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V piatok 26. marca 2004 zavítal do Šiah
prezident Slovenskej republiky Rudolf
Schuster. Pred budovou mestského úradu
ho privítali občania v hojnom počte. On sám
bol tým príjemne prekvapený. Pred radni-
cou prezidenta vítali chlebom a soľou, rez-
kou hudbou, pred vstupom do radnice ho
privítal aj primátor mesta Ing. Ján Lőwy.

V obradnej sieni MsÚ sa stretol s vede-
ním mesta, poslancami mestského zastu-
piteľstva a predstaviteľmi inštitúcií v mes-
te. Po pozdravení prítomných v príhovore
hovoril o uplynulom období svojho pôso-
benia. Srdečnosťou a ľudským prístupom
si získaval spojencov a priateľov medzi
štátnikmi v okolitých aj vzdialenejších kra-
jinách.

Pri podpisovaní
zákonov za jedno z
dôležitých hľadísk
považoval ich dosah
na občanov Sloven-
ska a ich ústavnosť.
Snažil sa tlmiť roz-
pory vo vládnej koa-
lícii, ale pritom otvo-
rene a kriticky pou-
kazoval v správach
o stave Slovenskej
republiky na problé-
my a navrhoval rie-
šenie.

Hovoril tiež o pre-
chode kompetencií

zo štátnej správy na samosprávu a o ne-
dostatkoch vo financovaní nových kompe-
tencií miest i obcí. Mnohé – aj nepríjem-
né – otázky, ktoré sa opakovali počas jeho
návštev v iných mestách, zodpovedal
vopred. Napriek tomu prítomní využili
príležitosť hovoriť s ním. Uistili ho, že si
v Šahách občania pamätajú jeho návštevu
a následnú pomoc počas povodní.
Poukázali hlavne na situáciu v zdravot-
níctve a v školstve.

Snáď znakom toho, že sa prezident Slo-
venskej republiky Rudolf Schuster cítil 
v Šahách dobre, svedčí aj fakt, že sa u nás
zdržal dlhšie.                              P. Srna

Zo života šahanských škôl

Už len niekoľko dní a stane-
me sa členmi Európskej únie.
Mnohí z nás majú takú predsta-
vu, že nás čaká vytúžený raj. Ži-
vot však ukáže, že nás ešte čaká
veľa takých úloh, ktoré musíme
riešiť a zabezpečiť bez pomoci
EÚ. Pri tejto udalosti sme požia-
dali primátora mesta Ing. Jána
Lőwyho o krátky rozhovor.

Družobné mestá Šahy a
Vác vstup Slovenska i Ma-
ďarska do EÚ oslávia spoloč-
ne. Aký program ste pripravi-
li pre účastníkov týchto osláv?

– Keď sme pripravovali do-
kumenty na uzavretie družob-
ných stykov, padol návrh, aby
sme vstup do EÚ oslávili spo-

ločne pod názvom Eurofes-
tival. Budú to dvojdňové osla-
vy: 30. apríla prevažná časť
festivalových udalostí v Šahách,
1. mája v maďarskom meste Vác.
O pobavenie návštevníkov sa po-
starajú slovenské i maďarské sú-
bory. Bude chodiť alegorický
vlak z mesta Veresegyház s dy-
chovkou po meste, uskutoční
sa „symbolické” otvorenie hra-
níc, ľudová veselica a o polno-
ci ohňostroj. Hlavným sponzo-
rom festivalu je pivovar
Steiger.

Samospráva mesta v roku 
2003 vypracovala a podala nie-
koľko projektov o finančnú
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