
„Vážení spoluobčania, srdečne vás vítam pri čítaní 
prvého čísla nášho obecného časopisu, dúfam že vás 

články zaujmú a že sa aj vy postupne stanete 
prispievateľmi do tohto vášho (nášho) časopisu. 

Želám vám príjemný zážitok z čítania!”
Ing. Judita Valašková, starostka obce Veľký Kýr
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Prvá písomná zmienka o obci Veľký Kýr 
sa nachádza v darovacej listine kráľa 
Kolomana z r. 1113, ktorou našu obec 
daroval zoborskému opátstvu. Čiže v r. 
2013 oslávila obec 900. výročie svojej 
prvej písomnej zmienky. Názov Kér je 
zrejme pomenovanie podľa jedného 
zo staromaďarských kmeňov. Obec 
existovala pod rôznymi názvami: Veľký 
Kýr, Malý Kýr, Nitriansky Kýr, v r. 1948 
bola obec  premenovaná na Milanovce 
a pôvodný staronový názov Veľký Kýr 
bol obci vrátený uznesením vlády  v r. 
1992. 
Hovorí Ing. Judita Valašková, starostka 
obce:
- K 31. decembru 2015 bol počet 
obyvateľov 3017, po dlhých desaťročiach 
klesol tento rok počet našich obyvateľov 
z dôvodu veľkého počtu úmrtí  pod 
historických 3000, čo nás veľmi mrzí. 
Snažíme sa preto aj novými aktivitami  - 
napr. symbolické finančné dary rodičom 
novonarodených detí – vplývať kladne na 
pôrodnosť a prírastok v počte obyvateľov.
Čo sa týka národnosti našich občanov - 
pôvodná obec bola čisto maďarská, ale 
podľa výsledkov posledného sčítania 
obyvateľov sa k maďarskej národnosti 
hlási 55 % občanov, pričom 95% občanov  
má rímskokatolícke vierovyznanie, preto 
sa v obci nachádza  iba jeden kostol zo 
14. storočia, ktorý bol prestavaný v r. 
1768 a je vysvätený na počesť Povýšenia 
sv. Kríža.   
Ako starostka pôsobím vo funkcii od 
decembra 2014 a je to moje PRVÉ 
volebné obdobie spolu s 11 poslancami 
Obecného zastupiteľstva, z ktorých 
kandidovala väčšina ako nezávislý 
kandidát:
Ing. Andrea Gyepes NEKA – zástupca 
starostky obce, Mgr. Ladislav Kottlík 
SMK-MKP, Mgr. Boris Bátora NEKA, 
Gizela Kevélyová SIEŤ, Ing. Erik Bottlik 
NEKA, Jozef Sládeček NEKA, Mgr. 
Róbert Szabó NEKA
Mário Čebík NEKA
László Csepedi MOST - HÍD
Ing. Ladislav Dojčan NEKA
Dalibor Rampaško SIEŤ
o Ako ste vstupovali do volebného 
obdobia, s akými predsavzatiami, 
následne vytýčené priority aj 
s poslancami.....
- Do volieb som vstupovala samozrejme 
aj s investičnými plánmi a hlavne s cieľom 
pokúsiť sa zjednotiť našich občanov, 
pretože medziľudské vzťahy v obci boli 
veľmi roztrieštené. Ani spolupráca 
medzi obcou a školskými zariadeniami 
nebola ideálna; bola pozastavená činnosť  

dobrovoľného hasičského zboru; bývalé 
vedenie obce zanechalo veľa dlhov – tieto 
nedostatky sa nám podarilo v priebehu 
1. roka odstrániť a myslím si, že v rámci 
našich možností poskytujeme  každej 
organizácii a združeniu primeranú 
finančnú alebo morálnu podporu. 
V mojom volebnom programe bolo 
zriadenie parkovacích miest pri ZŠ – to 
sa nám v r. 2015 aj podarilo uskutočniť, 
ďalej vytvoriť parkovacie miesta pri 
starom cintoríne – toto sa realizuje 
v súčasnosti; zriadenie domu ľudových 
tradícií – pokúsime sa to riešiť na 
budúci rok pomocou projektu; zachrániť 
našu 100-ročnú gaštanovú alej pred 
vyschnutím – zabezpečujeme jej odborné 
chemické postrekovanie, vďaka ktorému 
sú ploskáčikom napadnuté stromy krásne 
zelené ešte aj na jeseň (v minulosti 
už na jar vyzerali tieto gaštany ako 
vyschnuté s hrdzavými listami); za cieľ 
som si dala aj zefektívnenie odpadového 
hospodárstva obce, ktoré bolo dlhé 
roky stratové - v tomto smere sme 
s novým obecným zastupiteľstvom 
podnikli niekoľko krokov, podali 
sme projekt na zriadenie zberného 
dvora, vyvíjame aktivity na rozšírenie 
separovania odpadov, k tomu je 
potrebná však aj súčinnosť obyvateľstva. 
Ďalším mojim cieľom bola postupná 
modernizácia verejných budov, ktoré 
boli dlhé desaťročia v dezolátnom stave: 
minulý rok, ktorý bol snáď najťažším 
rokom v histórii našej obce (z dôvodu 
minutých všetkých obecných úspor – 
prvýkrát v histórií obce sa preberal úrad 
s dlhmi a neuhradenými faktúrami) 
sa nám podarilo po zaplatení všetkých 
dlhov predchádzajúceho vedenia 
zmodernizovať vnútorné priestory 
domu smútku, v malom kultúrnom 
dome sa preleštila a nanovo nalakovala 
parketa, urobili sa vnútorné maľovky 
všetkých jej priestorov, aj vnútorných 
okien a dverí. Vo veľkom kultúrnom 
dome sme svojpomocne opravili  
vonkajšie schodisko, prečalúnili sa dvere 
vedúce do veľkej sály; pomocou dotácie 
Ministerstva financií SR sme opravili 

aj horný vonkajší balkón kultúrneho 
domu, z ktorého nebezpečne opadávali 
časti omietky; položila sa nová dlažba 
pri obecnej knižnici a vymaľovalo sa 
schodisko, vestibul a klub dôchodcov; 
zútulnili sa priestory vestibulu novým 
zariadením a vymenili sa aj záclony. 
Na pohľad sú to možno maličkosti, ale 
po desaťročiach, keď neboli na týchto 
budovách uskutočnené žiadne opravy, sú 
to viditeľné  zmeny. 
Môj volebný program obsahoval aj iné 
aktivity, ktoré samozrejme mám v úmysle 
ešte uskutočniť, ale s poslancami OZ 
sme si stanovili priority, ktoré sa zdali 
byť dôležitejšie: do konca tohto roka 
plánujeme napr. z dôvodu dosiahnutia 
úspor na vykurovaní vymeniť 40-ročné 
nefunkčné okná veľkého kultúrneho 
domu za plastové – práve v tomto období 
prebieha verejné obstarávanie, rozbehli 
sme proces verejného obstarávania na 
modernizáciu verejného osvetlenia 
obce... Som  pyšná na to, že hneď prvý 
rok sa mi podarilo po troch mesiacoch 
skolaudovať a odovzdať do užívania 
budovu 9-bytovky, ktorú predchádzajúce 
vedenie obce nedokázalo odovzdať už 
2 roky, čím hrozila obci nútená správa. 
Okrem uhradenia všetkých zdedených 
dlhov, zmodernizovania domu 
smútku a areálu nového cintorína sme 
rozpočtový rok 2015 uzatvorili so ziskom, 

„Do volieb som vstupovala s investičnými plánmi, ale tiež 
s cieľom zlepšiť medziľudské vzťahy v našej obci a pokúsiť 

sa skvalitniť spoluprácu medzi obcou a školami“,  
hovorí Ing. Judita Valašková, starostka obce Veľký Kýr.
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časť ktorého sme tento rok využili na 
zakúpenie nového multifunkčného 
traktora  s čelným nakladačom – je 
to rarita, pretože je to prvý pracovný 
stroj v histórií obce, ktorého je obec 
prvým evidovaným  majiteľom. Tento 
rok sme z vlastných úspor vyasfaltovali 
4300 m2 obecných komunikácií – 
boli to 2 nové ulice, kde spevnená 
cesta doteraz nebola a na ďalších 2 
uliciach s betónovým podkladom bol  
natiahnutý nový asfaltový koberec. 
Okrem spomínaných opráv, ktoré sa 
vykonali v oboch kultúrnych domoch, 
sme uskutočnili aj ozvučenie zasadacej 
miestnosti obecného úradu a podarila 
sa nám aj ďalšia rarita: po 19 rokoch 
užívania prístavby obecného úradu sme 
konečne  skolaudovali túto prístavbu 
a tým sme ju mohli zaradiť aj do majetku 
obce. Na novom cintoríne sa opravila 
zvonica, obetiam I. svetovej vojny sme 
tu postavili nový pamätník  a  urobili 
sme novú prístupovú cestu do areálu 
kultúrneho parku. Z dotácie Ministerstva 
školstva sme v spolupráci s vedením 
základnej školy vymenili za 23.000 € 
časť 40-ročných okien za nové plastové 
a v súčasnosti čakáme na posúdenie 
našej žiadosti o výmenu ostatných 
okien ZŠ. V novembri 2015 bolo obci 
prostredníctvom Ministerstva vnútra 
SR pridelené aj nové hasičské auto Iveco 
Daily s kompletným vybavením, pre 
členov posádky auta boli v rámci dotácie 
obce zakúpené nové úbory. 
Popri zachovávaní starých zabehnutých 
tradícií a podujatí sme priniesli do 
spoločenského života obce aj nové akcie, 
ktoré v našej obci dlho absentovali 
a v organizovaní ktorých by sme chceli 
aj naďalej každoročne pokračovať:  Už 
druhý rok sme organizovali obecné dni 
ku konkrétnemu – pre nás Kýranov 
významnému dňu: na počesť sv. Anny 
(26.7.). V minulosti bol v našej obci 
nákazlivý mor, ktorý prestal brať svoje 
obete po dlhých modlitbách našich 
predkov práve k tomuto dňu, preto sa 26. 
júl stal významným dňom v kalendári 
našich predkov. Aby sme vyjadrili našu 
úctu k starým tradíciám, symbolicky 
sme spojili novodobú oslavu obce 
s uctením si tohto významného dňa 
predchádzajúcich generácií našej obce.  
Ďalšími novinkami sú: spoločná jubilejná 
oslava 65,70,75,80,85,90,95 - ročných 
seniorov našej obce v rámci kultúrneho 
podujatia a krátkeho posedenia 

a spoločné uvítanie novorodených detí  
so symbolickou finančnou podporou 
ich rodičov. Sú to milé sviatky, ktoré sa 
konajú vo vianočnom období, aby sme 
aj týmto spôsobom prispeli k lepším 
medziľudským vzťahom. 
o Prečo ste sa rozhodli vydávať vlastný 
obecný časopis, aká bola motivácia, čo 
si od toho sľubujete...? 
- Rozhodla som sa vydávať tento časopis 
hlavne z toho dôvodu, že v mojom 
volebnom programe bolo informovanie 
obyvateľstva o činnosti úradu. Doteraz 
som tento svoj prísľub plnila tak, že 
obyvateľov obce som informovala 
prostredníctvom miestnej káblovej 
televízie Carisma a v štvrťročných, či 
polročných intervaloch som podávala 
správy  o činnosti úradu, ktoré sú 
zverejnené aj na web-stránke obce. 
Máme však veľa občanov, ktorí káblovú 
televíziu nevlastnia alebo nemajú 
prístup na internet – hlavne seniori, 
ktorí uprednostňujú tlačené noviny. 
Myšlienka vydávania vlastného časopisu 
sa mi zapáčila hlavne preto, že ho obdrží 
každá domácnosť, bude mať teda každý 
občan prehľad o dianí v obci. Okrem 
toho v dnešnom svete moderných 
technológií  sa bežne komunikuje 
prostredníctvom sociálnych sietí 
– hlavne mladá generácia, kde sa 
občania radi skrývajú do anonymity, 
vytvárajú sa v našej obci v poslednej 
dobe úmyselne zavádzajúce internetové 
stránky, ktoré šíria nepravdivé 
informácie o dianí v obci, aby zámerne 
dezinformovali ostatných, snažia sa 

ovplyvniť verejnú mienku nesprávnym 
smerom a spôsobujú tým rozpoltenosť 
komunity. Som zástancom otvorenosti 
a priameho dialógu, rada sa poučím 
aj z kritiky, ale táto internetová forma 
komunikácie vyvoláva v obci cielenú 
dezinformovanosť, preto si myslím, že 
tento časopis pomôže v informovanosti 
občanov o spoločenskom, športovom 
kultúrnom dianí.     
o A Vaše slová na záver, pani starostka?  
Vážení spoluobčania!
Držíte v rukách prvé vydanie tohto 
nového časopisu, ktorý vychádza 
v období „dušičiek“, sviatkov našich 
drahých, zosnulých príbuzných 
a priateľov, keď myslíme intenzívnejšie 
na tých, ktorí už tento rok nie sú medzi 
nami. Žiaľ bohu, v našej obci bolo 
tento rok veľa úmrtí, čo zasiahlo veľa 
rodín. Súcítim s nimi a vyjadrujem 
každej, takouto smutnou udalosťou 
poznačenej rodine, svoju úprimnú 
sústrasť. Minulý rok sme práve k týmto 
sviatkom roka dokončili vnútornú 
modernizáciu domu smútku: vymenili 
sme pôvodné drevené okná za plastové, 
prečalúnili sa sedačky a stoličky, 
pomocou nových  záclon a dekorácií sme 
urobili priestory útulnejšími, aby sme 
našich zosnulých dokázali odprevadiť 
na ich poslednej ceste v dôstojnejších 
priestoroch. Hovorí sa, že cintorín je 
do istej miery vizitkou občanov obce. 
Vonkajšiu úpravu domu smútku bude 
potrebné  ešte doriešiť v budúcnosti, ale 
tento rok sme uprednostnili vytvorenie 
nových parkovacích miest pri starom 
cintoríne,  opravu oplotenia a rozšírenie 
prístrešku pred kaplnkou, aby sme aj na 
tomto cintoríne vytvorili dôstojnejšie 
podmienky k vykonávaniu pohrebných 
obradov. Je veľa vecí, ktoré je potrebné 
v obci vylepšiť, zmodernizovať, 
zrekonštruovať a vybudovať, ale 
všetko potrebuje svoj čas, nedajú sa 
urobiť zo zanedbaných vecí zázraky, 
hoci sa snažíme robiť veci lepšími, 
prospešnejšími. Verím, že spoločne sa 
nám podarí aj v budúcnosti uskutočniť 
veľa rozvojových plánov, ďakujem 
každému za doterajšiu pomoc a, keďže 
o pár dní tu máme čas adventný, zároveň 
prajem každej rodine našej obce pokojné 
a ničím nerušené, požehnané vianočné 
sviatky a úspešný nový rok! 

- spracované redakciou -
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30. júla 2016 v sobotu podvečer 
sa v obci Veľký Kýr uskutočnili 
Oslavy výročia založenia obce, 
čo predstavuje už 903 rokov, keď-
že prvá písomná zmienka o obci 
Veľký Kýr sa datuje už od roku 
1113. Program obecných slávnos-
tí najprv začal slávnostnou omšou 
o 17-tej hodine v miestnom kos-
tole a potom pokračoval v kultúr-
nom parku na ulici Apátska, kedy 
starostka Ing. Judita Valašková 
všetkých privítala príhovorom 
v oboch jazykoch obce.

Tu už bol pre detičky pripravený skákací 
hrad a iné zábavné a športové aktivity ako 
napríklad maľovanie na tvár, ktoré zabez-
pečoval detský klub Kinderko, ktorý fun-
guje v obci od roku 2015. O 18-tej hodine 
sa všetci obyvatelia aj návštevníci mohli 
pridať k zumbe pre všetkých, kedy si spo-
ločne zatancovali a rozhýbali kosti v rytme 
latinsko-americkej, ale aj inej hudby.
Po celý čas zabezpečovali občerstvenie 
v podobe halászlé, guláša a vínka miestne 
organizácie, teda Poľovnícke združenie, 
Rybársky zväz a združenie vinárov Čer-
davin, ktoré zároveň prezentovali svoju 

činnosť. Množstvo 
majiteľov stánkov, ktorí 
prišli kvôli tomuto dňu 
taktiež ponúkali roz-
manité dobroty počnúc 
cukrovou vatou, pod-
pecníkmi, klobáskami, 
ale tiež bolo možné 
zakúpiť si rôzne hračky 
a darčekové predmety.
O 20tej hodine sa za-
čalo vystúpenie známej 
slovenskej kapely Gla-
diátor, ktorej členov 
privítali obyvatelia obce 
a ostatní návštevníci 
búrlivým potleskom. 
Nálada bola výborná a niesla sa v znamení 
známych pesničiek ako- Hlavu maj hore, 
Keď sa láska podarí, Pesnička o Medulien-
ke, Neviem ťa nájsť, Raz tam v uličkách 
a mnoho ďalších. Po ich vystúpení ich 
za pódiom čakalo množstvo fanúšikov, 
ktorí sa chystali odfotiť sa s členmi kapely 
po celý čas pôsobiacimi bez akýchkoľvek 
hviezdnych manierov. Po odchode skupiny 
Gladiátor prišli o 21:30h na pódium kul-
túrneho parku členovia maďarskej skupiny 
TNT-Dobrády Ákos a Várszegi Ákos a za-
hrali hity ako: Fogd a kezem, Van-e valaki 
még alebo Kicsi gestenye. 
Po skončení ich vystúpenia začala o 23-
tej hodine ľudová veselica v podaní Ivana 
Daniša, kde si všetci mohli zatancovať na 
ľudové pesničky alebo modrené zábavné 
piesne či už slovenské, maďarské, alebo 
zahraničné. Zábava trvala až do neskorých 
ranných hodín a v tú hodinu vydržalo na 
parkete už len zopár odvážlivcov.
Celá akcia bola organizovaná Obcou Veľký 
Kýr za finančnej podpory Nitrianskeho 
samosprávneho kraja.

- Simona Švajdová -

Obec Veľký Kýr bola založená v roku 1113.

Uvítanie detí, narodených  
v roku 2015, do života
Dňa 29.12.2015 sa po 5 rokoch na obecnom úrade v sobášnej 
sieni opäť uskutočnilo uvítanie detí do života narodených v 
roku 2015. Do 29.12. sa narodilo  26 detí, z toho 11 chlapcov a 
15 dievčat.  Prítomné detičky s rodičmi privítala pani starostka 
Ing. Judita Valašková a nasledoval krátky kultúrny program 
detí z miestnej materskej školy. Po príhovore starostky si 
rodičia s deťmi prevzali pamätné listy, malú pozornosť, kvietok 
a hotovosť, ktorá bola vyčlenená z rozpočtu obce. Na pamiat-
ku sa prítomné mamičky podpísali do pamätnej knihy obce a 
odfotili s deťmi.

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

Vanessa Harmanová, nar. 6/2015, rod. Rozália Bartišeková - Peter Harman
Michal Bača, nar. 7/2015, rod. Ing. Dominika Bačová - Martin Bača
Laura Szabóová, nar. 8/2015 rod. Nikola Maliová -Róbert Szabó
Stela Šimuneková, nar. 8/2015 rod. Ing. Jana Šimuneková, PhD. - Ing. M. Šimunek
Nikolett Kökényesiová, nar. 8/2015, rod. Mgr. Gabriela Kökényesiová - A. Kökényesi
Matúš Bujna, nar. 10/2015, rod. Žaneta Kmeťová - Milan Bujna
Lara Krésová, nar. 10/2015, rod. Marianna Čeriová - Marcel Krés
Markos Hladek, nar. 10/2015, rod. Bc. Ornela Berecová - Vladimír Hladek
Adam Bohumel, nar. 10/2015, rod. Sandra Tóthová - Martin Bohumel
Kevin Danóci, nar. 11/2015, rod. Monika Danóciová - Michal Danóci
Natália Titková, nar. 11/2015, rod. Dominika Szárazová - Tomáš Titka
Peter Morvai, nar. 12/2015 rod. Mgr. Malvína Morvaiová - Peter Morvai
Léna Szárazová, nar. 12/2015 rod. Eva Száraz - Jozef Száraz
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Upozorňujeme občanov na zvýšenie  
poplatku za komunálny odpad!

Vážení spoluobčania,
dovoľte mi, aby som Vás informovala o dô-
vodoch  zvýšenia  poplatku za odvoz kom. 
odpadu a k zníženiu frekvencií jeho vývozu, 
pretože tieto témy vyvolali v posledných 
dňoch  Vašu prirodzenú búrlivú reakciu na 
tento, u nás dlhoročne zanedbávaný a zakrý-
vaný problém. 
Doteraz totiž nikto z občanov počas vyše 
10-ročného obdobia nemal ani len tušenie 
o tom, ako to vyzerá v skutočnosti s odpado-
vým hospodárstvom našej obce. Je to oblasť 
veľmi háklivá – nepopulárna, a je to zároveň 
celosvetový problém, pred ktorým vo Veľ-
kom Kýre dlhé roky populisticky zakrývali 
oči aj predchádzajúce vedenia našej obce.  
To, že vyše 10 rokov sme my, občania, pla-
tili neprimerane nízke poplatky za odvoz 
komunálneho odpadu, ktoré ani z polovice 
nepokrývali výdavky obce za skutočný odvoz 
odpadu, bolo protizákonné. Rovnako proti-
zákonné  zo strany obce bolo aj doplácanie 
tohto rozdielu z rozpočtu obce.  V zmysle 
zákona o odpadoch sa musia v obci stanoviť 
za zber odpadu pre fyzické a právnické oso-
by také poplatky, aby boli vykryté náklady, 
ktoré obci vznikajú v súvislosti so zberom 
a likvidáciou odpadov. V našej obci toto 
ustanovenie zákona dlhé roky nebolo dod-
ržiavané.
Napriek tomu, že triedenie odpadov pre-
bieha v našej obci už vyše 10 rokov, nášho 
komunálneho odpadu neubúdalo, dokonca 
ho bolo stále viac. Pritom však obec Veľký 
Kýr  bola doteraz jediná v okrese Nové Zám-
ky, a čiastočne aj v okrese Komárno, kde sa 
zber komunálneho odpadu uskutočňoval 
týždenne napriek tomu, že odpadu sme mali 
najviac a výška poplatku bola u nás najnižšia. 
Vo všetkých ostatných obciach okresu (aj 
v susedných obciach z okresu Nitra: Branč, 
Vinodol, Veľký Cetín ....) sa komunálny odpad 
likviduje už niekoľko rokov v dvojtýždňových 
intervaloch, pričom poplatky aj oveľa menších 
obcí sa pohybovali už niekoľko rokov nad 10 
€/osobu!  - To znamená, že ostatné obce už 
pred rokmi nastavili svoj systém zberu odpa-
dov a výber poplatkov tak, aby ich hospodá-
renie bolo efektívne a v súlade so zákonom, 
ale v našej obci tento problém predchádzajúce 
vedenia neriešili, hoci o jeho vážnosti vedeli. 
Bolo to zrejme z dôvodu, aby nestratili na 
svojej popularite za zavedenie sprísnených 
podmienok  -  za zvýšenie poplatkov a zníže-
nie intervalov zberu. 
Bolo iba otázkou času, kedy tento nepopu-
lárny problém musíme riešiť a toto vážne 
rozhodnutie a zodpovednosť na seba pre-
vzalo terajšie vedenie aj s vedomím, že to vy-
volá v obci  búrlivé reakcie. Je  pochopiteľné, 

že  z  „prepychu“ sa veľmi ťažko prechádza 
do reality a po dlhoročne zaužívaných zloz-
vykoch sa ťažko  prijímajú sprísnené podmi-
enky, aj keď  sú nevyhnutné. 
Zberová spoločnosť Brantner Nové Zámky 
likvidovala náš komunálny odpad iba na 
základe objednávky. Nebola to chyba Brantne-
ru, lebo hneď na začiatku ich pôsobenia mala 
byť zo strany obce vypísaná verejná súťaž na 
výber zberovej spoločnosti, čo  nebolo žiaľ 
bývalým vedením uskutočnené. Aby si obec 
mohla riadne zazmluvniť túto službu, prvým 
krokom bolo  vypísanie verejného obstará-
vania na výber zberovej spoločnosti a z tohto 
polročného procesu vzišiel ako víťaz spoloč-
nosť ENVI GEOS Nitra, ktorá zabezpečuje 
likvidáciu komunálneho a triedeného odpadu 
od augusta 2016. Podmienky verejnej súťaže 
boli stanovené na základe prepočtov minulých 
rokov a popri zvýšení poplatku za odvoz od-
padu bolo nutné zároveň znížiť aj frekvenciu 
vývozov, pretože súčasný nový poplatok za 
odvoz odpadu ešte stále nepokrýva náklady 
na odpadové hospodárstvo, keďže komunál-
neho odpadu je v našej obci príliš veľa.  Je 
dokázané, že ak domácnosť zo svojho od-
padu poctivo oddeľuje plasty, papier, sklo, 
tetrapaky, kuchynský a biologický odpad, 
dvojtýždňový interval vývozu 120 litrových 
smetných nádob je reálny a postačujúci. 
Vážení občania! Naším hlavným cieľom je 
zvýšiť separáciu odpadov. Snažme sa zme-
niť náš pohodlný spôsob života tým, že 
nebudeme hádzať náš odpad do jednej nádo-
by, ale ho budeme oddeľovať do 3-4 vriec, aby 
zostávalo v našich kuka nádobách  iba to, čo 
sa nedá druhotne využiť. 
Žiadame Vás preto, vážení občania, aby sme 
k triedeniu odpadov pristupovali všetci zod-
povedne! Zákon o odpadoch určuje množstvá 
odpadov, čo musí ročne každý občan vytrie-
diť, a tieto množstvá sa každoročne zvyšujú. Je 
potrebné si  preto uvedomiť, že vážnosť trie-
denia  ovplyvní aj stav našej peňaženky. Hlav-
ne to, že platíme iba za komunálny odpad, 
zber triedeného odpadu  je celkom zdarma.  
Snažme sa preto, aby sme mali radšej  5 vriec 
vytriedeného odpadu a iba jednu poloprázdnu 
zbernú nádobu!  Ak sa v našej obci dosiahne 
tento stav, môžeme si povedať, že sme spravili 
pre naše zdravie  všetko, čo bolo v našich 
silách. 
Od 9. septembra sa komunálny odpad zbiera 
každý druhý týždeň podľa harmonogramu, 
ktorý bude doručený  do každej domácnosti. 
Triedený zber sa bude uskutočňovať tak ako 
doteraz 1 x do mesiaca taktiež podľa stanove-
ného harmonogramu: v tomto roku to bude 
ešte 22. november a 20. decembra. Triedené 
zložky  bude zberová spoločnosť odvážať 

spred Vašich domácností a separovať sa bude 
naďalej do vriec, nie je potrebné kupovať nové 
zberné nádoby.
Novinkou bude, že do vriec s plastovými 
fľašami sa budú môcť dávať aj tetrapakové 
obaly z nápojov a od mlieka, obaly zo slad-
kostí, tégliky z jogurtov, penový polystyrén, 
plasty z kozmetických výrobkov, vodoinš-
talačné trubice a zberová spoločnosť odvezie 
z domácností aj vyložený plastový nábytok, 
rozbité plastové nádoby a čistú záhradnú fóliu.  
Okrem toho sa budú samostatne triediť  aj 
kovy. Môžete vyložiť kovové vrchnáky, kovové 
súčiastky, drôty, starý riad, obaly zo sprejov, 
kovový šrot, zámky, očistené konzervy 
a plechovky. Biologický a záhradný odpad 
môžete bezplatne uložiť naďalej zbernom 
dvore v Kačíne. 
Tým, že vytriedime z nášho domového odpa-
du čo najviac separovaných zložiek, splníme 
si zákonom stanovený osobný limit; znížime 
tým množstvo nášho komunálneho odpadu, 
za ktorý platíme vysoké poplatky a pomôže-
me aj životnému prostrediu, lebo odpad 
skládkovaný v zemi znečisťuje pôdu a vplýva 
na kvalitu vody. Je potrebné si uvedomiť, že 
napr. plasty sa v zemi rozkladajú vyše 100 
rokov a preto sú veľmi nezodpovedné také 
vyhlásenia našich 20-30-ročných občanov, 
že ak sú zvýšené poplatky za odpad, budú 
naplňovať 2 smetné nádoby. Za podobné 
vyhlásenia by sme sa mohli prinajmenšom 
hanbiť, pretože práve občanom tejto nižšej 
vekovej kategórie by nemalo byť ľahostajné, 
či ich deti budú mať v budúcnosti vhodné 
podmienky na svoj život. 
Je na čase, aby sme si uvedomili, že všetky 
vážne ochorenia pochádzajú zo znečiste-
nej pôdy, vody a ovzdušia a týchto vážnych 
ochorení je aj v našej obci alarmujúco 
veľa. Správajme sa preto ekologicky tak, 
aby sme náš komunálny a záhradný odpad 
nespaľovali, lebo tento znečistený vzduch 
potom dýchame, aby sme na skládku odpa-
du neposielali v našich zberných nádobách 
taký triedený odpad, ktorý mohol byť ešte 
druhotne využitý a namiesto toho bude 
znečisťovať našu pôdu a vodu. Myslime na 
to, že naše deti a vnuci majú taktiež právo 
na kvalitný život a podmienky na takýto ži-
vot im naším nesprávnym konaním zhoršu-
jeme my, sami.      
Viem, že nás čaká neľahká úloha, ktorá závisí 
od pozitívneho prístupu každého z nás.
Za Váš kladný prístup k zodpovednému tri-
edeniu odpadov Vám ďakujeme a veríme, že 
spoločne dokážeme znížiť množstvo nášho 
komunálneho odpadu! 

Ing. Judita Valašková,
 starostka obce Veľký Kýr
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Základná škola vo Veľkom Kýre oslavuje 50 rokov existencie.

Klub dôchodcov Veľký Kýr má takmer 190 členov

Základná škola s materskou školou Veľký Kýr - Alapiskola és 
Óvoda Nagykér je jednou z mála škôl, kde pod jedným riadi-
teľstvom funguje slovenské aj maďarské oddelenie. Základnú 
školu v súčasnosti navštevuje 195 žiakov, z toho 165 žiakov 
sa učí v slovenskom oddelení a 30 žiakov v maďarskom 
oddelení. Materskú školu v troch triedach navštevuje 
64 detí. Základnú školu s materskou školou navštevujú 
aj traja žiaci zo susednej obce Branč. Počet zamest-
nancov je 42 z toho pedagogických zamestnancov je 
28. Riaditeľom je Mgr. Kristián Kováč, zástupkyňou 
pre základnú školu je Mgr. Monika Gergelyová 
a zástupkyňou pre materskú školu je Emerencia 
Pospigelová.
Hovorí Mgr. Kristián Kováč, riaditeľ školy:
- Školský rok 2016/2017 sme začali zmiešaný-
mi pocitmi, klesajúca krivka demografického 
vývoja sa odzrkadlila i v počte žiakov školy. 
Prvýkrát v histórii školy sme klesli počtom 
žiakov pod 200, ale dúfame, že od budúceho 
roku počty žiakov sa opäť zvýšia, nakoľko so 
školou sa rozlúči 21 deviatakov a v škôlke 24 
predškolákov už nedočkavo čaká aby si sadli do 
školských lavíc. Na druhej strane zásluhou mater-
skej školy, ktorá vypracovala projekt, na začiatku 
školského roka sme mohli deťom odovzdať nové 
dopravné ihrisko, kde bude prebiehať praktické 
vzdelávanie detí v dopravnej výchove. Projekt bol 
spolufinancovaný časťou aj z vlastných prostri-
edkov základnej školy a materskej školy, ale veľ-
kú pomoc nám poskytol okrem sponzorov náš 
zriaďovateľ Obec Veľký Kýr na čele so starostkou 
Ing. Juditou Valaškovou. Či už v tomto prípade, 
alebo pri realizácii rôznych iných projektových 

zámerov, by som chcel vyzdvihnúť veľmi dobrý vzťah obecného 
zastupiteľstva, Rady školy, Zrdruženia rodičov a školy a pozi-
tívny pocit z podpory poslancov a rodičov. V tomto roku by nás 

ešte potešilo schválenie žiadosti výmeny okenných otvorov 
na pavilóne B, potom by sme vedeli z ušetrených peňazí za 
energie dokončiť vchod do areálu školy, či zrekonštruovať 
záchody v pavilóne B.
o Ako by ste mohli zhodnotiť uplynulý školský rok v 
stručnosti, v čom bol zaujímavý?

- V uplynulý školský rok môžem zhodnotiť ako 
celkom úspešný, zúčastnili sme sa na rôznych 
vedomostných olympiádach a dosiahli sme 
dobré výsledky aj v športových súťažiach. Žiaci 
3.a 4. ročníka absolvovali plavecký kurz, 7.a 
8.ročníka lyžiarsky kurz. Žiaci 2.a 4. ročníkov 
sa zúčastnili aj v škole v prírode. V čom je 
tento rok zaujímavý, je to, že samotný areál 
- budovy školy oslavuje 50. výročie. Oslavy 

jubilejného roka sme začali už tradičným 
školským plesom. Veľkým úspechom medzi 

žiakmi i rodičmi bolo Deň rodiny. Žiaci pripravili 
pre svojich najbližších kultúrny program, v ktorom 
predviedli svoju šikovnosť, tvorivosť a hravosť. 
Súčasťou akcie bolo splavovanie rieky Nitra a ukážky 
práce požiarnikov. Žiaci  spolu s rodičmi sa mohli 
zároveň zapojiť i do rôznych súťaží, ktoré prebiehali 
v priestoroch školy. Tú ozajstnú oslavu aj s narodeni-
novou tortou plánujeme na 16. december, kedy naši 
žiaci v rámci kultúrneho programu pre pozvaných 
hostí i pre rodičov si pripomenú tých 50 rokov.

- redakcia – 
(článok o Materskej škole vo Veľkom Kýre prinesieme v budúcom čísle)

Štúdium, práca, rodina, deti. Večný kolotoč povinností a starostí sa 
v istom veku spomalí, keď príde vytúžený dôchodok. Lenže jeseň 
života niektorých ľudí zaskočí, lebo zrazu nevedia, čo s voľným 
časom. Dôchodcovia vo Veľkom Kýri túto dilemu riešiť nemusia. V 
roku 1992 bol v obci založený Klub dôchodcov, ktorý organizuje pre 
svojich takmer 190 členov zaujímavé aktivity. Predsedníčkou klubu 
je Oľga Frayová, pokladníčkou Katarína Verešová a členmi výboru 
sú: Eva Kóňová, Helena Szárazová, Irena Banyárová, Zoltán Krizsan, 
Ján Machata, Tibor Bób, Štefan Malý, Margita Szárazová a Ing. Pavol 
Kováč. Výbor sa stretáva raz do mesiaca v Kultúrnom dome. Pre svo-
jich členov organizujú akcie, ktoré majú za cieľ spríjemniť seniorom 
život či už pravidelnými čajovými večierkami, na ktorých sa nielen 
porozprávajú, ale aj zaspievajú pri tónoch klarinetu. Hlavnou náplňou 
činnosti klubu dôchodcov sú poznávacie zájazdy. V rámci nich navští-
vili Budapešť, Košice, Prahu a pravidelným výletom býva Viedeň, kde 
sa zúčastňujú svätoštefanských osláv. Výlety sú sponzorované čiastoč-
ne dotáciou od obce. Kýrski dôchodcovia si však priplatia aj sami a 
dobre im padnú návštevy termálnych kúpalísk. Za kultúrou chodie-
vajú nielen do blízkeho Divadla Andreja Bagara v Nitre, ale dokonca 
aj do Budapešti a často navštevujú pútnické miesta. Spolupracujú s 
miestnou materskou školou a seniori sa tešia, keď im škôlkari vystúpia 
s kultúrnym programom na výročných schôdzach, ktoré mávajú pri 
príležitosti mesiaca úcty k starším. Súčasťou je tiež odmeňovanie ju-
bilantov a tombola, za ktorú sú vďační sponzorom z radov miestnych 
podnikateľov. Klub dôchodcov úzko spolupracuje s miestnym spol-
kom Cesmadok. Okrem zábavy členovia Klubu dôchodcov vo Veľkom 
Kýri organizujú brigády na úpravu prostredia v ktorom žijú. Najbližšie 
majú  v pláne nadviazať družobnú spoluprácu s podobne zameraným 
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klubom v maďarskej obci Hajmaskér. 
„Sme si vekovo blízki, máme podobné názory na minulosť 
aj súčasnosť, dobre sa spolu cítime a hlavne nás to vytrhne 
z domáceho stereotypu,“ povedala o klube jeho predsed-
níčka Oľga Frayová.  Seniori vo Veľkom Kýri žijú aktívnym 
životom, ktorí napĺňa ich potreby. Angažujú sa v spoločen-
skom živote a v rôznych telu a duši prospešných činnos-
tiach. Hovorí sa, že čím je človek šťastnejší, tým je zdravší. 
A členovia Klubu dôchodcov sa riadia práve týmto.

- Mária Derďaková - 
(článok o Jednote dôchodcom vo Veľkom Kýre prinesieme v budúcom čísle, v apríli 2017)

„Po neúspešných sezónach dlhujeme fanúšikom kvalitný futbal  
s dobrými výsledkami“, hovorí prezident FK vo Veľkom Kýri Gabriel Bajkai.

Oficiálne listiny tvrdia, že futbalový klub 
vo Veľkom Kýri bol založený v roku 1948. 
Podľa pamätníkov sa tak ale stalo už pred 
sto rokmi. Počas tohto obdobia prešlo 
klubom veľa talentovaných futbalistov a 
tradícia futbalu žije v obci aj dnes.
Pred novým súťažným ročníkom prevzal 
vedenie klubu Gabriel Bajkai a postupne 
sa k nemu do výboru pridali bývalý fut-
balista Juraj Száraz, dlhoročný funkcionár 
menovec Juraja Száraza, ekonóm klubu 
Erik Bottlík a dvorný kameraman Ven-
delín Zaťko. V súčasnosti klub disponuje 
štyrmi družstvami hrajúcimi oblastné 
súťaže. Najmladších prípravkárov trénuje 
pán Uhliarik a v lige prípraviek Kornela 
Salátu sa pohybujú v hornej polovici 
tabuľky. Žiacky výber pripravuje Róbert 
Fiala, ktorý zároveň pôsobí aj v Rakúsku. 
Dorast má kvalitných hráčov, čo dokazuje 
prvým miestom v tabuľke a trénuje ich 
samotný prezident klubu Gabriel Bajkai. 
Nezaostávajú ani dospelí futbalisti, ktorí 
hrajú 7. ligu Meva Nové Zámky. Pod tak-
tovkou trénerskej dvojice Bajkai - Koké-
nyesi sú na čele súťaže. Zostavili mužstvo 
z hráčov, ktorí od detstva spolu vyrastali 
a v tom je ich sila. Výborné výsledky 

kýrsky futbal dosahuje aj napriek tomu, 
že ihrisko nie je v najlepšom stave. Výbor 
plánuje veľkú rekonštrukciu, ktorá zahŕňa 
hlavne úpravu trávnika, umelé osvetlenie 
a opravu šatní. Podporou im je pani sta-
rostka spolu s obecným zastupiteľstvom. 
Fandia svojim futbalistom, ktorí hrajú 
pre svojich fanúšikov atraktívny futbal s 
vynikajúcimi výsledkami. Práve takáto 
reprezentácia teší vedenie obce. Možno aj 
vďaka dobrým umiestneniam v tabuľkách 
súťaží majú kýrski futbalisti šťastie na 
sponzorov. Jedným z ochotných pomôcť 
je spoločnosť Kóňastav s.r.o., ktorá zabez-
pečila dresy pre A-mužstvo, tréningové 
vybavenie a svetelnú tabuľu. Futbalisti 
sú vďační za každú pomoc, pretože aj to 
prispieva k stabilizácii futbalu vo Veľkom 
Kýri, ktorý za posledné desaťročie zažil 
vzostupy a pády. Nové vedenie klubu sa 
snaží o izolovanie futbalu od politického 
života obce. Veria, že cesta neutrality 
prispeje k rozvoju dedinského športu 
a odrazí sa to na príleve nových futba-
lových posíl hlavne z radov mládeže. 
Mladých talentovaných hráčov postupne 
zaraďujú do vyšších kategórií. Zmeny 
vo výbore priniesli so sebou aj prílev 

fanúšikov. Prezident futbalového klubu 
vo Veľkom Kýri Gábor Bajkai vie, že po 
neúspešných sezónach dlhujú fanúšikom 
kvalitný futbal s dobrými výsledkami. A 
spolu s ostatnými členmi výboru robia 
pre to všetko, čo je v ich silách. Vytvára-
jú pre hráčov, ktorí sú skvelou partiou, 
pozitívnu klubovú atmosféru a kultúru. 
Keď k tomu pridajú kvalitný tréning a 
verných fanúšikov, sú na správnej ceste za 
úspechmi.

Mgr. Mária Derďaková
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V roku 2015 bolo na stretnutie jubilantov  
vo Veľkom Kýre pozvaných 114 občanov

29. novembra minulého roku sa v našej obci uskutočnilo stretnutie jubilantov, ktorí sa dožili životných jubileí (65, 70, 75, 80, 85, 90, 
95 rokov). Z celkového počtu 114 pozvaných jubilantov sa zúčastnila polovica pozvaných. Jubilantov svojimi prejavmi potešili žiaci 
zo ZŠ. Po tomto programe sa jubilantom prihovorila p. starostka Ing. Judita Valašková a nasledovalo odovzdanie pamätných listov, 
sladkej pozornosti a podpis jubilantov do pamätnej knihy obce. O dobrú náladu sa postarala hudobná skupina Veselá muzika. Pre 
jubilantov bolo pripravené malé občerstvenie, pri ktorom si posedeli, pospomínali a mali možnosť stretnúť svojich rovesníkov, s 
ktorými sa dávnejšie nevideli. Pani starostka vyzvala jubilantov do tanca. Stretnutie sa ukončilo v podvečerných hodinách.

pripravila: 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

Narodili sa
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

Opustili nás
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

Uzavreli manželstvo
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

Spoločenská kronika obce Veľký Kýr / jan - september 2016

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 fi gyelmesség 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
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Kóňová Anna
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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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