
– A kórház épületében tartottak meg-
beszélést az I. típusú kórházakat alapító
városok polgármesterei és kórházigagatói.
Megbeszélésük témája a kórházak fenn-
tartásával kapcsolatos tapasztalatcsere volt,
majd végül egy nyilatkozatot fogadtak el a
kórházak általános problémáinak meg-
oldásával kapcsolatban, amelyet eljuttattak
az egészségügyi miniszternek is /márc. 5./.

– Lőwy János mérnök, polgármester
és Bélik György alpolgármester Veres-
egyház önkormányzatának képviselőivel
tárgyalt a további együttműködés elmélyí-
téséről /márc. 9./.

– Lőwy János mérnök Spanyolor-
szágból érkezett vállalkozókkal tárgyalt,
akik ismertették szándékukat: a volt Ko-
vomont vállalat területén szeretnék még
ez év folyamán megindítani vállalkozásu-
kat /márc. 9./.

– A polgármester Vác képviselőivel
tárgyalt a két ország EU-csatlakozásának
alkalmából megrendezendő ünnepség
előkészítéséről, amelyre április 30-án és
május 1-jén kerül sor Ipolyságon, ill. Vá-
cott /márc. 10./.

– Lőwy János mérnök, polgármester
és Lendvay István mérnök, a városi
hivatal elöljárója a Dexia Bank vezetőivel
tárgyalt Zsolnán az esetleges pozitív
elbírálásban részesült pályázatainkhoz
szükséges pénzügyi önrész hitelfelvételé-
ről /márc. 11./.

– Ipolyság vezető képviselői részt ve

tek az 1848–49-es magyar forradalom és
szabadságharc 156. évfordulója tiszteletére
megtartott emlékünnepségen. Az ünnep-
ség díszvendége Csáky Pál, az SZK kor-
mányalelnöke volt, akit a polgármester hi-
vatalában fogadott /márc. 15./.

– Városunk polgármestere és a kór-
ház igazgatója Albert Lisý mérnökkel, a
Nyitrai Körzeti Általános Egészségbiz-
tosító igazgatójával tárgyalt a kórház és a
biztosító közötti szerződés feltételeiről
/márc. 16./.

– Lőwy János és Lendvay István a
városházán Jacques Denyvel és Bernáth
Ferenccel, a Furni Finish belga tulaj-
donosával és annak ügyvezető igazgatójá-
val tárgyalt a vállalat további beruházási
elképzeléseiről /márc. 17./.

– A polgármester Pavol Gallo
mérnökkel, a Szlovák Vasutak személy-
forgalomért felelős igazgatójával az Ipoly-
ság–Zólyom közötti személyforgalom új-
raindításáról tárgyalt /márc. 18./.

– A Hörnlein Slovensko kft. német
tulajdonosa a Szlovák Beruházási, Keres-
kedelemi és Fejlesztési Ügynökség képvi-
selője társaságában városunk polgármes-
terével a vállalat beruházásait támogató pá-
lyázatok előkészítéséről tárgyalt /márc. 18./.

– A polgármester és a kórház igaz-
gatója részt vett a polgármesterek és kór-
házigazgatók regionális találkozóján, a-
melynek fő programpontja a kórházak és
az Általános Egészségbiztosító közöti e-

gyüttműködés tisztázása volt /márc. 18./.
– Lőwy János mérnök megnyitotta az

Ipolyság polgármestere serlegéért kiírt
nemzetközi asztalitenisz-torna 6. évfolya-
mát, mely egyúttal a Ján Lauko-emlék-
verseny első évfolyama is volt. A torna
szervezője az Ipolysági Szaktatntintézet
volt /márc. 19./.

– A polgármester részt vett azon a
konferencián, melynek fő témája az EU
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Események, tárgyalások, kezdeményezések a városházán

Ipolysági újszülöttek
Kováč Krisztián  –  2004. március 14.
Fraňo Zsuzsanna  –  2004. március 17.

Elhunytak
Koterík Róbert /* 1968/  – február 20.
Deák Margit  /* 1914/  –  március 2.
Oláh Mária  /* 1934/  –  március 8.
Stráňai József  /* 1947/  –  március 9.
Kováčik Marian  /* 1952/  –  március 11.
Čulák Miroslav  /* 1943/  –  március 12.
Lőwy Erzsébet  /* 1909/  –  március 13.
Lukáčik Ivan  /* 1948/  –  március 24.
Knoško János  /* 1928/  –  március 25.
Andor Magdolna  /* 1940/  –  március 26.
Szrsen István  /* 1950/  –  március 26.

2004-ben

(Befejezés az 11. oldalon)


