
– Lőwy János mérnök, polgármester és a város illetékes
munkatársai a Reciklációs Alap szakembereivel arról tárgyaltak,
miként lehetséges anyagi támogatáshoz jutni a szelektív hulladék-
gyűjtés bevezetéséhez /ápr. 28./.

– A város polgármestere képviselte régiónkat a Nyugat-szlo-
vákiai Vízművek közgyűlésén, amelynek fő programpontja a
részvénytársaság transzformációja volt /ápr. 29./.

– Szlovákia és Magyarország EU-csatlakozását Ipolyság és
Vác /mint testvérvárosok/ közös ünnepelték /ápr. 30./.

– Lőwy János, Lendvay István és Danis Ferenc mérnökök
képviselték városunkat a közelmúltban elhunyt Zórád Ernő,
Ipolyság díszpolgárának búcsúztatóján Budapesten /május 7./.

– A városháza épületében tartotta ülését az Ipoly Eurorégió
elnöksége. Tanácskozásuk témája az önkormányzatok pályázati
lehetőségei volt /május 11./.

– A polgármester kezdeményezésére került sor a városházán
az önkormányzat és az egészségügyben dolgozók találkozójára.
A találkozás célja az egészségügyi ellátás komplex biztosítása
előfeltételeinek megtárgyalása volt /május 11./.

– A Hont–Ipoly menti önkormányzatok polgármestereinek
találkozóján információt cseréltek a szelektív szemétgyűjtés be-
vezetéséhez a lehetséges állami támogatásról, a pályázatok beadá-
sának módjáról és menetéről, valamint megvitatták a közös köz-
ségi hivatal működéséről szóló jelentést /május 11./.

– Lőwy János polgármester részt vett a Dexia Bank bemu-
tatóján, melyen tájékoztatták a falvak és városok képviselőit a
bank legújabb, az önkormányzatok részére is szóló szolgáltatá-
sairól /május 7./.

– A Pueri Fabri képzőművészeti versenyen Ipolyság és Balas-
sagyarmat polgármestere polgármesteri díjjal jutalmazta a leg-
jobb képzőművészeti alkotásokat /május 17./.

– A polgármester által vezetett küldöttség részt vett Dulo-
vits Jenő fényképész és feltaláló /Ipolyság szülötte/ kiállításán.
A kiállítás jelenleg Vácott, a Katona Lajos Városi Könyvtárban
látható, de a szeptemberi Honti Kulturális Napok keretében az
ipolysági Simonyi Lajos Galériában is megtekinthetjük majd
/május 20./.

– Lőwy János mérnök, polgármester részt vett a Nyugat-
szlovákiai Vízművek nyitrai kerületi részvényeseinek tapolcsáni
ülésén /május 21./.

Lendvay István
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Események, tárgyalások,
kezdeményezések a városházán

Ipolysági újszülöttek
Gruzman Alex  –  2004. április 16.
Urblík Norbert  –  2004. április 18.
Karvay Márk  –  2004. április 21.
Matyó Kevin  –  2004. május 2.
Fekete Franciska  –  2004. május 5.
Šajgal Dominika  –  2004. május 8.
Kiss Karolina  –  2004. május 13.
Kádasi Barbara  –  2004. május 16.
Seres Nikolas  –  2004. május 18.
Lakatos György  –  2004. május 22.

Elhunytak
Balla Tibor /* 1976/  –  április 19.
Benčok Erzsébet /* 1922/  –  május 12.
Vankovic Anna /* 1945/  –  május 13.
Vnuk András /* 1918/  –  május 15.
Bartoš Pál /* 1937/  –  május 19.
Števčat József /* 1950/  –  május 24.

2004-ben

Európai parlamenti választások 
2004. június 13. (vasárnap) 7.00 – 22.00

Szlovákia polgárai elsőízben szavazhatnak képviselőikre
az európai parlamenti választásokon.

Azok, akik más szavazókörben szeretnék leadni voksukat,
a városi hivatal 3-as számú irodahelyiségében kérhetik ki vá-
lasztóigazolványukat – munkanapokon 8-tól 15 óráig.

A választási helyiségek és körzetek azonosak a köztár-
saságielnök-választások helyiségeivel és körzeteivel. A kör-
zetek utcákra való felosztását az érdeklődők megtalálják a
Hontianske listy 7. oldalán és a városi hivatal hirdetőtábláján.

Dr. Zsolnay Ernő

Pályázat
Ipolyság város pályázatot hirdet a pereszlényi magyar

nevelési nyelvű óvoda igazgatói posztjának betöltésére
Feltételek:

– középfokú pedagógiai végzettség,
– legalább 5 éves pedagógiai gyakorlat,
– erkölcsi feddhetetlenség,
– az óvoda nevelési nyelvének ismerete.

A jelentkezések beküldési határideje: 2004. június 18., 12.00 óra
A jelentkezéseket „Konkurz – MŠ Preseľany” jeligével el-

látott zárt borítékban a következő címre küldjék: Ipolysági Váro-
si Hivatal, Fő tér 1., Ipolyság.

A jelkentkezéshez csatolandó dokumentumok:
– életrajz,
– erkölcsi bizonyítvány,
– a legmagasabb végzettséget igazoló diploma hitelesített
másolata,
– az óvoda hosszú távú tervének vázlata.

Bővebb felvilágosítás: személyesen a városi hivatalban
vagy a 7411054 telefonszámon.

ló csapatok idősebb játékosokra épültek, ami aztán meg is
mutatkozott az elért eredményekben. Ebben az évben a tagság új
vezetőséget választott. Én bízom benne, hogy a kezdőkkel és a
gyerekekkel való foglalkozás újra olyan színvonalon lesz, mint a
80-as és a 90-es években volt. Az anyagi feltételek adottak.
Jelenleg az egyesületnek két pálya áll rendelkezésére, de az
MSZÜ segítségével a másik két pályát is rendbe szeretnénk
hozni. Remélem, az új vezetés olyan lendülettel lát munkához,
mint mi 25 évvel ezelőtt.

Köszönöm a válaszokat.
Morvay Imre

(Befejezés az 1. oldalról)

Válaszol Lőwy János mérnök...


