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Bytová koncepcia 
na zasadnutí MsZ

INFORMÁCIE Z RADNICE

Uzavreli manželstvo
14. júla  –  Agnesa Jónásová a Peter Kádasi

Narodili sa 
Evelyn Pénzová  –  30. júna 2004
Alexandra Vavreková  –  3. júla 2004
Diana Halková  –  6. júla 2004

Opustili nás
Jozef Szarka /* 1931/  –  20. júna
Ladislav Fric /* 1947/  –  5. júla
Margita Mišková /* 1922/  –  6. júla
Viliam Azór /* 1940/  –  7. júla
Ján Csavojec /* 1922/  – 10. júla
Margita Horváthová /* 1918/  –  12. júla
Emil Majovský /* 1953/  –  18. júla

V roku 2004

V poslednú júlovú stredu –
28. 7. – sa konalo za prítom-
nosti 11 poslancov z 13 zvole-
ných 18. riadne zasadnutie
mestského zastupiteľstva /MsZ/
v Šahách. Zasadnutie otvoril a
viedol primátor Ing. Ján Lő-
wy, ktorý po otvorení podal
návrh na doplnenie pôvodné-
ho programu.

Viacerí poslanci konštato-
vali, že správa o Koncepcii by-
tovej politiky mesta Šahy do
roku 2010 je prehľadne a vše-
stranne spracovaná, obsahuje
mnoho osožných aspektov a
údajov, a preto môže pozitívne
ovplyvniť konkrétne kroky sa-
mosprávy v tejto oblasti. To, že
na 21 mestom poskytnutých
stavebných pozemkoch sa ne-
stavia /už dlhé roky/, brzdí
rozvoj mesta. Keďže v meste
je málo nových pozemkov,
môže dôjsť k špekuláciám zo
strany tých, ktorí už dávnejšie
disponujú pozemkami, no na
výstavbu sa nerozhodli.

Po schválení koncepcie sú-
hlasili s predajom 3 pozemkov
na stavbu garáží, so zmenou
dopravcu miestnej hromadnej
dopravy, zmluvy o obchodnej
spolupráci medzi mestom a or-
ganizáciou Chirana Hospitalia
v oblasti prípravy projektov na
získanie finančných prostried-
kov z rôznych fondov a zme-
nou VZN o hospodárení s by-
tovým fondom a zakúpením
špeciálneho vozidla na zber
tuhého komunálneho odpadu.

Zobrali na vedomie správu

o činnosti mestskej polície za
prvý polrok 2004, správu o da-
ňových úľavách, informáciu o
činnosti niektorých športových
organizácií, o opatrovateľskej
starostlivosti a aktivitách pri-
mátora v mesiaci júl.

Z bohatej interpelácie uvá-
dzame niekoľko najaktuálnej-
ších. Poslanci pripomenuli ve-
deniu mesta, že budova býva-
lej Casablanky býva otvorená
a je v dezolátnom stave. Koľ-
ko dostane mestská časť Teš-
mak zo sumy, ktorú získalo
mesto za odpredaj detského tá-
bora Šomoš. Hovorilo sa o
súrnej oprave amfiteátra a jej
spôsobe. Ako sa účtujú vo fi-
nančnom systéme MsÚ sumy
z predaja Hontianskych listov
– Honti Lapok, z uverejne-
ných reklám, z príležitostných
prenájmov budovy Csema-
dok-u a miest na trhovisku. Aj
o tom sa informovali poslanci,
že aké prípadné škody vznikli
mestu zo zrušenia zmluvných
vzťahov s nájomcami. Je pot-
rebné odborne zmapovať stav
mestských komunikácií a vo
viacerých prípadoch konať
ráznejšie. Aký je osud zápisníc
zo zasadnutí odborných komi-
sií samosprávy, či sa o ich ob-
sahu podáva informácia na
gremiálkach vedenia mesta.
Kto alebo ktorá organizácia
zodpovedá za zhromažďova-
nie dokumentov /články v no-
vinách atď./ o meste?

Zasadnutie uzavrel primátor.
/kp/

Nová výstava v galérii

Galéria Ľudovíta Simonyiho ani cez letné prázdniny nezatvo-
rila svoje dvere. Tých, ktorí túžia po umeleckom zážitku, čaká
nová výstava.

Výstavu otvorili 23. júla. Na slávnostnom otvorení umelcov
podporili ich obdivovatelia. Hudobný program zabezpečila Zá-
kladná umelecká škola v Dudinciach. Medzi hosťami bol i primá-
tor obce Hontianske Moravce Ing. Rudolf Gábriš, ktorého pri-
vítal Tibor Pálinkás, hlavný organizátor výstavy. On predstavil
hosťom výstavy najzručnejšiu a najskúsenejšiu výtvarníčku Ju-
ditu Pluhárovú, ktorá je učiteľkou výtvarného umenia na ZUŠ
v Dudinciach. Spolu s ňou vystavovali svoje diela i jej bývalí
žiaci – Katarína Bodzsárová, Michaela Bodnárová a Miloš
Kuriačka. J. Pluhárová patrí medzi uznávané výtvarníčky, za-
tiaľ čo jej žiaci si ešte len hľadajú svoju cestu umeleckej dráhy.
Ale táto skutočnosť nech nikoho neodradí od návštevy výstavy,
veď jej žiaci sú nadaní výtvarníci, čo svedčí o ich technike ma-
ľovania. Ich obrazy sú zrozumiteľné a každému poskytnú prí-
jemný umelecký a estetický zážitok. Medzi vystavovanými ole-
jomaľbami a pastelovými kresbami /pastelmi/ sa nachádzajú aj
umelecké reprodukcie a jedinečné technické spracovania. Uni-
kátnou tvorbou Pluhárovej je jej akvarel. V tejto časti výstavy
dominujú krajinky, na niektorých dielach spoznávame i šahan-
ský kraj. Ako učiteľka výtvarného umenia musela preštudovať
všetky umelecké smery, a tak aj prívrženci moderného výtvar-
níctva si môžu ulahodiť svojim očiam.

Pre výtvarníkov by bolo určite povzbudením, ak by ich práce
videlo čo najviac návštevníkov. Možnosť na to je, lebo výstava
bude otvorená až do 28. augusta.

Tibor Pálinkás

O starostiach a predstavách

knihovníkov
/Dokončenie z 1. strany/

regionálnej spolupráce knižníc
na druhý polrok 2004 a kon-
cepciu vytvorenia regionálnej
databázy v oblasti regionálnej
histórie a vzdelávania. Podľa

schváleného plánu sa podobné
stretnutie uskutoční v Levi-
ciach v druhej polovici roka
2004.

/korpás/


