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A VÁROSHÁZA TÁJÉKOZTAT

Események, tárgyalások,
kezdeményezések a városházán

Esem énynap tár

– A polgármester az EMARK társasággal az ISO 9001 norma
kórházbeli bevezetéséről tárgyalt (febr. 2.).

– A városháza épületében került sor Ipolyság és Vác polgár-
mestereinek, valamint a két város kórházigazgatóinak találkozójá-
ra. Megbeszélésüknek célja a két kórház együttműködési lehető-
ségeinek keresése volt (febr. 9.).

– Lőwy János polgármester hivatalában fogadta Lombos Ist-
ván balassagyarmati polgármestert és munkatársait. A polgármes-
terek a két határ menti város önkormányzatának, városi intézmé-
nyeinek és vállalkozóinak lehetséges együttműködéséről tárgyal-
tak (febr. 10.).

– A polgármester fogadta az állami és a városi rendőrség
munkatársait, akiket elismerésben részesített a városban elköve-
tett bűncselekmények sikeres felderítésében végzett munkájukért
(febr. 10.).

– A városháza épületében tartotta ülését a Hont–Ipoly Menti
Települések Társulása. A polgármesterek többek között a szelek-
tív hulladékgyűjtés előkészítését vitatták meg (febr. 11.).

– A polgármester részt vett a kórház igazgatótanácsának ülé-
sén (febr. 11.).

– Városunk polgármestere megnyitotta a gimnáziumi pedagó-
gusok röplabdatornáját, majd a városháza emeleti előcsarnokában
rendezett nemzeközi gyermekrajz-kiállítást (febr. 11.).

– A polgármester részt vett a Tesi Fogyatékosok Szlovákiai
Szövetsége alapszervezetének évzáró közgyűlésén (febr. 16.).

– Lőwy János mérnök, polgármester és Lendvay István
mérnök, a városi hivatal elöljárója a városházán a Szlovák Be-
ruházási, Kereskedelemi és Fejlesztési Ügynökség (SARIO) kép-
viselője jelenlétében dél-koreai vállalkozókkal tárgyalt egy komoly
beruházás megvalósításáról a Lévai járásban, amely jelentősen
hozzájárulna nemcsak Ipolyság, hanem az egész régió munkanél-
küliségi arányának csökkentéséhez (febr. 17.).

– Lőwy János és Lendvay István az Általános Hitelbank lévai
igazgatójával, Koháry Tiborral, valamint annak munkatársaival
az Ifjúság utcai alapiskolák rekonstrukciójának pénzügyi lebonyo-
lítása ügyében tárgyalt, amennyiben az építésügyi és régiófejlesz-
tési minisztériumhoz benyújtott pályázat sikeres lesz (febr. 17.).

– A polgármester a Kossuth Rádiónak adott interjút az ipolysá-
gi és a váci kórház együtműködésének lehetőségeiről (febr. 19.).

– Lőwy János polgármester nyitotta meg a város sportcsarno-
kában rendezett Steiger Kupa futballtornát (febr. 21.).

– A BILLA kereskedelmi üzletlánc képviselőjével tárgyalt vá-
rosunk polgármestere. Valószínű, hogy Ipolyságon is épít a BIL-
LA üzletet (febr. 21.).

– Ipolyság és Vác testvérvárosi szerződésének aláírása első
évfordulója alkalmából a váci városi múzeum igazgatója és mun-
katársa Vác történetéről tartott előadást a városi könyvtárban.
Nyitóbeszédében városunk polgármestere röviden értékelte a
két testvérváros egyéves együttműködésének eredményességét
(febr. 21.).

– Lőwy János mérnök részt vett a Szlovákiai Városok és
Falvak Társulása tanácsának soros ülésén, melyet a Magas-Tátrá-
ban tartottak (febr. 22–23.).
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Február i es emények

Febr. 3. – Farsang – böjtölő hava – előadás és beszélgetés
a könyvtárban

Febr. 15. – Beszélgetés kozmetikussal
Febr. 18. – Tompa Mihály Vers- és Prózamondó Verseny

körzeti fordulója
Febr. 21. – Vác múltja és jelene – a váci Tragor Ignác Múze-

um vendégelőadása a könyvtárban
Febr. 23. – Dermatológusok szakelőadása
Minden kedden torna a Bojtorján nyugdíjasklub tagjaival.

Má rcius i  rendezvények

Márc. 5. – A Honti Múzeum és Galéria Baráti Körének év-
záró tagsági gyűlése a Csemadok-székházban 17.00-kor

Márc. 8. – Az Ipolysági Művészeti Alapiskola diákjainak
kiállítása a galériában; megnyitó 15.30-kor

Márc. 11. – A nők szerepe a társadalomban – beszélgetés
a nőnap alkalmából, múzeum- és galérialátogatás

Márc. 11. – A múzsa reinkarnációja – Caravaggio – kiál-
lításmegnyitó a Menora Saag Centrum Artisban 18.00 ó-
rakor /A nyolc fiatal magyarországi festőművész leg-
szebb alkotásai 3 héten át lesznek láthatók./

Márc. 12–19. – Szlovák könyvárak hete rendezvénysoro-
zat a könyvtárban

Márc. 14-től ápr. 29-ig – T. Pleva Péter kiállítása a könyv-
tárban

Márc. 15. – Ünnepség az 1848/49-es szabadságharc emlékére
– 16.30 – koszorúzási emlékünnepség a temetőben
– 18.00 – zenés-irodalmi emlékműsor a városháza

színháztermében; vendégszónok: Miklós László környe-
zetvédelmi miniszter

Márc. 15. – Mozgással a hosszú életért – előadás nyugdíja-
soknak, szakelőadó Antal Attila

Márc. 18–19. – Találkozás Simon József asztrológussal
Márc. 24. – Húsvétváró

– bemutatóval egybekötött kézműves-foglalkozás és
vásár /tojásfestés, tojáskaparás, gyöngyfűzés, szalvéta-
technika/ a Csemadok székházában 9.00-tól

– táncház a zselízi Gereben zenekarral a Csemadok
székházában 14.00-tól


