
11. februára otvorili medzi-
národnú výstavu detských vý-
tvarných prác vo  vestibule
Mestského úradu v Šahách
s názvom Európa – náš do-
mov. Bolo vystavených 54 ob-
razov z desiatich európskych
štátov, /Slovensko, Maďarsko,
Grécko, Rakúsko, Francúzsko,
Írsko, Nemecko, Taliansko,
Švédsko a Slovinsko/. Tieto ob-
razy predtým boli vystavené
v Budapešti, kde ich videlo nie-
koľko desiatok tisíc záujemcov.

Na slávnostnom otvorení
hostí a výtvarníkov privítal pri-
mátor mesta Ing. Ján Lőwy.
Medzi hosťami bol tajomník
kultúry maďarského veľvysla-
nectva v Bratislave Ádám Szesz-
tay, akademický maliar Ernest
Kocsis, delegácia Hudobnej a
umeleckej školy Bélu Bartóka
z Budapešti pod vedením riadi-
teľa Csabu Delyho a zástupca
riaditeľa Základnej školy na
Ceste víťazstva z Budapešti Gá-
bor Raffay.

Potom sa ujala slova vedúca
výtvarného oddelenia hudobnej
a umeleckej školy z Budapešti
Breitkopfné Losovy Beáta,
ktorá zhrnula históriu tejto me-
dzinárodnej súťaže. Významnú
rolu pri vzniku hrala jej návšte-
va v Šahách, keď v jednom vý-
klade zazrela hodnotné výtvar-
né práce žiakov výtvarného od-
boru. To ju podnietilo, aby nad-
viazala kontakt so Základnou

Pod pojmom hranice človek
myslí predovšetkým na štátne
hranice. Hranice si človek vy-
tvára aj vtedy, keď sa nesnaží
nadviazať kontakt s inými.

Základná umelecká škola
v Šahách a Hudobná a ume-
lecká škola Bélu Bartóka v Bu-
dapešti usporiadali 11. februára
po vernisáži putovnej výstavy
spoločný koncert žiakov v kon-
certnej sále ZUŠ.

Na dvojhodinovom koncerte
sa popri obvyklom znení klaví-
ra, flauty, huslí a spevu ozval aj
kovový hlas trúbky a melancho-
lický hlas violončela. Program
spestrila akrobatická ukážka
tanca rock and rollu na hudbu
filmu Nejaká Amerika, ktorú

umeleckou školou v Šahách.
Dr. Ernest Kocsis hodnotil

vystavené práce. Potom nasle-
dovalo odovzdanie cien. Ján
Rédli, riaditeľ ZUŠ v Šahách a
vedúca výtvarného oddelenia
Lívia Czibulyová odovzdali
pamätné listy a vecné dary pod-
nikateľov. Cenu primátora
mesta obdržala Nguyen Lan
Lilla z Budapešti. Zvláštnu ce-
nu akad. maliara E. Kocsisa
obdržala Viktória Vargová,
cenu keramičky A. Kutakovej
získala Lilla Breitkopf z Bu-
dapešti. Cenu výtvarníka G.
Németha získal Gábor Antal.
Kníhkupectvo Heleny Cserio-
vej venovala cenu Dávidovi
Sarókovi.

Smútiť nemuseli ani ostatní,
rôzne sponzorské dary obdržali
aj nasledovní vystavovatelia:
Lilla Murányi, Petra Kristel a
Márta Debreceni /Budapešť/;
Mátyás Morva, Zsófia Morva-

ová, Agneša Pálffyová, Júlia
Bukorová, Zsófia Bukorová,
Ákos Turczi, Réka Turcziová,
Alexandra Hriagyelová a Niko-
leta Klacsoová zo Šiah. Za
sponzorovanie chceme vysloviť
vďaku nasledovným podnika-
teľom a rodinám: Kníh-
kupectvo Lendvay, Op-
tika Oros, Keramika –
Katarína Huszárová,
Chemstar – Ing. Dénes
Korcsog /Bratislava/,
Keramik Studio /Tu-
pá/, Obchod s nábyt-
kom – Ján Frasch, Ob-
chod s nábytkom – An-
ton Šťastný; Ing. Pavol
Srna, Ing. Beáta Bugri-
ová, Ing. František Da-
nis, Pavol Zachar ml.;
Pekáreň Sleziak, PD
Šahy Združenie rodi-
čov a priateľov ZUŠ;

rodiny Morva, Bukor, Obucho-
vá, Makovínyi.

Slávnostné odovzdanie cien
ukončili cenou Budapeštian-
skeho stavebnovedného spolku:
predseda kancelárie György
Breitkopf odovzdal hodnotnú
cenu Lívii Czibulyovej, vedúcej
výtvarného odboru.

Putovná výstava medzitým
pokračovala v ceste zo Šiah do
Grécka, na Krétu.

Na záver by som citoval slo-
vá výtvarníčky B. Losovy Beá-
ty: „Chceli by sme tento vzťah
upevniť, usporiadať spoločné
podujatia a prehĺbiť priateľstvo
medzi našimi zverencami.”

Zo srdca verím, že to tak aj
bude!

-rly-

Medzinárodná výstava detských výtvarných prác v Šahách

Koncert bez hraníc

predniesli dve žiačky-tanečnice
z Budapešti. Našli si svoje aj fa-
núšikovia džezu. Mládežnícka
džezová skupina z Budapešti
predniesla tri jazzové standardy
v obsadení saxofónu, elektric-
kej gitary a bubnov. Napriek to-
mu, že koncert bol pomerne dl-
hý, museli zahrať ešte jednu
skladbu. O úspechu svedčia
nadšené potlesky poslucháčov
a pozitívne ohlasy verejnosti.
Prítomní sa mohli presvedčiť,
že napriek tomu, že sme malá
škola, za výkony našich žiakov
sa nemusíme hanbiť, ba naopak.
Je to ďalší dôkaz, že v našom
meste predsa žije kultúra, ktorá
sa rozširuje medzi mládežou a
je prospešná. -rly-

Ing. Ján Lőwy Cenu primátora mesta
odovzdal Nguyen Lan Lille z Buda-
pešti po vernisáži v priestoroch colni-
ce , nakoľko nemala platný cestový
doklad na vysetovanie do SR.
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