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ELŐZMÉNY: 
 

A „VEK NÁDEJE“ Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky vezetése 2015. év 

második felében megkereste intézményünket egy partneri kapcsolat kiépítése 

céljából. 

Elsősorban az idősellátás területén kívántak szakmai kapcsolatot kialakítani, így a 

KEM ISZI Esthajnal Időskorúak és a KEM ISZI Zöld Fenyő Időskorúak Otthonába 

tett látogatást a szlovák delegáció 2015. november 25-én.  

Az első találkozás már nagyon baráti hangulatú és közvetlen volt. Sok közös és sok 

különböző módszereket, körülményeket, szabályozást tapasztalhattunk meg 

egymásról, így vált még érdekesebbé egymás számára a szakterület. 

A viszont látogatásra 2016. április 14-én került sor, amikor is az ISZI vezetője, a két 

idős otthon telephely vezetője, intézményvezető ápolója és mentálhigiénés 

munkatársai ismerhették meg a szlovák társintézményt. 

Itt már megfogalmazódott az az igény is, hogy ezt a partneri együttműködést 

szerencsés lenne írásba foglalni. 

Rengeteg terv és kapcsolódási pont megfogalmazódott. 

Az előkészítő munkák azonnal el is kezdődtek, aminek következtében 2016. 

augusztus 5-én aláírásra került a megállapodás. 

 
  



AZ EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS: 
 

 

 

A KEM ISZI Esthajnal Időskorúak Otthona adott otthont az ünnepélyes keretek 

között zajló együttműködési megállapodás aláírásának. 

A két szervezet írásba foglalta, hogy a szociális területen közös szakmai, kulturális 

programokat hoznak létre, szakmai fejlesztésekkel kapcsolatban kitűzött cél(oka)t 

állítanak fel, amelyek igazodnak mindkét ország által meghatározott szakmai 

célokhoz. 

Ezek főként közös szakmai fórumok, konferenciák, nemzetközi konferenciák 

szervezése, közös kulturális, szabadidős programok létrehozása az intézmények 

ellátottai, dolgozói számára, kölcsönös részvétel egymás programjain, csereüdülések 

lebonyolítása. 

Mészáros Péter igazgató Úr már kifejezésre juttatta egy olyan nemzetközi 

konferencia közös megszervezésének szándékát, melyen szlovák, cseh, lengyel, 

osztrák, magyar meghívottak vesznek részt egy esetleges hazai (pl. visegrádi) 

helyszínen. 

A kellemes hangulatú eseményen jelen voltak a szlovák partner intézmény 

Igazgatóján kívül az intézmény középvezetői, a KEM ISZI intézményvezetője mellett 

a telephely intézmények vezetői. 

A Zöld Fenyő Időskorúak Otthona mb. telephely vezetője, Basics – Palkovics 

Józsefné vezette le az eseményt, köszöntötte az egybe gyűlteket, felelevenítette az 

előzményeket, majd Mészáros Péter igazgató úr és Szőke – Szabó Mónika 

intézményvezető asszony kifejezte örömét és aktív, elkötelezett szándékát az 

együttműködés fenntartása és folyamatos fejlesztése iránt. 



Az aláírást követően pezsgővel és ünnepi ebéddel, az együttműködést jelképező 

tortával és közös fotózással zárult az esemény. 

 

A képen balról jobbra elöl: Bocsik Ferenc, Kui Sándorné, Gajdosilova Erika, Mészáros 

Péter, Szőke – Szabó Mónika, Szabó Krisztina; hátul: Vodicskáné Ráczkövi Ildikó, 

Basics – Palkovics Józsefné, Barkocziova Maria, Weisz Csabáné, Tanka Andrea, Kiss 

Zoltán  

 

 

 
 
 


