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Európa pre ženy – ženy pre Európu

S takýmto názvom usporiadala Stredoeurópska nadácia
s finančnou podporou EÚ v spolupráci s časopisom Új Nő
v dňoch 16. a 17. apríla 2004
v Mestskej knižnici v Šahách
podujatia, prednášky a tréning
s psychológom.
Csilla Kolomijcová, výkonná riaditeľka Stredoeurópskej
nadácie a Enikő Both, riaditeľka redakčnej rady čaospisu
Új Nő zabezpečili kvalitných a
odborne zdatných prednášateľov z Nadácie NaNe /Maď. rep./,
ďalej Juditu Hermannovú z Univerzity Komenského, Mariannu Szapuovú a známeho
psychológa dr. Sándora Bordása.
Témy prednášok boli vážne
a veľmi aktuálne: násilie v rodine, násilia spáchané na ženách a na deťoch atď.
Medzinárodné organizácie
prijali dokumenty, ktoré deklarujú, že ľudské práva sú aj právami žien a detí. Jednou zo zá-

– Aliancia žien Slovenska, Bratislava; tel.: 0903-519550
– Áno pre život, Rajecké Teplice; tel.: 041/5494950
– Fenestra, Košice; tel.: 055/6256237, 0905-204414
– Pro Familia, Humenné; tel.: 057/7757773
– Pro Familia, Martin; tel.: 043/4220852
– Centrum Nádej, Bratislava; tel.: 02/62249914
– Detský fond SR, tel.: 02/43422634
– Inforoma, Bajkalská ul. 25, Bratislava; tel.: 02/58233303,
02/58233478
– Krízové centrum Brána do života, Bratislava;
tel.: 02/62410468, 02/62410469, 02/62001209
– Linka dôvery Bratislava; tel.: 02/44460606
– Linka dôvery Nitra; tel.: 037/6523222
kladných prekážok pri uplatMarta Solmošiová
ňovaní ľudských práv žien a
detí je násilie spáchané na že- Mojim šahanským priateľom
nách a na deťoch, čo je veľmi
rozšírené a väčšinou sa prejavuje vo formách, ktoré ani
nevnímame.
Sobotňajší celodenný tréning psychológa dr. Sándora
Bordása dokázal, že existuje
Cítim sa poctený, že som tívnu energiu, ktorú si uchopomoc pri riešení aj v najvážmohol
stráviť medzi starobylý- vám v srdci naveky.
nejších a najťažších rodinných
Dúfam, že sa čoskoro streta životných situáciách, len tre- mi stenami šahanskej synagóneme
a ja Vám budem môcť
gy
jeden
nádherný
večer
v
spoba vedieť prijímať rady a poznovu
hrať.
ločnosti
fantastických
ľudí
znamoc odborníkov, treba využíAj
dovtedy želám mojim
lých
hudby.
Vďaka
Vašej
inšpivať nové formy a metódy súčasného rodinného a spoločen- rácii naše trio na slovenskom priateľom pokoj a veľa dobrej
turné zahralo jeden zo svojich hudby v tomto peknom malom
ského života.
Na záver prinášame adresy najlepších koncertov. Môžem mestečku na Slovensku.
S pozdravom:
nadácií, občianskych združení povedať, že ako hudobník som
Jeff Gardner
a inštitúcií, v ktorých pracujú už pochodil mnohé krajiny, ale
/Preklad:
Tibor Tóth/
v
Šahách
som
zažil
zvlášť
poziodborníci, ktorí chcú a vedia
pomáhať každému pri riešení
rôznych životných problémov
/a majú skúsenosti aj pri riešení tých najvážnejších problémov/:
Pod takýmto názvom dielo známeho šahanského

Pred rokom sa uskutočnil
koncert Tria Jeffa Gardnera
v šahanskej synagóge

„Preslávili nás”

otvoril 6. apríla v Podunajskej knižnici v Komárne putovnú výstavu Miklós Fehér, podpredseda Nitrianskeho samosprávneho kraja. Výstava sa uskutočnila
v spolupráci 6 knižníc z Maďarskej republiky a 7 knižníc zo Slovenska. Výstava
podáva obraz o významných osobnostiach jednotlivých regiónov. Mestská
knižnica v Šahách sprehľadnila celoživotnú činnosť a

lekára Endre Kovácsa Sebestyéna a maliara Lajosa
Simonyiho.
Na otvorení sa zúčastnili zo Šiah: PaedDr. Adriena Kolevová, vedúca oddelenia školstva, kultúry, mládeže a športu MsÚ, Marta
Solmošiová, vedúca mestskej knižnice a Pavel Korpás, predseda komisie kultúry a vzdelávania mestskej
samosprávy.
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