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Odovzdali Cenu mesta Šahy
a Cenu primátora mesta Šahy za rok 2004
/Dokončenie z 1. strany/

Spevácky zbor Musica Aura dostal Cenu mesta Šahy za vzornú prácu a za vynikajúce výsledky doma i v zahraničí, za výsledky, ktoré zbor dosiahol na celoslovenských speváckych súťažiach /v roku 1999
získal strieborné, v roku 2002 zlaté pásmo/.

PhDr. Ernő Kocsis, Csc. cenu primátora prevzal za dlhoročnú spoluprácu
s mestom v oblasti organizovania výstav,
metodickej pomoci, za dlhoročné členstvo
v prípravnom výbore a porote medzinárodnej súťaže Pueri Fabri, za šľachetnosť,
keď venoval mestu zo svojich vydražených
obrazov 100 tisíc korún povodňou postihnutým obyvateľom mesta.

Mestské zasupiteľstvo udelilo Cenu
mesta Šahy JUDr. Ernestovi Zsolnaymu,
bývalému dlhoročnému primátorovi za dosiahnuté výsledky v budovaní nášho mesta,
za výsledky v budovaní bytov a infraštruktúry mesta, za rozvoj cezhraničnej spolupráce a za výsledky, ktoré dosiahol ako
predseda Združenia miest a obcí hontiansko-poipeľského regiónu a Ipeľského euroregiónu.

Cenu mesta Šahy obdržal Ladi slav
Gášpár ml. za vzornú reprezentáciu na
paralympijských hrách v Aténach a za získanie zlatej olympijskej medaily v stolnom
tenise.

Cenu mesta Šahy prevzal aj MUDr.
Péter Hunčík za dlhoročnú finančnú podporu mestských kultúrnych podujatí, za
realizáciu umeleckého diela Átrium Európa a za darovanie sochy Šahanského občana nášmu mestu.

Imrich Morvay prevzal Cenu mesta
Šahy za celoživotnú prácu v prospech mesta /redaktor Hontianskych listov – Honti
Lapok a za prácu, ktorú dlhé roky vykonával v Hontianskom múzeu a galérii/.
Primátor udelil Cenu primátora mesta
Šahy trom osobnostiam a jednému kultúrnemu telesu.

Ľudovít Dudáš obdržal cenu primátora
za vynikajúce športové výsledky v karate
na domácich i zahraničných súťažiach.
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Lenka Chalupková dostala cenu primátora za získanie titulu majsterky sveta
za rok 2004 v bodyfitnesse na majstrovstvách sveta v Španielsku.

Cenu primátora odovzdal Ing. Ján Lőwy hudobnému telesu Trio Amadeus /sprava: Hedviga Makovínyiová, Viera Rédliová a Ján Rédli/ za úspešné účinkovania
na rôznych kultúrnych a spoločenských
podujatiach a za reprezentáciu mesta.
Ocenení prevzali aj krásne umelecké
predmety, ktoré pre nich pripravila keramička Adriana Kutaková.
Marta Solmošiová

