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In memoriam:
Zalabai Zsigmond 3. oldal

A mûvészeti alapiskola
45 éve 4. oldal

Beszélgetés
Mándli Gyulával 5. oldal

Ipolyság díszpolgára:
id. Pongrácz János 6. oldal

Oktatás és önkormányzat 7. oldal

Szalagavatók 8–9. oldal

Új évi gondolatok

Tisztelt polgártársak!

2004 kezdetén városunk
minden lakójának boldog, e-
gészségben, örömökben gaz-
dag új évet kívánok. A 2004-es
év nemcsak Szlovákia számá-
ra jelentős mérföldkő, hanem
városunk és az egész Hont–
Ipoly menti régió számára is.

Szlovákia EU-csatlakozása mindany-
nyiunk számara új korszak beköszöntét
jelenti, melyben számunkra is, és minden
polgárunk számára új lehetőségek nyílnak.
Igaz, sok feladat vár ránk, melyeket kö-
zösen kell megoldanunk, és sok egyéb
feladatra is fel kell készülnünk.

Eltelt egy év, mely egyben a jelenle-
gi választási időszak első éve is volt. Bi-
zony sok, sok esetben nehéz és komoly,
esetenként fájó feladatot, gondot kellett
megoldanunk. De ezek zömét, hála pol-

gártársaink megértő segítő-
készségének, az elvárásoknak
megfelelően – városunk és az
egész régió lakosságának ér-
dekeit szem előtt tartva – meg-
oldottuk.

Tisztelt polgártársak!

Kívánom, hogy európai
uniós csatlakozásunk Ipoly-

ság és környéke gazdasági fejlődését e-
redményezze, hogy mi is az európai kö-
zösség szerves részévé válhassunk.

Az új év küszöbén ismételten meg-
köszönöm segítőkészségüket. Mindenki-
nek töretlen egészséget, alkotó munka-
kedvet, sok-sok jó ötletet kívánok, hogy
közös erővel több elképzelésünket meg-
valósíthassuk.

Lőwy János mérnök

Ipolyság polgármestere

Igényes feladatok várnak ránk A TARTALOMBÓL

Mirõl olvashatunk
a Hontianske listyben

Már hagyománnyá vált, hogy év vé-
gén a város díjazza azokat az egyéne-
ket, csoportokat, közösségeket, amelyek
jelentősen hozzájárultak Ipolyság nevé-
nek öregbítéséhez és városunk fejlesz-
téséhez. A díjak átadására 2003. decem-
ber 18-án került sor az ünnepi képvise-
lő-testületi ülésen. A bevezetőben a két
gimnazista /Michaela Holienková szlo-
vák nyelven, Matyó Anett magyar nyel-
ven/ szavalata után az Amadeus Trió

zenei műsora fokozta az ünnepi hangu-
latot. Az ünnepséget szlovák nyelven
Varga Mária, magyar nyelven Solmoši

Márta konferálta.
Az ünnepi ülést Lőwy János mér-

nök nyitotta meg, akinek a díjak átadá-
sakor Bélik György alpolgármester és

Lendvay István hivatalvezető segédkezett.

Átadták  a  város  d í ja i t

Balról: Spanyár István, Mária Zolcerová, dr. Makovínyi Pál, ifj. Gáspár László, Szkladányi

Endre, Lőwy János mérnök (polgármester), id. Pongrácz János és Mándli Gyula

Boldog új évet kíván a Honti Lapok szerkesztősége

(Befejezés az 5. oldalon)


