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Náš Kýrnik
„Plánov máme veľa, 
ale čo sa nám podarí 
vzhľadom k aktuálnej 
situácii aj skutočne  
zrealizovať, je 
nateraz otázne,“ 
hovorí starostka obce Veľký Kýr  
Ing. Judita Valašková /str.2

Má iba dvadsaťdva 
rokov, no už si žije 
svoj veľký sen. Rodák 
z obce Veľký Kýr si 
svoju dráhu 
profesionálneho 
futbalistu vysníval 
ešte v útlom veku. 
Benjamin Száraz  /str.8

Silvestrovský večer sa obec 
Veľký Kýr rozhodla poňať 
v rodinnom duchu /str.8



„Plánov máme veľa, ale čo sa nám podarí vzhľadom 
k aktuálnej situácii aj skutočne zrealizovať,  

je nateraz otázne,“ hovorí starostka obce Veľký Kýr Ing. Judita Valašková.

Pomaly sa blížime k polovi-
ci volebného obdobia, a pre-
to je tu čas na určité bilan-
covanie toho, ako sa za toto 
obdobie podarilo obec zve-
ľadiť a čo konkrétne sa spra-
vilo pre samotných obča-
nov. O tom, aké projekty sa 
stihlo doviesť do úspešného 
konca a aké sú momentálne 
rozbehnuté, nám porozprá-
vala starostka obce Veľký 
Kýr Ing. Judita Valašková.
o Ako by ste zhodnotili 
uplynulý rok vo vašej obci?
- Povedala by som, že bol cel-
kom úspešný. Dokončili sme 
jeden väčší projekt z dotácie 
ministerstva životného pro-
stredia v  hodnote 190-tisíc 
eur, ktorý sa týkal moder-
nizácie kuchyne školskej je-
dálne. Išlo o  rekonštrukciu 
a modernizáciu celej budovy, 
cez zateplenie, výmenu okien 
až po rekonštrukciu všetkých 
vnútorných priestorov, keďže 
to bola 50-ročná budova, na 
ktorej sa po celý ten čas nič 
nerobilo. Keď sme budovu 
konečne dali do užívania, vy-

skytol sa problém s kúrením, 
ktorý sme museli dodatočne 
opraviť, ale našťastie už všet-
ko funguje, ako má.
o Bolo v obci ešte niečo, čo 
nutne potrebovalo renová-
ciu?
- Áno, aj vo veľkom kultúr-
nom dome sme zmoder-
nizovali kuchyňu, ktorá sa 
taktiež nerekonštruovala od 
jej uvedenia do prevádzky. 
Do oboch kultúrnych domov 
sme zakúpili novú umývačku 
riadu, keďže sa tam organi-
zujú rôzne kultúrne poduja-
tia, oslavy, svadby a   kuchy-
ňa  je tam  potrebná. Okrem 
tohto sme riešili opravu ciest 
v  hodnote 35-tisíc eur s  in-
vestovaním našich vlastných 
prostriedkov. Vlani sme na 
území celej obce z vlastných  
zdrojov vymenili dopravné 
značenie, pretože tie značky, 
ktoré sme tu mali v minulos-
ti osadené, boli vraj necerti-
fikované. Investovali sme do 
toho vyše 20-tisíc eur podľa 
pasportu dopravného znače-
nia, ktorý sme mali odsúhla-

sený dopravným inšpektorá-
tom. Z vlastných zdrojov sme 
minulý rok opravili aj sochu 
sv. Anny a vo výške 20 tis. eur 
sme vymenili okná na bu-
dove obecného úradu. Bolo 
to potrebné z  toho dôvodu, 
že v rámci výzvy na zateple-
nie verejných budov sme už 
druhýkrát neuspeli, preto 
sme sa s obecným zastupiteľ-
stvom zhodli na tom, že na-

koľko je to 60-ročná budova 
s nefunkčnými oknami, z dô-
vodu úspory energie ich vy-
meníme. Aj tento rok by sme 
chceli zafinancovať z obecné-
ho rozpočtu výmenu strechy 
na budove obecného úradu, 
ako verejný obstarávateľ sme 
už dodávateľa vybrali. Aktu-
álne robíme rekonštrukciu 
chodníka na ulici Novozá-
mocká smerom od benzínky 
a  opravujeme oplotenie no-
vého cintorína.
o Zdá sa, že ste toho za mi-
nulý rok urobili veľmi veľa. 
Aké projekty ešte máte roz-
behnuté?
- Máme naštartovaný projekt 
„Wifi pre teba“, kde aktuál-
ne čakáme na vyhodnote-
nie verejného  obstarávania. 
Ďalej sme podpísali zmluvu 
na výsadbu 100 stromčekov 
v  rámci projektu „Zelené 

obce“, no momentálne asi 
bude realizácia kvôli tomuto 
krízovému stavu prebiehať 
pravdepodobne až na jeseň. 
Vlani sme mali ešte schvále-
ný dodatok územného plánu, 
na ktorý sme mali poskytnu-
tú dotáciu od Ministerstva 
dopravy, výstavby a  regio-
nálneho rozvoja SR. V  sú-
časnosti máme už ukončený 
výber dodávateľa na asfalto-
vanie niektorých chodníkov 

a  opravu súsošia na starom 
cintoríne, uvidíme však, ako 
budú prichádzať podielové 
dane od štátu a od toho bude 
závisieť realizácia všetkých 
naplánovaných aktivít. 
o V poslednom období vša-
de rezonuje čoraz väčšia 
potreba separovať. Ako sa 
obec Veľký Kýr snaží zni-
žovať objem zmesového ko-
munálneho odpadu?
- Do všetkých domácností 
sme v  hodnote 18-tisíc eur 
zakúpili kompostéry. Bolo 
to z dôvodu, že sme v rámci 
výzvy s naším projektom ne-
uspeli a tiež z dôvodu, že sme 
chceli eliminovať bioodpad 
v zmesovom komunálnom 
odpade. Aby sme zaň ako 
obec neplatili, rozhodli sme 
sa spolu s  obecným zastu-
piteľstvom, že tieto 600-lit-
rové kompostéry zakúpime. 

Zrekonštruovaná kuchyňa a jedáleň ZŠ s MŠ

Zakúpenie nových prvkov na detské ihrisko

Náš Kýrnik2



Osobne som si myslela, že 
o ne bude väčší záujem, pre-
tože na dvore obecných gará-
ží, odkiaľ ich dávame ľuďom 
do užívania, si kompostéry 
neprevzalo približne dvesto 
domácností. Nebolo by dob-
ré, keby ich bioodpad skončil 
medzi  komunálnym odpa-
dom, lebo by to bol drahý 
špás, ktorý by sme platili zo 
spoločných peňazí. Aj touto 
cestou by som chcela ape-
lovať na každého, aby sme 
do zberných nádob na ko-
munálny odpad dávali iba 
to, čo sa nedá vytriediť. Je 
potrebné si uvedomiť, že ak 
nebudeme odpady dôsledne 
triediť, budeme nútení pri-
stúpiť k zvýšeniu poplatku za 
komunálny odpad. 
o Dopočula som sa tiež, 
koľko nevídaných nervov 
a energie stojí jedného sta-
rostu vybaviť rekonštrukciu 
autobusových zastávok... 
Je to naozaj také zložité? 
V  čom je konkrétne prob-
lém?
- Ide o  to, že v rámci MAS 
Cedron Nitrava máme me-
dzi  členmi rozdelené nie-
ktoré aktivity. Je potrebné na 
to napísať projekt a dotácia 
je ako keby predschválená. 
Nie schválená, pretože sa-
motná príprava projektovej 
dokumentácie je neskutočne 
náročná. Podmienky, ktoré 
tá výzva má, musíme spĺňať. 
Tie sú však častokrát také 
krkolomné, že jeden 20-ti-
sícový projekt, ktorý by som 
inak zafinancovala z  obec-
ného rozpočtu, ma stojí ne-
skutočne veľa práce. Týka sa 
to našich starých autobuso-
vých zastávok, umiestnených 
popri štátnej ceste, ktoré už 
nevyhovujú ani hygienic-
kým, ani bezpečnostným 
požiadavkám. Pozemky pod 
zastávkami totiž nie sú vo 
vlastníctve obce a v  rámci 
tejto výzvy musíme vydo-
kladovať nejakú nájomnú 
zmluvu na pozemky, za ktoré 

sme doteraz neplatili žiadny 
nájom. Takže teraz si musíme 
uzatvoriť nájomnú zmluvu 
so Slovenskou správou ciest a 
aby sme to vedeli dosiahnuť, 
museli sme si dať geodeticky 
zamerať jednotlivé zastáv-
ky, aby na to potom mohli 
cestní inžinieri vypracovať 
projekt. Riešim to už tri me-
siace a  stále prešľapujem na 
jednom mieste. A navyše, po 
telefonickom rozhovore s ad-
vokátkou Slovenskej správy 
ciest som bola oboznámená 
s tým, že ako obec si s  nimi 
nemôžeme uzatvoriť bežnú 
nájomnú zmluvu, pretože 
tá podlieha schváleniu na 
ministerstve dopravy. Čiže 
keď by sme sa aj na nejakej 
symbolickej sume dohodli, 
v  rámci Slovenskej správy 
ciest to musí schváliť päť od-
borov, čo je päť podpisov a až 
potom to ide na schválenie 
na ministerstvo dopravy. Na-
ozaj teda  neviem, či to všet-
ko do daného termínu v júni 
stihneme. Myslím si, že keby 
sme to urobili mimo tohto 
projektu, celý proces by bol 
oveľa jednoduchší. Tu je ešte 
potrebné vypracovať projekt, 
začať verejné obstarávanie, 
podpísať nájomnú zmluvu, 
čo sú všetky nevyhnutné veci 
k  tomu, aby sa mohla podať 
žiadosť o  túto predschvále-
nú dotáciu. Na jednej stra-
ne nám nadriadení vyčítajú, 
prečo nečerpáme eurofondy, 
no ja sa pýtam, dá sa to vôbec 
pri takýchto podmienkach? 
Som z toho znechutená a člo-
veka to potom odrádza.
o Zdá sa, že čerpanie euro-
fondov naozaj nie je také 
jednoduché, ako sa zdá. 
Mali ste v  súvislosti s  nimi 
ešte nejaké skúsenosti?
- Stala sa nám jedna kurio-
zita... Dostali sme zmluvu 
na modernizáciu laboratórií 
základnej školy. Treba pove-
dať, že na tento projekt sme 
čakali dva roky. Bol v  hod-
note 55-tisíc eur a  keď nám 

ho konečne schválili, museli 
sme pristúpiť k rozhodnutiu, 
že ho nebudeme realizovať. 
Vyskytli sa tam totiž  pod-
mienky, na ktoré sa prišlo až 
teraz po schválení žiadosti, 
a ktoré nebudeme vedieť do-
držať. V prípade nedodržania 
podmienok by nám hrozila 
sankcia, na základe ktorej by 
sme z celkovej sumy 55-tisíc 
eur museli viac ako polovi-
cu vrátiť, čo sa nám neoplatí, 
preto sme, bohužiaľ, museli 
vypovedať zmluvu. Mimo 
projektu by nás to možno 
vyšlo lacnejšie a  keby sme 
chceli, vybudujeme si také-
to niečo z  vlastných zdrojov 
bez zbytočných komplikácii. 
Je však potrebné dodať, že sa 
to netýka len našej obce, ale 
všetkých projektov v  rámci 
celého Slovenska, a samotné 
obce nevedia, či to majú vô-
bec realizovať alebo nie.
o S projektom na rozšírenie 
kapacity materskej školy 
formou dostavby ste ale boli 
úspešní. Vzhľadom k  ak-
tuálnej situácii s  korona-
vírusom, ako to vidíte s  re-
konštrukciou v rámci tohto 
projektu?
- Áno, je to pravda, že sme 
v  tomto uspeli. Projekt bude 
stáť približne 379-tisíc eur. 
Máme schválenú dotáciu, 
podpísanú zmluvu, vybavené 
stavebné povolenie, v  rámci 
ukončeného verejného ob-
starávania máme vybratého 
už aj zhotoviteľa  a momen-
tálne čakáme na kontrolu ve-
rejného obstarávania. Kvôli 
tomuto krízovému stavu však 
naozaj neviem, ako s  týmto 
pokračujú. S prácami by sme 
chceli začať čím skôr, pretože 
ideme pristavovať triedu pre 
20 nových škôlkarov.  Aktu-
álna kapacita našej materskej 
školy je 63 detí a od septem-
bra by sme ju potrebovali 
nutne navýšiť, pretože tých 
detí je veľa. Začiatkom roka 
som ešte bola optimistická, 
že všetko stihneme, no teraz 

neviem... Mrzí ma to najmä 
kvôli rodičom, ale vzhľadom 
k tejto situácii nie je v našich 
silách, aby sme to nejakým 
spôsobom urýchlili. Bola 
by som najradšej, keby sa to 
stihlo, no, žiaľ, nezáleží to od 
nás.
o Máte tento rok ešte niečo 
v  pláne, o  čom by občania 
Veľkého Kýru mali vedieť?
- Vo veľkom kultúrnom dome 
sme tento rok chceli namon-
tovať klimatizáciu. Hoci by 
bola žiadanejšia v  malom 
kultúrnom dome, kapacita 
na túto budovu, pokiaľ ide 
o elektrickú energiu, je veľmi 
nízka a  ani elektrárne nám 
s  týmto problémom nevedia 
pomôcť. Okrem toho máme 
rozbehnuté aj ďalšie projekty, 
ktoré sa týkajú  vybudovania 
chodníka pre peších smerom 
na nový cintorín, ako som už 
v  úvode spomínala, radi by 
sme zrekonštruovali súsošie 
na starom cintoríne a opravi-
li niektoré chodníky a výtlky 
na území obce. Vybavujeme 
aj územné konanie pre našu 
budúcu čistiareň odpado-
vých vôd - plány teda máme 
rôzne, ale čo sa nám podarí 
aj reálne uskutočniť kvô-
li obmedzeniam pandémie 
a  krátenému financovaniu 
od štátu, je nateraz otázne. 
Uvidíme, aká bude situácia, 
pretože tento stav asi skom-
plikoval život každému. Za-
siahol nielen súkromníkov, 
ale aj verejnú sféru. Pri tejto 
príležitosti ďakujem dobro-
voľníčkam za ušitie rúšok pre 
našich spoluobčanov a želám 
si, aby sme tohoto nevidi-
teľného nepriateľa dokázali 
prekonať bez ujmy na zdra-
ví a  životoch. Dodržiavajme 
preto, prosím, všetky naria-
denia, ktorými chránime 
seba aj ostatných.  

rozhovor viedla:  
Maja Májeková

Zmodernizovaná kuchyňa VKD  a nová umývačka riadu v malom kultúrnom dome
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Čo je to triedený 
zber komunál-
nych odpadov 
a prečo je potreb-
né odpady triediť?
V rámci zberu ko-
munálnych odpa-
dov od ich pôvod-

cov je dôležité najmä triedenie odpadov 
pri ich vzniku. Triedený zber odpadov je 
nutné vykonávať predovšetkým z dôvodu, 
aby sa zabezpečilo maximálne opätovné 
použitie, recyklácia a zhodnotenie ko-
munálnych odpadov a minimalizovalo sa 
zneškodňovanie odpadov skládkovaním 
alebo spaľovaním.

Stručný pohľad na komunálne odpady 
a ich triedenie v rámci Európskej únie 

a Slovenskej republiky
Lídrom recyklácie, s pomedzi všetkých 
štátov Európskej únie je Nemecko s úrov-
ňou 66% recyklovaných komunálnych 
odpadov. Zmena oproti iným rokom však 
nastala na druhej priečke, kde Slovinsko 
prvý krát vytlačilo z európskej recyklač-
nej dvojky Rakúsko. Z hľadiska najväčších 
„skokanov“ v recyklácií dominuje Litva – 
48% recyklovaných komunálnych odpa-
dov. Pritom ešte v roku 2010 dosahovala 
Litva úroveň recyklácie 5%. Po Litve je v 
roku 2016 druhým najväčším medziroč-
ným skokanom v recyklácii komunálneho 
odpadu Slovenská republika. Tento fakt 
je možné hodnotiť ako pozitívum, av-
šak podľa aktuálnej registratúry, ktorá je 
na Slovensku zavedená, má podľa nášho 
názoru naša krajina ešte pomerne dosť 
značné kapacity, ktoré je potrebné využiť, 
aby sme sa opäť priblížili k prvej polovici 
„recyklujúcich“ štátov Európy.
V roku 2017 vzniklo v Slovenskej repub-
like cca 2,130 mil. ton komunálnych od-
padov. Každý obyvateľ Slovenska tak vy-
produkoval – cca 392 kg komunálnych 
odpadov, tzn. produkcia komunálnych 
odpadov sa pomaly približuje hranici 400 
kg na 1 obyvateľa ročne. Pre porovnanie, 
priemer EÚ v produkcii komunálnych 
odpadov na jedného obyvateľa bol za rok 
2016 - 482 kg. Medziročný nárast v pro-
dukcii komunálnych odpadov dosiahol za 
rok 2017 – 9 % - nú úroveň. 
Pozitívom je, že recyklácia (zhodnocova-
nie) komunálnych odpadov na Slovensku 
opätovne medziročne vzrástla na 29,8%. 
Na náraste recyklácie komunálnych od-
padov majú hlavný podiel kovové odpady 
a biologicky rozložiteľné odpady. 
Ako mierne negatívum by sme mohli cha-
rakterizovať skládkovanie odpadov, ktoré 

dosiahlo v absolútnom vyjadrení najväč-
šiu úroveň za uplynulých 6 rokov, pričom 
však v percentuálnom vyjadrení kleslo na 
62%. Od začiatku sledovania štatistických 
údajov o komunálnom odpade možno 
prvý krát konštatovať, že sa na skládky 
odpadov uložilo menej ako 2/3 komunál-
nych odpadov. 
Na záver je nutné zdôrazniť, že na vyso-
kom podiele skládkovaných komunálnych 
odpadov na Slovensku, má stále najväčší 
vplyv resp. podiel zmesový komunálny 
odpad a objemný odpad. Teda ak chceme 
minimalizovať zneškodňovanie odpadov 
ukladaním odpadov a skládky odpadov, je 
na čase zvýšiť mieru vytriedenia jednotli-
vých zložiek komunálnych odpadov, čím 
by malo priamo úmerne dôjsť k zmenšo-
vaniu objemu zmesového komunálneho 
odpadu.
Nezabúdajme však, že aktuálne najlepší-
mi opatreniami, ktoré obmedzia produk-
ciu komunálnych odpadov na Slovensku 
je ich tzv. minimalizácia reprezentovaná 
predchádzaním vzniku odpadov alebo 
opätovným používaním odpadov. V  naj-
bližších rokoch očakávame, že aj Sloven-
ská republika sa v  oblasti odpadového 
hospodárstva bude uberať touto cestou.   

Triedenie odpadov v obci Veľký Kýr
Triedenie odpa-
dov je delenie 
odpadov podľa 
druhov, kategórií 
alebo iných kri-
térií alebo odde-
ľovanie zložiek 
odpadov, ktoré 
možno po odde-

lení zaradiť ako samostatné druhy odpa-
dov. Nie sú žiadne závažné dôvody, prečo 
by sme nemali triediť odpad. Všeobecne 
je možné konštatovať, že triedením ko-
munálneho odpadu pomôžeme nielen ži-
votnému prostrediu, ale v konečnom dô-
sledku spoločnosti, čo prinesie výhody vo 
forme environmentálnych, ekonomických 
ale aj sociálnych pozitív a benefitov. 

Výhody spolupráce Obce Veľký Kýr, OZV 
ELEKOS a ENVI-GEOS Nitra, s.r.o. v ob-

lasti triedenia komunálnych odpadov
OZV ELEKOS, v  spolupráci so svojimi 
zmluvnými partnermi obcou Veľký Kýr 
a  spoločnosťou ENVI-GEOS Nitra, s.r.o. 
financuje, prevádzkuje a udržiava triede-
ný zber oddelene zbieraných zložiek ko-
munálnych odpadov. Konkrétne sa jedná 
o  nasledovné triedené zložky komunál-
nych odpadov: papier, sklo, plasty, VKM 

na báze lepenky a kovy. V obci Veľký Kýr 
je teda aktuálne zavedený triedený zber 
komunálnych odpadov – jednotlivých ko-
modít, ktoré sú zbierané v  nasledovných 
nádobách resp. vreciach:
PAPIER a LEPENKA – najmä obalové a 
neobalové materiály z papiera a lepenky

PATRIA SEM: noviny, časopisy, zošity, 
knihy, kancelársky papier, papierové vrec-
ká, lepenka, krabice z tvrdého papiera, 
kartón, obálky, letáky, katalógy, telefónne 
zoznamy, plagáty, pohľadnice, zakladače, 
baliaci a krepový papier, papierový obal a 
pod.
NEPATRIA SEM: voskový papier, papier s 
hliníkovou fóliou, obaly na mrazené po-
traviny, vreckových polievok, pudingov, 
práškov do pečiva, práškového cukru, 
korenín, nanukov, škatuľky od cigariet (s 
výnimkou kartónovej časti), silne znečis-
tený či mastný papier, kopírovací papier, 
viacvrstvové kombinované materiály (tet-
rapak), plastové obaly a pod. 
PLASTY, VKM A  KOVY – najmä oba-
lové a neobalové materiály z plastov, 
viacvrstvové kombinované obaly (tetra-
paky) a obalové a neobalové materiály z 
kovov 

PATRIA SEM: číre a farebné fólie, tašky, 
vrecká, vedrá a fľaštičky od kozmetických 
a čistiacich prípravkov, vrecká od mlieka, 
prepravky fliaš, fľaše od nápojov, sirupov, 
rastlinných olejov, obaly od sladkostí, té-
gliky z jogurtov, rôzne plastové nádobky, 
a hračky, vodoinštalačné a elektroinšta-
lačné rúrky, obaly kozmetických výrob-
kov, plastové okná a nábytok, poháriky 
z automatov, penový polystyrén, kovové 
vrchnáky z fliaš a pohárov, kovové tuby 
od pást, kovové súčiastky, drôty a káble 
(bez bužírky), starý riad, obaly zo sprejov, 
kovový šrot, oceľ, farebné kovy, hliníko-
vé viečka, hliníkové obaly, kovové viečka, 
klince, sponky, spinky, špendlíky, kovo-
vé rúrky, staré kľúče, zámky, konzervy  

Aktuálny stav oblasti  triedených zložiek 
komunálnych odpadov v obci Veľký Kýr

Nádoby určené na zber plastov, VKM  
a kovových obalov na verejných 

priestranstvách obce

Nádoby a vrecia určené na zber papiera 
a lepenky z domácností v obci
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dokončenie na str. 6

(z hotových jedál, paštét, kompótov, kr-
miva pre zvieratá), oceľové plechovky z 
nápojov, ventily, kovové obaly z potra-
vín,(konzervy a plechovky je potrebné 
pred odovzdaním zbaviť zvyškov jedál a 
vypláchnuť) a pod. 
NEPATRIA SEM: obaly znečistené chemi-
káliami a olejmi,  hrubo znečistené plasty 
(zeminou, farbami, potravinami), podla-
hové krytiny, guma, molitan, kovy hrubo 
znečistené zvyškami jedla, farbami a rôz-
nymi chemickými látkami a pod.  
 
SKLO - najmä obalové a neobalové ma-
teriály zo skla
PATRIA SEM: fľaše, nádoby, obaly a pred-
mety zo skla, poháre, fľaštičky od kozme-

Tab.1 – množstvo vytriedených zložiek komunálnych odpadov za obdobie posledných 10-tich rokov (v zaokrúhlených 
tonách za jednotlivé roky), ktoré sú relevantné pre výpočet miery vytriedenia v obci Veľký Kýr

Názov odpadu/rok (v tonách) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

papier a lepenka 10 0 19 7 10 11 22 32 39 44
sklo 15 25 28 12 23 32 34 31 28 32
viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky 0 0 0 5 0 0 0 0 1 0
biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
plasty 8 6 19 11 14 14 23 42 61 74
kovy 6 0 0 0 0 0 0 0 3 0
biologicky rozložiteľný odpad 0 0 0 0 0 0 0 98 112 374
šatstvo 0 0 0 0 0 7 10 0 0 9
vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1
jedlé oleje a tuky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
batérie a akumulátory iné ako uvedené v 200133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvede-
né v 200121 a 200123, obsahujúce nebezpečné časti 3 15 7 2 0 0 3 1 1 2

vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvede-
né v 200121, 200123 a 200135 0 0 0 0 2 7 3 3 1 4

SPOLU 42 46 72 37 50 71 98 208 249 540

Tab.3 – množstvo vytriedených zložiek komunáln ych odpadov za 
rok 2019  v obci Veľký Kýr

Graf. 2 – podiel zloženia produkovaných odpadov za rok 
2019 v  obci Veľký Kýr v % 

Tab.2 – množstvo vyprodukovaných odpadov (v kg), mimo triedených zložiek komunálnych odpadov
 - vzhľadom na ich celkovú produkciu (za obdobie 10-tich rokov) v obci Veľký Kýr

Graf.1 – miera vytriedenia komunálnych odpadov v obci Veľký Kýr v (%) za obdobie 10-tich rokov

Náš Kýrnik 5



tiky bez kovových a plastových uzáverov, 
črepy, okenné sklo, sklo z okuliarov a pod.

NEPATRIA SEM: vrchnáky, korky, gumy, 
porcelán, keramika, zrkadlá, drôtované 
sklo, dymové sklo, fľaše z umelej hmoty, 
časti uzáverov fliaš, žiarovky, žiarivky, ob-
razovky, silne znečistené sklo (zeminou, 
farbami, potravinami). 
BRO – najmä kompostovateľný odpad z 
domácností

PATRIA SEM: zvyšky ovocia a zeleniny 
čajové vrecká, usadeniny z kávy, škrupiny 
z vajec, z orechov, kôstky, tráva, lístie, vy-
pletá burina bez dozretých semien, podr-
vené konáre, zberové zvyšky a časti rastlín, 
zvyšky jedla v malom množstve, kvety, ze-
mina z kvetináčov a pod.
NEPATRIA SEM: kosti a zvyšky mäsa, bu-
riny rozmnožujúce sa koreňmi, napríklad 
pýr, kaly zo žumpy, zemina kontaminova-
ná posypovou soľou, väčšie množstvo od-
rezkov ihličnanov a pod.

Vývoj triedenia komunálnych odpadov 
v obci Veľký Kýr

Obec Veľký Kýr vyprodukovala za posled-
né obdobie 10-tich rokov cca 9500 ton ko-
munálnych odpadov. Z tohto počtu tvorili 
cca 7200 ton zmesové komunálne odpa-
dy, cca 340 ton drobné stavebné odpady, 
cca 460 ton objemné odpady a  cca 1500 
ton triedených zložiek komunálnych od-
padov (Tab.1 a 2 - na strane 5.). Za celé 
hodnotené obdobie sa pohybovala miera 
sumárneho vytriedenia odpadov na úrov-
ni približne 16 %. 
Ako nám reprezentuje (Graf. 1 na stra-
ne 5), Obec Veľký Kýr za posledné 4 roky 
zdvihla mieru triedenia produkovaných 
komunálnych odpadov z 7,72 % na 43,42 
%. Tento vývoj triedenia je jasne pozitívny, 
pričom však ešte stále nedosahuje európ-
ske legislatívne parametre, ktoré udávajú 
požadovanú mieru triedenia na úrovni 50 
% do roku 2020 a 55% do roku 2025.
Na jedného obyvateľa obce Veľký Kýr, 
tak za obdobie 10-tich rokov, priemerne 
pripadla produkcia cca 320 kg komunál-
nych odpadov. V roku 2019 predstavovala 
produkcia komunálnych odpadov na 1 
obyvateľa cca 420 kg, čo je značný nárast 
oproti sledovanému priemeru. V  porov-
naní s priemerom Slovenska z roku 2017, 
je to viac o cca 6,66 % a s priemerom Eu-
rópskej únie z roku 2016 menej o 12,86 % 
(Tab.2 - na strane 5). Pozitívom je, že pro-
dukcia zmesového komunálneho odpadu 
vzhľadom na celkový objem produkova-
ných odpadov klesá (od roku 2014).

Produkcia odpadov vs. triedenie  
odpadov v obci Veľký Kýr v roku 2019 

Môžeme konštatovať, že v roku 2019, bolo 
celkovo v obci Veľký Kýr, vytriedených cca 
43,5 % odpadov z  celého objemu vypro-
dukovaných odpadov (1249,093 tony). 
Vzhľadom na potrebnú mieru vytriede-
nia, ktorá je stanovená na rok 2020 (50%) 
je však ešte stále čo doháňať. V roku 2020 
bude potrebné vytriediť cca 625 ton od-
padov (pri rovnakej produkcii ako v roku 
2019), čo predstavuje nárast vytriedených 
zložiek z produkovaných odpadov o pri-
bližne 80 ton.   
 

Triedenie vybraných zložiek odpadov 
v obci Veľký Kýr s OZV ELEKOS  

 rok 2019
Zo všetkých uvedených triedených zložiek 
komunálnych odpadov, v obci Veľký Kýr, 
sa OZV ELEKOS postarala o zber a zhod-
notenie cca 12 % triedených zložiek z cel-
kového objemu odpadov a o cca 27,64 % 
triedených zložiek (vyhradených prúdov 
odpadov) z  celkového vytriedeného ob-
jemu vyprodukovaných odpadov. Ako 
je zrejmé, najväčší podiel vyhradených 
zbieraných zložiek predstavovali plasty, 
pričom v  prepočte na 1 obyvateľa sa ich 
vytriedilo cca 50,3 kg. 

V závere príspevku môžeme konštatovať, 
že obec Veľký Kýr je na dobrej ceste v trie-
dení odpadov, pričom je však potrebné 
zvýšiť aktuálne úsilie občanov v separácii 
odpadov za účelom dosiahnutia stanove-
ných cieľov.

Autor článku: 
RNDr. Jozef Straňák, PhD. 

poradca pre obce za OZV ELEKOS, 2020 

Obec 
Veľký 
Kýr

Nádoby určené na zber skla z domácnos-
tí a z verejných priestranstiev v obci

BRO patrí na domáce kompostovisko 
alebo ho môžete odovzdať na obecnom 

zbernom dvore

Tab. 4 –vytriedené vyhradené zložky komunálnych odpadov za 
rok 2019  v obci Veľký Kýr

Graf. 3 – podiel vytriedených vyhradených zložiek odpadov 
za r ok  20 19 v obci Veľký
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Advent s vôňou medovníkov

V sobotu 14. decembra sa obec Veľký Kýr po prvýkrát premeni-
la na nádhernú medovníkovú dedinku. Vo veľkom kultúrnom 
dome si návštevníci mohli z blízka pozrieť a obdivovať originál-
ne sladké miniatúry najdôležitejších stavieb a symbolov obce. 
Centrum, základná škola či kostol – aj tieto miesta sa zmenili na 
chutné a precízne zdobené medovníky, a to aj vďaka finančnej 
podpore Nadácie ZSE v hodnote 500 eur. Na vytvorenie me-
dovníkovej dedinky sa podieľalo približne šesťdesiat ochotných 
dobrovoľníkov, ktorí už tri týždne pred uskutočnením výstavy 
usilovne vypekali a zdobili vybrané prvky obce. Najväčšou stav-
bou bol jednoznačne kostol, ktorého veža dosahovala výšku asi 
80 cm. Pavilóny základnej školy si zasa zobrali na starosť žiaci, 
ktorí rovnako dopomohli k sladkému dotvoreniu celej obce. 
Osvetlenie v podobe drobných vianočných svetielok okolo tejto 

miniatúrnej dedinky vytvorilo skutočne tú pravú predvianoč-
nú atmosféru. A keďže sa s vôňou medovníkov neodmysliteľne 
spájajú rôzne koledy, na túto akciu, ktorá niesla názov „Advent 
s vôňou medovníkov“, prijala pozvanie tiež rodáčka z obce Veľ-
ký Kýr Markéta Kántorová, ktorá, hoci je nevidiaca, je známa 
svojimi speváckymi vystúpeniami za hranicami Slovenska. Už 
tridsať rokov žije v Prahe, no vo svojej rodnej obci vystupovala 
až teraz po prvýkrát. „Prišla aj so svojím kolegom Stanislavom 
Mněchurom z Prahy a naozaj tu spravili skvelú vianočnú atmo-
sféru,“ hodnotí starostka obce Ing. Judita Valašková túto vyda-
renú akciu. Príjemný program takisto spestrili citarový súbor 
Mórinca, ženský spevokol Castanea, Anikó Szárazová a Tamara 
Gubóová z Veľkého Kýru. Aj vďaka pozitívnym ohlasom si toto 
podujatie určite pýta svoje pokračovanie i v tomto roku.

Vo Veľkom Kýre sme oslavovali  
25. a 50. výročie uzavretia manželstva

Dlhoročné manželstvá sú v dnešnej 
dobe krásnym príkladom nielen pre 
svoje okolie, ale sú najmä dôkazom toho, 
že s láskou, dôverou a vernosťou preko-
ná každý vzťah rôzne ťažkosti a úskalia. 
Prežiť v manželskom zväzku desiatky 
rokov je vzácnym vzájomným darom 
dvoch milujúcich sa osôb a je tiež pre-
javom nesmiernej zodpovednosti k hod-
notám života a rodiny. 
Aj z tohto dôvodu sa vedenie obce Veľ-
ký Kýr rozhodlo 19. októbra 2019 oslá-
viť 25. a 50. výročia uzavretia sobáša a 
pozvať na túto významnú udalosť páry, 
ktorých dlhoročné manželstvá trvajú 
dodnes. Aj starostka Ing. Judita Valaško-
vá hodnotí túto akciu veľmi pozitívne. 

„Všetci zúčastnení toto podujatie veľmi 
oceňovali a boli z toho dojatí. Mali sme 
päť párov, ktoré oslavovali 50. výročie 
sobáša, a jedenásť párov, ktorí sú v man-
želskom zväzku vyše 25 rokov,“ dodá-
va. Ako ďalej vraví, inšpiráciou jej bola 
partnerská obec v maďarskom Csengö-
de, kde si tieto výročia zvykli taktiež pri-
pomínať malou oslavou. Preto vedenie 
obce pozvalo všetky dotyčné manželské 
páry do sobášnej miestnosti, kde si sym-
bolicky obnovili manželské sľuby a po-
spomínali na roky spoločne stráveného 
života. Manželom preto prajeme pevné 
zdravie a hlavne veľa lásky a spokojnosti 
do ďalších krásne prežitých rokov.

 - obecný úrad -
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Silvestrovský večer sa obec Veľký Kýr rozhodla poňať v rodinnom duchu
Posledný deň v roku pripravila obec Silvestrovskú zábavu, kde sa bezmá-
la vyše sto „plesajúcich“ stretlo vo veľkom kultúrnom dome, aby pri tan-
ci, dobrej hudbe a celkovo skvelej atmosfére strávili záverečné chvíle roka 
2019 a mohli spoločne so svojimi blízkymi privítať Nový rok 2020. Každý 
si priniesol, na čo mal chuť, nechýbalo šampanské a káva, ktoré zasponzo-
roval obecný úrad. Príjemný večer spestrila svojimi piesňami vynikajúca 
domáca kapela Anonym +, a tak na parkete nezostalo takmer žiadne voľné 
miesto. Starostka obce Ing. Judita Valašková si túto akciu veľmi pochvaľuje. 
„Bola to akcia, kde sa mohli zísť rodičia s malými deťmi, starí rodičia s 
vnúčatami, takže Silvester tu mohli stráviť všetci ako jedna veľká rodina. 
Ľudia sa dobre zabávali, každý bol spokojný, tak sme sa rozhodli, že ak sa 
nám podarí, silvestrovskú zábavu zorganizujeme i tento rok.“ A o tom, že 
sa všetci dobre bavili, svedčilo aj to, že domov odchádzali až v skorých ran-
ných hodinách

Od futbalovej hry s kamarátmi smerom 
k profesionálnej kariére futbalistu

Má iba dvadsaťdva rokov, no už si žije svoj veľ-
ký sen. Rodák z obce Veľký Kýr si svoju drá-
hu profesionálneho futbalistu vysníval ešte v 
útlom veku. Benjamin Száraz. Jeho talent a 
nadanie ho priviedli do FK DAC 1904 Dunaj-
ská Streda, kde momentálne pôsobí už tri a pol 
roka na pozícii brankára. 

Tréningy pod dohľadom známeho  
slovenského futbalového trénera Miroslava 

Mentela
Benjamín Száraz študoval na základnej škole 
vo Veľkom Kýre do 7. ročníka a základnú škol-
skú dochádzku ukončil v Senici, kde potom 
začal navštevovať súkromnú strednú školu v 
odbore športový manažment. Kvôli atraktív-
nej futbalovej ponuke však následne prestúpil 
po dvoch rokoch do Dunajskej Stredy a svoje 
stredoškolské štúdium úspešne dokončil na 
Strednej odbornej škole stavebnej v Nových 
Zámkoch. Ako vraví, futbal začal hrávať od 
svojich šiestich-siedmich rokov, najskôr len 
doma s kamarátmi alebo u babky s rodinou. 
„Ako 10-ročný som začal hrať futbal na pozícii 
brankára v klube FC vo Veľkom Kýre a neskôr 
som prestúpil do FK Senica, kde som začal svo-
ju profesionálnu futbalovú kariéru pod drob-
nohľadom bývalého slovenského futbalového 
brankára a trénera Miroslava Mentela,“ spomí-
na na svoje začiatky. V Senici pôsobil celkovo 
päť rokov a ako 19-ročný napokon prestúpil do 
FK DAC 1904 Dunajská Streda, kde pôsobí do 
dnešného dňa. 
Svoje pôsobenie v klube hodnotí pozitívne 

Futbalový klub DAC 1904 Dunajská Streda sa 
stal nateraz jeho druhým domovom. Za svoje 

pôsobenie tu od roku 
2017/2018 vďačí naj-
mä agentovi Martino-
vi Petrášovi, ktorý je 
takisto známym slo-
venským futbalovým 
reprezentantom. Ako 
však hodnotí Benja-
mín Száraz svoje pô-
sobenie v klube? „Som 
tu nadmieru spokojný, 
máme nadštandardné 
podmienky, vynikajú-
cich trénerov a takisto 
skvelé tréningové pod-
mienky. Preto by som 
aj svoje doterajšie pôsobenie v FK DAC 1904 
zhodnotil veľmi pozitívne. Zo začiatku to bolo 
síce náročné, nakoľko som utrpel vážne zrane-
nie kolena, ale už som späť a snažím sa zdo-
konaľovať čo najviac a pomôcť ako sebe, tak 
aj klubu.“ V jarnej časti sezóny v niektorých 
zápasoch nahradil stabilnú jednotku české-
ho brankára Martina Jedličku, čo znamenalo, 
že mal v neho tréner očividne veľkú dôveru. 
„Nahradiť brankára, akým je Jedlička, bola pre 
mňa veľká výzva aj pocta. Pri zvládnutí dote-
rajších zápasov mi pomáhali tréneri vrátane 
Martina Rašku a takisto aj moji spoluhráči.“ 

Plán na každý deň je vždy presne  
vymedzený 

A ako vyzerá taký bežný deň v živote profe-
sionálneho futbalistu? Časový harmonogram 
každého dňa je zakaždým presne naplánovaný. 
Začína raňajkami o 8,30 hod., o 9,45 hod. sa 

koná rozcvička alebo 
môžu hráči využiť po-
byt v posilňovni. „O 
10,30 hod. sa stretá-
vame na ihrisku, kde 
náš tréning prebieha 
približne 90 až 120 
minút,“ vysvetľuje 
mladý brankár FK 
DAC 1904. Po trénin-
gu nasleduje povinná 
regenerácia v podobe 
sauny, studenej vody, 
Normatec, Game Re-
ady či akupunktúry. 
Hráči tiež majú mož-

nosť využiť masáže či pedikúru. Po spoločnom 
obede o 13,00 hod. pokračujú opäť v regenerá-
cii. Benjamín Száraz hovorí, že každý deň majú 
nastavený inak. „Ak mávame dva tréningy, tak 
nám druhý začína o 15,00 hod. Začiatkom týž-
dňa máme mítingy, kde rozoberáme naše zá-
pasy a koncom týždňa sa zasa pripravujeme na 
nasledujúceho súpera.“ 

Keď sa záľuba stane prácou
Mnohí by pokladali tento štýl života za roz-
právkový, no nie je to celkom tak. „Máme na-
plánovaný každý jeden deň nášho života, den-
no-denne sme pod tlakom. Voľno máme iba 
dvakrát do roka, a to koncom mája na približne 
2-3 týždne a v decembri 4 týždne,“ ozrejmu-
je život profesionálneho futbalistu Benjamín 
Száraz. „Mám upravený jedálniček, pri nedo-
držaní podmienok nám hrozia pokuty. Každý 
jeden víkend mám buď zápas alebo tréning. 
Nechcem však rozprávať len o tom, čo je pre 
nás ťažké, lebo máme výhodu, že robíme to, čo 
milujeme.“ A ako vidí svoje plány do budúcna? 
„Chcel by som stabilne hrávať prvú Slovenskú 
futbalovú ligu, udržať sa v reprezentácii, či už v 
U 21 alebo neskôr v reprezentačnom A tíme.“ 
Jeho vysnívaná kariéra by ale nebola možná 
bez podpory jeho rodiny a blízkych. „Chcel by 
som sa poďakovať zvlášť mojim rodičom, bez 
ktorých by toto všetko nebolo možné zrealizo-
vať a ktorí ma počas celej doby podporovali. Či 
sa mi darilo alebo nie, vždy stáli pri mne, pretr-
peli so mnou veľmi veľa a stále ma motivovali. 
Veľmi ich ľúbim a ďakujem im za všetko, čo pre 
mňa urobili a stále robia,“ uzatvára.  

- májeková -
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„Sok tervünk van, 
de hogy mit fogunk 
tudni megvalósítani 
ebben a válsághely-
zetben, az még kér-
déses“ mondja Valaska Judit, 
a község polgármestere  /2. oldal

22 évesen már élete 
legnagyobb álmának  
megvalósításán 
dolgozik falunk egyik 
szülöttje Száraz 
Benjamín, aki még 
kisgyerekkorában 
tervezte el, hogy egyszer  
hivatásos futballista lesz  
/8. oldal

Az év utolsó napját 
családias hangulatban 
megrendezett mulatsággal 
ünnepeltük /8. oldal



„Sok tervünk van, de hogy mit fogunk tudni megva-
lósítani ebben a válsághelyzetben, az még kérdéses“ 
mondja Valaska Judit, a község polgármestere.

Lassan a választási időszak 
felé közeledünk, így helyén-
való talán a mérlegelés, mit 
is sikerült megvalósítani 
a tervezett elképzelésekből. 
A befejezett tervekről, ill. 
a szétfutott aktivitásokról 
Valaska Judit polgármester-
rel beszélgettünk. 
o Hogyan értékelné az el-
múlt évet a községben?
- Egészen eredményesnek 
mondhatnám. Sikerült befe-
jeznünk egy 190.000 eurós 
beruházást a  környezetvé-
delmi minisztérium támo-
gatásából, amely az iskola és 
óvoda étkezdéjének teljes-
körű felújítását tartalmazta. 
Hőszigeteltük az épületet, 
ablakcserét hajtottunk végre, 
valamint az összes belteret 
felújítottuk. A  modernizált 
épület üzembe helyezése után 
viszont problémák adódtak 
az épület fűtésével, amit si-
került kijavítanunk, így most 
már szerencsére minden 

üzemképes.  
o Volt még valami más is, 
ami felújításra szorult?
- Igen, a  nagy kultúrház 
konyháját is teljesen felújí-
tottuk, mivel a  beüzemelése 
óta nem volt itt végrehajtva 
semilyen változtatás. Mind-
két kultúrház konyháját 
mosogatógéppel szereltük 
fel, mivel sok rendezvény, 
családi ünnepség és lakoda-
lom szervezésénél segítséget 
jelent a  jól felszerelt kony-
ha. Ezenkívül 35 ezer eurót 
költöttünk az utak javítására 
és karbantartására, 20 ezer 
euró értékben pedig a  járási 
közlekedési felügyelőség ál-
tal jóváhagyott terv alapján 
lecseréltük a falu összes   jel-
zőtábláját. Decemberben 
saját költségvetésből ablak-
cserét hajtottnk végre a köz-
ségi hivatal régi épületén 20 
ezer euró értékben és az idei 
évre terveztük be az épület 
tetőcseréjét. Erre a  munkára 

már szintén lezajott a közbe-
szerzés, jelenleg pedig az Új-
vári utca járdájának felújítása 
van folyamatban a benzinkút 
felől és javítjuk az új temető 
betonkerítését is. 
o Úgy tűnik, elég sok min-
dent sikerült tavaly véghez-
vinni. Milyen pályázatok 
vannak jelenleg folyamat-
ban?
- Aláírt szerződésünk van  
ingyenes wifi zónák kiala-
kításáról szóló támogatásra, 
amely közbeszerzésének az 
ellenőrzése már folyamatban 
van, ezenkívül 100 díszfa ki-
ültetésére benyújtott pályá-
zatunk is sikeres lett, viszont 
a  fennálló válsághelyzet mi-
att a  kivitelezés talán csak 

őszre várható. Tavaly szintén 
támogatás segítségével sike-
rült aktualizálnunk a  község 
falufejlesztési tervét, jelen-
leg pedig már megtörtént az 
utak szurkozására és az öreg 
temető szobrának felújításá-
ra a  kivitelezők kiválasztása. 
Ezen munkálatok megvaló-
sítása viszont  az állam által 
folyósított pénzügyi támoga-
tástól fog függeni.    
o Az utóbbi időben min-
denhol a hulladék szelektá-

lásának fontosságát hang-
súlyozzák. Mivel igyekszik 
a  község csökkenteni a  ko-
munális hulladékot? 
- Volt tavaly egy sikerte-
len pályázatunk házi kom-
posztálók beszerzésére, 
ezért a  képviselőtestülettel 
úgy döntöttünk, hogy saját 
költségvetésből vásároljuk 
meg 18 ezer euró értékben 
a  komposztálókat, azért, 
hogy  a  kerti hulladékot ne 
rakják a  lakosok a  házi hul-
ladék közé a  kukába. Sze-
mély szerint nagyobb érdek-
lődést vártam a  600 literes 
komposztálók iránt, ugyan-
is a  mai napig még kb. 200 
háztartás nem vette  át az 
ingyenes komposztálót, így 

remélhetőleg nem fog a zöld 
hulladékuk a  házi hulladék-
kal együtt a kukában végezni, 
mert ez drága mulatság lenne 
a  közös pénztárcából. Ezért 
is szeretnék mindenkit arra 
buzdítani, hogy a  kukába 
csupán olyan hulladékot te-
gyen, amelyet nem lehet más 
módon elkülöníteni. Tudato-
sítanunk kell, hogy ha nem 
fogunk kellőképen szelektál-
ni, elkerülhetetlen lesz a sze-
métdíj emelése. 

Felújított iskolai étkezde belterei 

Gesztenye utca járda kijavítása
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o Tudomásomra jutott, 
mennyi hihetetlen türe-
lem és energia szükséges 
a buszmegállók felújítását 
elintézni .... Tényleg ilyen 
körülményes? Mivel van 
a legnagyobb probléma?
- Arról van szó, hogy 
a  Cedron-Nitrava helyi ak-
ciócsoport tagjaként lehető-
ségünk van egyes pályázatok 
beadására. Természetesen 
a  pályázati feltételeket be 
kell tartani és a dokumentá-
ció kidolgozása hihetetlenül 
komplikált. Sokszor több 
időt vesz igénybe egy 20 ezer 
eurós projekt adminisztrá-
ciója, mint egy százerzresé, 
úgy, mint a mi esetünkben is: 
a főút melletti  40 évnél idő-
sebb, pléhből készült busz-
megállókat szeretnénk lecse-
rélni újakra. Az a  probléma, 
hogy az alattuk levő telek 
nem a  község tulajdona és 
a  pályázathoz ilyen esetben 
bérleti szerződést kell felmu-
tatni. Az útfelügyelőséggel 
kellene szerződésbe lépni, 
ehhez persze geodetikus be-
mérést kellett megrendelni 
és ennek alapján projektdo-
kumentációt csináltatni. Már 
3 hónapja oldom a dolgot és 
az az érzésem, hogy egy hely-
ben állunk. Az útfelügyelőség 
ügyvédje arról  tájékoztatott, 
hogy nem elég megállapod-
nunk egy szimbolikus bérleti 
díjban, mert 5 főosztály ve-
zetőjétől kell aláírás a  szer-
ződéshez és utánna még az 
építésügyi minisztériumnak 
is jóvá kell hagynia. Ha ne-
tán hibát találnak benne, 
kezdődhet az egész elölről. 
Ezért tartok tőle, hogy nem 
fogjuk győzni leadni a  plyá-
zatot az előírt határidőig. Ha 
pályázaton kívül oldanánk az 
ügyet, az egész folyamat egy-
szerűbb lenne, és még nem 
beszéltünk a  pályázati anyag 
kidolgozásáról, a  közbeszer-
zés lebonyolításáról, az igazo-
lásokról, amelyeket az egész-
ségbiztosítóktól kell lekérni, 
hogy a községnek nincsenek 
tartozásai.  Ezek a  folyama-
tok szükségesek ahhoz, hogy 
leadjuk a  pályázati kérvényt. 
Ugye, nem csodálkozhatunk, 

amikor sokan a  szemünkre 
vetik, hogy nem kellő mér-
tékben merítjük a  pénzt az 
eurófondokból Szlovákiában.     
o Úgy tűnik, tényleg nem 
könnyű a  pályázati lehető-
ségeket kihasználni. Van 
velük kapcsolatban más ta-
pasztalata is?
- Sajnos történt velünk még 
egy furcsaság... Odaítéltek 
a  községnek egy támogatást 
az alapiskola 2 szaktanter-
mének kialakítására. Két évet 
vártunk a  pályázat elbírálá-
sára 55.000 euró értékben 
és amikor végre alá volt írva 
a  szerződés, el kellett dön-
tenünk, megvalósítjuk-e, 
mert olyan adminisztrációs 
problémára derült fény, ami 
miatt fennállt a  támogatás 
visszaszolgáltatásának veszé-
lye. A két éves folyamat alatt 
viszont számos ellenőrzésen 
átesett a pályázat és mindent 
rendben találtak. Mivel a  2 
helységet pályázaton kívül 
talán olcsóbban is meg lehet-
ne oldani, nem szerettük vol-
na kockáztatni a  támogatás 
felének visszaszolgáltatását, 
így a  dotáció visszaadása és 
a  szerződés felbontása mel-
lett döntött a  képviselőtes-
tületünk. Az egész ügy mar-
gójára említem még, hogy ez 
a  probléma nem csak a  mi 
községünket érinti, hanem az 
összes ilyen célra beadott pá-
lyázatot Szlovákia szerte, így 
most a  többi község is azon 
tanakodik, hogy követik-e 
a  példánkat, vagy kockáztat-
nak.... 

o A  község óvodabővítési 
plyázata szintén sikeres lett. 
A  jelenlegi koronavírusi 
válságra való tekintettel ho-
gyan látja a  felújítás folya-
matát?
- Igen, ez a  pályázatunk is 
sikeres lett. Közel 379 ezer 
eurós támogatásra számítha-
tunk, már alá van írva  a szer-
ződés, megvan az építkezési 
engedély, sőt a  közbeszerzés 
eredményeként ismeretes  a 
kivitelező vállalat is. Jelenleg 
a  közbeszerzés ellenőrzésé-
nek eredményére várunk. 
A  jelenlegi korlátozott hely-
zetben viszont nem tudom, 
mikorra várható eredmény. 
A  munkálatokat már mi-
előbb el kellene kezdeni, 
mert 20 óvodás részére ter-
veztük bővíteni az épületet. 
Jelenleg 63 gyermek számára  
van férőhely, szeptember-
től már szükségünk lenne 
a  többi helyre is, mert sok 
az érdeklődő. Az év elején 
még optimista voltam, hogy 
győzhető, most viszont nem 
tudom... Főleg a szülők miatt 
esik rosszul a  dolog, de eb-
ben a válsághelyzetben nincs 
lehetőségünk a  folyamatok 
gyorsítsára, ez már sajnos 
nem rajtunk múlik. 
o Milyen aktuális tervekről 
értesíthetnénk még Nagy-
kér lakosságát?
- A  nagy kultúrházba sze-
rettünk volna még idén 
klímarendszert beszerelni. 
Szükségesebb lett volna ezt 
kivitelezni a  kis kultúrház-
ban, mivel itt több családi 

rendezvényt szerveznek, de 
az épület energiakapacitá-
sa ezt nem teszi lehetövé és 
az  energiaszolgáltató sem 
tudja ezt növelni. Ezenkívül 
az új temetőbe gyalogos jár-
dát szerettünk volna építeni 
és mint már említettem, ter-
veztük az öreg temető meg-
rongált szoborcsoportjának 
restaurálását, 2 járda és az 
új temető parkolójának asz-
faltozsát. Ezenkívül a közsé-
gi szennyvíztisztító állomás 
engedélyeztetése is folyamat-
ban van. Tervünk tehát van 
bőven és ha nem jött volna 
közbe a  vírusveszély, a  leg-
több már a  kivitelezés fázi-
sában lenne. Jelenleg viszont 
a  lezerződtetett szolgáltatók-
kal át kell ütemezni a kivite-
lezés időpontjait, mert nem 
tudható, milyen pénzügyi 
következményei lesznek 
még a  vírusveszély korlá-
tozásainak, mennyi pénz 
fog befolyni az államtól. Ez 
a pandémia sajnos mindenki 
életét komplikálja, ezért arra 
kérek mindenkit, tartsuk be 
az óvintézkedéseket, ame-
lyekkel magunkat és másokat 
is védjük. Köszönöm minden 
önkéntesnek, aki bekapcso-
lódott a  szájmaszkok meg-
varrásába idősebb lakosaink 
részére és azt kívánom, hogy 
az égiek közbenjárásával si-
kerüljön ezt a  láthatatlan 
ellenséget legyőznünk épség-
ben és egészségben. 

kérdezett:  
Maja Májeková

Nagy kultúrház felújított konyhája
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Mit jelent a kom-
munális hulladék 
osztályozott gyűj-
tése, miért fontos 
a hulladék osztá-
lyozása?
A termelőknél 
megtermelt hulla-

dék esetében fontos, hogy azt már a kelet-
kezéskor osztályozzák. Elsősorban a ma-
ximális újrahasznosítás és a kommunális 
hulladék értékesítése érdekében elenged-
hetetlen a szeparálás, valamint azért, hogy 
csökkentsük a szemétégetőbe, vagy lera-
kóra kerülő szemét mennyiségét.

Rövid áttekintés a kommunális hulla-
dékról és annak osztályozásáról az Euró-

pai Unióban és Szlovákiában
Az Európai Unió tagállamai közül Német-
ország vezeti az újrahasznosítási rangsort, 
a kommunális hulladék 66%-át reciklál-
ják. Sokáig Ausztria volt a második leg-
eredményesebb ország ezen a területen, 
de tavaly Szlovénia került a második 
helyre. Litvánia kiemelkedő teljesítményt 
nyújtott, a hulladék 48%-át újrahasznosí-
tották, tíz év alatt jelentősen fejlődött az 
ország, amelyben 2010-ben csak 5%-os 
volt az újrahasznosítási arány. 2016-ban 
Litvánia után Szlovákia könyvelhette el a 
második legnagyobb előrelépést. Ezt pozi-
tívumként is értékelhetnénk, de a jelenleg 
érvényes szabályozás alapján azt látjuk, 
hogy még sok a kiaknázatlan lehetőség az 
országban. Ha ezeket megfelelően kihasz-
náljuk, akkor újra a kontinens eredménye-
sen szeparáló országai közé kerülhetünk.
2017-ben körülbelül 2,130 millió tonna 
kommunális hulladék keletkezett Szlo-
vákiában. Ez alapján minden lakos sze-
mélyenként mintegy 392 kilogramm 
hulladékot produkált egy év alatt. Az ösz-
szehasonlítás kedvéért: 2016-ban az EU 
átlag 482 kg volt, 2017-re 9%-kal nőtt a 
mennyiség.
Jó hír, hogy évközi szinten ismét nőtt 
Szlovákiában a recikláció, vagyis a hulla-
dék újrahasznosítása, elérte a 29,8%-ot. 
A csökkenésben a fémhulladék, valamint 
a lebomló hulladék játssza a legnagyobb 
szerepet. 
Enyhe negatívumként említhetnénk a 
hulladéktárolást, az elmúlt hat évben soha 
nem volt még ennyi hulladék a szemétle-
rakókban, százalékos arányban azonban 
mégis csökkent az aránya, 62%-ra. A ház-
tartási hulladékkal kapcsolatos statisztikai 
mérések kezdete óta először jelenthető ki 
az, hogy a hulladék kevesebb, mint 2/3-a 
végezte a szemétlerakatban.

Zárásként hangsúlyozni kell, hogy az or-
szágban a hulladéklerakatokban tárolt 
kommunális hulladék nagyobb részét 
még mindig a kevert háztartási hulladék, 
valamint a nagy méretű hulladék teszi ki. 
Ez alapján, ha minimalizálni akarjuk a 
lerakókban tárolt hulladék mennyiségét, 
akkor itt az ideje növelni az osztályozott 
szemét arányát, amely által kevesebb lesz a 
kommunális hulladék.
Ne feledkezzünk el arról, hogy a hulladék 
keletkezésének meggátolásáról, illetve a 
hulladék újbóli felhasználásáról szóló ren-
delkezéseknek köszönhetően csökkent-
hető a leghatékonyabban a megtermelt 
szemét mennyisége. A közeljövőben arra 
számíthatunk, hogy Szlovákia ezt az irányt 
követi majd a hulladékgazdálkodásban.   

A hulladék osztályozása Nagykéren
A hulladék osztályozása azt jelenti, hogy 
a fajtája, illetve egyéb kritériumok alap-

ján, vagy az ösz-
szetevőire bontva 
szétválogatjuk. 
Nincs indok arra, 
hogy figyelmen 
kívül hagyjuk a 
szemét osztályo-
zását. Általános-
ságban megálla-

pítható, hogy a hulladék osztályozásával 
nem csak a környezetünknek segíthetünk, 
hanem a társadalomnak is. Ez pedig kör-
nyezetvédelmi, gazdasági és szociális elő-
nyökkel is jár. 

Nagykér község és a GYFSZ ELEKOS a 
ENVI-GEOS Nitra, s.r.o hulladékgazdál-

kodással kapcsolatos együttműködésé-
nek előnyei

Az ELEKOS, gyártói felelősségválla-
lói szervezet a szerződéses partnereivel, 
Nagykér Községgel és az ENVI-GEOS 
Nitra, s.r.o-val együttműködve finanszí-
rozza, üzemelteti, és fenntartja a háztar-
tási hulladék osztályozott begyűjtését. 
Szeparáltan gyűjtjük a papír-, az üveg-, a 
műanyag-, a többrétegű karton (tetrapak) 
és a fémhulladékot. Nagykéren osztályoz-
va gyűjtjük a háztartási hulladékot, az 
egyes elemeket tárolókba, illetve zsákokba 
helyezhetik:

PAPÍR és KARTONPAPÍR – elsősorban 
papírból készült csomagolóanyagok, és 
egyéb papír, illetve karton hulladék
IDE TARTOZNAK: Újságok, folyóiratok, 
füzetek, könyvek kemény kötés nélkül, 
irodai papír, papírzacskók, kartonpapír, 

kemény papírból készült dobozok, röpla-
pok, katalógusok, telefonkönyvek, poszte-
rek, képeslapok, csomagoló- és krepp-pa-
pír, papírcsomagolás, stb.
NEM IDE TARTOZNAK: viaszos papír, 

alumíniumfóliás papír, fagyasztott élel-
miszerek, instant levesek, pudingok, sü-
tőporok, porcukor, fűszerek, jégkrémek 
csomagolása, cigarettás dobozok (kivéve 
a kartont), erősen szennyezett vagy zsíros 
papír, másolópapír, többrétegű anyagok 
(tetrapak), műanyag csomagolóanyagok, 
stb. 
MŰANYAGOK, TÖBBRÉTEGŰ KAR-
TON (TETRAPAK) ÉS FÉMEK – első-
sorban műanyag csomagolóanyagok, il-
letve egyéb műanyag, többrétegű karton 
(tetrapak) és fémhulladék. 
IDE TARTOZNAK: átlátszó és festett fólia, 

táskák, zacskók, kozmetikumok és tisztí-
tószerek tégelyei és flakonjai, tejeszacskók, 
palackrekeszek, ital- és szörpös palackok, 
növényi olajas palackok, joghurtos poha-
rak, különböző műanyag tartályok és játé-
kok, polisztirolhab, italautomatás poharak 
és egyéb műanyag tégelyek, vízvezeték és 
elektromos csövek, kozmetikai szerek cso-
magolásai, műanyag ablakok, és bútorok, 
palackok és poharak fémfedelei, fémtubu-
sok, fémalkatrészek, huzalok és vezetékek 
(huzalborító nélkül), régi edények, fém-
hulladék, acél, színesfémek, alumínium 
és acélfedelek, alumíniumcsomagolások, 
szögek, iratkapcsok, gombostűk, fémcsö-
vek, régi kulcsok, zárak, konzervdobozok, 
acél konzervdobozok, szelepek, élelmisze-
rek kiürített fémcsomagolásai, főleg készé-
telek, pástétomok, állateledelek és befőttek 
konzervdobozai, sörösdobozok, energi-
aitalos dobozok, az élelmiszerek fémcso-
magolása (a konzerv-, és pléhdobozokból 
leadás előtt el kell távolítani az ételmara-
dékot, és átöblíteni azokat), stb. 
NEM IDE VALÓK: ovegyszerekkel és 
olajjal szennyezett csomagolóanyagok, 

A kommunális hulladék osztályozásának 
aktuális állása Nagykéren

A háztartásokban ezekbe a zsákokba és 
edényekbe gyűjthetik a műanyag, több-

rétegű karton (tetrapak), 
és fémhulladékot

A háztartásokban ezekben a zsákokba és 
edényekbe gyűjthetik a papírt és kartont
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többrétegű anyagok, erősen szennyezett 
műanyagok (földdel, vegyszerekkel, élel-
miszerrel), padlóburkolatok, gumi, hab-
szivacs, ételmaradékkal, festékekkel és 
különböző vegyszerekkel súlyosan szeny-
nyezett fémek, stb. 
  
ÜVEG - üvegből készült csomagoló- és 
egyéb anyagok
IDE TARTOZNAK: üvegpalackok, üveg-
ből készült edények, csomagolások és tár-
gyak, poharak, kozmetikai üvegtégelyek 
fém- és műanyag fedél nélkül, cserepek, 
ablaküvegek, szemüveglencsék stb.
NEM IDE VALÓK: fedelek, dugók, tömí-
tések, porcelán, kerámia, tükör, drótüveg, 
műanyag palackok, kupakok, izzók, fény-

1. táblázat – az osztályozott háztartási hulladék mennyisége az elmúlt tíz évben (az egyes éveknél kerekített tonna-
szám), amelyek releváns adatokat nyújtanak az osztályozás arányának meghatározásához Nagykéren

A hulladék megnevezése/év (tonna) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Papír és kartonpapír 10 0 19 7 10 11 22 32 39 44
üveg 15 25 28 12 23 32 34 31 28 32
Többrétegű karton (tetrapak) 0 0 0 5 0 0 0 0 1 0
Biológiailag lebomló konyhai és éttermi hulladék 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
műanyagok 8 6 19 11 14 14 23 42 61 74
fémek 6 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Biológiailag lebomló hulladék 0 0 0 0 0 0 0 98 112 374
ruhanemű 0 0 0 0 0 7 10 0 0 9
klór-fluor-szénhidrogént tartalmazó kiselejtezett berendezések 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1
Étolajak és zsírok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Akkumulátorok és elemek 200133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
veszélyes anyagokat tartalmazó kiselejtezett elektromos és elektro-
nikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21 és a 20 01 23 
kódszámú hulladékoktól 

3 15 7 2 0 0 3 1 1 2

kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek kü-
lönböznek a 20 01 21, 20 01 23 és 20 01 35 kódszámú hulladékoktól 0 0 0 0 2 7 3 3 1 4

ÖSSZESEN 42 46 72 37 50 71 98 208 249 540

1. grafikon – az osztályozott hulladék mennyiségének alakulása az elmúlt 10 évben Nagykéren

2. táblázat – a megtermelt hulladék mennyisége (kg-ban), az osztályozott háztartási hulladékot leszámítva 
– az előállításuk alapján (az elmúlt tíz évben) Nagykéren

nagyméretű hulladék kisebb építési hulladék vegyes háztartási hulladék az összes hulladék Nagykéren

3. táblázat – a kommunális hulladék szeparált gyűjtésének 
aránya 2019-ben Nagykéren

2. grafikon -  a megtermelt hulladék elemeinek arányai 
2019-ben Nagykéren %-ban mérve

műanyagok, papír, üveg, 
többrétegű karton és fémek
biológiailag lebomló 
hulladék (BLH)

egyéb osztályozott 
elemek

vegyes háztartási 
hulladék

nagy méretű 
hulladék

építési hulladék

A hulladék fajtája  2019-ben tonnában 
mérve

Nagykér lakos-
sága  2019-ben :
2965

műanyagok, papír, üveg, 
többrétegű karton és 
fémek

149,143

BLH 374,225

a háztartási hulladék 
egyéb osztályozott elemei 16,155

nagy méretű hulladék 35,24

építési hulladék 74,17

Vegyes háztartási hulladék 594,26

befejezés a 6-ik oldalon
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források, képernyők, erősen szennyezett 
üveg (földdel, festékkel, élelmiszerekkel) 
stb. 
BIOLÓGIAILAG LEBOMLÓ HULLA-
DÉK – elsősorban a háztartásokból szár-
mazó komposztálható hulladék

IDE TARTOZNAK: a zöldség- és gyü-
mölcs hulladékok, tojáshéj, kávé- és tea-
zacc, hervadt virág, levágott fű, szoban-
övények elszáradt levelei, gyomnövény, 
amelynek még nem érett be a magja, felap-
rított faágak, kevés ételmaradék, virágföld, 
stb.
NEM IDE VALÓK: ételmaradék, hús, gyö-
kérdarabokkal szaporodó gyomnövények, 
például tarackbúza, csatornaiszap, útszó-
rósóval szennyezett föld, több tűlevelű fa 
ága, stb.

A háztartási hulladék osztályozásának 
alakulása Nagykéren

Az elmúlt tíz évben körülbelül 9500 tonna 
háztartási hulladékot termeltek a lakosok 
Nagykéren. Ennek nagy része, mintegy 
7200 tonna kevert háztartási hulladék, 
megközelítőleg 340 tonna kisebb építési 
hulladék, 460 tonna nagyobb méretű hul-
ladék és körülbelül 1500 tonna osztályo-
zott háztartási hulladék. (1., és 2. Táblázat). 
A megfigyelt időszakban 16% körül moz-
gott az osztályozott szemét aránya.Az első 
grafikon adataiból kiderül, hogy Nagykér 
az elmúlt négy évben 7,72%-ról 43,42%-ra 
növelte az osztályozott hulladék arányát. 
Javul a szeparálás, de még mindig nem 
éri el az európai normákban meghatáro-
zott szintet. Az EU tagállamaiban 2020-ig 
50%-ban, 2025-ig 55%-ban határozzák 
meg az osztályozott hulladék arányát.
Az elmúlt 10 évben átlagosan fejenként 
320 kg háztartási hulladékot termeltek a 
falu lakosai. 2019-ben viszont fejenként 
átlagosan 420 kg az idevágó adat, ami a 
korábbi átlaghoz képest jelentős növeke-
dés. A 2017-es országos átlagot körülbelül 
6,66%-kal túlszárnyalják, a 2016-os EU 
átlagtól azonban 12,86%-kal elmaradnak 
a helyi eredmények (2. táblázat). Jó hír 
azonban, hogy (2014-től) a megtermelt 
hulladék mennyiségéhez viszonyítva fo-
lyamatosan csökken a kevert háztartási 
hulladék mennyisége.

A 2019-ben megtermelt és az osztályo-

zott hulladék aránya Nagykéren 
Tavaly a megtermelt hulladék (1249,093 
tonna) körülbelül 43,5%-át osztályozták 
szét a lakosok Nagykéren. Tekintettel arra, 
hogy 2020-ban a hulladék felét szepa-
rálni kellene, van még mit behozni. Ha a 
tavalyihoz hasonló mennyiségű hulladék 
keletkezik a faluban, akkor idén mintegy 
625 tonnát kellene osztályozva begyűjteni. 
Ami megközelítőleg 80 tonnával több sze-
parált hulladékot jelent.   
 
A hulladék egyes fajtáinak osztályozása 
Nagykéren az OZV ELEKOS GYFSZ-szel 

2019-ben
A kommunális hulladék felsorolt szepa-
rált elemei körülbelül 12%-ának össze-
gyűjtéséről és értékesítéséről, valamint a 
megtermelt hulladék szeparált arányának 
27,64%-ról (megkülönböztetett hulla-
dékáramok)  az OZV ELEKOS GYFSZ 
gondoskodott Nagykéren. Ahogy látható, 
leginkább a műanyagokat sikerült szepa-
ráltan gyűjteni, egy lakos fejenként körül-
belül 50,3 kg műanyag hulladékot termelt, 
és szeparált. 

Megállapíthatjuk, hogy Nagykér jó úton 
halad a hulladékszeparálás területén, de 
a meghatározott célok elérése érdekében 
növelni kell a lakosok aktivitását.

Írta: 
RNDr. Jozef Straňák, PhD. 

A község tanácsadója az OZV ELEKOS-tól, 
2020

Nagykér
község

Nádoby určené na zber skla z domácnos-
tí ako aj verejných priestranstiev v obci

BRO patrí na domáce kompostovisko 
alebo ho môžete odovzdať na obecnom 

zbernom dvore

4. táblázat – a háztartási hulladék osztályozott összetevői 
2019-ben Nagykéren

3. grafikon –  az osztályozott hulladék összetevőinek aránya 
2019-ben Nagykéren

A hulladék fajtája  2019-ben tonna

Nagykér lakos-
sága  2019-ben:
2965

Papír és kartonok 43,520

üveg 32,023

műanyagok, többrétegű 
kartonok és fémek 73,600

Az összes osztályozott 
hulladék 539,523

Az összes megtermelt 
hulladék 1249,093

Vegyes háztartási hulladék 594,26

papír és kartonpapír üveg műanyagok, többrétegű
kartonok és fémek
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Mézeskalács illatú advent

Nagykér a falu történetében először egy mézeskalács illatú fa-
lucskává változott december 14-én, szombaton. A nagy kultúr-
házban a látogatók megtekinthették a falu legfontosabb épüle-
teinek és szimbólumainak kicsinyített, édes másolatát.
Elkészült a faluközpont, az alapiskola, valamint a templom 
gazdagon és precízen készített édes mézeskalács makettje. Hála a 
Nyugat-Szlovákiai Villamosművek (ZSE) Alapítványának, ame-
lytől 500 euró támogatást kapott a falu a rendezvényre. Mintegy 
hatvan segítőkész önkéntes dolgozott a mézeskalács-falucska 
készítésén. A jelentkezők már a kiállítás előtt három héttel 
szorgosan sütötték és díszítették a mézes lapokat, amelyekből 
összeállították a kiválasztott jellegzetességeket. Egyértelműen 
a templom volt a legnagyobb mézeskalács-építmény, a torony 
magassága elérte a 80 centimétert. Az alapiskola épületrészei-
nek elkészítéséről a diákok gondoskodtak, akik szintén kivet-

ték részüket az édes falu megformálásából. A kicsinyített falu 
karácsonyi díszkivilágítása varázsolta igazán ünnepivé a han-
gulatot. A mézeskalács illat által sokakban felderengenek a ka-
rácsonyi dalok, így gondolta ezt falunk szülötte, Kántor Margit-
ka is, aki annak ellenére, hogy már több, mint 30 éve Prágában 
él, valamint Bécsben és Budapesten is gyakran koncertezik, első 
alkalommal lépett fel hazai közönség előtt. „Prágai kollégájával, 
Stanislav Mněchurával együtt érkezett, és valóban nagyszerű 
karácsonyi hangulatot varázsoltak“ – értékelte a jól sikerült ren-
dezvényt Ing. Valaška Judit polgármester.
A rendezvény kísérőprogramját, amelyre utólag is sok pozitív 
visszajelzés érkezett, a Mórinca citerazenekar, Castanea Női 
kar, Száraz Anikó és Gubó Tamara fellépései is gazdagították. 
Köszönjük mindenkinek a segítséget, aki bekapcsolódott az 
egyedi mézeskalács-kompozíciónk megvalósításába. 

A 25 és 50 éves házasokat köszöntöttük Nagykérten
A hosszú házasság ma már nem 
csak a családtagoknak követen-
dő példa, hanem azt is bizonyítja, 
hogy a szeretetnek, a bizalomnak és 
a hűségnek köszönhetően minden 
kapcsolat átvészeli a különböző 
nehézségeket és hullámvölgyeket. 
A több évtizednyi együtt töltött év 
szép ajándék a házasoknak, emel-
lett az élet, és a család értékének 
tiszteletéről is árulkodik.
 Ez volt az egyik oka annak, hogy 
Nagykér vezetése úgy döntött, 
2019. október 19-én megünnepeli 
azokat a párokat, akik 25 vagy 50 
évvel ezelőtt kötöttek házasságot a köz-
ségben, és még ma is jó példaként szol-
gálhatnak az embereknek. Ing. Valaška 
Judit polgármester is pozitívan értékel-

te a rendezvényt. „Minden résztvevő 
méltányolta, és meghatónak találta az 
ünnepséget. Összesen tizenhat párt 
köszönthettünk, közülük öten idén ün-

nepelték az 50., tizenegyen pedig a 
25. házassági évfordulójukat” – fo-
galmazott a polgármester. Valaška 
Judit elárulta, hogy Csengőd, a köz-
ség egyik magyarországi testvérte-
lepülése szolgált számára inspirá-
cióval, ahol más formában ugyan, 
de szintén megünnepelik a hasonló 
évfordulókat. A polgármester min-
den érintett párt meghívott a háza-
sságkötő terembe, ahol jelképesen 
megújították a házassági fogadal-
mukat és együtt emlékeztek vissza 
a közösen eltöltött évekre. Jó egész-

séget, de főleg sok szeretetet, elégedett-
séget és még sok boldog együtt töltött 
évet kívánunk a házasoknak!

 - községi hivatal -
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Az év utolsó napját családias hangulatban megrendezett 
mulatsággal ünnepeltük

Az év utolsó napjára a nagy kultúrházban a község szilveszteri batyus bált 
szervezett, hogy a bálozók közös tánccal, jó zene mellett töltsék el a 2019-
es év utolsó óráit és közösen üdvözöljék az új évet. Az asztalra mindenki 
az ízlésének megfelelő frissítőt tett, a kávét és a pezsgőt a szervezők biz-
tosították. A jó hangulatot  helyi ANONYM + zenekar biztosította, így a 
táncparkett mindig megtelt. Valaska Judit polgármester szintén pozitívan 
értékeli a rendezvényt: „olyan akció megszervezése volt a cél, ahol együtt 
ünnepelhet a szülő a gyerekkel, nagyszülő az unokával, tehát ne maradjon 
ki senki a közös buliból. Mindenki jól mulatott és a visszajelzések alap-
ján elégedett volt a rendezvénnyel, ezért  döntöttünk úgy, hogy ha sikerül, 
idén is szervezünk hasonló bált az érdeklődők részére“. Arról, hogy min-
denki jól mulatott, az is tanúskodik, hogy az utolsó bulizók a kora reggeli 
órákban távoztak haza. 

A baráti focizástól a hivatásos 
labdarúgó-pályafutás felé

22 évesen már élete legnagyobb álmának meg-
valósításán dolgozik falunk egyik szülöttje 
Száraz Benjamín, aki még kisgyerekkorában 
tervezte el, hogy egyszer hivatásos futballista 
lesz. A tehetségének és adottságainak köszön-
hetően került az FC DAC 1904 Dunaszerda-
hely csapatához, ahol már három és fél éve a 
kapusok csoportját erősíti.

Miroslav Mentel ismert edző keze alatt
Száraz Benjamín az alapiskola első hét évfolya-
mát Nagykéren végezte, majd Szenicen foly-
tatta az alapiskolát, és a helyi magán középis-
kola sportmenedzsment szakos diákja lett. 
Egy kecsegtető sportajánlat miatt azonban 
két év után átlépett Dunaszerdahelyre, és az 
érsekújvári Építészeti Szakközépiskolában 
fejezte be a középiskolai tanulmányait. Ben-
jamín elmondása szerint 6-7 évesen kezdett 
el futballozni, először csak a barátokkal, vagy 
a nagymamájánál a családdal. „10 évesen ka-
pusként kezdtem focizni az FC Nagykér csapa-
tánál. Később átléptem az FK Senicához, ahol 
az egykori szlovák kapus, és edző, Miroslav 
Mentel vezetésével kezdhettem el a hivatásos 
labdarúgó-karrier építését“ – emlékezik vissza 
a kezdetekre az ifjú kapus. Összesen öt évet 
töltött Szenicen, ahonnan 19 évesen átigazolt 
a FC DAC 1904 Dunaszerdahelyhez, és ma is 
itt focizik.

Pozitívan értékeli tevékenységét a klubnál
Mára második otthonává vált a dunaszerdahe-
lyi DAC. Elsősorban Martinovi Petráš ügynök-
nek, korábbi válogatott focistának hálás azért, 
hogy 2017/2018-as idénytől itt focizhat. „Mó-

dfelett elégedett 
vagyok, átlagon 
felüli feltételek 
mellett, kiváló 
edzőkkel gyako-
rolhatunk. Ezért 
is értékelem po-
zitívan az eddigi 
jelenlétem a csa-
patnál. Az elején 
ugyan súlyos 
térdsérülésem 
nehezítette a fel-
készülést, de már 
visszatértem, és 
igyekszem mi-
nél jobban töké-
letesíteni a tudásom, ezzel saját magam, és a 
klubot is segítem“ – értékelte tevékenységét a 
fiatal labdarúgó. A tavaszi idény több mérkő-
zésén helyettesítette a cseh Martin Jedličkát, 
a csapat első számú hálóőrét, ami bizonyítja, 
hogy az edző bízik a tudásában. „Számomra 
nagy kihívás, és megtiszteltetés olyan ka-
pus helyett védeni, mint amilyen Jedlička. Az 
edzők, közöttük Martin Raška, valamint a csa-
pattársaim is segítettek abban, hogy megfelelő 
formát nyújtsak az eddigi mérkőzéseken“ – 
folytatta Száraz Benjamín.

Szigorú napi beosztás 
Hogy fest egy hivatásos futballista napja? Min-
den nap alaposan megszervezett időbeosztás 
alapján épül fel. A 8.30-as reggelit 9.45-kor 
egy bemelegítés követi, amelyet az edzőterem-
ben is elvégezhetnek a játékosok. „10.30-kor 
találkozunk a futballpályán, ahol körülbelül 
másfél-két órás edzés vár ránk“ – magyarázza 
az FC DAC 1904 fiatal kapusa. Az edzés után 
kötelező a regeneráció, ilyenkor szaunázás, 
hideg vízbe merülés, Normatec, Game Ready, 
vagy akupunktúra a program. A játékosoknak 
lehetőségük van masszázsra, vagy pedikűrre 
jelentkezni. Egy órakor közös ebéden talál-
kozik újra a csapat, majd folytatódik az aktív 
regenerálódás. Benjamín elmondta, hogy min-
den nap változó a program. „Amikor két edzé-
sünk van, akkor a második 15.00-kor kezdő-
dik. A hét elején találkozóink is vannak, ahol 
elemezzük a mérkőzéseket, a hétvégén pedig 

felkészülünk a következő ellenfélre“ – folytatta 
a focista.

Amikor a hobbiból hivatás lesz
Sokan álomszerűnek gondolhatják ezt az élet-
vitelt, a valóság azonban merőben más. „Ez 
életünk minden napja be van tervezve, na-
pról-napra nyomás helyeződik ránk. Évente 
kétszer mehetünk szabadságra, május végén 
2-3 hétre, valamint decemberben 4 hétre“ 
– avat be a hivatásos sportolók mindenna-
pjaiba Benjamín. „Meghatározott étrendünk 
van, amelynek megszegését büntetik. Minden 
hétvégén edzésünk, vagy mérkőzésünk van. 
De nem csak a nehézségekről akarok beszélni, 
mert kivételes helyzetben vagyunk, azt csinál-
hatjuk, amit szeretünk“ – szögezte le a kapus, 
aki a jövőbeni terveiről így nyilatkozott: „Sze-
retnék stabilan a szlovák első ligában játszani, 
megmaradni a válogatott csapatban, legyen 
szó akár az U21-es keretről, vagy idővel a fel-
nőttekről”. Benjamín vallja, hogy a családja, 
és a hozzá közelállók támogatása nélkül nem 
érhette volna el az álomkarriert. „Szeretnék 
külön köszönetet mondani a szüleimnek, akik 
nélkül ezt nem sikerült volna megvalósítanom, 
és akik folyamatosan támogattak. Attól függet-
lenül, hogy jól teljesítettem-e, vagy sem, mel-
lettem álltak, sok mindent átéltünk együtt, és 
mindvégig segítettek. Nagyon szeretem őket, és 
hálás vagyok mindazért, amit értem tettek és 
tesznek” - zárta Száraz Benjamín.

- májeková -

Nagykér infó8


