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A VÁROSHÁZA TÁJÉKOZTAT

kulturális, sport- és művészeti életének te-
rén bizonyították tehetségüket, rátermett-
ségüket. A díjat a következők vehették át.

2004. dec. 8. – a városi és polgármesteri díjak átadása

Dr. Zsolnai Ernő több mint egy évti-
zedes sikeres polgármesteri tevékenységé-
ért, az elért eredményekért, a határon át-
nyúló együttműködés létrehozása, a kör-
nyező településekkel való jó kapcsolatok
kiépítése, a Hont–Ipoly Menti Régió Tele-
püléseinek Társulása, valamint az Ipoly
Euroregió elnökeként kifejtett munkájáért
részesült városi díjban.

Ifjabb Gáspár László az athéni para-
limpiai játékokon nyújtott kimagasló ered-
ményéért /aranyérmet nyert asztalitenisz-
ben/ vehette át a város díját.

Dr. Hunčík Péter városunk kulturális
rendezvényeinek anyagi támogatásáért, az
Átrium Európa udvar megvalósításáért, a
városunknak ajándékozott Ipolysági Pol-
gár szoborért kapott városi kitüntetést.

A Musica Aura városi vegyeskarnak
sikeres működéséért, elért eredményeiért,
a külföldi és hazai fellépéseiken való példás
szerepléseiért, az énekkarok szlovákiai
versenyein elért jó minősítésekért /1999-
ben ezüstkoszorús, 2002-ben pedig arany-
koszorús minősítésben részesült az ének-
kar/ ítélte oda a város díját a képviselő-
testület. /A díjat Béres Gábor karnagy és
Gál Imre szervező elnök vette át./

/Befejezés az 1. oldalról/

Morvay Imre a Honti Lapok – Hon-
tianske listy szerkesztői posztján végzett
példás munkájáért, valamint a Honti Mú-
zeumban és a Simonyi Lajos Galériában
kifejtett sokéves szakelőadói tevékenysé-
géért részesült városi kitüntetésben.

Lőwy János mérnök Ipolyság Város
Polgármesterének Díját a következők-
nek adományozta.

Dudáš Lajosnak, aki a hazai és kül-
földi karateversenyeken rendszeresen ki-
váló helyezéseket, eredményeket ér el.

Doktor Kocsis Ernő kandidátusnak
városunk kulturális életének támogatásá-
ért, a képzőművészeti kiállítások szervezé-
sében nyújtott szakmai és módszertani se-
gítségéért, a Pueri Fabri nemzetközi rajz-
verseny szervezőbizot tságában, illetve
zsűrijében kifejtett sokéves tevékenységé-
ért, valamint az ipolysági árvízkárosultak-
nak nyújtott segítségért /a művész a fest-
ményeinek árveréséből befolyt százezer
koronát az ipolysági árvízkárosultak ja-
vára ajánlotta fel/.

Lenka Chalupkovának a 2004-es spa-
nyolországi body-fitnesz világbajnokságon
szerzett világbajnoki címéért.

Az Amadeus Trio zenei csoportnak
/jobbról: Makovínyi Hedvig, Viera Réd-
liová és Rédli János/ városunk kulturális
és társadalmi rendezvényein való példás
szerepléseiért és a város rangos képvisele-
téért.

A díjazottak átvették azokat az aján-
déktárgyakat is, melyeket Kutak Adrien
keramikus készített.

Solmoši Márta
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