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Kruh priateľov
Hontianskeho mú-
zea a galérie v Ša-
hách, Pečať mesta
Šahy a mesto Šahy
13. augusta 2004 už
druhýkrát – teraz
spoločne – oslavo-
vali Deň Ipľa. U-
sporiadatelia sú to-
ho názoru, že sa os-
lavy stanú tradič-
ným sviatkom oby-
vateľov Poiplia.

Hostí a ostatných
prítomných privítal
v parku na Rákócziho ulici v mene orga-
nizátorov Mgr. Tibor Pálinkás, riaditeľ
Hontianskeho múzea a galérie. Juraj Bé-
lik, zástupca primátora Šiah a poslanec
Nitrianskeho samosprávneho kraja vo
svojej pozdravnej reči zdôraznil, že zni-
čené mosty na Ipli ožijú a spoja obyva-
teľov oboch brehov.

V bohatom kultúrnom programe Oto
Vas predniesol básne o Ipli od Lőrinca
Szabóa a Istvána Gyurcsóa, ženské spe-
vácke zbory zo Salky a z Balogu nad
Ipľom, resp. skupina Kincskeresők zo

Deň Ipľa – druhýkrát
Program XXIII. Dní
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Deň Šiah 13. august
Dôležitou súčasťou Dňa Ipľa bol aj

program Dňa Šiah, ktorý sa uskutočnil 
v budove a na dvore Menora Saag Cent-
rum Artis. Program organizovala nadácia
Pečeť mesta Šahy, režisérom bol Péter
Gágyor. V rámci bohatého programu od-
halili sochu Šahanského občana, autorom
ktorej je sochár Juraj Bartusz, odovzdali
Šahanskú stenu pamätných tabúľ a otvo-
rili dvor Átrium Európa.

Prejavmi vystúpil primátor Šiah Ing.
Ján Lőwy, Martin Bútora, Peter Hun-
čík, zakladateľ nadácie Pečať mesta Šahy,
Ing. František Danis, kronikár mesta a
RNDr. Pavel Makovínyi, prezident
správnej rady nadácie. Remo Cicutto, pri-
mátor Piešťan sa poďakoval vedeniu Šiah
a obyvateľom, že na spomínanej stene
mohli umiestniť pamätnú tabuľu šahan-
ského rodáka Alexandra Wintera, iniciá-

tora založenia piešťanských kúpeľov.
V bohatom kultúrnom programe vy-

stúpili gajdoši Zoltán Juhász a István
Pál, študenti a
herci Sylvia
Kiss a Tamás
Gál, Zmiešaný
spevácky zbor
mesta Šahy.

Autorom ob-
razov na dvore
Átrium Európa
je Fero Guldan.

Večer si zá-
ujemcovia vy-
počuli básne
Villona v tlmo-
čení herca Ta-
mása Gála a
šanzony E. Piaf

v podaní herečky Ildikó Benesovej.
Na záver ostala ľudová veselica.

/korpás/

Šiah pod vedením Andrása Bodonyiho
tlmočili maďarské ľudové piesne Poiplia.

Po kultúrnom programe sa priatelia
Ipľa presunuli na breh rieky, kde Ing.
František Danis, kronikár mesta infor-
moval oslavujúcich o „histórii” tohto to-
ku. Potom primátor Ing. Ján Lőwy a
predstavitelia zúčastnených organizácií
hodili vence a kytice do rieky, aby aj takto
pozdravili životodarnú oslávenkyňu.

Na konci sa hostia znovu stretli pri
bielom stole v budove Csemadok-u.

/korpás/


