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„Cintorín je vizitkou obyvateľov každej obce“,  
hovorí starostka Veľkého Kýru Ing. Judita Valašková.

Nové číslo nášho časopisu vy-
chádza v čase, keď halloweenské 
veselice strieda obdobie oveľa 
vážnejšie, dôstojnejšie, keď sa čas-
tejšie zamýšľame nad hodnotami 
života, spomíname na našich 
najbližších, ktorí už nie sú medzi 
nami a ktorých pamiatku si uctie-
vame na našich cintorínoch. 
Hovorí sa, že cintorín je vizitkou 
obyvateľov obce. Preto sa snažíme 
aj my skrášľovať miesta posled-
ného odpočinku našich predkov: 
z tohto dôvodu sme vytvorili 
parkovacie miesta pri starom cin-
toríne a vymenili jeho zanedbané 
oplotenie, ktoré už dlho špatilo 
centrum obce. Napriek tomu, že 
sa na novom cintoríne nachádza 
dom smútku, ktorý poskytuje 
väčší komfort a dôstojnejšiu 
rozlúčku s našimi zosnulými 
ako kaplnka na starom cintorí-
ne, predsa sa konajú pohrebné 

obrady v kaplnke 
častejšie. V rámci 
možností sme sa 
preto snažili roz-
šíriť jej jestvujúci 
prístrešok, aby 
počas obradov 
ochránil pred 
nepriaznivým 
počasím väčší 
počet zúčastne-
ných. Nový cin-
torín dostal tento 

rok novú prístupovú a odjaz-
dovú cestu, zo získanej dotácie 

sa obnovilo okolie pamätníka 
padlých hrdinov  I. a II. svetovej 
vojny a obstarali sa informačné 
tabule hrobových miest oboch 
cintorínov. I keď sa z roka na rok 
snažíme cintoríny obce zveľaďo-
vať, žiaľ aj na týchto posvätných 
miestach môžeme byť svedkami 

závisti a hádok, ktoré vznikajú  
pri obnove hrobových miest. Ako 
keby sa z nás strácala tolerancia, 
kompromis a úcta k druhému 
– hľadíme často iba na vlastné 
dobro. Pritom je však život príliš 
krátky na to, aby sme si zbytočne 
vytvárali nepriateľstvá. Blížiaci 
sa Sviatok všetkých svätých a 
Pamiatka zosnulých budú možno 
dobré príležitosti k tomu, aby sme 
si pri hroboch našich blízkych  
uvedomili ozajstné hodnoty 
života. Hoci za posledné roky 
zaznamenávame v obci stúpajúci 

počet novoro-
dených detičiek, 
počet úmrtí 
je ešte stále 
vyšší. Prajem 
preto všetkým 
rodinám pozna-
čeným v tomto 
roku stratou 

svojho rodinného príslušníka, 
veľa sily na prekonanie žiaľu a 
bolesti a želám si, aby prichá-
dzajúce sviatky jesene priniesli 
do našich sŕdc lásku a vzájomnú 
úctu.  
Dovoľte mi zároveň, aby sme po-
zvali deti a dospelých obyvateľov 
obce 9. decembra 2017 na spoloč-
nú oslavu Mikuláša spojenú s 
vianočnými trhmi, výstavkou a 
večerným predvianočným vystú-

pením Acapelly 
For you vo veľ-
kom kultúrnom 
dome, aby sme 
v adventnom 
období spo-
ločne oslávili 
koncoročné 
sviatky roka. 

Ing. Judita 
Valašková,  

starostka obce 
Veľký Kýr

Klub dôchodcov vo Veľkom Kýre oslávil 25. výročie založenia
Pri stretnutí s členmi Klubu dôchodcov vo 
Veľkom Kýre má človek chuť posúriť čas, 
byť seniorom a patriť medzi nich. Z výpočtu 
aktivít, ktoré počas roka organizujú je jasné, 
že ide o aktívnych občanov, ktorí sa okrem 
rodinných povinností, snažia napĺňať jeseň 
života zmysluplne a aktívne. 
V máji klub oslávil 25 rokov činnosti veľkole-
pou slávnosťou, ktorá sa konala v Kultúrnom 
dome a zúčastnilo sa jej takmer sto seniorov. 
Program moderoval pán Ing. Pavol Kováč a vo 
svojej reči nezabudol spomenúť zakladajúcich 
členov, medzi ktorých patria Jozef a Michal 
Szárazovci. Tí sú členmi 
klubu od začiatku a 
nechýbali ani na oslave 
výročia. Kyticu piesní, 
básní a tancov pre dô-
chodcov predviedli ma-

žoretky z miestnej základnej 
školy, ľudový súbor Mórinca 
a citarový súbor. V príhovore 
pani starostky Ing. Judity 
Valaškovej zazneli ďakovné 
slová na adresu všetkých 
seniorov, ktorí sa zaslúžili 
o rozvoj obce. Okrem slov 
darovala dôchodcom krásnu 
tortu s číslom 25. Predsed-
níčka klubu dôchodcov Oľga 
Frayová tiež poďakovala 
všetkým členom za prácu pre 

klub a spolu 
s členmi 
výboru od-
menili star-
ších členov 
za záslužnú 
činnosť pre 
tento spolok. 
Potom už 
nasledova-
la bohatá 
tombola a 

veselá zábava do neskorej noci. Táto oslava 
štvrťstoročia, nebola jediná akcia, ktorú klub 
zorganizoval. Tradičným čajovým večier-
kom oslávili svojich jubilantov a v spoluprá-
ci s o.z. Kynderko pripravili výstavu ručných 
prác. Počas vianočných trhov predávali 
šikovné dôchodkyne oblátky a medovníky a 
výťažkom z predaja prispeli „kynderáčikom“ 

na výlet do Bratislavy pri príležitosti MDD. V 
marci sa už tradične vybrali na púť do Győru 
a v auguste boli dokonca na dvoch výletoch 
v Budapešti a vo Viedni. Oba mali za cieľ 
zúčastniť sa svätoštefanských slávností. Kýrski 
dôchodcovia nielen cestujú, ale podieľajú sa 
na skrášľovaní obce. Upravovali okolie kos-
tola, vyčistili kalváriu a vysadili tam kvietky, 
ktoré darovala rodina jedného z členov klubu. 
Smutnejšie stretnutia majú na pohrebe, ak 
odíde jeden z nich. Ale ako hovorí pani Oľga 
Frayová: „Život nie je iba úsmev. Je to mozaika 
všetkých emócií. Ale my v klube sa snažíme 
pre svojich členov pripravovať akcie, ktoré 
im vyčaria iba úsmev na tvári.“ Najbližšie sa 
vyberú na púť do Mariánky. A možno sa tam 
pomodlia aj za to, aby všetci spolu oslávili 
o päť rokov aj 30. výročie založenia Klubu 
dôchodcov.

Mgr. Mária Derďaková
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V letné sobotné ráno sa 29. 07. 2017 o 11.00 h v kultúrnom parku na ul. 
Apátskej začal program Dňa obce Veľký Kýr 2017, a to súťažou vo varení 
guláša, kde si svoju zručnosť a sily mohli vymeniť všetky prihlásené kolek-
tívy. Bohatý program však nebol pripravený len pre dospelých, ale aj pre 
deti, ktoré sa mohli do sýtosti zabaviť vďaka skákaciemu hradu, vodným 
bublinám a aktivitám občianskeho združenie Kynderko. Na mieste sa 
taktiež nachádzalo množstvo remeselných stánkov s rôznymi druhmi vý-
robkov určených na predaj. Občerstvenie bolo zabezpečené vďaka bufetu, 
kde sa predávali dobroty a čapovali osviežujúce nápoje, pretože počasie 
počas dňa bolo pomerne horúce. K dobrej nálade prispievali aj miestne 
organizácie ako Rybársky zväz a Združenie vinárov Čerdavin prezentujúci  
svoju činnosť a produkty. 
Po vyhodnotení súťaže vo varení guláša všetkých privítala starostka obce 
Ing. Judita Valašková príhovorom a následne jej bol odovzdaný aj symbo-
lický veniec na oslavu dožiniek vyhotovený miestnou organizáciou Jedno-
ty dôchodcov na Slovensku. Ďalej pokračoval program Dňa obce o 17.00 
hod. v rímskokatolíckom kostole Povýšenia sv. kríža slávnostnou svätou 
omšou odslúženou na počesť obce. Potom sa pokračovalo o 18.30 hod. 
opäť v kultúrnom parku vystúpením cigánskej kapely Diamond Band, 
ktorí navodili veselú náladu a predviedli svoje hudobné umenie. Následne 
sa o 19.30 hod. začala autogramiáda s Ferencom Debreczenim (prezýva-
ním aj Ciki), členom a bubeníkom známej maďarskej skupiny Omega. 
Hlavným programom večera však bol koncert skupiny Elán Tribute 
začínajúci o 20.30 hod. Obyvatelia aj návštevníci obce si tak zaspievali 
spolu s predstaviteľmi tejto kapely známe hity ako: Bosorka, Sestrička z 
Kramárov a mnohé ďalšie. Staršie ročníky si vďaka tomu zaspomínali na 
svoju mladosť, avšak aj mládež sa nenechala zahanbiť a zabávala sa na hity 
známej kapely spolu s hudobníkmi. O  22.00 hod. sa program presunul k 
vystúpeniu maďarskej kapely Omega Revival. Predstavitelia tohto zosku-
penia teda zahrali známe hity legendárneho originálu, medzi ktoré patrila 
aj celosvetovo známa pieseň Gyöngyhajú lány, voľným prekladom do slovenčiny Dievča s perlami vo vlasoch ( anglicky známa ako 
The girl with pearly hair). Zakončením tohto dňa bola ľudová veselica, začínajúca o 23. hodine vystúpením kapely Apollo Band.

Ing. Simona Verešová – Švajdová

„Deň obce 2017“ vo Veľkom Kýre

Vynikajúci úspech kapely Kiero Grande z Veľkého Kýru
V roku 2006 svetlo sveta uzrela kapela Csukamáj Olaj, v ktorej spieval 
a hral na basovú gitaru Robi Gajdošík, na sólovej gitare hral Ady 
Kelemen a na bicích Erik Szőke. Ďalej sa v roku 2007, kedy kapela 
začala koncertovať, pridal harmonikár Radi Múdry a gitarista Vlado 
Kanás. V takejto zostave koncertovali do roku 2013, keď Erika na 
poste bubeníka vystriedal Vojtech 
Száraz. Neskôr kvôli rodinným 
povinnostiam kapelu opustili 
Radi aj Vlado. V pôvodnej 
zostave kapela odohrala mnoho 
koncertov, medzi inými aj na 
svetoznámom festivale SZiGET 
v Maďarsku, ako aj na Living 
Blues v Bratislave a v roku 
2011 získali titul „Objav roka“, 
udeľovaný slovenskou bluesovou 
spoločnosťou. Ešte v rozmedzí 
rokov 2009 až 2010 spevácke žezlo 
prevzal Ady a repertoár postupne 
dopĺňal vlastnou tvorbou. 
K oficiálnemu premenovaniu na 
„Kiero Grande“ došlo v roku 2013, 
v dôsledku používania obľúbenej 
slovnej hračky medzi členmi 

kapely (Veľký Kýr – Kiero Grande). Pod novým názvom Kiero Grande 
nahrali v roku 2016 svoj debutový album „Unorthodox“ v trnavskom 
Štúdiu J. Dvanásť vlastných skladieb, prevažne bluesrockového 
žánru, si postupne našlo svoju cestu do stoviek domácností nielen 
na Slovensku, ale aj v Maďarsku, Anglicku, Česku, ale aj vo Fínsku. 

Skladby z albumu sa objavujú 
v bluesových reláciách na rádiách 
Devín a Proglas. Okrem fyzickej kópie 
albumu kapela poslucháčom ponúkla 
všetky svoje skladby aj  zadarmo na 
najpopulárnejšom internetovom 
videoportáli. Nahrávka získala skvelú 
kritiku ako na domácej pôde, tak aj 
v zahraničí. 7. septembra 2017 Kiero 
Grande zvíťazili v súťaži Slovakian 
Blues Challenge a postúpili do 
medzinárodného kola European 
Blues Challenge v nórskom meste 
Hell, ktoré sa uskutoční v marci 2018, 
kde budú súťažiť s reprezentantmi 
ostatných krajín EÚ. Viac o kapele 
a o aktuálnom dianí okolo nej sa 
môžete dozvedieť na sociálnych sieťach. 

- Adrián Kelemen – 
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Základná organizácia Csemadok je pre kýrsku kultúru prínosom
Základná organizácia Csema-
dok vznikla vo Veľkom Kýre v 
roku 1949, ihneď po založení 
celoštátnej.  Zakladajúcimi 
členmi boli: Szládicsek Mik-
lós, Valaska Viktor, Csepedi 
István, Kazán József, Kianek 
József, Csebík Pál és Dojcsán 
József. Hneď po založení 
mal Csemadok 400 členov a 

na začiatku pôsobenia boli 
všetci plní elánu. Aktivizovali 
sa  hlavne v oblasti kultúry a 
založili divadelný súbor, s kto-
rým vystupovali po okolitých 
obciach s predstaveniami ako 
„ Ludas Matyi“ alebo „Lo-
visek“. V roku 1952 založili 
folklórnu tanečnú skupinu, 
ktorá bola vlastne pred-
chodcom dnešného súboru 
Mórinca. Neskôr vybudovali 
kultúrny park v priestoroch 
parku bývalej školy. Súčasnosť 
Csemadoku možno nie je až 
taká aktívna ako voľakedy, ale 
aj tak patrí v obci k nenahra-
diteľným a stojí za veľkým 
množstvom kultúrnych akcií. 
Dnes má táto organizácia 300 
členov, z toho je 25 vo výbore, 
členovia ktorého sa stretáva-
jú pravidelne raz za mesiac. 
Vedúcim kýrskeho Cse-
madoku je Ladislav Száraz, 
ktorému pomáha pokladník 
Dionýz Fiala a tajomníčkou je 
jediná žena vo výbore Mónika 
Szolár Géhry. Výbor väčšinou  
vypracuje plán práce, akýsi 
program akcií, ktoré chcú v 
danom roku zorganizovať. 
A pri samotnej realizácii už 
priložia ruku k dielu viacerí 
členovia. Ako hovorí Ladislav 

Száraz: „Pracujeme zásadne 
na báze dobrovoľníctva. Kto 
má voľný čas, príde a pomôže. 
Nikoho nenútime do spolu-
práce a možno to je dôvod, 
prečo sú naše akcie úspešné. 
Lebo ich robíme zo srdca.“ 
A veru tých akcií je požeh-
nane. Pravidelne každé leto 
organizujú „deň Csemadoku“, 

čo je ich najväčšia akcia, v 
rámci ktorej účinkuje často 
aj vyše sto účinkujúcich.  Na 
túto akciu pozývajú folklórne, 
citarové a tanečné súbory z 
okolitých obcí. „Snažíme sa, 
aby bol program pestrofareb-
ný a aby sa prelínali staršie a 
mladšie generácie. Ako do-
plnkový program ponúkame 

prezentáciu a výučbu rôznych 
ručných remesiel“, vysvetľuje 
pán Száraz. Najobľúbenejšou 
akciou hlavne pre mužov je 
ochutnávka vín, kde pri mu-
zike miestnych muzikantov 
„koštujú“ vína od domácich 
vinárov.  Ale zúčastňujú sa aj 
na cirkevných sviatostiach, 
ktoré  ich spevácky zbor 
spestruje. Aby neboli ukrátené 
ani ženy, organizujú diva-
delné predstavenia, na ktoré 
pozývajú známe divadelné 
súbory ako napr. Thália z 
Košíc. Koncom roka  Veľký 
Kýr navštívi Jókayho divadlo 
z Komárna.  Už tretí rok spolu 
s miestnym futbalovým klu-
bom zorganizovali futbalový 
turnaj prípraviek a žiakov a  
podporujú aj tanečný súbor 
Mórinca. Túto bohatú činnosť 
vykonáva základná organi-
zácia s dotačnou podporou 
obce. Okrem toho je dotovaná 
z Nitrianskeho samosprávne-
ho kraja, Úradu vlády a BGA 
v Maďarsku. V budúcnosti 
kýrsky Csemadok plánuje 
viac pracovať s mládežou, ako 
aj organizovať viac menších 
podujatí a prezentácií. „Mám 

na mysli odborné prednášky 
na rôzne témy, prezentácie 
ručných prác a podobne. 
Našim hlavným cieľom je, aby 
sa ľudia stretávali, zabávali 
a cítili sa na našich akciách 
príjemne“, uzatvára rozho-
vor predseda ZO Csemadok 
Ladislav Száraz.

Mgr. Mária Derďaková
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V poslednú aprílovú sobotu 
organizovalo Združenie vi-
nárov a vinohradníkov Veľký 
Kýr ČERDAVÍN súťažnú 
výstavu vína so zameraním na 
celoregionálny rozmer Podzo-
borského regiónu. 29. apríla 
2017 sa tak vo veľkom kul-
túrnom dome od 17:00 hod. 
začal v poradí už 17. ročník 
regionálnej súťažnej ochut-
návky vína, kde sa nachádzali 
najlepšie vína regiónu. Celú 
akciu sprevádzala živá hudba 
spríjemňujúca degustačné 
chvíle a neskôr tiež tombo-
la, kde hlavnou výhrou bol 
barikový sud. Veľkému počtu 
súťažných vín teda predchá-
dzal zber vzoriek uskutočnený 
medzi 18-21.4.2017 od 8:00 
hod do 15:00 hod – v miest-
nom vinárstve VELKEER 

a  2.4.2017 od 16:00 hod. do 
20:00 hod. vo veľkom kultúr-
nom dome Veľký Kýr.  Počet 
odovzdaných vzoriek dosiahol 
hodnotu 197, 
z čoho pred-
stavovalo 145 
bielych vín, 33 
červených a 
19 ružových. 
Komisie teda 
mali rozhodne 
neľahkú úlohu, 
pretože kvalita 
vín bola veľmi 
vyrovnaná, 
ale napokon 
sa spomedzi 
červených 
odrôd umiestnil 
v najvyššom 
priemernom 
hodnotení Ali-

bernet, ročník 2015 vystavo-
vateľa značky Virex. Najvyššie 
priemerné hodnotenie pri 
ružových vínach  dosiahla od-
roda Rulandské modré, ročník 
2016 vystavovateľa Víno 
Nitra. A nakoniec spomedzi 

najväčšieho počtu odovzda-
ných vzoriek bieleho vína sa 
na popredných miestach s 
rovnakým najvyšším priemer-
ným hodnotením umiestnila 
odroda Chardonnay, ročník 

2016 vystavovateľa Víno Nitra 
a odroda Veltlínske zelené, 
ročník 2016, vystavovateľa 
Pavla Kováča-obyvateľa obce 
Veľký Kýr.
V sobotu 15. júla 2017 sa o 
15:00 hod. uskutočnil Deň 
otvorených pivníc organizo-
vaný miestnym Združením 
vinárov a vinohradníkov 
obce Veľký Kýr ČERDAVÍN. 
Tento jedinečný festival 
začínal priamo vo viniciach, 

respektíve  pri pivničných 
domčekoch v uličke s názvom 
Hlboká (miestne nazývaná 
Cserda út), známej svojou 
vínnou históriou. Počasie v 
poobedňajších hodinách sa v 
tento deň našťastie umúdrilo 

a preto aj tí, ktorí neprišli 
hľadať pravdu vo víne, mohli 
vďaka rozmanitému progra-
mu (vystúpenie speváckeho 
súboru Csemadok, vystúpe-
nie speváckeho zoskupenia 

Vrbina zo susedných Komjatíc 
a taktiež vystúpenia rocko-
vej kapely Acoustic Flames) 
prísť podporiť miestnu akciu. 
Popri návšteve pivničných 
domčekov domácich vinárov 
a  pozvaných vystavovateľov 
z Nitrianskeho regiónu si 
obyvatelia obce a návštevníci 
mohli vychutnať kvalitné 
jedlo ako napríklad tradičný 
Podymník.

Ing. Simona Verešová- Švajdová

Vo Veľkom Kýre sa hľadala 
pravda vo víne
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Veľkokýrsky citarový súbor 
Citary sú na Slovensku známe od 17. storočia a v živej hudobnej praxi 
sa dodnes zachovali na južnom Slovensku a medzi dolnozemskými 
Slovákmi. Hra na citare nie je na Slovensku bežná, ale vo Veľkom Kýre 
sa teší nezvyčajnej obľube. S myšlienkou založiť citarový súbor prišiel 
pán učiteľ Alexej Száraz a Pavol Kováč z miestnej organizácie Cse-
madoku. Jeho založenie podporil vtedajší starosta Vojtech Bátora. V 
maďarskom meste Komárom vyhľadali dlhoročného hráča na citaru 
Jozefa Szabóa a spolu s ním založili v marci 1998 súbor, ktorý domáci 
familiárne nazývajú „citaráši“. Jozef Szabó vyrobil pre takmer 15 detí (9 
-10 ročných) citary a aj ich chodil zaúčať hre na tento strunový nástroj 
s rezonančnou skrinkou. A práve z týchto začínajúcich detí tvorí dnes 
súbor 11 fixných členov súboru. Už sú to dospelí ľudia s rodinami a 
bežnými starosťami. Ale ako hovorí jedna z nich Angelika Szárazová: 
„Sme ako rodina. Hrávame spolu už 20 rokov, chodíme si na svad-
by a naše skúšky sú viac než priateľské stretnutia.“ Vedúcim súboru 
kýrskych citarášov je Attila Krizsan, ale Jozef Szabó s manželkou Evou 
zostali verní tomuto zoskupeniu a každú nedeľu prídu z maďarského 
Komáromu na skúšku. Súbor vystupuje na kultúrno spoločenských 
akciách obecného a regionálneho charakteru, v rámci upevňovania 
priateľstva chodia  hrávať aj do maďarského Komáromu a dokonca boli 
na týždňovom turné v Grécku. V susednom Maďarsku sa zúčastnili 
folklórnej súťaže, ktorú vysielala aj televízia Duna TV. Pri príležitosti 
15.výročia založenia súbor dokonca vydal svoj prvý CD-nosič. Kýrski 
citaráši sú vyhľadávaní a pani starostka je na tento súbor hrdá. Odzr-
kadľuje sa to na dobrej spolupráci, poskytuje im priestory v Kultúrnom 
dome na skúšky a oni sa za to vďačne zapájajú do spoločenského živo-
ta v obci. Už piaty rok organizujú obľúbený „Citarový ples“, zahŕňajúci 
okrem povinných plesových náležitostí aj bohatú tombolu, za ktorú sú 
vďační štedrým sponzorom – miestnym podnikateľom. V roku 2018 
čaká súbor 20. výročie založenia, v rámci ktorého už pomaly pripra-
vujú veľký galavečer, na ktorý plánujú pozvať zakladateľov a všetkých, 
ktorí akoukoľvek formou pomohli za tieto roky k úspešnému fungova-
niu kýrskej citarovej skupine. A tak ako pomohli mnohí im, posúvajú 
túto pomoc ďalej aj oni. Tri členky Eva Száraz, Hilda Molnárová a 
Angelika Szárazová chodia už 5 rokov učiť nových hráčov na citaru 
do Veľkého Cetína a dúfajú, že aj doma  sa im podarí zaučiť  nových 
nástupcov, aby  citarová hudba  nikdy neprestala znieť vo Veľkom Kýre.  
Aj toto spôsobuje hudba. Vďaka nej v ľuďoch  ožívajú pozitívne emócie, 
láska k hudbe sa premieta do lásky k ľuďom a človek jej rád obetuje 
voľný čas, aby ho strávil zmysluplne. A práve láska je dôvodom, že 
rodiny kýrskych citarášov stoja pri svojich hudobníkoch a chápajúco 
ich podporujú. 

Mgr. Mária Derďaková
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Futbalisti z Veľkého Kýru opäť pritiahli fanúšikov na tribúnu
V rozhovore s prezidentom FC 
Veľký Kýr Gáborom Bajkaim 
sme sa dozvedeli, čo je pre 
hráčov najväčšia odmena.
o Pán Bajkai, naposledy 
sme o kýrskom futbale písali 
v októbri 2016. Ako hodnotíte 
toto uplynulé obdobie?
Spomínané obdobie by som 
rozdelil do dvoch fáz. Prvou 
fázou bolo dokončenie 
rozbehnutej futbalovej sezóny 
2016/2017, ktorá skončila v máji 
tohto roku. Mali sme vysoké 
ciele v každej kategórii a vďaka 
tvrdej drine každého v klube 
sa ich podarilo splniť. Mužstvo 
dospelých postúpilo do VI. Ligy 
MEVA OBFZ Nové Zámky 
a dorastenci sa stali Majstrami 
nášho okresu vďaka čomu 
postúpili už do krajskej súťaže.  
Nezaháľali ani naše mladšie 
kategórie, ktoré tiež bojovali 
o popredné miesta vo svojich 
súťažiach. Ďalším pozitívom je aj 
založenie mužstva najmladších, 
ktorí plánujú v budúcnosti tiež 
pôsobiť v nejakej súťaži. Druhou 
fázou je už prebiehajúca sezóna 
2017/2018. Pred ňou sme mali 
krátku prípravu, v ktorej sa 
nám napríklad podarilo zvíťaziť 
v tradičnom pohári starostov 
obcí Branč, Golianovo, Čechynce 
a Veľký Kýr. Túto časť je však ešte 
veľmi predčasné hodnotiť, ale 
verím že to dotiahneme opäť do 
úspešného konca.
o Čo je za týmito úspechmi 
kýrskeho futbalu ?
- Pre nás je najväčší úspech, že 
sme po niekoľkých „ťažších“ 
rokoch opäť pritiahli kýrskeho 
diváka na tribúnu. Pre hráčov 
je najväčšia odmena hrať 
pred vlastnými fanúšikmi, 
kamarátmi, pred vlastnou 
rodinou a tešiť sa z víťazstiev 
s nimi. V okresnom derby 
kde sme odohrali stretnutie 
v Komjaticiach (vyhrali sme 
0:1) bolo napríklad viac ako 600 
divákov, z čoho väčšina boli práve 
naši fanúšikovia. 
Samozrejme nejde 
to ľahko, pretože 
kýrsky fanúšik je 
náročný. Potrebovali 
sme vytvoriť káder so 
správnou chémiou, 
ktorý je tvorený 
prevažne našimi 
odchovancami. 
Hráčom záleží 
na odvedenej hre 
a  k tréningom 
pristupujú 
zodpovedne.
Samozrejme treba 
brať do úvahy aj fakt, 
že nie sú profesionáli 

a majú aj iné povinnosti. Takáto 
definícia platí na všetky naše 
kategórie okrem najmladších, tí 
by najradšej trénovali non-stop, 
z čoho máme pochopiteľne veľkú 
radosť.
o Mohli by ste nám predstaviť 
v skratke všetky kýrske družstvá?
- Našou najmladšou kategóriou 
je družstvo FC Veľký Kýr U9 ( 9 
rokov a mladší ), ktorú zatiaľ iba 
rozbiehame a trénuje ich Tomáš 
Slovák. Vkladáme do nich veľkú 
nádej. 
V súťaži mladších žiakov OBFZ 
NZ  to je družstvo U12, ktoré 
pôsobí v Lige prípraviek Kornela 
Salátu. Dlhodobo sa umiestňuje 
na popredných priečkach a ich 
mentorom je tréner Uhliarik, 
ktorý má bohaté skúsenosti 
s trénovaním mládežníckych 
kategórií. Je to veľmi šikovná 
partia chlapcov a dievčat. Verím, 
že mená ako Marek Borota či 
Fabian Kökényesi 
budeme o pár rokov 
počuť z veľkého 
futbalu.
Družstvo FC Veľký Kýr 
U15 pôsobí v okresnej 
súťaži IV.  Liga OBFZ 
NZ Meva. Tento tím 
sa prakticky skladá 
opäť na novo, pretože 
po vydarenej sezóne 
2016/2017 odišla 
kostra mužstva do 
vyššej kategórii. Sú 
výbornou partiou 
a som presvedčený, 
že budú opäť hrať 
o popredné miesta. 
Mužstvo trénoval ešte pred 
nedávnom Patrik Malý, ktorý 
hrá za dospelých, no začiatkom 
tejto sezóny ho vystriedal už 
spomínaný tréner, Jozef Uhliarik.
Mužstvo FC Veľký Kýr U19 
pôsobí ako jediné v krajskej 
súťaži ZSFZ V. Liga Východ. 
Minulý rok sa nám podarilo 
postúpiť do tejto súťaže. Bolo to 
našim cieľom keďže sme vedeli, 

že káder zostane 
po kope aj 
ďalšiu sezónu. 
Primárnou 
úlohou tejto 
kategórie 
je pripraviť 
dospievajúcich 
chlapcov 
na mužstvo 
dospelých 
a náročnejšia 
súťaž im len 
pomôže. Zsolt 
Bálint a Dávid 
Prešinszký 
napríklad od 
minulej sezóny 
pôsobia v mužstve dospelých už 
stabilne a je tam mnoho hráčov, 
ktorí to majú dobre nakopnuté. 
Ešte pred nedávnom som pôsobil 
pri nich ako tréner ja, ale mužstvo 
potrebovalo oživenie, tak sme 
do tejto kategórie posunuli 

spomínaného Patrika Malého. Ja 
sa chcem naplno venovať 
manažérskym povinnostiam 
v klube a viac pomáhať pri „A“ 
mužstve. 
Mužstvo dospelých momentálne 
pôsobí v VI. Lige OBFZ 
NZ Meva. Máme za sebou 
turbulentný začiatok súťaže, ale 
ja verím, že to dopadne dobre. 
Snažili sme sa v lete káder 

patrične doplniť, ale nebolo 
to ľahké. Navyše sme prišli 
o Borisa Bátoru, ktorý sa nám 
cez prípravný zápas zranil. 
Chalani sú dobrá partia a 
kľúčom k úspechu bude hrať 
obetavý futbal. Dovolím si 
tvrdiť, že máme kombinačne 
asi najlepší káder v okrese, 
chýba nám však tradičný 
strelec. Mužstvo vedie hrajúci 
tréner A. Kökényesi, ktorý má 
bohaté skúsenosti z vyšších 
súťaží. Je to výborný futbalista 
a uznávaný odborník, hráčov 
vie správne motivovať. Našim 
cieľom naďalej ostáva popredná 
priečka v lige. Verím, že táto 

sezóna prinesie dobré výsledky 
pre všetky naše kategórie. 
Urobíme preto maximum.
o Má klub popri tréningoch 
a zápasoch čas na mimo 
futbalové aktivity?
- Bohužiaľ máme veľmi málo 
času na takúto činnosť. Ak si 

zoberieme všetky mužstvá, 
tak máme na ihrisku presne 
10 tréningových jednotiek 
a odohráme 5 stretnutí 
cez víkend. Štadión nezíva 
prázdnotou ani cez týždeň. 
Navyše prebiehala rekonštrukcia 
ihriska a priestorov štadiónu. 
Pred nedávnom sme kompletne 
zrekonštruovali priestory šatní 
a predtým zvyšok priestorov. 
Za toto všetko ďakujeme firme 
Kóňastav s.r.o ,ktorá nám 
naozaj veľmi pomohla. Veľmi 
korektný vzťah máme aj s našou 
pani starostkou a obecným 
zastupiteľstvom. Verím, že sú 
na naše mužstvá hrdí, pretože 
sa snažíme reprezentovať obec 
najlepšie ako vieme. Ak si však 
nájdeme čas, tak sa radi zapojíme 
do obecných aktivít. Varili sme 
napríklad guláš počas obecných 
dní. Plánom je nájsť priestor aj 
pre takéto aktivity a chceli by sme 
do budúcna niečo zorganizovať 
aj my.  Prvoradý však pre nás je 
samotný futbal.

Mgr.Mária Derďaková
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Narodili sa
Újszülöttek
Lukáš Vrančík
Nikola Melišová
Sebastian Krehák
Jaroslav Trnka
Matej Miko
Lea Kreškóciová
Tobias Forgács
Peter Šuba
Matias Forgács
Tibor Horváth
Mateo Hric
Adam Vereš
Alex Jozef Veres
Tamás Múdry
Oliver Varga
Tamara Hubináková
Matúš Molnár
Rebeka Dojčánová
Dominik Száraz
Eliška Kiselová

Hana Lacková
Viktor Turaz
Sebastián Végvári
Kristína Lendelová
Tomáš Kazáň
Dávid Boháč
Lillien Šramková
Dávid Gróf
Olívia Kováčová
Dorothy Lacušková
Natália Bahulová
Hana Kováčová
Kristián Malý
Lucas Majoroš
Filip Čmarada
Tadeáš Urban 

Spoločenská kronika obce Veľký Kýr / október 2016 – september 2017
Lakossági krónika Nagykér / október 2016 – szeptember 2017

Uzavreli manželstvo
Házasságot kötöttek
Roland Balogh – Andrea Ševčíková
Zoltán Krizsan – Monika Bollová
Lukáš Voržáček – Monika Zedníková 
Tomáš Bencz – Mária Korgová
Attila Labai – Martina Zavadinková 
Lukáš Melo – Ivana Gulková
Juraj Száraz – Soňa Gergöová
Radoslav Ďurický – Alena Asipouskaya
Alexander Kováč – Brigita Darázsová
Mikuláš Forgács – Jana Čepediová
Miroslav Laduna – Mgr. Alexandra Dudomová

Jozef Slovák – Michaela Martišková
Marek Jurík – Ing. Eliška Kulichová
Dionýz Fiala – Veronika Birkušová
Tomáš Száraz – Kristína Križanová
Juraj Vrančík – Rozália Danóciová
Tomáš Heč – Ľubica Kišucká
Mgr. Tomáš Vereš – Ing. Simona Švajdová  
Ivan Javorčík – Jana Tichá
Tomáš Titka – Dominika Szárazová
Michal Mieczyslaw Pleban – Kristína Palaťková 
Igor Vašš – Lucia Pakšiová
Miroslav Németh – Simona Mišutová
Ing. Mário Križan – Ing. Jana Šafárová 
Marcel Hozlár – Miroslava Adamčeková 

História kýrskeho hasičského zboru  sa začala písať v roku 1884
Podľa starých spisov v priebehu 
rokov 1869 -1883 zhorelo v obci 
viacero nehnuteľností (vino-
hradnícky domček, hostinec a 
dokonca zhorelo 7 domov naraz). 
V roku 1883 veľký požiar vznikol 
v dôsledku blesku, ktorý následne 
zničil celú Apátsku ulicu, pričom  
zhorelo veľa rodinných domov a 
pripravované obilie na mlátenie. 
Tieto udalosti prinútili  v roku 
1883 vtedajšie župné zastupiteľ-
stvo prijať proti požiarne opatre-
nia. Následne vznikol vo Veľkom 
Kýre dobrovoľný hasičský zbor, 
ktorý bol založený medzi prvými 
v župe. 17.februára 1884 schvá-
lilo Ministerstvo vnútra v Buda-
pešti stanovy „Hasičského spol-
ku“ (Tűzoltó egylet Nagykér). 
Spočiatku spolok používal na  
hasenie kade naplnené vodou  a 
veľké sudy, ktoré boli naložené 
na vozíky,  ťahané koňmi. V roku 

1928 dostali hasiči prvú ručnú 
dvoj piestovú striekačku, ktorá je 
dnes ozdobou technického vy-
bavenia zboru. Postupne sa toto 
vybavenie rozšírilo o striekačky 
PS8 a PS12, ale aj o Škodu 1203, 
ktorú obec pred časom darovala 
Poľnohospodárskemu múzeu v 
Nitre. Pred dvoma rokmi dostal 
DHZ Veľký Kýr od MV SR 
požiarnu techniku Iveco Daily, 
ktorú hasičom osobne odovzdal 
minister vnútra a podpredseda 
vlády Róbert Kaliňák. Na vo-
ľakedajšie „zlaté“ časy hasičského 
zboru spomína terajší jeho pred-
seda Štefan Kozlík. Akoby by mu 
bolo ľúto, že časy, keď dobrovoľní 
hasiči mali vlastnú dychovku a 
hasičský život bol plný súťaží, 
stretávania sa a tradičných hasič-
ských zábav, sú neodmysliteľne 
preč. Kapela bola založená v roku 
1975 a hasičský zbor bol vtedy 

dotovaný 
nielen 
štátom, ale 
pomáhalo 
aj miestne 
družstvo. 
Dlho-
ročným 
veliteľom 
bol v tých 
časoch Šte-
fan Bocz, 
na ktorého 
spomínajú 
ako na 

výborného organizátora. Úplne 
prvým veliteľom bol farár Ľu-
dovít Hoderman a po ňom ešte 
miestnym hasičom velili Száraz 
Anton, Oncsák Ľudovít (notár) 
, Pan Vojtech, Száraz Koloman,  
Csebík Viktor a Kováč Ľudovít .
V roku 1999 bola v obci vysvä-
tená  pamätná tabuľa a socha 
svätého Floriána, ale v roku 
2010 vedenie obce zastavilo 
činnosť zboru. Činnosť DHZ 
bola obnovená v r.2015 . V zbore 
sú štyri ženy a šestnásť mužov, 
z ktorých traja sú profesionálni 
hasiči. Zásahovú jednotku tvorí 
šesť členov osádky hasičského 
auta. A zásahov našťastie nemajú 
veľa. Zasahovali na Silvestra v 
rodinnom dome, na ktorom 
horela strecha a dvakrát hasili 
horiaci suchý porast. DHZ Veľký 
Kýr je zaradený v skupine B a ich 

pýchou je práca s deťmi, ktorým 
sa venuje hlavne pán učiteľ RNDr. 
Jozef Száraz CSc s pomocou  
Tibora Lőrinca. Tento rok sa dve 
dievčenské družstvá zúčastnili 
hasičskej súťaže „Plameň“ v 
Strekove, kde získali druhé a 
tretie miesto. V súčasnosti sa 
hasiči stretávajú iba príležitostne, 
pretože nemajú svoju miestnosť, 
ale pani starostka im vychádza v 
ústrety a môžu využívať zasadač-
ku obecného úradu. Na obecnom 
dvore majú vyhradenú garáž, 
ktorej steny zdobí množstvo dip-
lomov, ocenení a fotografií. Tie sú 
dôkazom, že kýrski hasiči majú 
za sebou bohatú úspešnú činnosť. 
A dúfajme, že aj vďaka podpore 
vedenia obce, budú kvalitne 
fungovať aj v budúcnosti.       

Mgr. Mária Derďaková

A nagykéri tűzoltóegyesület története 1884-be nyúlik vissza
A történelmi iratok szerint 1869 
és 1883 között több ingatlan is 
leégett a faluban, egy présház, a 
fogadó és egyszerre hét ház vált 
a lángok martalékává. 1883-ban 
egy villámcsapás okozta azt a 
nagy tüzet, amelyben az egész 
Apát utca teljesen megsemmisült, 
sok családi ház leégett, valamint a 
cséplésre szánt gabona is a lángok 
martalékává vált. Ezek a törté-
nések tűzvédelmi rendelkezések 
elfogadására késztették a megyei 
testületet. A megyében elsőként 
megalakult a Nagykéri Önkéntes 
Tűzoltótestület. 1884. február 
17-én a budapesti Belügyminisz-
térium jóváhagyta a Nagykéri 
Tűzoltó Egylet létrehozását. Az 
egyesület először lovas szekerek-
re rakott vízzel teli kádakból és 
nagy hordókból oltotta a tüzet. 
A tűzoltók 1928-ban megkap-
ták az első kétdugattyús tűzoltó 
fecskendőt, amely ma is a testület 

gépparkjának dísze. Az évek 
során fokozatosan PS8 és PS12, 
valamint egy Škoda 1203-as típu-
sú járművel bővült az egyesület 
felszerelése. A község a Nyitrai 
Mezőgazdasági Múzeumnak 
ajándékozta az autót. Két éve a 
Szlovák Köztársaság Belügymi-
nisztériumától egy Iveco Daily 
tűzoltókocsit kapott a Nagykéri 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület. Az 
autót személyesen Robert Kaliňák 
belügyminiszter és a kormány 
alelnöke adta át. Štefan Kozlík a 
testület elnöke emlékezik vissza 
az egyesület valamikori fényko-
rára. Úgy tűnik, mintha hiányol-
ná, hogy véget ért az a korszak, 
amikor saját fúvószenekaruk volt 
a tűzoltóknak, az életük tele volt 
versenyekkel, találkozókkal és ha-
gyományos tűzoltómulatságokkal. 
A zenekart 1975-ben alapították, 
amikor nemcsak az állam, hanem 
a helyi szövetkezet is támogatta a 

tűzoltókat. 
Akkor 
hosszú 
ideig Bocz 
István volt 
a tűzoltók 
parancs-
noka, akire 
mindenki 
kiváló szer-
vezőként 
emlékezik. 
Ľudovít 
Hoderman 
plébános 
volt a 

legelső parancsnok, majd Száraz 
Antal, Oncsák Lajos (jegyző), 
Pan Béla, Száraz Kálmán, Csebík 
Viktor és Kovács Lajos vezették 
az egyesületet.
1999-ben emléktáblát és Szent 
Flórián szobrot szenteltek fel 
a községben, de 2010-ben az 
önkormányzat leállította az 
egyesület működését. 2015-ben 
indult újra az önkéntes tűzoltó 
egyesület, amelynek négy nő és 
tizenhat férfi  tagja van, közülük 
hárman hivatásos tűzoltók. A 
hatszemélyes bevetési egységet 
a tűzoltóautó sofőrje és utasai 
alkotják. Szerencsére kevés beve-
téshez riasztják a helyi tűzoltókat. 
Szilveszterkor egy családi háznál 
volt szükség a segítségükre, ahol 
a háztető lángolt, kétszer az égő 
száraz gyom oltásához riasz-
tották a tűzoltókat. A Nagykéri 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület a B 

kategóriába tartozik, büszkék rá, 
hogy tevékenységük részeként a 
gyerekre is fi gyelmet fordítanak, 
velük RNDr. Száraz József tanító 
bácsi foglalkozik Lőrinc Tibor 
segítségével. Idén két lánycsapat 
részt vett a Kürtön a „Plameň“ 
(Láng) elnevezésű tűzoltóver-
senyen, ahol a második helyen 
végeztek. Most a saját helyiség 
hiánya miatt csak alkalmanként 
találkoznak a tűzoltók, de a pol-
gármester jóindulatának köszön-
hetően használhatják a községi 
hivatal tanácstermét. A községi 
udvarban van egy garázsuk, 
amelynek falát számos elismerő 
oklevél, díj és fénykép díszíti, 
bizonyítva a nagykéri tűzoltók 
gazdag és sikeres tevékenységét. 
Bízzunk benne, hogy a faluve-
zetés támogatásának is köszön-
hetően továbbra is megfelelően 
működik majd az egyesület.

Náš Kýrnik
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A nagykéri tűzoltóegyesület története 1884-be nyúlik vissza
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„A temető a községek lakosainak névjegye“,  
mondja Valaska Judit Nagykèr polgármestere.

Újságunk legújabb száma abban 
az időben jelenik meg, amikor a 
halloweeni mulatságokat felváltja 
egy komolyabb és méltóságtel-
jesebb időszak, amikor talán 
gyakrabban elmélkedünk az élet 
értékeiről, gondolva azokra a 
hozzátartozóinkra, akik eltá-
voztak közülünk és emléküket 
temetőink sírhelyei őrzik. 
Azt mondják, hogy a temető 
a község lakosainak névjegye. 
Igyekszünk tehát mi is teme-
tőinket modernizálni: parko-
lóhelyeket létesítettünk az öreg 
temetőnél, valamint lecseréltük a 
temető drótkerítését, amely már 
régóta méltatlan színfoltja volt 
községünk központjának. Annak 
ellenére, hogy az új temető 
ravatalozója nagyobb komfortot 
és méltóságteljesebb búcsúztatást 
biztosít a temetések lebonyolí-
tásánál, az öreg temető kápol-
náját többször vesszük igénybe.  

Ebből az okból 
szélesítettük 
ki a kápolna 
előtti tér letakart 
részét, hogy több 
résztvevőt óvjon 
meg az időjárás 
viszonytagságai 
elől a szertartá-
sok alkalmával. 
Idén az új temető 
útja és a lejáróút 
is új burko-

latot kaptak; a 
Bethlen Gábor – alapból kapott 

dotációból felújítottuk az I. és II. 
világháborús emlékmű környékét 
és temetőink sírjairól információs 
táblát készíttettünk.
Annak ellenére, hogy évről évre 
csinosítgatjuk temetőinket, sajnos 
ezeken a megszentelt helyeken is 
találkozunk időnként az irigység-

gel és viszállyal, amelyek a sírhe-
lyek felújítása kapcsán adódnak. 
Ilyenkor mintha eltűnne belőlünk 
a türelem és mások iránti tisztelet 
– csak a saját érdekeinket tartjuk 
fontosnak. Pedig az élet túl rövid 
ahhoz, hogy feleslegesen ellensé-
geket szerezzünk magunknak. A 
közelgő mindenszentek ünnepe 
és halottak napja talán lehetősé-
get adnak arra, hogy hozzátarto-
zóink sírjánál elgondolkozzunk 
az élet valódi értékeiről.  Annak 
ellenére, hogy községünkben az 
utóbbi években megnőtt az új-

szülöttek száma, 
az elhalálozási 
arány még 
sajnos mindig 
magasabb. 
Kívánok ezért 
minden évköz-
ben hozzátar-
tozóját elvesztő 
családnak sok 

erőt a  bánat és fájdalom feldol-
gozásához és hozzák el a közelgő 
ünnepek mindenki szívébe a 
szeretet és kölcsönös tisztelet 
értékeit. 
Engedjék meg egyúttal, hogy sze-
retettel meghívjunk minden kicsi 
és felnőtt lakosunkat az évvégi 
ünnepek összevont megünnep-
lésére: a 2017. december 9-én 
tartandó Mikulás – ünnepségre, 

karácsonyi vásár-
ra és kiállításra, 
valamint a 17,00 
órakor kezdődő 
Acapella For 
you énekkar 
ádventi kon-
certjére a nagy 
kultúrházba. 

Ing. Judita 
Valašková,  

Nagykér  
polgármestere

Huszonöt éves a nagykéri nyugdíjas klub
A nagykéri nyugdíjasklub tagjaival való 
találkozás után az embernek kedve támad 
megsürgetni az idő múlását, szeniorrá válni és 
velük tölteni az időt. Az év folyamán általuk 
szervezett rendezvények listája azt bizonyítja, 
hogy aktív lakosokról van szó, akik a családi 
teendők mellett igyekeznek életük őszét is 
hasznosan és aktívan eltölteni.
Májusban a kultúrházban nagyszabású 
rendezvénnyel ünnepelték a klub huszonöt 
éves tevékenységét, amelyen mintegy száz idős 
lakos vett részt. A moderátor szerepét ellátó 
Kováč Pál beszédében felidézte az alapító 
tagokat, közöttük Száraz Józsefet és Mihályt, 
akik a kezdetek óta tagjai 
az egyesületnek és az 
évforduló megünneplé-
séről sem hiányozhattak. 
A helyi alapiskola ma-
zsorett csoportja, a Mó-
rinca Néptáncegyüttes és 

a citerazenekar dal-, vers- és 
tánccsokorral kedveskedett 
a nyugdíjasoknak. Valaska 
Judit polgármester beszédé-
ben köszönetet mondott az 
összes nyugdíjas lakosnak, aki 
tevékenységével hozzájárult 
a falu fejlődéséhez. A kedves 
szavakon kívül egy tortát is 
ajándékozott a szenioroknak, 
amelyet a huszonötös szám 
díszített. Olga Frayová a 
nyugdíjasklub elnöke is meg-
köszönte a tagok munkáját és 

a bizottsági 
tagokkal 
közösen 
díjazták 
az idősebb 
tagok egye-
sületben 
végzett kivá-
ló munkáját. 
Mindezek 
után gazdag 
tombola 
és késő 

estig tartó jókedvű szórakozás következett. 
A negyedévszázados évforduló megün-
neplésén kívül egyéb rendezvényeket is 
szervezett a klub. A hagyományos teaesten 
köszöntötték a jubilánsokat és a Kynder-
ko Polgári Társulással együttműködve 
kézimunka kiállítást rendeztek. Az ügyes 
nyugdíjas asszonyok ostyát és mézeskalácsot 
árultak a karácsonyi vásárban, a bevétellel 

hozzájárultak a Kynderko pozsonyi kirándu-
lásához a Nemzetközi Gyermeknap alkalmá-
ból. Márciusban a hagyományokhoz hűen 
Győrbe kirándultak, augusztusban pedig két 
utat is szerveztek, Győrbe és Bécsbe a Szent 
István napi ünnepségekre. A kéri nyugdíjasok 
nemcsak utaznak, hanem a község csinosítá-
sából is kiveszik a részüket. Rendbe tették a 
templom környékét, kitakarították a kálváriát 
és környékére virágokat ültettek, amelyeket 
az egyik klubtag családja ajándékozott. Az 
elhunyt tagok temetésén szomorúbb találko-
zókban van részük, de ahogyan Oľga Frayová 
mondja: „Az élet nemcsak mosolyokból áll, 
hanem mindenféle érzés mozaikja. De mi a 
klubban igyekszünk olyan rendezvényeket 
szervezni a tagoknak, amelyekkel mosolyt 
csalunk az arcukra.“ Legközelebb a Mária-völ-
gyi zarándoklatra készülnek és ott talán azért 
is imát mondanak, hogy a nyugdíjas klub 
megalapításának harmincadik évfordulóját is 
együtt ünnepelhessék.

Nagykér infó2
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A következő szám 2018 áprilisában jelenik meg. Megjelenik 1000 példányban. Ingyenes. 

Július 27-én, egy nyári szombat reggelen 11 órakor a Apát utcában gu-
lyásfőző versennyel kezdetét vette a Nagykéri Falunap 2017 programja. 
A versenybe benevezett csapatok megmutathatták a legjobb tudásukat és 
összemérhették erejüket a versenytársaikkal. De nemcsak a felnőtteket, 
hanem a gyerekeket is gazdag program várta, akik kedvükre szórakozhat-
tak az ugráló várban, a vízi buborékokban, valamint a Kynderko Polgári 
Társulás által szervezett programokon. A helyszínen felállított kézműves 
sátrakban különféle portékák közül válogathattak a járókelők. A frissítők-
ről a büfében gondoskodtak, ahol finomságokat árultak, frissítő italokat 
csapoltak, amire nagy szükség volt a meglehetősen forró időben. A helyi 
szervezetek, mint a horgásztársaság, valamint a Čerdavin borásztársaság 
tevékenységük és termékeik bemutatásával is hozzájárultak a kellemes 
szórakozáshoz.
A gulyásfőző verseny kiértékelése után Valaska Judit polgármester ünnepi 
beszéddel köszöntötte a jelenlévőket, majd átvette a szimbolikus aratóko-
szorút, amelyet a Nyugdíjasok Szlovákiai Egyesületének helyi szervezete 
készített. Délután öt órakor a Szent Kereszt Felmagasztalása római katoli-
kus templomban ünnepi szentmisével folytatódott a Falunap programja. A 
misét a faluért ajánlották fel. Este fél hétkor a Diamond Band cigányzene-
kar koncertjével a kultúrparkban folytatódott a rendezvény. A zenészek jó 
hangulatot teremtettek és bemutatták a zenei művészetüket. Fél nyolckor 
Debreczeni Ferenccel (becenevén Ciki), a híres Omega együttes dobosával 
találkozhatott a közönség.
Az Elán Tribute zenekar fél kilenckor kezdődő koncertje volt az este fő-
programja. A lakosok és a látogatók a zenekar tagjaival közösen énekelték 
a népszerű dalokat, mint a Bosorka, a Sestrička z Kramárov és sok mást. 
Az idősebb korosztály nosztalgiával emlékezhetett vissza a fiatalkorára, de 
a fiatalok is ismerik a zenekar slágereit és együtt szórakoztak a zenészek-
kel. Tíz órakor a magyar Omega Revival koncertje következett. A csapat tagjai eljátszották a legendás együttes ismert dalait, egyebek 
mellett a világszerte ismert Gyöngyhajú lányt. A koncert után, tizenegy órától népi mulatság zárta a napot, amelyen az Apollo Band 
zenélt.

Falunap 2017 Nagykéren

A nagykéri Kiero Grande zenekar nagyszerű sikere
2006-ban megalakult a Csukamáj Olaj zenekar, amelynek Gajdošík 
Robi volt az énekese és basszusgitárosa, Ady Kelemen szólógitáron 
játszott és Szőke Erik ült a dobok mögött. 2007-ben, amikor a zenekar 
koncertezni kezdett, Múdry Radi harmonikás és Kanás Vlado gitáros 
is csatlakozott a zenészekhez. Ebben a felállásban koncerteztek 2013-
ig, amikor Eriket Száraz Béla 
váltotta a dobok mögött. Később 
Radi és Vlado családi teendőik 
miatt kiléptek az együttesből. 
A zenekar sok koncertet adott 
az eredeti felállásban, egyebek 
mellett a világhírű magyarországi 
Sziget Fesztiválon, valamint a 
pozsonyi Living Blueson. 2011-
ben elnyerték az Év felfedezettje 
címet, a szlovák blues társaság 
elismerését. Eközben 2009 és 
2010 között Ady vette át az énekes 
szerepét és fokozatosan saját 
szerzeményeivel egészítette ki a 
zenekar repertoárját. Négy éve, 
2013-ban hivatalosan átnevezték 
az együttest, azóta Kiero Grande 
néven zenélnek. Az új név a 

zenekar tagjainak kedvelt szójátékából ered (Nagykér – Kiero Grande). 
Tavaly a nagyszombati Štúdio J-ben felvették az „Unorthodox” című 
debütáló albumukat. Azóta több száz háztartásban megismerték a 
tizenkét, főleg blues-rock stílusú zeneszámot nemcsak Szlovákiában, 
hanem Magyarországon, Angliában, Csehországban és Finnországban 

is. A Devín és a Proglas rádió blues 
műsoraiban is játsszák az album 
dalait. A zenekar a hanghordozón 
kívül a legnépszerűbb videó-megosztó 
portálon ingyenesen is elérhetővé 
tette a dalait a hallgatóknak. Az 
album itthon és külföldön is kiváló 
kritikákban részesült. Idén szeptember 
7-én a Kiero Grande megnyerte a 
Slovakian Blues Challenge versenyt 
és továbbjutott az European Blues 
Challenge nemzetközi fordulóba, 
amelyet jövő márciusban rendeznek 
meg a norvégiai Hell városában és 
ahol az Európai Unió tagállamainak 
legjobbjaival versenyezhetnek. A 
közösségi portálokon több információt 
is megtudhatnak az együttesről. 
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A Csemadok helyi alapszervezete a nagykéri kultúra javára válik
Nagykéren 1949-ben alapítot-
ták meg a Csemadok alap-
szervezetet, szinte rögtön az 
országos szövetség létrehozása 
után. Az alapítótagok: Szládi-
csek Miklós, Valaska Viktor, 
Csepedi István, Kazán József, 
Kianek József, Csebík Pál és 
Dojcsán József. A meglapí-
tást követően négyszáz tenni 

akaró tagja volt a Csemadok 
Nagykéri Alapszervezetének. 
Elsősorban a kultúra területén 
tevékenykedtek, létrehozták a 
színjátszó csoportot, amellyel 
a környékbeli községeket is 
bejárták, bemutatták például 
a Ludas Matyi, vagy a Lovisek 
című darabot. 1952-ben nép-
tánckart alapítottak, amely tu-
lajdonképpen a mai Mórinca 
elődje volt. Később az egykori 
iskola udvarán kultúrparkot 
alakítottak ki. Jóllehet, ma 
nem olyan aktív a Csema-
dok, mint régebben, de így is 
pótolhatatlan a faluban és sok 
kulturális programot szervez. 
Jelenleg háromszáz tagja van, 
közülük huszonöt bizottsági 
tagként rendszeresen, havonta 
találkozik. Száraz László veze-
ti a Csemadok Nagykéri Alap-
szervezetét, Fiala Dénes pénz-
táros és Szolár Géhry Mónika 
titkár, a bizottság egyedüli 
nő tagja segíti a munkáját. A 
bizottság feladata a munka-
terv kidolgozása, amelyben 
meghatározzák, hogy milyen 
programokat terveznek az év 
folyamán. A megvalósításban 
az alapszervezet tagjai is részt 
veszek. „Kizárólag önkéntes 
alapon dolgozunk. Akinek az 
ideje engedi, az eljön és segít. 
Senkit sem kényszerítünk az 

együttműködésre és talán ez 
áll a rendezvényeink sike-
reinek hátterében. Az, hogy 
szívből csináljuk” – mondta 
Száraz László. Valóban szám-
talan rendezvényt szerveznek. 
Minden nyáron megrendezik 
a Csemadok napot, amely 
a szervezet legnagyobb 
eseménye, több mint száz 

szervezővel és szereplővel. A 
Csemadok napra meghívják a 
környékbeli községek nép-
tánccsoportjait és citerazene-
karait is. „Igyekszünk színes 
programot összeállítani, ame-
lyen az idősebb és a fiatalabb 
generáció is részt vesz. Kísérő-
programként különböző mes-
terségeket is bemutatunk a 

látogatóknak, amelyeket elsa-
játíthatnak” – folytatta Száraz 
László. Elsősorban a férfiak 
legkedveltebb eseménye a 
borkóstoló, ahol a helyi zené-
szek kísérete mellett ízlelhetik 
meg a nagykéri borászok által 
készített nedűt. Mindemellett 
az egyházi ünnepeken is részt 
vesznek, az énekkar fellépése 
emeli az események fényét. A 
gyengébbik nem szórakozta-
tása érdekében színházi előa-
dásokat szerveznek, amelyre 
neves társulatokat hívnak, 
mint például a kassai Thá-
lia Színház társulatát. Az év 
végén pedig a komáromi Jókai 
Színház színészei látogatnak 
el Nagykérre. Idén harmadik 
alkalommal szervezték meg a 
helyi futballklubbal közösen 
a növendékek focitornáját, 
valamint a Mórinca tánccso-
portot is támogatják. Az alap-
szervezet a község hathatós 
támogatásával végzi a gazdag 
tevékenységét. Ezen kívül a 
Nyitra megyei önkormány-
zat, a Kormányhivatal és a 
magyarországi Bethlen Gábor 
Alap is támogatja a működé-
sét. A  Csemadok Nagykéri 
Alapszervezete a jövőben töb-
bet foglalkozna a fiatalsággal, 
valamint több, kisebb rendez-

vényt és bemutatót szervezne. 
„Szakmai előadásokra és 
hasonló programokra gon-
dolok. A fő célunk az, hogy 
az emberek találkozzanak, 
szórakozzanak és kellemesen 
érezzék magukat a rendez-
vényeinken” – zárta Száraz 
László a Csemadok helyi 
alapszervezetének elnöke.
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A ČERDAVÍN, a Nagykéri 
Borosgazdák és Szőlészek 
Egyesülete április utolsó 
szombatján rendezte meg 
Zoboralja környéke regioná-
lis borversenyét és kiállítását. 
Április 29-én délután öt 
órától a nagy kultúrházban 
elkezdődött a regionális 
borkóstoló és borverseny 
tizenhetedik évfolyama, 
ahol felsorakoztatták a régió 
legjobb borait. Az est folya-
mán élőzenei kíséret tette 
még kellemesebbé a kóstolás 
perceit, majd a tombolahúzás 
következett, amelyen tölgyfa-
hordót nyerhetett a legsze-
rencsésebb vendég. Április 
18-tól 24-ig, reggel nyolctól 
délután háromig gyűjtötték 
össze a bormintákat a helyi 
VELKEER borászatban, 

április 2-ám délután négytől 
este nyolcig pedig a nagykéri 
nagy kultúrházban fogadták 
a versenyzők nedűit. 197 bor-
mintát adtak le 
a versenyzők, 
ezek közül 
145 fehérbort, 
33 vörös és 
19 rozébort 
kóstolhattak 
a vendégek. A 
bizottságoknak 
nem volt egy-
szerű dolguk, 
mert kiegyen-
súlyozott volt a 
borok minő-
sége. Végül 
mégis sikerült 
döntésre jutni, 
a vörösborok 
közül a Virex 

2015-ös évjáratú Alibernetje 
kapta a legmagasabb pon-
tátlagot. A rozéborok között 
a Vino Nitra 2016-os Pinot 
noire mintája bizonyult a leg-
kiválóbbnak. A legnépesebb 
versenyben, a fehérborok 

pontozásánál a Vino Nitra 
2016-os Chardonnay bora és 
a nagykéri Kováč Pál szintén 
2016-os Zöld veltelinije 
kapta a legtöbb pontszámot, 
ugyanolyan értékeléssel, az 

első helyen zárták a versenyt.
 Július 15-én, szom-
baton délután három órától a 
Nyitott pincék napjára várták 
a látogatókat. Az eseményt 
a ČERDAVÍN, a Nagykéri 
Borosgazdák és Szőlészek 
Egyesülete szervezte.  A sző-
lőültetvények, pontosabban 
a présházak melletti, bor-
történelméről híres Hlboká 

utcácska, amelyet a helyiek 
Cserda útnak ismernek, adott 
helyet az egyedülálló feszti-
válnak. Délutánra szerencsé-
re megjavult az időjárás és 
így azok is kellemesen szóra-

kozhattak és támogathatták 
a rendezvényt, akiket nem 
a borban keresendő igazság 
vonzott ki a programra. A 
sokszínű programban fellé-
pett a Csemadok énekkara, a 

szomszédos Komját Vrbina 
éneklőcsoportja, valamint az 
Acoustic Flames rockegyüt-
tes. A falu lakosai és az ide 
látogatók a helyi borászok és 
a nyitrai régióbeli meghívott 
kiállítók présházainak megte-
kintésén kívül finom ételeket 
is kóstolhattak, például a 
hagyományos kemencés 
lángost.

Nagykéren 2017-ben keresték, 
hogy van-e igazság a borban
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A nagykéri citerazenekar
Szlovákiában a 17. század óta ismert a citera és Dél-Szlovákiában, az 
alföldi szlovákok körében máig él ez a zenei hagyomány. Az országban 
nincs elterjedve a citerán való zenélés, Nagykéren viszont szokatlanul 
kedvelik a hangszert. A citerazenekar megalapítása Száraz Elek tanító 
bácsi és Kováč Pál, a helyi Csemadok alapszervezet tagjainak ötlete 
volt. Bátora Béla akkori polgármester támogatta a kezdeményezést. 
Felkeresték a Dél-Komáromban élő Szabó Józsefet, aki régóta citerá-
zott és 1998 márciusában közösen megalapították a csoportot, amelyet 
a helyiek családiasan citerásoknak hívnak. Szabó József körülbelül 
tizenöt (9-10 éves) gyereknek készített citerát és megtanította őket ját-
szani ezen a húros, hangszekrényes hangszeren. Ezek a kezdő gyerekek 
alkotják a mai csoport tizenegy állandó tagját. Már felnőttek, családot 
alapítottak és megvannak a mindennapi teendőik, de ahogy egyikük, 
Száraz Angelika mondja: „Olyanok vagyunk, mint egy család. Már húsz 
éve játszunk együtt, a lakodalmakba is eljárunk és a próbáink többet 
jelentenek a baráti találkozásoknál”. A kéri citerások vezetője Krizsan 
Attila, de Szabó József és felesége Éva is hűek maradtak a csoporthoz 
és minden vasárnap eljönnek a próbára a magyarországi Komáromból. 
A csoport a helyi- és a régióbeli kulturális rendezvények rendszeres fel-
lépője, és a baráti kapcsolatok megerősítése érdekében Dél-Komárom-
ban is játszanak és egy egyhetes görögországi turnén is bemutatkoztak. 
Magyarországon részt vettek a Duna TV által rendezett népművészeti 
vetélkedőben. A csoport megalakulásának 15. évfordulója alkalmá-
ból kiadott egy CD-t, amelyen meghallgathatók a dalaik. A Nagykéri 
citerások népszerűek, ezért a polgármester büszke a csoportra. Ez a jó 
együttműködésen is megmutatkozik, lehetőséget kapnak arra, hogy a 
kultúrházban próbáljanak, cserébe szívesen bekapcsolódnak a falu kö-
zösségi életébe. Ötödik alkalommal rendezik meg a Citera bált, amely a 
kötelező báli programokon kívül gazdag tombolát is kínál, ezért a cso-
port tagjai hálásak a bőkezű támogatóknak – a helyi vállalkozóknak. A 
csoport 2018-ban ünnepli megalakulásának húszadik évfordulóját. A 
jubileum alkalmából nagyszabású gálaestet szerveznek, amelyre meg-
hívnák az alapító tagokat és mindenkit, aki bármilyen formában hoz-
zájárult a nagykéri citerazenekar sikeres működéséhez. Ahogyan sokan 
nekik segítettek, úgy ők is segítenek másokat. Három tag, Száraz Éva, 
Molnár Hilda és Száraz Angelika már öt éve Nagcétényben oktatják 
a citerán való játékot és remélik, hogy otthon is sikerül betanítani az 
utódokat azért, hogy Nagykéren sose hallgasson el a citeraszó. A zene 
erre is képes, pozitív érzéseket kelt az emberekben és a zene szeretete 
emberek iránti szeretetté válik. Az ember szívesen feláldozza a szaba-
didejét, annak érdekében, hogy azt értelmesen töltse el. Épp a szeretet 
az oka annak, hogy a nagykéri citerások családjai a zenészeik mellett 
állnak és megértően támogatják őket. 
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A nagykéri futballisták visszacsalogatták a szurkolókat a lelátóra
Az FC Nagykér elnökével, 
Bajkai Gáborral készült 
beszélgetésből megtudhattuk, 
hogy mi a legnagyobb jutalom 
a játékosoknak.
o Bajkai Úr, utoljára 2016 
októberében írtunk a kéri 
futballról. Hogyan értékeli az 
azóta eltelt időt?
- Két szakaszra osztanám 
az említett időszakot. Az 
első szakasz az akkor zajló 
2016/2017-es futballidény, 
amely idén májusban ért véget. 
Az összes korcsoportban nagy 
célokat tűztünk ki magunk elé, 
amelyeket a klubtagok kemény 
munkájának köszönhetően 
sikerült elérnünk. A felnőtt 
csapat továbbjutott a MEVA 
OBFZ Érsekújvár (Nové Zámky) 
VI. Ligájába, a növendékek, 
ifisták pedig járásunk 
bajnokai lettek, amelynek 
köszönhetően továbbjutottak 
a megyei versenybe. A fiatalabb 
korcsoportok játékosai 
sem tétlenkedtek, saját 
versenyeikben ők is az első 
helyekre küzdötték fel magukat. 
A legfiatalabbak csapatának 
megalapítása is pozitívumnak 
számít, ők a jövőben szintén 
bekapcsolódnak a versenyekbe. 
A második fázis a most tartó 
2017/2018-as idény. Előtte volt 
egy rövid felkészülési időnk, 
amely alatt megnyertük Branč, 
Lapásgyarmat, Nyitracsehi és 
Nagykér polgármestereinek 
hagyományos kupáját. Ezt az 
időszakot még nagyon korai 
lenne értékelni, de bízom benne, 
hogy megint sikeresen zárjuk.
o Mi áll a kéri futball sikerei 
mögött?
- Számunkra az a legnagyobb 
siker, hogy a néhány „nehezebb“ 
év után újra visszacsalogattuk 
a kéri nézőket a lelátóra. 
A játékosok számára az 
a legnagyobb jutalom, hogy 
a saját szurkolóik, barátaik, 
családtagjaik előtt játszhatnak, 
és velük együtt örülhetnek 
az elért sikereknek. A járási 
rangadót Komjáton játszottuk 
(0:1-re nyertünk), itt például 600 
néző volt, amelynek 
többségét a mi 
szurkolóink alkották. 
Természetesen ez nem 
megy egyszerűen, 
mert a kéri szurkoló 
igényes. Ki kellett 
alakítanunk egy olyan 
csapatot, amelyben 
megfelelő a kémia, 
és amelyet főként 
az általunk nevelt 
játékosok alkotnak. A 
futballistáknak fontos 
a játék minősége, 
és felelősségteljesen 
kezelik az edzéseket. 
Természetesen 
figyelembe kell 

venni azt a tényt is, hogy ők 
nem hivatásos focisták, és 
más kötelességeik is vannak. 
Ez a meghatározás az összes 
kategóriára érvényes. Csak a 
legfiatalabb korosztály képez 
kivételt, ők legszívesebben 
állandóan edzenének, aminek 
értelemszerűen nagyon örülünk.
o Bemutatná röviden az egyes 
csapatokat?
- A legfiatalabb korcsoportunk az 
FC Nagykér U9-es csapata (9 éves 
és fiatalabb játékosok), amelyet 
most próbálunk beindítani, és 
Tomáš Slovák az edzőjük. Nagy 
reményeket fűzünk hozzájuk.
Az OBFZ NZ fiatal diákok 
versenyében az U12-es csapat 
szerepel, amely a Saláta Kornél 
Növendékek ligájában versenyez. 
Hosszú ideje előkelő helyezéseket 
érnek el, a mentoruk Uhliarik 
edző, akinek sok tapasztalata 
van a fiatal korcsoportok 
felkészítésével. Ez egy nagyon 
ügyes csapat, 
amelyben fiúk és 
lányok is játszanak. 
Bízom benne, hogy 
Marek Borota vagy 
Kökényesi Fábián 
nevével néhány év 
múlva a nagy fociban is 
találkozhatunk.
Az FC Nagykér U15-ös 
csapata az OBFZ NZ 
Meva járási verseny IV. 
Ligájában játszik. Ezt 
a keretet jóformán újra 
össze kell rakni, mert 
a 2016/2017-es sikeres 
idény után a csapat 
gerincét képező 
játékosok magasabb 
korcsoportban 
folytatják. Nagyszerű csoport, 
és meggyőződésem, hogy újra 
előkelő helyezésekért játszanak 
majd. Nemrég még a felnőtt 
csapatban futballozó Patrik 
Malý volt a csapat edzője, de az 
idény elején a már említett Jozef 
Uhliarik váltotta őt a poszton.
Az U19-es csapat az FC Nagykér 
egyetlen olyan csapata, amely a 
kerületi versenyben játszik, az 
ZSFZ V. Liga keleti csoportjában. 

Tavaly sikerült 
bekerülni ebbe 
a ligába. Ez volt 
a célunk, mert 
tudtuk, hogy 
a következő 
idényben 
is együtt 
marad a keret. 
A korcsoport 
elsődleges 
feladata, hogy 
felkészítse 
a serdülő 
fiúkat a felnőtt 
csapatban való 
játékra, és az 
igényesebb 
verseny 
ezt elősegíti. Bálint Zsolt és 
Prešinszký Dávid például az 
előző idény óta már stabilan 
a felnőtt csapatot erősítik, és 
rajtuk kívül is sok jó játékos van 
a korcsoportban. Nemrég még 
én voltam az edzőjük, de új erőre 
volt szüksége a csapatnak, ezért 

a már említett Patrik Malý lett 
a tréner. Én teljes mértékben a 
klubbal kapcsolatos menedzseri 
kötelességekkel akarok 
foglalkozni, és többet segíteni az 
A-csapatnak. 
A felnőtt csapat az OBFZ NZ 
Meva VI. Ligájában játszik. 
Hektikusan kezdődött az 
idény, de bízom benne, hogy 
jól végződik majd. Nyáron 
igyekeztünk a lehető legjobban 

feltölteni a keretet, de ez nem 
ment egyszerűen. Boris Bátorát 
is nélkülöznünk kell, mert egy 
felkészülési meccsen sérülést 
szenvedett. A fiúk jó csapatot 
alkotnak, és a siker kulcsa, 
hogy alázattal futballozzanak. 
Kijelenthetem, hogy az 
összetétel szempontjából 
a miénk a legjobb keret, de 
hiányzik a hagyományos 
góllövő. Kökényesi Attila 
játékos-edző vezeti a csapatot, 
akinek sok tapasztalata 
van a magasabb szintű 
versenyekben. Ő nagyszerű 
focista és elismert szakember, 
aki megfelelően motiválja 
a játékosokat. A célunk 
továbbra is az, hogy a liga 

első helyein végezzünk. Bízom 
benne, hogy ez az idény 
minden korcsoportunknak jó 
eredményeket hoz. Mindent 
megteszünk ezért.
o Az edzéseken és a meccseken 
kívül olyan tevékenysége is van 
a klubnak, amelynek nincs köze 

a focihoz?
- Sajnos nagyon kevés időnk van 
az ilyen tevékenységekre. Ha az 
összes csapatot számba vesszük, 
akkor pontosan tíz edzőegység 
van a focipályán, és hétvégenként 
öt meccset játszunk. A stadion 
azonban hétköznapokon sem 
kong az ürességtől. Folyamatban 
van a stadion és a pálya 
felújítása. A közelmúltban 
teljesen rekonstruáltuk az 
öltözőket, előtte pedig a többi 
helyiséget. Mindezért hálásak 
vagyunk a Kóňastav Kft.- nek, 
amely valóban sokat segített. 
A polgármesterrel és a képviselő-
testülettel is nagyon korrekt 
a viszonyunk. Bízom benne, 
hogy büszkék a csapatainkra, 
mert mi igyekszünk a legjobb 
képességeink szerint 
reprezentálni a falut. Ha sikerül 
rá időt szakítani, akkor szívesen 
bekapcsolódunk a község 
rendezvényeibe. A falunapokon 
például gulyást főztünk. Az 
tervezzük, hogy megfelelő helyet 
találunk az ilyen aktivitásoknak, 
és a jövőben mi is szerveznénk 
valamit. Számunkra azonban 
maga a futball az elsőrangú.
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