
– Lőwy János mérnök, polgármester és Lendvay István
mérnök, a városi hivatal elöljárója Pőstyén polgármesterével, va-
lamint a Pőstyéni Városi Hivatal elöljárójával a városfejlesztési
terv kidolgozásának előkészétéséről tárgyalt /márc. 30./.

– A polgármester részt vett azon a Pozsonyban megtartott
konferencián, amelyen a városok hitelképességét bizonyító ún.
reiting-értékelés fontosságáról volt szó /ápr. 2./.

– Bélik György alpolgármester képviselte városunkat azon a
Léván megtartott munkaértekezleten, amelyen a Nyugat-szlová-
kiai Vízművek nyitrai kerületi részvényesei a részvénytársaság
jövőjéről tárgyaltak /ápr. 2./.

– A polgármester és a városi hivatal elöljárója részt vett a-
zon a konferencián, melynek fő előadója Pavol Rusko gazdasá-
gi minszter volt. A miniszter előadásában az ipari parkok létesí-
tésének törvény adta feltételeit ismertette /ápr. 6./.

– A város polgármestere, valamint a kórház vezetői Pozsony-
ban az Általános Egészségbiztosító igazgatójával a kórház és a
biztosító között megkötendő szerződésről tárgyaltak /ápr. 6./.

– A polgármester hivatalában fogadta Alena Michňová mér-
nököt, a Dexia Bank képviselőjét, aki ismertette bankja legújabb,
az önkormányzatok részére kidolgozott kedvező hitelkínálatait
/ápr. 7./.

– Lőwy János polgármester részt vett azon a Partizánskeban
tartott tárgyaláson, amelyen az I. és II. típusú kórházakat alapító-
ként fenntartó városok polgármesterei Rudolf Zajac egészségü-
gyi miniszterrel a kórházak pénzügyi helyzetéről tárgyaltak /ápr. 8./.

– Polgármesterünk részt vett azon a nemzetközi konferencián,
amelyen Szlovákia és Magyarország európai uniós tagságáról fej-
tette ki nézetét a két ország külügyminisztere /ápr. 13./.

– A városháza épületében tartotta ülését a Hont–Ipoly Menti
Települések Társulása. A polgármesterek főleg az oktatásüggyel
kapcsolatos problémákat, valamint a szelektív hulladékgyűjtés
előkészítését vitatták meg /ápr. 14./.

– A város polgármestere közvetítette azt a találkozót, amelyre
a szomszédos Kemencén került sor az ottani Termelő és Érté-
kesítő Szövetkezet képviselői, ill. egy szlovákiai vállalkozó között,
aki gyümölcsöt szeretne felvásárolni a magyarországi termelőktől
/ápr. 15./.

– Lőwy János polgármester, Lendvay István elöljáró és az
ipolysági székhelyű Fragicslov vállalat társtulajdonosa, Joost
Vandendriessche a Nyugat-szlovákiai Vízművek igazgatójával,
Pogány Tiborral tárgyalt. A találkozásra a belga vállalkozó kéré-
sére került sor, aki a Bernece utcában szeretné bővíteni cégét egy
új üzemrésszel, de ehhez a vízművek beleegyezése is szükséges.
A tárgyalás eredményes volt, az igazgató hozzájárult a városi víz-
vezetékre történő csatlakozáshoz /ápr. 20./.

– A szlovák kormányhivatal épülete előtt tartottak tüntetést a
városok és falvak polgármesterei, akik ezúton is kifejezték nem-
tetszésüket a kormány önkormányzatokkal szemben tanúsított
politikájával, elsősorban az átruházott feladatokhoz szükséges

pénzügyi támogatás elégtelenségével. A tüntetésen részt vett vá-
rosunk polgármestere is /ápr. 20./.

– Pozsonyban tartotta XIV. kongresszusát a Szlovákiai Váro-
sok és Falvak Társulása, melyen részt vettek régiónk polgármes-
terei is /ápr. 21–22./.

– A polgármester fogadta Peter Širica mérnököt, az Újra-
hasznosítási Alap képviselőjét, akivel a városunkban bevezeten-
dő szelektív hulladékgyűjtéshez szükséges pénzforrás biztosítá-
sáról tárgyalt /ápr. 28./.

– Lendvay István mérnök, a városi hivatal elöljárója részt
vett azon a konferencián, melynek központi témája az oktatási in-
tézmények épületeinek felújítása és az ahhoz szükséges pénz-
eszközök biztosítása volt. A problémák megoldásáról František
Tóth oktatásügyi államtitkár tartott előadást /ápr. 28./.

– Lőwy János mérnök, polgármester és Bélik György al-
polgármester fogadta Urbán Árpád magyaroroszági parlamenti
képviselőt és Lombos István balassagyarmati polgármestert, a-
kik a két ország EU-csatlakozása alkalmából szimbolikus vona-
tot indítottak Ipolyságról /ápr. 29./.

Lendvay István mérnök
a VH elöljárója
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Események, tárgyalások, kezdeményezések a városházán

A köztársaságielnök-választások eredménye Ipolyságon: 

2. forduló – 2004. április 17.

Házasságot kötöttek
Ápr. 17.  –  Jámbor Zsuzsanna és Josef Braun
Ápr. 17.  –  Pupák Mária és Trencsényi Károly
Ápr. 24.  –  Banda Mária és Cellaho László

Ipolysági újszülöttek

Fógel Karin  –  2004. április 3.
Püspöky Boglárka  –  2004. április 15.
Radics Viktória  –  2004. április 16.
Dulai Dorina  –  2004. április 23.

Elhunytak

Tóth Tibor  /* 1942/  –  március 30.
Kiss Lajos  /* 1944/  –  április 3.
Béles Pál  /* 1941/  –  április 5.
Čerňánskí János  /* 1922/  –  április 5.
Schvoch György  /* 1942/  –  április 7.
Šťastný Mária  /* 1925/  –  április 9.
Menyhár Katalin  /* 1932/  –  április 10.
Gruzman Vilmos  /* 1952/  –  április 14.
Varga Rozália  /* 1918/  –  április 18.
Balla István  /* 1914/  –  április 21.
Saróka Gyula  /* 1936/  –  április 27.
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