
A  Juraj Horváth alelnök ve-
zette NKÖ küldöttsége hétfőn, 
február 27-én részt vett a  PON-
TIBUS Európai Tetületi Társulás 
(ETT) Korlátolt Felelősségű Tár-
saság Felügyelő Tanácsának ta-
nácskozásán Budapesten. Ma-
gyarország fővárosa Megyeházá-
ban Pest Megye Önkormányzata 
tagjai Szabó István elnök vezeté-
sével fogadták az NKÖ képviselő-
it. A PONTIBUS ETT, amelynek az 

NKÖ Pest Megyével együtt a tag-
ja, a  közelmúltban ünnepelte 
első születésnapját. A  csoporto-
sulást 2016 januárjában jegyez-
ték be.

Az ünnepi hangulatban tar-
tott találkozás programján 
a  2016-os évi jelentésnek, te-
vékenységi tervnek, a  2017-es 
évi költségvetésnek és egyéb 
programpontnak a  jóváhagyása 
szerepelt.

A  PONTIBUS ETT szerveinek 
tanácskozásaira évente legalább 
két alkalommal kerül sor felvált-
va Nyitrán (Nitra) és Budapesten.

A PONTIBUS ETT csaknem két-
éves intenzív előkészület után 
a  nemzetek feletti határon át-
nyúló együttműködés csopor-
tosulásaként jött létre nemcsak 
a  2014-2020-as program-idő-
szakra, de az ezt az intervalumot 

Nyitrán (Nitra) a  Kerületi Műve-
lődési Központban tartott regio-
nális szemináriummal folytatódott 
a Dönts Európáról! képzési projekt, 
amelyre pénteken, február 17-én 
a  Nyitrai kerületből több mint 40 
ezer középiskolás jött el. A  kezde-
ti csoportos feladatok után a  diá-
kok feladatul kapták, hogy az el-
készített anyagok és információs 
kiskönyvek felhasználásával pre-
zentációt készítsenek három téma-
körben: az európai integráció tör-
ténete, az Európai Unió (EU) intéz-
ményei és Szlovákia az EU-ban.

A  rendezvény második részé-
ben a  diákok, mint az EU tagálla-
mainak miniszterei élesben kipró-
bálták az Európa Tanács üléseit. 
A tanácskozás témája ezúttal a Bre-
xit volt. A növendékek egy-egy tag-
állam minisztereként próbálták át-
ültetni saját országuk prioritása-

it és védeni az ország érdekeit. Az 
élénk véleménycsere után a diákok 
– miniszterek jóváhagyták az Euró-
pa Tanács általuk módosított dek-
larációját az EU és az Egyesült Ki-

rályság kapcsolatáról. A  regioná-
lis szemináriumok harmadik részét 
képezi a strukturális párbeszéd a fi-
atalokkal. Így volt ez Nyitrán is, ahol 

Dönts Európáról! – Milan Belica, az NKÖ 
elnöke a kerület diákjaival beszélgetett

Az Európai Területi Társulás keretében az NKÖ és Pest Megye

Önkormányzata kölcsönösen segítik egymást a regionális fejlesztésben

Bronz a Nyitra Régiónak (Región Nitra)

A városi fejlődés koncepciójáról

EU: meg kell erősíteni a városok szerepét

A  Nyitrai kerületnek a  részvé-
tel a  Holiday World 2017. prá-
gai idegenforgalmi vásáron is-

mét dobogós helyezést hozott. 
A  prezentációs anyagok verse-
nyében „A Nyitra Régió – Tör-
ténelem“ propagációs anyag 
bronzérmet kapott és ezzel a Ho-
liday Word vásár harmadik leg-
jobb reklámanyagává vált. A   
prezentációt a  Nyitrai Kerületi 
Önkormányzati Hivatal Idegen-

forgalmi Főosztálya készítette. 
Ez a nemzetközi elismerés nem az 
első, amellyel a   főosztály munká-

ját díjazták. 2016-ban a Nyitra Ré-
gió saját tárlata volt sikeres, amely 
a 2016-os vásár második legha-
tásossabb kiállítása volt. A  Nyitrai 
Kerületi Önkormányzat – Nyitra 
Régió a prágai Holiday World vá-
sáron rendszeresen részt vesz. Az 
idei szereplésük sorrendben már 
a  tizenegyedik volt. 

A városok a mellettük fekvő te-
rületekkel együtt fontos szerepet 
töltenek be a  gazdasági fejlődés-
ben és a  köz- és kommersz szol-
gáltatások összpontosítását jelen-
tik. A  városok jelentősége kiemel-
kedő helyet foglal el az összetar-
tás politikájában a  2014-2020-as 
program-időszakban. A  Szlovák 
Köztársaság feltételeinél az SZK 

Partnerségi Megállapodásában ki-
választották azokat a  kerületi vá-
rosokat, amelyek városrészeinek 

saját integrált fejlesztési stratégi-
ájuk van. A  tartósan fennmaradó 
városfejlesztésnek erre a céljára az 
EU pénzeszközeiből is elkülönítet-
tek egy összeget. Javaslatok a  vá-
rosfejlesztés stratégiájára, teljesíté-
se azoknak a konkrét feladatoknak, 
amelyek a  városfejlesztést segí-
tik – ezek voltak a célkitűzései an-
nak a munkatalálkozónak, amelyre 

szerdán, március 8-án Nyitrán (Nit-
ra) az NKÖ Képviselő-testületének 

Milan Belica, az NKÖ elnöke, aki egyben a Régiók Európai Bizottságának (EVR) 
alelnöke és az EVR szlovák nemzeti küldöttségének elnöke a Nyitrai (Nitra) 
kerület középiskolásaival beszélgetett az Európai Unió (EU) aktuális kérdéseiről 
és az EU Tanácsának tavalyi szlovákiai elnökségéről.

Roman Vančo (jobbról), az NKÖ Idegenforgalmi Főosztályának vezetője az 
 elismeréssel.  Fotó: (mz)

A Nyitrai (Nitra) Megyeházban a városi fejlesztésről tartott konferencia 
résztvevői.

Ö

(Folytatás a 3. oldalon)

A Nyitrai (Nitra) Kerületi Önkormányzat (jobbról) és Pest Megye küldöttsége a PONTIBUS ETT legfőbb szerveinek  
tanácskozáson.

(Folytatás a 2. oldalon)(Folytatás a 2. oldalon)
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messze meghaladó időtartamra. 
A  csoportosulás megalapításá-
nak célkitűzései a határon átnyú-
ló régiók közötti együttműködés 
támogatása és fejlesztése a gaz-
dasági és a  szociális összefo-
gás megerősítése céljából a  kö-
zös aktivitások alapján, részvétel 
a közös projektokban és progra-
mokban saját és kiegészítő pénz-
ügyi forrásokból. Az együttmű-
ködés speifikus célokat követő 
prioritási területei: közlekedés; 
gazdaság; kutatás-fejlesztés- in-
nováció; energetika és megúju-
ló energiaforrások; humán for-
rások; mezőgazdaság és élel-
miszeripar; környezetvédelem; 
idegenforgalom; sport; egész-
ségügy és szociális terület.

A  közeljövőben a  PONTIBUS 
ETT feladata lesz a  támogatá-
sok iránti kérelmek előkészítése 
a  2017-es évre, amelyekre min-
den évben felhívásokat tesz köz-
zé a  magyarországi külgazdasá-

gi és külügyminisztérium. Ab-
ban az esetben, ha a  benyújtott 
„Konvergencia Pest Megye és 
a  Nyitrai Kerületi Önkormányzat 
közötti regionális fejlesztés“ pro-
jektot jóváhagyják az Interreg 

V-A SK HU 2014-2020 határon át-
nyúló operatív program kereté-
ben, a PONTIBUS ETT fogja ellát-
ni a projekt partnerének és koor-
dinátorának feladatait. 

    Silvia Sórádová

Virág és köszönet a  Nyitrai kerü-
let fejlesztéséért végzett munkáért 
– az idén is ezt kapták a  Nemzetkö-
zi Nőnap alkalmából az NKÖ Hivata-
lában dolgozó hölgyek. A hagyomá-
nyos találkozóra, amelyre kedden, 
március 7-én került sor Nyitrán (Nit-
ra) az Egyesített Iskola helyiségei-
ben, a  munkahelyi kollektívát Milan 
Belica, az NKÖ elnöke hívta össze. 
Erre Helena Psotová, az NKÖ Igazga-
tói Hivatalának vezetője meghívta az 
NKÖ alelnökeit Juraj Horváthot és La-
dislav Marenčákot, valamint Dušan 
Guťant, az NKÖ Hivatalának igazga-
tóját. Az NKÖ elnöke beszédében ér-
tékelte a női alkalmazottak kiemelke-
dő részvételét az eredmények eléré-
sében, amelyekkel az NKÖ már hosz-
szú évek során büszkélkedhet főleg 
a  gazdálkodás terén. Ebben az ösz-

szes megyei önkormányzat között az 
első helyet birtokolja a legjobb pénz-
ügyi kondíció eléréséért. A  kerület 
jelentős előrelépést ért el a  szociá-
lis ügyek, a művelődés, a kultúra, az 

idegenforgalom és a  közlekedés te-
rén. „A cél a polgár elégedettsége és 
életminőségének javítása életének 
minden területén“ – hangsúlyozta az 
NKÖ  elnöke.. (op)

tárgyalótermében került sor. A ren-
dezvényt az SZK Közlekedés- és 
Építésügyi Minisztériuma közösen 
a Nyitrai Kerületi Önkormányzattal 
szervezte. Ezen részt vettek a  ke-
rületben lévő városok és községek 
polgármesterei, valamint a  városi 
hivatalok dolgozói. A  tanácskozás 
tartalma -- amelyet az SZK Közle-
kedés- és Építésügyi Minisztériuma 

dolgozott ki—a városok fejleszté-
se volt a  Szlovák Köztársaságban. 
A  fejlesztésnek anélkül, hogy be-
vatkozna az önkormányzatoknak 
az alkotmányban lefektetett hatás-
körébe, ösztönöznie kell a  városo-
kat a  nagyobb teljesítmény eléré-
sére és rendszeresen figyelemmel 
kísérni a  megvalósított intézkedé-
seket. Ebben a  folyamatban a  vá-
rosi önkormányzatok kulcspartne-
rek. Az ő rálátásuk a fejlesztési stra-
tégiák helyzetéből és észrevétele-
ik a  városok működésével és azok 
szükségleteivel kapcsolatosan el-
engedhetetlen feltételei a koncep-
ció elkészítésének. A  városfejlesz-
tés koncepciójának elkészítésénél 
az önkormányzatok, a  partnerek 
és minden érintett együttműkö-
dése megerősíti a tervezet gyakor-

latba való bevezetésének kilátása-
it. Ez lehetővé teszi a koncepció lét-
rehozását nemzeti szinten, amit az 
önkormányzatok kihasználhatnak 
a  városfejlesztésében, amelynek 
hatása van a  hatékony területfej-
lesztésre és a  hozzáférhető forrá-
sok kihasználására a  kerület egész 
területén. A  vita elsősorban a  vá-
rosok és falvak gazdasági és szo-
ciális fejlesztési tervei módszerta-

ni eligazítását, a szaknyilvánosság, 
illetve a  többi érintett csoportok 
tájékoztatását, a regionális és a he-
lyi fejlesztés integrált hozzáférésé-
nek területét érintette. A tanácsko-
zás alatt bemutatták az URBACT III 
operatív programot, mint a  terü-
leti együttműködés európai prog-
ramját, amelynek célja az integrált 
fenntartható városfejlesztés támo-
gatása és a  feltételek kialakítása 
ahhoz, hogy a városok közösen ke-
ressék a megoldást a hasonló prob-
lémákra és a megszerzett tapaszta-
lataikat egymás között megosszák. 
Az operatív programmal kapcso-
latos időszerű és tervezett felhí-
vások megtalálhatóak a  htttp://ur-
bact.eu/urbact-slovenská-republi-
ka weboldalon. 

Daniela Frajková

Hol került sor a PONTIBUS ETT szerveinek tanácskozásaira?
A válaszokat április 7-ig küldjék el a következő címre: Oľga Prekopová, Úrad Nitrianskeho 
samosprávneho kraja, Rázusova 2A, 949 01 Nitra. E-mail: olga.prekopova@unsk.sk. 
Hárman a helyes választ beküldők közül tárgyi díjat kapnak.
Helyes válasz az előző számból: A 2016/17-es tanévben a cégekkel a duális képzésről 

az NKÖ fenntartói hatáskörébe tartozó szakközépiskolákból 270 diák kötött 

szerződést.

Tárgyi díjban részesülnek: Gabriela Bačínska, Nyitraújlak (Veľké Zálužie), Tóth 

Eszter, Pozba (Pozba), Marko Ivanický, Garamkelecsény (Hronské Kľačany). 

A nyerteseknek szívből gratulálunk!

Olvasói verseny  *  Olvasói verseny  *  Olvasói verseny

Maszkabál a farsang végén

Nyitra (Nitra) kerületi város tavaly júliusban fogadta az Eszperantó Világkon-
gresszus küldötteit.    Fotó: Ľudmila Synaková

Tanácskozás közben: balról Dušan Guťan, az NKÖ Hivatalának igazgatója, 
Silvia Sórádová, az NKÖ Stratégiai és Regionális Fejlesztési Főosztályáról, Ju-
raj Horváth, az NKÖ alelnöke, a küldöttség vezetője, Ladislav Marenčák, az 
NKÖ alelnöke és Csenger Tibor, az NKÖ Képviselő-testületének tagja. 

Milan Belica, az NKÖ elnöke megköszönte a hölgyeknek a kerület fejlesztése 
érdekében kifejtett munkájukat.  Fotó: (rv)

Tisztelet az NKÖ Hivatalában dolgozó nőknek
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Az Európai Területi Társulás keretében az NKÖ és Pest Megye
Önkormányzata kölcsönösen segítik egymást a regionális fejlesztésben

A városi fejlődés koncepciójáról
(Befejezés az 1. oldalról)

A farsang végén, kedden február 28-án a kovarci (Kovarce) művelődési ház terme-
iben került sor a hagyományos maszkabálra a  Nyitrai Kerületi Önkormányzat (NKÖ) 
fenntartó hatáskörébe tartozó szociális szolgáltatást nyújtó intézmények (ZSS) lakói 
számára. A bálon részt vettek a  kovarci „CLEMENTIA“, a nagytapolcsányi (Topoľčany) 
„HARLEKÝN“, a tótmegyeri (Ľudovítov) „BENEFIT“, a felsőbodoki (Horné Obdokovce) 
„KASTÉLYBAN- V KAŠTIELI“, az olihói (Olichov) „FÉNY- SVETLO“, a felsőcsitári (Horné 
Štitáre) „HARMÓNIA“ ZSS és a „HUMANITY - CSP“ (Veľká Lehôtka) szociális otthon la-
kói és alkalmazottjai. A műsor elején a vendéglátó kovarci szociális otthon lakói lép-
tek fel időszerű műsorukkal a tél eltemetéséről. Ezt követte a szórakozás és a tánc a 
muzsika mellett, amely a farsang elengedhetetlen része. Mindannyian jó hangulat-
ban, kellemesen  szórakoztak egészen az esti órákig. A résztvevők már most örülnek 
a jövő évi kovarci maszkabálnak. Köszönet jár  a támogatóknak, akik nélkül ez a far-
sangi mulatság nem valósulhatott volna meg. Zuzana Kršková

Március 8-a, a Nemzetközi Nőnap, a gyengébb nemnek az ENSZ által nemzetközileg elismert ün-
nepe. Ezen a napon emlékeznek arra, hogy 1908-ban New Yorkban mintegy negyvenezer varrónő 
harcolt a tízéves munkaidő eltörléséért, az alacsony bérek és a rossz munkahelyi viszonyok ellen. 
1975-től a Nemzetközi Nőnapon emlékeznek a nők nemzetközi összefogására az egyenjogúságért, 
az igazságszolgáltatásért, a békéért és a fejlesztésért folytatott küzdelemben.

(Befejezés az 1. oldalról)
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A  nyitrai (Nitra) Szlovák Mező-
gazdasági Egyetem és a Nyitrai Ke-
rületi Önkormányzat (NKÖ) bekap-
csolódtak a  ”BIORÉGIÓ” elnevezé-
sű jelentős nemzetközi projektbe. 
Ez a  tervezet az Interreg Europe 
Program keretében valósul meg, 
amelyet az Európai Regionális Fej-
lesztési Alap finanszíroz. Ennek az 
a célja, hogy megerősítse a körfor-
gásos gazdaságot a biológiai anya-
gok területén. A BIORÉGIÓ projekt 
konzorciumát hat különböző or-
szágból származó nyolc partner al-
kotja, akik azt tervezik, hogy meg-
erősítik a források hatékony gazdál-
kodását és a regionális biogazdasá-

gi stratégiákat. A  projekt keretén 
belül a partnerek kicserélik tapasz-
talataikat a  hozzáférhető legjobb 
technológiákról és az együttműkö-
dés modelljeiről. A  2017. januárjá-
ban kezdődött projekt öt évig tart. 
A partnerok első nemzetközi talál-
kozójára idén áprilisban a finn Lahti 
városában kerül sor.

A  Nyitrai Kerületi Önkormány-
zat ebben a  projektben partner-
ként szerepel. Az NKÖ részvételét 
ebben a tervezetben az NKÖ Képvi-
selő-testülete hagyta jóvá.

A  biogazdálkodás projektjének 
előnyei

A  BIORÉGIÓ projekt partnere-
inek együttes észrevételei meg-
növelik a  biológiai anyagok újra-
hasznosításának mértékét, idetar-
tozik például az élelmiszer-hulla-
dék (biohulladék), a  kommunális 
és ipari hulladék, illetve a  mező-
gazdasági maradékok, amelyeket 
hasonló technológiák felhasználá-

sával újból feldolgozhatnak. Ezek 
a  hozzáférhető technológiák és 
modellek tartalmazzák a bioanya-
gok feldolgozását, a  biogáz gyár-
tását és az együttműködés rele-
váns modelljét, például az eko-
rendszerek, hálózatok és a  bio-
lógiai folyamatok áramlásának 
körforgását.

A  projekt eredménye a  partner 
régióknak a  biológiai anyagok új-
rahasznosítására irányuló körfor-
gásos gazdaságra való jobb felké-
szültségében nyilvánul meg. Ezen 
kívül a  projekt eredményei hoz-
zájárulnak majd a  biológiai forrá-
sok bővebb és fenntartható kihasz-
nálásához az EU egész területén. 
”A BIORÉGIÓ alkalmat ad a nemzet-
közi hálózat kibővítéséhez és új le-
hetőséget jelent a régiók számára” 
– mondta Riitta Nieminen, a  Päi-
jet-Häme Regionális Tanács fejlesz-
tési igazgatója.

A nemzetközi finanszírozás 
lehetővé teszi az 
együttműködést 

Az Interreg Europe program 
a BIORÉGIÓ projektre 1,5 millió eu-
rót fordított. Ez a  legnagyobb az 
európai területi együttműködé-
si programok között, segít jobb 
politikát bevezetni és fejleszte-
ni az egész Európába. A  projekt 
partnerei: Alkalmazott Tudomá-
nyok Egyeteme Lahti (Finnország), 
Päijät-Häme Regionális Tanács 
(Finnország), Regionális Környezet-
védelmi Minisztérium (Spanyolor-
szág), a  nyitrai (Nitra) Szlovák Me-
zőgazdasági Egyetem (Szlovákia), 
Thesszaloniki Arisztotelész Egye-
tem (Görögország), Makedóni-
ai Központi Régió (Görögország), 
Nemzetközi Kémiai és Petrokémiai 
Tudományos és Fejlesztési Intézet 
(Románia), Agrárgazdasági Kama-
rák Asszociációja az Atlanti Térség-
ben (Franciaország). (šk) 

a  résztvevőkkel a  fiatalok problé-
máiról helyi, országos és európai 
szinten Milan Belica, az NKÖ elnö-
ke, Martin Čaja, az NKÖ Hivatala 
Stratégiai Főosztályának vezetője, 
Ján Vančo, Nyitra alpolgármestere, 
az Európai és Észak-atlanti Kapcso-
latok Központjából pedig Tomáš 
Čižik beszélgetett.

A Dönts Európáról! projekt Szlo-
vákiában és Csehországban támo-
gatja a fiatalok párbeszédét az ak-
tuális témákról, amelyek össze-
függnek életükkel a  közös Euró-
pában, valamint a közös dialógust 
ugyanerről a  témáról a  politiku-
sokkal és a szakemberekkel. A pro-
jekt a  Csehországban és Szlová-
kiában működő minden középis-
kola-típus diákjai számára készült 
és célja, hogy bemutassa a dönté-
si mechanizmust az Európa Unió 
szintjén. 

A projekt az Erasmus+ program-
ból van finanszírozva és az EUTIS 
cseh kormányon kívüli szervezet 
közösen a szlovákiai Európai Politi-
kai Központtal valósítja meg. Szlo-
vákiában a projekt partnerei a Kon-
rad Adenauer Stiftung szlovákiai 

képviselete, a  Comenius Egyetem 
Bölcsészettudományi Karának Po-
litológiai Tanszéke és az Ad hoc, 
szlovák strukturális párbeszéd. 
A  projekt felett az Európai Bizott-
ság szlovákiai képviselete vállalt 
védnökségét.

A tanulás élteti az embert

Márciusi aratás 
a Barsi Könyvtárban

A diákok szekciókban dolgoztak.

Dönts Európáról! – Milan Belica, az NKÖ 
elnöke a kerület diákjaival beszélgetett

BIORÉGIÓ – esély a régiók számára

(Befejezés az 1. oldalról)

Kerület a biogázdalkodás nemzetközi projektjében

Ez a szlogen jelképezte a 
Komáromi (Komárno) Regi-
onális Művelődési Központ 
szándékát a Művészi Előa-
dás A-tól Z-ig projekt terve-
zésénél. A projekt keretében  
öt  hónapon keresztül a Ha-
tárőr utcai Alapiskola terme-
iben találkoznak majd azok a  
pedagógusok, akik a gyerme-
kek, fiatalok és felnőttek mű-
vészi előadásával foglalkoz-
nak és Eliška Sadíleková lek-
tor vezetése mellett tanulják 
meg a résztvevők felkészíté-
sét a vers- és prózamondó ver-
senyekre. Az áprilistól októbe-
rig tartó workshopnak az a cél-
ja, hogy az ebben résztvevő  
pedagógusoknak a művészi 
előadás alkotásánál és feldol-
gozánál, valamint a felkészü-
léssel kapcsolatosan új infor-
mációkat, ismereteket, illetve 
módszertani segítséget nyújt-
son. A workshopot a közforrá-
sokból a Művészeti Alap támo-
gatta, amely egyben a rendez-

vény főpartnere. Részletesebb 
információk a http://www.

ros-komarno.sk /produc ts/
workshop-umeleck y-pred-
nes-od-a-po-z-20 - 04-2017/ 
weboldalon találhatók.

Marína Opálková versmondó, a 
Komárom (Komárno) járás képvi-
selője első helyezést ért el a Van-
sová Lomnička kerületi verseny-
ben, amelyre szerdán, március 
8-án került sor a Nyitrai (Nitra) 
Kerületi Művelődsi Központban.

A  lévai (Levice) Barsi Könyvtár az idén március 13-tól március 19-
ig bekapcsolódott a  SZLOVÁK KÖNYVTÁRAK HETE (TSK) országos 
rendezvénybe, amelynek közös mottója -- „KÖNYVTÁRAK MINDEN-

KINEK“ volt. Ebből az alkalomból a könyvtár az olvasóinak, látogatói-
nak és szimpatizánsainak számos érdekes rendezvényt készített. Ezek 
közé tartozott a Japán Mitológia című audiovizuális bemutató, illetve 
Silvia Kosztolányiová és Janka Kollárová elmélkedései „Kostoló a bol-
dogságból – a  természet gyógyító ereje“ címmel. A  Könyvtár Hang-
ja Polgári Társulással együttműködve Léván beszélgetéseket szervez-
tek az ismert szlovák etnológussal Katarína Nádaskával a  népmágiá-
ról és az etnogyógyászatról, valamint a tavaszi népszokások ciklusáról. 
A  könyvtár ebben az időszakban úgyszintén találkozókat szervezett 
a nőkönyvek szerzőjével Ružena Scherhauferovával, a gyermekközön-
ség számára pedig alkotóműhelyt rendezett Lenka Sivákovával, a Me-
sék a kíváncsi gyermekeknek című könyv szerzőjével. (op) 

A tavalyi sikeres szakmai konferenciát az emberi emlékezetről és az agy 
karbantartásáról Jana Holubcová, a lévai (Levice) Barsi Könyvtár igazga-
tónője nyitotta meg.  Fotó: (op)
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Információs Napot tartottak pénte-
ken, február 10-én a pozsonyi (Bratislava) 
Közgazdasági Egyetemen. Ennek kereté-
ben a nyitrai (Nitra) Egészségügyi Szak-
középiskola (SZŠ) diplomás egészség-
ügyi nővér magasabb szintű szakképzé-
sének diákjai Annamária Szőcsová, Ildi-
kó Takácsová, Mária Gravinová, Michaela 
Chobotová, Monika Szentiványiová, Ni-
koleta Moravčíková, Zuzana Radolecová 
minőségi tanúsítványt és pénzbeli jutal-
mat vettek át M. Kahanectől, a Szociális 
Munka és Fejlesztés Tanszékének veze-
tőjétől a „Találd meg magadban az inno-
vatív közgazdászt“ elnvezésű verseny-
ben elért 2. és 3. helyezésért. A majdani 

egészségügyi nővérek Laura Bereczová 
pedagógus vezetése alatt dolgoztak.A 
versenybe három csoport kapcsolódott 
be, amelyek projektokat dolgoztak ki a 

fiatalok foglalkoztatásának innovatív for-
máiáról a lokális munkapiacon. A közép-
iskola „AUTÓCSKA“ bölcsőde projektje 
a Nyitrán épülő Jaguar Land Rover au-
tógyár számára készült és a 2. helyezést 
érte el, a Szerződéses ambuláns nővér el-
nevezésű projekt a 3. helyen végzett. A 
verseny a két- és négy diákból álló cso-
portok számára készült, akik érdeklőd-
nek a társadalmi történések és az alter-
natív foglalkoztatási módszerek iránt 
a középiskolai tanulmányok elvégzé-
se után. Az 540 eurós pénzbeli jutalom 
megörvedeztette és további versenye-
ken való részvételre ösztönözte a díja-
zott csoportokat. (lb) 

Az aranyosmaróti (Zlaté Moravce) gimnazisták 

sikeresek voltak a nyelvi diákolimpiákon

Farsangi Nyílt Napok

A majdani egészségügyi nővéreknek tanúsítványuk van a Közgazdasági Egyetemről

A nagytapolcsányi (Topoľčany) ÉN OTTHOM szociális intézmény: Megújult szociális szolgáltatások
Ahol tágasak a szívek, ott a ház sohasem szűkös

A  nagytapolcsányi ÉN OTTHOHOM 
(MÔJ DOMOV) Szociális Szolgáltatáso-
kat Nyújtó Intézmény (ZSS) az NKÖ leg-
nagyobb ilyen intézménye, amelyben 
153 alkalmazott 264 kliens számára hat 
fajta szociális szolgáltatást nyújt. A leg-
nagyobb érdeklődés a szociális otthon, 

az idősek intézete, a  pszichés beteg-
ségben szenvedők számára létrehozott 
speciális intézet és a támogatott lakha-
tási szolgáltatás iránt van. A  kliensek 
a  szolgáltatások különböző formái kö-
zül válogathatnak – napi, heti és egész 

éves ellátás két műszakban – Nagyta-
polcsányban és Nyitraperjés (Prašice) 
községben. 

Az intézmény lakóinak a  szociá-
lis alapszolgáltatások igénybevéte-

lén kívül lehetőségük van képessége-
ik kihasználásra különböző formákban: 
részt vehetnek a DOMOVNÍČEK amatőr 
csoportban, az intézmény MÔJ DO-
MOV című belső újságjának szerkesz-
tésében, a  belső rádió sugárzásában, 
az ügyeskezűek pedig bekapcsolódhat-

nak az alkotó műhelyek munkájába. Az 
intézményben pozitív visszhangra talál-
tak az emlékezettréning különböző for-
mái, a fizioterápia, mozgásgyakorlatok, 
szórakoztató és sportakciók. A HaRmó-
niA zeneterápiás helyiséget azon klien-

sek számára hozták létre, akiknek célja, 
hogy a  finommotorikát fejlesztő gya-
korlatokat összekössék az emóciák fel-
színre hozásával. A ZSS területe széles-
körű lehetőséget nyújt a  munkareha-

bilitációnak és a  kertészet-terápiának. 
Ezek olyan tevékenységek, amelyek kö-
tődnek a  gyógynövényekhez a  FŐZZ 
MAGAD védett műhelyben. Az intéz-
mény kápolnájában rendszeres isten-
tiszteleteket tartanak. Sikeres az OTT-
HONI PARLAMENT munkája is, amely-
nek tagjai a  kliensek képviselői, akik 
bekapcsolódnak az intézmény vezeté-
sének munkájába. A  lakók részt vesz-
nek a más intézmények által szervezett 
különböző rendezvényeken. A  ZSS ki-
rándulásokat és relaxációs üdüléseket, 
sport- és tájékozottsági versenyeket, 
a városi közönségen belüli kulturális és 
egyéb rendezvényeket szervez. 

A  ZSS az önfenntartó terápia for-
májában támogatja a  klienseket ab-
ban, hogy önállóak legyenek az olyan 
alapvető napi tevékenységekben, mint 
a  személyi higiénia, az öltözködés és 
az étkezés. A  cél dolgozni a  klienssel 
és nem helyette azért, hogy a  mások-
ra való rászorultságának mértéke te-
kintettel a  képességeire a  lehető leg-
kisebb legyen. Az ÉN OTTHONOM-
BAN igénybevehetők a fizioterapeuták, 
pszichológusok és a  jogászok nyúj-
totta szolgáltatások. Itt naponta van 
rendelési idejük az általános orvosok-
nak és egy szakorvosnak a pszichiátria 
szakterületéről.

Az intézmény akadálymentes. 
A  fenntartó, a  Nyitrai Kerületi Önkor-
mányzat beruházásának köszönhetően 
ebben az évben megvalósul az étkezők 
teljes felújítása és modernizációja. Az 
épület szigetelését és az ablakok cseré-
jét is tervezik. 

A betegségben és az időskorban na-
gyobb szükségünk van egymásra. Az 
ember közelségét nem lehet semmi-
vel sem helyettesíteni. Az ÉN OTTHO-
NOM olyan intézmény, amely biztosí-
tani tudja az ember jelenlétét és annak 
a lehetőségét, hogy az ott lakók bizton-
ságos helyen éljenek. Mert, ahogy Goe-
the mondta: „Ahol tágasak a szívek, ott 
a ház sohasem szűkös“.

Viera Bútorová, igazgatónő

Az Én Otthonom szociális otthonban így ünnepelték meg a Nemzetközi Nőnapot.

Énekel a Domovníček kórus.

É

É

Az aranyosmaróti Janko Kráľ Gimnázium diákjai a nyelvi diákolimpia kerüle-
ti fordulóiban rendkívüli sikereket értek el. A szlovák nyelvből és irodalomból 
rendezett diákolimpia kerületi fordulóját február 1-én tartották Érsekújvárban 
(Nové Zámky), ez a verseny a II.B osztály növendéke, Šimon Gajdoš számára na-
gyon sikeres volt. A B kategóriában a második helyen végzett. Az iskolát az an-
gol nyelvi diákolimpiák kerületi fordulójában a következő diákok képviselték: 
a 2A kategóriában Samuel Valovič az V.D osztályból, a 2B kategóriában Mar-
ko Čepec a III.B osztályból, az anglofón kategóriában pedig Hana Ňurcíková a 
IV.A osztályból. Valamennyi aranyosmaróti gimnazista számot adott nyelvi ké-
pességéről, készségéről, tehetségéről, érdeklődéséről az idegen nyelv iránt és 
éppen ezek azok a kvalitások, amelyeket mindig értékelnek és becsülnek. Sa-
muel Valovič a saját kategóriájában a 2. helyezést, Marko Čepec a 3. helyezést 
érte el, Hana Ňurcíková pedig a hatodik helyen végzett. A Janko Kráľ Gimnázi-
um növendékeinek sikere kimagasló volt a Nyitrai kerület iskolái keretén belül.

R. Kunová, igazgatónő

A  farsangi időszak vége a  vág-
sellyei (Šaľa) szakközépiskolában 
(SOŠ) a  regionális farsangi szo-
kások és ételek jegyében zajlott. 

Dušan Petrovskýnak, a  szakmai 
gyakorlat mesterének és Juraj Kr-
košeknak, a  szaktantárgyak ok-
tatójának vezetésével a  szakács 
szakképesítési szak 1. évfolyamá-
nak diákjai aktívan részt vehettek 
a  disznósajt, illetve kolbász készí-
tésében, megtanulhatták a  má-
jas hurka, sült hús és a  császár-

húsból készült tekercs receptjét. 
Mindez egyúttal felkészülést je-
lentett a  Nyílt Napra, amely a  re-
gionális ételkészítési hagyomá-
nyok jegyében zajlott. A  majdani 
 cukrászok-szakácsok fánkot sü-
töttek, tepertős kenőmájast készí-
tettek és az általuk elkészített éte-
leket kitűnően feltálalták. A  ven-
dégeknek az ételt a  pincér-pin-
cérnő szakképesítési szak diákjai 
szolgálták fel. Az agrárvállalkozói 
szak – lótenyésztés és versenyzés, 
illetve lótenényésztési szakképe-
sítési szak – tehetséges növendé-
kei a  saját mestereikkel együtt le-
hetővé tették a látogatók számára 
az istállók, illetve az iskola terüle-
tének megtekintését és bemutat-
ták az általuk nevelt lovasok ugrá-
si teljesítményét.

A  farsangi időszak elengedhe-
tetlen részét képezi az álarcos bál, 
amely alkalmával az iskola vendé-
gei közvetlenül az oktatáson ta-
lálkozhattak a  királlyal, királynő-
vel, tengeri tündérrel, az indián-
nal, a  kóbojjal vagy a  pizsamá-
ban öltözött szörnyekkel, amelyek 
frizuráját a  fodrász szakképesítési 
szak kreatív diákjai készítették. 

Judita Slatinová
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