
 

 

1 

www.skhu.eu, info@skhu.eu 

Vážená pani, vážený pán, 

 

VIA NOVA – ICS si Vás dovoľuje pozvať na  

 

OTVÁRACIU KONFERENCIU 

 

k projektu s názvom „Zachovávanie tradícií v obciach Martovce a Neszmély“, 

ktorá sa uskutoční dňa 19. októbra 2018 (piatok) od 9:30 hod. 

v Martovciach v aule na poschodí nového obecného domu  

 (Martovce 14, 947 01 Martovce) 

 

 
 

PROGRAM 

9:30 – 10:00 Príchod, registrácia  

10:00 – 10:10 Privítanie 

Tibor Csenger, podpredseda Nitrianskeho kraja 

György Popovics, predseda župy Komárom-Esztergom  

10:10 – 10:30  Predstavenie projektu 

László Gubík, predseda VIA NOVA – ICS 

10:30 – 10:50 Predstavenie rozvoja v oblasti infraštruktúry v obci Martovce 

István Keszeg, starosta obce Martovce  

10:50 – 11:10 Predstavenie rozvoja v oblasti infraštruktúry v obci Neszmély  

István Janovics, starosta obce Neszmély 

11:10 – 11:40  Archeologický park Brigetio a Hviezdicová pevnosť, prvý 

aspekt projektu „Liget“ 

József Siklósi, architekt, držiteľ ocenenia Ybl, hlavný architekt 

mesta Komárom  
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11:40 – 12:00 Strážna veža, rozšírenie Rímskeho a etnografického múzea v 

Iži 

István Domin, starosta obce Iža  

12:00 – 12:20 Almásfüzitő, rozvoj rímskeho tábora Azaum  

dr. Bernadett Szeidl, prednostka obce Almásfüzitő 

12:20 – 12:40 Termálne kúpele Nesvady  

Jozef Haris, starosta obce Nesvady 

12:40 – 13:00 EuroVelo6 

István Domin, Euroregión Váh – Dunaj – Ipeľ  

13:00 -  Prestávka 

 

Podujatie bude prebiehať v maďarskom jazyku. Žiadame, aby ste svoj záujem o účasť 

a prípadné tlmočenie potvrdili do 12. októbra 2018 vyplnením registračného 

formulára cez tento link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-

errWh8OPE50dgi5zNEepZ5lB_t0p23CYyymq94UGTxJ11Q/viewform?usp=sf_link 

Nakoľko je kapacita miestnosti obmedzená, organizátor si vyhradzuje právo 

odmietnutia ďalších záujemcov po jej naplnení. 

 

Tešíme sa na Vašu účasť, s pozdravom  

 

 

László Gubík, predseda 

 

 

Bratislava, 25.9.2018 

 
 

 

Podujatie je realizované ako aktivita v rámci projektu s názvom „COMMON HERITAGE“ 

(kód: SKHU/1601/1.1/226).Tento projekt podporuje Program spolupráce Interreg V-A 

Slovenská republika – Maďarsko, ktorý je financovaný zo zdrojov ERDF. (Bližšie informácie 

o podpore na www.skhu.eu). Obsah tejto pozvánky a prezentované informácie na podujatí 

nemusia nevyhnutne prezentovať oficiálne stanovisko Európskej únie. 
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