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Uzavreli manželstvo
28. nov.  –  Ingrid Tóthová a Milan Pavlenda
29. nov.  –  Ingrid Pavlendová a Richard Šajgal
6. dec.  –  Anikó Forgáčová a Peter Kádasi

Narodili sa
Daniel Hoksza  –  26. novembra 2003
Máté Burík  –  14. decembra 2003
Bianka Kolláriková  –  22. decembra 2003

Opustili nás
Ján Doboš /* 1933/  –  29. novembra
Alžbeta Püspökyová /* 1925/  –  3. decembra
Mária Majtánová /* 1941/  –  9. decembra
Mária Sršeňová /* 1948/  –  11. decembra
Helena Bušaiová /* 1934/  –  17. decembra
Mária Matušová /* 1928/  –  17. decembra
Mária Dúlóová /* 1923/  –  22. decembra
Alžbeta Kováčová /* 1925/  –  27. decembra
Ján Máté /* 1944/  –  28. decembra

INFORMÁCIE Z RADNICE

V roku 2003

(Dokončenie  z 1. strany)

Mestské zastupiteľstvo v Šahách na svojom zasadnutí 17.
dec. 2003 prijalo Zakladaciu listinu – Dohodu medzi družobný-
mi mestami Vác /Maďarsko/ a Šahy /Slovensko/ a zároveň po-
verilo primátora mesta podpísať zmluvu o družobnom styku s mes-
tom Vác. Samospráva mesta Vác prijala tento dokument už nie-
koľko dní predtým.

Zo zakladacej listiny vyplýva, že cieľom tejto dohody je spájať
mestá Vác a Šahy, resp. ich občanov, aby sa spoločne stávali kon-
kurencieschopnejšími pri zdolávaní výzev budúcnosti. Zaklada-
telia družobného vzťahu sa navzájom zaväzujú, že svojou prácou a
činmi premenia túto spoluprácu na vzájomne cennú a užitočnú
v prospech budúcej generácie.

Ing. Štefan Lendvay

– Ing. Ján Lőwy, primátor mesta a Ing. Štefan Lendvay, pred-
nosta MsÚ sa zúčastnili na konferencii s názvom Euroregióny a
regionálny rozvoj v integračných kontextoch. Hlavným cieľom
konferencie bolo vytvorenie priestoru pre prezentáciu praktických
skúseností zúčastnených v oblasti cezhraničných regionálnych
vzťahov /27. nov./.

– Delegácia mesta Šahy sa pod vedením primátora mesta na
pozvanie samosprávy mesta Veresegyház zúčastnila na slávnost-
nom odovzdaní novostavby základnej školy do užívania /5. dec./.

– V budove radnice sa uskutočnilo zasadnutie regionálneho
združenia mesta a obcí hontiansko-poipeľského regiónu. Primátor a
starostovia prerokovali aktuálne otázky samospráv a hodnotili aj čin-
nosť spoločného obecného úradu so sídlom v Šahách. Hosťom po-
dujatia bol Ing. Tibor Pogány, generálny riaditeľ Západo-
slovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s., ktorý oboznámil prítom-
ných s aktuálnym stavom prebiehajúcej transformácie vodární a
kanalizácií /9. dec./.

– Ing. Ján Lőwy, Ing. Štefan Lendvay a Ing. František
Danis, kronikár mesta navštívili nášho čestného občana Ernőa
Zóráda, ktorý žije v Budapešti. Kyticou kvetov pozdravili majs-
tra z príležitosti nedávno dožitých 92. narodenín a spoločne
prezreli práve prebiehajúcu výstavu malieb umelca v jednej
súkromnej galérii v centre Budapešti /10. dec./.

– Primátor mesta Ing. Ján Lőwy a prednosta mestského úradu
Ing. Štefan Lendvay rokovali s predstaviteľmi spoločnosti CHO-
CAL Aluminiumverpackungen GmbH, ktorí oboznámili zástup-
cov mesta s postupom prípravy výroby v rekonštruovanej hale na
Berneckej ulici v prvom polroku 2004 /11. dec./.

– Predstavitelia mesta sa zúčastnili na regionálnom vzdeláva-
com fóre, ktoré organizovalo Združenie maďarských pedagógov na
Slovensku. Na podujatí, ktoré sa konalo pod heslom Samospráva
a vzdelávanie, vystúpil aj primátor mesta, ktorý vo svojom prejave
vyzdvihol dôležitosť jednotnej regionálnej politiky a spolupráce
medzi samosprávami, školami a školskými zariadeniami regiónu
v záujme zachovania siete národnostného školstva /12. dec./.

– V Šahách sa uskutočnilo zasadnutie predsedníctva Eurore-
giónu Ipeľ, na ktorom hodnotili činnosť združenia v roku 2003 a prejed-
nali otázky súvisiace s prípravou výročnej členskej schôdze /16. dec./.

– V slávnostnej sieni radnice sa uskutočnilo mimoriadne
slávnostné zasadnutie mestského zastupiteľstva, na ktorom primá-
tor mesta Ing. Ján Lőwy odovzdal oceneným osobnostiam cenu
Čestný občan mesta Šahy, Cenu mesta Šahy a Cenu primátora
mesta Šahy /18. dec./.

– Na mestskom úrade sa konalo zasadnutie okresného pred-
sedníctva dobrovoľných požiarnikov. Predsedníctvo hodnotilo čin-
nosť požiarnikov v roku 2003 a pripravilo návrh hlavných úloh na
rok 2004 /19. dec./

Cenu Čestný občan mesta
Šahy odovzdal primátor Jáno-
sovi Pongráczovi st., bývalé-
mu starostovi maďarskej obce
Kemence za výraznú pomoc
pri budovaní slovensko-maďar-
ských vzťahov a za jeho aktivi-
ty v oblasti cezhraničnej regio-
nálnej spolupráce.

Cenu mesta Šahy odovzdal
primátor Gyulovi Mándlimu,
riaditeľovi Mestskej knižnice
Lajosa Katonu vo Váci za dlho-
ročnú a veľmi aktívnu spolu-
prácu s naším mestom pri orga-
nizovaní rôznych kultúrnych

podujatí; Mgr. Štefanovi Spa-
nyárovi za dlhoročnú pedago-
gickú a publikačnú činnosť pri
príležitosti dovŕšenia 60 rokov

života; RNDr. Pavlovi Makoví-
nyimu za dlhoročné organizo-

vanie džezových koncertov na
veľmi vysokej umeleckej úrov-

ni; Gymnáziu v Šahách a
Gymnáziu s vyuč. jaz. maď.
v Šahách z príležitosti 90. vý-
ročia založenia šahanského
gymnázia.

Cenu primátora mesta Ša-
hy Ing. Ján Lőwy odovzdal

Ladislavovi Gáspárovi ml.,
niekoľkonásobnému majstrovi
sveta a Európy v stolnom teni-
se, medailistovi z paralympij-
ských hier v Atlante a Sydney.

Odovzdanie cien zvečnili
aj v kronike mesta, kde sa pod-
písali aj všetci vyzvamenaní.

Ďakovný prejav – v mene
všetkých vyznamenaných –
predniesol János Pongrácz st.

Slávnostné zasadnutie u-
zavrel primátor mesta.

Udalosti, stretnutia
a aktivity radnice

Prvým družobným mestom Šiah je Vác

-ly-

Odovzdali ceny mesta

/morvay/


