
November 26–án az ipolysági képviselő-
testület Lőwy János mérnök vezetésével
megtartotta 10. soros ülését. A jegyzőkönyv
hitelesítésére a polgármester Štefan Hanus-
ka mérnököt és dr. Píri Lajost jelölte ki. 
A képviselők elfogadták az ülés napirendjét,
és Korpás Pál, Kapa Sándor, ill. Bóna Zsolt
személyében megválasztották a javaslóbizott-
ság tagjait.

A határozatok teljesítéséről szóló jelen-
tést Lendvay István mérnök, hivatalvezető
terjesztette elő. Ezt az interpelláció követte.
A képviselők több javaslatot nyújtottak be,
és kérdéseket is tettek fel. Többek között
kérték a közvilágítás reggelenkénti későbbi
kikapcsolását, illetve esti korábbi bekapcso-
lását, az edzőpálya és a Csemadok-épülettel
szembeni park kerítésének mielőbbi meg-
javítását, térképes reklámtábla kihelyezését,
a sportegyesületek nagyobb költségvetési tá-
mogatását, fokozottabb felügyeletet a busz-
megállóban és környékén, a petárdák árusí-
tásának hatékonyabb ellenőrzését stb. Ismét
szóba került a már szinte elviselhetetlen
kamionforgalom. Elhangzott, hogy az M-
Market több konténert is igényelhetne, hogy
nem megfelelő a klimatizáció a postán, ela-
vultak a posta számítógépei. Érdeklődtek,
mikor épül fel a szerződésben is kikötött két
teniszpálya, kiadja-e a város 2003-as évköny-
vét, megemelik-e a képviselők tiszteletdíját.
Az első és második világháborús áldozatok
emlékművének felépítésére nyilvános gyűjtés
kiírását javasolták.

A képviselők tudomásul vették a városi
hivatalba benyújtott panaszok intézéséről és
a közös községi hivatal tevékenységéről szó-
ló jelentéseket. Jóváhagyták néhány kisebb

földterület megvételét, ill. eladását, valamint
az ALBA gyógyszertárral és a mezőgadasá-
gi szaktanintézettel kötött bérleti szerződése-
ket, az oktatásügyi intézmények igazgatói-
nak év végi jutalmát. Elfogadták azon városi
ingatlanok jegyzékét, melyek fedezetét ké-
pezik a közvilágítási hálózat és a városháza
tetőzetének felújítására felvett 4,5 milliós
bankkölcsönnek.

A képviselők jóváhagyták az Ipolyság

Város Díszpolgára cím adományozását
Pongrácz János kemencei /Magyarország/
polgármesternek,  Ipolyság Város Díját Spa-
nyár Istvánnak, dr. Makovínyi Pálnak és
Mándli Gyulának, a váci Katona Lajos Váro-
si Könyvtár igazgatójának. Tudomásul vették,
hogy az Ipolyság Város Polgármesterének

Díjat ifj. Gáspár László kapja. A díjak ün-
nepélyes átadására december 18-án kerül sor.

A képviselők jóváhagyták még egy nyil-

vános gyűjtés kiírását is az első és második
világháborúban elesettek emlékművének
felépítésére, majd meghallgatták és vála-
szoltak egy pereszlényi lakos városrészt
érintő kérdéseire.
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A képviselõk odaítélték a díszpolgári, a városi
és polgármesteri díjakat

Postaláda – névtelen vonal

Ipolyság legidősebb polgára betöl-
tötte 100. életévét. November 26-án töl-
tötte be századik életévét Ipolyság leg-
idősebb lakosa, a széles körökben meg-
becsült és segítőkészségéről közismert
özv. Morvayné Csinger Rozália. A
jubilánst virágcsokorral s a város aján-
dékával Lőwy János mérnök, pol-
gármester és Lendvay István mérnök,
hivatalvezető köszöntötte, valamint
Csomó Margit anyakönyvvezető, aki a
város krónikájába bejegyezte, s Pásztor
Csaba, aki filmen örökítette meg a ritka
eseményt, amikor százéves lakost kö-
szönthetünk születésnapján. A jubilánst
nemcsak családja, szűkebb rokonsága,
de ismerősei is köszöntötték. A jókíván-
ságokhoz csatlakozik saját és olvasói ne-
vében a HL szerkesztősége is.

*
50 éves jubilánsok. November 21-én

50. születésnapjuk alkalmából baráti
összejövetelen köszöntötték Lőwy Já-
nos mérnököt, Ipolyság polgármesterét
és Lendvay István mérnököt, a városi
hivatal elöljáróját. Mindketten már több
évet töltöttek a város szolgálatában. Lő-
wy János mérnök 1989–90-ben, majd
1995-től 1999-ig szakosztályvezetőként
dolgozott, s 1999-től 2002-ig az alpol-
gármesteri tisztséget töltötte be. Lend-
vay István mérnök 1985-ben jegyezte
el magát a várossal. 1990-től az Ipoly-
sági Városi Hivatal elöljárója. A HL szer-
kesztősége a jubilánsoknak az olvasók
nevében is gratulál.

*
Rendhagyó irodalmi óra a váci gim-

náziumban. A váci Katona Lajos Vá-
rosi Könyvtár szervezésében november
18-án a váci Madách Imre Gimná-
ziumban Vas Ottó és Bodonyi András
rendhagyó irodalmi órát tartott. A szlo-
vákiai magyar költők versei mellett fel-
hangzottak Bodonyi András saját szer-
zeményei is. A mintegy 70 felsős diák fi-
gyelmesen hallgatta Zs. Nagy Lajos,
Gyurcsó István, Ozsvald Árpád és más
költők verseit.

*
Hegymászó tapasztalatairól tar-

tott előadást. A Honti Múzeum és Ga-
léria Baráti Körének szervezésében
hegymászó tapasztalatairól tartott előa-
dást november 17-én Bogya Tamás. Az
előadó barátjával, Kovács Józseffel
1998-ban a Mont Blanc csúcsán, 1999-
ben pedig az Elbruszon tűzte ki Ipolyság
címeres zászlaját, és 2002-ben Izlandon
feljutott a Vatnajokull gleccser csúcsára.
Beszámolóját a tátrai túráin készült
videofelvételek vetítésével tarkította.
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Innen-onnan

A VÁROSHÁZA TÁJÉKOZTAT

KELLEMES KARÁCSONYI
ÜNNEPEKET ÉS BOLDOG

ÚJ ÉVET KÍVÁN

A VÁROSI

KÉPVISELÕ-TESTÜLET,
A VÁROSI HIVATAL

ÉS A HONTI LAPOK
SZERKESZTÕSÉGE.

A városháza előcsarnokában elhelyezett
postaládában talált olvasói észrevételekre
válaszolunk.

Olvasónk javasolja, állítsanak fel kará-
csonyfát az Észak lakótelepen, valamint a
kórházban is.

– Köszönjük a levélíró javaslatát, annak
reményében továbbítjuk az illetékeseknek,
hogy az ötlet támogatást nyer, mivel véle-
ményem szerint ez nemcsak egyéni, hanem
közösségi óhaj is.

Másik olvasónk kérdezi: mi az oka
annak, hogy késve jelenik meg a Honti La-
pok. Felhívja továbbá az érintettek figyel-
mét arra is, hogy a szociális gondozottak
házában – tudomása szerint – több zava-
ró körülmény is bántja a gondozásra szo-
ruló lakókat.

– A Honti Lapok – Hontianske listy
megjelenésének késése az újság kiadójának
változásával függ össze. Mint az már isme-
retes, augusztus 31-ével megszűnt a Városi

Kulturális Központ, és az újság kiadását 
a városi hivatal látja el. A kezdeti problémák
abból adódtak, hogy megváltozott a tördelő
személye, aki más szövegszerkesztő progra-
mot használ, s ez bizonyos szervezési áta-
lakításokkal járt. Remélem, hogy mindazok,
akik felelősek a lap előkészítéséért és kia-
dásáért, mindent megtesznek annak érdeké-
ben, hogy a Honti Lapok – Hontianske listy
időben, aktuális hírekkel jusson el az olvasó-
hoz. Az előfordult hiányosságokért a magam
nevében ezúton kérek elnézést az olvasóktól.

Ami a gondozószolgáltatást biztosító la-
kóházban leírt állapotot illeti: tekintettel a le-
vélben felsorolt észrevételek jellegére azt
tudom ígérni, hogy rövid időn belül vizs-
gálat indul az ügy tisztására érdekében.

További észrevételeiket, kérdéseiket vár-
juk a 7410151-es, üzenetrögzítővel ellátott
telefonszámon, valamint e-mail címünkön:
sahy@sahy.sk.

Lendvay István
a VH elöljárója
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