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Z RADNICE

Udelili èestné obèianstvo a cenu mesta
26. nov. sa pod vedením primátora mesta
Ing. Jána Lőwyho uskutočnilo 10. riadne
zasadnutie mestského zastupiteľstva v Šahách. Za overovateľov zápisnice primátor
určil Ing. Štefana Hanusku a PaedDr. Ľudovíta Píriho. Za členov návrhovej komisie
po odsúhlasení programu rokovania poslanci
zvolili Pavla Korpása, Alexandra Kapu a
Zsolta Bónu.
Správu o kontrole zročných uznesení
predložil prednosta mestského úradu Ing.
Štefan Lendvay. Po jej prerokovaní nasledovala interpelácia. Poslanci medzi inými
žiadali, aby verejné osvetlenie ráno bolo vypínané neskoršie a večer zapínané skoršie,
aby opravili plot pri tréningovom ihrisku a
v parku oproti budove Csemadok-u. Navrhovali aj vyloženie reklamnej tabule s mapou
mesta, navýšenie rozpočtu na podporu športu, zvýšené hliadkovanie mestskej polície
v priestore autobusovej stanice, kontrolu na
predávanie petárd, aby správy o zamestnanosti v meste boli podávané pravidelne.
Témou bola aj neznesiteľná kamiónová premávka cez mesto, dodanie ďalších kontajnerov pre M-Market, nedostatočná klimatizácia v prevádzkovej hale pošty a zastaralé
počítače, ktorými na pošte robia. Poslanci sa
informovali aj o vybudovaní dvoch tenisových kurtov zakotvených v zmluve o prenájme, či bude vydaná ročenka mesta na rok
2003 a či sa zvýšia odmeny poslancov. Navrhli, aby bolo prijaté stanovisko k výstavbe
pomníku padlých v prvej a druhej svetovej
vojne a padol aj návrh, aby bola vypísaná
verejná zbierka na podporu jeho výstavby.
Poslanci zobrali na vedomie správy o riešení sťažností a o činnosti spoločného obec-

ného úradu. Schválili kúpu a predaj menších
pozemkov mesta, nájomné zmluvy s lekárňou ALBA a so SOUP, odmeny riaditeľom
škôl a školských zariadení, zoznam nehnuteľného majetku mesta určeného na ručenie
za úver vo výške 4,5 milióna korún na rekonštrukciu verejného osvetlenia a na opravu
strechy radnice.
Poslanci prerokovali návrhy na udelenie
cien mesta. Cenu Čestný občan mesta Šahy
udelili Jánosovi Pongráczovi, starostovi
obce Kemence /Maď. rep./, Cenu mesta
Šahy Mgr. Štefanovi Spanyárovi, RNDr.
Pavlovi Makovínyimu a Gyulovi Mándlimu, riaditeľovi Mestskej knižnice Lajosa
Katonu vo Váci /Maď. rep./. Poslanci zobrali na vedomie udelenie Ceny primátora mesta Šahy Ladislavovi Gáspárovi ml. Slávnostné odovzdanie cien sa uskutoční 18. decembra. Vypísali aj verejnú zbierku na výstavbu pomníka padlých v prvej a druhej svetovej vojne. Zainteresovaní vypočuli a odpovedali na otázky občana z Preselian nad Ipľom, ktoré sa týkali života v tejto časti mesta.
/morvay/
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Poštová schránka
V poštovej schránke umiestnenej vo
vestibule radnice sme našli tieto odkazy,
na ktoré odpovedáme.
Čitateľ navrhuje, aby aj na sídlisku
Sever, ako aj v areáli nemocnice boli postavené vianočné stromčeky.
– Ďakujeme autorovi listu za tieto podnety a môžeme sľúbiť, že vyzveme kompetentných, aby vyhoveli tejto – myslím
si – verejnej požiadavke.
Pisateľka ďalšieho listu sa pýta na
dôvody, prečo sa dostávajú Hontianske
listy tak neskoro do novinových stánkov.
Ďalej upozorňuje na niektoré svoje postrehy a skúsenosti, ktoré strpčujú život niektorým obyvateľom v dome s opatrovateľskou službou /DOS/.
– Oneskorenie distribúce Hontianskych listov a Honti Lapok vyplýva zo
zmeny vydávateľa novín. Zánikom
Mestského kultúrneho strediska ku dňu
31. aug. 2003 prípravu vydávania novín

zabezpečuje mestský úrad. Počiatočné problémy vyplývali zo zmeny spôsobu počítačového spracovania rukopisov a z následných organizačných zmien. Dúfam, že ľudia, ktorí sú zodpovední za prípravu a vydávanie našich novín, urobia všetko, aby sa
Hontinaske listy a Honti Lapok dostávali
do rúk čitateľov včas a bez zbytočného
meškania. Aj touto cestou sa chcem vo
svojom mene čitateľom ospravedlniť a poďakovať za ich pochopenie.
Čo sa týka poznatkov pisateľky o živote a celkovej prevádzke v DOS, môžem uviesť len toľko, že v krátkom čase vykonáme previerku a kontrolu v tomto zariadení.
Vaše pripomienky a otázky nám môžete posielať aj na telefónne číslo
7410151 /odkazovač/ a na internetovú
adresu: sahy@sahy.sk.
Ing. Štefan Lendvay
prednosta MsÚ

V skratke
Najstaršia občianka mesta Šahy
oslavovala svoje 100. narodeniny. 26.
novembra najstaršia občianka mesta
Šahy Rozália Morvayová dovŕšila 100
rokov života. Jubilantke s kyticou kvetov a s darom mesta zablahoželali primátor mesta Ing. Ján Lőwy, prednosta
mestského úradu Ing. Štefan Lendvay
a matrikárka mesta Margita Csomóová, ktorá túto udalosť zaznamenala i do
kroniky mesta, resp. Csaba Pásztor, ktorý celé podujatie nahral na videofilm.
Jubilantke zablahoželali nielen rodina a
príbuzní, ale i všetci známi. Ku gratulantom sa pripája aj redakcia HL.
*
50-roční jubilanti. 21. novembra pri
príležitosti 50. narodenín na priateľskom posedení blahoželali spolupracovníci Ing. Jánovi Lőwymu, primátorovi
mesta Šahy a Ing. Štefanovi Lendvaymu, prednostovi MsÚ v Šahách. Obidvaja už dlhé roky slúžia mestu. Ing. Ján
Lőwy v rokoch 1989–90 a od r. 1995 do
1999 pracoval ako vedúci odboru, od r.
1999 do dec. 2002 zastával funkciu zástupcu primátora mesta. Ing. Štefan
Lendvay nastúpil do práce v roku 1985
a od roku 1990 je prednostom MsÚ. Ku
gratulantom sa pripája aj redakcia HL.
*
Prednášal o svojich horolezeckých
zážitkoch. 17. novembra v organizovaní Kruhu priateľov Hontianskeho múzea
a galérie sa uskutočnila prednáška spojená s besedou so šahanským horolezcom Tomášom Bogyom, ktorý pútavo
líčil svoje zážitky z výstupov, ktoré
absolvoval so svojím priateľom Jozefom Kovácsom. V roku 1998 vystúpili
na Mont Blanc, v roku 1999 na Elbrus a
v roku 2002 zdolali najvyšší bod ľadovca na Islande. Tomáš Bogya prednášku
spestril premietaním videozáznamu
z túr vo Vysokých Tatrách.
/my/

Upozornenie
Mestská polícia upozorňuje obyvateľov mesta, že podľa všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2000 o používaní zábavnej pyrotechniky na území mesta sa
dopúšťa priestupku každý, kto sám alebo
spoločne s iným, ak nie je organizátorom
registrovaného kultúrneho podujatia,
použije zábavnú pyrotechniku na verejnom priestranstve mesta Šahy, s výnimkou 31. dec. a 1. jan. do 6.00 hod.
Sankcie za nedodržanie povinností upravených týmto VZN upravuje zákon o
priestupkoch.

