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A TARTALOMBÓL

A VÖRÖSKERESZT...

Miről olvashatunk
a Hontianske listyben

Testvérgyülekezeti
   találkozó 12. oldal

A 10 éves Jakab
   Sándor sikere 17. oldal

Ifj. Gáspár László
   világbajnoki
   ezüstérmes 20. oldal

Lemondok az
   újságolvasásról 18. oldal

XXV. Honti
   Kulturális Napok   5. oldal

A nyugdíjasklub
   életéből 14. oldal

/Folytatás a 11. oldalon/

Ipolyság kulturális
élete az utóbbi időben
fellendülőben van, ami-
ben oroszlánrészt vállal-
nak a helyi csoportok.

– Választási progra-
mom fő célkitűzései közé
tartozott városunk kultu-
rális, sport- és társadalmi
életének fellendítése. A-
nyagi támogatásunknak is
köszönhetően szakmailag
magas szinten tevékenykedő zenei cso-
portjaink vannak. Hogy csak néhányat em-
lítsek, kiemelve az utóbbi néhány évben
kifejtett tevékenységüket. A Musica Aurea
városi énekkar tavaly adta ki első cédéjét,
az Amadeus Trió nemcsak helyi rendezvé-
nyeinken lépett fel, hanem méltóképpen
képviselte városunkat több országos és
külföldi rendezvényen is. Joggal vagyunk
büszkék Szőllősy Sándor cigányzenekará-
ra, mely a XXV. Honti Napokon, sőt test-
vérvárosunk Váci Vigalmán is az egyik leg-
nagyobb közönségsikert aratta. Említést
kell tennem az iskolai énekkarokról is: a
magyar gimnázium és az egyházi alapis-
kola énekkaráról. Hogy jó „rockereink”
is vannak, meggyőződhettünk a júliusi
rockfesztiválon és a honti napos rendez-
vénysorozatunkon. Elismerően nyilatko-
zott róluk vendégfellépőnk, Charlie is, aki
főleg a W-Rockról szólt elismerően. Ígé-
retesen fejlődik a szlovák gimnázium és a
Janko Kráľ Alapiskola folklórcsoportja.
Véleményem szerint a jövőben nagyobb
önkormányzati támogatást érdelemne az
E. B. Lukáč utcai alapiskola mazsorett-
csoportja is. A jövőben is tervezzük a vá-
rosban működő kultúrcsoportok anyagi tá-
mogatását, hogy ne csak a helyi, hanem
országos, sőt külföldi rendezvényeken is
képviselhessék Ipolyságot.

Ön szerint mely kulturális rendezvé-

nyek a leglátogatottab-
bak?

– Nagy közönségsiker-
nek örvendenek a város és
az Ipolyság Város Pecsét-
je – Sigillum oppidi Saag
közös szervezésében meg-
valósított rendezvények,
ill. rendezvénysorozatok.
Az Ipoly-napok szinte már
„hagyományosan” magas
művészi fokon szervező-

dik, amit sok nagyváros /külföldi is/ iri-
gyelhet tőlünk. A Honti Kulturális Napok
ugyancsak hagyományos sikerrel zárult,
az idei különösen: zsúfolt nézőtér előtt zaj-
lottak a színházi és operettelőadások.

Rendszeresek a kiállítások a Simonyi
Lajos Galériában, a Honti Múzeumban és
a Menora Saag Centrum Artisban. Hogy
Ipolyságon világhíres dzsesszcsoportok
lépnek fel, s ezt túlzás nélkül mondhatom,
egész Európa irigyelheti.

A társadalmi szervezetek irányába
kifejtett aktivitásuknak van valami
konkrét eredménye?

– Természetesen, támogattunk szinte
minden társadalmi szervezetet is. Kelle-
mes meglepetést okozott az újonnan létre-
hozott nyugdíjasklub aktivitása. Mintegy
kétéves előkészítő munka után sikerült lét-
rehozni a Juvenis városi ifjúsági szerveze-
tet, mely három hónapos ténykedése alatt
már néhány rendezvényt is megvalósított
/brigádok, kirándulások, koncertek/. Akti-
vitásukat csak támogatni tudjuk, mivel
szeretnénk az ifjúságot is bekapcsolni a
közélet vérkeringésébe.

Melyik rendezvényük vonzotta a leg-
több embert?

– Testvérvárosunkkal, Váccal közösen
szerveztük európai uniós csatlakozásunk
alkalmával az Európa-fesztivált, melynek
többezres közönsége a tanú: hatalmas si-

kerrel zárult közös rendezvényünk.
A négyéves választási időszak egyik

legtöbb embert érintő változása – gon-
dolok itt a könyvtárlátogatókra – a
könyvtár új épületbe költöztetése volt.

– A könyvtárat új, tágabb épületbe köl-
töztettük, számára internetcsatlakozást
biztosítottunk. Nyugodt lelkiismerettel ál-
líthatom: már most a modern könyvtár
minden követelményének megfelel. Több
tucat író-olvasó és egyéb találkozót, isme-
retterjesztő előadást szerveztek, s itt leltek
otthonra az ipolysági nyugdíjasok is.

Ne feledkezzünk meg a sportról, an-
nak támogatásáról sem.

– Nagy örömet szereztek futballistáink,
akik bejutottak a IV. ligába. Jó focit játsza-
nak, amit minden hazai mérkőzésükön
több száz lelkes szurkoló értékel. Ugyan-

A Honti Lapok kérdez

Válaszol Lőwy János mérnök,
Ipolyság polgármestere



2       2006. október HONTI  LAPOK

A VÁROSHÁZA TÁJÉKOZTAT

A városháza előcsarnokában elhelyezett
postaládában talált olvasói észrevételekre
válaszolunk.

Levélírónk Pereszlény kátyús utcáira
hívja fel a figyelmet kérve azok mielőbbi
eltávolítását.

– Az említett városrészben, de Tesma-
gon és természetesen Ipolyságon is a közel-
jövőben megkezdődik a szennyvízcsator-
na-hálózat építése. Az utcák javítására ezért
csak a kanalizáció lefektetése után kerül
majd sor.

Szintén Pereszlényből érkezett az az
észrevétel, miszerint használaton kívüli
autók foglalják el a közterületet, eseten-
ként mások háza előtt is.

– Levélírónk észrevételét továbbítottuk
a városi rendőrségnek azzal a kéréssel,
hogy a helyi önkormányzat által elfogadott
rendelet alapján járjanak el.

A következő levélben a Vajanský ut-
cából a közvilágításra elégtelenségére
panaszkodik valaki. Egyúttal kéri a la-
kóházon belüli világítás módosítását.

– Ami a közvilágítást illeti: kértük a Mű-
szaki Szolgáltatások Üzemének igazgató-
ját, hogy vizsgálja ki a panaszt, és ha indo-

kolt, javítsanak a helyzeten. A lakóházon
belüli problémával kapcsolatban azt javas-
lom, forduljon az illetékes lakóközösségi
bizalmihoz, aki köteles a lakók észrevéte-
leit továbbítani a lakásszövetkezet vezető-
ségéhez.

A levélíró további kérdései.
Még mindig nincs más kábeltévé-

szolgáltató, csak az Elektris?
– Biztosan létezik az Elektrisen kívül

más, hasonló szolgáltatásokat nyújtó vál-
lalkozás, de a városnak az Elektris-szel van
érvényes szerződése.

Mi lesz a Štúr utcai óvodaépület sor-
sa?

– Az önkormányzat döntése értelmében
árverés útján eladásra kerül.

Mi lesz a volt poliklinika épületében?
– Tudomásunk szerint a volt poliklinika

épületében, amit a város árverés formájá-
ban eladott, orvosi rendelők vannak. A po-
liklinika másik épülete a kórházhoz tarto-
zik. Még nem jelezték a városnak, hogy
nem tartanak rá igényt.

Lesz Ipolyságon Billa, Lidl netán Tes-
co?

– Billa már van, a Lidl már csak az építé-

si engedélyre vár, és kezdi az építkezést. A
Tesco alkalmas területet keres, kifejezték
szándékukat letelepedni Ipolyságon.

Levélírónk a Digi-TV szolgáltatásairól
is tájékoztatást kér. Mivel a válaszok rek-
lámnak minősülnének, erről itt nem tudunk
tájékoztatást adni.

Azt javasolja valaki, hogy bővítsük
ki a város internetes honlapját egy min-
denki által látogatható fórummal, amely
lehetővé tenné a városi hivatallal való
konzultációt, valamint a honlapot láto-
gatók közötti véleménynyilvánítást és
-cserét.

– A város új, dinamikus internetoldalá-
nak készítése jelenleg folyik. Ez az új PHP
rendszeren alapuló honlap már lehetővé te-
szi egy mindenki által látogatható fórum
működtetését. A jelenlegi statikus olda-
lunkról egyelőre csak e-mail küldésére, ill.
fogadására van lehetőség. Az új honlap in-
dítása januártól esedékes, addig is kérjük
türelmüket.

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

Lendvay István, a VH elöljárója

Az ipolysági képviselő-testület 44.
soros ülésére szeptember 27-én 12
képviselő jelenlétében /igaz, ketten csak
az ülés vége felé jelentek meg/ került sor.
Az ülést Lőwy János mérnök, polgár-
mester vezette.

Az esedékes testületi határozatok elle-
nőrzése után a múlt hónapi ülés megvála-
szolatlan interpellációs kérdéseire vála-
szoltak az érintettek. Most csak négy kép-
viselő interpellált /a Billa mellett bebeto-
nozott fa, a komposztáló pénzügyi fedeze-
te, a főtéri nyilvános WC üzemeltetése az
átépítés idején, hiányzó konténerek, a te-
mető rendbetétele a közelgő ünnepek előtt,
a városháza homlokzatának mielőbbi meg-
javítása/.

A képviselők tudomásul vették a helyi
adók és illetékek behajtásáról /az idén 29
adóstól 147 458 koronát sikerült behajtani,
de még így is van mindig  897 115 korona
be nem fizetett helyi adó és illeték/, a
2006-os városfejlesztési program és a  tűz-
védelmi feladatok teljesítéséről szóló je-
lentést, ill. a XXV. Honti Kulturális Napok
értékelését, a város ingatlanvagyonnal tör-
ténő gazdálkodásáról, az önkormányzati

választások előkészítéséről szóló jelentést,
valamint a hivatal egyes osztályai, a közös
községi hivatal tevékenységéről és a pol-
gármesteri aktivitásokról szóló tájékozta-
tást.

A képviselők jóváhagyták a 2006-os
költségvetés második módosítását (az é-
ves költségvetés 116,746 millió koronás
bevétel mellett 115,171 millió kiadással
számol). Ugyancsak jóváhagyták a követ-
kező időszak fő tűzvédelmi feladatainak
jegyzékét, és Szógel Istvánt a város tűzvé-
delmi technikusává nevezték ki.

A képviselő-testület a decemberi ön-
kormányzati választásokra két választó-
körzetet határozott meg, melyekben 13
képviselőt választanak. Az 1-es számú
körzet 12 választható képviselővel maga
a város, míg a 2-es számú körzetben /Tes-
mag és Pereszlény városrészek/ 1 közös
képviselőt választanak. A polgármesteri
választásokra a testület egy választókör-
zetet határozott meg.

A képviselők beleegyezésüket adták,
hogy a kórház közös étkeztetést biztosít-
son azoknak, akik rokkantsági vagy öreg-
ségi nyugdíjat kapnak, és egészségi állapo-

tuk miatt étkezésüket nem tudják saját erő-
ből megoldani.

A testület árverés kiírását határozta el
a Štúr utcai volt óvodaépület és telek el-
adására 3,676 millió koronás kikiáltási ár-
ral. Jóváhagyták néhány kisebb telek el-
adását, ill. ingatlan bérbeadását és bérleti
szerződésének meghosszabbítását, vala-
mint egy városi lakás kiutalását.

A közel egy és háromnegyed órás tár-
gyalás és jó negyedórás szünet után került
terítékre az a kérvény, melyben egy befek-
tető kérvényezte az ipolysági kórház meg-
vételét azzal, hogy minden eddigi szolgál-
tatást megtartva fogja az intézményt to-
vább üzemeltetni. A befektetői elképzelés
ismertetése után következtek a képviselői
kérdések /helyenként elég furcsák/, me-
lyekre a befektető személyesen, ill. a szak-
mai kérdésekre tanácsadója révén vála-
szolt. A kérdések után a képviselők vitája
és megjegyzései még közel egy órát tartot-
tak.

A polgármester – megelőzendő a vita
eldurvulását –, s mivel a testület tagjai a
Billa áruház ünnepélyes megnyitására
voltak hivatalosak, azzal rekesztette be az
ülést, hogy e programpont további megvi-
tatására október 10-ére rendkívüli képvi-
selő-testületi ülést hív össze. -š-Postaláda – névtelen vonal

Vállalkozói érdeklődés a kórház iránt

mailto:prednosta.msu@sahy.sk


Eseménynaptár
Októberi rendezvények

A VÁROSHÁZA TÁJÉKOZTAT

HONTI  LAPOK          2006. október        3

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

gyakorlata a városi könyvtárban

– Lőwy János mérnök, polgármester és Lendvay István mér-
nök, a városi hivatal elöljárója Peter Seidnerrel, a Billa üzletlánc
kereskedelmi igazgatójával tárgyalt, hogy minél előbb megnyithas-
sák üzletüket Ipolyságon /aug. 28./.

– A városházán ülésezett a XXV. Honti Kulturális Napok előké-
szítő bizottsága /aug. 30./.

– A polgármester a Hont és Ipoly menti községek szelektív
hulladékgyűjtés céljából létrehozott társulásának képviselőivel tár-
gyalt a gyűjtés megvalósításának módjáról /aug. 31./.

– Lőwy János és a városháza vezető munkatársai részt vettek
az új tanév megnyitóünnepségein /szept. 4./.

– A polgármester Ipolyság főterén megnyitotta a Kerekeken a
rák ellen elnevezésű jótékonysági rendezvényt /szept. 5./.

– A polgármester a Nyitrai Kerületi Önkormányzat mellett
működő területfejlesztési bizottság tagjaként részt vett annak soros
ülésén /szept. 5./.

– Városunk vezetői megbeszélést folytattak a Juvenis képvise-
lőivel a városi ifjúsági szervezet terveiről és a lehetséges együttmű-
ködésről /szept. 7./.

– A város által fenntartott iskolák és oktatási intézmények igaz-
gatóinak munkaértekezletén a városi iskolák és oktatási intézmé-
nyek igazgatói, ill. az óvodák vezetői az időszerű problémákról
tartottak megbeszélést a város vezető képviselőivel /szept. 11./.

– A polgármester A kiskórházak együttműködése megnevezésű
projektbe történő bekapcsolódás lehetőségéről tárgyalt, majd részt
vett a kórház igazgatótanácsának ülésén /szept. 12./.

– Lőwy János az Elektris Kft. képviselőivel folytatott megbe-
szélést a kábeltévé-hálózat internetcsatlakozási lehetőségeinek ki-
használásáról /szept. 13./.

– A Bartók téri Menora Saag Centrum Artisban a polgármester
megnyitotta a XXV. Honti Kulturális Napokat /szept. 14./.

– A városi hivatalban a polgármester vezetésével megtárgyal-
ták a város 2006-os költségvetésének második módosítását /szept.
19./.

– Lőwy János mérnök interjút adott a Pravda napilap szerkesz-
tőjének, majd a zólyomi Bučina cég ügyvezető igazgatójával tárgyalt
a kórház fűtésének egyéb lehetséges megoldásáról /szept. 20./.

– A városháza üléstermében a képviselők és a kórház igazgató-
tanácsának tagjai részére bemutatták A kiskórházak együttműködé-
se elnevezésű projektet /szept. 21./.

– A polgármester részt vett a Szlovákai Városok és Falvak Tár-
sulása magas-tátrai soros ülésén /szept. 26–27./.

– A városi képviselők és más meghívott vendégek jelenlétében
ünnepélyes keretek között nyitották meg a Billa ipolysági áruházát.
Az önkormányzat nevében a polgármester sikeres üzleti tevé-
kenységet és elégedett vásárlókat kívánt az üzletlánc helyi áruházá-
nak /szept. 27./.

– Lőwy János mérnök és Lendvay István mérnök részt vett
azon a Nemzetközi Klub által szervezett konferencián, melynek
témája a Cégkultúra az elméletben és a gyakorlatban volt /szept.
28./.

– A polgármester megnyitotta a 34. Ipoly Kupa keretében a
magyar gimnázium által szervezett labdarúgótornát, ill. a szlovák
gimnázium rendezte röplabdatorna 34. évfolyamát /szept. 29./.

-ly-

Okt. 14-ig – Ziman Lajos /Szob/ kisplasztikáinak  kiállí-
tása a Simonyi Lajos Galériában

Okt. 15-ig – A megyeháza-városháza történelmi doku-
mentumainak kiállítása /a városháza emeleti fo-
lyosóján/

Okt. 18-ig – Kiállítás: a Honti Kulturális Napok 25 éve
/Menora Saag Centrum Artis/

Okt. 21-ig – Kiállítás Kutak Adrienn keramikus mun-
káiból /Menora Saag Centrum Artis/

Okt. 11., 15.00 – Középiskolások találkozója Vas Ottóval
és Korpás Pállal a Honti Corvin Kör szervezésé-
ben a városi könyvtárban

Okt. 4., 9.30 – Nyugdíjasok találkozója Bélik György
alpolgármesterrel a Magyar Közösségi Házban

Okt. 12., 17.00 – A nőklub összejövetele a könyvtárban
Okt. 18., 15.00 – Irodalmi-zenés összeállítás az idősek

hónapja tiszteletére /városi könyvtár/
Okt. 23., 10.00 – A Lévai járás könyvtárosainak szakmai

találkozója a városi könyvtárban
Okt. 20., 16.00 – Kiállításmegnyitó a Simonyi Lajos Galé-

riában: Simon M. Veronika /Székesfehérvár/
festményei /a kiállítás nov. 25-ig tart nyitva/

Okt. 27., 16.00 – Kiállításmegnyitó /Menora Saag Centrum
Artis/: Lőrincz Katalin /Balassagyarmat/ plaszti-
kái /a kiállítás nov. 30-ig tart nyitva/

2006-ban
Házasságot kötöttek

Szept. 23.  –  Varga Éva és Szrsen József
Szept. 30.  –  Hemlik Mónika és Škerlecz Sándor

    Ipolysági újszülöttek
Mokso Krisztián  –  2006. szeptember 5.
Štedra András  –  2006. szeptember 9.
Csinger Réka  –  2006. szeptember 10.
Szomszi Szofia  –  2006. szeptember 11.
Trenčényi Kiara  –  2006. szeptember 12.
Beňo Trisztan  –  2006. szeptember 14.
Pásztor Viktória  –  2006. szeptember 19.
Belicza Filip  –  2006. szeptember 19.

      Elhunytak
Gál György /* 1957/  –  augusztus 24.
Pilo Mária /* 1955/  –  augusztus 29.
Tóth Jolán /* 1926/  –  augusztus 30.
Hajtol Margit /* 1947/  –  szeptember 12.
Gubiš Ferenc /* 1954/  –  szeptember 13.
Studva László /* 1953/  –  szeptember 13.
Šille Gyula /* 1931/  –  szeptember 19.
Ligač László /* 1922/  –  szeptember 20.
Szalay Miklós /* 1939/  –  szeptember 23.
Rakyta Pál /* 1933/  – szeptember 30.

Események, tárgyalások,
kezdeményezések a városházán
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Irány az urnák
A kitartó politikai szunyókálást ked-

velő állampolgár is olykor-olykor fel-
kapja a fejét, főleg akkor, amikor felfo-
kozottabb nyüzsgést észlel maga körül.
Itt valami készül – állapítja meg először
talán gyanútlanul, majd egyre erőtelje-
sebb, talán az is lehetséges, hogy ön-
mozgósító gyanakvással. Mi készül, ki-
ért, miért, de az is lehet, hogy valaki vagy
valakik ellen. Hogy ilyesmi is van, azt
az utcasarkon, a különböző baráti „lé-
gyottokon”, gyűléseken tapasztalhatjuk
vagy hallhatjuk. A megnyilvánulási for-
mák is változatosak: hol burkoltan, hol
teljes mellbőséggel jelentik ki a vérme-
sebb jelöltek és önjelöltek, hogy kit fog-
nak elsodorni, szlovákiai szóhasználat-
tal: lehengerelni. Van olyan is, aki már
előre kiszemelte áldozatát, áldozatait.
Hogy még mit tartogat az ő jövőképe,
az – szerinte – maradjon meg szigorúan
őrzött titoknak.

A tisztelt olvasó a fenti sorok után
bizonyára sejti, de inkább kétségtelenül
bizonyos benne, hogy a választásokról
beszélek, a 2006. december 2-án meg-
valósítandó helyhatósági választások-
ról, amikor lecseréljük vagy lecserél-
hetjük a jelenlegi polgármestereket és
képviselőket. A választási népítélet
trónra emelhet vagy elsodorhat. A „rossz-
akat” móresre tanítják, a „jókat” meg-
erősítik eddigi tisztségükben. Minden-
kinek az érdemei szerint!

Sokan elmondták már, hogy a vá-
lasztásoknak színházi szaga, színházi-
színészi fogásai-húzásai is vannak. E-
zeket az emberek egy része elfogadható
manővereknek minősíti, hiszen – ugye-
bár – még a lánglelkű Shakespeare, az
emberi benső nagy ismerője is azt mond-
ta magabiztos pimaszsággal, hogy szín-
ház az egész világ. Persze mindezt
megtoldhatjuk azzal is, hogy a színház-
ban nagyon sok őszinte meg /ön/lelep-
lező mondat vagy darab is elhangzik.

A választásokon mindenki kiélheti
színészi vágyait-hajlamait: a jelöltek u-
gyanúgy, mint az urnatöltögető szava-
zók. Az emberiség mindenkori eposzá-
nak fontos kellékével, a seregszemlével
szembesülünk ebben a társadalmi mű-
veletben.

Jelöltekként felvonulnak az úgyne-
vezett megélhetési politikusok, akik ál-

talában távol tartják maguktól az embe-
riség évezredei alatt kicsiszolódott el-
veket. Számukra mindenekfelett a saját
egzisztenciájuk biztosítása a fontos. Ők
igencsak hajlamosak a kaméleonságra.
Gyakran cserélnek pártot /a kommunis-
tától a kereszténydemokratáig/, de ha
kell nemzetiséget és anyanyelvet is. A
többi cserélhető tulajdonságot most –
helyszűke miatt – hadd ne soroljam fel.

Nem kis csapat a pózoló fontoskodó-
ké. Makacs meggyőződéssel vallják,
hogy ők az igazság egyedüli letétemé-
nyesei: nélkülük bizonyos – lényeges
– problémák nem oldódhatnak meg.

A hiúság ketrecében vergődők falká-
ja mimózalelkű. Általában mindig ke-
sereg-nyavalyog, sokat beszél a lényeg-
telenről, s minden megvalósult műve-
letben a saját hozadékát tartja mérvadó-
nak. Ha komoly hatalom összpontosul
a kezében, veszélyessé válhat, s hiúság-
mozgatott „elvei” miatt értékrendká-
oszt idézhet elő.

Van, aki tanoncként választatja meg
magát, hogy aztán – bizonyos tapaszta-
lás után – kitúrja főnökét, aki így véd-
nökből versenytárssá laposodik. Szá-
mára tulajdonképpen minden helyzet
egyfajta ugródeszka.

A típusmeghatározás szinte a végte-
lenségig folytatható. Azt a fajtáját a-
zonban nem ildomos kihagyni, amelyik
bizony komolyan gondolja vállalását.
Mert hát a kivétel erősíti a szabályt.

A potenciális választó is kategorizál-
ható. A magát tévedhetetlennek tartó
nem megy szavazni, hogy majd idővel
mondhassa: nekem igazam volt. A koc-
káztató elmegy az urnához, hogy éljen
ezzel a civilizációs lehetőséggel. Csa-
lódni mindig lehet, de az embernek min-
dig szüksége van az ilyen balzsamra:
valamit próbáltam tenni – ebben a szín-
játékban! – családomért, önmagamért,
szűkebb és tágabb közösségemért.

Az utóbbiaknak azt ajánlhatom,
hogy olyakra szavazzanak, akikről meg
vannak győződve, hogy szolgálni is ké-
pesek, nemcsak uralkodni. Hátha ilyen
esetben nem csalódnak vagy csupán
emberi mércével és tűrőképességgel el-
fogadható lesz csalódásuk.

Korpás Pál

Az ipolysági képviselő-testület 44.
soros ülésen jóváhagyták a 2006–
2010-es választási időszakra szóló
helyhatósági választások két ipolysági
választókörzetét, melyben összesen
13 képviselőt választunk.

A két választókörzet:
– az 1. számú választókörzetbe,

melyben 12 képviselőt választunk,
Ipolyság választói tartoznak;

– a 2. számú választókörzetbe,
melyben 1 képviselőt választanak,
Tesmag és Pereszlény városrészek vá-
lasztói tartoznak.

Az ipolysági polgármester-válasz-
tás esetében  Ipolyság, Tesmak és Pe-
reszlény egy választókörzetet alkot.

Helyhatósági
választások
– Ipolyság –

2006. december 2.

Ipolyság város árverésre bocsátja
a Ľ. Štúr utcai volt óvodaépületet
(helyrajzi szám: 335) a hozzá tartozó
telekkel (1080 sz. parcella).

Kikiáltási ár: 3 676 000 korona.
Az árverésre 2006. október 16-án

14.00 órai kezdettel kerül sor a város-
háza /Fő tér 1./ színháztermében.

Részvételi díj 200 korona, látoga-
tóknak 20 korona.

Lőwy János mérnök
Ipolyság város polgármestere

Értesítés

A politikai pártok, mozgalmak, ko-
alíciók meghatalmazott képviselője,
ill. a független jelöltek 2006. október
8-áig (24.00 óráig) adhatják le jelö-
lőlistájukat az ipolysági helyhatósági
választásokra Pásztor Csabánál, a vá-
rosi választási bizottság jegyzőkönyv-
vezetőjénél a városi hivatal 3-as szá-
mú irodahelyiségében /munkanapo-
kon 7.30-tól 15.30 óráig/.

Október 7-én és 8-án /szombaton
és vasárnap/ állandó tefefonszolgálat
lesz a 0904-643790-es számon.

Jelölőlisták leadása

Árverés
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Gazdag műsor és élénk érdeklődés a XXV. Honti Kulturális Napokon
Ha értékteremtő hagyomány magvait

vetette el valamely rendezvénykezdemé-
nyező, akkor néhány évtized után sem kell
valamiféle lelkiismeret-furdalással küsz-
ködnie-bajlódnia. Az csak természetes,
hogy a tapasztalatok, a változó idő és kö-
rülmények koncepció- és tartalommódosí-
tásra is késztetik-kényszerítik a minden-
kori szervezőket.

Ez érvényes a Honti Kulturális Napok-
ra is, melynek története tulajdonképpen
még 1967. június 10–11-én kezdődött. Ak-
kor a Lévai Járási Művelődési Központ
támogatásával az Ipolysági Városi Nem-
zeti Bizottság szervezte, s ilyen névre hall-
gatott: I. Honti Ünnepségek. A koncepció
megfogalmazói szerint a kimondottan

népművészeti seregszemle a történelmi
Hont vármegye lakosainak életét, szoká-
sait, folklórját szándékozta bemutatni
szlovák és magyar hagyományőrző együt-
tesek szerepeltetésével. A kezdetekben é-
venként megrendezték, majd a kétéven-
kénti ismétlődést fogadták el a szervezők.
Idővel – fokozatosan – kiegészítő műso-
rokkal /könnyűzene, sportdélután, honvé-
delmi játékok stb./ is színezték a progra-
mot. A pártállami időszakban mindig va-
lamilyen ideológiai töltettel is fűszerezték,
például 1975-ben a szovjet felszabadítók
iránti hálát volt hivatott tolmácsolni. Ez
a szellemiség 1981-ig érvényesült, s utána
10 év szünet.

Az 1991-ben újraindított fesztivált

Honti Napokra keresztelték, melynek új
koncepciója jócskán szétfeszítette a ha-
gyományőrzés kereteit. A folklórműsorok
mellett tág teret kaptak az irodalmi, törté-
nelmi, környezetvédelmi programok, kiál-
lítások, különböző műfajú hangversenyek,
s rendszeressé váltak a sportversenyek is
/nemzetközi karateverseny/. Közben elpá-
rolgott az ideológiai körítés. Két évre rá
megint névváltoztatásra került sor, tehát
1993 óta szerepel Honti Kulturális Na-
pokként /HKN/, melyet az idén rendeztek
meg 25. alkalommal. Azt is el kell mon-
dani, hogy az idő haladtával egyre széle-
sebb rétegeket mozgósítottak a szervezők
/iskolák, az idősebb korosztály stb./.

Az idei rendezvénysorozat
szeptember 14-én indult hely-
történeti előadásokkal. A vá-
rosháza dísztermében Pálinkás
Tibor múzeumvezető történel-

mi visszapillantásában elmond-
ta, hogy 200 évvel ezelőtt szü-
letett az a Hont vármegyei hatá-
rozat, melynek értelmében Ke-
mencéről Ipolyságra kerül a
megyeszékhely. Ezzel Ipolyság
esélyt kapott arra, hogy regio-
nális központtá fejlődjék. A
történelem furcsa fintorai is
közrejátszottak abban, hogy a
következő kisebb-nagyobb idő-
szakok kedvezően vagy fékező-
en hatottak a település további
sorsának alakulására.

Kemence és Ipolyság vetél-
kedésének históriáját azzal zár-

ta, hogy napjainkban már egyik
megyeházában sem tartanak
vármegyei közgyűléseket. 1806
jelentősége Ipolyság számára a-
zonban így is felbecsülhetetlen.
De nemcsak előnyöket biztosít,
hanem kötelez is egyben.

Koczó József vámosmikolai
iskolaigazgató, helytörténész
Reformáció, ellenreformáció és
katolikus megújulás Dél-Hont-
ban a 16–18. században cím-
mel tartott igencsak gondolat-
gerjesztő előadást. Főleg azt
domborította ki, milyen követ-
kezményekkel, egyéni és kö-
zösségi tragédiákkal járt a fele-
kezeti térkép szüntelen változá-
sa – sokszor az erőszak eszkö-
zeivel is. Az említett területen

katolikus, evangélikus, refor-
mátus, sőt unitárius közösségek
vetélkedtek, vagy jobb esetben
együttműködtek. Közben szinte
itt lebegett vagy lecsapott a la-
kosságra a zsarnoki, élősködő
török veszedelem.

Kiss László orvostörténész
Hont vármegye fizikusairól /fő-
orvosairól/ mondott el sok ér-
dekeset és tanulságosat. Főleg
az 1752-től 1918-ig terjedő i-
dőszakra összpontosítva rajzolt
meg színes portrékat, s közben
felvázolta több mint másfél év-
század egészségügyi valóságát.
Sajnálattal állapította meg,
hogy a XVIII. század levéltári
anyagának java a második vi-
lágháború alatt elkallódott.

Ipolyság sportéletének több
mint egy évszázados történetét
Révész Ferenc gimnáziumi ta-

Csütörtök – az indulás napja

nár tekintette át gazdag kép-
anyaggal illusztrált előadásá-
ban. Szólt – többek között – az
1902-ben alakult Honti Sport
Clubról és áldásos tevékenysé-
géről. A sportélet mozgatója és
támogatója a század első évti-
zedeiben Szokolyi Alajos volt,
az 1896-os athéni olimpia 100
méteres síkfutásának bronzér-
mese. A városban országos te-
niszversenyeket is szerveztek,
s később a labdarúgásban is je-
leskedtek az ipolyságiak. Szólt
arról is, hogy rengeteg regioná-
lis sporttörténeti dokumentu-
mot halmozott fel. Ezek egy ré-
szét láthatta a közönség is a
2002-es ipolysági kiállításon. A
dokumentumok feldolgozása
áttekinthetővé tenné Ipolyság
és környéke sporttörténetét.

/Folytatás a 6. oldalon/
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A délutáni órákban megko-
szorúzták az első és második
világháború áldozatainak, a
meghurcoltaknak és az 1945 u-
tán kitelepítetteknek tavaly le-
leplezett emlékművét. Lőwy
János polgármester múltidéző
szavai után az önkormányzat,
az MKP helyi szervezete és a
múzeumbarátok képviselői ko-
szorúztak.

A koszorúzást követően a Si-

monyi Lajos Galériában meg-
nyitották a szobi Ziman Lajos
sajátos szobrainak kiállítását. A
művészt Lakatos József, a szo-
bi Börzsöny Múzeum igazgató-
ja mutatta be. Jelen volt Re-
mitzky Zoltán, Szob polgár-
mestere is.

A Menora Saag Centrum Ar-
tis volt a színhelye a XXV. HKN

tulajdonképpeni megnyitójá-
nak. Lőwy János mérnök,
Ipolyság polgármestere hang-
súlyozta, hogy ez a fesztivál az
Ipoly mente legpatinásabb ilyen

jellegű rendezvényeihez tarto-
zik.

A megnyitóaktus részeként a
polgármester az önkormányzat
nevében köszönőlevelet és em-

lékplakettet adott át azoknak,
akik az elmúlt évtizedekben te-
vékenyen részt vettek a ren-
dezvény szervezésében. Ezek a
következők: dr. Gustáv Adolf,
Balla Margit, Baráti Anna, Bé-
res Gábor mérnök, Bogya Lász-
ló, Bugyi István mérnök, Bodo-
nyi András, dr. Csáky Károly,
Danis Ferenc mérnök, Ferencz
József mérnök, Gál Imre, Ham-
mersmidt Béla mérnök, Kajtor
Pál mérnök, Milan Kalina, Kor-
pás Pál, Kulcsár Gyula, Kutak
Adrienn, Lendvay István mér-
nök, Lendvay Tibor, dr. Mako-

vínyi Pál, Marton Imre mérnök,
Menyhár Andrea, Moys Erich,
Pálinkás Tibor, Pokorný Lajos,
Rakyta Róbert, Rédli János, Jú-
lius Rubinský, Štrba Péter, Ive- Balról: dr. Kiss László, Solmoši Márta és Bélik György

/Folytatás az 5. oldalról/ ta Tonhaiserová, Anna Trníko-
vá, Zachar Pál mérnök, dr. Zsol-
nay Ernő.

A köszönőlevelet és emlék-
plakettet in memoriam kap-

ták: Farkas Károly, František
Zborovjan, Morvay Imre, Ron-

dík József, Čerba István, Hor-
niak János, Gradziel Károly,
Holla Lajos, id. Szógel István.

Az ünnepi hangulatot Zsap-
ka Attila dalénekes megzenésí-
tett versek előadásával emelte.

Ugyanitt megtekinthette a kö-

zönség Kutak Adrienn ipoly-
sági keramikus munkáinak kiál-
lítását, melynek címe: A tűz ha-
talma. A művésznőt, életpályá-
ját és kiállított alkotásait Far-
kas Veronika művészettörté-
nész mutatta be.

Az irodalmi kávéházban
Solmoši Márta mutatta be dr.
Kiss László orvostörténész Or-
vostörténeti helynevek a Felvi-
déken című könyvét, illetve Bé-

lik György alpolgármester A
Honti Kulturális Napok 25 éve
c. kiadványt.

Este Magda Paveleková és
vendégei szórakoztatták a kö-
zönséget a színházteremben.

Korpás Pál
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Verőfényes reggellel kö-
szöntött ránk a XXV. Honti

Kulturális Napok második
napja, amely gyermekprogra-
mokkal kezdődött.

A mesedélelőttöt a zólyomi
Maska Színház nyitotta meg.

Előadásukban Baba Jaga, hű-
séges szolgája Makaj, valamint

Muro kandúr látogatta meg a
nagyszámú gyermekközönsé-

get. Ezután egy vidám, zenés
bohócprogram szórakoztatta a
legifjabbakat Hókusz-pókusz
címmel, majd utolsó program-
ként a váci akrobatikus tánc-

színház Mary Poppins című
előadásával kápráztatta el a ki-

Második nap – péntek

csiket és szüleiket.
A délutáni programot az E.

B. Lukác utcai szlovák alap-
iskola mazsorettcsapatának
pompás menete nyitotta meg.
Ezt a Gyerki Középfokú Ru-
házati Szaktanintézet diákjai-

nak divatbemutatója követte.
A fiatalok a saját maguk által
tervezett – néha bizony meg-
hökkentő – ruhakollekciókat
mutatták be. A divatbemutatót

vérpezsdítő cigányzene követ-
te Szőllősy Sándor és zeneka-
ra előadásában.

A váci Silverstar Művész-
képző Iskola növendékeinek
előadása kizárólag a zenéről és
a táncról szólt Parkett: fősze-

repben a tánc címmel. Műso-
rukban társastáncot, ír szteppet,
dzsessztáncot és hip-hop táncot
láthattunk, valamint néhány

A váci Silverstar Művészképző Iskola  növendékeinek
egy csoportja

/Folytatás a 8. oldalon/
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népszerű slágert is hallhattunk
az ifjú énekesektől.

A táncos show-t fúvószene
váltotta fel a veresegyházi vá-

rosi fúvószenekar előadásá-
ban. /A fúvósok napközben tér-
zenével szórakoztatták a lakó-
telepeken maradt ipolyságia-

kat./ A zenekarnak több mint
negyven tagja van, köztük zene-
iskolások, de nagyrészt felnőtt
muzsikusok. 2004. április 30-

A szombat délelőtt a folkló-
ré volt. A népi folklór összeköt
bennünket a múltunkkal, hisz a
népdalok, néptáncok visszaidé-
zik nagyszüleink, dédszüleink

örömét, bánatát. Ezért fontos,
hogy néha visszatérjünk előde-
ink hagyományaihoz.

A folklórcsoportok honti se-
regszemléjét Bodonyi András
és zenekara, a Kincskeresők
/felső kép/nyitotta meg.

Ezt követte a korponai Hont
folklórcsoport, amely a korpo-

án éjjel, az uniós csatlakozás al-
kalmával az ipolysági határát-
kelőhelyen adtak ünnepi mű-
sort. Mostani fellépésükön nép-
szerű fúvósdallamok csendül-

tek fel.
Ezután a lévai Express ze-

nekar /középső képünkön/
népszerű külföldi és hazai

country-számokkal szórakoz-
tatta a jelenlévőket.

Este 7-kor a váci Jeszensz-
ky Complex Event Produkció

Harmadik nap – szombat

nai térség hagyományos tánc-
és zenekultúrájának kutatásá-
val és színpadra állításával fog-
lalkozik. A csoportot fiatal, lel-
kes táncosok, énekesek és zené-

szek alkotják. Korponai tán-
cokkal, dalokkal léptek fel.

A Cintlikék hagyományőr-
ző csoport 2000-ben alakult a
palásti Csemadok-alapszerve-
zet mellett. 6-10 éves gyerekek,
az ottani magyar alapiskola ta-
nulói a csoport tagjai. Műso-
rukban gyermekjátékokkal

/Folytatás a 7. oldalról/ jubileumi operettestjét mutatta
be. Pazar előadásukban népsze-
rű operettekből láthattunk rész-
leteket, valamint Huszka Jenő
és Kálmán Imre ismert operett-

Szőllősy Sándor és zenekara a délutáni programban lépett fel

áriái csendültek fel.
A nap záróprogramja, a ha-

gyományos utcabál 9-kor kez-
dődött s hajnalig tartott. A talp-
alávalót a Sunset szolgáltatta.
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szórakoztatták a közönséget.
A dalok, táncok után Rimó-

czy Gábor citerazenekara kö-

vetkezett Nagycsalomjáról.
Mindannyiunk örömére vidá-
man csendültek fel ezen ősrégi
hangszer dallamai a citerások
keze alatt.

A folklórdélelőtt fénypontja

az Ifjú Szivek Magyar Tánc-
együttes fellépése volt. Az e-
gyüttes tánckara fiatal, tehetsé-
ges, magas szakmai tudású tán-

Délután 3-tól komolyzenei
délután vette kezdetét a zsina-
gógában, ahol tangóharmoni-
kán Dominik Frčka és Tibor
Iván adott koncertet, valamint
Halmos Eszter operaáriákat
énekelt. Mindhárom produkció
rendkívüli művészi élményt
nyújtott, amit a közönség szűn-

cosokból áll, a zenekar pedig
különböző tájegységek magyar
népzenéjét játssza. Műsoruk

Felföldi levelek címmel Bartók
Béla, Kodály Zoltán, Márai
Sándor és Petőfi Sándor írásai-
nak felhasználásával készült.
Hagyományos magyar, szlo-
vák, cigány és zsidó zenét,

illeteve táncokat hallhattunk-
láthattunk előadásukban. Ének-
és tánctudásukkal valóban le-
nyűgöztek bennünket.

ni nem akaró vastapssal jutal-
mazott.

Kora estétől amatőr rockze-
nekarok léptek fel a Fő téren,
majd Nádas György kabaré-
műsora következett. A napot
Charlie és zenekarának ferge-
teges koncertje zárta.

Tóth Tibor

A XXV. Honti
Kulturális Napok
méltó befejezése volt
a komáromi Teát-
rum Színházi Pol-
gári Társulás vasár-
napi vendégszerep-
lése. A Gül Baba e-
gyik alapgondolata,
hogy a gyűlölet tönk-
reteszi a szépet, meg-
semmisíti a rózsákat,
ügyeletes vezéresz-
méje lehetne ellensé-
geskedéstől vibráló
világunkban.

Negyedik nap – vasárnap

És akik a négy nap alatt konferáltak:
dr. Beata Bazalová és Tóth Tibor
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XXV. Honti Kulturális Napok – 2006. szept. 14–17.

Akik nélkül nem verseny a verseny /a bírói testület tagjai/

A megnyitóra felsorakozott csapatok

Az ipolysági Saag ezüstérmes csapata

A tombola fődíja is megfelelő
kezekbe került: Pokorný

Viktor, a helyi karate-
szakosztály fiatal tagja nyerte

A Rapid Bratislava nyerte a XIII. Honti Kupa férfi
csapatversenyét, a nőit pedig a KK České Budějovice,

a Péter Ivana-emlékserleg Ipolyságon maradt

Tóth Tibor /jobbról/, Ipolyság város díszpolgára Lőwy János,
Gál Imre, Oskar Rusnák és Péter József társaságában

nyitotta meg a versenyt

Nők: 1.  České Budějovice
2.  IKA Romania
3.  Karateklub Zvolen

Férfiak: 1. Rapid Bratislava
2. Saag Ipolyság
3–3.  FIXX Italia és

 IKA Romania
A legtechnikásabb karatező:

Vladimír Kohút mérnök

A Bieta Étterem által a leg-
szimpatikusabb karatezőnek
felajánlott serleget kapta:

Marián Heimlich

Fő szponzorok
SZK Kormányhivatala,

Ipolyság város
PF Petifer, Bieta Étterem

Simol-Team és KAS
Kőbánya, Zlaté Moravce

A XXV. Honti Kulturális Napok

az SZK Kulturális Minisztériumának,
az MK Kulturális Intézetének,
az SZK Kormányhivatalának,

Vác város, a Steiger Sörgyár és a T-Mobil
pénzügyi támogatásával valósult meg

Médiapartner: Primanoviny
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csak szép eredményeket ér el ifi- és diák-
csapatunk. Karatezőink már évek óta
jobbnál jobb eredményekkel, sikerekkel
„kényeztetnek” bennünket: szinte minden
versenyükről – beleértve az erős mezőnyű
külföldi tornákat is – éremmel térnek haza.
Ami a további sikerek záloga: rendszeres
munkát folytatnak a fiatalokkal, az után-
pótlás teljes mértékben biztosított.

Az ipolysági csapatok közül a legmaga-
sabb osztályban az asztaliteniszezők ver-
senyeznek: már második éve az extraliga
résztvevői. Hosszabb szünet után a teni-
szezők is aktivizálódnak, főleg a fiatalok-
kal végzett rendszeres munkának köszön-
hetően. Örülök a tesmagi focicsapat ma-
gasabb osztályba jutásának és a hegyi ke-
rékpározók sikereinek. Amatőr röplabdá-
zóink is egyre többet hallatnak magukról.

A legkisebbekről megfeledkeztek?
– Az idén először rendeztünk városi

sportrendezvényt a legkisebbek részére.
Az első városi olimpia sikerén felbuzdulva
szeretnénk a jövőben is folytatni, hason-
lóan a városi gyermeknapi rendezvényhez.

Évente több mint egymillióan utaz-
nak keresztül városunkon. Ez a tény
bizonyára sok aktivitásra sarkallhatja
az idegenforgalomban érintetteket.

– Ez egy olyan lehetőség, amit nem sza-
bad elszalasztani, ki kell használni. Olyan
szolgáltatást, tájékoztatást kell számukra
biztosítanunk, hogy meggyőzzük őket: ér-
demes Ipolyságon megállni, sőt néhány ó-
rát, napot itt eltölteni. Tudatában vagyunk
e tény nyújtotta lehetőségeknek, ezért igyek-
szünk – a helyi és régióbeli, de a határon
túli vállalkozókkal karöltve – olyan lehe-
tőségeket teremteni, hogy a turisták részé-
re attraktív, érdekes, hadd ne mondjam „fel-
kapott” város legyünk. Ez nyilván hosszú
folyamat lesz, de ebben a választási idő-
szakban már megtettük az első, eredmé-
nyeket is felmutató lépéseket. Mint emlí-
tettem, az egyik legfontosabb feladat a tá-
jékoztatás. Már megjelenttünk néhány ki-
adványt, pl. az Ipolyság–Šahy és az Üdvö-
zöljük a Hont–Ipoly menti régióban című-
eket, három évkönyvet, egy ugyancsak vá-
rosunkról szóló kiadványt, valamint a leg-
újabb, A Honti Kulturális Napok 25 évét
bemutató publikációt. Ezek többsége két-
nyelvű, de van köztük háromnyelvű is.

Hol tudják a turisták, átutazók eze-
ket a kiadványokat beszerezni, ill. hol
juthatnak konkrét, naprakész informá-
ciókhoz?

– Tavaly adtuk át a turisztikai infocent-
rumot, az idén pedig pályázat útján sike-
rült megfelelő munkatársat találni az iro-
dába. 2004-ben Váccal írtunk alá egy szer-
ződést, melyben – többek között – az ide-
genforgalmi együttműködésünk alapjait is
lefektettük. Igaz, pályázatunk egy közös
idegenforgalmi információs iroda létreho-
zására nem volt sikeres, de a későbbiekben
újra próbálkozunk.

A közelmútban Vác, Selmecbánya és
Ipolyság polgármestere hármas idegen-
forgalmi szerződést írt alá. Konkrétan
milyen céllal?

– A váci és selmecbányai polgármes-
terrel aláírt hármas idegenforgalmi szerző-
dés a következő területekre határoz meg
konkrét aktivitásokat: kirándulások, tu-
risztikai körutak és tanulmányi kirándulá-
sok szervezése, közös, az idegenforgalmat
propagáló kiadványok megjelentetése, az
interneten is elérhető közös adatbázis lét-
rehozása, aktív együttműködés a három
idegenforgalmi információs iroda között.

A távlati tervek között is szerepel az
idegenforgalmi fejlesztés?

– A közelmúltban uniós pályázat révén
sikerült pénzt szerezni Ipolyság település-
fejlesztési tervének kidolgozására. Ebben
a jövőre elkészülő dokumentumban  szin-
tén kiemelkedő szerepet szánunk a turiz-
musnak és az idegenforgalomnak.

Még egy megjegyzés az idegenforga-
lomhoz. Városunk több, idegenforgalom-
mal kapcsolatos bemutatón, kiállításon
szerepelt, ahol Ipolyság mellett a régiót is
bemutattuk. Már másodszor voltunk a Vá-
ci Városi Vigalom vendégkiállítója: önálló
pavilonban mutattuk be Ipolyságot, mond-
hatom, nagy sikerrel.

A szociális gondoskodás terén is po-
zitív irányban mozdultak. Sikerült min-
den rászoruló részére biztosítani a meg-
felelő, törvényekben meghatározott
gondoskodást?

– Ipolyságon a 195/1998 sz. törvény
értelmében továbbra is biztosítjuk a rászo-
rultak szociális gondozását, különös fi-
gyelmet szentelve azon polgártársainknak,
akik károsodott egészségi állapotuk miatt
mások segítségére szorulnak. Ezt a gondo-
zószolgálatot a rászorult bizonyos mérték-
ben téríti, megfizeti. A mai naphoz egyet-
len olyan igény sincs, amelynek ne tettünk
volna eleget, így 39 gondozó gondoskodik
45 rászorultról. Mivel az idősek aránya
egyre nő, a város vezetése mérlegeli egy
szociális otthon /vagy idősek otthona/ lét-
rehozását a városban. E célból először a

megszüntetett Ľ. Štúr utcai óvoda épülete
került szóba. A képviselő-testület ezt a vál-
tozatott elvetette, s egy tanulmány kidol-
gozását javasolta, mely mérlegelné a Jan-
ko Kráľ utcai volt iskolai objektum egyik
pavilonjának átépítését nyugdíjasotthon-
ná, ill. felmérné az érdeklődést egy ilyen
létesítmény iránt, melyben 70 rászorult
idős embert lehetne elhelyezni. Konkrét
döntést ez ügyben már az új önkormány-
zatnak fog kelleni hozni.

Többször olvastunk-hallottunk kü-
lönféle gyűjtésekről, adományok osztá-
sáról.

– 2005 decemberében, majd 2006 feb-
ruárjában és júniusában a helyi egyházkö-
zösségekkel együttműködve használt ruha,
lábbeli és játékok gyűjtését kezdeményez-
tük a rászorult családok részére. Állítom,
mindhárom sikeres volt, sok adakozó ren-
geteg használható holmit és játékot jutta-
tott el a rászorultaknak. A közeljövőben
ismét tervezünk hasonló gyűjtést.

Az idős vagy beteg embereknek sok-
szor gondot okoz az étkeztetés biztosí-
tása is. Sikerült erre valamilyen megol-
dást találni?

– Jelenleg a kórházzal együttműködve
igyekszünk megoldani azon öregségi vagy
rokkant nyugdíjas személyek étkeztetését,
akik semmilyen más formában ezt nem
tudják megoldani, mert egészségi állapo-
tuk miatt mások segítségére vannak utalva.
Eddig 33 érdeklődő jelentkezett. Az 50
korona előállítási költségű ebéd árából –
a rászorult nyugdíjának nagyságától füg-
gően – a város 10-16 koronát térítene.

A szűkös anyagi körülmények között
élő rászorultaknak sokszor jól jön az
egyszeri anyagi juttatás is.

– A városi költségvetésben minden év-
ben kitagoltunk bizonyos összeget a rászo-
rultak egyszeri pénzügyi megsegítésére.
Ezt a támogatást a rászorultak igénylése,
kérvénye alapján hagyja jóvá az önkor-
mányzat illetékes bizottsága iskolai tan-
szerek, ruházat, tüzelő vagy gyógyszerek
vásárlására. Az idén 132 000 koronát osz-
tottunk szét, ami 10 %-kal több az előző
évek összegénél.

Az utóbbi időben szinte kéthetente,
havonta hallunk nyugdíjasklubos össze-
jövetelekről, kirándulásokról.

– A könyvtár mellett létrehoztunk egy
új nyugdíjasklubot, mely kéthetente rend-
szeres klubösszejöveteleket is tart az ér-
deklődő nyugdíjasoknak.

Köszönöm a válaszokat.
Štrba Péter

Válaszol Lőwy János mérnök, Ipolyság polgármestere
/Befejezés az 1. oldalról/
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Az MKP Ipolysági Alapszervezetének szeptember 29-i jelölő
közgyűlése úgy döntött, hogy nem lép választási koalícióra sen-
kivel.

A jóváhagyott képviselőjelöltek: Bélik György, Bóna Zsolt,
Cseri Ilona, Danis László mérnök, Gál Milan mérnök, Kapa
Sándor, Korpás Pál, Kovács András, Moys Erich, Orbán De-
zső mérnök, Oros Zoltán, Pálffy Dezső, Pénz László mérnök.

Zachar Pál mérnök, akit a közgyűlés szintén jelölt, vissza-
lépett a jelöléstől.

Polgármesterjelölt: Bélik György.
A taggyűlés tagokat is delegált a választási bizottságokba, ill.

megbízta az elnökséget a hiányzó tagok pótlására.
-b-

A HONTI CORVIN KÖR
minden héten csütörtökön

Zolcer Erika és Holló Magdolna tanítónők vezetésével
MESEHÁZ címmel

játékos rendezvényt készít az 1–4. osztályos tanulók részére
az Ipolysági Városi Könyvtár gyermekirodalmi részlegén.

Az első rendezvényre október 12-én 14.30 órakor kerül sor.
Mindenkit szeretettel várunk.

Érdeklődni lehet a következő telefonszámon: 0902-281522.

Testvérgyülekezeti találkozó Ipolyságon

Az idősek világnapja,
ill. az idősek iránti tisztelet hónapja alkalmából
Ipolyság és a régió minden idős polgárának

sok boldogságot és jó egészséget
kíván

Lőwy János mérnök, Ipolyság polgámestere
és a város önkormányzata.

Az ipolysági református
keresztyén gyülekezet és a
váci felsővárosi református
gyülekezet testvéri kapcsola-
ta már több mint ötéves. A
személyes kapcsolatok, ba-
rátságok mellett évente egy-
szer közös istentiszteleti al-
kalmon és szeretetvendég-
ségben is találkoznak. A ta-
valyi találkozó színhelye Vác
volt, az idén szeptember 24-
én az ipolysági gyülekezet
fogadta az 50 váci vendéget.

A Csemadok-székházban
frissítőkkel várták a testvére-
ket, majd a közeli templomba
vonult a csaknem 100 főnyi
hívő.

A vendégeket Oros Zol-
tán ipolysági gondnok és Izs-
mán Jónás lelkipásztor üd-
vözölte. Fónagy Miklós váci
lelkipásztor, esperes köszö-
netet mondott a testvéri fo-
gadtatásért, majd egy díszkö-
tésű Bibliát adott át – a két
gyülekezet kapcsolatának
jelképeként – az ipolysági
lelkésznek.

Az igét Izsmán Jónás hir-
dette a Mt 5,14 alapján: „Ti
vagytok a világ világossága.
Nem rejthető el a hegyen é-
pült város.” Az igehirdető az
őskeresztyének Krisztusba
vetett szilárd hitét állította

példaképül hallgatóságának.
Az ő értékrendjükben Krisz-
tus volt az első helyen. Saj-
nos, napjaink keresztény vi-
lágában általában az egyéni

törekvések, célok kerülnek
előtérbe. Felvetette azt a kér-
dést is, vajon tudjuk-e úgy
szeretni egymást, mint az el-
ső keresztények. Hangsú-
lyozta, hogy a jézusi tanítást
nem elég ismerni, hanem a
mindennapi életben gyako-
rolni kell. A testvérgyüleke-
zeti találkozó jó alkalom a
szeretet örök varázsának va-

lóságos megítélésére és az
emberi kapcsolatok elmélyí-
tésére. Az igehirdető arra is
felhívta a figyelmet, hogy a
szeretet evangéliumát min-

den lehetséges alkalomkor
terjeszteni kell.

Az istentisztelet után a két
gyülekezet hívei közös ebé-
den vettek részt a Sznf utcai,
közelmúltban megnyílt étte-
remben.

A délután folyamán Pá-
linkás Tibor múzeumvezető
kalauzolta a vendégeket a
Honti Múzeum kiállítóter-

meiben, valamint a Menora
Saag Centrum Artisban, Ku-
tak Adrienn keramikus kiállí-
tásán.

Kis Csongor váci gond-

nok búcsúgondolataiban újra
megköszönte az ipolyságiak
forró testvéri szeretetét, és
váci látogatásra hívta meg ő-
ket.

A krónikás megjegyzése:
ez a találkozó egyúttal ékes
bizonyítéka Ipolyság és Vác
egyre bővülő testvérvárosi
kapcsolatainak is.

Korpás Pál

Jelölő MKP-közgyűlés
Ipolyságon
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Az idei nyár Ipolyság cser-
készei számára ismét telve volt
meglepetéssel és jobbnál jobb
programokkal. A nyarat a július
24-e és augusztus 2-a között
megrendezésre került csapattá-
borral kezdtük Ipolyfödémes
határában. 10 napra belecsöp-
pentünk Palócia világába, ahol
felidéztük, miként éltek felme-
nőink az 1500-as években.
Koncz Ambrus kisbíró történe-
tén keresztül megtudtuk, milyen
volt az igazi palóc falusi élet.
Volt ott minden: falujárás, meg-
csapás, fürdés, kirándulás és,
persze, nem hiányozhatott az
igazi palóc menyegző, lakoda-
lom sem.

Augusztus 10. és 16. között
csapatunk vízi cserkészei ismét
részt vettek a hagyományos
nyári vízitúrán, melyre idén a

Október 1-je az idősek világ-
napja, sőt egész október az idő-
sek hónapjává terebélyesedett.
Ilyenkor mintha megsokszoro-
zódna az öregek felé áradó sze-
retet. E sokat megélt generáció
tagjai közül egyesek szellemi
frisseségük teljében családjuk-
ban élnek és élvezik, hogy szük-
ség van még rájuk. Mások kor-
ral és kórral küszködve szociális
otthonok lakójaként tengetik
mindennapjaikat, s legfeljebb
egymással beszélhetik meg, va-
jon szereti-e még az unoka a di-
ós vagy kakaós palacsintát, amit
egykor a nagyi sütött, s kíváncsi
lenne-e még a nagyapa horgász-
történeteire, hogy mekkora pon-

Az Ipolysági Városi Könyv-
tár irodalmi kávéházi rendezvé-
nyén szeprember 21-én bemuta-
tásra került városunk legújabb
helytörténeti kiadványa, mely a
25 rokov Dní kultúry v Honte –
A Honti Kulturális Napok 25
éve címet viseli. Ezt a kétnyelvű
kiadványt az önkormányzat adta
ki az ez évi 25. Honti Kulturális
Napok alkalmából, melynek ke-
retében szeptember 14-én Bélik
György, városunk alpolgármes-
tere mutatta be először. A kiad-
ványt a Honti Múzeum munka-
társa, Bendíkné Szabó Márta,
Pálinkás Tibor múzeumvezető

Könyvbemutató

A Honti Kulturális Napok 25 éve
és Štrba Péter állította össze.

A kávéházi rendezvényen
Bendík Márta beszélt a könyv
születéséről. Elmondta: sok mun-
kába került, míg a régi dokumen-
tumokat összegyűjtötték, feldol-
gozták és közzétehették. Ennek
a munkának a könyv megjelené-
se után sincs vége, mivel újabb
és újabb visszajelzések érkez-
nek a múzeumba, és a honti na-
pos rendezvényekről dokumen-
tumokat, fényképeket ajánlanak
fel archivalásra az emberek.

E rangos kulturális esemény-
sorozat már régen túlnőtte váro-
sunk és régiónk határait. Ez a
történelmét feltáró kiadvány is
hozzájárult ahhoz, hogy az idei,
25. HKN még tartalmasabb és
értékesebb legyen.

A könyvbemutató résztvevői
a zsinagógában látható A Honti
Kulturális Napok 25 éve című ki-
állításon az eredeti dokumentu-
mokat is megtekintették.

Solmoši Márta

Morva folyón került sor. Olo-
moucban /Csehország/ szálltunk
vízre, és 240 folyamkilométer
leevezése után Pozsonypüspö-
kiben kötöttünk ki. A sajátos
cseh kultúra és a Morva folyó
egyedi élővilága felejthetetlen
élményekkel gazdagított ben-
nünket.

Augusztus 28. és 31. között
a legkisebbeké volt a főszerep.
A nyitragesztei kiscserkészta-
nyázáson Aprajafalva lakói is-
mét túljártak Hókuszpók eszén,
és Törppapával együtt felfedez-
ték a gímesi vár csodálatos kör-
nyékét.

Mindemellett gőzerővel ké-
szültünk a szeptemberi országos
akadályversenyre és métabaj-
nokságra, ahol idén is helytáll-
tunk, és méltóképpen képvisel-
tük városunkat. ZP

Október 1. –
az idősek világnapja

tyot fogott ki a tóbol. Persze,
nem lehet általánosítani, hiszen
ha szociális otthon lakója lesz
valaki, ez nem jelenti feltétlenül
azt, hogy a család is megvonja
tőle a szeretetet. Nem, s ezt én
és munkatársaim bizonyíthat-
juk, mert naponta tapasztaljuk,
átéljük.

Ezért az idősek hónapja al-
kalmából kívánok minden ősz-
hajú nagymamának és nagypa-
pának szerető gondoskodást
szeretteiktől és erőt adó sok csil-
logó szempárt az unokáktól.

Vida József
a Szántói Nyugdíjasotthon

igazgatója

Az idei nyár...
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Az első összejövetelre 2006.
január 23-án délelőtt került sor
a könyvtárban. A rendezvény
vendége Ipolyság város polgár-
mestere, Lőwy János mérnök
volt, aki városunk gazdasági,
kulturális, egészségügyi és
sportéletének eredményeiről,
gondjairól beszélt, majd a kiala-
kult párbeszéd folyamán vála-
szolt a nyugdíjasok kérdéseire.

Február 7-én Korpás Pál
nyugalmazott tanár, városi kép-
viselő, az önkormányzat kultu-
rális és oktatási bizottságának
elnöke találkozott a nyugdíja-
sokkal. A város társadalmi és
kulturális életét felvázoló érde-
kes és tartalmas beszámolót be-
szélgetés követte, amelyben
időszerű társadalmi és kulturális
kérdések kerültek terítékre.

Két héttel később, február
21-én Kiss Sándor méhész volt
vendégünk, akinek mélyen átélt
érdekes előadása nagyon megra-
gadta a jelenlévők figyelmét. A
tanulságos előadás mindenkit
beavatott a méhek gyűjtőtevé-
kenységébe és csodálatos, szer-
vezett életébe. A jelenlévők a
bemutatott méhtermékeket meg
is vásárolhatták. A találkozó
mézborkóstolóval végződött.

Emlékeinkből
táplálkozunk

A könyvhónap kapcsán már-
cius 7-én Danis Ferenc mér-
nök, Ipolyság egyik kiemelkedő
személyisége, a város krónikása
volt a nyugdíjasklub vendége.
Nevéhez számos helytörténeti
munka kötődik: Ipolyság, a ha-
tár menti város; Egeg; 100 éve
alakult a Hontvármegyei Múze-
um Társulat; Ipolyság – a zsidó-
ság története és emlékei; Az Ipoly-
sági Mezőgazdasági Műszaki
Középiskola története; és a leg-
újabb, 2005-ben megjelent Šahy

– Ipolyság című két könyve.
Danis Ferenc a helytörténeti

munkát még az 1970-es évek-
ben kezdte, amikor azt tapasz-
talta, hogy diákjai keveset tud-
nak szüleik, nagyszüleik koráb-
bi életmódjáról, nem ismerik a-
zokat a szerszámokat, amelyek-
kel a földeken dolgoztak. Ezért
meghirdették az Ismerd meg a
múltat, építsd a jövőt megneve-
zésű pályázatot. A diákok gyűj-
téséből létrehoztak egy iskolai
múzeumot, amelyet 1990. má-
jus 25-én adtak át. A gyűjte-
mény legnagyobb része később
az ipolysági Honti Múzeumba
került.

Az emlékeinkből táplálko-
zunk, és az idős ember jobban
emlékszik a múltra, mint a je-
lenre, elmélkedett Danis Ferenc.
Részletesen felidézte a város
történetét, felvázolta fejlődését,
elemezte a 20. század jelentős
eseményeit, a városiasodás kez-
detét. Kitért az elmúlt évtizedek
gazdasági fejlődésére, a város
nevezetes épületeinek, intézmé-
nyeinek bemutatására. Felidézte
az elmúlt évtizedek városi kró-
nikásait is. Kiemelte Petrovič ne-
vét, aki 1950-ig részletesen fel-
dolgozta a város történetét. Vé-
leménye szerint az 1950 és 1989
közötti időszak krónikájából hi-
ányzik „az ember szerepének jel-
lemzése”. Danis Ferenc 1989-
től feldolgozta, 1997-től pedig
írja a város krónikáját.

A találkozó végén az előadó
a vendégeknek dedikálta Ipoly-
ság című könyvét.

Március 21-én dr. Kolev Ad-
rienn, a városi hivatal oktatás-
ügyi, kulturális, ifjúsági és sport-
osztályának vezetője látogatta
meg a nyugdíjasokat, hogy elbe-
szélgessen velük az általa fel-
ügyelt részleg és intézmények
tevékenységéről.

Jubiláló iskola,
jubiláló borverseny

Április 4-én Petrezsél Tibor
mérnök, az Ipolysági Össze-
vont Középiskola /a volt mező-
gazdasági szaktanintézet/ igaz-
gatóhelyettese látogatott el a
nyugdíjasklubba, aki 1984 no-
vemberétől az intézmény tanára,
1991-től pedig igazgatóhelyet-
tese. Számos szakmai verseny,
rendezvény, mezőgazdasági ki-
állítás szervezője. Közreműkö-
dött az első ipolysági borver-
seny megrendezésénél is 1992.

április 23-án.
Petrezsél mérnök ismertette

a jelenlévőkkel az iskola rövid
történetét, majd rátért a 15 évvel
ezelőtt indított borverseny idei
értékelésére. „Ebben az évben
immár 15. alkalommal rendez-
tük meg az Ipoly menti borver-
senyt. Örömmel tölt el az a tu-
dat, hogy a környék szőlészei-
borászai már előre készülnek,
várják a verseny kiírását, hogy
szakmai zsűrivel mérettessék
meg boraikat. A propagáció fon-
tos momentuma, hogy boraink
számos borkóstoló versenyen
vegyenek részt. Az idei verse-
nyen 59 termelő 122 bormintá-
val vett részt hazánkból, Ma-
gyarországról, sőt Ausztriából
is. A nemzetközi szakmai zsűri
14 arany, 66 ezüst és 31 bronz-
érmet osztott ki.”

A jelenlévők a találkozó be-
fejező részében részletesen
megismerkedhettek a borverse-
nyek szabályaival, és megkós-
tolták a 15. Ipoly menti bor-
verseny jó minőségű bormintáit.

Tavaly ősszel született egy képviselő-testületi határo-
zat, mely szerint az Ipolysági Városi Könyvtár mellett el
kell indítani egy városi nyugdíjasklub tevékenységét. Kö-
zös összefogással sikerült megszervezni a klubéletet, ami
a nyugdíjasok számára egy lehetőség az egymással való
találkozásra és az esetleges szabad idő hasznos eltöltésére.

A nyugdíjasklub életéből

Az április 18-án megtartott
rendezvény vendége ismét
Ipolyság polgármestere, Lőwy
János mérnök volt, aki ezúttal
beszámolt az időszerű város-
szépítési akciókról, új beruhá-
zásokról, a munkahelyteremtés-
ről. Megemlítette az új üzletek
létesítését, a vízvezetékhálózat
és a szennyvízcsatornák meg-
építését a homoki városrészen.

A kötetlen beszélgetés során
számos kérés, észrevétel és ja-

vaslat hangzott el a nyugdíjasok
részéről a város szebbé és kel-
lemesebbé varázsolása érdeké-
ben: az utak és járdák rossz ál-
laga, a motorosok zajos közle-
kedése, díjtalan parkolási lehe-
tőség biztosítása a nyugdíjasok
részére, új garázsok építése, a
városrendezési terv kibővítése
/fásítás az Észak lakótelepen/,
a Tesmagi út melletti járda terv-
dokumentációjának „előkerí-
tése” stb.

Közösen a szebb városért
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Nyári kirándulások

A nyári szünetben kirándultak a nyugdíjasok: július 1-jén
Nagymarosra, ahol nemzetközi nyugdíjas-találkozón vettek részt,
július 25-én Podhajskán a fürdőben jártak, augusztus 5-én pedig
Eger nevezetességeiben gyönyörködhettek a kirándulók.

Találkozás a galériában

Ünnepi találkozóra jöttek
össze a nyugdíjasok a Simonyi
Lajos Galériában, ahol Pokor-

ný Lajos amatőr festő jubile-
umi tárlatának képei között be-
szélgethettek a kiállítóval. A 75.
születésnapját ünneplő Pokor-
ný Lajos 1931. május 7-én szü-
letett Pozsonyban. 1945-től él
szüleivel Ipolyságon, ahol 1951-
ben érettségizett a gimnázium-
ban. A Lévai Járási Építési Vál-
lalat helyi üzemének volt a ve-
zetője 22 éven keresztül. 1982-
ben betegség miatt vonult nyug-
díjba. Festészettel kiskora óta
foglalkozik. eredetileg ecsettel
dolgozott, 1958-ban áttért az
olajfestészetre, 10 év múlva pe-
dig már „spachtlival” dolgozik.

Első kiállítása /Össz-szlová-
kiai Képzőművészeti Kiállítás/
1955-ben volt. Azóta több he-
lyen volt önálló vagy csoportos
kiállítása. Képei megtalálhatók
az USA-ban, Németországban,
Svájcban, a volt Szovjetunió te-
rületén, Finnországban, Japán-
ban, Magyarországon, ahol ez-
idáig 170 festménye lelt gaz-
dára. A találkozó napján 989.
festményén dolgozott.

Az összejövetel pohárkö-
szöntővel kezdődött, a gyer-
mekkori emlékek, a pályafutás
jelentősebb állomásainak fel-
elevenítésével folytatódott, majd
a jubileumi kiállítás festmé-
nyeinek megtekintésével zárult.

Sportolóval
a tornateremben

Május 24-én a T–18 sport-
csarnokban találkoztak a nyug-
díjasklub tagjai ifj. Gáspár

László asztaliteniszezővel, aki-
nek 2005-ben az elmúlt évtized
legjobb szlovákiai paralimpio-
nikja címet ítélték. 2004-ben
megnyerte a athéni paralimpia
álló versenyzőinek TT–10-es
kategóriáját. Sydneyben /2000/
olimpiai ezüstérmes csapatver-
senyben, Atlantában 1996-ban
csapatversenyben bronzérmes,
a nyílt kategóriában ezüstér-
mes. Tajvanon /2002/ világbaj-
noki aranyérmes csapatban, e-
gyéniben harmadik. Frankfurt-
ban /2001/ egyéniben két Euró-
pa-bajnoki bronzérmet szerzett.
Jelenleg eredményesen verse-
nyez a szlovák extraligában a
komárom–ipolysági csapatban.

A mozgássérült sportoló a
beszégetés alkalmával felidézte
pályafutásának nehéz körülmé-
nyeit, megemlítve a sok utazás
és a versenyek során szerzett él-
ményeit is. Ezek közül a leg-
szebb az athéni dobogó élmé-
nye, amikor 15 perc alatt felvil-
lant egész pályafutása.

Ami a terveit illeti: eredmé-
nyesen szerepelni a versenye-
ken /például az idei világbaj-
nokságon, majd a kínai para-
limpián/, nevelni a fiatal sporto-
lókat és szervezni a sportverse-
nyeket.

A legeredményesebb ipoly-
sági sportoló „éremgyűjtemé-
nyét” is megcsodálhatták a je-
lenlévők.

Múltunk emlékei

Az első félév utolsó találko-
zójára június 7-én került sor a
Honti Múzeumban, ahol Pálin-

kás Tibor múzeumvezető volt
a nyugdíjasklub vendége.

Röviden vázolta a múzeum

és a galéria küldetését és tevé-
kenységét. Kiemelte: a múze-
um küldetése a néprajzi értékek
megmentése. A galéria létezé-
sének fontossága a saját, tehet-
séges festőművészek bemutatá-
sa, menedzselése, a fiatal tehet-
ségek támogatása. A két intéz-
mény népszerűsíti a várost ide-
genforgalmi vonatkozásban is.

Fontos a múzeum kutatási

tevékenysége is, ami a néprajzi
táborok, régészeti kutatások,
ásatások, terepbejárások és új
régészeti lelőhelyek feltárásá-
ban valósul meg. A feltárt anyag
Ipolyságra kerül.

A beszélgetés végén a részt-
vevők megtekintették a múze-
um régészeti, helytörténeti és
néprajzi kiállításának anyagát.

A nyári kirándulások után
augusztus 9-én a Magyar Kö-
zösségi Házban Lőwy János
mérnök, Ipolyság polgármes-

tere és Lendvay Tibor, a Pong-
rácz Lajos Társaság elnöke volt
a nyugdíjasok vendége. A talál-
kozón felvetették az ifjúsági és
a nyugdíjasklub működésének
fontosságát, amit a városveze-

tés támogat. Lendvay Tibor
ismertette a Pongrácz Lajos
Társaság tevékenységét, amely
1991-ben a Rákóczi Szövetség
kezdeményezésére alakult, 1993
és 1997 között Ipolyság és Vi-
déke Alapítványként működött,
majd társasággá alakult, és fel-
vette a Pongrácz Lajos nevet.
2002-ben megvásároltak egy é-
pületet a Rotarides utcában, fel-
újították és bebútorozták a Ma-
gyar Közösségi Házat. Céljuk
a kulturális élet, az iskolák és a
civil szervezetek támogatása,
honismereti kirándulások, ren-
dezvények szervezése, emlék-
táblák és könyvkiadványok a-
nyagi támogatása.

Augusztus 30-án délután
Lőwy János polgármester gu-
lyáspartin találkozott a nyugdí-

Találkozók a Magyar Közösségi Házban

/Befejezés a 16. oldalon/

Balról: Lőwy János polgármester, Čerba Mária /a nők
nyugdíjasklubjának vezetője/ és Kajtor Pál /a férfi

nyugdíjasklub vezetője/
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jasokkal. Szőllősy Sándor /jobb-
ról/ és Pásztor Csaba kellemes
hangulatot teremtett a szórako-
zásra. Köszönet a polgármes-
ternek a találkozó támogatásá-
ért.

Szeptember 6-án Lendvay
István mérnök, az Ipolysági
Városi Hivatal elöljárója, aki
1985-től dolgozik a közigazga-

A nyugdíjasklub életéből
/Befejezés a 15. oldalról/

tásban, volt a nyugdíjasok ven-
dége. Beszámolójában áttekin-
tette a közigazgatás felépítését,
ismertette az ún. kompetenciós
törvény értelmében az önkor-
mányzatokra átruházott jogkö-
röket. A feladatok biztosítása
érdekében Ipolyság és a régió
18 településének önkormány-
zatai 2003. febr. 1-jétől ipoly-
sági székhellyel létrehoztak egy
közös községi hivatalt, mely in-
tézi az érintett települések lako-
sainak az építkezés, a környe-
zetvédelem, a szociális ügyek /
gondozószolgálat/ és az okta-
tásügy területén adódó ügyeit.

A beszámoló után lehetőség
nyílt a munkahelyteremtés, az
oktatás- és egészségügy idősze-
rű kérdéseinek megvitatására
is.

Szeptember 20-án dr. Šom-
ló Péter belgyógyász főorvos
találkozott a nyugdíjasokkal. A
beszélgetés kezdetén megemlí-
tette, hogy 1972-től tevékeny-
kedik Ipolyságon, és mindig a-
zon fáradozott, hogyan lehet a
kórházat fejleszteni. Tette ezt
mint kórházigazgató vagy az
igazgatótanács elnöke. Felvá-
zolta az 1990-től végrehajtott
reformokat, kitért napjaink bo-
nyolult helyzetére. Megemlítet-
te, hogy a nagykórházak felélik
a „kicsiket”. Emiatt gyakran e-
lőnytelen helyzetbe jutottunk.
Hangsúlyozta: az ipolysági ré-

giónak szüksége van kórházra.
Szerencsétlen dolognak tartja,
hogy az egészségügy érdeké-
ben nem tudnak megegyezni.

Az ipolysági egészségügyi
ellátás pillanatnyi helyzetét így

jellemezte: a kórház 2003-tól
mint nonprofit városi kórház
működik, ami azt jelenti, hogy
saját magának kell kigazdál-
kodnia a fenntartás költségeit.
Mint mondta: 2004-ben nagyon
veszteséges, 2005-ben kiegyen-
súlyozott gazdálkodás volt,
2006-ban kis veszteséggel zá-
ruló év várható. Ipolyságon je-
lenleg körorvosok, magán- és
szakorvosok működnek, és a
kórház mellett a HARMONY
és a COR intézmények biztosít-
ják az egészségügyi ellátást.

A nyugdíjasok részéről több
kérdés is elhangzott a kórház

jövőjét illetően. A válaszokból
kiderült, hogy a kórház jövője
közös összefogással biztosítha-
tó. A hasznos és időszerű talál-
kozó személyes orvosi tanács-
adással ért véget. Kajtor Pál

       Helyszín    Terület: m2 Leírása, jellemzése
Ipolyság, Sznf u.,         6764 épület- és telekeladás, a telek építkezésre alkalmas,
tulajdonlap: 1457 közművesítés a közelben, intravilán
Ár      –       megegyezés szerint
Kontaktus         – Slovnaft, a. s., 02/40554601, 0908212195,  ivana.strbova@slovnaft.sk

Ingatlaneladás (épület)

        Helyszín Terület: m2 Leírása, jellemzése
Ipolyság, Honti út,      290 kioszk eladása a tevékenység megszüntetése után
tulajdonlap: 1591
Ár      –       megegyezés szerint
Kontaktus         – Slovnaft, a. s., 02/40554601, 0908212195,  ivana.strbova@slovnaft.

Ingatlaneladás (épület, telek)

Jobbról: dr. Šomló Péter és Kajtor Pál

mailto:ivana.strbova@slovnaft.sk
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Szeptember 10-én befejező-
dött a Szlovák Gokartbajnok-
ság, melyen a 10 éves nagytúri
Jakab Sándor is részt vett a
Parilla géposztályban. Az idén
először állhatott a dobogó har-
madik fokára.

Az idei csak a második sze-
zonja volt a gokartosok között,

Szeptember 5-én először
szervezték meg Ipolyságon a
Kerekeken a rák ellen segély-
program helyi rendezvényét a
Szlovák Paralimpiai Bizottság,
a Szlovákiai Városok Uniója és
az AP Ügynökség támogatásá-
val. A kezdeményezők és meg-
valósítók /dr. Révész Angelika
és ifj. Gáspár László/ elmond-
ták, hogy a sport és mozgás esz-
közeit kihasználva szeretnének
támogatást és segítséget nyújta-
ni a mozgássérült és beteg pol-
gártársaink számára, ill. pénz-
ügyi támogatást szerezni a rák
elleni harchoz és kutatáshoz.
Konkrétan: egy Vawa Systém di-
agnosztizáló készülék megvásár-
lásához, mely időben kimutatja

Kerekeken a rák ellen Ipolyságon is

a ráksejteket, így nagyobb esély-
lyel lehet igénybe venni a korai
gyógyítási módszereket.

Ipolyság főterén mintegy
700 ember, főleg fiatal gyűlt
össze, hogy Robo Opatovský
dalénekes és kísérője /Roman
Mečiar/ bevezető dallamai után
meghallgassa Lőwy János mér-
nöknek, Ipolyság polgármeste-
rének nyitóbeszédét. A két éne-
kes a Molitas Čadca nagytúri
kirendeltsége és az ipolysági
Sleziak  Malom és Pékség tá-
mogatásával lépett fel.

A Fő téri rendezvény két je-
les ipolysági paralimpikon rész-
vételével zajlott: Bogdan Ist-
ván az 1992-barcelónai para-
limpiai játékokon szerzett

bronzérmet gerelyhajításban,
diszkoszvetésben és súlylökés-
ben hatodik lett; ifj. Gáspár
László a 2004-es athéni para-
limpián szerzett aranyérmet
egyéni asztaliteniszben.

A rendezvény második felé-
ben a „kerekek” jutottak szó-
hoz: a polgármester és a két o-
limpikon vezetésével a tömeg

végigkarikázott a Janko Kráľ
utcai lakótelepen. Visszatérve a
főtérre még meghallgattak né-
hány dalt, majd a konferálok
megköszönték a résztvevők a-
nyagi és erkölcsi támogatását.

És a kézelfogható ered-
mény? A Kerekeken a rák ellen
IV. évfolyamának ipolysági ren-
dezvényén 22 366 korona ado-
mány gyűlt össze, amit a város
még 5000 koronával megtol-
dott.

-š-

Velünk, de mintha rajtunk kívül, élnek egészségkároso-
dott emberek. Közülük is talán legvédtelenebbek az értelmi
fogyatékos gyerekek és szüleik.

Segítő szándékkal született a gondolat: létrehozni egy
gyógypedagógiai, ill. logopédiai tanácsadót, mely 2006 ok-
tóberében kezdi működését. Célunk: segíteni a fogyatékos
gyerekeket Ipolyságon és környékén. Ugyancsak segítséget
nyújtunk a szülőknek az iskola, illetve élet adta problémák
megoldásában, hogy a fogyatékos gyerekek is megtalálhas-
sák életük értelmét és helyüket a társadalomban.

Tanácsadónk együttműködik az e téren hozzánk forduló
óvodák és iskolák pedagógusaival is.

Legyünk nyitottak azon embertársainkkal szemben, akik
támogatásunkra és segítségünkre szorulnak!

Tegyünk érte, hogy ők is boldogok lehessenek.

ezért nehéz volt felvennie a ver-
senyt azokkal, akik már 5-6 éve
versenyeznek, de a szezon vé-
gére mégis a legjobbak közé
küzdötte fel magát.

Gratulálunk, és a jövő sze-
zonra még jobb eredményeket
és balesetmentes versenyzést
kívánunk. -jš-az Ipolysági Speciális Alapiskola és

Óvoda mellett (tel.: 036/7411135)
Rákóczi u. 1., Ipolyság /93601 Šahy/

Gyógypedagógiai tanácsadó 

A tízéves Jakab Sándor sikere

Balról: ifj. Gáspár László, Bogdan István és Lőwy János
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T ü s k é k Pillanatképek – szavakban

Szeptemberben bizony – eb-
ben különösen – még erőtelje-
sen és fantáziaserkentően nyíl-
tak a kerti virágok. Habár ez a
hónap szűkölködött a csapa-
dékban, mégis jól tartotta magát
– általában – a fák és bokrok
lombja. A virágok jellegzetes
színei is élénkebbek voltak – a
nyári tartós hőség és a tavaszi
csapadékdömping bizony ala-
posan fakított.

A kertekben – a selejtes pél-
dányok lehullása után – méz-
édesre érlelődött az őszibarack,
a körte stb. A szőlőt – bizonyos
tőkéken – töppesztette a vízhi-
ány, de az őszi gombabetegsé-
gek is „fogyasztották” a termést.

Ritkaságszámba megy az u-
tóbbi évtizedekben, hogy az u-
borkaszár több példánya még
szeptember közepén is /június-
tól/ élvezhető terméssel örven-
deztette meg a kertészt.

A kifeslett diót is alig kell
szárítani – a fán érett meg téli
tárolásra. Egy kis eső meg az
erősebb szél gyorsabban lesegí-
tené a földre. Úgy látszik, a ter-
mészet a varjaknak is kedves-
kedni akar.

Ipolyunk a koraőszi zöld
színben pompázik, a vízállása
igencsak alacsony, így szemet
szúr – kellemetlenkedve – a
mederfenékre leragadt szemét:
műanyagedények, gumiabron-
csok, festékdobozok. A tovább-
sorolás bizonyára már fölöttébb
ingerlő lenne.

Összegezve: szeptemberünk
gyönyörű hónap volt. Ránk is
fér, hiszen gázdrágítással ijeszt-
getnek az illetékesek.

*
Október másodikán a külön-

böző csatornákon érkezett hí-
rek szerint Szlovákiában az u-
tóbbi napokban ad acta tettek
több „magyar” ügyet, például a
Malina Hedvig vagy a Pozsony-
ban megesett magyarországi
turistavezetőkkel szembeni
rendőri eljárást. Ezek szerint te-
hát semmi sem történt, illetve a
szlovák hatóságok keze tiszta.
Megszoktuk, hogy nálunk sok

hasonló eset jogkövetkezmé-
nyek nélkül zárul.

*
Szeptember 5-én a Szlovák

Televízióban arról hallottunk,
hogy a besztercebányai megyei
hatóságok nem tudják meglelni
a jogi módját, hogyan menesz-
szék egy besztercebányai gim-
náziumból a szélsőséges nacio-
nalista nézeteiről ismert Marián
Kotlebát, a Szlovák Testvériség
vezetőjét, aki többször is szem-
beszegült a szlovákiai hatósá-
gokkal agresszív viselkedésé-
vel. A tétovázó tiszségviselők-
nek javaslom: kérjenek taná-
csot Eva Slavkovská volt okta-
tási minisztertől vagy Miroslav
Pius úrtól. Ők 1995-ben és 1997-
ben villámgyorsan intézkedtek
– jogi bizonytalankodás nélkül
– magyar iskolaigazgatók és
pedagógusok elbocsátásáról.

*
Szeptember 6-án – végre –

lekaszálták Ipolyság és Százd
között az útszéli gyomdzsun-
gelt. Valószínűleg csak most
kapott dotációt az illetékes út-
kezelőség. Hogy milyen a gyo-
mok magvetésének eredménye,
arra majd a következő tavasszal
derül fény.

*
A Billa áruházlánc 2006.

szeptember 27-én hivatalosan
megnyitotta ipolysági üzletét.
Egy nappal később a vásárlók
is igénybe vehették szolgáltatá-
sait. Reményeink szerint ezzel
nemcsak mennyiségi, hanem
minőségi változás is lesz ré-
giónk üzlethálózatában.

*
A Vajanský utcai, gyalogo-

sokra is mérhetetlenül veszé-
lyes kátyús út hiába várja a si-
mító aszfaltot. Az illetékesek
már hosszú ideje minden lakos-
sági kérelmet falra hányt borsó-
ként kezelik. Ha országos ügy-
ről lenne szó, nyugodtan mond-
hatnánk, hogy nincs meg a kellő
politikai akarat. Ebben az eset-
ben nem tudnám megmondani,
hogy milyen akarat hiányzik.

/ás/

Úgy döntöttem, lemondok
az újságolvasásról. Ha már vá-
lasztanom kell saját tapasztala-
taim és a szájbarágós vélemé-
nyek között, hát ragaszkodom
a privát badarságaimhoz. Az
eredmény változatlan marad.
Nem értem az egész piacgazda-
sági rendszer működését és
punktum. Pedig becsülettel át-
tanulmányoztam kedvenc napi-
lapom témába vágó elemzéseit,
mi több, az a /kényszer/képze-
tem támadt, hogy – talán – ér-
tem, mi a dolgok lényege. Ám
ha leteszi az ember gyereke az
újságot, s elballag egy zöldsé-
geshez, rögvest kiakad az esze
kereke. Logika ide, elemzés o-
da, az árak egy misztikus világ
létéről tanúskodnak. Merthogy
asztrál síkon mozog az árkép-
zés, földhöz ragadt paraszti el-
me számára felfoghatatlan sza-
bályok szerint. Gondolná u-
gyanis a mezei polgár, hogy
nyár derekán szezonja van a
gyümölcsnek, zöldségnek, te-
hát olcsóbban juthat hozzá,
mint télvíz idején. Fatális téve-
dés! Nálunk, kérem, szezonja
már csak az áremelésnek van.
Almát, körtét, paradicsomot,
hírből is alig ismert gyümölcsö-
ket egész évben vásárolhat a
kuncsaft, természetesen a for-
galmazó számára előnyös vétel-
ár mellett. A világ másik végé-
ről hozott akármit még csak
nem is kilóra, hanem darab-
számra árulják, hogy ne szúrjon
annyira szemet az irgalmatlanul
magas ár. A rutinosabb vásárló
egy percet se csodálkozik rajta,
legfeljebb nem veszi meg. Mi-
nek venné? A családnak egy da-
rab nem elég, többre nem telik,
nézegetni meg lehet az üzlet-
ben, ráadásul ingyen. Sőt! Egy
kis szerencsével még meg is
szagolhatják! Elég luxus az ne-
kik, nem vezet jóra a túlzott fa-
lánkság. Kinyílik viszont a kis-
ember zsebében a bugylibicska,
mikor látja, hogy az alma, ká-
poszta, petrezselyem ára vetek-
szik a külhoni bigyók árával. És

nem csak télidőben! Míg meg-
rökönyödve bámulja a tetsze-
tős, de méregdrága terménye-
ket, képtelen szabadulni a bű-
nös gondolattól, miszerint vele
fizettetik meg más országok ag-
rárgazdasága, valamint a szállí-
tók és kereskedők összes költ-
ségét. De még a hazai mezőgaz-
daság leépítését is!

Felbőszülve az uzsoraára-
kon, kiviharzik inkább a piacra.
Vesztére. Noha csupán egy kis
leveszöldségre vágyik, egyből
shakespeare-i magaslatokba
emelkedhet: hát te is, fiam,
őstermelő? Minthogy a kofák
„brutusabbak” az üzletláncnál.
Írhat az újság minőségről, já-
rulékos költségekről amit akar,
az árusok vígan „rávernek” a
profi kereskedők tarifáira. A
nagykereskedőktől tudj’isten
miféle engedélyek alapján vá-
sárolt, bolti minőségű árut kíná-
lók díjszabását még csak érti a
kispénzű vásárló, de örök rej-
tély marad előtte, hogy a falusi
háztartás feleslegével piacozók
sokszor selejtnek is hitvány
portékája mitől drága, mint a
muzsikaszó.

Mire a sarokba szorított há-
ziasszony megvásárolja a zupá-
nak valót, gondolatban tutira
leszedi a keresztvizet a teljes
honi agrárágazatról, a trágya-
termelő tehéntől kezdve az irá-
nyító miniszterig. Az ország jól
fizetett szakembereket tart,
csak hogy elmagyarázzák, mi-
ért nem lehet országhatáron be-
lül gyümölcsöt és zöldséget ter-
meszteni. Illusztrációként elha-
nyagolt gyümölcsösök, parla-
gon heverő kertek, szőlők,
szántók szolgálnak. Bizonyára
megváltozna a helyzet, ha a
megfelelő fórumon az ügyele-
tes illetékes rábuhintana az asz-
talra, hogy aszongya: Apikáim,
míg a gubancot meg nem old-
játok, náne lóvé, nincs fizetés.

Nos, híre lenne a dolognak,
mint a tatárjárásnak. Lehet, hogy
az újságolvasásról mégsem
mondok le. B. Szabó Márta

Lemondok az újságolvasásról
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N o r m á l i s ?

Szeptemberi receptajánló

A köznyelv szerint a tévé ablak a világ-
ra. Nos, ha ez így van, néhány műsor kap-
csán azt szeretném, ha inkább vakablak
lenne.

A múltkor az egyik adón napokkal előre
azzal csigázták az érdeklődésünket, hogy
nem mindennapi extrém dolgokat fogunk
majd egy késői órában látni. Aztán eljött
a beharangozott műsor, és akkor estünk
csak igazán pofára. Mit mondjak, extrém-
nek éppen extrém volt, az igaz, de enyhén
szólva a belem jött ki tőle. 4-5 pszicholó-
gusra /vagy inkább pszichiáterre/ érett e-
gyén szerepelt a műsorban, akiknek láttán
erősen kételkedni kezdtem emberi mivol-
tukban. Egyebek közt saját gatyájukba
vagy egy fürdőszobai felszereléseket for-

A magyar konyha egyik jellemzője –
szerintem – a rengeteg, ízesebbnél ízesebb
leves. Ennyire változatosan, ily sokféle-
képp elkészítve, minden alkalomhoz illően
étvágygerjesztően főzve tán egyetlen más
nemzet étlapján sem szerepel. A sikeréhez
nagyban hozzájárulnak a finom levesbe-
tétek. Mondjuk a kelkáposztagombóc.
Szokatlannak tűnik mint levesbetét, de na-
gyon finom.

Elkészítéséhez egy lábasban kevés zsí-
ron, esetleg olajon megpárolunk egy ki-
sebb fej felaprított vöröshagymát, ráte-
szünk 15-20 dkg apróra vágott kelkáposz-
tát, s puhára pároljuk. Hagyjuk kihűlni,

galmazó üzlet által eladásra kínált WC
kagylóba csináltak bele, levizelt hógolyót
fagylaltként fogyasztottak el, stb., stb. Azt
hittem, nem jól látok, de – sajnos – ez
ment. A beharangozott szenzációk helyett
gyomorpróbáló debilitást kaptunk. Azt hi-
szem, az az ember sem volt normális, aki
ezt a szemetet az adó műsorára tűzte.

Szintén a közelmúltben volt Budapest-
nek egy nagyon szomorú hétfője. Igen, az
MTV ostromára gondolok. Szinte az egész
estét a tévé előtt töltöttem, és kapcsolgat-
tam csatornáról csatornára, hogy mi is lesz
ennek a vége. Három adó majdnem az e-
gész estét ennek az eseménynek szentelte.
Szinte percenként mutatták élőben az
MTV ostromát, kivéve két adót. Nem hi-

hozzáadunk egy egész tojást, sót, borsot,
ételízesítőt, kevés majorannát, fele-fele a-
rányban megszórjuk annyi liszttel és zsem-
lemorzsával, amennyit a tészta felvesz. Vi-
zes kézzel gombócokat formázunk belőle
– így nem ragad a kezünkhöz –, zsemle-
morzsában meghempergetjük, kifőzzük.
Kitűnő betét zöldségleveshez, húsleveshez
egyaránt. Ha zöldséglevest készítünk, ak-
kor belefőzzük a levesbe, húslevesnél
vagy egy kisebb mennyiségű levessel főz-
zük, s úgy tálaljuk, vagy pedig sós vízben
főzzük ki, de akkor már külön tálkában
adjuk az asztalra.

Készíthetünk utána egy kevés zöldbor-

sós-kukoricás aprópecsenyét: négy sze-
mélyre 40 dkg sertéshúst számítunk. A húst
csíkokra vágjuk, 10-15 dkg húsos, ap-róra
vágott füstölt szalonnát zsírjára pirí-tunk,
rákockázunk egy nagy fej hagymát, 1-2
gerezd fokhagymát, ezt is megpirítjuk,
rádobjuk a sertéshúst, ízesítjük sóval,
borssal, kevés bazsalikommal vagy más
zöldfűszerrel /ki mit szeret: lehet ez példá-
ul kakukkfű, lestyán, oregánó, rozmaring/,
megbolondítjuk egy deci jóféle fehérbor-
ral (ne feledjük: a palack bor maradéka a
szakácsnak jár), és puhára pároljuk. Mikor
a hús már majdnem megpuhult, hozzá-
adunk egy-egy konzerv zöldborsót és ku-
koricát, majd együtt összeforraljuk, rövid
lére sütjük. Vegyes körítéssel, azaz főtt
burgonyával, párolt rizzsel tálaljuk. Mivel
ilyenkor biztosan minden háztartásban a-
kad egy kevés friss káposztasaláta, hát sa-
vanyúságnak ezt ajánlom.

Jó étvágyat kívánok.
Rakyta Róbert

szik el, melyik kettőt. Az MTV 1-et és az
MTV 2-t. Az ő adójukon különféle érdek-
telen riportműsorokat sugároztak, míg a
többi azon versenyzett, melyikük tud
újabbat mutatni a csőcselék dühöngéséről.
Az MTV kapuját döngették, az ő ablakai-
kat verték be, és ők nem tudtak róla! Na
most két dolog lehetséges: vagy nem tulaj-
donítottak az egésznek jelentőséget, ami,
ugye, nagy hülyeség, vagy a hidegvérüket
akarták megmutatni, ami még nagyobb hü-
lyeség. Ugyan ki szólhatott nekik, hogy
baj van? Biztosan szólt valaki, mert talán
különben még ma sem tudnák, hogy mi is
történt akkor ott.

Ha a tévé ablak a világra, igazán kinéz-
hettek volna rajta. Ki sem kellett volna
nyitniuk, mert üveg már nem volt benne.
Elég lett volna csupán kicsit kihajolniuk.

Belányi Gyula

Kedd 13.00 – 17.00
Szerda      9.30 – 11.30 13.00 – 17.00
Csütörtök      9.30 – 11.30 13.00 – 17.00
Péntek 13.00 – 17.00
Szombat      9.00 – 12.00

Az Ipolysági Városi Könyvtár
nyitvatartási ideje szeptember 1-jétől

Október 20-án emlékezünk
szeretett édesanyánk

és nagymamánk,
az ipolysági Hurtoš Judit

halálának első évfordulójára.
Szeretettel goldolnak rá gyermekei:

Jutka, Olinka és András családjukkal

Habár elmentél, nem vagy
közöttünk, szívünkben örökké
velünk maradsz.

Eladó PEUGEOT 206 1,4i, ezüst metálfényezésű,
kitűnő állapotban /központi zár, új fékek, új akkumu-
látor, klímaberendezés, rádió, cédé, téli gumik, szer-
vizkönyv.

Irányár: 260 000 korona.        Tel.: 0903-256081.

Eladó használt
tetőcserép.
Tel.: 0907-

142059.
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Ki kivel októberben
IV. liga – délkeleti csoport

10. f. Hurbanovo – Ipolyság 10. ford.: okt. 1., 15.00
11. f. Ipolyság – ČFK Nitra 11. ford.: okt. 8., 15.00
12. f. Sládkovičovo – Ipolyság 12. ford.: okt. 15., 15.00
13. f. Ipolyság – Tešedíkovo 13. ford.: okt. 22.
14. f. Zl. Moravce B – Ipolyság 14. ford.: okt. 29.
15. f. Ipolyság – Tek. Lužany 15. ford.: nov. 5.

IV. liga – ificsapat Kerületi bajn. – diákcsapat

11. f. Ipolyság – Vrakúň Ipolyság – T. Lužany  /okt. 7./
12. f. D. Streda B – Ipolyság Imeľ – Ipolyság   /okt. 14./
13. f. Ipolyság – Hurbanovo Ipolyság – Pribeta /okt. 21./
14. f. Ipolyság – Šurany Ipolyság – Marcelová  /X. 28./
15. f. Želiezovce – Ipolyság Čaka – Ipolyság    /nov. 4./

V. liga – keleti csoport

10. f. Čajkov – Deménd 10. ford.: 1. okt.. 15.00
11. f. Deménd – H. Vrbica 11. ford.: 8. okt., 15.00
12. f. Tvrdošovce – Deménd 12. ford.: 15. okt., 15.00
13. f. Deménd – Svodín 13. ford.: 22. okt., 14.30
14. f. Veľké Lovce – Deménd 14. ford.: 29. okt., 14.30
15. f. Deménd – Komjatice 15. ford.: 5. nov., 14.00

Területi bajnokság

10. f. Palást – Žemberovce 10. ford.: okt. 1, 15.00
11. f. Želiezovce – Palást 11. ford.: okt. 8., 15.00
12. f. Palást – Hr. Kľačany 12. ford.: okt. 15., 15.00
13. f. Kalinčiakovo – Palást 13. ford.: okt. 22., 14.30
14. f. Palást – Kozárovce 14. ford.: okt. 29., 14.30
15. f. Jur n. Hr. – Palást 15. ford.: nov. 5., 14.00

Területi bajnokság – II. osztály

10. f. Hr. Kosihy – Ipolyvisk Felsőtúr – Tesmag
11. f. Ipolyvisk – Felsőtúr Tesmag – Farná
12. f. Farná – Ipolyvisk Ipolyfödémes – Tesmag
13. f. Ipolyvisk – Ipolyfödémes Tesmag – Rybník n. Hr.
14. f. Rybník – Ipolyvisk Čata – Tesmag
15. f. Ipolyvisk – Čata Tesmag – Keť

10. f. Ipolyfödémes – N. Tekov Farná – Nagytúr
11. f. Nagytúr – Ipolyfödémes Nagytúr – Ipolyfödémes
12. f. Ipolyfödémes – Tesmag Rybník n. Hr. – Nagytúr
13. f. Ipolyvisk – Ipolyfödémes Nagytúr – Čata
14. f. Ipolyfödémes – Lok Keť – Nagytúr
15. f. P. Ruskov – Ipolyfödémes Nagytúr – Bory

10. f. Felsőtúr – Tesmag 10. ford.: okt. 1., 15.00

11. f. Ipolyvisk – Felsőtúr 11. ford.: okt. 8., 15.00
12. f. Felsőtúr – Lok 12. ford.: okt. 15., 15.00
13. f. P. Ruskov – Felsőtúr 13. ford.: okt. 22., 14.30
14. f. Felsőtúr – Santovka 14. ford.: okt. 29., 14.30
15. f. Hr. Kosihy – Felsőtúr 15. ford.: nov. 5., 14.00

Területi bajnokság – III. osztály – délkeleti csoport

10. f. Málaš – Ipolypásztó Lontó – Sikenice
11. f. Ipolypásztó – Gyerk Egeg – Lontó

10. f. Felsőszemeréd – T. Lužany Gyerk – Egeg
11. f. Hronovce – Felsőszemeréd Ipolypásztó – Gyerk

10. f. Gyerk – Egeg Tompa – Hronovce
11. f. Egeg – Lontó Ipolyszakállos – Tompa

10. f. M. Ludince – Ipolyszakállos 10. ford.: okt. 1., 12.00
11. f. Ipolyszakállos – Tompa 11. ford.: okt. 8., 12.00

Szikora Gábor

Szeptember 24-től október
1-ig a svájci Montreux-ben ren-
dezték a testi fogyatékos aszta-
liteniszezők világbajnokságát.
A szlovák válogatott tagja volt

az ipolysági Saag asztaliteni-
szezője, ifj. Gáspár László is,
aki két figyelemre méltó ered-
ménnyel zárta a versenyt.

Először a nyílt osztályban
jutott a legjobb nyolc közé /a
negyeddöntőbe jutásért a cseh
Ivan Karabectől szenvedett ve-
reséget/.

A kategóriánkénti egyéni
versenyben csoportjában le-
győzte az izraeli David Altraa-
tzot és a cseh Tomáš Vrbkát
/mindkettőt 3:0-ra/, az elő-
döntőben pedig a világklasszis
svéd Frederik Anderssont verte
3:1-re. A döntőben az aranyére-
mért vívott meccsen ismét a
cseh Ivan Karabeccel találko-
zott, s 3:0 arányú vereséget
szenvedett.

Gratulálunk a világbajnoki
ezüstéremhez!

-š-

Ifj. Gáspár László
világbajnoki ezüstérmes

mailto:hontil@wsystem.sk
http://www.sahy.sk

