Šahy

august 2004

XIII. ročník

Dar mesta nemocnici
Na gynekologicko-pôrodníckom oddelení šahanskej nemocnice za účasti pozvaných hostí a zdravotníckych pracovníkov dňa 6. júla primátor mesta Ing. Ján
Lőwy so zástupcom primátora Jurajom
Bélikom a prednostom MsÚ Ing. Štefanom Lendvaym slávnostne ododvzdal do
užívania fetálny kardiolokograf, ktorý slúži na monitorovanie /sledovanie/ plodu a
materníčnej činnosti počas tehotenstva a
pôrodu. Je to vysoko kvalitný prístroj,

ktorý zakúpilo mesto a vďaka ktorému sa
ešte viac zlepší kvalita poskytovanej starostlivosti.
Pri tejto príležitosti bola zároveň z iniciatívy oddelenia odovzdaná do užívania
druhá nadštandardná izba so samostatným
kompletným hygienickým zariadením.
Dobré skúsenosti s prvou izbou, spokojnosť pacientiek a narastajúci záujem žien
– aj zo širšieho okolia – o služby gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia sú dôkazom, že je tu poskytovaná kvalitná liečebná a ošetrovateľská starostlivosť.
Podceňovať však
dnes nemožno ani
hygienický štandard,
je potrebné vylepšovať a ponúkať aj
nadštandard.
Aké sú ďalšie
ciele? Sústavne zvyšovať kvalitu a získať titul BFH – Baby Freendhy Hospital – Nemocnica priateľská k deťom.
-ar-

O starostiach a predstavách
knihovníkov
Nielen školstvo, ale aj iné oblasti
vzdelávania a kultúry sú na Slovensku
podfinancované. Vzťahuje sa to aj na
knižnice. Pracovníci týchto inštitúcií sa
snažia nedostatok financií „nahradiť”
plodnou spoluprácou.
V duchu cezhraničnej spolupráce sa 2.
júna 2004 v Mestskej knižnici v Šahách
stretli vedúci a iní pracovníci želiezovskej
a šahanskej mestskej knižnice, levickej a
novozámockej regionálnej knižnice a
Mestskej knižnice Lajosa Katonu vo Váci
/MR/. Iniciátorom stretnutia bol riaditeľ
posledne menovanej knižnice Gyula
Mándli.
Účastníkov privítala Marta Solmošiová, vedúca Mestskej knižnice v Šahách.
V rámci podujatia kronikár mesta Ing.
František Danis oboznámil hostí s histó-

riou mesta, ktoré už v stredoveku bolo regionálnym kultúrnym a spoločenským
centrom stredného Poiplia.
Poslanec mestského zastupiteľstva
Pavel Korpás a prednosta MsÚ v Šahách
Ing. Štefan Lendvay informovali účastníkov o spolupráci samosprávy a knižnice
a o možnostiach obohacovania knižného
fondu.
V diskusii viacerí pracovníci vyjadrili
požiadavku, že poslanci a orgány miestnej
a krajskej samosprávy by mali venovať
zvýšenú pozornosť knižniciam. Je to
potrebné aj preto, že školy, ktoré prešli do
kompetencie samospráv, nedisponujú
dostatočným množstvom financií na zaobstarávanie kníh a iných zdrojov poznatkov.
Gyula Mándli v závere navrhol plán
/Pokračovanie na 2. strane/
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Spomínali
na holokaust
V Šahách sa 14. júna 2004 v dvore
Hontianskeho múzea konala spomienková slávnosť – oživujúca protižidovské
udalosti z roku 1944. Organizátorom podujatia bolo Hontianske múzeum a galéria Ľudovíta Simonyiho v spolupráci
s Klubom priateľov Múzea a galérie Hont.
V úvode tajomník Klubu priateľov
Béla Bendík predniesol báseň Gyulu
Illyésa Egy mondat a zsarnokságról /Jedna veta o tyranstve/, Ing. František Danis, predseda Klubu priateľov vo svojom
slávnostnom spomienkovom príhovore
uviedol niekoľko tragických životných
príbehov spred 60 rokov, ktoré sú vážnym mementom aj pre súčasnú generáciu. Na konci spomienkovej slávnosti účastníci zapálili kahance na pomníku holokaustu. Na podujatí sa zúčastnil aj primátor mesta Ing. Ján Lőwy a prednosta
MsÚ Ing. Štefan Lendvay.
Po spomienke sa členovia Klubu priateľov zišli v prednáškovej sieni múzea,
aby si pohovorili o aktuálnych úlohách
organizácie.
/korpás/

