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Események, tárgyalások,
kezdeményezések a városházán

Válaszol Lõwy János mérnök,
Ipolyság polgármestere

szültségünket külföldi beruhá-
zók fogadására.

A Hont–Ipoly Menti Régió
Községeinek Társulásával kar-
öltve létrehoztunk egy adatbá-
zist, mely a régió idegenforgal-
mi fejlődését lesz hivatva tá-
mogatni.

A PHARE CBC program ke-
retében a magyarországi Vác
városával közösen benyújtot-
tunk egy tervezetet a régió ide-
genforgalmi célokat szolgáló pro-
pagálására. A tervezet végső cél-
ja egy ipolysági székhelyű in-
formációs központi iroda, mely
az egész régió idegenforgalmi ér-
dekességeit lesz hivatva pro-
pagálni. E program keretében
Kemence községgel közösen is
benyújtottunk egy projektet.

Reagáltunk az SZK Gazda-
sági Minisztériumának felhívá-
sára is: az idegenforgalom fej-
lesztésére irányuló 2003-as
program keretében Üdvözöljük
a Hont–Ipoly menti régióban

elnevezéssel szintén benyújtot-
tunk egy pályázatot a térség
szakrális és kulturális értéke-
inek propagálása céljából. Már
tudjuk, hogy e pályázatunk po-
zitív elbírálásra került, így a ré-
gió 28 településével közösen
a tervezet megvalósításán dol-
gozunk. A regionális útikalauz
szlovák, magyar és angol nyel-
ven nyújt majd tájékoztatást az
érdeklődőknek.

Egy olyan pályázaton is dol-
gozunk, mely tartalmazza a re-
gionális fejlesztés, a kommu-
nális szolgáltatás és a régió is-
kolafejlesztési stratégiáját is.

Jelentős anyagi támogatást
csak jól kidolgozott pályáza-
tok révén lehet szerezni. Ed-
dig mely pályázataik voltak si-
keresek, és még mire fognak
pályázni?

– Huszonkét pályázatunk
tárgya a nyitrai kerületi önkor-
mányzat régiófejlesztési terve-
zetjavaslatában is szerepel. 

(Folytatás az 1. oldalról)
– Lőwy János mérnök, polgármester nyitotta meg a Sajó Sándor

emlékére megrendezett szavalóversenyt, amelyre városunkban a Palóc
Társaság szervezésében került sor. A délutáni órákban a megjelentek
megkoszorúzták a költő szülőházán elhelyezett emléktáblát is /nov. 8/.

– Lendvay István mérnök, a városi hivatal elöljárója részt vett
az SZK Önkormányzati Hivatalai Elöljáróinak Érdekvédelmi Szer-
vezete közgyűlésén. Az egész országból megjelent hivatalvezetők a
szervezet működésével kapcsolatos kérdések mellett megvitatták a
2004-es év költségvetési javaslatát, valamint annak várható követ-
kezményeit az önkormányzatokra /nov. 13–14./.

– Lőwy János mérnök, polgármester részt vett a kórház újonnan
megnyitott intenzív osztályának ünnepélyes átadásán. Az átadáson –
többek között – részt vett dr. Ševčík, a Nyitra megyei önkormányzati
hivatal osztályvezetője, valamint Peter Murín mérnök, a Prema Chi-
rana Trade társaság képviselője, aki ez alkalommal a kórháznak egy
kb. 700 ezer korona értékű lélegeztető gépet ajándékozott /nov. 14./.

– Városunk polgármestere, Lőwy János mérnök részt vett a Szlo-
vákiai Városok és Falvak Társulása tanácsának Besztercebányán meg-
tartott ülésén. A polgármesterek véleményezték az ország 2004-es
költségvetési javaslatát, továbbá határozatot fogadtak el arról, hogy
az állami költségvetésből további juttatásokat kell kitagolni az oktatás-
ügyi intézmények zavartalan üzemeltetésének biztosítása érdekében,
különben fennáll a veszély, hogy néhány iskolát be kell zárni, mivel
nem lesz elegendő pénz az épületek fűtésére /nov. 19–20./.

– Lendvay István mérnök, hivatali elöljáró a németországi
illetőségű CHOCAL Aluminiumverpackungen GmbH társaság me-
nedzserével, Konrad Bantleon mérnökkel a jövő tavasszal induló
új vállalkozásról tárgyaltak. Megbeszélésük fő célja a Bernece utcai
felújított ipari csarnokban elhelyezendő gépi berendezések üzembe
állítása, valamint a tervezett gyártással összefüggő műszaki és egyéb
feltételek tisztázása, ill. közös megoldása volt. A tervek szerint az el-
ső csarnokban kb. 70 új munkahelyet hoz létre a beruházó /nov. 19./.

– Lőwy János mérnök, polgármester a Steiger Sörgyár tulaj-
donosával, Eduard Rada mérnökkel az ipolysági kultúra, ill. sport
támogatásáról szóló szerződés aláírásának feltételeiről tárgyaltak. A
szerződés aláírására a közeljövőben kerül sor /nov. 25./.
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A VÁROSHÁZA TÁJÉKOZTAT

2003-ban

Házasságot kötöttek

Okt. 25.  –  Darina Kmeťová és Marian Slaný
Nov. 22.  –  Bélik Ildikó és Konôpka Marian mérnök

Ipolysági újszülöttek
Dubovský Zsófia  –  2003. október 29.
Lőrincz Pál  –  2003. november 6.
Somsi Nikolas  –  2003. november 10.
Kollár Denis  –  2003. november 12.
Lalák Boglárka  –  2003. november 13.
Birke Nóra  –  2003. november 15.
Donč Zsombor  –  2003. november 16.
Tanai Noémi  –  2003. november 18.
Licskó Tamás  –  2003. november 19.

Elhunytak
Deák László /* 1937/  –  november 5.
Kučera Ferenc /* 1934/  –  november 5.
Patai József /* 1926/  –  november 12.
Stochla László /* 1924/  –  november 23.
Pál Erzsébet /* 1924/  –  november 25.

Pályázat
Az Ipolysági Városi Hivatal nyilvános pályázatot ír ki a

Műszaki Szolgáltatátosok Üzemének igazgatói posztjára.
Belépés: 2004. jan. 1.
Kvalifikációs feltételek:
– műszaki főiskolai vagy teljes középiskolai műszaki

végzettség legalább 5 éves gyakorlattal,
–  jó irányító és szervezési képességek,
–  erkölcsi feddhetetlenség,
– legalább B típusú gépkocsi-vezetői jogosítvány,
– pályázati munka: Alapismeretek a Műszaki Szolgálta-

tások Üzemének mint városi járulékos szervezetnek a tevékeny-
ségéről /maximum 5 oldal/.

A jelentkezéseket /a pályamunkával együtt/ írásban
lehet leadni az Ipolysági Városi Hivatalban „KONKURZ”
jeligével ellátott borítékban.

Leadási határidő: 2003. dec. 10., 12.00 óra.
Bővebb tájékoztatás a városi hivatalban, tel.: 7411071

vagy 74112303.

A városi rendõrség felhívása
A városi rendőrség felhívja a lakosság figyelmét, hogy a

pirotechnikai eszközökről szóló 3/2000 számú általános érvé-
nyű rendelet értelmében az a személy, aki nem nyilvántartott
rendezvény szervezője és közterületen pirotechnikai eszközöket
használ /például petárdákat robbant/ – kivéve december 31-ét,
illetve január 1-ejét reggel 6.00 óráig – kihágást követ el, ami a
kihágásokról, illetve vétségekről szóló törvény értelmében bün-
tethető.

(Befejezés a 8. oldalon)


