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Események, tárgyalások,
kezdeményezések a városházán

Tudnivalók a köztársaságielnök-
választásról és a népszavazásról

– Lőwy János mérnök, polgármester Veresegyház önkor-
mányzatának képviselőivel tárgyalt a két város további együttmű-
ködésének lehetőségeiről. A megbeszélés első konkrét eredménye
az a megegyezés, melynek értelmében fellépnek Veresegyház folk-
lóregyüttesei az április 30-án megrendezésre kerülő ipolysági ün-
nepségen, amit önkormányzatunk szervez európai uniós csatlako-
zásunk alkalmából /febr. 2./.

– Városunk polgármestere és a városi hivatal elöljárója Ja-
romír Pavlík főigazgatóval, valamint Vladimír Kačeňuk gazda-
sági igazgatóval tárgyalt, akik a Chirana Hospital kft. program-
menedzserei. Fő tevékenységeik közé tartozik az európai uniós
pályázatok kidolgozása, illetve az ezzel kapcsolatos tanácsadás.
Az eddigi tárgyalások eredményeként a Chirana Hospital partne-
rünk lesz a város által benyújtandó pályázatok előkészítésében
/febr. 6./.

– Lőwy János polgármester és a városi hivatal munkatársai
Ján Valkovič mérnökkel, a Szlovák Beruházási, Kereskedelmi
és Fejlesztési Ügynökség regionális menedzserével tárgyaltak to-
vábbi beruházások ipolysági, ill. Ipolyság környéki telepítésének
lehetőségéről /febr. 6./.

– Ladislav Kollár mérnökkel, a Munkaügyi, Szociális és
Családügyi Hivatal igazgatójával tárgyalt Ipolyság polgármes-
tere a hivatal elhelyezésének lehetőségeiről a városközpontban.
A polgármester felkínálta segítségét a probléma megoldásában
/febr. 10./.

– Škerlec Károly, az Energo-Bytos kft. ügyvezető igazgató-
ja, valamint Lendvay István mérnök, a városi hivatal elöljárója
részt vett az energetikáról szóló új jogszabály szaknyilvánosság
részére történő bemutatásán. A törvényjavaslat elfogadása után
az önkormányzatok döntenek majd többek között például a hőe-
nergia áráról is az adott településen /febr. 10./.

– A városháza dísztermében ünnepélyes keretek között írta
alá Lőwy János mérnök Ipolyság és dr. Bóth János Vác polgár-
mestere a két település testvérvárosi kapcsolatfelvételét lefektető
alapszerződést /febr. 13./.

– Lőwy János mérnök, polgármester Bélik György alpol-
gármesterrel képviselte városunkat azon az előadáson, amelyen a
kommunális hulladék megsemmisítésének egy újabb módszerét,
az ún. biolízist mutatták be. A bemutatót, amelyre a zselízi városi
hivatalban került sor, a régió polgármesterei részére szervezték
/febr. 12./.

– Lőwy János polgármester és Bélik György alpolgármeter
Pozsonyban Vojtko mérnökkel, az Országos Telekkönyvi Hi-
vatal elnökhelyettesével tárgyalt a lévai hivatal ipolysági kiren-
deltségének megnyitásáról. A város felkínálta segítségét /iroda-
helyiségeket biztosít/, amennyiben az állam fedezi a működési
költségeket. A siker – nagy valószínűséggel – ez utóbbi feltétel
függvénye /febr. 18./.

– Lőwy János mérnök, polgármester részt vett azon a konfe-
rencián, melynek központi témája az idegenforgalom és az agro-
turizmus fejlesztéséhez szükséges támogatási lehetőségek meg-
teremtése volt. A kétnapos rendezvény többek között az Európai
Unió támogatásával működő alapok ismertetését is magában
foglalta /febr. 18–19./.

– A polgármester kezdeményezésére megtartotta első ülését a
XXIII. Honti Kulturális Napok előkészítő bizottsága. A bizottság
megegyezett az ünnepségsorozat keretprogramjában /febr. 23./.

-ly-

A köztársaságielnök-vá-
lasztásról, valamint a népszava-
zásról szóló törvények értelmé-
ben a 2004. április 3-i /szom-
bat/ 7.00 órától 22.00 óráig tar-
tandó választásokra és népsza-
vazásra Ipolyság polgármes-
tere 8 szavazókört, illetve 8
szavazóhelyiséget jelölt ki.
Ezek a következők:

1. szavazókör – homoki
óvoda, Ipolyság, Honti út 45.

2. szavazókör – városi hi-
vatal, Ipolyság, Fő tér 1.

3. szavazókör – egyházi
alapiskola, Ipolyság, Bartók
Béla tér 3.

4. szavazókör – IV. sz. óvo-
da, Ipolyság, M. R. Štefánik
tér 14.

5. szavazókör – gimnázi-
um, Ipolyság, Ifjúsági utca 22.

6. szavazókör – II. sz. szlo-
vák alapiskola, E. B. Lukáč u. 6.

7. szavazókör – kultúrház,
Tesmag 93.

8. szavazókör – óvoda, Pe-
reszlény 1.

Az egyes szavazókörökben
a következő utcák lakói sza-
vaznak:

1. szavazókör: Honti út,
Vágóhíd u., Madách I., Pong-
rácz L., Kórház, Kuzmány, Si-
poss, Kertész, Erdei, Bernecei
és a Vasút u.

2. szavazókör: Fő tér, Ta-
bán, J. Kráľ, Malom, Rózsa,
Sládkovič, J. Jesenský, Petőfi
és a Május 1. u.

3. szavazókör: Tesmagi út,
Hviezdoslav, Sznf, Káptalan,

Iskola, II. Rákóczi F., Várhegy,
E. B. Lukáč, J. Rotarides, Ná-
lepka kap., Kalvária, Park u. és
a Bartók Béla tér

4. szavazókör: Gyürky, Szé-
chenyi, Szondy, Thuróczy
/25., 27., 29., 31., 33. sz./ és a
Mikszáth K. u. /1–14. sz./

5. szavazókör: M. R. Štefá-
nik tér, Mikszáth K. /15., 16.
sz./, Ľ. Štúr, Északi, Ifjúsági,
Temető, Békevédők és a Mó-
ricz Zs. u.

6. szavazókör: Hodža,
Fegyverneki, J. Smrek, Borá-
szok, Hangyás, Vajanský, Akác,
A. Kmeť, Szokolyi, Pincék, Ol-
vári út, Thuróczy /kivéve: 25.,
27., 29., 31., 33. sz./ és a B.
Němcová u.

7. szavazókör: Tesmag
8. szavazókör: Pereszlény
A szavazás csak a személyi

igazolvánnyal, útlevéllel vagy
katonakönyvvel történő iga-
zolás után lehetséges.

Március 14-ig a választásra
jogosult személyek megkapják
a választásokról szóló értesítést,
amely minden fontos tudnivalót
tartalmaz.

Azok a választók, akik nem
a saját szavazókörükben szeret-
nének szavazni, ill. választani,
az Ipolysági Városi Hivatal 3-as
számú irodahelyiségében ki-
kérhetik választóigazolványu-
kat /munkanapokon 8-tól 15
óráig/.

Dr. Zsolnay Ernő
a közigazgatási osztály

vezetője

A VÁROSHÁZA TÁJÉKOZTAT

2004-ben

Házasságot kötöttek
Febr. 14.  –  Hlinka Andrea és Kardics Viktor Zoltán
Febr. 14.  –  Vaner Denisza és Rezniček Péter
Febr. 21.  –  Juhász Nikolett és Beňovič Péter

Ipolysági újszülöttek
Koncz Erik  –  2004. január 16.
Darida Patrik  –  2004. február 8.
Moravčík Lucia  –  2004. február 9.
Balla Sámuel  –  2004. február 10.
Hlavanda Adrián  –  2004. február 11.
Balla Vivien  –  2004. február 14.

Elhunytak
Gašparik András /* 1921/  –  január 20.
Róka József /* 1925/  –  február 1.
Takács Ilona /* 1946/  –  február 3.
Juhász Sándor /* 1942/  –  február 14.
Benko Péter /* 1959/  –  február 16.
Vokšan Mária /* 1921/  –  február 19.
Belánsky József mérnök /* 1955/  –  február 19.
Hoksa István /* 1922/  –  február 20.
Koncový Erzsébet /* 1950/  –  február 26.
Runna Mária /* 1914/  –  február 27.


