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Z RADNICE

Udalosti, stretnutia a aktivity radnice
– V priestoroch nemocnice sa uskutočnilo stretnutie primátorov miest, ktoré sú zriaďovateľmi nemocníc I. typu. Primátori a
riaditelia mestských nemocníc si vymenili skúsenosti s prevádzkovaním zdravotníckych zariadení a záverom rokovania vydali
vyhlásenie s požiadavkou o rešení akútnych problémov nemocníc, ktoré odoslali aj ministrovi zdravotníctva /5. marca/.
– Primátor mesta Ing. Ján Lőwy a jeho zástupca Juraj Bélik
rokovali s predstaviteľmi samosprávy mesta Veresegyház v Maďarsku o možnostiach prehĺbenia spolupráce oboch miest /9. marca/.
– Ing. Ján Lőwy prijal podnikateľov zo Španielska, ktorí ho
informovali o svojich investičných zámeroch v Šahách. Uviedli,
že v priestoroch bývalého Kovomontu mienia začať výrobu ešte
v tomto roku /9. marca/.
– Primátor mesta rokoval s predstaviteľmi družobného mesta Vác o príprave spoločných osláv vstupu Slovenska a Maďarska do Európskej únie konaných v dňoch 30. apr. a 1. mája /10.
marca/.
– Ing. Ján Lőwy a Ing. Štefan Lendvay, prednosta mestského úradu rokovali s predstaviteľmi Banky Dexia v Žiline o možnostiach získania výhodného úveru k spolufinancovaniu investícií prípadných úspešných projektov podávaných do eurofondov
/11. marca/.
– Predstavitelia mesta sa zúčastnili na oslavách 156. výročia
revolúcie v rokoch 1848–49, konaných v našom meste. Osláv sa
zúčastnil aj Pál Csáky, podpredseda vlády SR, ktorého primátor
mesta prijal v budove radnice /15. marca/.
– Primátor mesta a riaditeľ nemocnice rokovali s Ing. Albertom Lisým, oblastným riaditeľom Všeobecnej zdravotnej poisťovne v Nitre o podmienkach zmluvy medzi nemocnicou a poisťovňou /16. marca/.
– Ing. Ján Lőwy a Ing. Štefan Lendvay rokovali s Jacquesom Denym, majiteľom a Ing. Františkom Bernáthom, konateľom spoločnosti Furni Finish o ďalších investičných zámeroch
spoločnosti v našom meste /17. marca/.
– Primátor mesta rokoval s Ing. Pavlom Gallom, riaditeľom Divízie osobnej prepravy Železníc SR o obnovení osobnej
železničnej prepravy na trati Šahy–Zvolen /18. marca/.
– Majiteľ spoločnosti Hörnlein Slovensko rokoval u primátora mesta Šahy za účasti zástupcu Slovenskej agentúry pre rozvoj
investícií a obchodu (SARIO) o možnostiach podpory investícií
na území mesta /18. marca/.
– Primátor mesta a riaditeľ nemocnice sa zúčastnili na regionálnom stretnutí primátorov miest a riaditeľov nemocníc
s predstaviteľmi Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Hlavnou témou tohto stretnutia bola spolupráca nemocníc a poisťovne v roku 2004 /18. marca/.
– 6. ročník medzinárodného stolnotenisového turnaja odborných učilísť o Pohár primátora mesta Šahy (1. ročník Memoriálu Jána Lauku) otvoril Ing. Ján Lőwy. Hlavným organizátorom turnaja bolo Odborné učilište v Šahách /19. marca/.
– Primátor mesta sa zúčastnil na konferencii venovanej štrukturálnym fondom po vstupe Slovenska do EÚ /22. marca/.
– László Szigeti, štátny tajomník ministerstva školstva prijal
Ing. Jána Lőwyho a Tibora Lendvayho, riaditeľa ZŠ Lajosa
Pongrácza, ktorí oboznámili štátneho tajomníka s návrhom plánovanej rekonštrukcie objektov obidvoch ZŠ na Mládežníckej

ulici a požiadali štátneho tajomníka o pomoc pri relizácii tohto
investičného zámeru /22. marca/.
– Na základe interpelácie poslancov primátor mesta zvolal rokovanie zástupcov štátnej správy na úseku dopravy a samosprávy mesta Šahy v záujme riešenia dopravnej situácie na Hlavnom námestí v meste. Podľa odborníkov riešním zlej dopravnej
situácie na námestí bude vybudovanie obchvatu cestného ťahu
mimo námestia, čiastočne sa však táto situácia má zlepšiť po
vstupe Slovenska do EÚ a po odstránení čakacích dôb na hraničnom priechode /23. marca/.
– Primátor mesta rokoval s predstaviteľmi spoločnosti Fragicslov, ktorí ho oboznámili so zámermi firmy rozšíriť súčasné
výrobné kapacity ešte v tomto roku. Firma plánuje výrobu drevených konštrukcií sedacích súprav vo vlastnej stolárskej dielni
v rekonštruovaných prevádzkových priestoroch na Berneckej ul.,
ako aj realizovanie prístavby výrobnej haly v areáli závodu ešte
v tomto roku /23. marca/.
– Primátor mesta a prednosta mestského úradu rokovali
s RNDr. Štefanom Prónaym, prednostom Krajského školského
úradu v Nitre o financovaní základných škôl a školských zariadení zriadených mestom /24. mesta/.
– V budove radnice sa uskutočnilo valné zhromaždenie Ipeľského euroregiónu, na ktorom sa prerokovala správa o činnosti
v roku 2003 a schválili plán činnosti na rok 2004 /25. marca/.
– V obradnej sieni radnice sa z príležitosti Dňa učiteľov uskutočnila slávnosť, na ktorej primátor mesta odovzdal ďakovný
list vyznamenaným pedagogickým pracovníkom za ich obetavú
prácu pri výchove mladej generácie /26. marca/.
– Ing. Ján Lőwy, primátor mesta vo svojej pracovni prijal
prezidenta SR Rudolfa Schustera. Prezident sa stretol aj s ďalšími pozvanými predstaviteľmi mesta na besede uskutočnenej
v obradnej sieni radnice /26. marca/.
-ly-

Konkurz
Mesto Šahy vypisuje konkurz na odborného pracovníka školského úradu pri Spoločnom obecnom úrade so sídlom v Šahách.
Podmienky:
– vysokoškolské vzdelanie pedagogického smeru
– najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
– aktívna znalosť maďarského jazyka, znalosť cudzieho jazyka vítaná
– informovanosť o situácii v školstve v meste a okolia
– znalosť legislatívy z oblasti základného školstva a predškolských zariadení
– ovládanie práce s počítačom
– prvá kvalifikačná skúška
– morálna bezúhonnosť
Uzávierka prihlášok: 15. apríla 2004, 12.00 hod.
Prihlášky posielať na adresu Mestský úrad Šahy, Hlavné
nám. č. 1, 93601 Šahy – v uzavretej obálke označenej „KONKURZ – školský úrad”.
K prihláške priložiť:
– životopis
– odpis z registra trestov
– overenú kópiu vysokoškolského diplomu
Informácie: osobne na Mestskom úrade v Šahách alebo
na telefónnom čísle 036/7411071.

