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A TARTALOMBÓL

Ránézünk az órára 4. oldal

Változó iskola...           9. oldal

Új környezetben
   a város i könyvtár     6. oldal

... az ipolysági
   kórházról                  7. oldal

100 éve született
   S imonyi Lajos         10. oldal

/Befejezés a 3. oldalon/

Mérsékelten emelked-
   nek a helyi adók 2. oldal

Tisztelt polgártársak!
2005 küszöbén városunk minden lakó-

jának sikerekben gazdag új évet, sok sze-
rencsét, egészséget, egyé-
ni boldogságot kívánok.

A négyéves választási
időszakból eltelt két év a-
latt rengeteg nehéz dön-
tést kellett hoznunk. Sok
esetben az önök aktív se-
gítsége, hozzáállása, tisz-
telt polgártársak, nagyban
megkönnyítette döntés-
hozatalunkat. Így sikerült
nemcsak városunk érde-
keit, hanem az egész Hont–Ipoly menti ré-
gió érdekeit szolgáló célkitűzéseinket is
megvalósítani.

2004 nemcsak Szlovákia, hanem váro-
sunk számára is mérföldkő volt. Európai
uniós csatlakozásunk országunk, sőt min-
den állampolgárunk számára új lehetősé-
geket nyitott. Nem kevésbé jelentős a Vác
várossal aláírt testvérvárosi szerződés: ön-
kormányzatiságunk új irányultságát kife-

jezve nemcsak gazdasági fejlődésünk alap-
jait erősíti, hanem magasabb szintre emeli

a régióink közötti együtt-
működést.

Tisztelt polgártársak!
Még sok megoldatlan

feladat vár ránk. Meggyő-
ződésem, hogy e feladato-
kat , ill etve a választ ási
program célkitűzéseit – s
nyilván még a későbbiek-
ben felmerülő feladatokat
is – közös erőfeszítéssel
sikeresen meg fogjuk ol-

dani. A további közös együttműködés re-
ményében előre is köszönöm közreműkö-
désüket, segítőkészségüket.

Minden kedves ipolysági és régióbeli la-
kosnak kívánok sok erőt, egészséget, sze-
rencsét és optimizmust, sok sikert az élet-
ben, hogy minél több célkitűzésüket, elvá-
rásukat sikerüljön megvalósítaniuk.

Lőwy János mérnök
Ipolyság polgármestere

December 8-án az ipolysági városháza
dísztermében gyűltek össze a meghívott
vendégek, a képviselő-testület tagjai és
azok a díjazottak, akik a képviselő-testület
ünnepi ülésen Lőwy János polgármester-
től és Lendvay István elöljárójától átve-
hették az idei városi és polgármesteri díja-
kat.

A kellemes hangulathoz hozzájárultak
a művészeti alapiskola diákjai, akik színes
dallamokkal, valamint a szlovák és a ma-
gyar gimnázium diáklányai, akik versekkel
köszöntötték az egybegyűlteket.

Ipolyság Város Díját 2004-ben a kép-
viselő-testület azoknak ítélte oda, akik vá-
rosunk gazdasági, társadalmi, oktatásügyi,
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Balról: Béres Gábor, Kocsis Ernő, Gál Imre, Lenka Chalupková, Dudáš Lajos,
Makovínyi Hedvig, Lőwy János, Viera Rédliová, Rédli János, Morvay Imre,
ifj. Gáspár László, Hunčík Péter és Zsolnay Ernő

Helyi adók és
   illetékek 2005-ben  13. oldal

Újévi köszöntő helyett

Miről olvashatunk
a Hontianske listyben
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