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kellett pótolni. A szülők érdektelensége
következtében be kellett zárnunk a tesmagi
óvodát, illetve a pereszlényi óvoda működ-
tetését félnaposra kellett csökkenteni.

A Tabán lakótelepi iskolai, valamint  a
homoki és a pereszlényi óvodai éttermet
ugyancsak gazdaságtalansága miatt kellett
bezárnunk. Ezekben az intézményekben
pillanatnyilag csak az ide szállított ebédek
kiadása folyik.

A Janko Kráľ Szabadidőközpont eseté-
ben is – hosszas megoldáskeresési folya-
mat után – egyértelmű döntést kellett hoz-
ni: a gyerekek és a szülők teljes érdektelen-
sége következtében a képviselő-testület
2004. október 31-i hatállyal bezárta az in-
tézményt. Az épület további sorsáról /el-
adás vagy bérbeadás/ a képviselő-testület
fog dönteni.

Az önkormányzatok jövőbeli finanszí-
rozásával kapcsolatos előzetes informáci-
ók alapján további megszorító intézkedé-
sekkel kell a jövőben számolnunk, ameny-
nyiben biztosítani szeretnénk az iskolai és
óvodai intézmények további működését.

Pozitív és előremutató jelzések vannak
városunk gazdasági életének alakulása te-
rén, mivel több külföldi befektető is létesí-
tett városunkban telephelyet, ill. szándéko-
zik létesíteni.

Februárban kezdte meg működését a
Hörnlein cég, mely az élelmiszeripar szá-
mára gyártott csomagolóanyagok mellett
az autóipar számára is készít alkatrészeket.
E cégben három műszakban több mint
100-an kaptak munkát, s további bővítést
is tervez a cégtulajdonos: 2006 végéig to-
vábbi 150 munkahelyet kívánnak létrehoz-
ni.

Egy osztrák befektető jövőre indítja ü-
zemét mintegy 50 alkalmazottal.

Az idén a német DISK kft. vásárolt vá-
rosunkban egy 2,5 hektáros területet, me-
lyen egy modern, 120 alkalmazottat foglal-
koztató textilüzem építését tervezik.

A már Ipolyságon tevékenykedő belga
Furni Finish további, közel egyhektáros te-
rülettel szeretné üzemegységét bővíteni.

Az egykori Strojstav /Kovomont/ telep-
helyén  szeptemberben egy további belga
cég telepedett meg, mely az autóipar szá-
mára gyárt kiszolgáló kiskocsikat. Itt 40
alkalmazottat foglalkoztatnak. A cégtulaj-
donos tárgyalásokat folytat a Kovomont
csődbiztosával az egész telephely  esetle-
ges megvásárlásáról, ami lehetőséget biz-
tosítana számára cége további fejlesztésé-
re, bővítésére.

1997-től városunkban sikeresen vállal-

kozik egy további belga–szlovák cég, a
bőrbútorhuzatok készítésével foglalkozó
Fragicslov. Az idén széles körű gyártmány-
fejlesztést hajtottak végre, s ma már kész
bútorokat is gyártanak. Ezáltal, természe-
tesen, újabb munkahelyek is teremtődtek.

Amennyiben a kilátásban lévő beruhá-
zások a közeljövőben városunkban meg-
valósulnak, 2006 végéig mintegy 300-400
új munkahely teremtődik Ipolyságon.
Hogy ez megvalósulhasson, az önkor-
mányzat mindenben igyekszik segíteni a
potenciális beruházókat, együttműködik
velük, közvetít a tárgyalásokon, sőt segít
a tulajdonjogi viszonyok tisztázásában,
rendezésében is.

A választási időszak első felének
eredményei

– Átadtuk a tíz szükséglakásból álló
lakásegységet. Ide azokat a lakbérüket
nem fizető lakosokat költöztettük, akiknek
érvényes bírósági határozat alapján szük-
séglakást kell biztosítanunk. Egyébként
hasonló lakások építését tervezzük a Thu-
róczy utcában és a Homokon is.

– Előnyős feltételekkel megvásároltuk
a belügyminisztériumtól a régi vámház
Bernece utcai épületét. Itt szintén szükség-
lakások kialakítását tervezzük.

– A Nyugat-szlovákiai Vízművek beru-
házási tervébe sorolta a még csatornaháló-
zattal nem rendelkező ipolysági városré-
szeket /Homok, Tesmag, Pereszlény/. A be-
ruházásra az Európai Unió pénzalapjaiból
szeretnének projektek útján pénzt szerezni.

– A város egész területén /Tesmagon
és Pereszlényben is/ felújítottuk a közvilá-
gítást, aminek következtében jóval keve-
sebbe kerül.

– Befejezéshez közeledik a tesmagi kul-
túrház rekonstrukciója, így az általános
komfortkövetelményeknek ez az ingatla-
nunk is meg fog felelni /saját szociális he-
lyiségek, konyha, gazdaságos fűtés, új
padlózat/.

– Folytatódik a pereszlényi kultúrház
tatarozása, felújítása /szociális helyiségek,
emésztőgödör, tetőjavítás/. Új járda is é-
pült, valamint új hűtőberendezés került a
hullaházba.

– A kábeltévé-hálózat tervezett fejlesz-
-tése, bővítése is a terv szerint folytatódik,
részben felújítottuk a városi hangszóró
hálózatát – egyébként tervezzük az egész
hálózat teljes fejújítását.

– A helyi /városi/ utak karbantartása te-
rületén /köszönhetően a vállalkozókkal
történt összefogásunknak/ több helyen új
járdát építettünk, illetve teljesen felújítot-

tuk a meglévőt. Eleget tettünk a vállalko-
zók azon kérésének, hogy üzlethelyiségeik
előtt, ill. mellett alakítsunk ki parkolókat,
javítva ezáltal a közlekedésbiztonságot, ki-
zárva a szinte már átláthatatlan parkolást
egyes üzletek környékén. Ahogy pénzesz-
közeink engedték, kijavítottuk a legna-
gyobb gondokat okozó kátyús helyi uta-
kat. Sajnos, annyi pénzünk nincs, hogy
minden utat, mely rászorul a nagyjavításra,
rendbe tegyünk.

– Jelentős esemény volt városunk életé-
ben a  magyarországi Váccal kötött testvér-
városi szerződés aláírása. Szinte azonnal
belevágtunk a közös munkába: a PHARE
CBC részére kidolgoztunk egy projektet
a térségeink határon átnyúló együttműkö-
dését is propagáló Euro-infocentrum infor-
mációs iroda létrehozására. Sajnos, ezt a
projektet elvetették. Természetesen már
több más projektet is benyújtottunk, me-
lyek elbírálása most van folyamatban.

– Sikerült támogatást szereznünk egy,
a térségünket propagáló kiadványra, turis-
takalauzra, amely magyar, szlovák és angol
nyelven került kiadásra.

– A napokban nyújtjuk be eddigi legna-
gyobb, legjelentősebb pályázatunkat, az
Ifjúság utcai szlovák és magyar alapiskola
nagyjavítására. Amennyiben a 90 milliós
beruházási támogatást elnyerjük, legalább
5 %-os önrészt kell biztosítanunk a beru-
házáshoz. A pályázat elbírálására 2005 ta-
vaszán kerül sor.

– A Műszaki Szolgáltatások Üzeme és
az Ipolysági Városi Rendőrség élén történt
vezetőcserék a két intézmény átszervezé-
sét is hivatottak biztosítani.

2004. július 1-jén a közös községi hiva-
tal mellett ipolysági székhellyel községi
tanügyi hivatal alakult, mely régiónk okta-
tási intézményeinek tanácsadó szerveként
műkődik.

A Váccal készített közös projektünk a
közlekedés környezeti hatástanulmányo-
zását hivatott biztosítani. A felmérés ered-
ményei érvként fognak szolgálni a 2/A
gyorsforgalmi út  Ipolyság–Parassapuszta
közötti szakaszának megépítéséhez. /Pro-
jektünket elfogadták./

Az újrahasznosítási alaphoz szintén kö-
zös projektet tervezünk benyújtani a Hont–
Ipoly menti régió szelektív hulladékgyűjté-
sének megoldására.

Dolgozunk Ipolyság területfejlesztési
projektjén is, hogy további munkahelyeket
biztosító telephelyek kialakításának lehető-
ségét is megteremthessük.

A felsoroltakból egyértelmű, hogy az
elmúlt két év igényes, bonyolult feladatok

Lőwy János polgármester a választási időszak első két évéről
/Befejezés az 1. oldalról/
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