
Mesačník hontiansko-poipeľského regiónu.             Zodpovedný redaktor: Peter Štrba.
Tlač: REGRA-KOVAN, Štúrovo.          www.sahy.sk
Vydavateľ:  Samospráva mesta Šahy, Hlavné nám. č. 1,  93601 Šahy;  tel.:  036/7411054.
Redakcia sa nestotožňuje so všetkými uvedenými názormi v publikovaných článkoch a vyhradzuje si právo
na úpravu rukopisov. Za obsah a jazykovú stránku reklamných textov redakcia nezodpovedá.

HONTIANSKE
LISTY

8     december 2004         HONTIANSKE  LISTY

Mesto Šahy a
Klub priateľov Hontianskeho múzea a galérie

Vás srdečne pozýva na spomienkovú slávnosť
z príležitosti 100. výročia narodenia vysokoškolského pedagóga,
akademického maliara a čestného občana mesta Šahy

Ľudovíta Simonyiho,
ktorá sa bude konať 17. decembra 2004.

Program
10.00 – obradná sieň mestského úradu:

– otvorenie – Ing. Ján Lőwy primátor mesta
– recituje Ottó Vas
– prednášky o živote a tvorbe Ľudovíta Simonyiho
– recepcia

14.00 – spomienková slávnosť pri hrobe Ľ. Simonyiho, klade-
nie vencov /cintorín/

14.30 – Galéria Ľudovíta Simonyiho: odhalenie pamätnej ta-
bule a prehliadka pamätnej výstavy Ľ. Simonyiho

Kvalitná medicínska techni-
ka slúži hlavne pacientovi. Ne-
malú radosť však dokáže urobiť
i samotným zdravotníckym pra-
covníkom, keďže im nesmierne
uľahčuje diagnostický proces.
Z toho vyplýva i výrazné urých-
lenie a skvalitnenie liečby pa-
cientov.

Dňa 29. októbra 2004 pri-
mátor mesta Šahy Ing. Ján Lő-
wy a zástupca primátora Juraj
Bélik v mene vedenia mesta o-
dovzdali nemocnici do užívania
dar mesta – prenosný monitor
vitálnych funkcií, ktorý sa dá
používať aj u dospelých, aj u
pacientov-novorodencov a in-
jekčný lineárny dávkovač,

Vianoce v katolíckom kostole
v Šahách

18. decembra /sobota/:
Vianočné spovedanie: 9.00 – 12.00 a 14.00 – 18.00 hod.

19. decembra /nedeľa/:
  8.00 – Svätá omša v reči maďarskej /adventná/
  9.30 – Svätá omša v reči slovenskej /adventná/
11.00 – Svätá omša v reči maďarskej /adventná/

24. decembra /piatok/:
22.30 – Polnočná vianočná svätá omša slovenská
24.00 – Polnočná vianočná svätá omša maďarská

25. decembra /sobota/:
  8.00 – Vianočná svätá omša v reči maďarskej
  9.30 – Vianočná svätá omša v reči slovenskej
11.00 – Vianočná svätá omša v reči maďarskej

26. decembra /nedeľa/:
  8.00 – Svätá omša v reči maďarskej
  9.30 – Svätá omša v reči slovenskej
11.00 – Svätá omša v reči maďarskej

31. decembra /piatok/:
16.00 – Poďakovanie na konci roka v reči slovenskej
18.00 – Poďakovanie na konci roka v reči maďarskej

1. januára 2005 /sobota/:
  8.00 – Svätá omša v reči maďarskej
  9.30 – Svätá omša v reči slovenskej /Nový rok/
11.00 – Svätá omša v reči maďarskej

2. januára 2005 /nedeľa/:
  8.00 – Svätá omša v reči maďarskej
  9.30 – Svätá omša v reči slovenskej
11.00 – Svätá omša v reči maďarskej

6. januára 2005 /štvrtok/:
  8.00 – Svätá omša v reči maďarskej
  9.30 – Svätá omša v reči slovenskej /Zjavenie Pána/
11.00 – Svätá omša v reči maďarskej

Regionálne osvetové stredisko v Nových Zámkoch
a Cirkevná základná škola a Osemročné gymnázium
Ferenca Fegyvernekiho s vyuč. jaz. maď. v Šahách

Vás srdečne pozývajú na
DOM ĽUDOVÝCH REMESIEL

dňa 11. decembra 2004 o 9.00 hod.
do školskej jedálne cirkevnej základnej školy.

   Ponúkame:
– výrobu vianočných ozdôb zo slamy, šúpolia,
– prípravu adventných vencov,
– ochutnávku tradičných, takmer zabudnutých pochúťok:

kukuričná štrúdľa, makovo-kukuričný koláč a kuku-
ričná kaša.
Možnosť zakúpenia ľudovo-remeselníckych výrobkov.

Vstup voľný. /Práca v dielňach 20 Sk./
Srdečne Vás všetkých pozývame!

ktorý uľahčuje presné dávkova-
nie vnútrožilne podávaných lie-
kov v dlhšom časovom hori-
zonte. Táto technika bola zakú-
pená zo schváleného rozpočtu
mesta pre nemocnicu na rok
2004.

Za poskytnutý dar vyslovili
poďakovanie riaditeľ VšNsP
Šahy MUDr. Igor Bystrý a
prednosta OAIM MUDr. Ľu-
bomír Chalupka.

Veríme, že nová technika do-
pomôže k urýchleniu a uľahče-
niu diagnostiky ochorení, skva-
litneniu liečby a ku skorému u-
zdraveniu malých a dospelých
pacientov. Ďakujeme.

Eva Lőwyová, ved. sestra

Dar mesta nemocnici
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