiszteletét tette
sporttörténetünk nagyja előtt.
Ezután a bizottság útja Szenc-
re vezetett, ahol megkoszo-
rúzták Csermák József olim-

piai bajnok kalapácsvető em-
léktábláját, aki ebben a város-
ban született. A délutáni órák-
ban érkeztek Ipolyságra, ahol
a városi hivatal dísztermében
egy kedves otthonos fogadá-
son köszöntötte Lőwy János
polgármester a csoport tagjait.
Minden bizottsági tag átvehe-
tett egy, a városról szóló kis
ajándékcsomagot, majd kötet-
len beszélgetés közben mél-
tattuk immár 104 éves szerve-
zett városi sportéletünket, si-
kereinket, terveinket. A MOB
Emlék- és Hagyományőrző
Bizottságát dr. Jakabházyné

Mező Mária vezette, aki egy-
ben a Magyar Olimpiai Aka-
démia főtitkára. Jelen volt
Varga János olimpiai bajnok
/birkózó/ és tíz igen elismert
bizottsági tag és sportbarát,
olimpiai eszmét hirdető szak-
ember. Ittlétük következő ese-
ménye volt a Szokolyi Ala-
jos-emléktábla megkoszorú-
zása, majd megtekintették a
Menora Saag Centrum Artis
kiállítását, az Európa-udvart,
miközben Danis Ferenc mér-
nök röviden ismertette váro-
sunk történelmét.

A nap záróprogramja a
dombvidéki kiskertünkben
folytatódott, ahonnan pompás

A Magyar Olimpiai Bizottság küldöttsége
Ipolyságon

kilá tás tárult a  Börzsöny
hegyvonulatára. Vendégeink
megkóstolták régiónk több
elismert borfajtáját, amihez
Petrezsél Tibor mérnök, bor-
szakember adta a szakvéle-
ményt. A hangulatos baráti
együttlét szinte családiassá
vált, olyannyira, hogy a főtit-
kár asszony és kóruséneke-
sünk, Gál Imre éneke átzengte
vidékünk szépségét.

Szép volt ez a nap. Jó volt
ismét együtt lenni olyan em-
berekkel, akik ízig-vérig a
sportnak élnek. Jó volt együtt
lenni Varga János olimpiai
bajnokkal, akinek mint 20 é-
ves /akkor már válogatott tíz-

tusázó/ öklömet összeszorítva
szurkoltam, hogy az utolsó
küzdelmei során ott legyen az
az igazi vargás húzás. És sike-
rült, mert olimpiai bajnok lett.
És most, 2006 során az az
1968-as Varga János élő le-
gendaként az egyik legkedve-
sebb barátommá válhatott.

Vendégeink, akiket a Ma-
gyar Olimpiai Akadémia
gyöngyösi vándorgyűlésén
hívtunk meg, megígérték,
hogy többször is ellátogatnak
hozzánk, sőt néhány sikeres
fiatal sportolót meghívnak a
hagyományos csopaki Nyári
Olimpiai Táborba is. Úgy le-
gyen! Révész Ferenc
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Az Ipolysági Slovan FK labdarúgói hat
év után ismét a IV. ligában fognak szere-
pelni. A csapat a 2005/2006-os szezont a
3. helyen zárta, s innen került a IV. ligába.
Mivel szakszerűen és nagy lelkesedéssel
foglalkoznak az utánpótlás nevelésével is,
remélhetőleg később még a III. ligába is
feljuthatnak.

A IV. ligába jutást a következő játéko-
sok harcolták ki: Marián Šutlák, Čengel
László, Máté Marian, Urblík Norbert,
Sztudva László, Bartal Béla, Peter Ko-
reň, Urblík József  /edző és csapatkapi-
tány/, Bodzsár Barnabás, Bukri Zoltán,
Topán János, Petrík Marián, Lackovs-
ký László, Lendvai Krisztián, Patai Ro-
land és Petráš István. A július eleji Stei-
ger-kupán több vendégjátékost is szerepel-
tettek, s bizonyára sor kerül a játékoskeret
megerősítésére is, hiszen a IV. ligában még
erősebb csapatok fognak küzdeni az ipoly-
sági labdarúgókkal.

A továbbjutás – a játékosok mellett –
köszönhető a vezetőség aktív irányító és
szervező munkájának is. A vezetőséget a
következő lelkes vezetőségi tagok alkot-

Az Ipolysági Slovan FK hat év után
ismét a IV. ligában

ják: Urblík József elnök és játszó edző,
Marton Imre mérnök, Urblík László
csapatvezető, Fógel Ferenc egészségügyi
felelős, Bukri Ottó, Peter Príbus, Capák
Antal /az ificsapat edzője/ és Urblík Nor-
bert /a diákcsapat edzője/.

A városi önkormányzat mind erkölcsi,
mind anyagi-pénzügyi lehetőségeihez

mérten támogatásban részesíti a csapatot,
s néhány magánvállalkozó is támogatja a
klubot. Reméljük, a szurkolók is nagy lét-
számban fogják látogatni az immár IV. li-
gás ipolysági mérkőzéseket, s elégedettek
lesznek a játékosok teljesítményével.

Szöveg és kép: Belányi János

Az ipolysági képviselő-testület
MKP-s /Magyar Koalíció Pártja/
képviselői klubja /6 képviselő/ 2006.
július 27-én a Csemadok-székház-
ban lakossági fórumot tartott, ame-
lyen mintegy 50 választópolgár vett
részt.

Bélik György, az MKP Ipolysági
Alapszervezetének elnöke, alpolgár-
mester felvezető beszámolójában
szólt a városi önkormányzat struktú-
rájáról, majd vázolta azokat a prob-
lémákat, melyek leginkább foglal-
koztatják a képviselőket. A képvise-
lő-testületi üléseken gyakori téma a
kórházügy. Az MKP-s képviselők ál-
láspontja lényeges kérdésekben /a
kórház egyes részeinek bérbeadása,
privatizációja stb./ nem azonos a tes-
tületben pillanatnyilag kialakult

többség véleményével. Említést tett az
oktatási intézmények helyzetéről, a kö-
zelmúltban történt óvodamegszüntetés-
ről, csatornázásról meg más feladatok-
ról és gondokról.

A fórum résztvevői sok mindenre rá-
kérdeztek. Egyesek nem értenek egyet
azzal, ami például jelenleg a kórházban
történik /szolgálati lakás eladása, a po-
liklinika épületének elhanyagolása stb./.
Furcsa helyzet: a kórház igazgatótaná-
csának orvosi tagjai mind magánorvo-
sok. Az MKP képviselői ezt helytelení-
tik.

Bírálat érte a Műszaki Szolgáltatá-
sok Üzemét és a város vezetését: rossz
a városi utak állapota, a közterületek
tisztasága nem kielégítő, sok a tiltott
szemétlerakat is.

Miért nem épültek minden eladott

építési telken családi házak, miért
késik a csatornázás és a tervezett be-
vásárlóközpont, illetve üzem építé-
se? Meg kellene oldani a városi für-
dő /Sóderos/ problémáját is. A felso-
roltak csak kis részét képezik a fóru-
mon felvetett gondoknak, feladatok-
nak.

Bélik György és más képviselők
is válaszoltak a kérdésekre olyan ér-
telemben is, hogy – sajnos – a prob-
lémamegoldás nem a kisebbségbe
került MKP-s képviselőkön múlik.

Hogy egy ilyen fórum szükséges
– s többször is meg kellene szervezni
egy választási időszakban – arról ez
alkalommal minden résztvevő meg-
győződhetett.

/korpás/

A városi MKP-képviselők párbeszéde a lakosokkal
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Az ipolysági és a váci régió légszeny-
nyeződésének csökkentése /váci önkor-
mányzat, partnerváros: Ipolyság/: a Vác
– Parassapuszta – Ipolyság – Zólyom autó-
út városokat elkerülő szakaszai megépíté-
sének szorgalmazása, biofalak építése –
az iskolákkal karöltve – a légszennye-
ződés enyhítésére, workshopok rendezése
a közvélemény nagyobb fokú tájékozta-
tása céljából a környezetvédelem fontos-
ságáról (124 920 euró).

Infotour JUH – idegenforgalmi in-
formációs hálózat kialakítása /Koliba
Polgári Társulás, Nagykürtös, partnervá-
ros: Ipolyság/: az idegenforgalom fejlesz-
tését elősegítő információs hálózat létre-
hozása, a két régió kulturális nevezetessé-
geinek, történelmi emlékhelyeinek bemu-
tatása a világhálón és tájékoztató kiadvá-
nyokban, városi információs központ lét-
rehozása (527 000 korona).

Szelektív hulladékgyűjtés /Hont–
Ipoly Társulás/: együttműködés e téren, a
tevékenység koordinálása, a közös fellé-
pésből adódó megtakarítások (2 200 000
korona).

A gazdasági különbségek kiegyen-
lítése az Ipoly menti, a honti régióban,
Nógrád és Pest megyében /Hont–Ipoly
Menti Városok és Falvak Társulása, part-
nerek: a nagykürtösi Koliba és a Duna–
Ipoly Regionális Fejlesztési Ügynökség/:
az említett határ menti térségek vállalkozói
együttműködésének elősegítése, vállal-
kozói információs hálózat megteremtése,
euro-info inkubátorok kiépítése, a határon

átnyúló vállalkozások alapítását segítő
szemináriumok, megbeszélések szervezé-
se (158 200 euró).

Ipolyság területfejlesztési koncepció-
ja /Ipolyság/: közmegegyezésen alapuló
területfejlesztési koncepció kidolgozása a
lakosság közvetlen bekapcsolása útján
(1 308 000 korona).

Fedezzük fel a honti hagyományok
hordozóit! /Ipolyság/: az ifjúság megis-
mertetése honti régiónk történelmével, a
közvéleményt tájékoztató szemináriumok
regionális történelmünkről, a honti ün-
nepségek új helyszínének megépítése /fa-
skanzenfalu/ megépítése (1 794 350 ko-
rona).

Ipolysági ifjúság – partner a köz-
ügyek irányításában /Ipolyság/: a fiata-
lok aktív tevékenységét elősegítő és meg-
határozó ifjúsági csoport Ipolyság társa-
dalmi és városi életébe történő bekapcso-
lása (131 000 korona).

Mennyire vagyunk felkészülve az új,
2007–2013-as ún. tervezési időszak EU-
s kihívásaira?

– Közeleg a 2007–2013-as új tervezési
időszak, mely nagy kihívást jelent az ön-
kormányzatok számára. Ez az időszak fog-
ja megmutatni, hogy az önkormányzatok
és az egyes térségek, ill. kistérségek meny-
nyire felkészültek az európai uniós támo-
gatások merítésére, ill. fogadására. Meg-
győződésem, hogy a sikeres projektek a-
lapvető feltétele a megfelelő és szakkép-
zett szakemberek megléte lesz. Ezt a mun-
kacsapatot esetünkben két, a projektírás
gyakorlatát, ill. a projektek átültetését, va-

lamint megvalósítását magas szinten vég-
ző projektmenedzser alkotja.

Kik készítik, írják a projekteket?
– Agnesa Gubišová mérnök a projekt-

menedzselés kérdéskörével 2003-tól fog-
lalkozik. Egyik kezdeményezője volt an-
nak, hogy városunk is kapcsolódjon be az
uniós alapoktól szerezhető pénzügyi támo-
gatások megpályázásába. Sikeresen meg-
valósított néhány projektet, a határon át-
nyúló együttműködés támogatója és reali-
zátora, a Hont–Ipoly Menti Falvak Társu-
lása titkáraként, valamint a Hont–Ipoly
menti települések szelektív hulladékgyűj-
tését biztosító társulás igazgatójaként a re-
gionális együttműködés aktív szószólója.
Gubišová mérnök a projektmenedzselés
területén több tanúsítványt is szerzett.

Iveta Majerčíková mérnök 2005-től
működik együtt városunkkal, amikor pro-
jektjeink angol nyelvű változatát dolgozta
ki. A projektírás, a -átületés és a projektek
megvalósítása területén aktív gyakorlattal
rendelkezik. Megszerezte az angol nyelvű
projektírás tanúsítványát, s jelenleg is a
strukturális alapokhoz benyújtandó pro-
jektekkel kapcsolatos tanúsítvány meg-
szerzésén dolgozik.

Felelősségteljesen kijelenthetem: min-
dent elkövettem, hogy városunk felkészült
legyen a projektek révén minél több euró-
pai uniós pénzügyi támogatáshoz jusson.
Meggyőződésem, hogy Ipolyság a jövő-
ben is megtartja a Hont–Ipoly menti régió-
ban eddig betöltött vezető szerepét.

Köszönöm a válaszokat.
Štrba P.

Válaszol Lőwy János mérnök, Ipolyság polgármestere
/Befejezés az 1. oldalról/
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Kazinczy és Ipolyság
175 évvel ezelőtt, 1831. au-

gusztus 22-én lett a kolera ál-
dozata széphalmi birtokán Ka-
zinczy Ferenc. A korabeli ma-
gyar irodalom és a nyelvújítás
vezéralakjáról, a kiváló íróról
akkor is illene megemlékez-
nünk régiónk magyar lapjában,
ha semmi „egyéb” kötődése
nem lenne történelmi megyénk
egykori székhelyéhez. Hála is-
tennek, van egyéb is, mégpe-
dig nem akármilyen. Az évfor-
dulót használva kössük cso-
korba a Kazinczy–Ipolyság
kapcsolat elfeledett szálait.

Hont megyében, konkrétan
Ipolyságon is megfordul az e-
gyik korai, 1789-ben kiadott
Kazinczy-mű, „A Bácsmegyey
öszveszedett levelei” c. német-
ből „magyarrá tett román” /re-
gény/ főszereplője. Az érzel-
mes história röviden: Bácsme-
gyey imádott Mancija máshoz
megy férjhez, hősünk belebe-
tegszik e csapásba és meghal.
Minderről a jó baráthoz, Ma-
rossyhoz intézett levelekből
értesülünk. Kazinczy a német
regényt magyar helyszínekre
helyezte át. Ezek egyike Ipoly-
ság, ahová Bácsmegyey a be-
teg bátyját siet meglátogatni.
Sajnos, a „doktori segítség” el-
lenére bekövetkezik a tragikus
vég, a rokont „a legerősebb gu-
ta egyszerre ütötte meg… á-
julva dűltem el” – tudatja ba-
rátjával a történteket Bácsme-
gyey. A következő levél a
templom körüli temetőkertben
lezajlott eseményeket írja le –
nem derül ki azonban, miért éj-
jel, holdfénynél történt a teme-
tés. Annak ellenére, hogy
Bácsmegyey élvezi a lakosság
rokonszenvét: „…ha a Váro-
son keresztül megyek, a Lako-
sok szíves bátorsággal süveget
vesznek…”. Szeptember 19-én
hősünk elutazik Ipolyságról,
ahol „minden halotti gondola-
tokkal tölt el”.

Bácsmegyey 6, Ipolyságról
keltezett levelével kapcsolat-
ban a legizgatóbb kérdés: járt-
e Kazinczy Ipolyságon? A
mindössze 180 sornyi, ipolysá-
gi „illetőségű” szövegből ez
nem derül ki. Mivel az iroda-
lomtörténészek szerint a re-
gényben szereplő valamennyi
helyszín „kedvelt és ismert”
Kazinczy előtt, nehéz megma-
gyarázni, hogy Bácsmegyey
miért nem utal egyetlen szóval
sem az Ipolyra, a rajta átívelő,
az l760-as években épített 11
bolthajtásos kőhídra vagy a
templom melletti kolostorra.
Valószínűbb tehát, hogy Ka-
zinczy nem járt személyesen
városunkban. Miért választotta
mégis Sopron, Buda, Torna,
Miskolc, Esztergom, Pozsony
és Bécs mellett az akkoriban
csak falu nagyságú Ipolyságot
– ekkor még a megyeszékhely
is Kemencén volt – regényhőse
egyik állomáshelyéül?

A választ 1991-ben a „nagy
valószínűséggel azért” szintjén
fogalmaztuk meg – ma sem tu-
dunk pontosabban válaszolni.
Kazinczy az 1780-as években
Pesten is megfordult. Itt kötött
barátságot az akkori irodalmi
élet „szent öregjével”, Ráday
Gedeonnal. A Ráday-házban
összeismerkedhetett az ifj.
Ráday Gedeonnal. Válaszunk
szempontjából fontos tény,
hogy az ifj. Ráday közéleti pá-
lyafutását Hont vármegye főis-
páni helytartójaként kezdte
meg. 1783 és 1785 között
gyakran megfordulhatott
Ipolyságon is – így nem alap-
talan a feltevésünk: Kazinczy
az ifjabb Ráday elbeszélése a-
lapján „ismerhette és kedvel-
hette meg” Ipolyságot. Bár-
hogy történt, legyünk rá büsz-
kék, hogy városunk helyszín-
ként szerepel az egyik legré-
gibb magyar regényben.

Dr. Kiss László

A Honti Lapok 1911. ápri-
lis 22-i számának vezércikke
az osztrák lapokban megje-
lent írásokra reagál, melyek
szerint a magyar ipar oly ro-
hamosan fejlődik, hogy ve-
szélyezteti az osztrák állam-
rész ipari termelését. „Buda-
pestnek csak egy hatalmas
nekilendülésre van szüksé-
ge”, és 35 milliós nyereséget
biztosító piactól foszthatja
meg az osztrák gyáripart. A
cikk írója felrója az iparpoli-
tikát irányítóknak, hogy az
adódó lehetőségeket nem
használják ki, s megjegyzi,
hogy Magyarország mező-
gazdasági termékeinek leg-
java kerül Ausztriába, meny-
nyiségben jóval a meghatáro-
zott szabvány felett. Kétség-
be vonja az osztrák újságok
állítását, hogy a mezőgazda-
sági kivitel ellenértékeként a
magyar országrész 35 milliót
érő iparcikket kapna.

Új ipolysági pénzintézet
létesítéséről is beszámolt az
újság, közölve az alapítók
részletes névsorát. A Gazda-
sági és Iparbank Részvény-
társaság 300 000 korona alap-
tőkével, 200 koronás részvé-
nyek kibocsátásával indult.

Nagyon részletes leírás
olvasható a lap hasábjain
Beöreöndy Irma polgári is-
kolai tanítónő 25 éves jubi-
leumi ünnepségéről. A pol-
gári iskola nagyterme zsúfo-
lásig megtelt a „vármegyei és
társadalmi élet képviselői-
vel”, megjelent gróf Wilczek
Frigyes főispán, Marek Ká-
roly alispán, Martinovics Ist-
ván törvényszéki elnök, Ber-

kó István takarékpénztári i-
gazgató. Beszédet dr. Kovács
Sebestyén Endre, Kuliszeky
Ernő tanfelügyelő és az isko-
la  igazgatónője,  Schil ler
Irma mondott. Balogh Jenő
oktatásügyi államtitkár táv-
iratban gratulált. A jubiláló
tanárnőt az ünnepi szónokla-
tok mellett az iskola növen-
dékei, tanárai és a város höl-
gyei színvonalas kultúrmű-
sorral köszöntötték.

A rövid hírek között talál-
ható Bedross Péter nyugal-
mazott vármegyei főpénztá-
ros gyászjelentése, aki 56 é-
ves korában hunyt el Berne-
cén. Temetésén az alispán ve-
zetésével részt vett szinte az
egész megyei tisztikar.

A Honti Lapok 1911. má-
jus 13-i száma tájékoztatta
olvasóit, hogy az Ipolypásztó
– Ipolybél – Ipolyszakállos
közötti közút építési munká-
lataira a kereskedelmi mi-
nisztérium mintegy 16 000
korona államsegélyt folyósí-
tott. A lap zugiskola műkö-
déséről is tudósított, melyben
Glonek Ferenc felsősipéki
nyugalmazott tanító 15 gyer-
meket oktatott napi 4 óra
hosszat. A közegészségügyi
jelentés vörheny, kanyaró,
roncsoló toroklobb előfordu-
lásáról, az állategészségügyi
jelentés pedig ragadós kö-
röm- és szájfájásról, veszett-
ségről, lépfenéről, rühkórról
és sertésvészről számolt be.
A gazdák a száraz áprilisi
időjárás és az ürgék, valamint
hörcsögök nagy száma miatt
aggódtak.

bszm

Azt írta az újság...
1911-ben

Elnézést kérek olvasóinktól és a szerzőtől, de a
palásti pecsétek folytatását technikai okok miatt csak

szeptemberi számunkban fogjuk tudni folytatni.
Štrba Péter főszerkesztő
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T ü s k é k Pillanatképek – szavakban

Csodaszép éjszakák Tavasszal több meteoroló-
gus azt jósolgatta, hogy az idei
nyár nem fog kedvezni a fürdő-
zésnek. Ahogy az előző szá-
munkban is elmondtuk, már jú-
nius is megajándékozott néhány
forró nappal. Július ebből a
szempontból még jobban kitett
magáért, hiszen a nappali maxi-
mális hőmérséklet mindig 30 oC
körül alakult, de sokszor elérte
– vidékünkön is – a 34-35 oC-t.
Heves helyi záporok, zivatarok
főleg a hónap utolsó harmadá-
ban gyakran kialakultak. Ipoly-
ságon és környékén főleg július
29-én, de ez csak részben eny-
hítette a hőséget és a károsító
szárazságot, amely néhol 2-3
cm-es repedéseket idézett elő.

Az aratásnak kimondottan
kedvezett az időjárás, habár a
lazább talajokon kissé besültek
a gabonák. A gyümölcsök /eg-
res, ribizli/ – a tartós hőség mi-
att – szinte megaszalódtak. A
hektárhozamok mind repcéből,
mind gabonafélékből általában
közepesek. A májusban, június-
ban rakoncátlankodó patakok,
folyók áradási kedve teljesen
lelohadt, néhányukban csak
szerényen csordogál a víz.

A fürdőhelyek sikeres hó-
napot könyvelhetnek el. Azt is
meg kell jegyeznünk, hogy
jócskán felemelték a belépti dí-
jakat. Úgy látszik, mindenütt a
pénzszerzési szempontok do-
minálnak. Vagy ezen a téren
már Szlovákia is határozottan
a liberalizálás útjára lépett? Az

ügyeletes politikai berkekben
ugyanis pillanatnyilag más a di-
vat.

Ha augusztus legalább meg-
közelíti – hőmérsékletben és
napsütésben – júliust, akkor el-
mondhatjuk, hogy igazi nya-
runk volt.

*
A becsületes adófizető ál-

lampolgár a júliusi forróságok
idején elvárta volna, hogy a te-
rületfenntartó vállalat olykor-
olykor meglocsolja az utcákat.
Sajnos, erről az illetékesek va-
lahogy megfeledkeztek. De
hogy ne legyünk igazságtalanul
ítélkezők, hozzáfűzzük: július
26-án, a képviselő-testületi ülés
napján mégis volt egy kis locso-
lás. Kérem, hogy sem az illeté-
kesek, sem az olvasók ne minő-
sítsék ezt cinikus megjegyzés-
nek.

*
Július második fele orszá-

gunkban a kormányalakítás és
a -program kidolgozása jegyé-
ben zajlott. Mindennek kellő
hátteret – kulisszát – teremtet-
tek a kormánypárti Ján Slota
magyar- és németellenes kiro-
hanásai. Európa számos orszá-
gában a politikai élet ügyelete-
sei bizony jogosan kapták fel
fejüket: ilyesmi is létezhet a
XXI. században egy európai u-
niós országban? Közben a köz-
vélemény-kutató intézetek arról
számolnak be, hogy a nemze-
tiek /SNS/ vezére Szlovákia má-
sodik legnépszerűbb politikusa.

Az egész napos szaharai for-
róságtól eltikkadt panellakó
napszállta után, némi friss fu-
vallat reményében, epekedve
tárja ki ablakát. Csodaszép a
langymeleg nyári éjszaka, fel-
üdíti a hőségtől elgyötört testet
és lelket. Az Ipoly-parti fákon
harsog a madarak éjjeli kon-
certje, a rétekről árad a balzsa-
mos illat. Meg a szúnyog. A sa-
ját levében félig főtt halandó
úgy elmerül a friss levegő élve-
zetében, hogy észre sem vesz
holmi apró csippentést. Csak
másnap esik ki a szeme, mikor
kegyetlen viszketésre ébredve,
diónyi vörös dudor vigyorog rá
vissza az érintett testrészről.
Mamám! Egy hét tuti szórako-
zás biztosítva. Először is irány
a patika! Itt egy rahedli pénzért
vesz az ember gyereke egy pa-
rasztkanálnyi orrba-szájba
reklámozott kencét, hogy meg-
szűnjön a viszketés, eltűnjön a
daganat. A szer valóban hatá-
sos, néhány nap múlva tényleg
eltűnik. Nem a piros duzzanat,
hanem a szerencsétlen áldozat
önuralma: még álmában is mély
átéléssel vakarózik. Utána fáj-
dalmasan sziszeg, mert kihán-
totta magát mind a hét bőréből.
Emberek közé csak hosszú nad-
rágban megy, nehogy megkér-
dezze valaki, ugyan melyik
gyümölcsösben sörétezte meg
a bakter?

Jobban kicsinálja azonban
az elpilledt polgárt, ha nyitott
ablakán a hűsítő légárammal e-
gyütt a zajos harmadik évezred
is bezuhan. Forgalom, mint
Pesten. A fullasztó nappali hő-
ség miatt éjnek évadján csö-
römpöl, csattog a pihenni vágyó
kisvároson át a tömérdek ka-
mion. Érdekes módon a kime-
rült városlakó egy idő után
megszokja a lármás teherfor-
galmat, mint cigány lova az é-
hezést. Kidől. Alszik, mintha
fejbe verték volna. Illetve alud-
na, ha még nem találták volna

fel a személygépkocsit. A ra-
vasz kis szerkentyű vezetői mű-
vészi fokon képesek emelni
embertársaik vércukorszintjét.
Száguldoznak ezerrel, visít a
kerék, csikorog a fék, dübörög
a fekvőrendőr. Mindezt túlhar-
sogja az autórádió, hogy a mé-
lyebben alvó fazon frankón há-
romnapos nagybúcsúba álmod-
hatja magát. Ha pedig korunk
remek találmánya, a hangtom-
pítás nélküli motorkerékpár
büszke tulajdonosa robajlik át
a lakótelepen, hát még a mada-
rakban is megáll az ütő. Elné-
mulnak, mint a harang nagy-
pénteken. Hirtelenjében nem
tudják az árvák, az ég szakadt-
e rájuk, vagy csak zivatar ké-
szülődik.

Különösen szenved az ál-
mos honpolgár a ped-től, azaz
a péntek esti dilitől. Ez a furcsa
nyavalya attól különleges, hogy
nem hordozóját sanyargatja,
hanem a hatósugarába kerülő-
ket. Leginkább a bizonyos ér-
telmi szintet el nem érő fiatalo-
kat támadja, akik aztán néhány
fős csoportokba tömörülve te-
szik pokollá a többi ember éle-
tét, helyesebben éjjelét. Mert,
kérem, jeles ifjúságunk, jövőnk
kissé kétes záloga, a víkend kö-
zeledtével szórakozni vágyik.
Teljes joggal. Végül is az egész
napi, sőt heti megfeszített mun-
ka után kívánja a fiatal szerve-
zet a kikapcsolódást. Én is kí-
vánnék valamit az olyan szülő-
nek, akinek tizenéves csemetéje
drogtól, szesztől vagy hülye-
ségtől magánkívül ordítozva
randalírozza végig az éjszakát
és a várost. Mert nincs csend-
rendelet. Ha meg van, akkor
nincs, ki betartassa. Sajnálatos
módon az erre hivatottak leg-
főbb feladatává a kutyakaki-el-
lenőrzést tűzték ki. Mert arra
van jogszabály. No, az is meg-
érne egy misét! Napok óta kür-
töli a hangosbeszélő, hogy bu-
bu-bu, majd megnézzük, hol to-

jik a kutyád! Na, nehogy mán!
Mit kell azt ellenőrizni? Hát
nézz ki az ablakodon testvér, ott
tojik, ahol a tied! Egyenest a
rendeletre! Ha valami csoda
folytán mégiscsak kenyértörés-
re kerülne sor a két rendszabály
érvényesítése miatt, fix, hogy a
kutyagumi kerülne nagyobb
bajba. Eleve reménytelen, hogy
mindkét előírásnak érvényt sze-
rezzenek, hát az kerül macerá-

ba, amelyik nem üt vissza. Tisz-
ta sor, nem? Pedig az elkínzott
lakótelepi álmatlankodó inkább
tolerálna egy nagy adag kutya-
kátyút a virágágyban, mint a fo-
lyamatos éjszakai trágár üvöl-
tözést meg rajcsúrozást az ab-
lak alatt.

Még ha veszítenének is vará-
zsukból a csodaszép, nyári éj-
szakák.

B. Szabó Márta
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N o r m á l i s ?

Már hat éve élek Ipolyságon, de gon-
dolkodásmódom olyan csallóközis ma-
radt. Nem tudom megérteni, miért néz
ki úgy Ipolyság, ahogy kinéz, és miért
nem úgy, ahogy egy forgalmas határvá-
rosnak kellene kinéznie, ahol a külföldi
nemcsak átrobog, hanem megpihen, kö-
rülnéz, gyönyörködik és azt mondja: „jö-
vőre tovább maradok, vagy tovább sem
megyek”, ahol a ságiak reggel felébred-
ve kinéznek az ablakon, és azt mondják:
milyen szép a reggel, megyek dolgozni.
A rendezett utcákon, amit uniós támoga-
tásokból hoztak rendbe, hamar odaér
munkahelyére /a helyi ipari parkba, hi-

vatalba, korházba, iskolába, óvodába s
van még egynéhány hely a tarsolyban/.
Beköszön Péter bátyámnak, Magdinak
a trafikba, megveszi a napilapot, cigaret-
tát, köszön a másik oldalra, a virágzó
járdamellék illatozik, s ha szemetet talál
az út szélén, felveszi és bedobja a sze-
métládába, s ezután a kollégákkal jóked-
vűen vág neki a munkának. A kismamák,
akik otthon nevelik csemetéiket, lassan
lemennek a játszóterekre csöppségeik-
kel...

Most valaki megcsípett, s a jelenbe
csöppenek. A külföldi nem áll meg, mert
nem tudja hol, mi, mit, a sági pedig zöty-

kölődik az utcák egyenetlen aszfaltján,
amit nem lehet megjavítani, mert nincs
rá keret... Legyalogol a buszmegállóhoz,
hogy elvigyék az ipari parkokba /kül-
földre, Tompára.../. A gumiszervizben
sem fogadják el a reklamációt, mert biz-
tosan belehajtottunk egy gödörbe, a kis-
mamák sem viszik le csöppségeiket,
mert nincs hova, s ha volna, nincs új ho-
mok cserélésre, meg amúgy is tele van
kutyapiszokkal. Amit elvégeztetnek a
gazdik /tisztelet a kivételnek/ est előtt,
mert akkor nem járnak a rendőrök, a sze-
metet beledobná a szemétkosárba, de...

Csak Péter bácsi meg Magdi a trafik-
jával marad. Hála istennek, hogy lega-
lább ők vannak, alapnak talán ez is elég...

Vida József

*
A csatornázási alapkő már ott díszeleg

Ipolyság főterén. A letételi ünnepségen
elhangzott számos elismerés, dicséret és
hálálkozás. Miért nem ássák már a csator-
nákat? Erre keresik sokan a választ ebben
az Ipoly menti kisvárosban. Netán a kor-
mányváltás torpantotta meg az egész fo-
lyamatot?

*
A legújabb divat szerint – legalábbis

régiónkban – a sebességkorlátozás legha-
tásosabb módja az úgynevezett fekvőrend-
őr. Megítélésem szerint a járdákon is alkal-
mazható, hiszen azokon is gyakran szágul-
doznak a motorkerékpárosok és a bicikli-
zők. Nem lepődnék meg, ha az ötletgazdák
még a saját udvarukban is ilyen megoldás-
hoz folyamodnának. Hogy mit szól mind-
ehhez az emberek józanabbik része, az bi-
zony más kérdés.

*
A csak nagy üggyel-bajjal kátyútala-

nított közutak, a szálfamagas emberi lényt
is könnyűszerrel elbújtató út menti fűerdő
és gyomdzsungel is arról tanúskodnak,
hogy hiába győzött Nyitra megyében  /és
a Lévai járásban is/ a szlovák nagykoalí-
ció: a problémamegoldás nem nemzetiség-
függő. A kampánygyűléseken ugyanis azt
hangoztatták, hogy sok áldatlan állapotnak
az MKP képviselői az okai. Az egyik i-
polysági – jólértesült! – polgártársunk még
azt is híresztelte, hogy azért nincs szóró-
anyag, mert magyar képviselők ülnek a
megyei képviselő-testületben meg a kü-
lönböző útkezelő társaságokban. Most
csak azt tudjuk megállapítani, hogy az őr-
ségváltás megtörtént, de a problémák még
meg is szaporodtak. /ás/

Kutyából nem lesz szalonna – tartja egy
okos népi mondás, ami most is igazolta
létjogosultságát.

Ján Slota, hazánk politikai életének leg-
magyarellenesebb képviselője újra meg-
gondolatlan kifejezésekkel vétette magát
észre. Nem először, és nem is utoljára. Ed-
dig mint egy kormányon kívüli párt képvi-
selője, most viszont már mint a kormány-
koalíció egyik pártjának vezető alakja. En-
nek a ténynek azért már egy valamire való
politikust kötelezni kellene egy bizonyos
etikett betartására, csakhogy Slota úr meg
az etikett – úgy látszik – nincsenek egy-
mással barátságban. Ez már azért is szo-
morú dolog, mert a kormányzó koalíció
egyik prátja vezető emberének allűrjeit a
külföld is más mércével méri. A többi kor-
mánytag hozzáállása sem éppen arra ösz-
tönzi a nevezett urat, hogy tartózkodjon
az ilyen kijelentésektől, hiszen azok csak
az ilyen megnyilvánulásoktól határolják
el magukat, nem pedig attól, akitől szár-
maznak. A gyakorlatból kiindulva ezt még
nem egyszer kellene majd megtenniük,
mert Slota úr mindig is Slota úr marad.
Főleg ha hagyják is őt ezt tenni. Hajrá,
demokrácia!

Az utóbbi időben egyre a munkanélkü-
liség arányán kell még képedeznünk, a-
mely a sok-sok ígérgetés ellenére sem na-
gyon akar javuló tendenciát mutatni. A
községi hivatalok közhasznú munkát vé-
geztetnek a munkanélküliekkel feltétel-
képpen a munkanélküli segélyhez való jo-
gért. A minap végighajtottam néhány kö-

zeli községen, és bizony elképedve állapí-
tottam meg, hogy némelyikben /majdnem
mindegyikben/ még a falu központjában
is derékig érő gaz alkotja a zöldövezetet.
Miért nem az olyan közhasznú munkákra
helyezik itt a hangsúlyt, amelyek meghatá-
rozzák a község arculatát, és növelik jó
hírnevét? A falu előtti táblán ott díszeleg
az „Üdvözöljük községünkben!” felirat,
mialatt az átutazó alig várja, hogy elhagyja
azt. A községek közötti területekről meg
aztán egy jó szót sem érdemes ejteni. Az
rendben van, hogy szeretjük a zöldöveze-
teket /már ahol/, de azokhoz a csaláner-
dőknek vajmi kevés közük van.

A lakótelepeken már nagyon régen
megszokhattuk, hogy a kihelyezett sze-
méttárolókhoz óramű pontossággal láto-
gatnak az aranyásók megszállottságával
turkáló, minden négyzetcentimétert felfor-
gató szerencsefiak. Halványlila gőzöm
sincs, milyen kincsekre vadásznak, de
hogy munkálkodásuk nyomán sokszor bo-
káig kell gázolni a szétszórt szemétben,
az nem ritka eset. Hivatalból ez ellen nem
lehetne tenni valamit? Mondjuk: „vonják
be az engedélyüket”.

Az utóbbi időben rettenetesen gyötrő-
dünk a kíméletlen hőség miatt, ami meg-
visel idősebbet, fiatalabbat egyaránt. Le-
gyünk legalább mi egymással szemben
megértőbbek, elnézőbbek és kedveseb-
bek. Nem csupán a kétlábon való járás te-
szi az embert emberré. Azt tudják a maj-
mok is. Az emberséghez sokkal több kell!

Belányi Gyula

Álom és valóság?
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IV. liga – délkeleti csoport

1. f. Horná Kráľová – Ipolyság 1. ford.: aug. 6., 17.00
2. f. Ipolyság – Vieska 2. ford.: aug. 13., 17.00
3. f. Ímeľ – Šahy 3. ford.: aug. 20., 17.00
4. f. Ipolyság – Palárikovo 4. ford.: aug. 27., 17.00
5. f. KFC Komárno – Ipolyság 5. ford.: aug. 29., 17.00
6. f. Ipolyság – Topoľníky 6. ford.: szept. 3., 16.00

IV. liga – ificsapat V. liga – keleti csoport

1. f. Ipolyság – Gabčíkovo Šurany – Deménd
2. f. Kolárovo – Ipolyság Pribeta – Deménd
3. f. Ipolyság – Tvrdošovce Deménd – Dolný Ohaj
4. f. Dvory n. Ž. – Ipolyság Kameničná – Deménd
5. f. Ipolyság – KFC Komárno Deménd – Kalná n. Hr.
6. f. Janíkovce – Ipolyság Dvory n. Ž. – Deménd

Területi bajnokság

1. f. Palást – Nová Dedina 1. ford.: aug. 6., 17.00
2. f. Dolný Pial – Palást 2. ford.: aug. 13., 17.00
3. f. Palást – Starý Tekov 3. ford.: aug. 20., 17.00
4. f. Šarovce – Palást 4. ford.: aug. 27., 17.00
5. f. Palást – Levice 5. ford.: aug. 29., 17.00
6. f. Palást – Tlmače 6. ford.: szept. 3., 16.00

Területi bajnokság – II. osztály

1. f. Keť – Ipolyvisk Bory – Tesmag
2. f. Ipolyvisk – Bory Tesmag – Nový Tekov
3. f. N. Tekov – Ipolyvisk Nagytúr – Tesmag
4. f. Ipolyvisk – Nagytúr Bátovce – Tesmag
5. f. Tesmag – Ipolyvisk Tesmag – Ipolyvisk
6. f. Bátovce – Ipolyvisk Lok – Tesmag

1. f. Ipolyfödémes – Santovka N. Tekov – Nagytúr
2. f. Hr. Kosihy – Ipolyfödémes Bátovce – Nagytúr
3. f. Ipolyfödémes – Felsőtúr Nagytúr – Tesmag
4. f. Farná – Ipolyfödémes Ipolyvisk – Nagytúr
5. f. Ipolyfödémes – Bátovce Nagytúr – Lok
6. f. Ipolyfödémes – Rybník Pohr. Ruskov – Nagytúr

1. f. Felsőtúr – Bátovce
2. f. Felsőtúr – Farná
3. f. Ipolyfödémes – Felsőtúr
4. f. Felsőtúr – Rybník n. Hr.
5. f. Čata – Felsőtúr
6. f. Felsőtúr – Keť

Területi bajnokság – III. osztály – délkeleti csoport

1. f. Lontó – Ipolypásztó Lontó – Ipolypásztó
2. f. Ipolypásztó – M. Ludince T. Lužany – Lontó
3. f. Tompa – Ipolypásztó Lontó – Málaš
4. f. Ipolypásztó – Hronovce Gyerk – Lontó
5. f. Ipolyszakállos – Ipolypásztó Lontó – Felsőszemeréd
6. f. Ipolypásztó – Sikenica Lontó – Malé Ludince

1. f. Málaš – Felsőszemeréd Gyerk – T. Lužany
2. f. Felsőszemeréd – Ipolyszakállos    Málaš – Gyerk
3. f. Gyerk – Felsőszemeréd Gyerk – Felsőszemeréd
4. f. Felsőszemeréd – Sikenica Gyerk – Lontó
5. f. Lontó – Felsőszemeréd M. Ludince – Gyerk
6. f. Felsőszemeréd – Egeg Gyerk – Tompa

1. f. M. Ludince – Egeg Tompa – Sikenica
2. f. Egeg – Tompa Egeg – Tompa
3. f. Hronovce – Egeg Tompa – Ipolypásztó
4. f. Egeg – Ipolyszakállos T. Lužany – Tompa
5. f. Sikenica – Egeg Tompa – Málaš
6. f. Felsőszemeréd – Egeg Gyerk – Tompa

1. f. Hronovce – Ipolyszakállos 1. ford.: aug. 6., 14.00
2. f. Felsőszemeréd – Ipolyszakállos   2. ford.: aug. 13., 14.00
3. f. Ipolyszakállos – Sikenica 3. ford.: aug. 20., 14.00
4. f. Egeg – Ipolyszakállos 4. ford.: aug. 27., 14.00
5. f. Ipolyszakállos – Ipolypásztó 5. ford.: aug. 29., 14.00
6. f. T. Lužany – Ipolyszakállos 6. ford.: szept 3.. 13.00

Szikora Gábor

Ki kivel augusztusban

Nemzetközi gépkocsivezetőt keresünk
magyarországi székhelyű céghez.
Feltétel: nemzetközi gyakorlat és

E kategóriájú jogosítvány.
Jelentkezés: Bús Zoltán,

tel.: 0036-20/4442844.

F e l h í v á s
A Csemadok Ipolysági Alapszervezete mellett
ősszel újonnan induló felnőtt néptáncegyüttesbe
várjuk 18 év feletti férfiak és hölgyek, esetleg

házaspárok jelentkezését augusztus végéig, akik
kedvet éreznek a néptánchoz, és részt vennének
e népi hagyomány megalapozásában Ipolyságon.

Az érdeklődők jelentkezhetnek Jámbor Mónikánál
a 0915-709267-es telefonszámon.

http://www.sahy.sk

