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Udalosti, stretnutia a
aktivity radnice
– Primátor mesta, prednosta mestského úradu a vedúca oddelenia mestského úradu sa zúčastnili v Budapešti na slávnostnom
otvorení medzinárodnej výstavy detských kresieb. Na vernisáži
boli prítomní aj vystavujúci žiaci a pedagógovia Základnej umeleckej školy v Šahách /14. jan./.
– Z podnetu primátora mesta a poslancov mestského zastupiteľstva sa v budove Csemadok-u uskutočnilo verejné stretnutie
občanov s volenými predstaviteľmi mestsksej samosprávy /17.
jan./.
– Ing. Ján Lőwy, primátor mesta, ktorý je zároveň aj predsedom neziskovej organizácie Sigillum oppidi Saag – Pečať mesta
Šahy, slávnostne otvoril výstavu fotografií s názvom Americká
cestná architektúra, podporovanú Veľvyslanectvom USA na Slovensku. Na otvorení výstavy sa zúčastnil aj Samuel Dykema
z veľvyslanectva USA /18. jan./.
– Na pozvanie prezidenta republiky Ivana Gašparoviča sa
primátor mesta zúčastnil tradičného novoročného stretnutia prezidenta s volenými predstaviteľmi obcí a miest /20. jan./.
– Ing. Ján Lőwy a Ing. Štefan Lendvay rokovali s Ing. Jurajom Babicom, vedúcim oddelenia investícií a ďalšími predstaviteľmi Slovenského plynárenského priemyslu o postupe prípravy
a realizácie plynofikácie mestskej časti Tešmak /21. jan./.
-ly-

Mesto Šahy vypisuje verejnú dražbu na budovu centra voľného času s priľahlými pozemkami s celkovou výmerou 2478 m2 na Hlavnom námestí v Šahách /bývalý pioniersky dom).
Dražba sa uskutoční 22. februára 2005
o 14. 00 hod. v divadelnej sále
Mestského úradu v Šahách.
Vyvolávacia cena je 4, 5 milióna korún.

V roku 2 0 0 5
Uzavreli manželstvo
20. jan. – Magdaléna Burdičová a Ján Herda
21. jan. – Marianna Hlinková a Jozef Moravčík
Narodili sa
Boglárka Jónásová – 4. januára 2005
Ramón Andréka – 6. januára 2005
Norma Rafaelová – 9. januára 2005
Darek Hancko – 21. januára 2005
Opustili nás
Ján Ivan /*1926/ – 10. januára
Jozef Galo /* 1922/ – 11. januára
Alžbeta Gubišová /* 1957/ – 15. januára
Etela Képešová /* 1945/ – 18. januára
Mária Spišiaková /* 1922/ – 18. januára
Alžbeta Felixová /* 1920/ – 25. januára
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RADNICE

K a l e n d á r p o d u jatí
Udal ost i z j anuár a
Pamätná výstava Ľudovíta Simonyiho v Galérii Ľ. Simonyiho z príležitosti 100. výročia jeho narodenia
Putovná výstava knižníc SR a MR s názvom Preslávili nás
História Mestskej knižnice v Šahách – výstava fotodokumentačných materiálov v knižnici do 28. febr.
13. jan. – László Tipary: Szülőföldem szép határa /autorská
beseda a predstavenie novej knihy/
14. jan. – Vernisáž medzinárodnej výstavy detských výtvarných prác v Budapešti
15. jan. – Otvorenie výstavy Ľ. Simonyiho v Dome kultúry
obce Nagymaros v MR
18. jan. – Vernisáž výstavy Americká cestná architektúra
v Menore Saag Centrum Artis
22. jan. – 9. ročník okresného turnaja Oblastného výboru
Csemadok-u v Leviciach v halovom futbale
Hontianske múzeum: stála archeologická, vlastivedná a etnografická expozícia

P l ánuj e me na f e br uár
3. febr. o 16.00 hod. – Vernisáž výstavy PhDr. Ernő Kocsisa,
CSc. v Galérii Ľ. Simonyiho – výstava do 28. febr.
3. febr. o 17.00 hod. – Obyčaje spojené s fašiangami – prednáška v priestoroch knižnice /Klub žien/
7. febr. – Vernisáž výstavy Ľudovíta Simonyiho v Kultúrnom
dome Imre Madácha vo Váci
11. febr. o 15.30 hod. – Vernisáž medzinárodnej výstavy detských výtvarných prác v stĺpovej sieni MsÚ v Šahách
11. febr. o 17.00 hod. – Koncert žiakov Základnej umeleckej
školy /ZUŠ/ v Šahách a Hudobnej školy B. Bartóka v Budapešti v koncertnej sieni ZUŠ
17. febr. – Koncert najlepších žiakov ZUŠ v koncertnej sieni
26. febr. – Výročná schôdza ZO Csemadok-u v Šahách
Každý utorok o 17.00 hod. – cvičenie pre dôchodcov
v knižnici
Výročná členská schôdza Kruhu priateľov Hontianskeho
múzea a galérie s prednáškou historika Józsefa Hálu

Na okol í sa bude konať
5. febr. – Maškarný ples MO Csemadok-u v Plášťovciach
6. febr. – Fašiangový sprievod v Nových Zámkoch s vystúpením folklórnych skupín /m. i. vystúpi aj detský folklórny
súbor Cintlikék z Plášťoviec/
– Obvodné kolá recitačnej súťaže v Leviciach, Želiezovciach
a Šahách

Verejná vyhláška
Mesto Šahy ako obstarávateľ
územnoplánovacej dokumentácie v súlade so zák. č. 50/1976 Zb.
v znení neskorších predpisov oznamuje verejnosti zahájenie obstarávania Zmien a doplnkov k územnému plánu mesta Šahy.

Predmetom zmien a doplnkov
územnoplánovacej dokumentácie je riešenie priemyselnej zóny
v lokalite „Na vŕšku”.
Svoje podnetné námietky, požiadavky a podklady môžete uplatniť na mestskom úrade – odd. výstavby a ŽP do 17. febr. 2005.
Ing. Štefan Lendvay
prednosta MsÚ

