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Tohoročný 16. december bol
krásnym sviatkom priateľov
kníh zo Šiah a okolia. Pracov-
níci Mestskej knižnice ukončili
sťahovanie kníh z budovy na
Hlavnom námestí č. 23 na síd-
lisko Tabáň do vyprázdnených
miestností školského areálu.

Na slávnostnom akte sa zú-

Mestská knižnica v priestrannejších miestnostiach

6. decembra 2004 navštívil mesto Šahy Mikuláš. Oči
detí sa rozžiarili pohľadom na krásny vyzdobený koč
ťahaný koníkmi, na ktorom Mikuláš prešiel celým mestom
a rozdával sladkosti. V mene všetkých detí MsÚ ďakuje
nasledovným sponzorom: AUTODREAM Šahy – Zsolt
a Zuzana Kissoví, HPH Electronic – Ondrej Hajdú,
Elektrokrižan – Karol Križan, COOP Jednota Levice,
COOP Jednota Krupina, D.K.B.-móda – Alžbeta Ba-
lázsová, M-market potraviny, ECO – Ervín Bojtoš, Farby-
Laky – Dezider a Jolana Duchoňoví, PARIS – Ing. Katarí-
na Párisová, ANIMAL MIX – Alena Salayová, Cukráreň
– Valéria Suchetková, Export-Import – Anton Šťastný,
Bytové zariadenie FRASCH, KNIHY–KÖNYV – Helena
Cseriová, NIKOL – Agneša Kissová, MO-net Šahy, J&G,
OPTIKA – Zoltán Oros, TINA-BUTIK – Ľudovít Tur-
čan, Potraviny Mánya, Potraviny Panoráma, Villa Ro-
maine. -ton-

Mikuláš  rozdával  s l adkos ti

častnil primátor Ing. Ján Lő-
wy, zástupca primátora Juraj
Bélik, prednosta MsÚ Ing. Šte-
fan Lendvay, vedúca oddelenia
školstva a kultúry dr. Adriena
Kolevová, predseda komisie
kultúry a vzdelávania MsZ Pa-
vel Korpás a predstavitelia mest-
ských inštitúcií, škôl, učitelia a
viacerí priatelia kníh. Takmer

50 účastníkov privítala vedúca
knižnice Marta Solmošiová.

V inšpirujúcom úvodnom kul-
túrnom programe vystúpil On-
drej Bodonyi, Oto Vas, Alžbe-
ta Bodonyiová, Zuzana Ványi-
ová a žiačka Viktória Vargová.

Adriena Kolevová takto za-
čal a svoj  slávnostný prej av:

„Zhromaždili sme sa tu dnes
preto, aby sme čitateľskej verej-
nosti odovzdali do užívania no-
vú budovu knižnice, ale tiež pre-
to, aby sme sa poklonili pred
knihou, stálym spoločníkom náš-
ho života, ktorý nás sprevádza
od narodenia až po starobu.”

Marta Solmošiová zaujíma-
vými faktami ilustrovala svoj

prehľad o histórii knižníc v Ša-
hách. Prvou verejnou knižnicou
bola vlastne zbierka kníh Hon-
tianskeho kasína /založené v ro-
ku 1834/, ktorá sa stala prístup-
nou pre verejnosť v roku 1873.
/Podrobnejšie o histórii knižnice
v Honti Lapok./

V závere svojho prehľadu sa
poďakovala vedeniu mesta, pos-
lancom,  pracovníkom verej-
ných prác, zamestnancom kniž-
nice /Mária Čerbová, Magda-
léna Majorosová, Mária For-
gácsová/ za aktívnu činnosť pri
zariaďovaní novej knižničnej
budovy.

Po prestrihnutí stuhy primá-
torom Ing. Jánom Lőwym si ú-

častníci slávnostného podujatia
prezreli priestory knižnice a bo-
hatý knižný fond.

/korpás/
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