
HONTIANSKE  LISTY marec 2005        3

IN F O R M Á C I E  Z R AD N I C E

Udalosti, stretnutia a
aktivity radnice

Kalendár  podu jat í

– Primátor mesta rokoval s manažérom firmy EMARK o
možnosti zavedenia ISO 9001 v šahanskej nemocnici (2. febr.).

– V budove radnice sa uskutočnilo stretnutie primátorov miest
Šahy a Vác, ako aj riaditeľov nemocníc týchto miest. Predmetom
ich stretnutia bolo hľadanie možnej spolupráce oboch nemocníc
(9. febr.).

– Primátor Ing. Ján Lőwy prijal delegáciu mesta Balassagyar-
mat na čele s primátorom mesta Istvánom Lombosom. Predsta-
vitelia oboch pohraničných miest hovorili o perspektíve spoluprá-
ce samospráv, mestských inštitúcií a na úseku podnikateľskej čin-
nosti (10. febr.).

– Primátor mesta prijal predstaviteľov mestskej a štátnej polí-
cie a ocenil ich za úspešné objasnenie trestných činov na území
mesta (10. febr.).

– V zasadačke mestského úradu sa uskutočnilo stretnutie sta-
rostov hontiansko-poipeľského regiónu. Hlavným bodom rokova-
nia bola problematika zavedenia separovaného zberu komunál-
neho odpadu (11. febr.).

– Primátor sa zúčastnil na rokovaní správnej rady šahanskej
nemocnice s poliklinikou. Otvoril aj medzinárodnú výstavu det-
ských kresieb, ktorá bola inštalovaná v budove radnice (11. febr.).

– Ing. Ján Lőwy otvoril volejbalový turnaj učiteľov v gymná-
ziu (12. febr.).

– Primátor mesta sa zúčastnil na výročnej schôdzi ZO Sloven-
ského zväzu telesne postihnutých a Zväzu postihnutých civilizač-
nými chorobami v Šahách (16. febr.).

– Primátor Ing. Ján Lőwy a prednosta mestského úradu Ing.
Štefan Lendvay na radnici v Šahách rokovali s predstaviteľom
Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) a
s podnikateľmi z Južnej Kórey o možnom umiestnení významnej
investície v Levickom okrese, ktorá by zabezpečila nové pracovné
príležitosti aj pre obyvateľov mesta Šahy i celého regiónu (17.
febr.).

– Ing. Ján Lőwy a Ing. Štefan Lendvay rokoval s Ing. Tibo-
rom Kohárym, riaditeľom VÚB Levice a s ďalšími predstaviteľ-
mi banky o podmienkach finančného zabezpečenia stavby rekon-
štrukcie ZŠ na Mládežníckej ulici v prípade úspešnosti nášho
projektu podaného na Ministerstvo výstavby a regionálneho roz-
voja SR (17. febr.).

– Primátor mesta poskytol rozhovor pre Kossuth Rádio Buda-
pest o spolupráci vacovskej a šahanskej nemocnice (19. febr.).

– Primátor v športovej hale T–18 otvoril halový futbalový
turnaj Steiger cup (21. febr.).

– Zástupca obchodného reťazca BILLA navštívil primátora
mesta a predostrel mu záujem postaviť v našom meste predajňu
(21. febr.).

– Pri príležitosti 1. výročia podpísania družobnej zmluvy medzi
mestami Vác a Šahy sa v mestskej knižnici uskutočnila prednáška
o histórii mesta Vác. V otváracej reči primátor pripomenul prínos
tohto družobného styku za uplynulý rok (21. febr.).

– Primátor mesta ako člen rady Združenia miest a obcí Slo-
venska sa zúčastnil zasadnutia rady vo Vysokých Tatrách (22.–
23. febr.).
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V roku 2005
  Uzavreli manželstvo

28. jan.  –  Edita Révészová a Karol Wollent
29. jan.  –  Mgr. Silvia Biricová a Mgr. Roman Hamaliar

5. febr.  –  Ibolya Zolcerová a Tomáš Pásztor
12. febr.  –  Andrea Mojzešová a Mário Gaučík

       Narodili sa
Peter Felyó  –  20. februára 2005

      Opustili nás
Július Tamás /* 1941/  –  25. januára
Margita Darvašová /* 1913/  –  25. januára
Imrich Morvay /* 1928/  –  1. februára
Jozef Rozsnyó /* 1928/  –  6. februára
František Kis /* 1947/  –  9. februára
Terézia Hokszová /* 1950/  –  11. februára
Márua Murínová /* 1922/  –  13. februára
František Píri /* 1922/  –  21. februára
Alexander Oszoli /* 1932/  –  24. februára

Udalos ti  z  februára
3. febr. – Klub žien: Fašiangy, Popolec – prednáška a beseda
15. febr. – Prednáška kozmetičky pre ženy
18. febr. – Obvodné kolo v umeleckom prednese poézie a

prózy v maďarskom jazyku v knižnici
21. febr. – Minulosť a súčasnosť mesta Vác – prednáška

v knižnici v spolupráci s Múzeom Ignáca Tragora z Vácu
23. febr. – Prednáška odborníkov dermatológie z Maď. rep.
Každý utorok cvičenie pre dôchodcov v knižnici

P lá nujeme na marec
5. marca – Výročná členská schôdza Kruhu priateľov Hon-

tianskeho múzea a galérie o 17.00 hod.
8. marca – Otvorenie výstavy z prác žiakov Základnej ume-

leckej školy v Šahách v galérii o 15.30 hod.
11. marca – Postavenie žien v spoločnosti – beseda z príleži-

tosti MDŽ spojená s návštevou galérie a múzea
11. marca – Vernisáž výstavy Reinkarnácia múzy – Cara-

vaggio v Menore Saag Centrum Artis o 18.00 hod.
/Výstava z najlepších prác 8 mladých umelcov z Maďar-
skej republiky bude otvorená do 31. marca./

12–19. marca – Týždeň slovenských knižníc
14. marca – 29. apr. – Výstava z výtvarných prác T. Petra

Plevu v knižnici
15. marca – Pamätné oslavy revolúcie 1848/49

– o 16.30 spomienka na hrdinov v cintoríne
– o 18.00 hudobno-literárny program v divadelnej sále
MsÚ; hosť: László Miklós, minister životného prostredia

15. marca – Pohybom proti starnutiu – prednáška v klube
dôchodcov

18–19. marca – Stretnutie s astrológom Jozefom Simonom
Každý utorok o 17.00 hod.: cvičenie v knižnici

/1. skupina – dôchodcovia; 2. skupina – ženy/


