V Eibenthale máme kino!

KINO DUNAJ

Od října 2006 promítá v Eibenthale kino, čili
„valašsky“ cinematograf. Díky projektoru
laskavě zapůjčeném domem zahraničních
služeb v Praze a kvalitním rumunským
„boxům“ můžete sledovat české i zahraniční
filmy promítané na velký formát s pocitem,
jako byste seděli ve skutečném kině.
promítá každou středu v 19 hodin
Návštěvnost je zatím slušná, ovšem
především díky eibenthalským a ujbánským
dětem. Proto vyzývám všechny dospělé, aby se nestyděli, odpočinuli si občas od práce a přišli se
taky mrknout. Jak jsem se dozvěděl, kino už není ani v Oršavě, takže máte skutečně výjimečnou
možnost! Programy visí na často navštěvovaných místech (Krajánek, Pošta, …), takže byste je
neměli přehlédnout.
Kino promítá každou středu v 19:00 hodin v Kulturním domě (caminu) v Eibenthale, vstup je
zdarma. V prosinci a lednu bude asi dočasně zavřeno kvůli přicházejícím mrazům – ještě
uvidíme, možná se objeví nějaké provizorní řešení.

Kulturní dům Eibenthal

Knihovna znova otevřena
Knihovna je otevřena každou neděli po mši
svaté po dobu cca ½ hodiny (při velkém
množství zájemců i déle). V případě, že byste
měli zájem o další půjčovní den, neváhejte a
Kulturní dům Eibenthal
prosím mi to sdělte.
Čeká zde na vás množství literatury pro děti,
mládež i dospělé, četba pro dívky i chlapce, muže i ženy. Neváhejte a přijďte si půjčit svého
„přítele“, kterým se dobrá kniha určitě může stát.
Knihovna je umístěna v 1. patře Kulturního domu (caminu), vstup je nalevo od hlavního vchodu.
Nezapomeňte vrátit všechny vypůjčené knihy!
Ondřej Syrovátka

KNIHOVNA
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Pozdrav od Jariho
Přátelé a kolegové u Dunaje,
blíží se nám konec dalšího kalendářního roku,
roku 2006. Každý nechť si ho zrekapituluje ze
svého pohledu, mějme však na zřeteli hlediska
celospolečenská.
Já jsem ještě jeho první polovinu strávil
pracovně i společensky mezi Vámi, o hlavních
prázdninách částečně taky u Vás a zároveň v
ČR.
Od začátku září zase působím ve školství
českém, nicméně jsem však duchem stále mezi
Vámi.
Ve dnech 17.-19.11 2006 jsem byl zase na
chvíli v 7. nebi, když jsem aspoň 3 dny mohl
strávit v rumunském jižním Banátu, na
Eibenthale a Ujbánii. Moc děkuji za
zprostředkování rozhlasové relace pro RTimisoara, kdy jsem si s Vámi na pár minut
popovídal.
Jak jsem řekl v samotné relaci, je mým velkým
přáním, aby se z relací staly opět pravidelné
periodiky, a to v brzkém časovém horizontu.
Přeji všem obyvatelům českých vesnic v
Rumunsku a zejména v Eibenthalu a Ujbánii
krásný adventní čas, nádherné Vánoce plné
pohody a zdraví a štěstí v roce 2007, v němž
už budete všichni euroobčany!
Za brzký čas zase na viděnou se těší Váš Jari
Kopr, toho času Česká republika, Europe.

