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A hoci už nie je medzi na-
mi sympatický humorista a člo-
vek Július Satinský, môže nás
potešiť svojimi vtipnými veľa-
vravnými príbehmi a postreh-
mi, ktoré vychádzajú v knižnej
podobe aj po jeho smrti.

V roku 2002 vyšla vo Vyda-
vateľstve PT jeho očarujúca
knižka Polstoročie s Bratisla-
vou /Z mojich denníkov/.
Svoje spomienky začína ro-
kom 1946 nasledovne: „Mal
som päť rokov. V bratislav-
skom Starom Meste bolo plno
zbúranísk. Chalani sa mali
kde hrať. Celý deň som so star-
šími kamarátmi zbieral helmy,
plynové masky, nábojnice, kto-
ré tu nechali frontové vojská...
Z nášho rodinného domu na
Blumentálskej ulici zostala len
jedna stena... Z mnohých Bra-
tislavčanov sa stali po skon-
čení vojny bezdomovci.” A po-
tom nasledujú ďalšie roky až
po 1989. Zastaví sa pri kaž-
dom roku a povie niekoľko zo

svojich osobných skúseností,
pričom nám priblíži aj dobovú
spoločenskú atmosféru. A ako
to bolo v roku 1950? „Na ško-
lách išlo do tuhého. Komunisti
mali na školstvo toľko peňazí,
že okrem učiteľov zamestnáva-
la každá škola aj plateného
skupinového pionierskeho ve-
dúceho. Ten vypratal jednu u-
čebňu a spravil z nej pionier-
sku klubovňu. Tam sme sa učili
hlasovať, schôdzovať, hovoriť
o ničom.”

Kornel Földvári, autor
predslovu zdôrazňuje, že Sa-
tinský je jedným dychom váš-
nivý lokálpatriot i svetoobčan,
ktorý „odmalička vie, že dôle-
žitý je len a len človek. Nie ja-
zyk, ktorým hovorí, ale čo ním
hovorí, jeho úmysly a skutky.”

Moje skúsenosti hovoria o
tom, že táto kniha sa dá prečí-
tať na jeden dúšok. Len takto
čítaná je plnohodnotným zdro-
jom trvalého zážitku.
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Otváracia doba mestskej knižnice
/nové tel. číslo: 7410940/

počas vianočných sviatkov

23. dec., utorok –          13.00 – 17.00
24. dec., streda – sviatok
25. dec., štvrtok – sviatok
26. dec., piatok – sviatok
27. dec., sobota – zatvorené
30. dec., utorok – zatvorené
31. dec., streda – zatvorené
2. jan., piatok –           13.00 – 17.00
3. jan., sobota – 9.00 – 12.00

Mestská knižnica v Šahách ďakuje sponzorom a priate-

ľom knižnice, pedagógom, školám a každému za knižné a fi-

nančné dary, za celoročnú podporu knižničných aktivít a za

všestrannú pomoc.

Prajeme Vám príjemné vianočné sviatky,

v novom roku plnú náruč úspechov,

radosť zo života, lásky a pokoja.

štrukciu strechy budovy Základnej
školy Lajosa Pongrácza v Šahách
na Mládežníckej ulici.

Na rozvoj mesta a na ochra-
nu životného prostredia je vo vo-
lebnom programe kladený veľ-
ký dôraz. Aké sú už výsledky?

– V mesiaci júl boli obývané
novými nájomníkmi byty nižšej ka-
tegórie na Thuróczyho ulici v poč-
te 10 bytových jednotiek. Mes-
to pripravuje výstavbu ďalších ta-
kýchto bytov. Podobne sa pripra-
vujú pozemky na individuálnu by-
tovú výstavbu na Bitúnkovej ulici
v Šahách.

V spolupráci so Západoslo-
venskou vodárenskou spoločnosťou
je vypracovaná štúdia a pripravuje
sa projektová dokumentácia k vy-
baveniu stavebného povolenia na
vybudovanie kanalizačnej siete na
Ul. Fr. Rákócziho II., Petőfiho,
Podzámockej, Parkovej a Škol-
skej, na Homoku a v mestských
častiach Preseľany nad Ipľom a
Tešmak.

Po vydaní stavebného povole-
nia sa vodárenská spoločnosť bu-
de uchádzať prostredníctvom pro-
jektu o finančné prostriedky na rea-
lizáciu celej investície.

V oblasti rekonštrukcie miest-
nych komunikácií sa podarilo vďa-
ka ústretovej spolupráci s podni-
kateľmi v severnej časti Hlavného
námestia, na Ulici E. B. Lukáča a
čiastočne na Školskej ulici vybudo-
vať estetické chodníky zo zám-
kovej dlažby. Podľa požiadaviek
podnikateľov vznikli nové parko-
viská pred ich zariadeniami, čím
sa zvýšila bezpečnosť premávky
sústredením áut na parkoviskách a
vylúčením neprehľadného parko-
vania na okraji vozovky. Celkovo
sa v tomto roku opravilo takmer
1330 m2 miestnej komunikácie zám-
kovou dlažbou a asfaltovaním.

Ako riešite neprehľadnú do-
pravnú situáciu v meste?

– Na riešenie neprehľadnej do-
pravnej situácie v meste sme inici-
ovali inštaláciu svetelných signali-
začných zariadení na medzinárod-
nej ceste č. I/66 /Hontianska cesta,
Hlavné námestie, ulica SNP/ a na
ceste č. 527 v smere Šahy – Veľký
Krtíš na Hlavnom námestí a Škol-
skej ulici. Naša žiadosť je v riešení
na príslušných odboroch dopravy
krajského, resp. okresného úradu.

Výsledky na ďalších úsekoch
volebného programu?

– Ešte v tomto roku sa začne
s celkovou rekonštrukciou verejné-
ho osvetlenia v celom meste a v o-
boch prímestských častiach.

Podarilo sa zvýšiť úroveň čisto-
ty v meste aj zamestnaním evidova-
ných nezamestnaných na NÚP,
OÚP Levice v rámci drobných o-
becných služieb.

Podľa plánu sa podarilo roz-
šíriť káblový televízny rozvod na
Mládežnícku a Severná ul. a usku-

točniť rekonštrukciu časti miest-
neho rozhlasu.

Už v prvom roku volebného
obdobia sa podarilo vykonať časť re-
konštrukčných prác na kultúrnych
domoch v Preseľanoch nad Ipľom
a Tešmaku. V Tešmaku bola vybu-
dovaná žumpa a zariadila sa kuchy-
ňa. Do Domu smútku v Prese-
ľanoch nad Ipľom sa podarilo za-
bezpečiť chladiarenský box. Tieto ak-
tivity boli v súlade s rozvojovým
programom mesta na rok 2003.

Mesto aktívne spolupracuje na
realizácii koncepcie rozvoja za-
mestnanosti NÚP, zverejňuje a u-
vádza do pozornosti programy re-
kvalifikácie pre evidovaných neza-
mestnaných mesta i regiónu, pred-
kladá projektové zámery na za-
mestnávanie pracovníkov VPP a
pracovníkov na drobné obecné
služby.

Spoločný obecný úrad v Ša-
hách ako organizačná súčasť
mestského úradu zabezpečuje rie-
šenie agendy pre okolité obce v re-
gióne v oblasti školstva, výstavby
a opatrovateľskej služby. O čin-
nosti spoločného obecného úradu
podrobne informoval v novem-
brovom čísle Hontianskych listov
prednosta mestského úradu Ing.
Štefan Lendvay.

Mesto podporuje činnosť spo-
ločenských organizácií a cirkví
pôsobiacich na území mesta.

V oblasti zdravotníctva bolo
zásadným krokom vytvorenie
Všeobecnej nemocnice s polikli-
nikou, n. o., v Šahách, na čele kto-
rej stojí správna rada a jej činnosť
kontroluje dozorná rada. Vďaka
pochopeniu a ústretovosti zamest-
nancov nemocnice sa podarilo sta-
bilizovať štruktúru nemocnice.
Nemocnica ako nezisková orga-
nizácia získala na svoju činnosť
licenciu. K štyrom základným od-
deleniam pribudlo v posledných
dňoch ďalšie – oddelenia anes-
teziológie a intenzívnej medicíny.

Je naším pevným predsavza-
tím nemocnicu v Šahách udržať tak,
aby mohla naďalej slúžiť občanom
mesta a hontiansko-poipeľského
regiónu a po vstupe do Európskej
únie i občanom priľahlých hranič-
ných obcí v Maďarsku.

Na žiadosť občanov prímest-
ských častí mesta sme zabezpečili
miestnu hromadnú dopravu súkrom-
ným prepravcom – k spokojnosti
občanov.

Čo ste vykonali v záujme o-
chrany verejného poriadku?

– Bola reorganizovaná činnosť
Mestskej polície v Šahách, zvýšil
sa počet obchôdzkových hodín a na-
stala rajonizácia mesta. Vytvorili
sa spoločné služby so štátnou polí-
ciou a jedenkrát týždenne sú služ-
by v prímestských častiach Pre-
seľany nad Ipľom a Tešmak.

Ďakujem za odpovede.

Morvay I.

Súca na polièku

Vianočné literárne dni v knižnici
2. dec.   – Výstava vianočných pohľadníc
3. dec.   – Výpredaj kníh
3. dec.   – Mikuláš v Klube žien pri knižnici
4. dec.   – Výstava zimných okenných ozdôb 

z detských prác žiakov ZŠ J. Kráľa
11. dec. – Vianočné hudobno-literárne pásmo 

pre dôchodcov
16. dec. – Vianočná beseda pre žiakov UŠ
18. dec. – Vianočné pesničky – hodina pre 

najmenších

Odpovedá Ing. Ján Lőwy...

(Dokončenie z 3. strany)


