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Vážení spoluobčania!
Na začiatku roka 2005
každému občanovi nášho
mesta prajem úspešný vstup
do nového roka, veľa šťastia,
zdravia a rodinnej pohody.
Uplynu li dva roky zo
štvorročného volebného obdobia, počas ktorého sme
museli vyriešiť niekoľko ťažkých úloh. Vďaka vašej aktívnej pomoci, vážení spoluobčania, sa nám podarilo splniť naše predsavzatia v prospech mesta a celého hontiansko-poipeľského regiónu.
Uplynulý rok bol významným medzníkom nielen pre Slovensko, ale aj pre naše
mesto. Vstupom Slovenska do Európskej
únie sa otvorili nové dimenzie a možnosti
na sebarealizáciu a uplatnenie každého
občana. Nemenej významnou udalosťou
bolo podpísanie medzimestskej družobnej
dohody medzi mestami Vác a Šahy. Je to

významný medzník našej samosprávnej politiky, lebo sa
črtajú nové možnosti nielen
nášho hospodárskeho rastu,
ale i spolupráce medzi našimi
regiónmi na vyššej úrovni.
Vážení spoluobčania!
Čaká nás veľa úloh, ktoré
musíme dokončiť a veľa nových, ktoré musíme pripraviť.
Som presvedčený, že spoločným úsilím sa nám podarí splniť všetky ciele vytýčené vo volebnom programe. Preto
na prelome roka vám ešte raz ďakujem za
vysokú úroveň spolupráce v uplynulom
období. Prajem vám pevné zdravie, veľa
šťastia a optimizmu, mnoho úspechov
v osobnom i pracovnom živote, aby ste
do nového roka načerpali dostatok síl, ktoré vám pomôžu uskutočniť všetky vaše
priania.
Ing. Ján Lőwy, primátor mesta
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Odovzdali Cenu mesta Šahy
a Cenu primátora mesta Šahy za rok 2004
Už tradične v mesiaci december mesto
Šahy na slávnostnom zasadnutí mestského
zastupiteľstva udeľuje ceny mesta a ceny
primátora.
Príjemná atmosféra, krásny hudobný
program v podaní žiakov základnej umeleckej školy, pekné básne v prednese študentiek šahanských gymnázií vítali a pozdravili vyznamenané osobnosti, hostí a
poslancov mestského zastupiteľstva.
8. decembra v obradnej sieni mestského
úradu primátor mesta Ing. Ján Lőwy a
prednosta Ing. Štefan Lendvay odovzdali
cenu mesta tým, ktorí sa významnou mierou a aktívne zúčastnili v budovaní, zveľaďovaní a v rozvoji mesta či na úseku hospodárskeho a spoločenského života, alebo
na úseku školstva, kultúry, umenia a športu, ktorí svojimi výbornými výsledkami
propagovali naše mesto doma i v zahraničí.
/Dokončenie na 3. strane/
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