
  
   

 

 

MEGHÍVÓ 

 

A Csemadok Zselízi Alapszervezete tisztelettel meghívja Önt a RE-START akcióterv 

keretén belül megvalósuló RE-BIRTH projekt (SKHU/1802/3.1/040)  

 
"Mit kezdjünk a veszteségeinkkel?" című előadásra, 

 
melynek vezetője Hancko Veronika életvezetési tanácsadó. 

 

A rendezvény az INTERREG V-A Szlovákia Magyarország Együttműködési Program 

keretében az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával valósul meg.  

Helyszín: Ipolyvisk, Községi hivatal tanácsterme (935 77 Ipolyvisk 132.) 

Időpont: 2022. október 21. (péntek) 17:00 óra 

 

A rendezvény programja: 

17:00 – 19:00 "Mit kezdjünk a veszteségeinkkel?"  
Miként dolgozzuk fel családtagjaink elvesztését idős korban?  
Erre kapunk választ Hancko Veronikától az idősek mentális 
egészségét védő programsorozat keretében.  
 
 
 

A rendezvényen való részvétel ingyenes. A rendezvény magyar nyelven zajlik. 

 

Információk a programról: www.skhu.eu , információk a RE-START akciótervről: 

www.restart-skhu.eu  

 

 

http://www.skhu.eu/
http://www.restart-skhu.eu/


   
 

 

 

POZVÁNKA 

Základná organizácia Csemadok Želiezovce Vás srdečne pozýva 

 

na prednášku, 

pod vedením Veroniky Hanckovej, životnej koučky, s názvom 

"Čo máme robiť s našimi stratami?" 

 

v rámci projektu RE-BIRTH (SKHU/1802/3.1/040) akčného plánu RE-START 

realizovaného v rámci Programu spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika-

Maďarsko finančnou pomocou Európskeho fondu regionálneho rozvoja.  

Miesto:  Obecný úrad – zasadačka, Vyškovce nad Ipľom  (935 77  Vyškovce nad 

Ipľom č. 132) 

Termín: 21. októbra 2022 (piatok) o 17:00 hod.  

 

Program podujatia:  

17:00 - 19:00 "Čo máme robiť s našimi stratami?" 
Ako sa vyrovnávame so stratou rodinných príslušníkov v 
starobe?  
Dozviete sa to od Veroniky Hancko v sérii programov o 
duševnom zdraví starších ľudí. 

  

Účasť na podujatí je bezplatná. Podujatie sa uskutoční v maďarskom jazyku. 

 

Podrobnejšie informácie o programe: www.skhu.eu, a o akčnom pláne RE-

START: www.restart-skhu.eu  

 

 

http://www.skhu.eu/
http://www.restart-skhu.eu/


  
   

 

 

INVITATION 

The Csemadok Zselíz Basic Organisation cordially invites you to the RE-BIRTH 

project (SKHU/1802/3.1/040) 

 
"What to do with our losses?" 

presented by Veronika Hancko, life coach 

 

The event is supported by the European Regional Development Fund within the 

framework of the INTERREG V-A Cooperation Programme Slovakia-Hungary. 

Venue: Vyškovce nad Ipľom (Ipolyvisk), Council Chamber of the Municipal Office 

(935 77 Vyškovce nad Ipľom 132.) 

Date: 21 October 2022 (Friday), 17:00 

 

Programme of the event: 

17:00 – 19:00 "What to do with our losses?"  
How do we cope with the loss of family members in old age?  
Answered by Veronika Hancko, as part of a series of 
programmes on mental health for older people.  
 
 
 

Participation in the event is free of charge. The event will be held in Hungarian. 

 

Information about the programme: www.skhu.eu, information about the RE-

START action plan: www.restart-skhu.eu 

 

 

http://www.skhu.eu/
http://www.restart-skhu.eu/

