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Az NKÖ újonnan választott képviselő-testületének alakuló ülése

Az elnök felhívása az emberek érdekében végzett közös munkára
A kerület fejlesztése és az itt lakók békés élete érdekében végzett
konstruktív együttműködésre szólította fel Milan Belica, a Nyitrai (Nit-

ra) Kerületi Önkormányzat (NKÖ) elnöke az újonnan megválasztott kerületi képviselőket az NKÖ Képviselő-testületének hétfőn, december

4-én a nyitrai Megyeház koncerttermében tartott alakuló ülésén. A tanácskozáson az NKÖ választási bi(folytatás a 2. oldalon)

Diák Aktivitások Napja
Érezd magad biztonságban! Ennek
a mottónak a jegyében zajlott az a rendezvény, amelyet csütörtökön, november 16án tartottak a nyitrai (Nitra) Cabajská utca

zajlottak és több tevékenységre irányultak, mint például a környezetvédelem,
sport, művészeti tevékenység, illetve a kábítószer-fogyasztás és a megkülönbözte-

Milan Belica, az NKÖ újonnan megálasztott elnöke az ünnepélyes eskütétel után beírta nevét a Nyitrai (Nitra) Kerületi Önkormányzat Emlékkönyvébe.
Fotó: Oľga Pechová
A Harc a szabadságért és a demokráciáért napjának előestéjén a nyitrai (Nitra) Élelmiszeripari Szakközépiskola diákjai az iskola udvarán jelképesen tizenhét fát ültettek ki.
Fotó: (soš)

6. szám alatti székhelyű Élelmiszeripari
Szakközépiskolában. Tele volt aktivitásokkal, amelyek az iskola különböző helyein

tő bánásmód elleni küzdelem. A diákok
a tantermeket karácsonyi díszbe öltöztet(folytatás a 2. oldalon)

A nyitrai (Nitra) Szlovák Agrártudományi Egyetemen
ismét találkoztak a BIORÉGIÓ Projekt partnerei
A nyitrai Szlovák Agrártudományi Egyetemen (SPU) a BIORÉGIÓ Projekt keretében csütörtökön, október 5-én tartották meg
a regionális stakeholderok második találkozóját Regionális cirkuláris gazdaság modelljei és a biológiai anyagok számára legjobban
hozzáférhető technológiák címmel. Ezen az SPU megoldó csapatának tagjain kívül részt vettek
a Nyitrai Kerületi Önkormányzat
(NKÖ), Nyitra városa és a Nyitra-

menti Takarékszövetkezet képviselői. A BIORÉGIÓ Projekt 2017 januárjában kezdődött, 2021. december 31-ig tart és az európai cirkuláris gazdaság megerősítésére
irányul a biológiai anyagok terén.
Az Interreg Európai Programból
a BIORÉGIÓ Projekt 1,5 millió eurót
kapott. A projekt kulcsfontosságú része az elmélet és a gyakorlat
összekötése azokban a regionális
üzemekben és intézményekben,
(folytatás a 2. oldalon)

Az NKÖ Képviselő-testületében ünnepélyes
esküt tettek a képviselők:
1. sz. választási körzet –
Komárom (Komárno)
1. PaedDr. Becse Norbert
2. Földes Csaba mérnök
3. Gyarmati Tihamér mérnök
4. Horváth Árpád
5. Jobbágy József mérnök
6. Mgr. Orosz Örs
7. Stubendek László mérnök
8. MUDr. Viola Miklós
2. sz. választási körzet –
Léva (Levice)
1. Ing. Alexander Bačík
2. Mgr. Martin Bátovský
3. Csenger Tibor mérnök
4. PaedDr. Igor Éder
5. Mgr. Martina Holečková
6. RNDr. Ján Krtík
7. Mgr. Ervín Szalma
8. Tolnai Csaba
9. Bc. Miloš Zaujec
3. sz. választási körzet –
Nyitra (Nitra)
1. Ing. Eva Antošová
2. Mgr. Daniel Balko

3. Ing. Miloš Dovičovič
4. doc. Ing. Jozef Dvonč, CSc.
5. Mgr. Ján Greššo
6. Ing. Miloslav Hatala
7. MUDr. Daniel Hecht
8. Ing. Ľubomír Moravčík
9. Ing. Peter Oremus, PhD.
10. PhDr. Anna Šmehilová, PhD.
11. Ing. Štefan Štefek
12. Ing. Milan Uhrík, PhD.
13. PhDr. Ján Vančo, PhD.
4. sz. választási körzet –
Érsekújvár (Nové Zámky)
1. Ing. Branislav Becík, PhD.
2. Ing. Helena Bohátová, PhD.
3. Mgr. Marcel Filaga
4. JUDr., Ing. Gabriel Katona, PhD.
5. Mgr. art. Otokar Klein
6. Ing. Ladislav Marenčák
7. MUDr. Tibor Matuška, CSc.
8. Ing. Marek Oremus
5. sz. választási körzet –
Vágsellye (Šaľa)
1. MUDr. Martin Alföldi
2. Ing. Róbert Andráši

3. Mgr. Jozef Belický
4. Mgr. Kőrösi Ildikó
6. sz. választási körzet –
Párkány (Štúrovo)
1. Bolya Szabolcs
2. Farkas Iván mérnök
3. Szigeti László
7. sz. választási körzet –
Nagytapolcsány (Topoľčany)
1. Ing. Peter Baláž
2. JUDr. Karol Gerhát
3. PaedDr. Pavol Goga
4. MUDr. Ján Paulík
5. Ing. Juraj Soboňa
6. Mgr. Jozef Stankovský, PhD.
8. sz. választási körzet –
Aranyosmarót (Zlaté Moravce)
1. MVDr. Marta Balážová
2. Mgr. Milan Galaba
3. Mgr. Marián Kéry
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Karácsonyi koncert Rendvén (Radava) Az elnök felhívása az emberek érdekében végzett közös munkára
A karácsonyi koncertek már hagyománnyá váltak a rendvei Szent
Cirill és Szent Metód templomban. Ezeket a Martin Vreštiak elnök vezette Szebb Rendvéért Polgári Társulás szervezi közösen a falu vezetésével és
Imrich Kováč plébánossal, aki támogatja, hogy a koncerteket az Isten házában rendezzék. Figyelemre méltó, hogy ezen az ünnepélyes rendezvényen évről évre több jelentős személyiség vesz részt a kulturális, politikai
és társadalmi életből. Az idei karácsonyi koncertre szombaton, december
16-án került sor. A jelenlévőket gazdag program várta. Ismert művészek:
Marián Bango vak énekes és Ivan, Ožvát operaénekes, a Szlovák Nemzeti Színház szólistája léptek fel. Hozzájuk csatlakozott a tehetséges Maťko
Rodný és az ünnepélyes koncertek állandó szereplője, a községben működő Radavanka énekegyüttes.
(mk)

(befejezés az 1. oldalról)
zottságának elnöke beszámolt az
NKÖ szerveibe történt választások eredményeiről. Milan Belica, az
újonnan megválasztott megyeel-

lem, hogy a stratégiai döntések elfogadásánál a fő szempont mindig
a kerület fejlesztése és az itt lakók
nyugodt és jobb élete lesz“—húzta
alá Milan Belica.

Mons. Viliam Judák nyitrai megyéspüspök, a politikai pártok és mozgalmak képviselői, az NKÖ Díjának kitüntetettjei és azok a kerületi képviselők, akik az elmúlt vá-

Diák Aktivitások Napja
elleni küzdelemről alkotott véleményüket
kifejező plakátok gyártásába. Nem maradtak el a sportaktivitások sem. Az iskolai tornateremben az egyes osztályok csapatai és egyéni versenyzők a szurkolók
buzdítása mellett, remek
hangulatban mérték öszsze erejüket a röplabdában és az asztali teniszben. Röplabdában a 4.K
csapata végzett az élen,
asztali teniszben pedig
az 1. K osztályos Martin
Bihári. Minden osztályból a három legaktívabb
diák pólót kapott „Érezd
magad biztonságban!“
felirattal. A három legsikeresebb plakátot a zsűri választja ki. A nap legnagyobb pozitívuma az
volt, hogy az aktivitásokba az iskola valamenyEzzel az érdekes plakáttal képviseltették magukat nyi diákja bekapcsolódott. Mindenki megtalálaz élelmiszeriparosok 1. N osztályának diákjai.
ta a hozzá legközelebb
udvarát. A diákok évekkel később is meg- álló tevékenységet, amelyben rendkívüli aktivitást fejtett ki. Ennek ékes bizonyínézhetik majd, hogyan „alakul a fa sorsa“.
A diákok csodálatra méltó elhatáro- téka volt a kitűnő hangulat, amely a pezással fogtak hozzá a kábítószer-fogyasz- dagógusok és a diákok között uralkodott.
Lucia Weisová
tásról és a megkülönböztető bánásmód
(befejezés az 1. oldalról)
ték az otthonról hozott vagy a sajátkezűleg gyártott díszekből. Minden osztály elültette és megjelölte a saját tűleveles fenyőfáját, amely díszíteni fogja az iskola

A nyitrai (Nitra) Szlovák Agrártudományi Egyetemen
ismét találkoztak a BIORÉGIÓ Projekt partnerei
(befejezés az 1. oldalról)
amelyek tevékenysége a cirkuláris gazdaság széleskörű érvényesülésére irányul. A találkozón bemutatták a BIORÉGIÓ Projekt eddig elért eredményeit és összefoglalták a 2017 márciusában zajlott
első találkozó óta kifejtett aktivitásokat. A megoldó csapat tagjait és a stakeholderokat megismertették a jó gyakorlat („Good
Practices“) pédáinak definícióival, amelyeket a BIORÉGIÓ Projekt
céljaira használnak majd fel, valamint a finn Päijät – Häme régióban
szerzett konkrét tapasztalatokkal.
Nyitra város és a Nyitramenti Takarékszövetkezet képviselői a jelenlegi és a készülő projaktekből mutattak be konkrét példákat, amelyek a cirkuláris gazdaságra vagy

általában a környezetvédelemre
irányulnak. Az NKÖ Hivatalának
képviselői ismertették a BIORÉGIÓ
Projekt eredményeinek felhasználását az NKÖ Gazdasági és Szociális
Fejlesztése Programjában (PHSR)
és az általánosan kötelező érvényű rendeletekben. A cirkuláris
gazdaság problémáját bemutatták több rendezvényen is, például az NKÖ területén lévő községek
polgármestereinek találkozóján és
a vállalkozók szakmai workshopján. Az NKÖ ismeretterjesztő videót készít, amelynek része lesz a BIORÉGIÓ Projekt megvalósításáról
szóló tájékoztatás. A cirkuláris gazdaság és a hulladékkezelés részét
képezi az NKÖ Gazdasági és Szociális Fejlesztése Programja kétéves
akciótervének.

Milan Belica, az NKÖ elnöke kedden december 5-én találkozott az NKÖ fenntartói hatáskörébe tartozó szervezetek képviselőivel és az NKÖ Hivatalának vezető beosztású alkalmazottaival.
Fotó: (op)

nök és az NKÖ Képviselő-testületébe újonnan megválasztott 54 képviselő a tanúsítvány átvétele után letették az ünnepélyes esküt. Az NKÖ
elnöke ünnepi beszédében hangsúlyozta: az NKÖ Képviselő-testülete
megfelel a politikai erőmegosztásnak és a lakók nemzeti hovatartozásának a Nyitrai kerületben. „Remé-

Az alakuló ülés munkarészében
az újonnan megválasztott képviselők megválasztották a jegyzőkönyv hitelesítőit, valamint a mandátumvizsgáló és javaslattevő bizottság tagjait.
Az NKÖ alakuló képviselő-testületi ülésén jelen voltak a Szlovák Nemzeti Tanács képviselői,

lasztási időszakban mandátummal
rendelkeztek.
Kedden, december 5-én Milan
Belica, az NKÖ újonnan megválasztott elnöke az NKÖ fenntartói hatáskörébe tartozó szervezetek képviselőivel és az NKÖ Hivatalának vezető beosztású alkalmazottaival ta(op)
lálkozott.

Olvasói verseny * Olvasói verseny * Olvasói verseny
Mikor tartották a Nyitrai (Nitra) Kerületi Önkormányzat
Képviselő- testületének alakuló ülését?
A válaszokat 2018. január 10-ig 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: a Nyitrai Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 54 tagja van.
Értékes díjban részesülnek: Danka Hladká, Tótdiós (Orešany), Viola Markušová, Nagytúr (Veľké Turovce),
Irena Homolová, Nyitra (Nitra).

A nyerteseknek szívből gratulálunk!

Felhívás * Felhívás * Felhívás * Felhívás * Felhívás * Felhívás
Az Nyitrai (Nitra) Kerületi Önkormányzat 2018 januárjában közzéteszi
a 2018-as évre vonatkozó Felhívást a pénzügyi támogatást igénylő kérvények benyújtására a gyermekek szociális és jogi védelmére, a gyámügyre, a családon belüli válsághelyzetek kialakulásának megakadályozására és a negatív hatások korlátozására, illetve eltávolítására. Bővebb
tájékoztatás az NKÖ weboldalán:www.unsk.sk található.

