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Isten veled, önállóság!

A TARTALOMBÓL

Miről olvashatunk

a Hontianske listyben

Vác és Ipolyság testvérvárosok 2004.
április 30-án és május 1-jén közösen ün-
nepelték országaink EU-csatlakozását.
Ennek a közös – ünnepi – rendezvénynek
az értékelése alkalmából találkoztak
2004. július 29-én Ipolyságon a két város
önkormányzatának azon képviselői, akik
tevékeny résztvevői voltak a kétnapos si-
keres rendezvénysorozatnak. Délelőtt a
városháza tanácstermében Lőwy János

ipolysági és Bóth János váci polgármes-
ter köszönte meg a mintegy 25 főnyi szer-

vezőgárdának az áldozatkész munkát.
Lőwy János ajándékcsomagot és köszö-
nőlevelet adott át minden szervezőnek. A
vendégek és hazai kísérőik azután meg-
tekintették a Honti Múzeum és a Simonyi
Lajos Galéria kiállításait, majd a nagytúri
lovardában és a homoki fürdőben szóra-
koztak, beszélgettek.

A találkozás és ismerkedés fontos ug-
ródeszkája lehet a tervezett sokoldalú
együttműködésnek.

/korpás/ 

Váci vendégek Ipolyságon 

Városfejlesztés a Kutyahegyen 

A város lakáspolitikai
koncepciójáról 2. oldal

Focikörkép                     3. oldal

Hrubík Béla új
verseskötete                5. oldal

Emléktábla-avatás             5. oldal

Az élet értéke                  6. oldal

Takarékpénztáraink
székhelyeiről 8. oldal

Focisorsolás                 12. oldal

Hála a jó előkészületi munkáknak,

gyorsan megindult a Kutyahegyen az

építkezés, és ma már a negyednek számos

lakosa van. Az eredeti tervben szereplő

összekötő út túl drága lett volna, így ez

nem is épült meg. 

Az eddigi átmeneti (fél)megoldás nem

oldotta meg a vízelvezetést, két autó ta-

lálkozását és – aki jár arra, tudja – nagyon

balesetveszélyes az útszakasz. Látták ezt

a város vezetői is, mert az első javaslattól

támogatásukról biztosítottak. Tekintettel a

városi költségvetésére, több szakaszra

ütemezték a munkát. Mára az első elké-

szült.

Szeretnék köszönetet mondani Lőwy

János polgármesternek, továbbá Lend-

vay István elöljárójának, az építésügyi

szakosztály munkatársainak, a Műszaki

Szolgáltatások Üzeme vezetőinek és dol-

gozóinak, ill. a képviselőknek, hogy tá-

mogatták a javaslatot.

Srna Pál

Pályázat
A Pongrácz Lajos Társaság pályá-

zatot hirdet az ipolysági és Ipolyság
környéki magyar oktatási intézmé-
nyek, kulturális szervezetek részére.
A pályázat célja az említett intézmé-
nyek, szervezetek tevékenységének
támogatása.

A pályázatok elbírálásánál előnyt
élveznek a saját erőforrásokat is fel-
használó vagy regionális együttműkö-
dést tükröző projektek.

Pályázni az alapítvány űrlapjával
lehet, melynek tartalmaznia kell a pá-
lyázati leírást, a szervezet bemutatását
és a részletes költségvetési tervet. Az
űrlap az Ipolysági Városi Hivatalban
igényelhető Sťahula Ildikónál.

A pályázati díj 100 korona.
A pályázatok benyújtásának határ-

ideje 2004. augusztus 31.
Cím: Združenie Lajosa Pongrácza

– Pongrácz Lajos Társaság, 93601 Ša-
hy, Hlavné nám. 1.


