MEGYEI VISSZHANG
Nyitra Megye havilapja
A Nyitrai (Nitra) kerület ízeinek fesztiválja
Szombaton, június 3-án tartották
a Nyitrai (Nitra) kerület ízeinek fesztiválját, amelyen a látogatók élvezhették az ízek kavalkádját, megkóstolhatták az ízletes ételkülönlegességeket, ugyanakkor élvezhették a zenét,
táncolhattak, színházat nézhettek és
élvezhették a brazil dobosok előadását. Kora délután kezdődött az immár
harmadik alkalommal megrendezett

Megkóstolom Nyitrán gasztronómiai fesztivál, amelyen kizárólag a helyi
termelők és kisebb márkák mutatkoztak be. Nem hiányzott az Epres Nyitra
sem a szerzon specialitásaival. A program a központi színpadon a Szent Orbán tiszteletére rendezett ünnepséggel
kezdődött. A Čeľadina folklór együttes
„Múlik az ősz“ című műsorában tánccal, énekkel és humoros történetekkel
elevenítette fel a szüret utáni mulatozást. A fesztivál programja gazdag és
sokrétű volt. A népzene után a Kuštárovci zenekar mutatkozott be, majd az

Andrej Bagar Színház művészei, az Old
School Brothers tánciskola és az E.G.O.
Groupa Cuban Salsa Fitness tagjai mutatkoztak be. Az EPS Ügynökség már
nyolcadik alkalommal hirdetett versenyt a Nyitrai kerület legkedveltebb
turisztikai attrakciója címmel. Nem hiányzott a borkóstoló és az „Év Bora
2016“ verseny kiértékelése. Erre kizárólag olyan borok nevezhettek be, ame-

lyek a tavalyi évben a Nyitrai kerületben termesztett szőlőből készültek. Az
egész napos műsor kicsúcsosodását jelentette a zenészek, táncosok, bohócok
felvonulása és a ritmusos kubai zenét
játszó Presion Cubana bemutatkozása. A zenekar a 4. Drumpoint Nemzetközi Dobfesztiválon is fellépett. A téren a hangulatot kellemesebbé tették
a napernyők, a szökőkutak és az élénk
zöld színű növények, amelyeket a fesztiválnak a Szlovák Mezőgazdasági
Egyetem Botanikus Kertje kölcsönözte..
Silvia Detvayová

Magyarországon Szent Cirill és Metód nyomában
František Rábeknek, az SZK Fegyveres Erői tábori püspökének meghívására
Milan Belica, az NKÖ elnöke június 3-án,
szombaton meglátogatta a dél-magyar-

rületi Önkormányzat rendkívül aktív szerepet vállal Szent Cirill és Metód örökségének felkutatásában, elsősorban a Szent
Cirill és Metód Európai Kulturális Zarándo-
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Az NKÖ elnöke kitüntette a kerület egészségügyi dolgozóit
A Nyitrai (Nitra) Kerületi Önkormányzat (NKÖ) a 2016-os évben tizenkét legjobb egészségügyi dolgozóját
a következő kategóriákban: orvos, ápolónő, más egészségügyi dolgozó és az
egészségügyben kifejtett több éves kiemelkedő munka, tüntette ki Milan Belica, az NKÖ elnöke szerdán, május 17én az Egészség Világnapja alkalmából.
A megyeelnök nyitóbeszédében elmondta: az utóbbi években egészségügyünk gyakran a széles nyilvánosság
meg nem érdemelt kritikájának van kitéve. Miközben véleménye szerint tagadhatatlan, hogy az egészségügyi minisztériumnak az SZK kormányának támogatásával fokozatosan sikerül megoldani a tárca súlyos problémáit, még
akkor is ha a változások bevezetése
időigényes folyamat.
„Döntőnek tartom azt, hogy az
egészségügyi rendszer finanszírozása
minél hamarabb megfelelő legyen, ez

Pavol Poliačik, a Nyitrai (Nitra) Egyetemi Kórház Kardiológiai Klinikájának elöljárója (balról)
átveszi Milan Belica megyeelnöktől „Az év egészségügyi dolgozója 2016“ címet az orvos kategóriában. Jobbról a második Ľubomír Ševčík kerületi tisztiorvos.
Fotó: (op)
az egészségügyi dolgozókra és a betegekre is pozitív hatással lenne. Jelenleg
az SZK Egészségügyi Minisztériuma járások szerint készíti el a specialisták mi-

nimális hálózatát, amely garantálná
a várakozási idő csökkentését“—hangsúlyozta az NKÖ elnöke. Meggyőződé-

(Folytatás a 2. oldalon)

A kerület egész éves gazdálkodását jóváhagyták fenntartások nélkül
A Nyitrai (Nitra) Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének tagjai hétfőn,
május 15-én tartott 31. rendes ülésükön
fenntartások nélkül jóváhagyták a 2016os év egész éves gazdálkodását. A végelszámolás egy összesített dokumentum,
amely tájékoztatja a nyilvánosságot, és az
NKÖ Képviselő-testületének tagjait a kerület gazdálkodásáról az elmúlt évben.
A pénzügyi vezetés célja annak létrehozásától kezdve, azaz immár tizenöt éve
a kerület sokoldaló fejlesztésének és az itt
élők érdekeinek biztosítása. A Nyitrai Kerületi Önkormányzat tulajdonába 498 km
hosszúságú II. osztályú és 1 537 km hoszszúságú III. osztályú ,tehát összesen

2 065 km hosszú út és 525 híd tartozik,
amelyeken az elmúlt évben a megye saját
költségvetéséből 45,2 km hosszan javítási
munkálatokat végzett, ennek értéke meghaladta a 4,6 millió eurót. Ebbe beletartozik például a „Lévai (Levice) régió úthálózatának modernizációja – 3. szakasz“, Szete (Kubáňovo)—Ipolyszakállas (Ipeľský
Sokolec) –Ipolybél (Bielovce) –Ipolypásztó (Pastovce) 12,8 km hosszúságban több,
mint 1,1 mil. euró értékben. Az NKÖ beruházásai a 2016-os évben az új átalakításokra, valamint a már létező épületek modernizációjára és az építkezési javításokra
irányultak, ez összegszerűen több, mint 6
mil. eurót tett ki.Ebből az összegből való-

sult meg például a Komáromi (Komárno)
Műszaki Szakközépiskola épületei energia
igényeinek csökkentése 323,7 ezer euró
értékben, a Nyitrai Egyesített Iskola felújítása 1 934 ezer euró értékben és az olihói
(Olichov) FÉNY-SVETLO pavilonjának felújítása 963 ezer euró értékben. Az építkezéseken kívül az NKÖ 1 082 eurót fordított
a gépkocsipark felújítására. Az NKÖ alapítói hatáskörébe tartozó középiskolákban
21 669 diák tanult, a könyvtárak látogatóinak száma összesen 330 651, az egyes
művészeti csoportok és színházak előadását a kerületben 157 707 személy látta,
az NKÖ területén a múzeumokot és a ga-

(Folytatás a 2. oldalon)

BIORÉGIÓ projekt: első nemzetközi workshop
Az Interreg Europe projekt keretében hat állam partnerei április 25-e és
27-e között találkoztak a finnországi
Lahti Alkalmazott Tudományok Egyetemén tartott „Regionális körforgásos gazdasági modellek és a legjobb
hozzáférhető technológiák a biológiai anyagokhoz – BIORÉGIÓ“ elnevezésű első workshopon. A projekt öt évre
(2017-2022) van tervezve és a partneri
országok (Finnország, Spanyolország,
országi Zalavárt. A megyeelnök részt vett
Szlovákia és Magyarország hadserege
tagjainak a két bizánci hittérítőről elnevezett találkozóján, amelyet a két tábori püspök vezetett. Milan Belica a meghívást
azért fogadta el, mert a Nyitrai (Nitra) Ke-

kút építésében, amely nem csak a Nyitrai
kerület területén halad keresztül. Az NKÖ
terve, hogy a zarádokút Nyitráról Komáromon (Komárno) keresztül Magyarország
területén is folytatódjon. Ott összekö-

(Folytatás a 2. oldalon)

Franciaország, Szlovákia, Görögország,
Románia) régióiban a körforgásos biogazdálkodás, illetve az ipari szimbiózis
területén szerzett tapasztalatok kicserélésére irányul. A workshop keretében
a partnerek ismertették a körforgásos
biogazdálkodás helyzetét a saját régiójukban. Szlovákiát M. Čaja, V.Juricová-Melušová (NKÖ), E. Marišová, K. Kollárová, M. Valach (Szlovák Mezőgazdasági Egyetem) és M. Olšiak, Nyitrai Ta-

karékszövetkezet (PSD) képviselték.
A workshop részét képezte a Päijät-Häme Régió olyan üzemeiben tett látogatás, amelyek a legkorszerűbb technológiai ismeretek kihasználására összpontosítanak a hulladék elektromos árammá való átalakulása terén. Ez a régió
a hulladék 94 százalékának újrahasznosításával és annak a biogazdálkodásban való ismételt felhasználásával

(Folytatás a 2. oldalon)
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OSKAR a lipovái Lipkának
Milan Belica megyeelnök védnöksége
alatt tartották meg május 18-án, csütörtökön
a garamkovácsi (Kozárovce) művelődési házban a szociális szolgáltatásokat nyújtó intézmények lakói drámai alkotásai kerületi bemutatójának XII. évfolyamát OSKAR 2017 címmel.
A rendezvényen a Nyitrai (Nitra) Kerületi Önkormányzat (NKÖ) fenntartói hatáskörébe tartozó 14 intézmény, nevezetesen a kovácspata-

szági Vysočina kerületben működő Háj szociális otthonból érkezett vendégek is, akik „Ház,
házacska“ címmel mutattak be műsort. A zsűri
megállapította, hogy a fellépések évről évre tökéletesebbek és igényesebbek, a lakók több kitűnő koreográfiát mutattak be, saját maguk készítették a kulisszákat, a csodálatos jelmezeket
és kosztümöket. A bemutatók saját ötletük és
a saját maguk által írt forgatókönyv alapján ké-

Így öröltek győzelmüknek az idei Oskar birtokosai, a lipovái LIPKA szociális otthon lakói.
ki (Kováčov) DUNA-DUNAJ, a nagytapolcsányi
(Topoľčany) HARLEKÝN, a zselízi (Želiezovce)
PERLA, a kalászi (Klasov) KREATÍV, a barsbaracskai (Bardoňovo) BARACHA, a kereskényi (Krškany) DOMUM, a lajosfalui BENEFIT, az olihói
(Olichov) FÉNY-SVETLO, a lontói (Lontov) PLATAN, a felsőbodoki (Horné Obdokovce) KASTÉLYBAN-V KAŠTIELI, a kovarci (Kovarce) CLEMENTIA, a felsőcsitári (Horné Štitáre) HARMÓNIA, a lipovái (Lipová) LIPKA, a mányai (Maňa)
KAMILKA szociális otthon 140 lakója lépett fel.
Az idei versenybe bekapcsolódtak a csehor-

szültek. A legmagasabb kitüntetést – az OSKAR
vándorszobrot -- a lipovái LIPKA Szociális Szolgáltatásokat Nyújtó Intézmény kapta „A buta
nőről“ szóló előadásukért. A legmeghatóbb bemutató az igaz történet alapján készült „Julka
története“ című előadás volt, amelyet az olihói
FÉNY-SVETLO szociális otthon lakói mutattak
be. Az összes szereplő egy édességgel teli csomagot kapott, amelyet az NKÖ biztosított számukra. A rendezvény megszervezéséért óriási
köszönet jár Garamkovácsi község polgármesterének, Jozef Majernek.

A kerület egész éves gazdálkodását jóváhagyták fenntartások nélkül
(Befejezés az 1. oldalról)
lériákat összesen 88 035 személy látogatta. Az NKÖ fenntartó hatáskörébe tartozó szociális szolgáltatást nyújtó intézményekben (ZSS) a kerület 3 274 személynek nyújtott ellátást és 809 kliens számára
kiegészítette az ellátásukért fizett díjat
azokban a szociális otthonokban, amelyek nem tartoznak a kerület hatáskörébe.
A megye rugalmasan reagált a specializált
kliensek (autizmusban szenvedő betegek)
ellátása iránti intézmények létrehozására
vonatkozó megnövekedett igényre és
ezért a szociális intézményekben a 20152016-os években 308 személlyel növelte
az alkalmazottak számát.
Az NKÖ biztosítja az egészségügyi ellátást a nonprofit szervezeteken keresztül a komáromi (Komárno), a lévai (Levice), a nagytapolcsányi (Topolčany) és
a párkányi (Štúrovo) kórházakban, illetve
rendelő intézetekben. A 2016-os évben
a kerület 100 ezer eurós összegben nyúj-

tott támogatást a hospiceknek az állandó ápolói szolgáltatásokért. Az idegenforgalom területén a támogatás 2016ban főleg a kerékpárutak létrehozásának
támogatására irányult,.Az NKÖ 1 180 kilométer hosszúságú kerékpárút létrehozását támogatta.
A 2016-os költségvetési évben az
NKÖ teljes bevétele megközelítőleg elérte a 179 258 ezer eurót, a kiadások elérték a 163 033 ezer eurót. Az NKÖ gazdálkodása a 2016-os évben (az állami költségvetéssel szembeni viszony rendezése után az Európai Unió költségvetésével
összhangban) 15 319 euró költségvetési
többletet mutatott. A költségvetési többlet teljes egészében, azaz 15 319 euró értékben a Nyitrai Kerületi Önkormányzat
tartalékalapjába kerül, ez az összeg szolgál majd az úthálózat, az iskolák, a kulturális és egészségügyi, illetve a szociális szolgáltatást nyújtó intézmények
finanszírozására.

(A tartalékalapban 2017. május közepén 4 584 884 eur összeget lehetett szabadon felhasználni, a többi pénzeszköz
felhasználása konkrét beruházáshoz kötődött). Az NKÖ tartozása 2016.12.31éhez elérte a 25 082 ezer eurót, ez az elmúlt költségvetési év bevételének 16,22
%-át teszi ki, ugyanakkor a törvény ennek maximális határát 60%-ban határozza meg. Az NKÖ-nek nincsen semmilyen
kötelezettsége a számlák késedelmes
(határidőn túli) befizetésével kapcsolatban. Az NKÖ gazdálkodása kialakítja az
alapfeltételeket a kerület összes feladatának -- beleértve a nagyszabású beruházásoknak és az Európai Uniós Alapok beruházásaiból adódó kötelezettségeknek
– a teljesítését.
Az NKÖ végelszámolása a 2016-os
évre a nyilvánosság számára hozzáférhető a www.unsk.sk weboldalon.

Az NKÖ Gazdasági Főosztálya

Olvasói verseny * Olvasói verseny * Olvasói verseny
Hány II. és III. osztályú út és hány híd tartozik a Nyitrai Kerületi
Önkormányzat tulajdonába?
A válaszokat július 10-éig küldjék 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: Milan Belica, az NKÖ elnöke a GONDOSKODÓ ANGYAL
kitüntetést a Szociális Munka Világnapja alkalmából adta át.
Értékes díjban részesültek: Karol Polák, Nyitra (Nitra), M. Újháziová, Nagysalló (Tekovské
Lužany) és Daniela Bieliková, Nagytapolcsány (Topoľčany).

Výhercom srdečne blahoželáme!

Magyarországon Szent Cirill és Metód nyomában
(Befejezés az 1. oldalról)
tődne Zalavárral, ahol egykor a Mocsárvár,
Pribina fejedelemnek és fiának, Koceľnek
a székhelye állt. Az NKÖ elnökét elkísérte
Ján Vančo, Nyitra alpolgármestere Jozef
Trandžík városi képviselő és Tibor Ujlacký,
aki az NKÖ terülén az útvonal építésének
koordinátora.
Zalaváron 2011-től rendszeresen megszervezik a két ország hadserege tagjainak
találkozóját, hogy közösen emlékezzenek
meg és tiszteletüket fejezzék ki a két szláv
hittérítő emlékének, akik ezen a tájon tevékenykedtek és hozzájárultak mindkét
nemzet keresztény hitének formálásához.
A találkozó programját képezte a Szent
Cirill és Metód emlékművének megkoszorúzása és az ünnepélyes szentmise, amelyet František Rábek és Bíró László tábori
püspökök celebráltak a Szent Adorján Bazilika romjainál. A hittérítők szobránál ko-

szorút helyezett el az NKÖ elnöke, Nyitra
város, az SZK magyarországi nagykövetségének, valamint a Budapesti Szlovák Önkormányzatnak képviselői, a két püspök, a
helyi önkormányzat tagjai, a Szent Cirill és
Metód Európai Kulturális Zarándokút szervezői, akik a csehországi Zlínből érkeztek.
Milan Belica a Nyitrai Kerületi Önkormányzat nevében annak a kívánságának adot
hangot, hogy a két hittérítő nyomában indult zarándokok eljussanak Nyitrára és Zalavárra, s észrevegyék azt, ami a keresztény Európa nemzeteit nem osztja meg,
hanem összeköti. Az ünnepség után a jelenlévők megtekintették a Zalavári Történelmi Emlékparkot. Munkatárgyalások is
folytak a helyi önkormányzat képviselőivel, akik érdeklődést mutattak az együttműködésre azokkal a szubjektumokkal,
amelyek részt vesznek a két hittérítő emlékének ápolásában.
(tu)

Nagysurányban (Šurany) lampionokkal
A nagysurányi Közösen tovább (Spoločne ďalej) Polgári Társulás június 2-án,
pénteken lampionos felvonulást szervezett a városon keresztül. Kicsik és nagyok,
lampion tulajdonosok számára és azoknak, akiknek éppen nem volt lampionjuk, de nem hiányzott a kedv a szórakozáshoz. A felvonulók zenei kíséret mellett
vonultak végig a városon a Bevásárló Központ előtti parkolótól indultak a „medencéhez“. Ezt a részt mindenki csak „bringatelepnek“ nevezi. Ott a felvonulókra
már vártak a bringások, akik nem csak kétkerekű „paripájukat“ mutatták be, hanem azt a kellemes helyet, amelyet saját erejükből folyamatosan szépítenek. Adrián bohóc fellépését a legkisebbek kitörő örömmel és önfeledt nevetéssel fogadták. Műsorába bevonta a jelenlévő apróságokat is; az sem jelentett akadályt, hogy
babakocsiban ültek. A program része volt a kis gyerekbazár, amelyben lehetőség
nyílt az olyan játékok kicserélésére és eladására, amelyekkel már nem játszanak.
Az örömön kívül minden jelenlévő apró ajándékkal és édességgel tért haza. A rendezvény – amelyet anyagilag a Nyitrai Kerületi Önkormányzat támogatott – az
idén már harmadik alkalommal került megrendezésre .
(jk)

Az NKÖ elnöke kitüntette a kerület egészségügyi dolgozóit
(Befejezés az 1. oldalról)
sét fejezte ki arra vonatkozóan, hogy
az egészségügyi miniszter által elfogadott változások sikeresek lesznek és
az egészségügyet magasabb minőségi
szintre emelik.
Juraj Barta elismert urológus, aki az
„ÉV EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓJA 2016“
díjat kapott, az egészségügyben kifjetett több éves kiemelkedő munkájáért
és Ján Breza, a Szlovákiai Orvosi Társaság elnöke értékelték, hogy az NKÖ
már hetedik éve kitünteti a kerület legjobb egészségügyi dolgozóit, amely
ösztönzőleg hat munkájukra. A díjazottaknak az áldozatkész és a beteg megelégedésére végzett professzionális
munkájukért köszönetet mondott Ľubomír Ševčík, az NKÖ orvosa.

Az „Év Egészségügyi Dolgozója
2016“ birtokosai az orvos kategóriában:
Pavol Poliačik, a Nyitrai Egyetemi Kórház Kardiológiai Klinikájának elöljárója; Gustáv Škodáček, a Komáromi (Komárno) Általános Kórház, Forlife n.o.
sebészeti osztályának főorvosa; Alena Ženčárová, az oftalmológiai osztály
főorvosa, Diamond Medical, Egynapos
Egészségügyi Ellátó Központ, Érsekújvár (Nové Zámky). Az ápolónő kategóriában: Eva Moravská, főnővér szülészet-nőgyógyászati osztály, Kórház és
Poliklinika n.o., Léva (Levice); Libuša
Repiská, az ADOS Repiská Kft. Házi Ápoló és Gondozó Szolgálat ügyvezetője,
Nyitra; Renáta Sabová, tüdőgyógyászati osztály főnővére, Szent Zoerard-András Speciális Kórház Zobor, n.o. Nyitra.

Más egészségügyi dolgozó kategóriában: Peter Kováč, főlaboráns, Hemosztázis és Trombózis Központ, Špitálska
13, Nyitra; Vlasta Macková, főorvos Klinikai Biokémiai Osztály, Kórház és Poliklinika n.o., Léva; Margita Szórádová, szanitár, Gyógyászati Segédeszköz
Osztály, Kórházi Gyógyszertár, Nyitrai
Egyetemi Kórház. Az egészségügyben
kifejtett több éves kiemelkedő munkáért kategóriában: Juraj Barta, urológus
szakorvos, Urorex, s.r.o., Egészségügyi
Központ, Verebély (Vráble); Tibor Pavlík, sebész szakorvos, Kórház és Poliklinika n.o., Nagytapolcsány (Topoľčany);
Slavomíra Zentková, nyugdíjas főnővér
Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás
Klinika, Nyitrai Egyetemi Kórház.
(op)

BIORÉGIÓ projekt: első nemzetközi workshop
(Befejezés az 1. oldalról)
dicsekedhet. A workshop résztvevőit a Sibelius kongresszusi központban
fogadta Jari Parkkonen, a Päijät-Häme
Régió elnöke. Az ötéves projekt eredményeit Szlovákiában fokozatosan átültetik a Gazdasági és Szociális Fejlesztési Tervbe (PHSR) annak aktualizálásánál. Így kívánja az NKÖ a Szlovák Mezőgazdasági Egyetemmel (SZME) és
a további partnerekkel közösen támogatni a körforgásos biogazdálkodás bevezetését a Nyitrai (Nitra) kerületben.
A Lahtiban megtartott workshop egyik

fontos végkövetkeztetése volt a „Good
practices“ (bevált gyakorlatok) meghatározása a BIORÉGIÓ projektre vonatkozóan. Olyan technológiákról, modellekről van szó, amelyek támogatják
a körforgásos gazdaságot, a szociális
és ökológiai fenntarthatóságot, a gazdasági növekedést és a hulladék keletkezésének minimalizálásához közvetlenül vagy közvetetten vezető körforgás lezárását. Ezt követően Nyitrán május 11-én egy újabb találkozóra került
sor. Ennek célja további Good practices
meghatározások voltak, amelyek alkal-

mazásra kerülhetnének a Nyitrai kerületben és a többi partneri régiókban
is. A találkozón az SZME szakemberein
(megoldóin) kívül részt vettek az NKÖ,
Nyitra városa és a Nyitrai Takarékszövetkezet képviselői is. A Lahtiben született Good practices javaslatok több
újabb ajánlással egészültek ki, amelyek
segíthetnék a biológiai hulladékértékesítés körforgásos rendszerének kialakítását és az önkormányzatot a körforgásos gazdaságot támogató rendelet elfogadására ösztönöznék.
(vjm)
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Nyitrai Lunica díjban részesültek az NKÖ legjobb kulturális dolgozói
Az érem formájú Nyitrai Lunica kitüntetést nyújtotta át a Nyitrai (Nitra)
Kerületi Önkormányzat (NKÖ) fenntartó hatáskörébe tartozó kulturális

vel védelmezi azt, aki az érmet viseli. Ezt a díjat a kerület 2013 óta adományozza a regionális kultúra egyéniségeinek könyvtár, múzeum, galé-

A Nyitrai Lunica (Nitrianska lunica) díjat Milan Belica, NKÖ elnök kezéből vette át Varsányi Marika,
a Komáromi Jókai Színház több éves művésznője és művészeti együttesének vezetője. Jobb oldalt
Vladimír Gubiš, az NKÖ Hivatala Művelődési és Kulturális Főosztályának vezetője.
Fotó: (op)

intézmények legjobb dolgozóinak
Milan Belica, az NKÖ elnöke május
24-én, szerdán. A régió hagyománya
szerint a Nyitrai Lunica mágikus erő-

ria, művelődési központ, színház és
csillagvizsgáló kategóriában. A megyeelnök beszédében hangsúlyozta, hogy az NKÖ a jövőben is töre-

kedni fog arra, hogy a kulturális szervezetek számára jobb feltételeket
alakítson ki és a jogi előírásokkal öszszhangban szorgalmazni fogja az alkotók és a szervezők munkájának
jobb megbecsülését.
„A megyének a kultúrához való
pozitív hozzáállását erősíti meg az
a tény, hogy idén márciusban az NKÖ
Képviselő-testülete több támogatást hagyott jóvá a Nyitrai kerületben
lévő nemzeti kulturális műemlékek
felújítására“ – mondta Milan Belica.
A NYITRAI LUNICA díj idei kitüntetettjei: Mária Kráľová, a nagytapolcsányi (Topoľčany) Gímesi (Tribeči) Könyvtár igazgatónője; Blažena Šmotláková, a Nagytapolcsányi
Gímesi Múzeum igazgatónője; Omar
Mirzov, a Nyitrai Galéria gyűjteményének kezelője, tudományos szakmunkatárs; Viera Vlčková, a Komáromi Regionális Művelődési Központ
igazgatónője és Varsányi Mari, a Komáromi Jókai Színház művésze és
művészeti együttesének vezetője.
Oľga Prekopová

A regionnitra.sk weboldalon a kerület több, mint háromezer
jellegzetéssége megtalálható digitalizált formában
A Nyitrai (Nitra) Kerületi Önkormányzat múzeumainak gyűjteményeiben található legjelentősebb régészeti és történelmi emlékművek
projekt az NKÖ fenntartó hatáskörébe tartozó
múzeumok legjelentősebb kulturális műveinek digitalizálására irányul. Ide tartozik a Nyitra-menti Múzeum, a Lévai (Levice) Barsi Múzeum, a Nagytapolcsányi (Topoľčany) Tribecsi
Múzeum, az Érsekújvári (Nové Zámky) Thain János Múzeum és a Komáromi (Komárno) Duna
Menti Múzeum. A projekt célja a múzeumok
gyűjteményének digitalizálása olyan formában, hogy azokat közzé lehessen tenni az interneten keresztül a www.regionnitra.sk/nitriansky-kraj/poklady-kraja weboldalon. Ennek köszönhetően a projekt eredménye hozzáférhetővé vált a használók széles köre számára.
A múzeumi gyűjtemények digitalizált tárgyait a digitalizált munkákkal összehangban tették közzé. Az első fázisban (2015-ig) az interneten keresztül nyilvánosságra került 2600 tárgy
a projekt keretében összesen digitalizált 8424

gyűjteményi tárgy közül. A fennmaradó rész
közzététele a jelen időszakban (2015-2020) is
folytatódik az adott projekt fenntarthatósága keretén belül. A mai napig a már említett
weboldalra a projekt 3426 tárgya került fel digitalizált formában. Az SZK és a Nyitrai kerület kulturális örökségét képező tárgyak hozzáférhetővé váltak a laikusok és a jó minőségnek köszönhetően a szakemberek számára is .
A kulturális tárgyak digitalizálása lehetővé teszi
ezek jellegének és a bennük rejlő információknak a megőrzését. A kulturális örökséget képező digitalizált tárgyak felhasználhatóak akkor
is, ha ez elveszik, eltulajdonítják vagy megsemmisítik. Az sem elhanyagolható, hogy a digitalizált tárgyakat az oktatás céljára is fel lehet
használni, a nélkül, hogy a használó a tárggyal
közvetlenül kapcsolatba kerülne. Az NKÖ múzeumi alapjába tartozó tárgyak digitalizálása
egyedülálló lehetőséget jelent az SZK jelentős
kulturális örökségének megőrzésére.
Jozef Baňas

Zselízi (Želiezovce) ellenállók a felszabadásról
A Szlovákiai Antifasiszták Szövetsége Zselízi Alapszervezetének (ZO SZPB) tagjai a város polgármesterének, Juhász Andrásnak jelenlétében megtartott taggyűlésükön megemlékeztek a II. világháború európai hadszínterein
zajló harcok befejezésének 72. évfordulójáról és Milan Rastislav Štefánik tábornok tragikus halálának 98. évfordulójáról. A tanácskozás után a városi hivatal – ahol a gyűlés zajlott – munkatársaival, a Szlovákiai Nyugdíjas Szövetség (ZDS), a Matica Slovenská helyi szervezetének (MO MS) és a MAGNUM Sportlövész Klub képviselővel közösen
a városi rádión keresztül közvetített gyászzene kíséretében koszorút helyeztek el a II. világháborúban elesettek
és a holokaust áldozatainak emlékművénél. Ugyancsak koszorút helyeztek el M.R.Štefánik városi hivatal előtt álló
mellszobránál, ahol fellépett a a VRBOVIANKA, a Matica Slovenská helyi szervezetének énekkara. A zselízi ellenállók a MAGNUM Sportlövész Klubbal közösen a májusi napok tiszteletére versenyt rendeztek, amelyben a városból
és a széles környékről érkezett 52 lövész mérte össze erejét.
Jozef Výboch, a ZO SZPB elnöke

Dél-Garammente (Pohronie) ifjú tehetségeinek bemutatkozása
A lévai (Levice) Zsinagógában a Lévai ROTARY Klub kezdeményezésére telt
ház előtt rendezték meg május 26-án,
pénteken a Dél-Garammente ifjú zenei
tehetségei bemutatkozásának harmadik évfolyamát, amelyen felléptek a lévai, zselízi (Želiezovce), a garamtolmácsi
(Tlmače), az ipolysági (Šahy) és az újbányai (Nová Baňa) művészeti alapiskolák
növendékei. A jövő zenei reménységeinek tizennégy fellépését a hálás közönség hatalmas tapssal értékelte. A művészeti alapiskolák diákjai hazai és külföldi
szerzők műveit mutatták be. A gondolatébresztő rendezvény, amelyet Milan
Belica, a Nyitrai (Nitra) Kerületi Önkormányzat elnöke és Štefan Mišák lévai
polgármester is méltatott, alkalmat biztosított a Rotary kitüntetések átadására.
Jozefína Poláková, a ROTARY DISTRICT
2240 volt kormányzója a Szlovák Köztársaságban és a Cseh Köztársaságban,
Juraj Sabaka asszisztens kormányzó és
Michal Novák, a Lévai Rotary Klub elnöke Tomáš Baťa Díjat adományozott La-

dislav Lipovskýnak, a Lévai Rotary Klub
aktív tagjának. Paul Harris-díjban Jozef
Rosipal részesült. DISTRICT 2240 elismerő oklevéllel tüntették ki Klára Vitteko-

vát, a lévai művészeti alapiskola igazgatónőjét, aki jelentős mértékben kivette
részét az ifjú zenei tehetségek bemutatójának szervezésében.
(op)

Zajlik az élet a garamkálnai (Kalná nad Hronom) szakközépiskolában
A garamkálnai szakközépiskola digitális média grafikus szakon tanuló diákjai már hagyományosan részt vesznek az „Év plakátja és története“ verseny aktuális évfolyamán. Az
idei megmérettetésbe az iskola növendékei nyolc versenymunkával neveztek be, amelyek
közül Silvia Ganžalová alkotása második helyezést ért. Nikoleta Preložníková, az első évfolyam diákja győztesként tért haza az SZK államfője védnöksége alatt zajlott „Gyermekjogok a gyermekek szemével“ című irodalmi versenyről. Az iskola termeiben az ügyes garamkálnai diákok koncertet rendeztek Legyünk emberek! címmel, amely szórakoztatta a fiatalokat, de egyúttal arra is késztette őket, hogy elgondolkodjanak azon kortársaik sorsa
felett, akiknek nem adatott meg, hogy szokványos körülmények között éljenek. A garamkálnai szakközépiskolások ízlésesen berendezett kiállítási stanja az idén sem hiányzott az
Nyitrai (Nitra) Agrokomplex vásárról. A diákok az „Ifjú alkotó 2017“ országos prezentációs
versenyen bemutatták a nyilvánosságnak a szakközépiskolájukban tanulható szakokat. Az
iskola ugyan kicsi, de hagyományosan jó eredményt ér el, ezért az intézmény ajtaja mindig
nyitva áll az érdeklődők előtt.
(soš)

A lévai (Levice) Fénix projektje lett a legjobb
A Lévai Fénix Szociális Szolgáltatásokat Nyújtó Intézmény (ZSS) a kliensek által lakott épület szépítésére
vonatkozó projektjével bekapcsolódott a TESCO Alapítvány „Önök

24 000 szavazatot kapott és a program győztese lett. Ennek köszönhetően a szociális otthon területére padok kerülnek, járdákat és zöld területet alakítanak ki. Ezzel teljesült a pro-

döntenek, mi segítünk“ elnevezésű
programjába. Az értékelő bizottság
ezt a projektet a régió három legjobbja közé sorolta és tovább jutatta a második körbe, amelyben a projektek támogatásáról már a vásárlók döntöttek. Az a projekt, amelyik
a vásárlóktól a legtöbb szavazatot
kapta 1300-eurós támogatásban részesült. A lévai Fénix ZSS projektje

jekt szándéka: támogatni a kliensek
pszichikai üdeségét, megelőzni szociális kirekesztettségüket, edzeni
a finom motorikát és kellemes környezetben aktívan kitölteni a szabadidőt az érdektevékenységek keretén belül. A győztesnek járó díjat
a szociális otthon igazgatójának idén
májusban a lévai TESCO Áruház igazgatója adta át. Robert Budinský
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Bemutatjuk a Nyitrai (Nitra) Kerületi Önkormányzat fenntartó hatáskörébe tartozó szociális intézményeket

Nem csitul az érdeklődés a „NITRAVA“ iránt
A Nyitrai NITRAVA Szociális Szolgáltatást Nyújtó Intézményt (ZSS)
a Nyitrai Kerületi Önkormányzat
(NKÖ) alapította azzal a céllal, hogy
egész éves ellátást nyújtson a szociális otthonban és az idősek számára épült speciális létesítményben. Székhelye Nyitrán a Železničiarska utca 52. szám alatt található
két panel épületben. Az intézmény
része egy gazdasági épület és egy
nagyméretű folyosó, amely az
egyes épületeket összeköti. Az épület könnyen hozzáférhető a fő útról
és az egész intézményben a mozgás akadálymentes. A szociális otthon előtt van parkolási lehetőség.
A Nitrava befogadóképessége 220
fő, akik szokványos 1-2 ágyas szobákban laknak, amelyek berendezése klasszikus vagy állítható ágyakkal. A szociális szolgáltatásban részesülő személynek lehetősége van
a szobát saját bútorával is berendezni. Ezt otthonosabbá teheti a saját kedvenc tárgyaival, hogy az új
helyzethez való alkalmazkodás folyamata kevesebb stresszel járjon.
Az otthon számára az egyik prioritás, hogy az ott lakó a családjával

a lehető legszorosabb kapcsolatban
maradjon.
A Nitravában lakók a szabadidejüket szakemberek felügyelete mellett különböző aktivitásokkal tölthetik: ez lehet különböző kulturális
esemény látogatása, szórakoztató
versenyek, mulatság, kolbász sütés a szabadban, sportjátékok, kreatív alkotások a munkaműhelyekben,
a zöld karbantartása a kertben vagy
egyéni elfoglaltság, például a kedvenc televízós műsor megtekintése,
vagy részvétel a társasági játékokban. 2015-től a lakók imádkozhatnak
a felszentelt Isteni Irgalmasság kápolnában. A szépen rendben tartott,
virágokkal teli kerten kívül, amely
alkalmas a sétára, a szabadidőd pihenéssel is tölthetik az arra kijelölt
övezetben.
A szakemberek csoportját képezik a szociális munkások, ápolónők, egészségügyi asszisztensek,
mentősök és gondozók. A teljeskörű ellátás az egész évben naponta
24 órás. Az otthon műszaki részéről a karbantartók, a recepciósok,
a tisztaságról pedig a takarítónők és
a mosónők gondoskodnak. Az élele-

met az egész nap folyamán gyakorlott szakácsnők biztosítsák. A szociális otthon aktívan együttműködik
az önkéntesekkel, ennek bizonyítéka a munka minőségének javítása
az Önkéntes központok és Szervezetk Platformján keresztül a minőségi védjegy eléréséig. A szakmai gyakorlatot a szociális otthonban töltik a Konstantin Filozófus Egyetem,
az egészségügyi szakközépiskola és
a szakközépiskolák diákjai.
Az utóbbi időszakban az NKÖ támogatásának köszönhetően sikerült több helyiséget akadálymentessé alakítani. A padlót csúszásmentesre cserélték, az eredeti ablakokat
műanyagból készültek váltották fel,
az ágyak modernebbek és állíthatók.
A Nitrava azon kevés épületek
közé tartozik, amelyek működőképes tűzvédelmi berendezéssel rendelkeznek menekülési felvonóval.
A berendezés a beépített hő és füst
érzékelőknek köszönhetően időben
jelzi a tűzveszélyt.
Az elégedett lakók visszajelzéseinek köszönhetően a szociális otthon nyújtotta szolgáltatások iránti
érdeklődés nem csitul.

Nagy siker a Nagysurányi (Šurany) Műszaki Középiskolának

Arany Amos Díj és a Legjobb történet a tanárról
Először voltak az aláírások, amelyek
a hozzájárulást jelentették. A hozzájárulást
a versenybe való benevezéshez. A szükséges
mennyiségű aláírást a III.D növendékei di-

áktársaiktól gyűjtötték össze. Ugyanakkor
megszületett David Hausleitner diák tollából a Történet a legjobb tanárról. Az aláírás
gyűjtő ív és a történet képezték a mellékletét
az Arany Amos versenybe való jelentkezési
lapnak. A kerületi fordulóban a zsűri döntött
Hana Viteková osztályfőnöknő továbbjutásáról az országos fordulóba. A Késmárki-itató (Kežmarské Žľaby) üdülőhelyen tartott ösz-

szpontosításon 16 tanár sorsolta ki az európai országokkal összefüggő témákat. Az iskolába való visszatérés után megkezdődött
a felkészülés a programra és a videonévjegy
elkészítése, amelyben a diákok magyarázatot adtak arra, hogy miért éppen az általuk
választott tanárt jelentették be a versenybe.
Az igényes időszak kicsúcsosodását jelentette az idei év május 7-e és 8-a. Poprádon ekkor rendezték meg az Arany Amos verseny országos fordulóját. A szepességi nagyváros köszöntötte a kiválasztott tanárokat és a diákok
csapatait. Ján Gašperan díjjal Hana Vitekovát
tüntették ki. Az iskola diákja David Hausleitner kapta meg a „Legjobb történet a tanárról“ díjat. Megismertetni a diákkal a tudomány csodálatos világát, segítőkezet nyújtani neki, támogatni őt az élet útvesztőjében,
ez kész művészet. Az Arany Amos díj alkalom
arra, hogy nyilvánosságra kerüljenek azok
a történetek és kacsolatok, amelyeket ezek
az emberek művészettel töltenek ki. A tanárok művészetével.
Anna Havlasová

Pontosítás
A Tisztelet a kerület legsikeresebb sportolóinak című cikkben (MEGYEI
VISSZHANG 5/2017-es száma,4.oldal) a 2. számú fénykép alatti szöveg helyesen így hangzik: Az NKÖ elnökének díját a Rio de Janeiro nyári olimpia
legsikeresebb versenyzői: Matej Tóth gyalogló (közepén), Vlček Erik (balról)
és Tarr György kajakozók kapták. A hibáért szíves elnézésüket kérjük.
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