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Maratoni képviselő-testületi ülés

Belépett az ötvenévesek táborába.
Május 14-én baráti körben ünnepelte 50.
jubileumi születésnapját dr. Zsolnay Er-
nő, Ipolyság volt polgármestere. Tanul-
mányai befejezése után jogi diplomával
többnyire a közigazgatásban tevékeny-
kedett. 1986-ban Ipolyságon a közigaz-
gatási osztály vezetőjeként a város szol-
gálatába állt. 1990-ben polgármesterré vá-
lasztották, mely tisztséget 2002-ig töl-
tötte be. Ez idő alatt többek között befe-
jezték a Tabán lakótelep és más lakóhá-
zak építését. Befejeződött Tesmag, Pe-
reszlény és a Homok vízvezeték-hálóza-
tának építése. Folytatódott a gázvezeték-
hálózat, de megoldódott a tesmagi patak
szabályozása is. Érdeme, hogy 1992-ben
megteremtette a Honti Lapok – Hon-
tianske listy havilap indításának feltéte-
leit. Szerkesztőségünk a jubilánsnak a to-
vábbi években jó egészséget, családja
körében sok-sok boldogságot kíván.

*
Az intézmények dicsérik az aktivi-

tás keretében dolgozó munkanélküli-
ek szorgalmát. Az ipolysági önkor-
mányzat 2004. március 1-je és július 31-
e közötti időszakra több mint 274 sze-
méllyel kötött szerződést, ami a jelentke-
ző munkanélkülieket heti 10 óra ledol-
gozására kötelezi. A Műszaki Szolgálta-
tások Üzeme 95 munkanélkülit foglal-
koztat a zöld övezetek, parkok, a stadion,
a városi utak karbantartására, a város
tisztán tartására. Ennek köszönhető, hogy
gyakran lehetünk szokatlan jelenségnek
tanúi: hosszabb-rövidebb időszakra a
közterületekről eltűnik a rengeteg sze-
mét. Ez, sajnos, csak addig tart, amíg nem
jelennek meg az utcákon azok, akik még
nem tudatosítták, miért is vannak kihe-
lyezve a városi szemétkosarak.

*
Bővül az ipolysági székhelyű közös

községi hivatal hatásköre. A közös köz-
ségi hivatal a város és további környék-
beli községek önkormányzatai számára
végez az iskolaügy, községfejlesztés, ter-
mészetvédelem és a mozgásképtelenek
ellátása terén különféle feladatokat, pél-
dául 191 ipolysági és több mint 90 kör-
nyékbeli pedagógus és iskolai dolgozó
bérelszámolását és 94 mogásképtelen
ápolását biztosítja. Júliustól ez a hatáskör
tovább kővül.

/my/

Innen-onnan

A VÁROSHÁZA TÁJÉKOZTAT

Az ipolysági képviselő-testület Lőwy
János polgármester vezetésével május
25-én megtartotta 16. soros ülését. A jegy-
zőkönyv hitelesítésére a polgármester dr.
Píri Lajost és Bóna Zsoltot jelölte ki. A
javasló bizottság tagjaivá dr. Šomló Beá-
tát, Hajdú Andrást és Korpás Pált vá-
lasztották meg a képviselők, majd jóvá
hagyták a javaslatokkal kiegészített 20
pontos programjavaslatot.

Ezután került sor a képviselő-testületi
határozatok teljesítéséről szóló jelentés
jóváhagyására. Az interpellációban há-
rom képviselő szólalt fel, akik  választ kap-
tak kérdéseikre, illetve ígéretet az indokol-
tan bírált esetek rendezésére.

A programban – bár nem egymás utáni
pontként – három egészségügyet érintő
jelentés is szerepelt. A képviselők a
hozzászólások után tudomásul vették a
lakosság egészségügyi és gyógyszerel-
látásáról szóló jelentést, és feladatul adták
az egészségügyi bizottságnak szakembe-
rekből álló bizottság létrehozását, amely
augusztus végéig kidolgozza a város és a
régió egészségügyi koncepcióját. A
képviselőknek dönteniük kellett a COR kft.
ügyében is, mely kérte, hogy a város já-
ruljon hozzá több rendelő megnyitásának
engedélyeztetéséhez. A döntésnél a képvi-
selők két testület javaslatára is támasz-
kodhattak. Az önkormányzat egészségü-
gyi bizottsága a pozitív hozzáállást, míg a
kórház igazgatótanácsa az elutasítást java-
solta. Több mint kétórás, gyakran élessé
fajuló vita után, melyben a képviselők le-
hetőséget kaptak többszöri felszólalásra
is, a határozat meghozatalánál hat képvi-
selő szavazott mellette, hat ellene, egy pe-
dig nem szavazott, így nem született igen-
lő határozat.

Viszonylag könnyebb dolguk volt a
képviselőknek álláspontjukat határozat-
ban is rögzíteni az egészségügyi bizottság
pozitív ajánlásával: jóváhagyták a sebészeti

ambulanciának /dr. Tóth Csaba/ és a
belgyógyászati ambulanciának /dr. Fol-
tán Márta/ az ipolysági kórház portfólió-
jából való kiválását. Viszont negatív állás-
pont született, határozatban is rögzítve,
dr. Antal Patrik magángyógyszertárának
megnyitása ügyében.

Anyagiak hiányában további racionali-
zációs intézkedésre került sor. A
városatyák jóváhagyták a Janko Kráľ Sza-
badidőközpont működésének napi 5 órára
történő csökkentését, s érvénytelenítették
az intézmény igazgatói posztjára kiírt
pályázatot. A képviselők – egyhangúlag –
nem hagyták jóvá a szabadidőközpont épü-
letének és telkének hosszú lejáratú /40
évre szóló/ bérbeadási szerződését az
Ipoly Unió részére. A hozzászólások után
levették a napirendről és kiegészítésre ja-
vasolták az előterjesztett új parkolási fel-
tételeket, valamint a városi hivatal új szol-
gálati autó megvásárlására tett javaslatát.
Elnapolták továbbá a kórház igazgatóta-
nácsa új tagjának megválasztását is.

A képiselők tudomásul vették a város-
fejlesztési programba besorolt építkezés
tervének előkészítéséről és a közös közsé-
gi hivatal tevékenységéről szóló jelentése-
ket. Döntöttek bérleti szerződésekről, vá-
rosi lakások bérbeadásáról. A Furni Finisch
kft. részére jóváhagytak egy 7977 m2-es
telek eladását. Pályázatot írtak ki a peresz-
lényi óvoda igazgatói posztjának betölté-
sére, valamint versenytárgyalás kiírását a
somosi gyermektáborra. Tudomásul vet-
ték a Békevédők utcája lakosainak petí-
cióját kertjeik mielőbbi vagyonjogi ren-
dezésére. Ebben az ügyben a városi hiva-
tal már tárgyalt az érintettekkel, és meg-
kezdődött a vagyonjogi rendezés intézése.

A maratoni ülés néhány perccel este
10 óra előtt a polgármester zárszavával ért
véget.

/morvay/

Postaláda – névtelen vonal
A városháza előcsarnokában elhelye-

zett postaládában talált olvasói észrevéte-

lekre válaszolunk.

Levélírónk a közmunkára alkalma-
zott munkanélküliek tevékenységét dics-
éri. Munkájuknak köszönhető, hogy
tisztább a város. A lakótelepi bérházak
körüli szemét véleménye szerint néhány
fegyelmezetlen lakótársnak köszönhe-
tő...

– A városi hivatal aktívan bekapcsoló-
dott a munkanélküliek alkalmazásának
programjába. Jelenleg 274 nyilvántartott
munkanélküli polgárt alkalmazunk a Mű-
szaki Szolgálatatások Üzeme, a hivatal,

valamint az iskolai intézmények szolgála-
tában. Munkájuk valóban szemmel látható
és hasznos. Ami a lakótelepi állapotot illeti:
a levélíró rátapintott a lényegre. Saját ma-
gunknak kell tudatosítanunk, hogy a rend-
re és a tisztaságra nemcsak a lakásban kell
ügyelnünk, hanem tágabb környezetünk-
ben is, mivel annak állapota az ott élők
kulturáltságának bizonyítványa.

További észrevételeiket, kérdéseiket

várjuk a 7410151-es, üzenetrögzítővel el-

látott telefonszámon, valamint e-mail cí-

münkön: sahy@sahy.sk.

Lendvay István
a VH elöljárója

Dominált az egészségügy, folytatódnak 

a „racionalizációs” intézkedések


