
– Ing. Ján Lőwy, primátor mesta a pracovníci MsÚ rokovali
s predstaviteľom Recyklačného fondu o možnosti získania štátnej
dotácie na zavedenie separovaného zberu komunálneho odpadu
/28. apr./.

– Primátor mesta sa zúčastnil na valnom zhromaždení Zápa-
doslovenskej vodárenskej spoločnosti o príprave transformácie
spoločnosti /29. apr./.

– V spolupráci s družobným mestom Vác sa usporiadali regio-
nálne oslavy z príležitosti vstupu Slovenska a Maďarska do Eu-
rópskej únie /30. apr./.

– Delegácia mesta /Ing. Ján Lőwy, Ing. Štefan Lendvay a
Ing. František Danis/ sa zúčastnila na poslednej rozlúčke s Er-
nőm Zórádom, čestným občanom mesta Šahy /7. mája/.

– V budove radnice zasadalo predsedníctvo Ipeľského eurore-
giónu. Hlavným bodom rokovania bola problematika možnosti
čerpania finančných prostriedkov z eurofondov pre samosprávy
/11. mája/.

– Z podnetu primátora mesta sa konalo pracovné stretnutie
predstaviteľov samosprávy a pracovníkov v zdravotníctve. Cie-
ľom stretnutia bolo hľadanie spôsobu komlexného zabezpečenia
zdravotnej starostlivosti v šahanskom regióne /11. mája/.

– Na zasadnutí Regionálneho združenia miest a obcí Hon-
tiansko-Poipeľského regiónu starostovia rokovali o postupe podá-
vania žiadostí o štátnu dotáciu na zavedenie separovaného zberu
odpadov, ďalej prerokovali správu o činnosti Spoločného obecné-
ho úradu so sídlom v Šahách /11. mája/.

– Primátor mesta Ing. Ján Lőwy sa zúčastnil na prezentácii
banky Dexia, na ktorej informovali predstaviteľov obcí a miest 
o najnovších službách banky pre samosprávy /7. mája/.

– Z príležitosti konania výstavy Pueri Fabri primátori miest
Šahy a Balassagyarmat odovzdali ceny primátorov za najlepšie
výtvarné práce /17. mája/.

– Delegácia vedená primátorom mesta sa zúčastnila na ver-
nisáži z diel fotografa a vynálezcu Jenőa Dulovitsa, rodáka zo Šiah.
Výstava je inštalovaná v Mestskej knižnici Lajosa Katonu vo Vá-
ci a bude predstavená aj návštevníkom Galérie Ľudovíta Simo-
nyiho v Šahách v rámci tohoročných Dní kultúry v Honte /20. mája/.

– Ján Lőwy sa zúčastnil na rokovaní akcionárov Západo-
slovenskej vodárenskej spoločnosti Nitrianskeho kraja, ktoré sa
uskutočnilo v Topoľčanoch /21. mája/.
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Narodili sa
Alex Gruzman  –  16. apríla 2004
Norbert Urblík  –  18. apríla 2004
Márk Karvay  –  21. apríla 2004
Kevin Matyó  –  2. mája 2004
Franciska Feketeová  –  5. mája 2004
Dominika Šajgalová  –  8. mája 2004
Karolína Kissová  –  13. mája 2004
Barbara Kádasiová  –  16. mája 2004
Nikolas Seres  –  18. mája 2004
Juraj Lakatos  –  22. mája 2004

Opustili nás

Tibor Balla /* 1976/  –  19. apríla
Alžbeta Benčoková /* 1922/  –  12. mája
Anna Vankovicová /* 1945/  –  13. mája
Ondrej Vnuk /* 1918/  –  15. mája
Pavel Bartoš /* 1937/  –  19. mája
Jozef Števčat /* 1950/  –  24. mája

INFORMÁCIE Z RADNICE

V roku 2004

Udalosti, stretnutia

a aktivity radnice

Mesto Šahy vypisuje konkurz na funkciu riaditeľky
Materskej školy s vých. jaz. maďarským v Šahách, časť
Preseľany nad Ipľom

Podmienky:
– stredné odborné vzdelanie pedagogického smeru
– najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
– bezúhonnosť
– znalosť maďarského jazyka.
Uzávierka prihlášok: 18. júna 2004 o 12.00 hod.
Prihlášky posielať na adresu: Mestský úrad Šahy, Hlav-

né námestie 1, 93601 Šahy v uzavretej obálke označenej
„Konkurz – MŠ Preseľany”

K prihláške priložiť:
– životopis
– odpis z registra trestov
– overenú kópiu dokladu o najvyššom ukončenom

vzdelaní
– návrh koncepcie rozvoja materskej školy

Informácie: osobne na Mestskom úrade v Šahách alebo
na telefónnom čísle: 036/7411054.

Voľby do Európskeho parlamentu 

13. júna 2004 (nedeľa), od 7.00 do 22.00 hod

Občania Slovenskej republiky prvýkrát majú možnosť voliť
poslancov do Európskeho parlamentu.

Volič, ktorý nebude môcť voliť vo svojom volebnom okrsku,
môže požiadať o vydanie voličského preukazu na Mestskom úra-
de v Šahách v pracovných dňoch od 8.00 do 15.00 hod. Miesta
volebných okrskov sú totožné s predchádzajúcimi voľbami. Pod-
robný rozpis okrskov nájdete na 7. strane Hontianskych listov a
na informačnej tabuli MsÚ v Šahách.

JUDr. Ernest Zsolnay

dielu značne upadla. Hlavnú príčinu vidím v tom, že sa za-
nedbala výchova dorastu. Neboli pravidelné tréningy, a tak sa
nepodarilo vychovať schopných športovcov. Zostavu
mužstva tvorili starší hráči, čo sa odzrkadlilo aj na výsledkov.
V tomto roku členstvo zvolilo nové vedenie. Verím, že starost-
livosť o dorast čoskoro bude na tej úrovni, ako v 80.-90. ro-
koch. Teraz má oddiel k dispozícii dva kurty. Pomocou Tech-
nických služieb mesta chceme obnoviť aj tie ďalšie dva. Som
presvedčený, že sa nové vedenie pustí do práce s takým
elánom, ako sme to robili my pred 25 rokmi.

Za odpovede ďakujem.
Morvay I.

(Dokončenie z 1. strany)

Odpovedá Ing. Ján Lőwy...


