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Zahrali si (sa) pre naše ve¾ké
Udalosti, stretnutia a aktivity radnice potešenie
INFORMÁCIE

Z RADNICE

– Ing. Ján Lőwy, primátor mesta prijal organizátorov Eurofestu
zo samosprávy mesta Vác a Šahy a poďakoval im za úspešné
zvládnutie tohto medzinárodného podujatia, uskutočneného dňa
30. apríla 2004 z príležitosti vstupu do Európskej únie Slovenska
a Maďarska /29. júla/.
– Ing. Štefan Lendvay, prednosta mestského úradu rokoval so
zástupcami spoločnosti IPEC Projekt s. r. o. Predmetom rokovania bolo spresnenie postupu realizácie investičného zámeru spoločnosti DISK s. r. o. v našom meste /3. aug./.
– Na pozvanie starostov obcí Plášťovce a Veľká Čalomija sa
primátor mesta zúčastnil na oslavách Dňa obce v týchto obciach
/7. aug./.
– V budove radnice sa konalo zasadnutie Ipeľského euroregiónu.
Členovia združenia rokovali o koncepcii separovaného zberu komunálneho odpadu v regióne, ďalej hovorili o možnosti vstupu
Ipeľského euroregiónu do Združenia samospráv dunajsko-poipeľského regionálneho rozvoja /11. aug./.
– Primátor mesta a prednosta úradu rokovali s projektovými
manažérmi spoločnosti Chirana Hospitalia, ktorí spolupracujú
s mestom v príprave projektu na prístavbu a nadstavbu základných škôl na Mládežníckej ulici v Šahách. Cieľom spolupráce je
získanie finančných prostriedkov na realizáciu tejto investície
/12. aug./.
– Primátor prijal vedúcich delegácií zúčastnených na II. ročníku
Dňa Ipľa a Dňa mesta Šahy /13. aug./.
– Na pozvanie starostu obce Dolinka primátor mesta sa zúčastnil na oslavách Dňa obce v Dolinke /14. aug./.
– Na mestskom úrade sa uskutočnilo zasadnutie prípravného výboru XXIII. Dní kultúry v Honte, na ktorom sa upresnil program
kultúrno-spoločneského podujatia, konaného v termíne od 15. do
19. septembra /16. aug./.
– Prednosta Ing. Štefan Lendvay rokoval s predstaviteľom Slovenského plynárenského priemyslu Ing. Miroslavom Rajtókom
o perspektíve rozšírenia plynofikácie v Šahách, resp. v mestských častiach. Naše mesto bude súčasťou pilotného projektu
realizácie plynofikácie obcí na Slovensku, v ktorom Šahy budú
jedným zo štyroch vybratých miest. Pred začiatkom investície
bude uskutočnený prieskum záujmu občanov a podnikateľov o
plynofikáciu svojich objektov /18. aug./.
-ly-

Ron Affif, Martin Valihora a
Juraj Griglák znovu v Šahách
Začiatok augusta bol pre
priaznivcov džezu v Šahách
sviatkom. Ron Affif, Martin
Valihora a Juraj Griglák sa už
raz v tomto malom mestečku
predstavili, ale pri takýchto osobnostiach je zaujímavé sledovať aj ich vývoj. My sme takéto šťastie mali.
Gitarista Ron Affif má od
začiatku svojrázny štýl hry.
Využíva veľké intervalové
skoky, ktoré „poprešíva” v rýchlom tempe, občas ich rozhojdá
a akoby sa hral na to, či uhádneme, kedy z hojdačky vyskočí. Rád sa hrá s metrumom a je
výbušný. Jeho hra je plná napätia. Hrá náladovo, živelne.
Vie upútať už počas prvých taktov.
Martin Valihora pred rokmi hral ešte temperamentne,
neskrotne, nahlas, čo bolo dané aj jeho vekom. Uplynulé
obdobie mu prospelo, lebo už
vie stíšiť hru a ešte viac ju o-

bohatiť. Vedel sa prispôsobiť
Ronovým hrám. Hrá veľa nezvyčajných rytmov.
Juraj Griglák obyčajne
vyznieva melodický a hravý
s inými hudobníkmi, ale v tejto zostave dospelých šantiacich
chlapcov to bol práve on, kto
sa snažil usporadúvať rady.
Medzi divákmi bol aj Rado Tariška, ktorý mal saxofón
„náhodou” pri sebe, a keď už
tam bol, tak si s nimi zahral.
Huncútsky vytriasal zo saxíka
divoké behy a v hudobných
provokáciách Rona chlapsky
obstál. Ron sa tu ukázal ako
výborný doprevádzajúci hráč.
Intímna až rodinná atmosféra koncertu mala tiež vplyv
na to, že sa hudobníci tak odviazali a zahrali sa. My prítomní sme ale z toho mali obrovskú radosť.
Pavol Srna
www.jazzsaag.sigillum.sk

V roku 2004
Uzavreli manželstvo
24. júla – Helena Čordášová a Ján Kuric
24. júla – Žaneta Buktová a Ján Tóth
6. aug. – Andrea Šaróková a Ing. Norbert Villám
21. aug. – Tímea Szőllősyová a Norbert Baltazár
21. aug. – Tímea Nagyová a Mgr. Zsolt Bóna
21. aug. – Anita Breznay a Gábor Csizmadia
Narodili sa
Dániel Zoltán Polyóka – 1. júla 2004
Levente Máté – 4. júla 2004
Kristián Morvay – 5. júla 2004
Márk Rezniček – 5. júla 2004
Imrich Oroszlány – 13. júla 2004
Ernest Sýkora – 16. júla 2004
Norbert Dombi – 2. augusta 2004
Kevin Beňovič – 4. augusta 2004
Damián Beňo – 11. augusta 2004
Jessika Rádiová – 12. augusta 2004
Erik Halai – 21. augusta 2004
Opustili nás
Mária Šupková /* 1911/ – 14. júla
Eva Kermendová /* 1952/ – 25. júla
Mária Sebestyénová /* 1926/ – 26. júla
Irena Kucserová /* 1917/ – 1. augusta
Magdaléna Bodzsárová /* 1943/ – 11. augusta
Gejza Kádasi /* 1933/ – 12. augusta
Alžbeta Tordová /* 1921/ – 14. augusta
Eva Šárfiová /* 1928/ – 15. augusta
Ernest Tóth /* 1957/ – 16. augusta
Klementína Nieburová /* 1911/ – 16. augusta
Mária Tuhárska /* 1919/ – 19. augusta
Mikuláš Dobisz /* 1938/ – 22. augusta

Mestská polícia informuje
Mestská polícia v Šahách
v mesiaci júl 2004 zistila, zdokumentovala a vyriešila celkovo 151 priestupkov, z ktorých
116 riešila pohovorom a 35
v blokovom konaní. Celková suma uložených pokút je 12 000
korún. Zo 6 podaných sťažností 3 už boli doriešené.
Občania a návštevníci mesta sa dosputili priestupkov najmä tým, že parkovali na mies-

te, kde je to dopravnými značkami zakázané, alebo porušili
všeobecne záväzné nariadenia
mesta o ochrane verejnej zelene na území mesta.
Príslušníci mestskej polície
asistovali a spolupracovali s policajným zborom, okresným
súdom a exekútorským úradom celkove v 27 prípadoch.
-mr-

