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A SIKERES FARSANGI  
DISZNÓTOR UTÁN  

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ing. Judita Valašková, Nagykér polgármestere

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

feldolgozta: szerkesztőség

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Mária Derďaková – 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mária Derďaková

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

Mária Derďaková

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

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

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

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

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

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

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

- Mária Derďaková-
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Jubilánsaink a 2016-os évben

Feldolgozta:
Ing. Simona Švajdová

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

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

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

75 évesek
Krizsanová Mária
Verešová Lýdia

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

80 évesek
Kazánová Margita
Veresová Mária
Szárazová Mária
Dojčanová Gizela

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

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

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