
„Tisztelt lakosok, községünk első hírújságát  
tartják kezükben, melynek olvasasánál nagy  

szeretettel köszöntöm. Bízom benne, hogy lapunk  
valamennyi olvasónknak tartogat valami érdekeset  

és idővel a következő számok összeállításához  
aktívan hozzájárulnak majd, hiszen ez az önök lapja is.  

Jó olvasást, kellemes perceket kívánok!”
Ing. Judita Valašková, Nagykér polgármestere

I. ÉVFOLYAM 1. szám/OKTÓBER 2016 Nagykér lakosainak lapja

Nagykér infó



Nagykér községéről 1113-ban tesznek 
először említést Kálmán király 
ajándékozó levelében, amellyel a zobori 
apátságnak ajándekozta a községet. 
Tehát falunk első írásos említésének 900. 
évfordulóját ünnepeltük 2013-ban. A 
Kér megnevezés valószínűleg az egyik 
régi magyar törzs nevéből származik. 
Községünknek a múltban több elnevezése 
is volt: Nagykér, Kiskér, Nyitrakér, 1948-
ban pedig a Milanovce nevet kapta. 1992-
ben, a kormány határozata értelmében 
kapta vissza régi megnevezését, 
a Nagykért. 
Ing. Judita Valašková polgármesterrel 
beszélgettünk:
2015. december 31.-én 3017 volt a falu 
lakosainak a száma. Idén viszont, hosszú 
évtizedek után most először csökkent 
ez a szám 3000 alá. Sajnos ennek oka az 
elhalálozások magas száma. Igyekszünk 
ezért a fiatalokat gyermekvállalásra 
buzdítani – szimbolikus pénzösszeggel 
támogatjuk azokat a családokat, ahol 
kisbaba születik. 
A nemzetiségi összetételt illetően 
elmondhatjuk, hogy községünk 
eredetileg teljesen magyar település 
volt. A legutóbbi népszámlálás adatai 
alapján viszont a lakosság 55%-a vallotta 
magát magyarnak. Lakosaink 95%-ban 
római katolikus vallásúak. Ezért is csak 
egy templom található községünkben, 
amely a XIV. századból származik. 
1768-ban lett felújítva és a Szent 
Kereszt felmagasztalása tiszteletére lett 
felszentelve. 
2014 decemberétől tevékenykedem 
polgármesterként. Ez az első választási 
ciklusom. A helyi képviselő-testület 11 
tagú, többségük független jelöltként 
indult a választásokon: 
Ing. Gyepes Andrea (független) – 
polgármerster helyettes, Mgr. Ladislav 
Kottlík (SMK-MKP), Mgr. Boris Bátora 
(független), Gizela Kevélyová (SIEŤ), 
Ing. Erika Bottlik (független), Jozef 
Sládeček (független), Mgr. Róbert Szabó 
(független), Mário Čebík (független), 
László Csepedi (MOST – HÍD), Ing. 
Ladislav Dojčan (független), Dalibor 
Rampaško (SIEŤ).
o Milyen tervekkel és célokkal indult 
neki a választásoknak? Mit szeretnének 
megvalósítani a képviselőtestülettel?
- Természetesen beruházási tervekkel 
is indultam. Legfőbb célom azonban 
a szétforgácsolt emberi kapcsolatok 
javítása volt. Nem volt tökéletes a község 
és az iskolák közti együttműködés sem.  

Egy ideje nem működött a faluban az 
önkéntes tűzoltótestület. A község előző 
vezetősége sok adósságot hagyott ránk. A 
felsorolt hiányosságokat sikerült az első 
év alatt helyreráznunk. Úgy gondolom, 
hogy a lehetőségeinken belül minden 
helyi szervezet pénzbeli-, vagy legalább 
erkölcsi támogatásunkat élvezi. 
További céljaim közé tartozik 
a középületek felújítása, amelyek 
évek óta siralmas állapotban voltak. 
A tavalyi év az egyik legnehezebb évnek 
mondható községünk történelmében – 
a falu pénztára az előző vezetőség után 
üres maradt és ezen felül adósságok, 
kifizetetlen számlák is vártak ránk. 
Mindezt sikerült kiegyenlítenünk és 
munkába kezdtünk. Sikerült felújítani 
a halottasház belső részét, valamint a kis 
kultúrházban átcsiszolni és újralakkozni 
a parkettát. Az épület minden termét, 
beltéri ablakát és ajtaját újrafestettük. 
A munkálatok nem maradtak el 
a nagy kultúrházban sem – önerőből 
megjavítottuk a kinti lépcsőházat 
és újrakárpitoztuk a nagyterembe 
vezető ajtót. A pénzügyminisztérium 
támogatásának köszönhetően javítottuk 
meg a fenti külső balkont, amelyről 
gyakran hullott a vakolat. A községi 
könyvtárnál új burkolatot raktunk le, 
kifestettük a lépcsőházat, az előcsarnokot 
és az idősek klubját. Az új berendezésnek 
és függönyöknek köszönhetően 
otthonosabbá vált az előcsarnok. 
Apróságnak tűnhet mindez, ám hosszú 
évek óta, amikor semmit nem újítottak az 
épületeken, észlelhetőek a változások.
A választási programom része volt, 
hogy parkolóhelyeket alakítsunk ki az 
iskolánál. Ezt a célt sikerült teljesítenünk 
még tavaly. Jelenleg újabb parkolók 
épülnek az öreg temetőnél. Tájházat is 
szeretnénk létrehozni a faluban – ezen 
jelenleg is dolgozunk, jövőre projekt 
segítségével szeretnénk megvalósítani. 
Szeretnénk megmenteni a több mint 
100 éves gesztenyefasort a faluban, 

melyet kiszáradás fenyegetett. Szakszerű 
permetezéssel elértük, hogy a férgekkel 
ellepett fák levelei szép zöldek még 
késő ősszel is. Korábban már tavasszal 
is rozsdásak voltak a levelei ezeknek 
a gyönyörű fáknak. Célomként tűztem 
ki a hulladékgazdálkodás javítását, amely 
eddig, hosszú évekig veszteséges volt. 
Ezen a téren a képviselő-testülettel már 
tettünk is néhány lépést – pályázunk 
hulladékgyűjtő udvar kialakítására, 
dolgozunk a hulladék osztályozás 
bővítésén is. Ehhez persze szükség van 
a lakosok közreműködésére is.
Választási programomban szerepelt 
több más cél is, melyeket természetesen 
szeretnék megvalósítani. A helyi 
képviselőkkel azonban közös nevezőre 
jutottunk abban a kérdésben, mely 
munkálatokat helyezzük előtérbe. 
Év végéig tervezzük a kultúrház régi, 
40 éves ablakainak cseréjét, nem kis 
összeget spórolva így a fűtésen. Jelenleg 
folyik a közbeszerzés lebonyolítása. 
Folyamatban van a közvilágítás 
modernizálására meghirdetett 
közbeszerzés is. Büszke vagyok rá, 
hogy három hónappal a polgármesteri 
választások után sikerült hivatalosan 
is befejezni és átadni a 9 lakásból álló 

„Az önkormányzati választásokon elsősorban beruházási 
tervekkel indultam, de célom az emberi kapcsolatok 

javítása, továbbá az oktatási intézmények és az 
önkormányzat együttműködésének szorosabbá tétele“,  

-vallja Ing. Judita Valašková, Nagykér polgármestere.
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épületet. A község előző vezetőségének 
ez két éven át nem sikerült, így fennállt 
a veszélye, hogy kényszerfelügyelet alá 
vonják a községet. 
Azon felül, hogy kiegyenlítettük 
a kifizetetlen számlákat, felújítottuk 
a halottasházat és a temető térségét, 
a falu 2015-ös költségvetését többlettel 
zártuk. Ennek köszönhetően új 
többfunkciós traktort vásároltunk. Ez 
ritkaság a falu történelmében, hiszen 
még sosem volt a község tulajdonában 
munkagép. Megtakarításainkból 
4300 négyzetméternyi új községi utat 
építettünk két új utcában, ahol eddig 
nem volt stabil út. További két utcában új 
aszfaltburkolat került a betonútra. 
A kultúrházakban történő újításokon 
kívül bebiztosítottuk a községi hivatal 
üléstermének hangosítását is. Sikerként 
könyvelhetjük el, hogy 19 év után 
végre hivatalosan is átadtuk a községi 
hivatalhoz épített részt, ezáltal most már 
a község vagyonává vált. Az új temetőben 
megjavítottuk a haranglábat. Az első 
világháború áldozatainak emlékére 
emlékművet állítottunk. A kultúrparkba 
immáron új út vezet. Az oktatásügyi 
minisztériumtól kapott 23 ezer eurós 
támogatásból kicseréltük az alapiskola 
40 éves ablakainak egy részét. A többi 
ablak is cserét kíván, várjuk a kérvényünk 
elbírálását. 2015 novemberében 
a belügyminisztériumtól új autót 
kaptak tűzoltóink, egy Iveco Dailyt 
teljes felszereléssel. Az önkéntes testület 
a község támogatásának köszönhetően új 
öltözethez is jutott. 
A hagyományos rendezvények mellett 
néhány új programmal is bővült 
a kulturális élet, amelyeket szintén 
szeretnénk évente megvalósítani. 
Immáron másodszor szerveztük 
meg a falunapi ünnepséget, mely egy 
konkrét, lakosaink számára jelentős 
időponthoz, Szent Anna napjához (július 
26.) kapcsolódik. A múltban ugyanis 
a pusztító pestis ezen a napon múlt el 
elődeink kitartó imájának köszönhetően. 
Egybekötöttük tehát az újkori falu 
ünnepséget e jelentős nappal. Kifejezve 
ezzel tiszteletünket az elődeink 
és hagyományaink iránt. További 
újdonságnak számít a jubilánsok 
köszöntése, minden 65-, 70-, 75-, 
80-, 85-, 90- és 95-éves idősünket 
ünnepélyesen köszöntünk. Kerek 
évfordulóikat kultúrműsorral és egy 
kellemes találkozással ünneplünk. 

Közösen üdvözöljük a falu újszülötteit 
is, a szülők szimbolikus pénzbeli 
támogatásban is részesülnek. A 
kellemes ünnepségek megrendezésére 
karácsony táján kerül sor, hozzájárulva 
így az emberi kapcsolatok építéséhez, 
ápolásához. 
o Miért döntöttek egy falu újság 
kiadása mellett, mi volt a motiváció, 
mit vár tőle? 
- Legfőképp azért döntöttem a helyi 
újság kiadása mellett, mert a választási 
programomban azt ígértem, hogy 
a lakosokat rendszeresen fogom 
tájékoztatni a községi hivatal 
működéséről. Ez idáig is teljesítettem ezt 
az ígéretemet – a helyi Carisma televízión 
keresztül negyed-, illetve félévente hírt 
adtunk a hivatal munkásságáról. Ezek 
az információk megtalálhatóak a község 
weboldalán is. Számos lakos viszont nem 
tudja nézni a kábeltelevízió adását vagy 
nincs internet hozzáférésük, leginkább 
az idősebbeknek. Ők a nyomtatott 
sajtót részesítik előnyben. A saját újság 
kiadásának ötlete azért is győzött meg, 
mert eljut minden háztartásba, tehát 
senki sem marad le az információkról. 
Manapság, a modern technológia éli 
virágkorát – általában, főleg a fiatalok 
közösségi oldalakon keresztül 
kommunikálnak, sokszor névtelenül vagy 
álnevek mögé bújva téves információkat 
terjesztve önkormányzatunk 
működéséről. Félrevezető internetes 
oldalakat alakítanak ki a közvélemény 
befolyásolása céljával, előidézve ezzel 
a közösség szétesését. A nyílt és egyenes 

beszéd híve vagyok, elfogadom a kritikát, 
de ez a fajta internetes kommunikáció 
célirányosan téves információkat terjeszt. 
Úgy gondolom, hogy ez az újság közvetíti 
majd a híreket a közösségi, kulturális és 
sportéletből is. 
o Mit mondhatnánk még el végezetül?
- Tisztelt lakosok!
Községünk újságjának első számát tartják 
a kezükben, amely éppen mindenszentek 
és halottak napja környékén jelenik 
meg. Ekkor még intenzívebben 
gondolunk azokra a kedves rokonainkra, 
barátainkra, akik már nem lehetnek 
közöttünk. Az idei évben sajnos 
falunkban is magas volt az elhalálozások 
száma. Sok családot sújt a fájdalom. 
Fogadja őszinte részvétem minden kedves 
család, mely ilyen szomorú veszteséggel 
kell, hogy megbékéljen. 
A múlt évben éppen  mindenszentek 
ünnepére sikerült felújítani 
a halottasházat. A régi faablakokat 
műanyagokra cseréltük, átkárpitoztattuk 
a székeket, valamint függönyök és 
különféle dekorációk segítségével 
igyekeztünk szebbé varázsolni a belteret. 
Méltóképpen búcsúzhatunk így 
rokonainktól, barátainktól. Azt mondják, 
hogy a temető bizonyos mértékben 
a lakosok névjegye. 
Igaz, a halottasház külső része 
a közeljövőben még felújításra 
szorul. Idén először viszont 
parkolóhelyeket szerettünk volna 
kialakítani a régi temetőnél, fontos 
volt a kerítés megjavítása és a tető 
megnagyobbítása a kápolna előtt. Ezáltal 
is méltóságteljesebbé váltak a temetések 
itt a régi temetőben is. Rengeteg dolog 
vár még megvalósításra, modernizálásra, 
felújításra és kiépítésre. Mindennek 
azonban megvan a maga ideje. Sajnos 
az elhanyagolt dolgokból nem vagyunk 
képesek csodákat varázsolni, bár 
minden erőnkkel a dolgok jobbá tételén 
dolgozunk. Hiszem azt, hogy közös 
erővel folytatjuk a fejlesztési terveink 
kivitelezését. Ezúton is szeretném 
megköszönni mindenkinek az eddig 
segítségét. Közeleg az ádventi időszak, 
ezért engedjék meg, hogy falunk minden 
családjának békés, zavartalan és áldott 
karácsonyi ünnepeket kívánjak, valamint 
sikerekben gazdag új évet!

- szerkesztőség -
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2016. július 30.-a a falunapi ün-
nepségek jegyében zajlott, ekkor 
ünnepeltük a község megalakulá-
sának 903. évfordulóját. Az írásos 
emlékek Nagykér községét 1113-
ban említik először. A falunapi 
program ünnepi szentmisével 
kezdődött 17 órakor a helyi temp-
lomban, majd folytatódott az 
Apát utcai kultúrparkban. Itt Ing. 
Judita Valašková a község mind-
két nyelvén köszöntötte a falu 
lakosságát és a vendégeket.  

A legkisebbekre ugrálóvár és egyéb szó-
rakoztató-, ill. sportaktivitások vártak. 
Nem hiányzott az arcfestés sem, melyért 
köszönet a Kinderko gyermekklubnak, 
amely 2015-ben alakult. 18 óratól a nagy-
közönséget zumba szórakoztatta, melybe 
bárki bekapcsolódhatott és latin-amerikai 
ritmusokra mozgathatta át magát. 
A frissítőről, halászléről, gulyásról és bo-
rocskáról a helyi szervezetek gondoskod-
tak, a vadászok, horgászok és a borászokat 
tömörítő Čerdavin szövetség, melynek 

tagjai bemutatták tevékenységüket 

is. A kereskedők kínála-
tában megtalálható volt 
minden, ami szem száj-
nak ingere, vattacukor, 
kemencés lepény, kol-
bász, különféle játékok, 
ajándéktárgyak. 
Este nyolc órakor lépett 
színpadra az ismert 
szlovák, Gladiátor 
együttes, amelyet a 
közönség vastapssal 
üdvözölt. A hangulat 
fergeteges volt. Nem 
hiányoztak a banda 
ismert dalai: Hlavu maj hore, Keď sa láska 
podarí, Medulienka, Neviem ťa nájsť, Raz 
tam v uličkách. A fellépés után a pódium 
mögött a zenekar tagjait már várták a ra-
jongók, akik arra vártak, hogy közös képet 
készíthessenek kedvenceikkel, akik bármi-
féle sztárallűrök nélkül érkeztek hozzánk. 
A Gladiátort, este fél tízkor, a TNT magyar 
együttes követte - Dobrády Ákos és Vár-
szegi Ákos eljátszották egyebek mellett a 
Fogd a kezem, Van-e valaki még és a Kicsi 
gesztenye számokat. 
Az együttes fellépése után, este 11 órakor, 
Ivan Daniš szolgáltatta a talpalávalót. 
Mindenki kedvére táncolhatott népi- és 
modern zenére egyaránt. A repertoárból 
nem hiányoztak a magyar, szlovák és 
külföldi slágerek sem. A mulatás a késő 
reggeli órákban ért véget, amikor már csak 
néhány bátor táncos maradt a táncparket-
ten.   
Az ünnepséget a Nyitra Megyei Önkor-
mányzat támogatta. 

- Simona Švajdová -

Nagykér község 1113-ban jött létre

Babaköszöntők 2015-ben
2015. december 29.-én a községháza házasságkötő termében 
köszöntöttük a 2015-ben született babákat. Az ünnepségre öt 
év után került újra sor. December 29.-ig 26 gyerek született a 
faluban, ebből 11 kisfiú és 15 kislány. A jelenlévő babákat és 
szüleiket a polgármester Ing. Judita Valašková köszöntötte, be-
szédét a helyi óvodások kultúrműsora követte. Ez után a szülők 
emléklapot, apró ajándékot, virágot és pénzbeli támogatást 
kaptak, melyet a község költségvetéséből erre a célra szántak. 
Végezetül az anyukák aláírták magukat a falu emlék könyvébe 
és fényképet készíthettek csemetéikkel. 

Oliver Vereš, nar. 1/2015, szülei Mgr. Beáta Verešová - Marián Vereš
Simona Szárazová, nar. 1/2015, szülei Silvia Szárazová - Pavol Száraz
Mia Kántorová, nar. 1/2015, szülei Ing. Petra Kántorová - Ján Kántor
Richard Daniš, nar. 2/2015 szülei Andrea Kuszalová - Róbert Daniš
Ela Sofia Szárazová, nar. 3/2015 anya Tímea Szárazová  
Tomáš Molnár, nar. 3/2015, szülei Mgr. Hilda Molnárová - Tomáš Molnár
Kristína Janíková, nar. 3/2015, szülei Zuzana Janíková - Tomáš Janík
Tobias Vanya, nar. 3/2015, szülei Gabriela Vanyová - Štefan Vanya
Viktória Szabóová, nar. 4/2015, szülei Andrea Szabóová - Tomáš Szabó
Richard Vöröš, nar. 4/2015 szülei Zuzana Vöröšová - Igor Vöröš
Ema Vašová, nar. 4/2015 szülei Lenka Vašová - Kornel Vaš
Adela Galgoneková, nar. 5/2015 szülei Kristína Galgoneková - Anton Galgonek
Laura Pánisová, nar. 5/2015, szülei Beáta Pánisová - Peter Pánis

Vanessa Harmanová, nar. 6/2015, szülei Rozália Bartišeková - Peter Harman
Michal Bača, nar. 7/2015, szülei Ing. Dominika Bačová - Martin Bača
Laura Szabóová, nar. 8/2015 szülei Nikola Maliová -Róbert Szabó
Stela Šimuneková, nar. 8/2015 szülei Ing. Jana Šimuneková, PhD. - Ing. Marek Šimunek
Nikolett Kökényesiová, nar. 8/2015, szülei Mgr. Gabriela Kökényesiová - Attila Kökényesi
Matúš Bujna, nar. 10/2015, szülei Žaneta Kmeťová - Milan Bujna
Lara Krésová, nar. 10/2015, szülei Marianna Čeriová - Marcel Krés
Markos Hladek, nar. 10/2015, szülei Bc. Ornela Berecová - Vladimír Hladek
Adam Bohumel, nar. 10/2015, szülei Sandra Tóthová - Martin Bohumel
Kevin Danóci, nar. 11/2015, szülei Monika Danóciová - Michal Danóci
Natália Titková, nar. 11/2015, szülei Dominika Szárazová - Tomáš Titka
Peter Morvai, nar. 12/2015 szülei Mgr. Malvína Morvaiová - Peter Morvai
Léna Szárazová, nar. 12/2015 szülei Eva Száraz - Jozef Száraz
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Lakosság tájékoztatása 
a szemétdíj emeléséről és okairól!

Tisztelt lakosok!
Engedjék meg, hogy tájékoztassam önöket 
a szemétdíj emelésének okairól, valamint 
a házi hulladékelszállítás gyakoriságának 
csökkentéséről, mivel jelenleg ezek az aktuális 
változások érintenek és foglalkoztatnak 
bennünket.
Az elmúlt több mint 10 éves időszakban 
a lakosok nem is sejtették, mi a helyzet 
községünkben hulladékgazdálkodás terén. 
Ez a probléma világviszonylatban is gond: 
egy olyan népszerűtlen ágazat, amely előtt 
községünkben az előző faluvezetőségek is 
inkább szemet hunytak, mintsem oldották 
volna. 
Eleve törvénysértő volt az, hogy több,mint 
10 évig olyan alacsony szemétdíjat 
fizettünk mi, lakosok, amely nem fedte 
a valós szemételszállítás kiadásait. 
Ugyanúgy törvényellenes volt az is, hogy ez 
a különbözet a község költségvetéséből volt 
fizetve. A szeméttörvény értelmében ugyanis 
a község olyan szemétdíjat köteles megszabni, 
amely biztosítja a kiadások fedését. 
Annak ellenére, hogy a faluban több, mint 
10 éve működik a szeparáció- tehát hulladék 
elkülönítés, a házi hulladék mennyisége nem, 
hogy csökkent volna, sőt inkább növekedett. 
Ennek ellenére viszont Nagykér volt az 
egyetlen község az Érsekujvári járásban, sőt 
részben a komáromi járásban is, ahol hetente 
volt szemételszállítás annak ellenére, hogy 
a legtöbb hulladékunk volt, szemétdíjaink 
viszont átlagon aluliak voltak. Az összes többi 
faluban - beleértve a szomszédos nyitrai 
járásba tartozó Berencset, Nagycétényt vagy 
Szőlőst is, már néhány éve kéthetente történik 
a szemétszedés, viszont a szemétdíjaik 
már évek óta meghaladták az egy főre eső 
10€. Ez azt jelenti, hogy az összes többi 
falu már évekkel ezelőtt úgy állította be 
hulladékgazdálkodását, hogy az törvényes 
és főleg gazdaságos legyen. Nagykéren ezt 
a problémát az előző vezetőségek populista 
módon nem vették figyelembe annak 
ellenére, hogy tudtak róla, nehogy veszítsenek 
a népszerűségükből a megszorító intézkedések 
bevezetése végett. 
Csak idő kérdése volt tehát, amikor ezt 
a régen elhanyagolt problémát orvosolni 
kellett, így a jelenlegi vezetőség vállalta 
be azt a komoly döntést, hogy felemeli 
a szemétdíjat és csökkenti a szemétszedés 
gyakoriságát. Tettük ezt annak ellenére, hogy 
tudtuk, a lakosság részéről nemtetszést fog 
kiváltani ez a többi falunkban már régen 
meghozott döntés. Nehéz ugyanis a luxusból 
átállni a valóságra, a hosszú évekig tartó 
rossz szokásaink után nehéz elfogadni 
a változást annak ellenére, hogy ez sajnos 
elkerülhetetlen. 
Az érsekújvári Brantner vállalat idáig csak 
megrendelés alapján szállította községünkből 
a hulladékot annak ellenére, hogy már 2010-

ben köteles lett volna a község versenykiírást 
írni a szolgáltatás biztosítására. Mivel ezt az 
előző vezetőség kényelemből elmulasztotta 
véghezvinni, első lépésünk volt behozni 
ezt a mulasztást. A féléves folyamat győztes 
szolgáltatója a nyitrai ENVI GEOS vállalat 
lett, amely augusztustól biztosítja a házi 
– és osztályozott hulladék elszállítását 
községünkből. 
A versenykiírás az előző évek kimutatásai 
alapján volt összeállítva, így a szemétdíj 
emelése mellett elkerülhetetlen volt az 
elszállítás gyakoriságának a csökkentése 
is, mivel községünkben nagyon sok házi 
hulladékot termelünk, kevés újrahasznosítható 
anyagot különítünk el, és a jelenlegi szintre 
hozott szemétdíj még mindig nem fedi teljes 
mértékben szemétszállításunk kiadásait. 
Bizonyított tény, hogy az a háztartás, amely 
becsületesen elkülöníti a műanyagot, papírt, 
tejes- és üdítős dobozokat, az üveget, a 
konyhai- és kerti hulladékot, ott a 120 literes 
szemétládát kéthetes ciklusokban elegendő 
kiüríteni. Szept. 9-től a szemétszedés minden 
második héten van megtartva a beosztott 
ütemterv szerint, amelyet minden háztartásba 
kikézbesítettünk. 
Az osztályozott hulladék- tehát üveg, 
papír, műanyag és fémek gyűjtése havonta 
egyszer lesz a következő időpontokban: 
november 22-én és december 20-án. Ezt 
a szelektált hulladékot a megszokott módon 
zsákokban fogják elszállítani a háztartások 
elől, nem szükséges új szemétládákat 
vásárolni. Újdonságnak számít viszont, 
hogy a műanyag üvegek közé rakhatjuk 
ezentúl a tejes- és üdítős dobozokat, joghurtos 
tégelyeket, habpolysztert, kozmetikai cikkek 
dobozait, műanyag vízcsöveket és a vállalat 
elszállítja a házak elé kirakott műanyag 
kerti bútorokat, műanyag edényeket és az 
összekötött tiszta kerti fóliát is. Ezen kívül 
gyűjtve lesznek külön a fémek is, ahová 
edényeket, befőttes fémtakarókat, öreg drótot, 
konzerv és pléhdobozokat rakhatunk. A kerti 
biohulladék továbbra is a Kačíni gyűjtőhelyre 
vihető ki. 
Tisztelt lakosok! Jelenleg az a fő célunk, 
hogy növeljük az osztályozott hulladék házi 
hulladéktól való elkülönítését! Fontos, hogy 
változtassunk kényelmes életmódunkon 
azzal, hogy a szemetet ne dobjuk 1 közös 
szemétládába, hanem odafigyelünk arra, 
hogy válogassuk külön 3-4 zsákba, így 
a kukáinkban csak az a szemét maradjon, 
ami nem hasznosítható újra. Ehhez persze 
szükséges, hogy mindenki pozitívan álljon 
a dologhoz, mert a szeméttörvény minden 
lakosra megszabja azt a szemétmennyiséget, 
amelyet köteles évente elkülöníteni a házi 
hulladéktól és ezek a mennyiségek éves 
szinten növekszenek. Ez azt is jelenti, 
hogy a szemétszelektálás hatással van 
pénztárcánkra is. Tudnunk kell, hogy 

csak a kukában maradt házi hulladék 
mennyisége után fizetünk, az elkülönített 
üveg, papír és műanyag gyűjtése teljesen 
ingyenes! Törekedjünk tehát arra, hogy legyen 
inkább 5 zsák szétválogatott hulladékunk és 
csak 1 megtöltött kukánk! Ha sikerül elérnünk 
ezt az állapotot, akkor kijelenthetjük, hogy 
megtettünk minden tőlünk telhetőt saját 
egészségünk érdekében. 
Azzal, hogy kiválogatunk a házi hulladékból 
minél több újrahasznosítható papírt, üveget 
és műanyagot, betartjuk a törvény által előírt 
lakossági határértéket, lecsökkentjük azt 
a szemétmennyiséget, amiért fizetnünk kell 
és hozzájárulunk a környezetvédelemhez is, 
mert a föld alatti tárolók szennyezik magát 
a talajt és az ivóvizet is. Tudni kell, hogy 
a ki nem válogatott, szeméttelepre küldött 
műanyaghulladék bomlási ideje több, mint 
100 év. Szégyenletes lehet ezért néhány 
20-30 éves lakosunk olyan kijelentése, 
hogy a szemétdíj emelése végett ezentúl 
2 szemétládát fognak majd megtölteni. 
Leginkább ugyanis ennek a korosztálynak 
lehetne az érdeke, hogy gyermekeiknek 
a jövőben legalább olyan feltételei legyenek 
a tiszta és egészséges életre, amilyenek nekünk 
vannak . 
 Itt az ideje, hogy tudomásul vegyük azt 
a tényt, hogy minden komoly betegség a tes-
tünkbe kerülő szennyezett talajból, vízből és 
levegőből származik és ezeknek a komoly 
betegségeknek az utóbbi időben sajnos 
községünkben is nagyon sok áldozata van. 
Viselkedjünk tehát környezetkímélő módon: 
ne égessük feleslegesen a kerti- és házi hulla-
dékot, mert a levegőbe kerülő káros anyagokat 
saját magunk lélegezzük be; ne küldjük a sze-
méttelepre a kukáinkban az újrahasznosítható 
anyagokat, mert ezek így az ivóvizünket és 
talajunkat fogják csak szennyezni. Gondol-
junk arra, hogy gyermekeinknek és unoká-
inknak is szükségük lesz a jövőben a tiszta 
vízre és levegőre - ne legyünk tehát azok, 
akik saját magunk rontják az ő esélyeiket 
a minőségi életre! Tisztelt lakosok! Tudom, 
hogy nem könnyű a feladat az, amely előttünk 
áll, és minden ember hozzáállására szükség 
lesz. A határba illegálisan kihordott hulladék 
szintén közös költségből van plusszmunkával 
eltávolítva, tehát ez a truccmegoldás csak 
hátráltatás. Előlegezve köszönjük meg min-
den értelmes lakosunk pozitív hozzáállását és 
reméljük, hogy a szelektálás által sikerül kö-
zösen lecsökkentenünk a községből származó 
kommunális házi hulladék mennyiségét! Nem 
lesz egyszerű feladat az elmúlt évek mulasztá-
sait néhány hónap alatt rendbehozni, viszont 
a szelektálás - tehát az újrahasznosítható 
anyagok különválasztása az egyetlen pénztár-
cakímélő, környezetkímélő és egészségvédő 
megoldás számunkra! 

Ing. Judita Valašková,
 Nagykér polgármestere
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Fennállásának 50. évfordulóját ünnepli a nagykéri alapiskola

Közel 190 tagú a nagykéri idősek klubja

A Nagykéri Alapiskola és Óvoda azon kevés intézmények egyike, 
ahol a szlovák és magyar intézmény közös igazgatás alatt műkö-
dik. Az alapiskolának jelenleg 195 tanulója van, 165 diák a szlo-
vák részlegen tanul, 30-an pedig a magyar osztályokba jár-
nak. Az óvodának három osztálya van, melyet összesen 64 
gyermek látogat. Az alapiskolát és az óvodát a szomszé-
dos Berencs községből három gyerek látogatja. Az intéz-
ménynek 42 alkalmazottja van, ebből 28 pedagógus. Mgr. 
Kristián Kováč az igazgató, helyettese az iskola részlegén 
Mgr. Monika Gergelyová, az óvoda részlegén pe-
dig Emerencia Pospigelová.
Mgr. Kristián Kováč-csal, az iskola igazgató-
jával beszélgettünk
A  2016/2017-es tanévet vegyes érzelmekkel 
kezdtük. A  csökkenő demográfiai görbét 
tükrözi a  beíratott tanulók száma is. Elő-
ször történt meg, hogy 200 alá csökkent 
a diákok száma. Reméljük azonban, hogy ez 
a helyzet jövő év szeptemberében javulni fog, hi-
szen 21 kilencedikes diákunktól búcsúzunk majd 
a  tanév végén és 24 nagycsoportos óvodás várja 
az iskolai beiratkozást. Az óvoda által kidolgozott 
projektnek köszönhetően sikerült egy közlekedési 
parkot kialakítani, ahol a gyerekek megtanulhat-
ják a közlekedési szabályokat. A pályát az iskola és 
óvoda saját költségvetésből finanszírozta, de nagy 
segítséget nyújtott a támogatók mellett Ing. Judita 
Valašková polgármester jóváhagyásával a  község 
is. Az iskola, a  község vezetősége, a  helyi képvi-
selők, a  szülői szövetség és az iskolatanács közti 

jó kapcsolat nagyban segít terveink megvalósításában. Nagyon 
örülnénk, ha ebben az iskolaévben jóváhagynák a B pavilon nyí-
lászáróinak cseréjére benyújtott pályázatunkat. A  fűtésen meg-

spórolt összegből befejeznénk az iskola bejáratának rekonst-
rukcióját, vagy felújítanánk a B pavilon mellékhelyiségeit. 
o Röviden hogyan értékelné az elmúlt tanévet? Miben 
volt különleges?
- Az elmúlt tanév eredményesnek mondható, hiszen külön-

böző tanulmányi olimpiászokon vettek részt diákja-
ink és sikeresek voltak a különböző sportverse-
nyeken is. Harmadikosaink és negyedikeseink 
úszótanfomalyon vettek részt, a hetedikesek és 
nyolcadikosok pedig sítanfolyamon voltak. 
Második- és negyedik osztályos tanulóink ter-
mészetiskolában is voltak. Ez a tanév azért kü-
lönleges számunkra, mert az épületünk idén 
50 éves. Az ünnepségsorozatot a hagyomá-

nyos iskolai bállal indítottuk. Nagy sikere volt 
a diákok és a szülők körében a családi napnak is. 

A diákok kultúrműsorral készültek, amely ügyessé-
gükről, játékosságukról, kreativitásukról adott tanú-
bizonyságot. A program keretén belül hajókáztunk a 
Nyitra folyón és bemutatót tartottak a tűzoltók is. A 
gyerkőcök és szüleik különböző vetélkedőkbe is be-
kapcsolódhattak az iskolában. Nagyszabású ünnep-
ségre december 16.-án kerül sor. Nem marad majd el 
a szülinapi torta és a kultúrműsor sem, ahol az elmúlt 
50 év eseményeire fogunk visszaemlékezni.

- szerkesztőség -
(Nagykér óvodájának cikke a következő számban jelenik meg)

Tanulmányok, munka, család, gyerekek. A várva várt nyugdíjas kor-
ban viszont a mókuskerék kissé lelassul. Az idő múlása viszont sokakat 
megrémít, és hirtelen nem is tudják, mit kezdjenek a szabadidejükkel. 
A nagykéri időseknek efféle gondjuk nincs. 1992-ben ugyanis megala-
kult az idősek klubja, mely közel 190 tagjának érdekesebbnél érdeke-
sebb programokat kínál. 
A klub elnöknője Oľga Frayová, a pénztáros Katarína Verešová, a 
bizottság tagjai pedig a következők: Eva Kóňová, Helena Szárazová, 
Irena Banyárová, Zoltán Krizsan, Ján Machata, Tibor Bób, Štefan 
Malý, Margita Szárazová és Ing. Pavol Kováč. A bizottság havonta 
egyszer ül össze a helyi kultúrházban. A klub tagjai számára különféle 
programokat szerveznek, amelyekkel igyekeznek kellemes időtöltést 
biztosítani. Rendszeresek a teadélutánok, amelyeken nem csak beszél-
getnek, hanem klarinét kíséretében énekelnek is. 
A klub legfőbb küldetése az ismeretterjesztő kirándulások szervezése. 
Megjárták már Budapestet, Kassát, Prágát és rendszeresen ellátogatnak 
Bécsbe, ahol részt vesznek a Szent István ünnepségeken. A kirán-
dulásokat részben a község finanszírozza. A helyi szeniorok viszont 
hozzáfizetnek a dotációhoz és gyakran járnak termálfürdőkbe is. 
Színházba nem csak Nyitrára, az Andrej Bagar Színházba, de Bu-
dapestre is ellátogattak már. Gyakran járnak zarándokhelyekre is. 
Együttműködnek a helyi óvodával is, így a kicsik gyakran okoznak 
örömteli perceket fellépéseikkel, legfőképpen az évi taggyűlés során, 
melyre októberben, az idősek hónapjában kerül sor. Ennek az ünnep-
ségnek a része a jubilánsok köszöntése is és nem marad el a tombola 
sem, melyért hála a támogatóknak és a helyi vállalkozóknak. Az 
idősek klubja szorosan együttműködik a helyi Csemadok szervezettel 
is. A szórakozáson kívül brigádokat is szerveznek a helyi szeniorok, 
szebbé téve így környezetüket. A közeljövőben szeretnék felvenni a 
kapcsolatot és együttműködni a magyarországi hajmáskéri nyugdíjas-
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klubbal. „Hasonló korosztály vagyunk, hasonlóak a néze-
teink a múltról és a jelenről. Jól érezzük magunkat együtt 
és a lényeg, hogy a klub kiragad bennünket az otthoni 
egyhangúságból,“ mondta a klub elnöke, Oľga Frayová. A 
nagykéri idősek aktívak és ez által elégedettebbek is. Részt 
vesznek a közösségi életben, a különböző testi és lelki 
felüdülést biztosító programokon. Azt szokták mondani, 
hogy az ember minél boldogabb, annál egészségesebb. A 
nyugdíjas klub tagjai pedig ehhez tartják magukat.

- Mária Derďaková - 
(A Szlovákiai Idősek Egyesületének Nagykéri Alapszervezetének cikke 

 a következő számban jelenik meg)

 „A sikertelen idények sorozata után tartozunk a szurkolóinknak 
annyival, hogy minőségi futballt játszunk, jó eredményekkel”, 

véli a Nagykéri Futball Klub elnöke, Gabriel Bajkai. 

Hivatalos adatok szerint a Nagykéri Fut-
ball Klub 1948-ban alakult. Sokak szerint 
viszont már száz éve is van ennek. Ez idő 
alatt a klub több sikeres focistát nevelt ki 
és a községben máig nagy hagyománya 
van a futballnak. 
Az új idényt a klub Gabriel Bajkai vezeté-
se alatt kezdte. Fokozatosan csatlakoztak 
hozzá a bizottságba Juraj Száraz, egykori 
focista, továbbá hosszú évek óta szerepet 
vállaló Juraj Száraz, a klub közgazdásza 
Erik Bottlík és a kamerás Vendelín Zaťko. 
Jelenleg a klubnak négy csapata van. A 
legfiatalabb korosztályt Uhliarik úr edzi. 
A ligás felkészítőt Kornél Salát vezeti, 
s a táblázat első felében szerepelnek. A 
válogatott diákokat Róbert Fiala készíti 
fel, aki Ausztriában is munkálkodik.  
Az ifjú csapat tehetséges játékosokkal 
büszkélkedhet, bizonyítja ezt, hogy a 
táblázat első helyén állnak. A klub elnöke, 
Gabriel Bajkai edzi a fiúkat. A felnőtt 
csapat sincs lemaradva, amely a 7. Meva 
Érsekújvár ligában szerepel. Itt a táblázat 
első helyén szerepelnek, Bajkai – Köké-
nyesi vezetőpárosnak is köszönhetően. 
Egy olyan csapatot sikerült felállítaniuk, 
amelynek tagjai gyerekkoruk óta ismerik 
egymást – ebben rejlik az erejük. A nagy-

kéri focisták remek eredményeket érnek 
el annak ellénere is, hogy a futballpálya 
nincs a legjobb állapotban. A klub tervezi 
a felújítást, főleg a fű rendbehozását, a 
világítás bebiztosítását és az öltözők meg-
javítását. Terveiket támogatja a község 
polgármestere és a képviselők is. Ők is 
szurkolnak a hazai focistáknak, akik a 
szurkolóik örömére kimagasló eredmé-
nyeket érnek el. 
A község efféle képviselete örömmel tölti 
el a falu vezetőségét is. Talán sikereiknek 
köszönhetően is elmondhatjuk, hogy a 
fiúkat nem egy szponzor támogatja. Egy 
a sok közül például a Kóňastav vállalat, 
mely az A csoport focistáinak mezeket 
biztosított be. Továbbá edzői felszereléssel 
és világítótáblával lepte meg őket. A focis-
ták minden segítségért hálásak, hiszen ez 
is hozzájárul a nagykéri futball stabilizá-
lásához. Az utolsó évtizedben ugyanis a 
nagykéri foci megélt jót is, rosszat is. A 
klub új vezetősége igyekszik különválasz-
tani a futball működését a falu politikai 
életétől. Úgy gondolják, hogy a semle-
gesség hozzájárul a falusi sport fejlődésé-
hez. A tehetséges fiatalokat fokozatosan 
az erősebb korosztályhoz sorolják. A 
vezetőség új összetételének is köszönhe-

tően bővült a klub szurkolói tábora is. Az 
új elnök, Gabriel Bajkai tudatában van 
annak, hogy a sikertelen idények sorozata 
után tartoznak a szurkolóiknak annyi-
val, hogy minőségi futballt játszanak, jó 
eredményekkel. A vezetőség többi tagja is 
minden erejével azon dolgozik, hogy ez 
így is legyen. Mindenekelőtt jó hangula-
tot próbálnak teremteni a focisták közt. 
Ha ehhez hozzájárulnak a minőségi 
edzések és a hűséges szurkolótábor – jó 
úton haladnak a sikerek felé.  

Szerző: Mgr. Mária Derďaková
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A 2015-ös év jubilánsai községünkben
Tavaly, november 29.-én került sor idősebb lakosaink találkozójára, akik életük jubileumát ünnepelték. Összesen 114 lakosunk ün-
nepelte életének 65-, 70-, 75-, 80-, 85-, 90-, 95. évfordulóját. Az ünnepeltek sorából a fele fogadta el a község meghívását. Jubilánsa-
inkat alapiskolás diákjaink ünnepélyes beszéddel örvendeztették meg. A program után kedves szavakkal köszöntötte az idősebbeket 
a falu polgármestere, Ing. Judita Valašková is. Ezután került sor az emléklapok és egy édes figyelmesség átadására. Ezt követően a 
jubilánsok aláírása bekerült a falu emlék könyvébe. A jó hangulatról a Veselá muzika együttes gondoskodott. Ünnepeltjeinkre egy 
kis felfrissítés is várt, melynek fogyasztása közben kellemes beszélgetések és visszaemlékezések részesei lehettek az idősek. Alkal-
muk volt találkozni sok olyan kortársukkal, akikkel már egy ideje nem látták egymást. A polgármester táncra buzdította az ünne-
pelteket. A találkozó az esti órákban ért véget. 

készítette: Žaneta Kováčová

Ballaiová Katarína
Bublová Gabriela
Csepedi Jozef
Csernyanszká Terézia
Čebík Štefan
Čeriová Mária
Dojčan Zoltán, Ing.
Énekešová Mária
Finta Ladislav
Gedayová Otília
Gergelyová Ružena
Kántorová Mária
Kóňová Eva
Kreitsová Oľga
Kreškóciová Margita
Labaiová Katarína
Malá Helena
Malúchová Mária
Malý Gróf Lídia, Mgr.
Malý Jozef
Malý Ladislav
Malý Štefan
Móczár Ladislav

Palacková Viera
Peternay Ernest
Sáraz Ondrej
Sepešiová Eva
Sitár Ján
Straňáková Terézia
Szabová Mária
Száraz Štefan
Szárazová Marta
Szerződi Jozef
Uhríková Zuzana
Vašová Gizela
Vörösová Eva
Bálintová Mária
Banyárová Lýdia
Böjtösová Eva
Bubla Milan
Csapuchová Mária
Énekeš Štefan
Finta Štefan
Grófová Margita
Herencsárová Edita
Horváthová Lýdia

Janyíková Júlia
Jókayová Helena
Kántor Ladislav
Kmeťová Helena
Ladungová Margita
Lőrinczová Alžbeta
Malá Gizela
Peternai Jozef
Szárazová Lýdia
Szárazová Rozália
Szládicseková Magda-
léna
Szőgyényiová Magda-
léna
Uhrík Štefan
Valašková Anna
Voržáčková Helena
Banásová Mária
Bohumel Vojtech
Bohumelová Verona
Dojčan Tibor
Gulková Edita
Kántor Belo

Kántor Ľudovít
Machatová Helena
Malúchová Alžbeta
Peternai Ľudovít
Peternaiová Etela
Pintér Jozef
Száraz František
Szárazová Otília
Szőgyényi František
Tisucká Terézia
Verešová Gizela
Voržáček Jozef
Adamec Albín, Ing.
Birkušová Helena
Bóbová Mária
Ďurčanská Mária
Ďurčanský Igor
Fialová Mária
Gáhiová Rozália
Kisucky Leonard
Kišucká Rozália
Krizsanová Anna
Ligačová Mária

Malá Anna
Malý Pavel
Stranyáková Helena
Szárazová Margita
Valašková Mária
Bottliková Mária
Čebíková Žofia
Dojčanová Magdaléna
Durná Alžbeta
Gróf Michal
Krizsan Vojtech
Mészárošová Helena
Szomorová Terézia
Šesták Jozef
Valašková Helena
Dojčánová Margita
Kóňová Anna
Machatová Margita
Szárazová Margita
Sztranyák Eugen
Kántorová Irena

Újszülöttek
Tehel Hugo ....................... január/2016
Mészárosová Melany ....... január/2016
Geday Erik .......................február/2016
Pavlovič Xénia .................február/2016
Száraz Damian ..................marec/2016
Raučina Nikolas ................marec/2016
Száraz Adam ......................marec/2016
Turaz Peter .........................marec/2016
Lörinczová Nela .................. apríl/2016
Malá Natália ........................ apríl/2016
Vašová Dominika .................máj/2016
Mészaros Richard .................máj/2016
Dojcsán Adam ......................máj/2016
Krizsan Damian ....................máj/2016
Tlacháčová Sára .....................jún/2016
Szőkeová Melissza .................jún/2016
Danišová Alexandra ............... júl/2016
Birkušová Emma ............. august/2016
Straňáková Veronika ....... august/2016
Simoneková Petra ............ august/2016
Melo Wiliam..................... august/2016
Natália Kóšová .......... september/2016
Lilly Vaššová .............. september/2016

Elhunytak
Kazáň Mikuláš, Ing. ......66 r. ........ január/2016
Sládičeková Matilda .....76 r. ........ január/2016
Száraz Pavol ...................77 r. ........ január/2016
Hulala Ján ......................66 r. ........ január/2016
Kmetyó Imrich ..............71 r. .......február/2016
Szőkeová Margita .........77 r. .........marec/2016
Kmeťo Ervin ..................71 r. .........marec/2016
Czibulková Mária .........86 r. .........marec/2016
Valaška Pavol .................54 r. .........marec/2016
Valašková Helena ..........86 r. ............apríl/2016
Szárazová Magdaléna ...77 r. ............apríl/2016
Matlúchová Margita .....81 r. ............apríl/2016
Banyár Karol ..................73 r. ............apríl/2016
Malý Štefan ....................65 r. ............apríl/2016
Száraz Štefan ..................83 r.  ...........apríl/2016
Voržáčková Dana ..........44 r. ............apríl/2016
Baňár Vojtech ................64 r.  ...........apríl/2016
Valaška Tibor ................87 r. ............apríl/2016
Ťapuš Ľudovít ................68 r. ............. máj/2016
Bőjtös Štefan ..................71 r. ............. máj/2016
Veres Zoltán ..................72 r. ............. máj/2016
Adamec Albín, Ing. ......81 r. ............. máj/2016
Danóci Ladislav ............58 r. ............. máj/2016
Janíková Imriška ...........82 r. ............. máj/2016
Száraz Štefan ..................78 r. ..............jún/2016
Mihalíková Mária .........59 r. ..............jún/2016 
Malá Mária ....................82 r. ..............jún/2016
Malá Gizela ....................70 r. ............... júl/2016
Szládecsek Štefan ..........78 r. ............... júl/2016
Száraz Silvester ..............65 r. ........ august/2016
Sokolová Vilma .............85 r. ........ august/2016
Fialová Mária ................81 r. ........ august/2016
Labaiová Terézia ...........92 r. ........ august/2016
Szárazová Gizela ...........75 r. . september/2016

Házasságot kötöttek
Juraj Pirnos - Mária Komáromiová ..................................február/2016
Attila Birkuš - Gabriela Tamásiová .......................................apríl/2016
Marek Birkuš - Eva Jánošíková ..............................................apríl/2016
Mgr. Erik Tóth - Katarína Szárazová...................................... máj/2016
Róbert Szabó - Nikola Maliová ............................................... máj/2016
Jozef Bahula - Eva Šestáková ................................................... máj/2016
Roland Mészáros - Erika Szőke .............................................. máj/2016
Ábel Ulrich - Simona Verešová ............................................... máj/2016
Peter Urban - Petra Szládecsková ............................................jún/2016
Gergely Amador - Anita Lovászová ........................................jún/2016
Martin Bohumel  - andra Tóthová ........................................... júl/2016
Dávid Száraz - Orsolya Bálint ............................................ august/2016
Zoltán Dojčán - Mariana Grežová .................................... august/2016
Ing. Daniel Kóňa, PhD. - Ing. Ildikó Kazánová ........ september/2016
Mgr. Peter Lőrinc - Ing. Lenka Szőkeová .................. september/2016
Juraj Kreškóci - Ing. Adriána Verešová...................... september/2016
Tomáš Sládeček - Gréta Pintérová .............................. september/2016
Martin Pindeš - Veronika Bohumelová ..................... september/2016
Radoslav Kovács - Ingrida Šípošová .......................... september/2016
František Bohumel  - Michaela Šulganová ................ september/2016
Andrej Šugár - Martina Gajdošová ............................ september/2016
Mgr. Zsolt Malý - Mgr. Marcela Dojčánová .............. september/2016
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