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FAŠIANGOVÁ  ZABÍJAČKA 
SA VYDARILA, 

TEŠÍME SA NA BUDÚCU!
Kedysi bola zabíjačka  a hlavne na dedinách po celom Slovensku 
súčasťou každého dvora. V dnešnom uponáhľanom a modernom 
svete sa už táto udalosť žiaľ vytráca z našich domovov. Tieto hod-
noty našich predkov sme sa  preto snažili pripomenúť si v sobotu 
25. februára 2017, kedy sa v našej obci  uskutočnila fašiangová 
zabíjačka. Jej organizácia bola zabezpečená samosprávou Obce 
Veľký Kýr za pomoci šikovných odborníkov-mäsiara, kuchára a 
najmä za asistencie pracovníkov, pracovníčok Obecného úradu. 
Rozrábku 214 kilového „prasiatka“  mohli od skorých ranných 
hodín sledovať všetci občania a návštevníci pri veľ-
kom kultúrnom dome. Ženy čistili cibuľu, cesnak, 
ryžu a muži pripravovali mäso na ďalšiu úpravu. 
Krájala sa slaninka na oškvarky, mlelo sa mäsko 
na klobásku, varili sa vnútornosti na hurky a opla-
chovala sa kapusta na kapustnicu. Vône sa šírili 
po celom kultúrnom dome a aj mimo neho. Počas 
celého dňa sa tak spomínalo na veselé príhody zo 
zabíjačiek z minulosti. Zabíjačková ochutnávka 
sa začala poobede o 17-tej hodine, kedy sa Veľký 
kultúrny dom rýchlo zaplnil. Kto teda neváhal a 
prišiel, mohol zadarmo ochutnať zo všetkých zabí-
jačkových špecialít a dobrôt-kapustnice, klobások, 
huriek, oškvarkov či žobráckej kaše. Celá akcia sa 
tak niesla v znamení výbornej atmosféry, ktorú 

sprevádzala ľudová hudba. Táto udalosť bola vhodnou príležitos-
ťou na stretnutie so známymi, priateľmi a najmä prostriedkom, 

aby sa ľudia  porozprávali. 
Odozvy našich obyvateľov na obnovenie tejto tradície boli mi-
moriadne pozitívne a preto dúfame, že táto tradícia bude pokra-
čovať aj na budúci rok. Dúfame preto, že si všetci pochutnali na 
zabíjačkových špecialitách, ktoré boli pripravované  receptúrou 
typickou pre našu obec.  Zároveň ďakujeme všetkým zúčastne-

ným, ktorí sa podieľali na tejto zabíjačke.
spracovali: Ing. Simona Švajdová a Angelika Szárazová



     Keďže máte pred 
sebou ďalšie číslo nášho 
obecného časopisu, 
dovolím si krátko 
zhodnotiť uplynulý 
polrok (október 2016 
– marec 2017). Nájsť 
optimálny model 
fungovania obce medzi 
v súčasnosti platnými 
vyše 426 právnymi 
normami týkajúcich 
sa samosprávnych 
kompetencií obce, je 
neľahké. Na dianie 
okolo nás preto 
môžeme mať rôzne 
pohľady. Kalendárny 
rok 2016 sme ukončili 

s kladným hospodárskym výsledkom, pričom v uplynulom roku 
sme do našich rozvojových akcií investovali z vlastného rozpočtu 
finančné prostriedky vo výške vyše 200.000 EUR. Na zakrytie 
odvodňovacieho kanála pri cintoríne sme využili aj  dotáciu získanú 
od Ministerstva financií SR vo výške 8.000 EUR a z príspevku  
Nitrianskeho samosprávneho kraja  vo výške 1.200 EUR sme  
zorganizovali športovo-kultúrne podujatie. Nelegálnu skládku odpadov 
z malokýrskeho karatastra  sa nám podarilo odstrániť pomocou 
dotácie Environmentálneho fondu vo výške 17.650 EUR. 
Pred vianočnými sviatkami nám bolo doručené rozhodnutie 
Ministerstva životného prostredia SR o pridelení nenávratného 
finančného príspevku na realizáciu zberného dvora v Kačíne  vo výške 
371.950,00 EUR. Verejné obstarávania a aktivity tohto projektu sa už 
v súčasnosti realizujú, z dotácie plánujeme vybudovať oplotenie areálu 
zberného dvora, zrealizovať elektrickú prípojku a kamerový systém, 
obstarať cestnú váhu, kontajnerový nosič, zberné kontajnery, ekotoaletu 
a zorganizovať osvetu občanov na podporu triedenia  odpadov.  
Počas jarných prázdnin sme vymenili na B pavilóne našej základnej 
školy všetky okná a dvere za plastové – využili sme na to dotáciu 

získanú z rozpočtu Ministerstvo školstva SR vo výške 47.712 €.  
Aj na tento rok máme podaných 12 rôznych nových projektov 

a žiadostí o dotácie:  
- na Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja sme podali 3 žiadosti 

o dotáciu: 
 na podporu športu, kultúry  a rozvoja CR,
- cez Nadáciu Ekopolis žiada obec  dotáciu na drobné úpravy 

kultúrneho parku,
- z dotačného systému Úradu vlády SR sme sa uchádzali o dotáciu 

na podporu kultúry národnostných menšín – na zorganizovanie 
obecných a folklórnych dní,  

- cez dotačný fond Bethlen Gábor Alap z Maďarska sme žiadali 
o dotáciu na podporu rekonštrukcie strechy domu ľudových tradícií 
a druhý projekt bol podaný na podporu úpravy okolia pamätníka I. 
a II. sv. vojny na novom cintoríne, 

- Z Environmentálneho fondu sme žiadali o dotáciu na zakúpenie 
domácich kompostérov a taktiež sme podali veľký projekt na 
zateplenie a zníženie energetickej náročnosti starej budovy obecného 
úradu, 

- prostredníctvom dotácie z MAS Cedron – Nitrava  máme záujem 
zrekonštruovať  prístrešok a sochu sv. Štefana,

- v mesiaci marec sme podali žiadosť o NFP na Ministerstvo 
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR prostredníctvom NSK na 
vytvorenie jazykovej a fyzykálno-chemickej učebne základnej školy,

- rekonštrukciu školskej jedálne by sme chceli uskutočniť s finančnou 
pomocou Ministerstva ŽP SR. Sme pripravení aj na podanie 
projektu na budovanie kamerového systému obce - čakáme iba 
na vypísanie dlho avizovanej výzvy Ministerstva vnútra SR. 
Okrem toho by sme radi zrekonštruovali aj sociálne zariadenia B 
pavilónu ZŠ s využitím finančnej pomoci Ministerstva školstva SR 
prostredníctvom Krajského školského úradu. 

Rok 2016 hodnotím ako úspešný, lebo sme dokázali, že podávať 
projekty sa oplatí. Aj vďaka nim sa dajú v obci zrealizovať také 
plány, ktoré by sme z vlastných prostriedkov nedokázali uskutočniť. 
Každému, kto sa hocijakým spôsobom pričinil o to, aby boli naše 
projekty úspešné a zrealizované, zo srdca ďakujem a prajem si, aby celý 
tento rok 2017 bol pre našu obec podobne priaznivý. 

Ing. Judita Valašková, starostka obce Veľký Kýr

Zástupkyňou riaditeľa pre MŠ 
je vo Veľkom Kýre Emerencia 

Pospigelová. V školstve pracuje 
39 rokov,  a to nepretržite 

v rodnej obci vo Veľkom Kýre, 
z toho 25 rokov vedie materskú 

školu.
Hovorí Emerencia Pospigelová:
- 1. septembra 2005 sa MŠ stala 

súčasťou právneho subjektu 
ZŠ s MŠ – Alapiskola és 

Óvoda, Školská 7 Veľký Kýr, 
zriaďovateľom ktorého je Obec 

Veľký Kýr.
Ešte v septembri 2010 sa MŠ 

presťahovala do rekonštruovanej 

budovy ZŠ s MŠ na Školskú 
ulicu č.7. Rekonštrukcia bola 

financovaná z fondov EÚ. 
Priestory MŠ sa nachádzajú 

v A pavilóne ZŠ na 
prízemí. MŠ je trojtriedna 

s celodennou starostlivosťou 
s vyučovacím jazykom 

slovenským a maďarským. 
Školské zariadenie podľa 
rozhodnutia príslušných 

orgánov vyhovuje 
predpísaným požiadavkám. 
Triedy sú primerané k počtu 
detí. Každá trieda má svoju 
vlastné sociálne zariadenie  

a spálňu, priestrannú šatňu 
a spoločnú telocvičňu.

Materskú školu navštevujú deti vo 
veku od 3-6 rokov. Je trojtriedna, 
v tomto šk. roku MŠ navštevuje 

64 detí. V triede „Lienok“ sú 
3-4 deti, v triede „Včielok“ 
sú 5-6 ročné deti a v triede 
„Motýľov“ s vyučovacím 

jazykom maďarským sú deti vo 
veku 3-6 rokov. Forma výchovy 

a vzdelávania je celodenná. Dĺžka 
dochádzky do materskej školy 
je niekoľkoročná, alebo aspoň 

posledný rok pred plnením 
povinnej školskej dochádzky.

„Rok 2016 hodnotím ako úspešný, vďaka projektom sa 
nám podarilo v obci zrealizovať také plány, ktoré by sme 

z vlastných peňazí nedokázali uskutočniť“,  
hovorí Ing. Judita Valašková, starostka Veľkého Kýru.

„Materská škola vo Veľkom Kýre má veľmi dobrú spoluprácu 
so starostkou obce, s poslancami, ale aj s rodičmi“,  

hovorí Emerencia Pospigelová, zástupkyňa riaditeľa pre materskú školu. 
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Materská škola má 8 
zamestnancov z toho 6 

pedagogických, ktorí majú 
požadovanú odbornú 

a pedagogickú spôsobilosť. 
Ďalšími zamestnancami 

materskej školy sú 1 upratovačka 
a 1 kuchárka.

V zmysle zákona č.245/2008 
o výchove a vzdelávaní je 

materská škola vzdelávacou 
inštitúciou, ktorej absolvovaním 

posledného ročníka dieťa 
získava predprimárne vzdelanie, 
potrebné pre úspešný vstup do 
ZŠ. MŠ je inštitúciou pre deti 
– napĺňa potrebu sociálneho 

kontaktu dieťaťa s rovesníkmi, 
podmieňuje radosť zo získavania 

nových poznatkov učením sa 

hrou, vyhľadávanie príležitostí 
naučiť sa nové a vedieť nové 

využívať v meniacich sa 
situáciách, vychádzajúc z tvorivo 

– humanistickej výchovy, zo 
zásad pozitívneho vzťahu k sebe, 

k iným, k životu.
Materská škola je inštitúcia 

s cielenou organizáciou výchovy 
a vzdelávania s jasne stanovenými 

cieľmi, obsahom a funkčne 
usporiadanou organizáciou. 

Výchova a vzdelávanie prebieha 
podľa Štátneho vzdelávacieho 
programu, ktorý je záväzným 
dokumentom pre vytváranie 

Školského vzdelávacieho 
programu. Náš školský vzdelávací 

program Hráme sa a rastieme  
je zameraný na rozvoj osobnosti 

dieťaťa, jeho individuality, 
citového postoja k človeku, 

ľuďom, okoliu, rodine, prírode, 
ľudskej práci, zdraviu, svetu, 
histórii, zvykom a ľudovým 
tradíciám. Je prostriedkom 

získavania základov pre rozvoj 
schopnosti učiť sa a vzdelávať po 

celý život. 
V roku 2016 sme získali 

z Nadácie Volkswagen Slovakia 
na základe vypracovania 

projektu pod názvom „S Fíhou 
bezpečne na cestách“, prostriedky 

na dofinancovanie výstavby 
dopravného ihriska v areáli ZŠ 

s MŠ. Projekt podalo 154 MŠ 
z celého Slovenska, no grant 

získalo 20 najlepších projektov 
a naša MŠ bola medzi nimi, 

na čo sme veľmi hrdé. Získali 
sme 2 344,40 €. Z daných 

prostriedkov sme zakúpili 
dopravné prostriedky, dopravné 

značky a iné didaktické pomôcky, 
ktoré využijeme v cielených 

vzdelávacích aktivitách s deťmi 
v exteriéri, ale aj v interiéri 

materskej školy. Dopravné ihrisko 
sme slávnostne otvorili 21.9.2016 

za prítomnosti delegácie 
Dopravného inšpektorátu 

v Nových Zámkoch, hovorkyne 
KRPZ v Nitre, pani starostky 

obce a poslancov OZ, ŠŠI v Nitre, 
miestneho Požiarneho zboru, 

sponzorov a rodičov. Pre deti to 
bol nezabudnuteľný zážitok, čo 

bolo našim cieľom. Za pomoc 
by sme sa chceli poďakovať 

aj rodičom a každému, kto sa 
hocijakým spôsobom pričinil 

o uskutočnenie diela.
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OBEC ANI V ROKU 2016 NEZABUDLA 
NA  SVOJICH  JUBILANTOV

Ako povedal Pavel Kosorin „Ak je v našom živote láska realitou, 
ani večný život nie je ilúziou.“ V zmysle tohto odkazu, napísaného 
v pamätnej knihe obce Veľký Kýr, sa 3. decembra 2016 v našej obci 
minulý rok uskutočnilo stretnutie jubilantov, ktorí sa dožili životných 
jubileí  65, 70, 75, 80, 85, 90 a 95 rokov. V porovnaní s minulým rokom 
bolo v roku 2016 až 119 pozvaných jubilantov, pričom až 62 z nich sa 
aktívne zúčastnilo tejto oslavnej udalosti, ktorej začiatok otvorila pani 
starostka Ing. Judita Valašková svojim príhovorom k pozvaným a ich 
rodinným príslušníkom. Potom prešla ku gratuláciám, kedy odovzdala 
na znak úcty prítomným jubilantom pamätný list a sladkú pozornosť. 
Popri podpisoch jubilantov do pamätnej knihy obce Veľký Kýr sa o 
dobrú hudobnú atmosféru postarali svojim spevom hudobní interpreti 
Arpád Szabó a Gabriel Gál. Pre jubilantov bola tiež pripravená výdatná 
večera a občerstvenie, po ktorom sa začal napĺňať tanečný parket. Ce-
lou sálou kultúrneho domu tak okrem hudby zneli do podvečerných 
hodín rozhovory a spomienky oslávencov.

- Simona Švajdová -
(Zoznam jubilantov  na strane 8.) 
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Akčné  
mamičky 

vo Veľkom 
Kýre si 
založili 

KYNDERKO
Rozhovor so Zitou Balážiovou, jednou 
zo zakladateliek občianskeho združenia 
KYNDERKO, ktoré združuje mamičky 
s deťmi, za účelom spoločného 
zmysluplného trávenia voľného času. 
o Kedy a z akého dôvodu bolo založené 
občianske združenie Kynderko?
- Pôvodné detské centrum „Kinderko“ bolo 
neoficiálnou skupinou mamičiek, ktoré sa 
pravidelne stretávali spolu s deťmi od 0 do 6 
rokov od októbra 2015. Cieľom ich stretávania 
boli spoločné aktivity pre deti a výmena 
mamičkovských skúseností. Po roku, presne 
19.10. 2016 sme sa rozhodli  založiť občianske 
združenie „Kynderko“, ktoré by spĺňalo všetky 
oficiality združenia.
o Kto bol zakladateľom Kynderka?
- Celé to dali dokopy mamičky Erika Redecky, 
Sisa Ribyová, Evi Száraz a Viki Száraz. Po 
prvom stretnutí  som sa pridala k nim aj ja 
ako animátorka a zároveň som iniciovala 

založenie združenia. V súčasnosti k nám 
pribudla ešte Bea Lőrinczová. 
o Koľko má Kynderko členov?
- Oficiálnych členov zatiaľ neevidujeme. 
Na FB stránke nás je 205, na pravidelných 
stretnutiach a aktivitách sa nás nazbiera 
okolo 20-30 a na väčších podujatiach, ako sú 
vianočná besiedka alebo fašiangový karneval, 
chodí okolo 60 detí v sprievode rodičov alebo 
starých rodičov. 
o Čo je náplňou a cieľom práce združenia?
- Hlavnými cieľmi sú vedenie detí a mládeže 
ku kultúre, športovej činnosti a vytváranie 
podmienok pre kultúrne a športové vyžitie. 
Tiež je to podpora a rozvíjanie aktivít v oblasti 
tvorby kultúrno-umeleckých hodnôt, obnova 

ľudových tradícií, organizovanie rôznych 
zaujímavých podujatí pre deti, mládež 
a dospelých, presadzovanie pozitívnych 
zmien v postojoch obyvateľstva k otázkam 
spoločenského a kultúrneho života a k 
otázkam zdravého životného prostredia. 
o Poskytla vám obec priestory na 
stretávanie sa? 
- O stretnutia bol veľký záujem od samého 
začiatku. Stretávali sme sa najskôr  v malej 
miestnosti veľkého kultúrneho domu, o 
ktorú sme sa delili s ostatným spolkami obce. 
Častokrát však z organizačných dôvodov 
obce nám priestory nemohli byť poskytnuté. 
V ústrety nám vyšiel riaditeľ ZŠ a poskytol 
nám bezplatne školskú telocvičňu. Stretávame 
sa v nej každý pondelok od 17.oo do 
18.oo. V miestnej knižnici sme si tiež vytvorili 
.detský kútik a rodičia alebo aj starí rodičia 
tak môžu v príjemnom intelektuálnom 
prostredí tráviť svoj voľný čas so svojimi 

ratolesťami kedykoľvek počas 
otváracích hodín knižnice. Keď to 
počasie dovolí, stretávame sa vo 
veľkom alebo malom parku. 
o Aké aktivity ste už zorganizovali 
a pre akú cieľovú skupinu?
- Organizovali sme už kopec 
aktivít väčšinou zamerané pre tých 
najmenších. Hrávali sme rôzne 
interiérové aj exteriérové  hry a 
zorganizovali sme burzu detského 
oblečenia a hračiek. Zabávali sme 
sa spolu na obecných dňoch, kde 
sme maľovali, tvorili, maskovali 
sa farbičkami na tvár, zažili sme 
prvú detskú hodovú diskotéku, 
predviedli sa v halloweenskom 
lampiónovom sprievode. Ukázali 

sme šikovné mamičky, babičky a deti na 
vianočnej besiedke spojenej s predvianočným 
jarmokom. Mnohí rodičia majú i staršie deti 
a spoločne so súrodencami prejavujú záujem 
o naše aktivity. Preto sme sa rozhodli, že 
uvítame medzi nami každého, kto má  rád 
deti a chce tráviť svoj voľný čas tak trochu 
inak. Zabávať sa dá v každom veku, pri deťoch 
sa všetko deje veľmi prirodzene. Zábavy 
a dobrých ľudí, či dobrovoľníkov nikdy nie 
je dosť. Veď žijeme v tejto krásnej slovensko-
maďarskej obci spolu, tak si robme radosť.
o Čo máte v pláne zorganizovať v roku 
2017?
- Plán na rok 2017 máme zverejnený aj na 
stránke obce  a pravidelne informujeme 

o našich aktivitách aj na našej FB stránke. 
Svojpomocne si vyrábame  informačné 
plagátiky, oznamy – všetko dvojjazyčne, 
stále sa snažíme o zjednotenie slovensko-
maďarského spolunažívania v obci. Na tento 
rok sme naplánovali takmer na každý mesiac 
nejakú aktivitu: Múdry marec - interaktívne 
čítanie s deťmi, Veselá veľká noc, Láska 
vonia - detský majáles, Deň detí, Tematické 
prázdninové stretnutia, Detskú hodovú 
diskotéka, Mesiac úcty starším - zapojenie 
dôchodcov do spoločných kreatívnych 
popoludní, Mikulášska párty, Vianočná 
besiedka... Okrem týchto plánovaných aktivít, 
pravidelne cvičíme pod heslom „ Pohyb hrou“.
o Akou formou je združenie financované?
- Píšeme projekty, hľadáme sponzorov 
a v neposlednom rade ďakujeme našim 
manželom, otcom a všetkým ostatným 
zarábajúcim rodinným príslušníkom a 
dobrovoľníkom, ktorí nás podporujú. 
o Aká je spolupráca združenia s obecným 
úradom, starostkou, zastupiteľstvom? 
Zastupiteľstvo sme požiadali o príspevok na 
naše aktivity, neschválili nám síce plnú čiastku, 
no sme vďační, že nás podporujú aspoň z 
časti. Veľmi by nám pomohlo vypožičanie 
miestnosti, ktorú by sme mohli upraviť pre 
herné a tvorivé činnosti detí, najlepšie takú, 
ktorá by nám bola k dispozícii kedykoľvek 
a pre všetky deti. 
o Ako mamičky reagovali na založenie 
Kynderka a ako váš spolok vnímajú 
spoluobčania?
- Na pravidelné stretnutia nás chodí trošku 
menej, no keď zorganizujeme zaujímavé 
podujatie, vidíme, že záujem stúpa. Tiež 
sa snažíme zapájať do našich aktivít 
dobrovoľníkov, ostatné komunity a snažíme 
sa ukázať obyvateľom obce miesta, ktoré sú 
každému dostupné a sú zároveň bezpečným 
a aktívnym prostredím pre všetkých, ktorí 
radi trávia čas s deťmi tak trochu inak. Sme 
dvojjazyčná obec, usilujeme sa teda aj o 
mierové spolunažívanie oboch národností. 
Naším „snom“ je získať vlastné priestory, 
ktoré by sme mohli zútulniť a prispôsobiť pre 
aktívny, tvorivý a hravý život našej budúcej 
generácie.

Rozhovor pripravila Mária Derďaková
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Základná organizácia Jednoty dôchodcov 
Slovenska Veľký Kýr žije veľmi aktívne

Tancujú už dve desaťročia

Jednota dôchodcov Sloven-
ska je občianske združenie, 
ktoré združuje  seniorov  bez 
rozdielu národnosti, politickej 
príslušnosti, náboženstva a 
sociálneho pôvodu. Hlavnou 
úlohou združenia je pomoc 
pri príprave občanov na prácu 
a život v dôchodkovom veku, 

ochrana ich práv a presadzova-
nie oprávnených požiadaviek v 
ich prospech.
V apríli 2014 vznikla v obci 
Veľký Kýr základná organi-
zácia Jednoty na podnet pani 
Margaréty Kántorovej, ktorú 
šestnásť zakladajúcich členov 
zvolilo za predsedníčku. Okrem 
nej vo výbore pracuje Zuzana 
Peternaiová vo funkcii pod-
predsedníčky, pokladníčkou je 
Eva Javorčíková, kroniku má na 
starosti Margita Fintová, doku-
mentáciu spracováva tajomníč-
ka Eva Vöröšová a na celý chod 
dohliada Zuzana Ballayová.
Margaréta Kántorová a Zuzana 
Ballayová nám predstavili čin-
nosť ich organizácie. Pri rozho-
vore s týmito charizmatickými 
dôchodkyňami, plnými chute 
do života a pozitívnej energie, 
máte pocit, že byť dôchodcom 
je úžasné. Prezradili, že sa stre-

távajú pre radosť a potešenie, 
jedenkrát do mesiaca v Kultúr-
nom dome a v súčasnosti ich je 
šesťdesiat. Posedia si pri káve 
alebo čaji a naplánujú aktivity. 
A tých je nemálo. Prvou akciou 
po založení bolo upratanie cin-
torína a okolia domu smútku. 
Odvtedy zorganizovali takýchto 
brigád niekoľko, zasadili štrnásť 
stromčekov v obecnom parku. 
Ich počet nebol náhodný. V 
obci sa v roku 2014 narodilo 
práve toľko detí.
Okrem brigád, každú zimu 
mávajú krúžky ručných prác, 
na záver ktorých usporadúvajú 
výstavy prác tematicky zamera-
né podľa sviatkov a období. Na 
Veľkú noc vyzdobili brezy pred 
Obecným úradom kraslicami. 
Asi  ich najkrajšou aktivitou 
býva na Vianoce živý Betlehem, 
pri ktorom sa ľudia vychádza-
júci po omši z kostola zastavujú 

a malé detičky spievajú koledy. 
Nezabúdajú na jubilantov zo 
svojich radov a pri príležitosti 
mesiaca úcty k starším orga-
nizujú slávnostné posedenie, 
kde medzi nich zavíta aj pani 
starostka. Spoluprácu s ňou si 
dôchodkyne chvália. Sú vďačné 
za dotáciu, s prispením ktorej 
chodia aj na výlety. Navštívili 
Bojnice, Ostrihom, Viedenské a 
Budapeštianske vianočné trhy a 
dvakrát do roka si zájdu za kul-
túrou do nitrianskeho divadla. 
Kýrski dôchodcovia boli na púti 
v Novej Vsi nad Žitavou a neraz 
si spolu opekajú v prírode alebo 
navaria guláš. Žijú aktívne, až 
má človek chuť sa stať členom 
ich organizácie a prežívať spolu 
s nimi aktívnu jeseň života, 
plnú spolupatričnosti a dobrého 
ľudského spolunažívania. 

- Mária Derďaková – 

19. november 2016 sa do kalendára obyvate-
ľov Veľkého Kýru zapísal červeným písmom.  
Jubilejné, 20. výročie tanečného folklórneho 
súboru Mórinca oslavovali všetky generácie. 
Kultúrny dom sa zaplnil do posledného 

miesta. Nechýbalo ani vzrušenie, veď bývalí 
a súčasní členovia súboru sa na slávnostný 
program chystali niekoľko mesiacov.
Pri príležitosti jubilea predstavili širokej verej-
nosti aj svoje kroje, v ktorých po prvýkrát aj 

vystúpili. Kroje sa podarilo vyrobiť na základe 
fotografií pochádzajúcich z 20-tych rokov 
minulého storočia. Pani krajčírka, Betka Gye-
pesová z Dolných Obdokoviec, nemala ľahkú 
úlohu pri šití krojov, keďže pracovať mohla 
len na základe fotografií. Veríme, že hodno-
ta, ktorú sa nám podarilo vytvoriť aj vďaka 
finančnej podpore Združenia maďarských 
rodičov na Slovensku, ZO Veľký Kýr a Nadácie 
Gábora Betlhena, zostane v našej obci navždy 
zachovaná. 
Tanečný súbor funguje od svojho založenia 
popri Obecnom úrade vo Veľkom Kýre. V sú-
časnosti pod vedením Alžbety Szárazovej. Pre 
malých tanečníkov je tu už niekoľko rokov, v 
rámci základnej školy, tanečný krúžok, ktorý 
vedie Mgr. Silvia Szabová. 
Pri zostavení slávnostného programu nám 
veľkú pomoc poskytli Szente János, Hutura 
Beáta a Molnár Bálint z Budapešti, ktorí sú 
súčasnými tanečnými inštruktormi súboru. 
V rámci slávnostného jubilejného programu 
sa okrem súboru Mórinca na pódiu predsta-
vili aj zmiešaný spevácky zbor Csemadoku a 
citarový súbor z Veľkého Kýru. Po programe 
sa k členom oslavujúceho súboru prihovorila 

pokračovanie na str. 6.
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starostka obce Judita Valašková. Každého člena súboru pre-
kvapila pamätným listom a vecným darom. Ani pozvaní hostia 
neprišli s prázdnymi rukami. Oslavujúci jubilanti dostali dar 
aj od spoločnosti Bonsens a od Primetime Production. Vďaka 
Attilovi Birkusovi bol po slávnostnom programe premietnutý 
krátky film zostavený z fotografií uplynulých 20-tich rokov. 
Za ozvučenie podujatia patrí vďaka Róbertovi Mészárosovi a 
Vojtechovi Szárazovi. 
Slávnostná atmosféra sa po večeri stupňovala v tanečnom dome, 
kde do tanca hrala skupina, tak ako aj počas slávnostného 
programu, Békás Banda. 
Honorár pre hudobníkov bol hradený z dotácie, ktorú získala 
MO Csemadoku. Organizátori ďakujú aj spoločnosti Velkeer za 
podporu. Záštitu nad podujatím prevzala samospráva obce Veľ-
ký Kýr a Nitriansky samosprávny kraj. Úspešnú a nezabudnuteľ-
nú atmosféru sa podarilo vyčariť aj vďaka finančnej podpore a 
nezištnej pomoci rodičov členov súboru. Patrí im vďaka!

Poľovníci vo Veľkom Kýre chránia prírodu

„Kto už raz bol na plese, väčšinou príde opäť“, hovorí tajomník združenia Tibor Krajč.

Poľovníc-
ke zdru-
ženie 
HUBERT 
Veľký 
Kýr bolo 
založené 
v roku 
1948. Síce 
už pred 2. 
svetovou 
vojnou 
sa v 

katastri obce poľovalo, ale poľov-
níctvo malo výrazne súkromný 
charakter. Majetnejší jednotlivci 
si prenajali veľké časti chotára 
a lovili zver podľa vtedy plat-
ných pravidiel. Po vojne nastalo 
obdobie kolektivizácie poľnohos-
podárstva a prírodné podmienky 
pre divo žijúcu zver  ako aj rozvoj 
poľovníctva sa  postupne začali 
meniť.
V minulosti skladba extravilánu 
obce bola vhodná pre množstvo 
druhov voľne žijúcej zveriny: za-
jac poľný, bažant poľný, prepelica 

poľná, srnčia a diviačia zver, kači-
ca divá, líška a rôznorodé vtáctvo. 
Poľnohospodársky obrábané 
plochy v hojnom počte dopĺňali 
plochy s ideálnym prostredím pre 
túto zver. Ale tlmenie jednotli-
vých druhov zveri kvôli znižo-
vaniu škôd na poľnohospodár-
skych produktoch, chemizácia a 
likvidácia odvodňovacích kanálov 
spôsobili, že kýrski poľovníci sa 
v súčasnosti viac venujú ochrane 
zveri a prostredia, ako poľovač-
kám. Tie sa stávajú už iba akousi 
symbolickou spomienkou na 
zašlú slávu veľkých poľovačiek v 
minulosti. „Zakladáme políčka 
s plodinami vhodnými pre zver, 
prikrmujeme, zbierame odpadky, 
ktoré občania napriek zákazu vy-
vážajú častokrát  do odľahlejších 
častí revíru,“ hovorí tajomník 
združenia Tibor Krajč. Predse-
dom je Robert Szórád a poľovníc-
ke združenie Hubert vo Veľkom 
Kýre má v súčasnosti 32 členov. 
Poľovníci sa stretávajú na spoloč-
ných akciách, akými sú brigády, 

spoločné kŕmenie a napájanie 
zveri, alebo na pravidelných 
členských schôdzach. Duchovnú 
oporu si poľovníci zabezpečujú 
tradičnými stretnutiami pri soche 
sv. Huberta, ktorý je patrónom 
poľovníkov. Samozrejmosťou je aj 
ich účasť na akciách organizova-
ných obcou. Na činnosť združe-
nia, získavajú financie organizo-
vaním tradičných plesov, varením 
poľovníckeho guláša na obecných 
akciách a vyberaním príspevkov 
od členov PZ. Okrem toho dostá-
vajú aj dotáciu od obce. 
Kýrski poľovníci vedia, že ak 

si nebudeme prírodu chrániť, 
nebudú trpieť iba zvieratá, ale aj 
my ľudia. Preto vylepšujú výzor 
chotára, udržujú voľne žijúcu zver 
v revíri, znižujú stavy škodnej, 
udržujú poriadok v revíri a 
chránia životné prostredie pre 
ďalšie budúce generácie občanov 
obce. Poľovníci majú svoj pozdrav 
„Lovu zdar“. Ale po rozhovore s 
tajomníkom PZ HUBERT Veľký 
Kýr Tiborom Krajčom napadne 
človeka myšlienka, žeby to skôr 
malo byť „Ochrane prírody zdar“.

Mária Derďaková

Plesy sú akýmsi vyvrcholením celoročnej činnosti každej  spoločen-
skej organizácie. Výnimkou nie je ani Poľovnícke združenie Hubert 
vo Veľkom Kýre, ktoré začiatkom roka 2017 zorganizovalo už štvrtý 
ročník poľovníckeho plesu. 
Cieľom ich úplne prvého plesu bolo vytvoriť pre členov PZ Hubert 
príležitosť zabaviť sa spolu s rodinnými príslušníkmi a priateľmi. 
Vtedy ešte netušili, že práve ich ples sa stane výbornou príležitos-
ťou plesať v poľovníckom prostredí, ochutnať jedlá z diviny, vypiť 
si kvalitné vína a zatancovať si na dobrú hudbu. A tak sa okruh 
plesajúcich rozšíril aj na hostí zo širokého okolia. Záujem o ples je 
veľký. „Kto už raz bol na plese väčšinou príde opäť“, hovorí tajom-
ník združenia Tibor Krajč. Možno je to spôsobené kulinárskymi 
špecialitami, ktoré sa na plese podávajú. Tento rok to bola bažantia 
polievka a mäso z diviny. Lákadlom je určite aj bohatá tombola, v 
ktorej nechýbajú úlovky domácich poľovníkov. 
Priemerný počet účastníkov plesu býva okolo 140 a výťažok z tom-
boly používa združenie na svoju činnosť. Hudobnú produkciu na 
plese zvyčajne zabezpečujú kombináciou hranej a reprodukovanej 
hudby. Začínali skromne s malou skupinou a počas tohtoročného 
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Hokejový klub HC KEER

plesu im už do tanca hral známy DJ Čeku z Komárna. Ceny do 
tomboly pri prvom plese si financovali členovia organizačného 
výboru sami. Neskôr sa im podarilo získať aj zopár sponzorov, 
ktorým sú poľovníci zaviazaní. Okrem sponzorov sú poľovníci 
vďační hlavne svojim životným partnerkám a ich priateľkám, 
ktoré im významne pomáhajú pri prípravách plesu. Vytvára sa tak 
veľa priateľských vzťahov a samotný duch priateľstva sa vznáša 
v prekrásne vyzdobenej sále kultúrneho domu, čo prispieva k 
slávnostnej a príjemnej atmosfére poľovníckeho plesu. 

Mária Derďaková

História ľadového hokeja vo Veľkom 
Kýre siaha do začiatku 20. storočia, kedy 
sa Kýrania korčuľovali na miestnych 
prírodných klziskách. Láska k hokeju sa 

preniesla aj do súčasnosti a v roku 2008 
partia miestnych hokejových nadšencov, 
medzi ktorých patrili: Radoslav Dubický, 
Mário Čebík, Miroslav Lendel, Štefan 
Rampaško, Boris Banás, Zsolt a Marián 
Verešoví, začala organizovať pravidelné 
hokejové tréningy na zimnom štadióne 
v Nových Zámkoch. Popri hre mladým 
hokejistom skrsla v hlavách myšlienka na 
založenie oficiálneho hokejového klubu, 
aby mohli hrávať zápasy s inými ama-
térskymi klubmi. Zmodernizovali názov 
obce a klub dostal názov HC KEER. Na-
vrhli si svoje logo - kačicu v rímskej pril-
be. Kačica symbolicky predstavuje ľadovú 
plochu na nádrži Kačín, kde zakladatelia  
začínali s hokejom. Rímska prilba pouka-
zuje na archeologický nález pozostatkov 
rímskej strážnej veže na území obce. 
Svoju klubovú základňu majú  hokejisti v 
Malokýrskom Pub-e, v ktorom sa konajú 

všetky stretnutia členov. V 
súčasnosti má HC KEER 20 stálych 
členov z obce a z okolia. Okrem nich si 
občas prídu zahrať aj rekreační hokejisti, 

pretože povesť dobrého klubu sa dostala 
do povedomia v celom regióne. Po úspeš-
ných umiestneniach v predchádzajúcich 
sezónach v 2. nitrianskej amatérskej lige, 
momentálne hrajú 3. ligu. Najúspešnejšiu 
sezónu mali v r. 2015/2016, kedy sa HC 
KEER umiestnil na 3. mieste a postú-
pil do play off súťaže. Priateľské zápasy 
hrávajú dedinskí hokejisti aj so súpermi 
z miest, ako sú Nitra, Trenčín, či Prie-
vidza. Nezabudnuteľné sú pre nich zápasy 
proti MHK Zlaté Moravce, niekdajším 
účastníkom 2. Slovenskej hokejovej ligy, 
ktorým boli viac než vyrovnaným súpe-
rom. V roku 2017 plánujú pridať tréningy 
zamerané na taktickú prípravu mužstva 
vedenú bývalými profesionálnymi hráč-
mi hokeja. 
Hokej je hra náročná na financie. Klub 
svoju činnosť čiastočne financuje z 
členských príspevkov a dotáciou od obce. 

Vďaka ústretovosti pani starostky Judity 
Valaškovej a obecného zastupiteľstva sa 
hokejistom podarilo zrealizovať mnohé 
športové podujatia a zakúpiť množstvo 

športových pomôcok. 
Podporujú ich aj miestni 
podnikatelia: Malokýr-
sky Pub Rolanda Böjtösa, 
Priemyselný tovar Miloša 
Miškoviča, Záhradkárske 
potreby Štefana Kováča, 
Rolanda Kóňa, ale aj mnohí 
ďalší fanúšikovia a nadšenci 
hokeja. Hokejisti podporu 
zúročujú napríklad aj v po-
dobe ľadovej plochy, ktorú 
v zime vytvorili v areáli 
futbalového klubu nielen 
pre seba, ale aj pre širokú 
verejnosť. Hokejisti na nej 
zorganizovali miniturnaj, 
aby motivovali k hokeju 
spoluobčanov a hlavne 
deti. Projekt umelej ľadovej 
plochy mal veľký úspech a 
klub ho plánuje zopakovať. 

Okrem toho HC KEER spolupracuje s 
miestnym klubom hokejbalistov, ktorým 
pomáha pri organizovaní ich turnajov. A 
tak je to správne. Veď šport a priateľská 
spolupráca patria k sebe.

- Mária Derďaková-
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Naši jubilanti v roku 2016

UVÍTALI SME NAŠE DETIČKY, NARODENÉ V ROKU 2016, DO ŽIVOTA

pripravila: 
Ing. Simona Švajdová

65-roční
Vereš Alexander, JUDr.
Kováč Pavol, Ing.
Kováčová Eva
Kóňová Mária
Máté Ladislav
Krizsanová Zlatica
Malúch Ján
Janík Jozef
Mészáros Ľudovít
Veresová Vlasta
Redecký Štefan
Jóčik Ján
Čebíková Mária
Dojčán František
Hrušková Marta
Mráziková Mária
Lázárová Alžbeta
Miškovič Štefan
Kozlík Štefan
Szárazová Emerencia
Trvalcová Mária
Szárazová Mária
Straňák Alexander
Pintérová Otília
Palkovič Ladislav

Dojčán Jozef
Földesi Imrich
Javorčík Alexander
Sárazová Magdaléna
Vašš Alexander
Mészároš Ladislav
Janíková Žofia
Száraz Peter
Gáhy Ladislav
Szabóová Mária
Janyíková Otília
Vrtáková Mária
Hrbatý Jozef
Szőkeová Žofia
Ballayová Zuzana
Ťapušová Lidia
Sládičeková Žofia
Szabó Jozef
Križanová Blanka
Malá Katarína
Száraz Alexander
Ballay Tibor
Mészáros František
Holubová Eva
Kántorová Katarína
Banyár Jozef

70-roční
Cseri Teodor
Herencsár František
Križan Juraj
Hovancseková Helena
Fialová Mária
Szabóová Etela
Mészáros František
Havlasová Eva
Szabó Štefan
Száraz Pavel
Verešová Edita
Šimonová Magda
Brezíková Mária
Veresová Otília
Lázár Jozef
Bálintová Lýdia
Szőke Juraj
Sáraz Vojtech
Malý Vojtech
Peternaiová Zuzana
Černáková Estera

75-roční
Krizsanová Mária
Verešová Lýdia

Palkovics Žofia
Szárazová Eva
Sládeček Milan
Szénási Pavel
Krizsan Zoltán
Kaderábeková Rozália
Böjtös Vojtech, Ing.
Morvay Alexander
Smatanová Helena
Száraz Benedek
Bálintová Valéria
Malý Alexander
Cserman Alexej
Bóbová Klára
Vančíková Gizella
Čepediová Gizela
Fiala Tibor
Harcsa Jozef
Szárazová Helena
Kántorová Priska

80-roční
Kazánová Margita
Veresová Mária
Szárazová Mária
Dojčanová Gizela

Sládečková Margita
Kónyová Otília
Szabová Mária
Mihalíková Ľudmila
Lőrinczová Alžbeta
Szárazová Elena
Valašková Otília
Szabová Lýdia
Szárazová Emerencia
Száraz Jozef
Bohumel Michal

85-roční
Száraz Michal
Szomor Michal
Križanová Mária
Szárazová Alžbeta
Postbügelová Helena
Sztranyáková Jolana
Száraz Jozef
Sládičeková Emília
Javorčíková Irena

Jubilánsaink a 2016-os évben

Feldolgozta:
Ing. Simona Švajdová

65 évesek
Vereš Alexander, JUDr.
Kováč Pavol, Ing.
Kováčová Eva
Kóňová Mária
Máté Ladislav
Krizsanová Zlatica
Malúch Ján
Janík Jozef
Mészáros Ľudovít
Veresová Vlasta
Redecký Štefan
Jóčik Ján
Čebíková Mária
Dojčán František
Hrušková Marta
Mráziková Mária
Lázárová Alžbeta
Miškovič Štefan
Kozlík Štefan
Szárazová Emerencia
Trvalcová Mária
Szárazová Mária
Straňák Alexander
Pintérová Otília
Palkovič Ladislav

Dojčán Jozef
Földesi Imrich
Javorčík Alexander
Sárazová Magdaléna
Vašš Alexander
Mészároš Ladislav
Janíková Žofi a
Száraz Peter
Gáhy Ladislav
Szabóová Mária
Janyíková Otília
Vrtáková Mária
Hrbatý Jozef
Szőkeová Žofi a
Ballayová Zuzana
Ťapušová Lidia
Sládičeková Žofi a
Szabó Jozef
Križanová Blanka
Malá Katarína
Száraz Alexander
Ballay Tibor
Mészáros František
Holubová Eva
Kántorová Katarína
Banyár Jozef

70 évesek
Cseri Teodor
Herencsár František
Križan Juraj
Hovancseková Helena
Fialová Mária
Szabóová Etela
Mészáros František
Havlasová Eva
Szabó Štefan
Száraz Pavel
Verešová Edita
Šimonová Magda
Brezíková Mária
Veresová Otília
Lázár Jozef
Bálintová Lýdia
Szőke Juraj
Sáraz Vojtech
Malý Vojtech
Peternaiová Zuzana
Černáková Estera

75 évesek
Krizsanová Mária
Verešová Lýdia

Palkovics Žofi a
Szárazová Eva
Sládeček Milan
Szénási Pavel
Krizsan Zoltán
Kaderábeková Rozália
Böjtös Vojtech, Ing.
Morvay Alexander
Smatanová Helena
Száraz Benedek
Bálintová Valéria
Malý Alexander
Cserman Alexej
Bóbová Klára
Vančíková Gizella
Čepediová Gizela
Fiala Tibor
Harcsa Jozef
Szárazová Helena
Kántorová Priska

80 évesek
Kazánová Margita
Veresová Mária
Szárazová Mária
Dojčanová Gizela

Sládečková Margita
Kónyová Otília
Szabová Mária
Mihalíková Ľudmila
Lőrinczová Alžbeta
Szárazová Elena
Valašková Otília
Szabová Lýdia
Szárazová Emerencia
Száraz Jozef
Bohumel Michal

85 évesek
Száraz Michal
Szomor Michal
Križanová Mária
Szárazová Alžbeta
Postbügelová Helena
Sztranyáková Jolana
Száraz Jozef
Sládičeková Emília
Javorčíková Irena

A 2016-ban született babákat köszöntöttük A karácsonyi ünnepek után, 2016. december 28-án a kis kultúrházban köszöntöttük a 2016-ban született babákat. A jelenlévőket a polgármes-
ter üdvözölte, beszédét a helyi óvodások rövid kultúrműsora követte. Végül a szülők virágot, ajándékot és a község költségvetéséből erre a célra 
elkülönített pénzbeli támogatást kaptak. 2016-ban 30 baba született a faluban, 15 kislány és 15 kisfi ú. Emlékként a szülők a fényképen kívül beírták 
nevüket a község emlékkönyvébe is az alábbi mottó alá: „A szeretet az élet legnagyobb ajándéka – és annak gyümölcsei, a gyermekek biztosít-
ják halhatatlanságunkat.”
Kristián Kováč, nar. 12/2015, szül. Alica Kováčová - Mgr. Kristián Kováč
Hugo Tehel, nar. 1/2016, szül. Rebeka Kmetyová - Juraj Tehel
Melany Mészárosová, nar. 1/2016, szül. Mgr. Diana Mészárosová- Mgr. Patrik Mészáros
Erik Geday, nar. 2/2016, szül. Katarína Gedayová -Erik Geday
Xénia Pavlovič, nar. 2/2016, szül. Lívia Pavlovič - Ľudovít Pavlovič
Damian Száraz, nar. 3/2016, szül. Mariana Szárazová - Csaba Száraz
Nikolas Raučina, nar. 3/2016, szül. Beáta Raučinová- Marek Raučina
Adam Száraz, nar. 3/2016, szül. Angelika Szárazová - Peter Száraz
Peter Turaz, nar. 3/2016, szül. Jolana Porubská – Peter Turaz
Nela Lörinczová, nar. 4/2016, szül. Monika Lörinczová – Radoslav Lörincz
Natália Malá, nar.4/2016, szül. Réka Malá- Peter Malý
Dominika Vašová, nar.5/2016, szül. Lenka Vašová- Kornel Vaš
Richard Mészáros, nar.5/2016, szül. Katarína Szárazová - Peter Meszáros
Adam Dojcsán, nar.5/2016, szül. Ing. Janka Dojcsánová - Ing. Ladislav Dojcsán
Damian Krizsan, nar. 5/2016, szül. Lenka Krizsanová – Attila Krizsan
Sára Tlacháčová, nar. 6/2016, szül. Soňa Slováková- František Tlacháč
Melissza Szőkeová, nar. 6/2016, szül. Zlatica Szőkeová – Róbert Szőke
Nina Jančárová, nar. 7/2016, szül. Martina Podhradská- Milan Jančár
Alexandra Danišová, nar. 7/2016, szül. Andrea Kuszalová- Róbert Daniš
Emma Birkušová, nar. 8/2016, szül. Gabriela Birkušová- Attila Birkuš
Veronika Straňáková, nar. 8/2016, szül. Bc. Veronika Straňáková – Jozef Straňák
Petra Simoneková, nar. 8/2016, szül. Annamária Šebíková- Peter Simonek
Wiliam Melo, nar. 8/2016, szül. Ivana Melová- Lukáš Melo
Natália Kóšová, nar. 9/2016, szül. Andrea Kóšová- Mário Kóša
Lilly Vaššová, nar. 9/2016, szül. Mgr. Lucia Pakšiová- Ing. Igor Vašš
Dárius Rampaško, nar. 9/2016, szül. Denisa Šebíková- Dalibor Rampaško
Lukáš Vrančík, nar.10/2017, szül. Rozália Danóciová- Juraj Vrančík
Nikola Melišová, nar.10/2017, szül. Beáta Janíková- Radoslav Meliš
Sebastian Krehák, nar. 10/2017, szül. Monika Chlubnová – Marek Krehák
Jaroslav Trnka, nar. 11/2017, szül. Mária Baňárová- Jaroslav Trnka

Nagykér infó 8

V povianočnom čase sa minulý rok 28. decembra 2016 uskutočnilo v malom kultúrnom dome uvítanie detí do života narodených v roku 2016. 
Začiatok sprevádzal príhovor pani starostky, po ktorom nasledoval krátky kultúrny program v podaní detí z materskej školy a následne boli 
odovzdané prítomným rodičom detí kvietky, vecný dar a hotovosť vyhradená z obecného rozpočtu. Celkový počet detičiek narodených za rok 
2016 bol 30, z čoho tvorili presnú polovicu chlapci a druhú dievčatá. Na pamiatku sa okrem fotografie prítomní rodičia detí podpísali pod heslo – 
„Láska je najväčším darom života a jej plody- DETI, zaisťujú nám nesmrteľnosť“, ktoré je uvedené v pamätnej knihe obce.

Kristián Kováč, nar. 12/2015, rod. Alica Kováčová - Mgr. Kristián Kováč
Hugo Tehel, nar. 1/2016, rod. Rebeka Kmetyová - Juraj Tehel
Melany Mészárosová, nar. 1/2016, rod. Mgr. Diana Mészárosová- Mgr. Patrik Mészáros
Erik Geday, nar. 2/2016, rod. Katarína Gedayová -Erik Geday
Xénia Pavlovič, nar. 2/2016, rod. Lívia Pavlovič - Ľudovít Pavlovič
Damian Száraz, nar. 3/2016, rod. Mariana Szárazová - Csaba Száraz
Nikolas Raučina, nar. 3/2016, rod. Beáta Raučinová- Marek Raučina
Adam Száraz, nar. 3/2016, rod. Angelika Szárazová - Peter Száraz
Peter Turaz, nar. 3/2016, rod. Jolana Porubská – Peter Turaz
Nela Lörinczová, nar. 4/2016, rod. Monika Lörinczová – Radoslav Lörincz
Natália Malá, nar.4/2016, rod. Réka Malá- Peter Malý
Dominika Vašová, nar.5/2016, rod. Lenka Vašová- Kornel Vaš
Richard Mészáros, nar.5/2016, rod. Katarína Szárazová - Peter Meszáros
Adam Dojcsán, nar.5/2016, rod. Ing. Janka Dojcsánová - Ing. Ladislav Dojcsán
Damian Krizsan, nar. 5/2016, rod. Lenka Krizsanová – Attila Krizsan
Sára Tlacháčová, nar. 6/2016, rod. Soňa Slováková- František Tlacháč
Melissza Szőkeová, nar. 6/2016, rod. Zlatica Szőkeová – Róbert Szőke
Nina Jančárová, nar. 7/2016, rod. Martina Podhradská- Milan Jančár
Alexandra Danišová, nar. 7/2016, rod. Andrea Kuszalová- Róbert Daniš
Emma Birkušová, nar. 8/2016, rod. Gabriela Birkušová- Attila Birkuš
Veronika Straňáková, nar. 8/2016, rod. Bc. Veronika Straňáková – Jozef Straňák
Petra Simoneková, nar. 8/2016, rod. Annamária Šebíková- Peter Simonek
Wiliam Melo, nar. 8/2016, rod. Ivana Melová- Lukáš Melo
Natália Kóšová, nar. 9/2016, rod. Andrea Kóšová- Mário Kóša
Lilly Vaššová, nar. 9/2016, rod. Mgr. Lucia Pakšiová- Ing. Igor Vašš
Dárius Rampaško, nar. 9/2016, rod. Denisa Šebíková- Dalibor Rampaško
Lukáš Vrančík, nar.10/2017, rod. Rozália Danóciová- Juraj Vrančík
Nikola Melišová, nar.10/2017, rod. Beáta Janíková- Radoslav Meliš
Sebastian Krehák, nar. 10/2017, rod. Monika Chlubnová – Marek Krehák
Jaroslav Trnka, nar. 11/2017, rod. Mária Baňárová- Jaroslav Trnka
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A SIKERES FARSANGI  
DISZNÓTOR UTÁN  

VÁRJUK A KÖVETKEZŐT!
Valaha a disznóvágás, legfőképp a falvakban hozzátartozott 
a családok életéhez. A mai felgyorsult és modern világban 
azonban ez a tradíció egyre inkább múlófélben van. Szeret-
tük volna felmenőink hagyományát felidézni, ezért február 
25-én farsangi disznóvágást tartottunk. A szervezést a he-
lyi önkormányzat vállalta fel ügyes kezű szakemberekkel 
karöltve – hentessel, szakáccsal és a helyi községi hivatal 

munkatársaival. 
A kora reggeltől tartó 214 kilós „malacka“ feldarabolását 
bárki megtekinthette a nagy kultúrház előtt. A nők hagy-
mát, foghagymát pucoltak és rizst készítettek 
elő, míg a férfiak dolga a hús feldolgozása volt. 
Metélték a tepertőnek szánt szalonnát, darál-
ták a húst a kolbásznak, főttek a belsőségek 
a hurkába és mosták a káposztalevesbe való 
savanyú káposztát. Illatozott az egész kultúr-
ház és környéke. Közben régi disznóvágások 
történeteit idézték fel a jelenlévők. A finomsá-
gok kóstolója 17.00 órakor kezdődött, ekkorra 
a nagy kultúrház megtelt. A látogatók ingyen 
kóstolhatták a finom disznótoros fogásokat 
– káposztát, kolbászt, hurkát, töpörtyűt és a 

kolduskását. Az esemény nagyszerű hangulatát reprodu-
kált népzene fokozta. A disznótor remek alkalom volt az 
ismerősökkel, barátokkal való találkozásra és beszélgetésre.  
A rendezvénynek rendkívül jó volt a visszhangja a lakosok 
közt és éppen ezért bízunk abban, hogy jövőre lesz folyta-
tás. Ugyanúgy reméljük, hogy a disznótoros ínyencségeket 
is megkóstolták, amelyek helyi receptek alapján készültek. 
Egyúttal köszönjünk mindenkinek, aki segítette a disznó-

tor megszervezését.
Feldolgozták: Ing. Simona Švajdová a Angelika Szárazová



Mivel kiadványunk új 
száma ez első negyedév 
elteltével jelenik meg, 
engedjék meg, hogy 
röviden összefoglaljam 
az elmúlt időszakot. 
A jelenleg érvényben 
levő falugazdálkodással 
kapcsolatos 426 törvény 
között eligazodni nem 
egyszerű, ahány ember-
annyi nézőpont lehet. 
Községünk a 2016-os 
évet pozitív pénzügyi 
eredménnyel zárta, a 
saját költségvetéséből 
fedezett tavalyi 
beruházások összege 
meghaladja a 200.000 
eurót. Ezenkívül 
felhasználtuk azt 

a 8000 EUR támogatást is, amelyet a pénzügyminisztériumtól 
szereztünk a temetőárok letakarására. Támogatást nyertünk 
a Nyitra Megyei Önkormányzattól is 1.200 euró értékben, amelyet 
kulturális- és sportesemény rendezésére használhattunk fel, 
valamint az Enviromentális Alaptól 17.650 eurós támogatást 
kaptunk a Kiskéri utcában levő illegális szemétlerakat eltávolítására. 
A környezetvédelmi minisztérium által meghirdetett pályázatban 
is sikeres volt községünk, 371.950,00 EUR támogatást nyertünk 
a kacsíni gyűjtőudvar fejlesztésére. A projektösszeg a gyűjtőudvar 
kerítésének és kamerarendszerének kiépítésére, ökologikus WC, úti 
mérleg, konténerszállító és gyűjtőkonténerek beszerzésére, valamint 
a szelektálás népszerűsítésére irányuló oktatásra lesz felhasználva.  
A tavaszi szünidő alatt lecseréltük az alapiskola B pavilonjának összes 
ajtaját és ablakát, amit az oktatásügyi minisztérium  47.712,00  eurós 

támogatásából kiviteleztük.  
Az idei évre 12 különböző kérvényünk és pályázatunk van beadva:   
- a Nyitra Megyei Önkormányzathoz kisebb pályázatot nyújtottunk be 

sport, - kultúra – és idegenforgalmi céljaink támogatására, 
- az Ekopolis Nadációnál a kultúrpark modernizálására adtunk be 

kisebb  pályázatot, 
- az Environmentális Alap háztartásaink részére kérvényeztük kerti- 

és háztartási hulladék komposztálására alkalmas komposztálók 
vásárlását, valamint a márciusi hónapban kérvényeztük egy nagy 
projekt keretén belül a községi hivatal régi épületének felújítását, 

- Szlovák Kormányhivatal által kiírt kisebbségi pályázatából a falunap 
lebonyolítására adtuk be pályázatunkat, 

- első alkalommal pályázott a község a Magyarországi Bethlen Gábor 
Alaphoz a leendő 

   faluház tetejének felújítására, valamint az új temetőben lévő I. és II. 
világháborús emlékmű környékének felújítására,  

-  a Cedron - Nitrava mikrorégió által kis pályázatot nyújtottunk be 
a Szt. István szobor felújítására és letakarására,

-  márciusban nyújtottuk be a pályázati anyagunkat az alapiskola nyelvi 
és kémia-biológiai szaktantermeinek kialakítására földművelési és 
vidékfejlesztési minisztériumba,

- az alapiskola étkezdéjét a  környezetvédelmi minisztérium által 
kiírt pályázatból szeretnénk  felújítani és előkészített pályázati 
anyaggal várjuk a  belügyminisztérium kiírását a község 
kamerarendszerének kiépítésére. Ezenkívül tervezzük még felújítani 
az iskola B pavilonjának a szociális helységeit is, amire az Iskolaügyi 
minisztérium támogatását kívánjuk megpályázni.

Az elmúlt évet sikeresnek tartom, mivel bebizonyosodott, hogy 
érdemes pályázatokat beadni. Segítségükkel olyan pénzforrásokhoz 
jut a falu, amelyek lehetővé teszik azon terveink kivitelezését is, 
amelyeket saját költségvetésből nem tudnánk véghezvinni. Ezúton 
köszönöm mindenkinek, aki hozzájárult pályázataink sikerességéhez 
és megvalósításához és kívánom, hogy az új pályázatok elbírálásánál 
a 2017-es évben hasonlóan sikeresek legyünk. 

Ing. Judita Valašková, Nagykér polgármestere

„Az elmúlt évet sikeresnek tartom, mivel bebizonyosodott, hogy érdemes 
pályázatokat beadni. Segítségükkel olyan pénzforrásokhoz jut a falu, amelyek 

lehetővé teszik azon terveink kivitelezését is, amelyeket  saját költségvetésből nem 
tudnánk véghezvinni,“ mondta Ing. Judita Valašková, Nagykér polgármestere.

Emerencia Pospigelová már 
39 éve tevékenykedik az 
iskolaügyben, mindvégig 
szülőfalujában Nagykéren. 
25 éve áll az óvoda élén.
Emerencia Pospigelová 
elmondta:
Az óvoda hivatalosan 2005. 
szeptember 1-jén vált a ZŠ 
s MŠ - Alapiskola és Óvoda, 
Iskola utca 7 Nagykér részévé, 
mely a község fenntartása alá 
tartozik. 
2010 szeptemberében 
költözött az óvoda az iskola 
felújított épületébe, mely 
az Iskola utca 7 cím alatt 
székel. A rekonsrukciót 
európai úniós támogatásból 
sikerült megvalósítani. 
Az óvoda helyiségei az 
A pavilonban, a földszinten 

találhatóak. Három osztály 
van itt, mely egész napos 
nevelést biztosít, szlovák és 
magyar nyelven. Az iskola 

és óvoda minden szükséges 
előírásnak megfelel. Az 
óvodai osztályok nagysága 
a gyerekek számához mért. 

Minden osztálynak 
saját mellékhelyisége 
és hálószobája van, 
továbbá ruhatár és 
közös tornaterem 
van. 
Az óvodát 3-6 éves 
gyerekek látogatják. 
Három osztálya 
van, s összesen 64 
óvodás gyerek. A 
„Katicabogarak“ 
osztályában 3-4 éves 
gyerekek vannak, a 
„Méhecskék“-et 5-6 
évesek látogatják. A 
„Lepkék“ osztályába 
3-6 éves gyerkőcök 

vannak, melyeknek a nevelési 
nyelvük a magyar. Az óvoda 
egész napos szolgáltatást 
nyújt. Az óvoda látogatása 
néhány évig tart, vagy legalább 
egy évig az iskolába iratkozás 
előtt. 
Az óvodának 8 alkalmazottja 
van, hat szakképzett 
pedagógus, valamint egy 
szakácsnő és egy takarítónő. 
A 245/2008-as nevelési és 
oktatási jogszabály értelmében 
az óvoda olyan oktatási 
intézmény, melynek utolsó 
osztályának látogatásával 
a gyerek elsajátítja a szükséges 
ismereteket az iskolába való 
sikeres belépéshez. Az óvoda 
a gyerekek részére szolgáló 
intézmény – biztosítva 
ezzel a szociális kapcsolatok 

 „Nagyon jó az együttműködés a nagykéri óvoda és a 
polgármester, valamint a képviselők és a szülők közt,”  
mondta Emerencia Pospigelová, az iskola óvodai részlegéért felelős igazgatóhelyettese.
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kialakítását a korabeliekkel, 
továbbá biztosítja az új 
élményekből szerzett örömet, 
játékos tanulást, valamint 
megtanítja hasznosítani 
a megtanultakat, kiindulva az 
alkotó – humán nevelésből 
és a pozitív kapcsolatokból 
magukkal és másokkal 
szemben. 
Az óvoda nevelési és 
oktatási intézmény pontosan 
meghatározott nevelési 
és oktatási rendszerrel. 
A nevelés és oktatás Az 
állami oktatási program 
alapján folyik, mely alapján 
készül Az iskolai oktatási 
program. A mi iskolánk 

oktatási programja a Játszunk 
és növekedük címet viseli – 
célja a gyerek egyéniségének 
fejlesztése, az emberekhez, 
környezetéhez, családjához, 
természethez, emberi 
munkához, egészséghez, 
világhoz, történelemhez, 
hagyományokhoz való 
érzelmi beállítottságának 
csiszolása. Az óvoda további 
célja elsajátítani a tanulási 
képességek fejlesztését és 
ezáltal művelődni egy életen 
át.
2016-ban sikeresen 
pályáztunk a Volkswagen 
Slovakia Alapítványnál a 
„Biztonságosan az utakon 

Fíhával“ projekttel, így 
egy közlekedési pályát 
sikerült létrehoznunk. 
154 óvoda versenyzett 
a támogatásért, amelyek 
közül 20 járt sikerrel. Erre 
méltán büszkék is vagyunk. 
A közlekedési pályára így 
2 344, 40 eurót kaptunk. 
A pénzösszegből közlekedési 
eszközöket, táblákat és 
más segédeszközöket 
vásároltunk, melyeket 
nevelési célokra használunk 

fel úgy az udvaron, mint 
bent az óvoda falai közt 
egyaránt. A közlekedési 
pályát 2016. szeptember 21-
én adtuk át ünnepélyesen. 

Az átadáson sokan részt 
vettek - az Érsekújvári 
Közlekedési Rendészet 
küldöttsége, a Nyitrai Kerületi 
Rendőrfőkapitányság szóvivői, 
a község polgármestere és 
képviselői, az állami iskolai 
felügyelőség tagjai, a helyi 
tűzoltóság, támogatóink és 
a szülők. A gyerekeknek ez 
egy feledhetetlen élmény 
volt, és így elértük célunkat. 
Köszönet a segítségért 

a szülőknek és mindenkinek, 
aki bármilyen módon 
hozzájárult a pálya 
létrehozásához. 

feldolgozta: szerkesztőség

A község 2016-ban sem 
feledkezett meg jubilánsairól
Ahogy Pavel Kosorin is mondta: Ha a szeretet reálisan is része az 
életünknek, akkor az örök élet sem illúzió. E gondolat jegyében, mely 
a falu emlékkönyvébe is bekerült, ünnepeltük 2016. december 3-án 
idősebb lakosaink 65-, 70-, 75-, 80-, 85-, 90-, 95. jubileumát. Az előző 
évhez képest a 2016-ban tartott ünnepségre több, összesen 119 jubiláns 
volt meghívva, közülük 62-en vettek részt az összejövetelen. Az ünne-
pelteket és családjaikat a polgármester Ing. Judita Valašková köszöntöt-
te, majd mindenkinek gratulált, emléklapot és  kis édességet adott át. 
Az ünnepeltek aláírták a falu emlékkönyvét is, a jó hangulatról Arpád 
Szabó és Gál Gábor előadóművészek gondoskodtak. Az ünnepeltekre 
bőséges vacsora és frissítő várt, később a táncparkett is megtelt. A kul-
túrház terme nem csupán a zenétől volt hangos, hanem a jubilánsok 
baráti beszélgetéseitől és visszaemlékezéseitől is. 

- Simona Švajdová -
(Jubilánsaink névsora a 8-ik oldalon) 
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Kynderko 
Polgári 
Társulás 
alakult 

Nagykéren
A Kynderko Polgári Társulást azzal a céllal 
hozták létre, hogy értelmes és hasznos 
kikapcsolódási lehetőségeket biztosítsanak 
a gyermekes családoknak, anyukáknak. 
A társulás egyik alapítójával, Zita 
Balážiovával beszélgettünk. 
o Mikor és milyen céllal alapították a 
Kynderko Polgári Társulást?
- Az eredeti „Kinderko” egy kötetlen klub volt, 
ahol az anyukák és hat évnél kisebb gyerekeik 
rendszeresen találkoztak 2015 októberétől. 
Leginkább azzal a céllal jöttek össze, hogy a 
kicsik együtt játszhassanak, az anyukák pedig 
tapasztalatot cseréljenek. Egy évvel később, 
2016. október 19-én döntöttünk úgy, hogy 
megalapítjuk a Kynderko Polgári Társulást, 
mely minden hivatalos előírásnak is megfelel. 
o Kik alapították meg a Kynderkot?
- Az egészet az anyukák hozták össze: 
Erika Redecky, Sisa Ribyová, Evi Száraz 

és Viki Száraz. Az első találkozás után én 
is csatlakoztam hozzájuk, mint animátor 
és kezdeményeztem a polgári társulás 
megalapítását. Nemrég csatlakozott hozzánk 
még Bea Lőrinczová is. 
o Hány tagja van a Kynderkonak?
- Hivatalos taglétszámunk nincs. A Facebook 
oldalunkon 205 tagunk van, a rendszeresen 
találkozásainkra és aktivitásainkra 20-30-an 
jövünk össze. A nagyobb eseményeken, mint 
például a karácsonyi műsor vagy a farsangi 
álarcosbál, 60 gyerek is részt vesz szüleik vagy 
nagyszüleik kíséretében. 
o Mi a társulás célja és küldetése?
- Legfőbb célunk, hogy a gyerekeknek 
felkeltsük az érdeklődését a kultúra és a 

sport iránt, ehhez megfelelő körülményeket 
igyekszünk biztosítani. Azon vagyunk, hogy 
a gyerekek megismerjék a kulturális és 
művészeti értékeket, a népi hagyományokat. 
Különböző érdekes programokat szervezünk, 
ahol nem csak a gyerekek, de ugyanúgy a 
szüleik is jól érezhetik magukat. Örülnénk, 
ha pozitív irányba sikerülne elmozdítani a 
lakosok hozzáállását a társadalmi, kulturális 
és egészséges életmód kérdéseiben. 
o Biztosított a község helyet a találkozókra? 
- Az elejétől fogva nagy volt az érdeklődés 
a találkozások iránt. Kezdetben a nagy 
kultúrház kis termében szoktunk találkozni, 
ugyanezt a termet használta a többi helyi 
csoportosulás is. Gyakran előfordult, hogy 
szervezési okokból nem jutottunk hozzá a 
teremhez. Az iskola igazgatója készséges volt 
és díjmentesen rendelkezésünkre bocsátotta 
a tornatermet, ahol hétfőnként jövünk össze 

17.00-től 18.00 óráig. 
A helyi könyvtárban 
is sikerült egy 
gyereksarkat kialakítani, 
így a szülők, nagyszülők 
kellemes környezetben 
tölthetik az időt a 
könyvtár nyitvatartása 
alatt. Ha az időjárás 
engedi, a nagy vagy a kis 
parkban találkozunk. 
o Milyen eseményeket 
sikerült már 
megvalósítani és 
milyen célcsoportnak 
voltak szánva?
- Egy csomó 
aktivitást rendeztünk 
már, elsősorban a 
legkisebbek részére. 

Különféle kül- és beltéri játékokat játszottunk, 
rendeztünk egy gyerekruha- és játék börzét. 
Együtt szórakoztunk a falunapokon, ahol 
festettünk, alkottunk, arcra festettünk és 
megéltük az első közös gyerekdiszkót, 
halloween lampionos felvonulást tartottunk. 
A karácsonyi műsoron ügyes anyukáink, 
nagymamáink és gyermekeink mutatkoztak 
be. Ezt karácsonyi vásárral kötöttük össze. 
Sok szülőnek vannak idősebb gyerekeik is és 
közösen fiatalabb testvéreikkel érdeklődnek 
a tevékenységünk iránt. Éppen ezért bárkit 
szívesen látunk köreinkben, akik szeretik 
a gyerekeket és szeretné kicsit másképp 
tölteni a szabadidejét. Szórakozni minden 
korban lehet, a gyerekeknél ez a folyamat 

nagyon természetesen zajlik. Szórakozásból, 
jó emberekből és önkéntesekből sosem elég, 
hiszen együtt élünk ebben a szép szlovák-
magyar vegyes falunkban, hát örüljünk együtt. 
o Mik a tervek a 2017-re?
- Terveinket közzétettünk a falu 
weboldalán és rendszeresen tájékoztatunk 
tevékenységeinkről a Facebook oldalunkon 
is. Önerőből információs plakátokat gyártunk 
– mindezt kétnyelvűen, amivel igyekszünk 
a szlovák és magyar közösséget egyesíteni. 
Idén szinte minden hónapban tervben 
van valamilyen aktivitás: Okos március 
– interaktív olvasás a gyerekekkel, Vidám 
húsvét, Illatozó szerelem – gyerekmajális, 
Gyereknap, Tematikus szünidei találkozások, 
Búcsúi gyerekdiszkó, Október az idősek 
hónapja – a nyugdíjasok bevonása közös 
kreatív délutánokba, Mikulás party, 
Karácsonyi műsor... Ezeken a tervezett 
programokon kívül rendszeresen tornázunk 
is, jelszavunk a „Játszva mozgunk”. 
o Milyen formában biztosítják a 
működéshez az anyagiakat? 
- Projekteket írunk, szponzorokat keresünk, 
nem utolsó sorban köszönet jár a férjeinknek, 
az apukáknak és a többi pénzkereső 
családtagnak és önkéntesnek, akik támogatnak 
bennünket. 
o Milyen a társulás és a községi hivatal, a 
polgármester és a képviselő-testület közti 
együttműködés? 
- Kérvényeztünk pénzbeli támogatást. 
Bár nem hagyták jóvá a teljes összeget, 
hálásak vagyunk, hogy részben támogatják 
tevékenységünket. Nagy segítség lenne, ha 
rendelkezésünkre tudnának bocsátani egy 
helyiséget, amelyet játékszobává és alkotásra 
alkalmas teremmé tudnánk alakítani és 
bármikor igénybe vehetnénk. 
o Hogyan fogadták az anyukák és a lakosok 
a Kynderko társulás megalakulását?
- Bár a rendszeres találkozóinkra kevesebben 
járnak, egy-egy érdekes rendezvény viszont 
egyre több embert vonz. Igyekszünk 
az aktivitásainkba önkénteseket és más 
közösségeket bevonni, ezzel is bemutatva 
az elérhető és biztonságos helyeket, ahol 
mindenki egy kicsit másként töltheti idejét 
gyermekével. Kétnyelvű községben élünk, 
ezért a békés együttélésre törekszünk. 
„Álmunk” egy saját helyiség, amelyet 
meghitté és az aktivitásainkra megfelelő 
hellyé varázsolhatnánk, ahol alkotó és játékos 
életüket élhetné a jövő generációja. 

Beszélgetett: Mária Derďaková
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A Szlovákiai Idősek Egyesületének  
Nagykéri Alapszervezete aktívan működik

A Szlovákiai Idősek Egyesülete 
egy polgári társulás, mely nem-
zetiségre, politikai nézetekre, 
vallási hovatartozásra és szár-
mazásra való tekintet nélkül 
tömöríti az idősebb korosztályt. 
Legfőbb feladata felkészíteni 
az időseket a nyugdíjas korra, 
védeni és érvényesíteni az őket 

megillető jogokat.  
A nagykéri alapszervezet 2014. 
áprilisában alakult Margaréta 
Kántorová kezdeményezésé-
re, akit 16 alapító tag elnökké 
is választott. A bizottságban 
dolgozik még Zuzana Peter-
naiová alelnök, Eva Javorčí-
ková  pénztáros, a krónikáról 
Margita Fintová gondoskodik. 
A dokumentációval a titkárnő, 
Eva Vöröšová foglalkozik és az 
egyesület működését Zuzana 
Ballayová felügyeli.
A szervezet működésébe Mar-
garéta Kántorová és  Zuzana 
Ballayová avattak be minket. 
A két karizmatikus, energiával 
teli nyugdíjas hölggyel való be-
szélgetés közben az ember úgy 
érzi, hogy nyugdíjasnak lenni 
fantasztikus dolog. Megtudtuk, 
hogy a jelenleg 60-tagú szerve-
zet havonta találkozik a helyi 
kultúrházban. Örömteli pilla-

natokat élnek meg együtt. Kávé, 
illetve tea mellett beszélgetnek 
és tervezik aktivitásaikat. Abból 
pedig bizony van elég. Megala-
kulásuk után elsőként a temetőt 
és a halottasház környékét tet-
ték rendbe. Hasonló brigádokat 
azóta többször is szerveztek. 14 
fát ültettek a helyi parkba. Ez a 
szám nem véletlen. 2014-ben 
ugyanis éppen ennyi kisbaba 
született a faluban. 
A téli hónapokban kézimunka 
köröket szerveznek, melynek 
eredményeit kiállításokon 
mutatják be. A témaköröket az 
aktuális ünnepekhez igazítják. 
Húsvétkor a községi hivatal  
melletti nyírfákat díszítették 
fel hímes tojásokkal. Legszebb 
mégis az élő betlehem kará-
csonykor, amelyet a temp-
lomból kijövők csodálnak és 
a gyerekek pedig karácsonyi 
énekekkel köszöntik. Nem 

feledkeznek meg a jubilánsaik-
ról sem. Októberben, az idősek 
hónapja alkalmából találkozót 
szerveznek, ekkor ellátogat 
hozzájuk a község polgármes-
tere is. Az idősek hálásak neki 
a szervezet támogatásáért. A 
község által nyújtott dotációnak 
köszönhetően vehetnek részt 
különféle kirándulásokon is. 
Ellátogattak már Bajmócra, 
Esztergomba, Bécsbe és Buda-
pestre a karácsonyi vásárokra 
és évente kétszer ellátogatnak a 
nyitrai színházba is. A nagy-
kéri nyugdíjasok voltak már 
zarándoklaton Zsitvaújfalun, de 
gyakran sütögetnek a termé-
szetben és gulyást főznek. Olyan 
aktívan élnek, hogy az ember 
szinte kedvet kap a szervezet 
tagjává válni. Életük őszét az 
összetartozás és jó emberi kap-
csolatok jegyében töltik.

- Mária Derďaková – 

Már két évtizede táncolnak
2016. november 19-e pirosbetűs ünnep volt 
a Nagykériek naptárában.  Kerek évfordulót 
ünnepelt a falu apraja-nagyja, a MÓRINCA 
Néptáncegyüttes  megalakulásának  20. 
évfordulóját.
A  kultúrház zsúfolásig megtelt vendégekkel  

és sok izgalommal is. Hiszen a Mórincások 
és a volt Mórincások  már hónapok óta 
készültek a jubileumi műsorra. 
Ez évforduló alkalmából lett bemutatva  a 
nagykéri népviselet, melyet a néptáncos 
lányok először öltöttek magukra. A viseletek 

elkészítéséhez a múlt század 20-as éveiből 
származó fényképek szolgáltak alapul. Nem 
volt könnyű dolga  Gyepes Erzsi  néni var-
rónőnek Bodokról, aki a ruhákat megvarrta, 
mert csak képek alapján tudott dolgozni.  
A Szlovákiai Magyar Szülők Szövetségé-
nek Nagykéri Alapszervezete és a Bethlen 
Gábor Alap anyagi támogatása által létrejött 
érték reméljük örökké megmarad  közsé-
günkben.
A néptáncegyüttes megalapítása óta a Na-
gykéri  Községi Hivatal mellett működik, je-
lenleg Száraz Erzsébet vezetésével. Néhány 
éve a kis Mórincások részére  szakkörként is 
működik az alapiskola mellett, melyet Szabó 
Szilvia vezet.
A műsor összeállításában nagy segítséget 
nyújtott Szente János, Hutura Beáta és 
Molnár Bálint Budapestről, akik a csoport 
jelenlegi táncoktatói.
A jubileumi műsorban Mórincásokon kívül 
fellépett még a Csemadok vegyes énekkara, 
valamint a Nagykéri citerazenekar is. A 
műsor után Valaška Judit, falunk polgár-
mester-asszonya köszöntötte az ünneplő 

(folytatás a 6. oldalon)
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Mórincásokat, emléklappal és ajándékkal lepte meg a 
csoport minden tagját. De a közelebbről és távolabbról 
érkező vendégek sem jöttek üres kézzel. A jubiláló 
táncosok ajándékot kaptak még a Bonsens cégtől és 
a Primetime Production-től is.  A 20 év fényképeiből 
összeállított kisfilm, amely a műsor után került levetíté-
sre, Birkus Attilának köszönhetjük, a rendezvény hango-
sítását pedig Mészáros Róbertnek és Száraz Bélának.
Az ünnepi hangulat  fokozódott a vacsora után kezdődő 
táncházban, ahol a talpalávalót szintén a Békás Banda 
húzta, úgy mint az ünnepi műsorban.
A zenészek honoráriuma a helyi Csemadok pályázati 
támogatásából valósult meg. A szervezők köszönik a 
Velkeer  cég támogatását is. A rendezvény fővédnöke 
és támogatói  Nagykér  Község Önkormányzata, Nyitra 
Megye Önkormányzata voltak, valamint a Mórincás  
szülők anyagi támogatása, önzetlen segítsége s tenni 
akarása által  kerekedett sikeressé és felejthetetlenné a 
szereplők és vendégek számára a rendezvény.   
Köszönet nekik.

A nagykéri vadászok óvják a természetet
A 
Nagykéri 
Hubert 
Vadá-
szegye-
sület 
1948-ban 
alakult. 
Bár már 
a II. vi-
lághábo-
rú előtt is 
vadásztak 
a község 

területén, a vadászatok ekkor még 
magánjellegűek voltak. A tehető-
sebbek bérbe vették a határ nagy 
részét és az akkor érvényes szabá-
lyok szerint vadásztak. A háború 
után megkezdődött a mezőgazda-
ság kollektivizálása és a vadon élő 
állatok természetes életfeltételei 
fokozatosan megváltoztak, ugyan-
úgy, mint maga a vadászat. 
A múltban a falu külterülete több 
vadon élő állatnak biztosított 
megfelelő életfeltételeket: mezei 
nyúl, fácán, fürj, őz, vadkacsa, 

róka és különféle madarak. A 
megművelt földek szintén ideális 
körülményeket teremtettek. A kü-
lönböző kártevők elleni permetek 
használata, a vízelvező csatornák 
likvidálása mind ahhoz vezetett, 
hogy manapság a kéri vadászok 
többet foglalkoznak az állatok és 
a környezet védelmével, mint ma-
gával a vadászattal. Az igazi nagy 
vadászatok már csak emlékként 
maradtak meg a régi szép idők-
ből. „Az állatok számára megfele-
lő növényeket vetünk, etetjük az 
állatokat, szemetet szedünk azok 
után, akik a tilalom ellenére is 
gyakran félreeső vadászterületre 
hordják ki szemetüket,” mondja 
az egyesület titkára, Tibor Krajč. 
A vadászok elnöke Robert Szórád. 
A nagykéri egyesületnek jelenleg 
32 tagja van. 
A vadászok az általuk szervezett 
eseményeken találkoznak, legin-
kább brigádokon, közös etetése-
ken és a rendszeres gyűléseken. 
Lelki támaszuk Szent Hubert, 
a vadászok védőszentje. Szobra 

előtt rendszeresen összejönnek. A 
szervezet nem hiányozhat a köz-
ség által szervezett eseményekről 
sem. A működésükhöz szükséges 
anyagiakat a vadászbálból, a falusi 
rendezvényeken eladott vadgu-
lyásból, tagdíjakból biztosítják. 
Ezen felül a falu is támogatja a 
szervezetet. 
A nagykéri vadászok nagyon jól 
tudják, ha nem fogjuk védeni 
természetünket, nem csak az 
állatok fognak szenvedni, hanem 
mi emberek is. Ezért ügyelnek 

a határ küllemére, törődnek az 
állatokkal, csökkentik az ártalmas 
élőlények számát, rendet tartanak 
a vadászterületen és védik a 
természetet a következő generáci-
ók számára. A vadászoknak saját 
köszönési szokása van „Tisztelet 
a vadnak, üdvözlet a vadásznak“. 
Ám a vadászegyesület titkárával 
való beszélgetés után az ember 
úgy érzi, hogy ez a köszöntés 
inkább így szólhatna: Tiszteld a 
természetet!

Mária Derďaková

„Aki egyszer eljön, az általában ismét eljön”, mondja az egyesület titkára, Tibor Krajč.
Szinte minden szervezet egész éves működése az általuk szerve-
zett bállal csúcsosodik ki. Így van ezzel a Nagykéri Hubert Va-
dászegyesület is, amely az év elején immár negyedszer szervezett 
vadászbált. 
Az első bált azzal a céllal szervezték, hogy a vadászok családja-
ikkal, barátaikkal együtt tudjanak közösen szórakozni. Akkor 
még nem is sejtették, hogy a bál a későbbiekben nívós eseménnyé 
növi ki magát, amelyről nem hiányozhatnak a finom vadételek, 
borok és a remek zene. A bálozók köre egyre nőtt és a széles 
környékről is érkeznek már vendégek. „Aki egyszer eljön, az 
általában ismét eljön”, mondja az egyesület titkára, Tibor Krajč. 
Talán ez a kulináris élményeknek is köszönhető. Idén fácánleves 
és vadhús volt a menü. Bizonyára a gazdag tombolának is megvan 
a vonzereje, a nyeremények közül nem hiányoznak a hazai va-
dászok zsákmányai sem. 
Átlagosan 140 vendég szórakozik az eseményen. Az egyesület a 
bálból befolyt bevételt a szervezet működésére fordítja. Általában 
élő és reprodukált zenére ropják a bálozók. Először szerényen, egy 
kis zenekarral kezdtek, de idén már az ismert komáromi DJ Čeku 
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játszott. Első alakalommal a tombolát a szervezők saját pénzből 
finanszírozták. Később sikerült néhány szponzort találni, amiért 
a szervezők hálásak. A vadászok azonban elsősorban párjaiknak 
tartoznak köszönettel, akik nagyban segítik a bál szervezését. Sok 
új barátság is szövődik a szervezkedések alatt, s ez a barátság ére-
zhető a terem gyönyörű díszítésén, ami hozzájárul a bál kellemes, 
ünnepélyes hangulatához. 

Mária Derďaková

HC KEER Hoki Klub
A nagykéri jégkorong múltja a XX. 
század elejére vezethető vissza, mikor 
a nagykériek a befagyott természetes 
vizeken korcsolyáztak. A hoki iránti sze-

retet máig megmaradt. 2008-ban a hoki 
kedvelői: Radoslav Dubický, Mário Čebík, 
Miroslav Lendel, Štefan Rampaško, Boris 
Banás, Zsolt és Marián Vereš rendszeres 
edzéseket kezdtek szervezni az érsekújvá-
ri jégstadionban. Mivel a fiatalok szívesen 
játszottak volna amatőr csapatokkal, 
felmerült egy hivatalos jégkorong klub 
megalapítása. Kissé modernizálva a falu 
megnevezését alakult meg a klub HC 
KEER. Saját logót terveztek - egy római 
sisakos kacsát. A kacsa a Kačín víztá-
rozót szimbolizálja, ahol a klub alapítói 
hokizni kezdtek. A római sisak pedig egy 
régészeti leletre utal, amely szerint a falu 
területén állt egy római őrtorony. 
A klub bázisa a Kiskéri Pubban van, ahol 
a csapattagok rendszeresen összeülnek. A 
csapatnak jelenleg 20 állandó tagja van, 

helyiek, illetve környékbeliek. 
Rajtuk kívül az edzésekre néha elláto-
gatnak „hétvégi“ játékosok is, hiszen a 
klub jó híre elterjedt az egész régióban. 

Az előző két szezon sikerei után, melye-
ket a 2. nyitrai amatőr ligában sikerült 
elérni, jelenleg a 3. ligában játszanak. A 
csapat a 2015/2016-os szezonban érte el a 
legnagyobb sikert, ekkor a 3. helyezéssel 
továbbjutottak a play off ligába. A falusi 
csapat olyan csapatokkal is játszik barát-
ságos meccseket mint Nyitra, Trencsén 
vagy Privigye. Feledhetetlen élmény-
nek számítanak az egykor a 2. ligában 
szereplő MHK Zlaté Moravce csapat 
ellen játszott mérkőzések is, a csapat 
tagjai méltó ellenfelek voltak. 2017-ben 
régi profi játékosok vezetése mellett nagy 
hangsúlyt szeretnének fordítani a taktikai 
felkészülésre is. 
A jégkorong drága sportnak számít. A 
klub működését részben a tagdíjból és a 
község által nyújtott támogatásból bizto-

sítják. A polgármester, Judita Valašková és 
a képviselőtestület pozitív hozzáállásának 
köszönhetően sikerült a klub számára 
több segédeszközt vásárolni és sporte-

seményt megvalósítani. A 
klubot több helyi vállalkozó 
is támogatja: Roland Böjtös 
Kiskéri Pubja, Miloš Miš-
kovič ipari árucikk üzlete, 
Štefan Kováč kertészeti bolt-
ja, Roland Kóňa, de sok hoki 
kedvelő is segíti munkáju-
kat. A hokisták igyekeznek 
viszonozni is a támogatást. 
Télen, a futballklub terüle-
tén egy jégpályát alakítot-
tak ki, ahol egy mini hoki 
tornát is szerveztek, ezzel 
is igyekeztek a jégkorongra 
irányítani a figyelmet. A 
műjégpályának nagy volt a 
sikere, ezért bíznak abban, 
hogy a jövőben is sikerül a 
kivitelezés. 

A HC KEER tagjai együttműködnek a 
helyi hoki labdásokkal, segítik egymást 
a tornák szervezésénél. És ez így helyes. 
Hiszen a sport és a baráti együttműködés 
egymáshoz tartoznak. 

- Mária Derďaková-
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Jubilánsaink a 2016-os évben

Feldolgozta:
Ing. Simona Švajdová

65 évesek
Vereš Alexander, JUDr.
Kováč Pavol, Ing.
Kováčová Eva
Kóňová Mária
Máté Ladislav
Krizsanová Zlatica
Malúch Ján
Janík Jozef
Mészáros Ľudovít
Veresová Vlasta
Redecký Štefan
Jóčik Ján
Čebíková Mária
Dojčán František
Hrušková Marta
Mráziková Mária
Lázárová Alžbeta
Miškovič Štefan
Kozlík Štefan
Szárazová Emerencia
Trvalcová Mária
Szárazová Mária
Straňák Alexander
Pintérová Otília
Palkovič Ladislav

Dojčán Jozef
Földesi Imrich
Javorčík Alexander
Sárazová Magdaléna
Vašš Alexander
Mészároš Ladislav
Janíková Žofia
Száraz Peter
Gáhy Ladislav
Szabóová Mária
Janyíková Otília
Vrtáková Mária
Hrbatý Jozef
Szőkeová Žofia
Ballayová Zuzana
Ťapušová Lidia
Sládičeková Žofia
Szabó Jozef
Križanová Blanka
Malá Katarína
Száraz Alexander
Ballay Tibor
Mészáros František
Holubová Eva
Kántorová Katarína
Banyár Jozef

70 évesek
Cseri Teodor
Herencsár František
Križan Juraj
Hovancseková Helena
Fialová Mária
Szabóová Etela
Mészáros František
Havlasová Eva
Szabó Štefan
Száraz Pavel
Verešová Edita
Šimonová Magda
Brezíková Mária
Veresová Otília
Lázár Jozef
Bálintová Lýdia
Szőke Juraj
Sáraz Vojtech
Malý Vojtech
Peternaiová Zuzana
Černáková Estera

75 évesek
Krizsanová Mária
Verešová Lýdia

Palkovics Žofia
Szárazová Eva
Sládeček Milan
Szénási Pavel
Krizsan Zoltán
Kaderábeková Rozália
Böjtös Vojtech, Ing.
Morvay Alexander
Smatanová Helena
Száraz Benedek
Bálintová Valéria
Malý Alexander
Cserman Alexej
Bóbová Klára
Vančíková Gizella
Čepediová Gizela
Fiala Tibor
Harcsa Jozef
Szárazová Helena
Kántorová Priska

80 évesek
Kazánová Margita
Veresová Mária
Szárazová Mária
Dojčanová Gizela

Sládečková Margita
Kónyová Otília
Szabová Mária
Mihalíková Ľudmila
Lőrinczová Alžbeta
Szárazová Elena
Valašková Otília
Szabová Lýdia
Szárazová Emerencia
Száraz Jozef
Bohumel Michal

85 évesek
Száraz Michal
Szomor Michal
Križanová Mária
Szárazová Alžbeta
Postbügelová Helena
Sztranyáková Jolana
Száraz Jozef
Sládičeková Emília
Javorčíková Irena

A 2016-ban született babákat köszöntöttük
A karácsonyi ünnepek után, 2016. december 28-án a kis kultúrházban köszöntöttük a 2016-ban született babákat. A jelenlévőket a polgármes-
ter üdvözölte, beszédét a helyi óvodások rövid kultúrműsora követte. Végül a szülők virágot, ajándékot és a község költségvetéséből erre a célra 
elkülönített pénzbeli támogatást kaptak. 2016-ban 30 baba született a faluban, 15 kislány és 15 kisfiú. Emlékként a szülők a fényképen kívül beírták 
nevüket a község emlékkönyvébe is az alábbi mottó alá: „A szeretet az élet legnagyobb ajándéka – és annak gyümölcsei, a gyermekek biztosít-
ják halhatatlanságunkat.”
Kristián Kováč, nar. 12/2015, szül. Alica Kováčová - Mgr. Kristián Kováč
Hugo Tehel, nar. 1/2016, szül. Rebeka Kmetyová - Juraj Tehel
Melany Mészárosová, nar. 1/2016, szül. Mgr. Diana Mészárosová- Mgr. Patrik Mészáros
Erik Geday, nar. 2/2016, szül. Katarína Gedayová -Erik Geday
Xénia Pavlovič, nar. 2/2016, szül. Lívia Pavlovič - Ľudovít Pavlovič
Damian Száraz, nar. 3/2016, szül. Mariana Szárazová - Csaba Száraz
Nikolas Raučina, nar. 3/2016, szül. Beáta Raučinová- Marek Raučina
Adam Száraz, nar. 3/2016, szül. Angelika Szárazová - Peter Száraz
Peter Turaz, nar. 3/2016, szül. Jolana Porubská – Peter Turaz
Nela Lörinczová, nar. 4/2016, szül. Monika Lörinczová – Radoslav Lörincz
Natália Malá, nar.4/2016, szül. Réka Malá- Peter Malý
Dominika Vašová, nar.5/2016, szül. Lenka Vašová- Kornel Vaš
Richard Mészáros, nar.5/2016, szül. Katarína Szárazová - Peter Meszáros
Adam Dojcsán, nar.5/2016, szül. Ing. Janka Dojcsánová - Ing. Ladislav Dojcsán
Damian Krizsan, nar. 5/2016, szül. Lenka Krizsanová – Attila Krizsan
Sára Tlacháčová, nar. 6/2016, szül. Soňa Slováková- František Tlacháč
Melissza Szőkeová, nar. 6/2016, szül. Zlatica Szőkeová – Róbert Szőke
Nina Jančárová, nar. 7/2016, szül. Martina Podhradská- Milan Jančár
Alexandra Danišová, nar. 7/2016, szül. Andrea Kuszalová- Róbert Daniš
Emma Birkušová, nar. 8/2016, szül. Gabriela Birkušová- Attila Birkuš
Veronika Straňáková, nar. 8/2016, szül. Bc. Veronika Straňáková – Jozef Straňák
Petra Simoneková, nar. 8/2016, szül. Annamária Šebíková- Peter Simonek
Wiliam Melo, nar. 8/2016, szül. Ivana Melová- Lukáš Melo
Natália Kóšová, nar. 9/2016, szül. Andrea Kóšová- Mário Kóša
Lilly Vaššová, nar. 9/2016, szül. Mgr. Lucia Pakšiová- Ing. Igor Vašš
Dárius Rampaško, nar. 9/2016, szül. Denisa Šebíková- Dalibor Rampaško
Lukáš Vrančík, nar.10/2017, szül. Rozália Danóciová- Juraj Vrančík
Nikola Melišová, nar.10/2017, szül. Beáta Janíková- Radoslav Meliš
Sebastian Krehák, nar. 10/2017, szül. Monika Chlubnová – Marek Krehák
Jaroslav Trnka, nar. 11/2017, szül. Mária Baňárová- Jaroslav Trnka
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