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Náš Kýrnik
40. výročie  nášho ženského speváckeho súboru

Úcta k tradíciám a spievanie musia byť „srdcovkami” členov nášho speváckeho súboru, keď popri svojich materinských povin-
nostiach dokázali vo svojom voľnom čase bez nároku na honorár  počas uplynulých 40 rokov reprezentovať našu obec doma i v 
zahraničí.  22. septembra 2018 sa konal v kultúrnom dome na počesť tohto významného jubilea slávnostný galavečer. Pozvanie 

prijali súčasné členky súboru, aj tie, ktoré boli členkami počas uplynulých 40 rokov. Po slávnostnom príhovore starostky obce sa 
jubilantky podpísali do pamätnej knihy obce a nasledovalo vystúpenie  novozámockého operetného kvinteta. Po galavečeri pri-
pravila jubilantkám miestna organizácia Csemadoku malé pohostenie. Jubilujúcemu speváckemu súboru gratulujeme, prajeme 

dobré zdravie a ešte veľa spevavých rokov!    

V júli 2018 bol menovaný za farára 
v našej farnosti Mgr. Igor Písečný

Pochádza z viacdet-
nej rodiny zo Záhoria, 
priamo z Malaciek, kde 
absolvoval ZŠ aj gym-
názium. V roku 1990 
hneď po jeho ukončení 
nastúpil do Kňazské-
ho seminára sv. Cyrila 
a Metoda v Bratislave. 
Za rímskokatolíckeho 
kňaza bol vysvätený 
31. 8. 1996, potom na-
stúpil ako slovenský 
kaplán do Šiah. Odvte-
dy neustále pôsobí na 
jazykovo zmiešanom území. V roku 1997 sa 
stal kaplánom v Hurbanove, po dvoch rokoch 
sa stal administrátorom a neskôr farárom 
vo farnosti Ladice. Farnosť Ladice s filiálkou 
Kostoľany pod Tribečom má 1150 obyvateľov. 
Leží 14 km západne od Zlatých Moraviec. V 
ladickom barokovom kostole Všechsvätých 
pôsobil liturgicky v oboch jazykoch dlhých 19 
rokov. Od roku 2007 - 2018 bol školským de-
kanom zlatomoraveckého dekanátu. Istý čas 

bol zástupcom riaditeľa Diecézneho kateche-
tického úradu nitrianskeho biskupstva spolu 
s PaedDr. Zsoltom Farkasom.
V rámci vlaňajšieho prekladania kňazov bol 
Igor Písečný poverený vedením farnosti Veľ-
ký Kýr. Krátko po svojom príchode povedal: 
„Prišiel som sem s rešpektom, lebo si uve-
domujem, že je to farnosť so silnou maďar-
skou komunitou a ja nekomunikujem v ma-
ďarskom jazyku, viem ho používať v liturgii. 
Veľmi ma potešilo priateľské prijatie zo strany 

ľudí. Pociťujem z ich strany ústretovosť a záu-
jem uľahčiť mi bežnú komunikáciu, za čo som 
veľmi vďačný. Vidím, že sú tu ľudia pracovití. 
Chce sa im pracovať nielen pre seba, ale vedia 
byť štedrí aj voči iným. Majú zmysel pre obe-
tavosť, čoho svedkom je aj pekná nová fara tu, 
vo Veľkom Kýre. Má slúžiť na česť všetkým, 
ktorí sa o ňu zaslúžili.“ V našej obci pôsobí 
pán farár zároveň aj ako učiteľ náboženstva 
v niektorých triedach miestnej ZŠ. V tomto 
školskom roku prvý raz pristúpi k Eucharis-
tii 13 detí III. A triedy. Ochotne sa zúčastňuje 
všetkých spoločensko-kultúrnych poduja-
tí, na ktoré ho pozývajú miestne združenia. 
Zorganizoval tiež milé prijatie „biskupa Mi-
kuláša“ v decembri 2018 pre veľké potešenie 
detí. Nevynechal ani príležitosť dobrovoľne 
darovať krv spolu s ďalšími darcami z našej 
obce. Nedávno sa farská obec s pánom fará-
rom Písečným pustili do neodkladných re-
konštrukčných prác v okolí kostola. 
Želáme, aby sa mu pri usmerňovaní duchov-
ného života kýrskych veriacich aj naďalej da-
rilo!

Melinda Baruszová

- Veľký Kýr -



V prvom rade by som sa Vám chcela ako 
novozvolená starostka obce zo srdca po-
ďakovať za prejavenú dôveru v komunál-
nych voľbách v novembri 2018. Zároveň 
ďakujem za dôveru aj v mene novozvo-
lených poslancov OZ: Ing. Andrei Bolfo-
vej, Ing. Erika Bottlíka, László Csepedi-
ho, Ing. Andrei Gyepes, Alexeja Janíka, 
Heleny Kanyicskovej, Ladislava Kazána, 
Gizely Kevélyovej, Mgr. Ladislava Kottlí-
ka, Mgr. Róberta Szabóa a Michala Szá-
raza, s ktorými sa budeme aj naďalej sna-
žiť o to, aby sme si Vašu dôveru udržali.  
Rok 2019 nám priniesol nepriaznivú 
zmenu v zákone o poplatkoch za ulože-
nie odpadov, ktorá sa   dotkne každej sa-
mosprávy. Komunálny odpad sa už ďalej 
netriedi, končí na skládke odpadov a za 
jeho uloženie sa platí poplatok. Samo-
správy sa snažia o to, aby mali takéhoto 
odpadu čo najmenej. Je preto dôležité, 
aby boli z  komunálneho odpadu vy-
triedené druhotne využiteľné zložky už 
v našich domácnostiach, ešte pred odve-
zením zberovou spoločnosťou. Vytriede-
ný odpad (papier, sklo, plasty, biologicky 
rozložiteľný záhradný odpad) sa nespo-
platňuje, zberová spoločnosť ho odvezie 
zdarma. Ak však kvôli našej pohodlnos-
ti zostane takýto odpad medzi komuná-
lom, zbytočne platíme poplatky za jeho 
uloženie na skládke odpadov.   
S účinnosťou od 1.1.2019 zmenila Vláda 
SR zákon o poplatkoch za uloženie odpa-
dov. Oproti doterajšej sadzbe 5 €/t odpa-
du sa bude platiť odteraz poplatok podľa 
% separovania triedeného odpadu v obci 
prepočítaného na základe údajov pred-
chádzajúceho roka. Naša obec separuje 
podľa  vlaňajších údajov na 29,62%, t. j. 
z pôvodných 5 €/t budeme platiť  úlož-
né 10 €/t komunálneho odpadu, z čoho 
vyplýva, že Obci sa zvýšia náklady na od-
padové hospodárstvo minimálne o 100% 
! Nakoľko sú pre nasledujúce roky záko-
nom stanovené ešte vyššie poplatky za 
uloženie odpadu, bude v záujme každej 
obce znižovať množstvo komunálneho 
odpadu dôslednejším triedením od-
padov už v domácnostiach. Obec totiž 
nemôže doplácať za likvidáciu odpadov, 
tieto výdavky musia byť vykryté z  príj-
mov odpadového hospodárstva (z po-
platkov fyzických a právnických osôb za 
likvidáciu odpadu). 
V  záujme podpory triedenia odpadov 
podnikla naša obec nasledovné  kroky: 
- do domácností sa zakúpili žlté zberné 
nádoby na pohodlnejšie triedenie plas-
tov; 

- 10% domácností dostala kompostéry 
na kompostovanie záhradného a  ku-
chynského odpadu;
 - obec zabezpečila kontajnery na zber 
nepotrebného šatstva a  textilu. Okrem 
kontajnerov uložených v  centre obce je 
možnosť odniesť väčšie množstvo čis-
tého nepotrebného oblečenia a  textilu 
aj na zberný dvor, kde je na tento druh 
odpadu vyhradený uzavretý veľkokapa-
citný kontajner; 
- odvoz vytriedeného papiera a  plastov 
zabezpečila obec zdarma priamo od do-
mácností podľa platného harmonogra-
mu zberovej spoločnosti;
-   na územie obce rozmiestnila 1100 
l kontajnery na triedenie skla. Väčšie 
množstvo triedeného skla sa môže uložiť 
do veľkokapacitného kontajnera na úze-
mí zberného dvora;
- na zbernom dvore zabezpečila bez-
platný zber biologicky rozložiteľného 
odpadu zo záhrad (konáre, tráva, zbytky 
pestovaných plodín zbavené špagátov 
a blata);
- rozmiestnila na území obce veľkoka-
pacitné kontajnery na zber orezaných 
konárov, 
- vybavila povolenie na prevádzkovanie 
zberného dvora a umožnila pre občanov 
obce zber drobného stavebného odpadu 
na zbernom dvore (zber je spoplatnený 
najnižšou povinnou sadzbou zákona 
o odpadoch);
- 2 x do roka organizuje podľa zákona 
o  odpadoch zber objemného odpadu 
a elektronického odpadu;
- vyhradila pri cintorínoch zberné nádo-
by na rôzne druhy triedených odpadov;
- na dvore obecných garáží umožnila 
zber použitých jedlých olejov a  tukov 
a opotrebovaných pneumatík;    
       Zo strany obce sú teda zabezpeče-
né podmienky triedenia odpadov, zále-

ží na domácnostiach, či sa k  triedeniu 
odpadov postavia zodpovedne a  budú 
oddeľovať druhotne využiteľné zložky 
z  komunálneho odpadu, alebo zostanú 
ľahostajní a  budú naďalej napĺňať svoje 
zberné nádoby odpadom, ktorý tam ne-
patrí, za ktorý však platíme vysoké po-
platky. 
Naším cieľom je zvýšiť % triedenia od-
padov, aby sme na budúci rok platili 
nižší poplatok za uloženie/skládkova-
nie odpadov. Je potrebné si teda uve-
domiť, že za vytriedený odpad (sklo, 
papier, plasty, šatstvo, záhradný biood-
pad) neplatíme, ale ak zostane medzi 
komunálnym odpadom v našich zber-
ných nádobách, zaťaží našu spoločnú 
„peňaženku“. Tieto zvýšené poplatky 
budú postihovať, žiaľ aj tých, ktorí aj 
doteraz poctivo triedili odpady, preto sa 
obsah zberných nádob môže v  budúc-
nosti kontrolovať. 
Vyzývame všetky domácnosti, aby sa 
k triedeniu odpadov stavali zodpovedne. 
Aj cintorínsky odpad sa pri dobrej vôli 
dá triediť, len treba chcieť. Záleží iba od 
Vás, či nebude potrebné v  budúcnosti 
poplatky za odpady zvyšovať. Na triede-
nie odpadov učia naše deti už v škôlke, aj 
na ZŠ a nie je hanba, ak si tieto návyky 
od nich osvojíme aj my, dospelí. Určite 
nechceme, aby naše deti a vnuci vyrastali 
v  odpadmi znečistenom životnom pro-
stredí a  trpeli novodobými alergickými 
chorobami. Svetový problém odpadov 
sami určite nevyriešime, ale ak sa k tej-
to vážnej téme postavíme zodpovedne 
všetci, bude menej znečistenej pôdy, 
pitnej vody aj ovzdušia a s čistým svedo-
mím budeme môcť vyhlásiť, že pre zdra-
vý život našich detí sme urobili všetko, 
čo bolo v našich silách.   

Ing. Judita Valašková, 
starostka obce Veľký Kýr
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20 rokov citarového súboru Mórinca

25. novembra 2018 sa kultúr-
nym domom ozýval hlas citár 
a spevu, veď náš citarový sú-
bor oslavoval 20. výročie svoj-

ho založenia. Vedúcim súboru 
počas uplynulých 20 rokov 
boli manželia József Szabó a 
jeho manželka Éva z Maďar-

ska, ktorí týždenne cho-
dili na skúšky a sprevá-
dzali našich citarášov 
na vystúpeniach doma 
aj v zahraničí. Členovia 
citarového súboru pred-
viedli zo svojho pestré-
ho repertoáru ukážky 
svojho umenia a svojím 
galaprogramom zožali 
veľký úspech. Jubilantov 
pozdravil svojím kul-
túrnym programom aj 
zmiešaný spevácky súbor 

Csemadoku, ženský spevác-
ky súbor a folklórny tanečný 
súbor Mórinca. V rámci ga-
lavečera boli starostkou obce 
ocenení vedúci citarového sú-
boru: za ich 20-ročnú obetavú 
prácu im obecné zastupiteľ-
stvo udelilo čestné občianstvo.  
Členom citarového súboru 
blahoželáme, prajeme im dob-
ré zdravie a želáme si, aby  hru 
na citaru dokázali aj v budúc-
nosti skĺbiť so svojimi rodičov-
skými povinnosťami.    - obec -

Poľovnícky ples vo Veľkom Kýre je vyhľadávanou 
spoločenskou udalosťou

Začiatkom februára sa vo Veľkom Kýre plesalo. Členovia po-
ľovníckeho združenia Hubert totiž zorganizovali už 6. ročník 
tradičného poľovníckeho plesu. Účasť stoosemdesiatich hostí 
svedčí o obľúbenosti tejto spoločenskej udalosti. Plesajúcich 
záujemcov možno láka vychýrený hudobník DJ Rudo Sláde-
ček, možno bohatá tombola a možno kulinárske špeciality z 
diviny. Súzvuk všetkých týchto lákadiel vytvára z poľovníc-
keho plesu jedinečnú príležitosť zabaviť sa a aspoň na jednu 
noc zabudnúť na bežné denné starosti v kruhu priateľov a zná-
mych.  Ples začal symbolickým halali – loveckými fanfárami, 
pri ktorých prítomným hosťom naskakovali až zimomriavky 
od slávnostnej atmosféry, akú nezažívajú 
často. V rámci večere boli podávané jedlá z 
diviny, nechýbala ani bažantia polievka, ne-
skôr zasa srnčí guláš a tradičná kapustnica. V 
bohatej tombole najväčším lákadlom hlavne 
pre poľovníkov bola puška, ktorú do tom-
boly venovali organizátori. Ples je vyvrcho-
lením činnosti členov PZ Hubert Veľký Kýr. 
Ale hlavnou náplňou ich činnosti je starost-
livosť o chotár. Pri príležitosti Dňa Zeme or-
ganizujú brigádu na vyčistenie okolia obce, 
do 15. mája musia opraviť posedy, pretože poľovnícka sezóna začína už o deň neskôr. 
Dovtedy treba ešte vyčistiť krmelce a krmítka a tiež ich zakŕmiť. „ V marci 2019 sme ro-
bili sčítanie zveriny a sme spokojní so súčasným stavom. Srnčej zvery je dokonca viac, 
ako sme čakali,“ hovorí Tibor Krajč, tajomník PZ Hubert. Zároveň prezradil, že to ich 
síce teší, ale to čo ich neteší a priam trápi, sú čierne skládky odpadu. Spolu s predsedom 
PZ Róbertom Szorádom prosia preto občanov, aby pristupovali k okolitej prírode ako 
k vlastným záhradám. 

- Mária Derďaková -
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Základnú školu s materskou školou vo Veľkom Kýre 
navštevuje  školskom roku 2018/2019 - 197 žiakov

Okrem bežných študentských povinností, vyplývajúcich z výchovno-vyučovacieho procesu, majú naši žiaci možnosť zapojiť sa do predmetových 
súťaží, olympiád a podobných aktivít. V rámci vyučovania si formou organizovaných činností pripomíname tiež rozmanité svetové dni, zapájame 
sa do viacerých projektov a projektových aktivít . Deti sa so záujmom vzdelávajú aj formou školských výletov a exkurzií. Brány školy sú otvorené 
aj po vyučovaní, vtedy pod záštitou školy pracujú rôzne záujmové krúžky. Okrem nich funguje v našich priestoroch aj súkromná umelecká škola 
Tralaškola, ktorá sa venuje našim nadaným hudobníkom a výtvarníkom. Na týchto dvoch stránkach sa predstavuje kýrska škola prostredníctvom 

svojich žiakov. Prečítajte si, ako vidia školu jej každodenní „obyvatelia“, čo ich zaujíma, teší, čo sa im páči a prečo chodia do školy radi.
Podrobnejšie informácie nájdete na www.zsvkyr.edupage.org, facebook: skola.velky kyr

Európsky deň jazykov

Deň v knižnici

Lyžiarsky výcvik

Karneval a „ponožková výzva“

Deň rodiny

Výlety a exkurzie

Veľmi sa mi 
páči, že sa naša 
škola zapája do 
netradičných 
akcií a aktivít 
– napr. počas 
Európskeho 
dňa jazykov 
sme súťažili vo 
vedomostných 
aj zábavných 
disciplínach. 
Víťazné skupin-
ky zo školského finále získali za odmenu návštevu super divadelného 
predstavenia v anglickom jazyku v Nových Zámkoch. 
Všetci sme si užili zábavný deň plný aktivít a zároveň sme sa dozvedeli 
zopár zaujímavostí o viacerých európskych krajinách.

Natália, VIII.A

Na škole sa mi najviac 
páči, keď nie sme v 
škole, ale chodíme nie-
kde inde – napr. počas 
vyučovania sme zašli do 
knižnice. Sme už síce 
„veľkí“ ôsmaci, ale v po-
čas Týždňa slovenských 
knižníc sme prekvapili 
pani knihovníčku v 
miestnej knižnici. Strávili sme tu dve príjemné vyučovacie hodiny plné 
zábavy a nových informácií.

Dominika, VIII.A

Na našej škole sa už niekoľko rokov žiaci 7., 8. a 9.ročníka zúčastňujú 
na lyžiarskom výcviku. Žiaci sa naučia lyžovať, zblížia sa so svojimi ka-
marátmi a užijú si veľa zábavy. Počasie je vždy veľmi dobré. Lyžujeme 
na Táloch, kde je veľa rôznych svahov. Som rada, že naša škola chodí 
na lyžiarsky výcvik.

Noémi, IX.A

V škole je vždy zábava. 
Tento školský rok sme 
sa prekonali aj my, starší 
žiaci. Všetci – ešte aj naši 
učitelia - sme sa prez-
liekli do srandovných 
kostýmov, aby sme si uži-
li veselý karnevalový deň. 
Predtým sme pripravili 
karnevalovú nástenku a 
farebnú výzdobu. Často 
pomáhame so skrášľova-
ním areálu školy – baví 
nás to a radi takto pomá-
hame škole. 
Naša škola sa zapája aj do 
iných super akcií. Napr. na Svetový deň Downovho syndrómu sme si 
všetci obliekli veselé ponožky, na každú nohu inú. Sme radi, že sme sa 
zapojili do „ponožkovej výzvy“ a podporili sme choré deti - lebo svet 
je pekný vtedy, keď je pestrý.

Kitty, Erika , Niki  VIII.A + Luky  V.A

Páči sa mi, že naša 
škola každoročne or-
ganizuje Deň rodiny. 
Pri tejto príležitosti 
sa môžeme zapájať 
do rôznych aktivít – 
či už zdobíme areál 
školy a pomáhame 
pripraviť celú akciu 
alebo nacvičujeme program. Je to príjemný „oddych“ od toľkého uče-
nia. A dokonca sa naučíme samé užitočné veci, napr. čistiť zemiaky do 
guláša, odháňať mušky, ktoré by si rady zaplávali v limonáde, chalani 
zas získajú technické zručnosti pri stavaní pódia a zostavovaní stanu.

Lola, VIII.A

Vďaka 
škole sme 
už navštívili 
mnoho miest, 
ktoré zostali 
v mojej mysli. 
Pre žiakov sú 
školské výlety 
užitočné a 
nezabudnuteľné. Spoznávame nádherné kúty Slovenska, kultúrne a 
historické pamiatky, chodíme na miesta, na ktoré by sme sa za iných 
okolností asi nedostali. Bude mi ľúto, keď budem musieť odísť z našej 
školy... Ďakujem za všetko, čo pre nás táto škola robí.

Dominik, VIII.A
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Noc s Andersenom

Plavecký výcvik
Škola v prírode

Rovesnícke vzdelávanieVýsledky Testovania 9

Tešíme sa na Noc Andersena. Je 
to najlepší deň v marci. Spíme v 
škole, počúvame, pozeráme a čítame 
rozprávky. Potom lúštime tajničky, 
súťažíme a kreslíme.

Katarínka, 3.A

Na plaveckom výcviku v 
Nových Zámkoch bolo 
veľmi dobre. Mali sme dobré 
inštruktorky, ktoré nás naučili 
rôzne plavecké štýly, skok do 
vody i potápať sa. Denne sme 
preplávali aj 50 bazénov. Vždy 
sme sa tešili na ďalší deň.

Sofia, 6.A

Keďže sa blíži koniec školského roka, neviem sa dočkať odchodu 
do školy v prírode. Minulý rok som bola prvý krát a bol to pre mňa 
veľký zážitok. Užili sme si tam plno zábavy so super animátormi, ktorí 
nás vedeli vždy rozveseliť. Na koniec pobytu nás odmenili fotkami a 
svojimi podpismi.

Vaneska, 4.A

Najviac sa mi páčilo, 
keď sme nedávno 
robili prezentácie o 
vode pre mladších 
žiakov. Veľmi ma to 
bavilo hlavne preto, 
lebo sme skúšali 
niečo nové. Zaujíma-
vá bola už samotná 
príprava a nacvi-
čovanie vyučovacej 
hodiny. Všetci sme sa 
zabávali na svojich 
chybách, kým sme konečne prišli na to, ako je najlepšie konkrétnu pre-
zentáciu pripraviť. Napokon sme sa cítili ako ozajstní učitelia, keď sme 
„učili“ malých žiačikov. Bol to super zážitok.

Jarka, VIII.A

V dňoch 3. a 4. apríla 2019 sme sa zapojili do celoslovenského tes-
tovania žiakov 9. ročníka základných škôl. Dúfam, že výsledky budú 
porovnateľné s výsledkami minuloročných deviatakov. V Testovaní 9 v 
školskom roku 2017/2018 dosiahli žiaci 9.A triedy z matematiky a zo 
slovenského jazyka a literatúry  lepší priemer  ako priemer celoslo-
venský.  Žiaci 9.B triedy dosiahli z matematiky, maďarského jazyka 
a zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry tiež lepší priemer v 
porovnaní s celoslovenským priemerom.
Tabuľka vyhodnotenia Celoplošného testovania vedomostnej úrovne 
žiakov 9. ročníka podľa údajov NÚCEM Bratislava

Slovenský 
jazyk

Maďarský 
jazyk

Slovenský jazyk a 
slovenská literatúra

Matematika

Počet žiakov testovaných z predmetu 11 9 9 20
Priemerná percentuálna úspešnosť školy 76,7% 66,2% 80,6% 60,0%
Priemerná percentuálna úspešnosť v rámci SR 63,0 % 60,6% 61,1% 55,9%
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti 
národnému priemeru (v%)

+13,7 +5,6 +19,5 +4,1

Dominik, IX.A

Iba jeden šport dokáže zvýšiť naše IQ, 
zlepšiť kreativitu, rozvíjať logické či kritic-
ké myslenie, a okrem iného nás naučí, ako 
pristupovať k problémom v našom živote a 
začať robiť lepšie rozhodnutia. Pomôže nám 
tiež zdokonaliť schopnosť sústrediť sa, pred-
vídať a takisto zlepšiť si pamäť. Všetky tieto 
benefity sa snúbia v jedinom slove: šach. 
Šachovú partiu by sme do istej miery mohli 
prirovnať k životu každého z nás, 
pretože len ten, kto ovláda pra-
vidlá, vie, ako s ním rozumne na-
ložiť. Ani v šachu, ani v živote by 
sme preto nemali robiť unáhlené 
rozhodnutia, keďže každý chybný 
krok nás môže niečo stáť a nesie-
me zaň zodpovednosť. Musíme sa 
však poučiť a čeliť novým výzvam, 
s ktorými sa musíme vysporiadať. 
S určitými výzvami a problémami 
sa tiež pasujú i šachisti vo Veľ-
kom Kýre. To, čo je problémom 
v mnohých šachových kluboch 
na Slovensku, dolieha aj na tento 
šachový klub. Jeho predseda Ale-
xander Bálint upozorňuje práve 

na vysoký vekový priemer družstva a tiež na 
nezáujem o tento šport zo strany detí a mlá-
deže. „Mládežnícke šachové krúžky v škole 
nie sú, ako to bolo v minulosti zvykom, a 
potrebovali by sme učiteľa na škole, ktorý by 
sa deťom a šachu v tomto smere venoval.“ 
Pre deti by výučba v šachu podľa mnohých 
odborníkov mala veľký význam. Už v pred-
školskom veku by podchytila ich schopnosť 

lepšieho sústredenia a trpezlivosti, čo by isto 
ocenili pri svojom ďalšom vzdelávaní. 
Aj keď je niekedy problém postaviť hráčov 
na zápasy, vidno tu oproti minuloročnému 
umiestneniu zlepšenie o dve miesta vyššie. 
V tabuľke tak figurujú obe družstvá v III. a 
IV. lige na piatom mieste, pričom III. liga je 
z hľadiska hráčskej výkonnosti náročnejšou 
súťažou. Veľkou stratou pre ŠK Veľký Kýr 
bolo úmrtie podpredsedu pána Vojtecha 
Száraza, ktorý bol srdcom a neodmysliteľ-
nou súčasťou tohto klubu. Šachom žil celý 

život a jeho neutíchajúca vášeň 
pre tento šport združovala veľa 
priateľských stretnutí s ľuďmi, 
ktorí šach milujú rovnako, ako ho 
miloval on. Jedinou šancou pre 
tento klub je teda vychovať si mla-
dú generáciu z vlastných radov 
alebo sa pokúsiť ponúknuť miesto 
vo svojom klube hráčom z iných 
miest a obcí, ktorí budú mať záu-
jem hrať za klub vo Veľkom Kýre. 
Uvidíme, ako sa s týmito problé-
mami v šachovom klube popasujú 
a prajeme im veľa úspechov v tejto 
kráľovskej hre.  

- maja májeková - 

Šachový život ŠK Veľký Kýr

Zosnulý podpredseda ŠK Veľký Kýr Vojtech Száraz
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Hudobná skupina ANONYM+ opäť na scéne!

Spojila ich láska  k  hudbe, a  aj preto sa teraz po takmer tridsiatich 
rokoch vracajú znovu na scénu, aby spevom a muzikou roztancovali 
nejedného z vás. Reč je o hudobnej skupine Anonym+, ktorá svojím 
návratom vyvovala vo Veľkom Kýri pozitívne ohlasy. 
Skupina Anonym svojimi piesňami zabávala ľudí po takmer celom 

Česko-Slovensku
Kapela piatich hudobných nadšencov začala písať svoju históriu v roku 
1968. Ako sa všetci členovia zhodujú, hrali vtedy, ako aj teraz, pre vlast-
né potešenie. „Povedali sme si, že to vyskúšame. Zapáčilo sa nám to, 
založili sme kapelu, odohrali niekoľko zábav a potom sa to už rozbeh-
lo,“ spomína na ich začiatky bubeník Ladislav Kazán. Svojou taneč-
nou hudbou nenechali nikoho sedieť na stoličkách – hrávali zábavy 
aj svadby, a to dokonca i za hranicami našej republiky. Najviac z nich 
však odohrali práve v západoslovenskom kraji, kde o ich piesne nikdy 
nebola núdza. Svoj hudobný repertoár vždy prispôsobovali tomu, čo 
bolo v danej dobe aktuálne a obľúbené. Dnes sa už dajú takéto piesne 
považovať za evergreeny, a práve preto mala kapela Anonym+ na jed-
nom zo svojich prvých vystúpení po rokoch na Ochutnávke zabíjač-
kových špecialít v obci koncom februára u staršej i mladšej generácie 
veľký úspech. 

Anonym po rokoch v novom zložení ako Anonym+ 
Ladislav Malý, Ladislav Finta, Ondrej Finta, Ladislav Kazán a  Vladi-
mír Žitný – toto je aktuálna zostava členov kapely, ktorí sa po dlhej 
prestávke rozhodli oživiť v obci kultúrny život. Keďže skupina pred-
tým niesla názov Anonym, s príchodom nového člena Vladimíra Žit-
ného z  inej skupiny doplnili k  svojmu názvu jednoduché „plus“. Čo 
ich ale viedlo k obnoveniu kapely a prečo práve teraz? Veď napokon 
svoju aktívnu činnosť ukončili v roku 1990. „Všetci sme už takmer na 
dôchodku, okrem toho hudba nás stále baví a chceli sme aj trochu ob-
noviť starú partiu,“ vysvetľuje Ladislav Kazán. Jeho menovec Ladislav 
Finta dodáva: „Predtým sme odohrali približne dvadsať rokov a  ten, 
kto má rád hudbu, s tým nikdy neprestane a je schopný venovať 
sa tomu dlhé roky.“ Tiež nás zaujímalo, či nebolo ťažké zosúladiť 
sa po takej dlhej prestávke. „Je to ako bicyklovanie. Nedá sa to 
zabudnúť, len to treba precvičiť.“ A tak sa títo hudobní nadšenci 
stretávajú každý týždeň na niekoľkohodinovej skúške, aby prip-
ravili pre širokú verejnosť  tie najlepšie hity vo svojom vlastnom 
jedinečnom podaní. 

Chcú osloviť všetky vekové skupiny
Keďže sa kapela rozhodla pre opätovný návrat na hudobnú scénu, 
predsa len bolo potrebné si jednotlivé piesne vopred prehrať a 
nacvičiť. „Zo začiatku sme mávali skúšky u  mňa v  pivnici, kde 
sme mali k  dispozícii staršie nástroje, keďže tie naše sme pred 
tridsiatimi rokmi predali,“ hovorí basgitarista Vladimír Žitný. 
„Priestory nám ale nevyhovovali, no keď sme sa rozhodli, že 
v tomto chceme opäť pokračovať, dohodli sme sa s pani starost-
kou na prenájme jednej miestnosti vo veľkom kultúrnom dome 
na celý rok. Zainvestovali sme a nakúpili sme si nové hudobné 

vybavenie a odvtedy tu skúšame,“ dopĺňa Ladislav Kazán. V súčasnom 
repertoári majú vyše 100 slovenských, maďarských a českých skladieb, 
ktoré si upravili podľa seba, takže vyznievajú vždy autenticky. „Radi by 
sme sa svojím hudobným štýlom zamerali na strednú a staršiu gene-
ráciu, no budeme radi, ak naše piesne oslovia i mladých,“ zhodujú sa 
kapelníci.  

Kapely hrajúce živú hudbu sa už stávajú raritou
Za dvadsať rokov svojho pôsobenia odohrala kapela približne tisíc vy-
stúpení, z ktorých majú jej členovia len tie najkrajšie spomienky, a teda 
majú svojmu publiku čo ponúknuť. Veď napokon takýchto kapiel, kto-
ré hrajú naživo hity 60., 70. či 80. rokov, dnes nie je veľa. Preto sú radi, 
že mohli odohrať zopár vystúpení už tento rok. Tešili sa pozitívnemu 
ohlasu, nielen od Veľkokýrčanov, ale aj od obyvateľov susedných obcí. 
Gitarista a spevák Ondrej Finta s úsmevom poznamenáva, že ich náv-
rat na scénu im bývalí fanúšikovia vo veľkej miere uľahčili: „Mali sme 
ľahkú úlohu - my sme ich ženili a  sobášili, čiže väčšinou s  radosťou 
spomínajú na hity v našom podaní a chytá ich nostalgia.“ Navyše mla-
dá generácia je zvedavá, na akú hudbu tancovali ich rodičia, zaujíma 
ich, ako sa zabávali voľakedy... Celkovo ľudia oceňujú živú hudbu a pý-
tajú si ju naspäť. Preto je už teraz zjavné, že kapela Anonym+ bude mať 
čoskoro minimálne takú širokú fanúšikovskú základňu ako voľakedy. 
Ladislav Kazán uzatvára: „Do budúcnosti neplánujeme nič konkrét-
ne, možno v lete nejakú retro zábavu... Hráme skôr pre svoje vlastné 
potešenie, ale aj pre ľudí. Keď sa dobre bavia, bavíme sa aj my, a to je 
podstatné. Navyše sa popritom aj dobre odreagujeme od starostí kaž-
dodenného života.“ 
Členovia hudobnej skupiny Anonym+:
Ladislav Malý – vedúci skupiny, klávesy; Ladislav Finta – gitara, spev
Ondrej Finta – sólo gitara, spev; Ladislav Kazan – bicie; Vladimír Žitný 
– basgitara, kontrabas a spev; Ladislav Malý ml. – manažér

- maja májeková -

Anonym+ po rokoch (Zľava -  Ladislav Malý, Vladimír Žitný, Ladislav Kazán, Ondrej Finta, Ladislav Finta)

Skupina Anonym+ v 70-tych rokoch
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Veľký Kýr má novú kronikárku

Možno si ešte spomínate na 
dlhoročného kronikára na-
šej obce pána Jána Dojcsána, 
ktorý sa dožil úctyhodného 
veku 98 rokov a so svojou 
drahou Emerenciou vytrvali 
v manželstve neuveriteľných 
77 rokov. Mala som tú česť 
poznať túto rodinu vďaka 
svojej babke aj osobne a už 

ako školáčka som mohla 
nazrieť do veľkej koženej 
knihy o Milanovciach, ktorú 
strýko Ján tak poctivo písal 
svojím úhľadným písmom. 
Obdivovala som toto jeho 
dielo – ako aj neskôr mono-
grafiu o obci, žltú publikáciu 
nášho rodáka Jozefa Szőke-
ho. Obe diela boli hlavným 
zdrojom pri písaní mojich 
školských projektov i diplo-
movej práce, ktorá sa týkala 
využitia a úpravy centrál-
nych priestorov našej obce. 
Neskôr som spolupracova-
la na mnohých článkoch a 
historických prehľadoch o 
sakrálnych stavbách či uda-
lostiach svojej rodnej obce. 
Počas doktorandských štúdií 
v Nitre ktosi vyhlásil, že som 
lokálpatriotka (priznám sa, 
dôsledne som si vtedy po-

zrela pravý význam slova!). 
Ale asi nebude zlé, ak má 
niekto kladný vzťah k miestu 
svojho bydliska, prejavujúci 
sa niekedy i nekritickým vy-
zdvihovaním svojej obce či 
regiónu.
Vo Veľkom Kýri bývam od 
narodenia. Na požiadanie 
starostky obce Ing. Judity 
Valaškovej som nedávno 
obsadila funkciu kronikára 
obce. Obecné zastupiteľstvo 
ma zároveň poverilo dopí-
saním kroniky obce za roky 
2015 a 2016. Podľa štatútu 
obce sa kronikou sa rozu-
mie kniha, ktorá obsahuje 
tematicky členené písomné 
zápisy opisujúce udalos-
ti z minulosti za jednotlivé 
kalendárne roky. Úlohou 
kroniky je vecne, tematicky, 
písomne a obrazom zazna-

menávať všetky významné 
skutočnosti celoobecného 
významu. Spolu s pani sta-
rostkou sme sa rozhodli, 
že kronika sa nebude písať 
ako doteraz, rukopisom do 
viazanej, ale využijeme pro-
striedky súčasnej informač-
nej spoločnosti, a bude mať 
digitálnu i tlačenú podobu 
napísanú počítačom. 
Ako nová kronikárka obce 
vyviniem všetko úsilie, 
aby som zaznamenala naj-
významnejšie udalosti Veľ-
kého Kýra. K tomu však 
prosím o pomoc aj miestne 
organizácie a oslovených 
obyvateľov, aby mi naďalej 
poskytovali údaje a informá-
cie o svojej činnosti, za čo im 
veľmi pekne ďakujem!

S úctou, kronikárka obce
Ing. Melinda Baruszová, PhD.

Kýrske štrkovisko je pýchou miestnych rybárov

„Rybárske šťastie je výsadou ľudí dobrého 
srdca, ktorí prajú úspech aj druhým.“ Možno 
aj takto sa dajú charakterizovať rybári, kto-
rých mnohí označujú za tichých bláznov. Ale 
každý kto rybárov spozná, zistí že ani nie sú 
tichí a už vôbec nie sú blázni. 
V jednu krásnu slnečnú nedeľu som sa stretla 
na brehu malebného štrkoviska vo Veľkom 
Kýre s mužom, ktorý je už 34 rokov rybá-
rom telom aj dušou. Je to bývalý profesio-
nálny šofér  Pavol Baňár, správca vody a člen 
rybárskej stráže. Z jeho rečí hneď vybadáte, 
že tieto dobrovoľné činnosti robí s láskou a 
nadšením. Kýrsky rybársky revír patrí pod 
Slovenský rybársky zväz  Šurany a je to druhý 
najväčší revír v šurianskom zväze. Ročne za-
rybňujú desiatimi metrákmi rýb a rybári si tu 
môžu chytiť sumce, kapry, zubáčov, šťuky, lie-
ne, karasy, červenice, alebo aj úhory.  V obci je 
80 rybárov, ktorí sa dvakrát do roka stretáva-

jú na brigáde. V rámci nej si poupratujú bre-
hy štrkoviska, vyzbierajú smeti, revitalizujú 
dreviny a porobia čo treba, aby ich rybársky 
revír bol lákadlom nielen pre domácich, ale aj 
pre hosťujúcich rybárov. Keďže na tejto vode 
sú člnky zakázané a rybári nemôžu zakŕmo-
vať, voda je tu čistá a spolu s okolitou zeleňou 
a dobrou cestou je štrkovisko  vyhľadávaným 
miestom na prechádzky, na bicyklovanie, 
korčuľovanie. Dokonca sme stretli slečnu jaz-
diacu na koni. Vrásky na čele však rybárom 
robí hlavne mládež, ktorá tu zanecháva ne-
poriadok a porozhadzované odpadky. Často 
sa tu nájde vyhodený odpad z dediny, čo je 
zarážajúce a nepochopiteľné. Peknou akciou 
bola výsadba stromčekov, ktorú iniciovali 
rodičia detí narodených v roku 2018. Aj sa-
motní rybári sadili stromčeky, hlavne ovoc-
né, aby si na sladkých plodoch pochutnali aj 
vtáčiky a hmyz. Okrem starostlivosti o štr-

kovisko kýrski rybári tradične pri obecných 
oslavách varia rybaciu polievku, aby sa aspoň 
takto odvďačili obci za pridelené dotácie. „V 
štrkovisku vo Veľkom Kýre si môžu rybári 
či už domáci, alebo hostia dobre zarybárčiť. 
Sú tu kapitálne ryby, nie je problém chytiť aj 
25kg kapra, či veľkého sumca,“ hovorí vedúci 
kýrskych rybárov Pavol Baňár. Jeho veľkou 
oporou je podpredseda Ing. Igor Hlavatý. Po-
chválil sa nám fotkou s mega-sumcom, ktoré-
ho chytil s Patrikom Švajdom na Zemplínskej 
šírave (foto vpravo). Ale hneď dodal, že túži 
takúto obriu rybu chytiť aj v domácej vode. 
Veríme, že sa mu to raz podarí. A ak nie jemu, 
tak inému rybárovi. Veď kýrske štrkovisko je 
rybársky raj, ktorí sa oplatí navštíviť. Ak aj nie 
kvôli rybačke, tak aspoň pokochať sa prekrás-
nou oázou nachádzajúcou sa uprostred ďale-
kosiahlych úrodných polí.

- Mária Derďaková -
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Futbalový klub Veľký Kýr – sezóna 2018/2019
Sezóna 2018/2019 je pre náš klub veľmi kľúčová. Mužstvo dospe-
lých a dorastencov začalo svoje pôsobenie vo vyšších súťažiach, 
čo sľubovalo väčšiu kvalitu futbalových stretnutí, vyššiu návštev-
nosť a štipku profesionality - tieto predpoklady sa naplnili.
U9 U12 U15
V priebehu tejto sezóny sme postupne stabilizovali počty detí v 
mládežníckych kategóriách, no treba pripomenúť, že najme pri 
kategórii U15 situácia nie je ideálna. Klub sa stavia k výchove 
mladej generácie futbalistov veľmi zodpovedne, nehodnotíme 
ich tabuľkové postavenie, skôr je pre nás dôležitá vysoká účasť 
na tréningoch a ochota trénovať. Dnes je vzácne ak mladšie ka-
tegórie milujú futbal. Napriek tomu však máme šikovné deti, na 
ktoré je radosť sa pozerať. Črtá sa aj projekt, pri ktorom by sme 
spolupracovali s iným klubom na výchove detí. Zásluhu na tom 
majú hlavne tréneri Jozef Uhliarik a Tomáš Slovák.
Dorast
Pri mužstve dorastencov nastali zásadné zmeny. Na poste hlav-
ného trénera nahradil Patrika Malého skúsený Mario Čebík, 
ktorý pred tým trénoval Fc Černík. Chalani hrajú 3. najvyššiu 
súťaž na západe Slovenska, čo nepochybne svedčí o ich kvalite. 
Pracujeme na udržaní sa v tejto súťaži, skromne zbierame body 
a dúfame, že sa nám to podarí. Hlavným cieľom však ostáva 
výchova hráčov pre mužstvo dospelých. Tento model sa nám 
osvedčil a ideme správnym smerom, veď pred rokom sme úspeš-
ne zapracovali do mužstva trojicu Bátora, Bálint a Prešinszky a 
tento rok je aktívnou súčasťou mužstva Adam Kováč, ktorý je 
stále len dorastenec. Sme presvedčení, že táto generácia chala-
nov bude kľúčová v nasledujúcej dekáde. 
Dospelí
Mužstvo dospelých sa pohybuje v pokojných vodách 5. ligy JV. 
Túto súťaž sme už minulosti hrali viackrát, no vždy sme v prvej 
sezóne bojovali o záchranu, čomu sa tentokrát chceme vyhnúť. 
Cieľom je aj tu omladenie kádra a dlhodobé účinkovanie v tejto 
súťaži. Po zimnej prestávke došlo k viacerým zmenám, opustilo 
nás niekoľko mien ako napríklad Tomáš Babicz, Zsolt Bálint , 
aktívnu kariéru ukončil Atilla Kokenyesi a tréner Jozef Kotu-
la. Zranenia trápia Malého, Bátoru i  Kuglera. Potrebovali sme 
zareagovať na situáciu posilnením kádra. Prišiel Jozef Lakatoš 
z Tvrdošoviec a trénerského postu sa ujal rodený Kýran - Ján 
Machata. Brankársku svätyňu stráži staronový Milan Borot. Z 
dorastu sme stiahli spomínaného Adama Kováča a zdá sa, že 

sme situáciu zvládli (nechceme predbiehať). Uvedomujeme si, že 
generácia Bátorovcov postupne odchádza a my sa zodpovedne 
staviame k dopĺňaniu hráčov z dorastencov. 

Devízou sú fanúšikovia
Ciele sú pri jednotlivých kategóriách nastavené veľmi zodpo-
vedne a často nie je jednoduché udržať kvalitu na viacerých 
frontoch. Bez ľudí, ktorí nám nezištne pomáhajú fandením, po-
mocou na ihrisku, či finančnou podporou, by to nebolo možné. 
Mužstvá si uvedomujú, aké množstvo kýranov im fandí každý 
víkend a to si nesmierne vážime. Znásobuje to našu kvalitu a ve-
ríme, že ich výkonmi nesklameme. Chceme naďalej pokračovať 
v spomínanom tempe a tešíme sa na ďalšie zápasy.

Prezident klubu - Gabriel Bajkai 
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A tavalyi év júliusában kapott községünkbe szóló 
plébánosi kinevezést Mgr. Igor Písečný lelkiatya

Szülővárosában, Malackán, több gyermekes 
családban nevelkedett, itt végezte elemi és 
gimnáziumi tanulmányait is. Az érettségi vizs-
ga letétele után 1990-ben belépett a pozsonyi 
papi szemináriumba. 1996. augustzus 31-én 
szentelték pappá, majd  Ipolyságon szlovák 
káplánként működött. Azóta mindig nyelvileg 
vegyes területen szolgált. 1997-ben Ógyallára 
került káplánnak, ahol már két nyelven végezte 
az igeliturgiát. Két évvel ezután kezdte vezetni, 

majd plébánostként 
szolgálni 1150 hívét 
Barslédec és Ghymes-
kosztolány egyház-
községben. Barslédec 
egy zoboralji település, 
amely Aranyosmarót-
tól 14 km-re nyugatra 
terül el. E község ba-
rokk stílusú r. k. Min-
denszentek-templo-
mában teljesített papi 
szolgálatot hosszú 19 
évig.  2018. július 1-től 

Nagykéren működik. Röviddel érkezése után 
így nyilatkozott új egyházközségéről: „Nagy 
tisztelettel jöttem ide, tudatosítván, hogy ez a 
plébánia erős magyar közösséget foglal magá-
ba és én nem beszélem a magyar nyelvet – ezt 
csak a  liturgiában tudom használni. Nagyon 
megörültem , hogy az emberek barátságosan 
fogadtak. Részükről  érzem segítőkészségüket, 
igyekszenek segíteni a mindennapi kommuni-
káció területén  - amiért nagyon hálás vagyok 

nekik.  Nagykéren nagyon dolgos emberek-
kel találkoztam. Van kedvük jót tenni, alkotni,  
nemcsak saját részükre, de készek a mások irán-
ti  nagylelkűségre is. Tudnak áldozatot vállalni, 
amiről a plébánia szép épülete is tanúskodik. 
Dicséri ez azokat, akik valamit tettek  érte.“ Lel-
kiatyánk egyben Hittan órát tanít a helyi alapis-
kolán néhány osztályban. Ebben az iskolaévben 
13 harmadikos járul majd első szentáldozáshoz 
vezetése alatt. Érdeklődéssel vesz részt a helyi 
szervezetek rendezvényein, melyekre szívesen 
hívják lelkiatyánkat. 2018 decemberében nagy 
meglepetést szerzett hitközségünk kisgyerme-
keinek, amikor megrendezte „Miklós püspök“ 
látogatását templomunkban. A közelmúltban 
jó példával szolgált az önkéntes véradáson való 
részvételével. Néhány hete Písečný lelkiatya 
vezetése alatt megkezdődtek a templom körüli 
tereprendező munkálatok, amelyben új járda-
burkolatot kap templomunk. Kívánjuk, hogy 
a lelkiatya otthonra találjon községükben, és 
megvalósíthassa Isten tervét, mint azt előző 
szolgálatai helyén is tette ezt!

Melinda Baruszová

40 éves a nagykéri Csemadok női éneklőcsoport

Bizony a nagykéri Csemadok mellett működő női éneklőcsoport tagjainak az ének és a dal szeretete a szívükben él, mert számos anyai 
teendőik mellett 40 éve időt tudtak szakítania arra, hogy ápolják a hagyományokat és saját szabadidejükben, fizetség nélkül képviseljék 

a községet számtalan hazai és külföldi rendezvényen és versenyen a női éneklőcsoport tagjaiként. 2018 szeptember 22-én a község 
vezetősége ünnepi gálaműsort szervezett e jubileumi évforduló megünneplésére. Meghívást kaptak az éneklőcsoport jelenlegi és volt 

tagjai, akik örömmel tettek eleget a meghívásnak és töltöttek el egy kellemes délutánt a volt éneklőtársakkal. A község virággal,  
emléklappal és tortával kedveskedett a tagoknak, majd az érsekújvári Operett kvintett tagjai a „Vígan szól az operett” című zenés  
előadással köszöntötték az ünnepelteket. Az előadás után a Csemadok helyi alapszervezete állófogadásra invitálta a jelenlevőket.

Az éneklőcsoport tagjainak kívánunk jó egészséget és még számtalan dalos évet! - Nagykér -



Mint újonnan megválasztott polgár-
mester szívből köszönöm az irántam 
tanúsított bizalmat az elmúlt választá-
sok alkalmával. Úgyszintén az újonnan 
megválasztott képviselőtestület nevében 
is (Ing. Bolfa Andrea, Ing. Bottlík Erik, 
Csepedi László, Ing. Gyepes Andrea, Ja-
ník Elek, Kanyicska Ilona, Kazán László,  
Kevély  Gizella, Mgr. Kottlík László, Mgr. 
Szabó Róbert, Száraz Mihály) köszönöm 
a szavazatokat és igyekezni fogunk, hogy 
bizalmukat  megtatsuk. 
A  2019-es év kedvezőtlen változást ho-
zott az önkormányzatok számára a hul-
ladéktörvény változása végett. Minden 
község, amely figyelmet fordít az elkü-
löníthető hulladék másodlagos felhasz-
nálására, arra törekszik, hogy minél 
kevesebb komunális/házi hulladékot 
termeljen.  Ez olyan szemét, amelyet 
már senki nem szelektál, hanem a  sze-
métdombra kerül, viszont sajnos ma-
gas illetéket fizetünk érte.  Fontos ezért, 
hogy ebből a hulladékból már a háztar-
tásainkban elkülönítsük azt a  szemetet, 
amely másodlagosan még felhasználható 
különféle iparágakban. A  másodagosan 
hasznosítható hulladék közé tartozik 
a  papír, üveg, műanyag és biológiailag 
lebomló kerti hulladék – ezeket a kivá-
logatott anyagokat ingyenesen elszállítja 
a  szemétszállító válallat háztartásaink-
ból. Viszont ha hanyagságunk végett ez 
a hulladék is a kukáinkban marad a házi 
hulladékkal, feleslegesen fizetünk a  sze-
méttelepre rakott mennyiség után.  
2019. január 1-től a  szlovák kormány 
megváltoztatta a szemétlerakatra kerülő 
hulladék illetékét. Az eddig fizetett 5€/t 
szemétdíj helyett most a községben tör-
ténő szelektálás %-os aránya alapján lesz 
a szemétdíj összege megszabva az előző 
éves adatok szerint. Községünk a tavalyi 
adatok szerint 29,62 % szelektált, így az 
eddigi 5 €/t lerakati díj helyett a követ-
kező évben 10 €/t  fogunk fizetni, ami 
100% hulladékgazdálkodási emelkedést 
jelent! Mivel a  megváltozott törvény a 
következő évekre még nagyobb mértékű 
lerakati díj emelését írja elő, az önkor-
mányzatok arra fognak törekedni, hogy 
már a háztartásokban minél nagyobb 
mennyiségű szelektálás legyen, csök-
kentve ezzel a szemétdombra kerülő házi 
hulladék mennyiségét. A község ugyanis 
nem fizethet rá a  szemétgazdálkodásra, 
a kiadásokat fednie kell a magánszemé-
lyek és jogi személyek szemétdíjából be-
folyó bevételek összegének. 
Községünk a következő intézkedéseket 

vezette be a házi  hulladék szelektálása  
érdekében: 
- sárga konténereket vásárolt a káztartá-
sok részére a műanyag hulladék elkülö-
nítésére;
- a  község 10 % háztartása ingyenes 
komposztálót kapott a  kerti és konyhai 
hulladék komposztálására
- konténereket biztosított a textil és tiszta 
ruha szelektálására. Nagyobb mennyi-
ségű ruhaneműt  a  kacsíni gyűjtőudvar 
területén elhelyezett fedett nagyméretű  
konténerbe lehet helyezni;
- ingyenes papír- és műanyag elszállítást 
biztosított a  háztartások elől az előírt 
havi időpontokban;
- a  község területén zöld színű 1100 l 
konténereket helyezett el az üveg szelek-
tálására. Nagyobb mennyiségű  üveghul-
ladék szintén a gyűjtőudvar nagykapaci-
tású konténerébe  helyezhető el.
- a gyűjtőudvaron ingyenes kerti hulla-
dék gyüjtését (faágak, fű, spárgától  meg-
tisztított növényszárak) tette lehetővé;
- nagykapacitású konténereket helyezett 
el a község területén faágak és kerti hul-
ladék gyűjtésére;
-  elintézte a gyűjtőudvar hivatalos üze-
melési engedélyét és a  község lakosai 
számára kis mennyiségű építkezési hul-
ladék gyüjtését tette lehetővé (legalacso-
nyabb törvényes illeték kifizetésével);
- évente 2 x nagyméretű hulladék és 
elektronikai kellékek gyűjtését biztosítja;
- a temetőknél konténereket helyezett el 
a különéle temetői hulladék szelektálásá-
ra;
 - a  községi garázsok udvarán lehetővé 
tette a  használt háztartási olajak és zsí-
rok, valamint a használt gumiabroncsok 
gyűjtését. 
Amint látjuk, a község részéről biztosít-
va vannak a feltételek a hulladék elkülö-
nítésére, szelektálására. Most már csak 
a  háztartásokon múlik, hogy követke-

zetesen fognak-e hozzáállni a  szelektá-
láshoz a  lakosok és különválasztják–e 
az újrahasznosítható hulladékot, vagy 
érdektelenül megtöltik-e szeméttáro-
lóikat újrahasznosítható hulladékkal is 
(fű, kerti hulladék), ami viszont a közös 
költségvetést terheli meg, sőt a szemétdíj 
emeléséhez is vezethet.  
Célunk a  szelektálás növelése, hogy 
a  jövőben alacsonyabb szemétlerakati 
díjat fizethessünk majd.
Tudatosítsuk tehát azt, hogy az újra-
hasznosítható hulladék elszállítása 
ingyenes (üveg, papír, ruhanemű, ker-
ti hulladék), viszont  ha bennemarad 
a  házihulladékkal együtt a  kukáink-
ban, máris magas lerakati díjat fizetünk 
érte. A lerakati díj sajnos azokat is sújtja, 
akik eddig is becsületesen szétválogatták 
a  szemetet, tehát előforduhat a  jövőben 
az is, hogy a kukák tartalma ellenőrizve 
lesz.
Megkérjük ezért a  háztartásokat, hogy 
céltudatosan álljanak a  szelektáláshoz. 
Még a  temetői hulladékot is lehet elkü-
lönítve kidobni, csak akarat kell hozzá! 
Rajtunk múlik, hogy szükség lesz-e a jö-
vőben a szemétdíj emelésére. A hulladék 
szelektálására már az óvodában és az 
iskolában is oktatják a  gyermekeinket - 
nem szégyen, ha ezt a jó szokást átvesz-
szük tőlük mi, felnőttek is. Biztosan nem 
akarjuk, hogy gyermekeink és unokáink 
szennyezett környezetben nőjjenek fel 
vagy újkori allergiás betegségekben szen-
vedjenek. A  világ hulladékproblémáját 
mi magunk nem oldjuk meg, viszont ha 
tudatosan kezeljük ezt a  problémát, ke-
vésbé lesz szennyezett környezetünkben 
a talaj, ivóvíz és a levegő és tiszta lelkiis-
merettel jelenthetjük majd ki, hogy gyer-
mekeink egészségéért minden tőlünk 
telhetőt megtettünk.

Tisztelettel: 
Ing. Valaska Judit polgármester

Nagykér infó..., Nagykér lakosainak lapja, megjelenik kétszer évente,  
engedélyezte a SZK Kulturális Minisztériuma, EV 5450/16, ISSN 2585-7134,

Pozsony, kiadja: Nagykér község, Nám. sv. Jána 1, 941 07 Veľký Kýr, telefon elérhetőség: +421 915 200 801, 
e-mail: starostka@velkykyr.sk, IČO: 00309109. Szerkesztőség: Ing. Judita Valašková, polgármester - szerkesztőségi tanácselnök. 
Mgr. Alena JAŠŠOVÁ, újságíró – szakmai és mediális tanácsadó, valamint a lap összeállításának szakmai felügyelete,  

főszerkesztő és a „HELENA” kiadó tulajdonosa – székhely: Végsellye, IČO: 34644237. 
Grafika: Peter Orbán - Zoxó Press. IV. évfolyam, 1. szám/április 2019. 

A következő szám 2019 októberében jelenik meg. Megjelenik 1000 példányban. Ingyenes. 

Tisztelt lakosok!
Nagykér infó2



A Mórinca citerazenekar fennállásának 20. évfordulója

Novemberben citerazenétől volt 
hangos a nagykéri kultúrház, 
ugyanis 2018 november 25.-én 
fennállásának 20. évfordulóját 
ünnepelte a nagykéri citeraze-
nekar, ahol a közönség vastaps-

sal fogadta a 20 éve együtt zenélő 
fiatalokat. A csoport vezetője 20 
éven keresztül a magyarországi 
Szőnyből származó Szabó József 
citeraművész és felesége Szabó 
Éva, akik ezen idő alatt mindig 

szívesen jöttek tanítani és 
tanácsot adni a gyerekek-
nek, akik az évek során 
felnőtté váltak. Az elmúlt 
húsz év alatt a csapat tag-
jai szinte családdá forrtak 
össze a  számos próba és 
fellépés alatt. A Mórinca 
citerazenekar az évek alatt 
betanult dunántúli, szat-
mári, bácskai népdalcsok-
rok, verbunkok, csárdások 
és nóták közül mutatott be 
ízelítőt a közönségnek. A 
gálaesten saját fellépéssel 
köszöntötte az ünnepelte-
ket a nagykéri Csemadok 
mellett működő vegyeskar, 

a nagykéri Női kar és a Mórin-
ca néptánccsoport. Úgyszintén 
a gálaest keretén belül került 
sor a citerazenekar vezetőinek 
díjazására. A község polgármes-
tere adta át a meglepett Szabó 
házaspárnak Nagykér Község 
díszpolgári címét, amellyel a 
képviselőtestület a házaspár 2 
évtizedes önzetlen munkáját kí-
vánta megjutalmazni. Az ünne-
pelteknek kívánunk jó egészsé-
get és kitartást, hogy családjaik 
mellett továbbra is időt tudjanak 
szakítani a citerázásra. Remél-
jük, hogy a következő 20 évet is 
együtt tudjuk majd megünne-
pelni.                              - község -

Kedvelt közösségi esemény a nagykéri vadászbál
A Hubert vadászegyesület február elején rendezte meg a 6. 
Hagyományos vadászbált. A vadászbál népszerűségét igazol-
ja, hogy száznyolcvan bálozó váltott jegyet a rendezvényre. 
A népszerű zenész, DJ Rudo Sládeček, a gazdag tombola és 
a különleges vadételek is Nagykérre vonzhatják a bálozókat. 
Ezek a tényezők mind közrejátszanak abban, hogy a vadászbál 
kiváló alkalmat nyújt arra, hogy a bálozók barátaik és ismerő-
seik körében legalább egy éjszakára megfeledkezzenek a napi 
gondokról. 
Hagyományosan halali nyitotta meg a bált. A vadászkürt hívó 
szavának köszönhető különleges, ünnepi hangulat sok vendé-
get megérintett. Az est során vadételeket szolgáltak fel a, nem 
hiányozhatott az asztalról a fácánleves, az őz-
gulyás és a hagyományos káposztaleves. A 
gazdag tomboladíjak között - elsősorban a 
vadászok számára - a szervezők által felaján-
lott vadászpuska volt a legvonzóbb fogás. 
A bál a nagykéri Hubert vadászegyesület 
éves tevékenységének záróeseménye. De a 
vadászok leginkább a határ gondozásával 
foglalkoznak. A Föld napja alkalmából falu-
tisztítást szerveznek, május 15-ig kijavítják 
a vadászleseket, mert egy nappal korábban 
kezdetét veszi a vadászidény. Addig ki kell 
tisztítani és fel kell tölteni az etetőket. “Márciusban vadszámlálást szerveztünk és elé-
gedettek vagyunk a jelenlegi állománnyal. Az őzek száma felülmúlja az elvárásainkat” 
- mondta Tibor Krajč az egyesület titkára. Hozzátette, hogy örülnek a létszámnak, az 
illegális hulladéklerakatok azonban elszomorítják őket. Szórád Róberttel a vadászegye-
sület elnökével közösen arra kérik a lakosokat, hogy úgy kezeljék a természetet, mint a 
saját kertjüket. 

- Mária Derďaková -
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A Nagykéri Alapiskolát és Óvodát 
2018/2019-es tanévben 197 tanuló látogatja 

A mindennapi tanulmányi kötelességeken túl, amelyek a oktatási-nevelési folyamatból adódnak, lehetőségük van számos tantárgyi 
versenybe, olimpiászra és egyéb aktivitásokba bekapcsolódni. Ezeken túl számos világnap és emléknap megünneplésére is sort kerítünk a 
tanításon belül, valamint több projektbe is bekapcsolódunk. A tanulók személyiségének fejlesztését tanulmányi kirándulások, exkurziók, 
iskolai szakkörök teszik színesebbé és változatosabbá. A zene és képszőművészet terén a nyitrai Tralaškola nyújt lehetőséget a tehetséges 
tanulók számára az iskola falain belül. Az alábbi két oldalon betekintést nyerhetnek iskolánk életébe, az itt folyó munkáról, eseményekről  

tanulóink mindennapjairól, az ő szemszögükből.
További információk a www.zsvkyr.edupage.org, facebook: skola.velky kyr

Nyelvek európai napja

Nap a könyvtárban

Sítanfolyam

Karnevál és a „zoknis kihívás“

A család napja

Kirándulások és tanulmányi  utak

Nagyon 
tetszik, hogy 
iskolánk nem 
hagyományos 
aktivitásokba 
is bekapcsoló-
dik, - például az 
idegen  nyelvek 
európai napja 
alkalmából 
műveltségi 
és játékos 
vetélkedőkben 
versenyezhettünk. Az iskolai döntő nyertes csapatai jutalmul egy angol 
nyelvű színházlátogatást kaptak Érsekújvárba. Mindenki nagyon élvez-
te ezt az aktivitásokkal teli szórakoztató napot, miközben sok érdekes 
dolgot is megtudtunk az európai államokról.

Natália, VIII.A

Iskolánkban legjobban 
az tetszik, amikor nem 
vagyunk suliban, de 
valahol máshol folyik 
a tanítás – például egy 
nap a könyvtárban. 
Ha bár már „nagy“ 
nyolcadikosak vagyunk 
a KÖNYVTÁRAK 
HETÉN meglátogattuk 
a helyi könyvtárat. Két 
nagyon kellemes tanítási órát töltöttünk itt, amely tele volt számunkra 
új információkkal és vidámsággal.

Dominika, VIII.A

Iskolánkban már néhány éve a 7.,8. és a 9. osztályos tanulók sítanfo-
lyamon vesznek részt. A tanulók amellett, hogy megtanulhatnak síelni, 
barátokra lelnek és sok élménnyel gazdagodnak. A tálei síközpontban 
különböző nehézségű lejtők vannak, az időjárás mindig nagyon jó. 
Örulök, hogy iskolánk évente sítanfolyamot szervez a tanulóknak.

Noémi, IX.A

Az iskolában mindig jó a 
hangulat. Ebben az iskolai 
évben mi, idősebb tanulók 
is hozzátettük ehhez a 
magunkét. Mindenki -még 
tanítóink is- jelmezbe öltö-
zött, hogy valódi karneváli 
hangulatot teremtsen. Előt-
te még a színes karneváli 
faliújságot és  a díszítést is 
elkészítettünk az iskolá-
ban. Ezen kívül szívesen 
segítünk még az iskolánk 
területének szépítésében és 
rendben tartásában is, mi-
vel ez is érdekel bennünket.
Az iskolánk más remek aktivitásokba is bekapcsolódik.Megemlít-
hetjük pl.a Down-szindróma világnapját, amikor szinte mindnyájan 
más-más  színű  zoknit  vettünk fel minden egyes tanítási órán. 
Örülünk,hogy ilyen formában is támogathattuk a beteg gyermekeket, 
mivel köztudott, hogy a világ akkor szép, ha színes.

Kitty, Erika , Niki  VIII.A + Luky  V.A

Nagyon tetszik, hogy 
iskolánk minden 
évben megszervezi 
a Család napját. 
Ez alkalomból 
több aktivitásba 
is bekapcsolódha-
tunk – díszíthetjük 
az iskolaudvart 
vagy kultúrműsort 
készítünk. Ez nagyon 
kellemes „kikapcso-
lódás“ a sok tanulás 
mellett. Mi több számos hasznos dolgot is megtanulunk, pl. burgonyát 
hámozunk és vágunk a gulyásba, muslicákat hajtunk, amelyek szívesen 
fürödnének a limonádéban a fiúk technikai ügyességre tesznek szert a 
pódium és a sátrak összeállításánál.

Lola, VIII.A

Az iskolának 
köszönhetően 
számos helyet 
látogathattunk 
meg,amelyek nagy 
hatással voltak 
rám. A tanulók 
számára az iskolai 
kirándulások 
nagyon hasznosak 
és felejthetetlenek,mivel általuk megismerhetjük Szlovákia sok szép 
helyét,kulturális emlékeit,amelyeket  valószínűleg más körülmények 
között aligha fedezhetnénk fel. Nagyon fogom sajnálni, ha majd 
végzősként el kell hagynom az iskolánkat. Nagyon szépen köszönök 
mindent,amit az iskolánk tesz mindnyájunk érdekében.

Dominik, VIII.A
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Andersen éjszakája

ÚszótanfolyamTermészetiskola

Évfolyamtársak képzéseTesztelés 9

Már várjuk az Andersen éjszakáját. 
Ez a március hónap legjobb napja! Az 
iskolában töltjük az éjszakát, mesé-
ket olvasunk , hallgatunk és nézünk. 
Később rejtvényeket fejtünk, verseny-
zünk és rajzolunk.

Katarínka, 3.A

Az úszótanfolyam Érsekjújvár-
ban nagyon jó volt. Az úszóedzők 
segítségével a különböző úszási 
stílusok mellett elsajátítottuk a 
vízbe ugrást és a merülést is. Na-
ponta akár 50 medencehosszat is 
leúsztunk. Mindig nagyon vártuk 
a következő napot!

Sofia, 6.A

Mivel lassan közeledik az iskolaév vége, már alig várom a természe-
tiskolát. A múlt iskolaévben voltam először és nagyon nagy élmény 
volt számomra. Nagyon jól szórakoztunk, az animátorok mindig 
megnevettettek minket. A hét elteltével fenyképeikkel és aláírásukkal 
ajándékoztak meg.

Vaneska, 4.A

Tetszett, amikor 
nemrégen  vízzel 
kapcsolatos prezentá-
ciókat készítettünk a 
fiatalabb tanulóknak. 
Nagyon szórakoz-
tató volt főleg azért, 
mert valami újjal 
próbálkoztunk. Már 
az előkészületek  is 
érdekesek voltak, 
nemcsak maga a 
gyakorló tanítási óra. 
Jókat szórakoztunk a 
hibáinkon addig, amíg rá nem jöttünk, hogyan is lehet a legjobban egy 
prezentációt elkészíteni.Végül is úgy éreztük magunkat a kisebbeket „ 
oktatva“ , mintha igazi tanárok lennénk. Nagyon jó élmény volt.

Jarka, VIII.A

2019.április 3-án és 4-én mi is bekapcsolódtunk az alapiskolák kilen-
cedik évfolyamának országos tesztelésébe. Remélem, eredményeink 
hasonlóan jók lesznek, mint a tavalyi kilencedikeseké. A 2017/2018-as 
iskolaévben a 9.A osztály szlovák nyelv és irodalomból és matematiká-
ból is jobb átlagot ért el, mint az országos átlag. A 9.B osztály tanulói 
matematikából, magyar nyelvből valamint szlovák nyelv és szlovák 
irodalomból is jobb átlagot értek el, mint a szlovákiai átlag.
Tabuľka vyhodnotenia Celoplošného testovania vedomostnej úrovne 
žiakov 9. ročníka podľa údajov NÚCEM Bratislava

Slovenský 
jazyk

Maďarský 
jazyk

Slovenský jazyk a 
slovenská literatúra

Matematika

Počet žiakov testovaných z predmetu 11 9 9 20
Priemerná percentuálna úspešnosť školy 76,7% 66,2% 80,6% 60,0%
Priemerná percentuálna úspešnosť v rámci SR 63,0 % 60,6% 61,1% 55,9%
Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti 
národnému priemeru (v%)

+13,7 +5,6 +19,5 +4,1

Dominik, IX.A

Csak egy sport képes emelni az IQ-t, fo-
kozni a kreativitást, fejleszteni a logikát és a 
kritikai gondolkodást, és egyebek mellet tar-
ra is megtanítani, hogy hogyan kezeljük ez 
életünkben felmerülő problémákat és hoz-
zunk jobb döntéseket. Emellett segít javítani 
a koncentrációt, a memóriát és előrelátóbbá 
is válhatunk tőle. Mindez a jótékony hatás 
egyetlen szóban egyesül: a sakk.
A sakkpartit bizonyos szinten sa-
ját életünkhez is hasonlíthatjuk, 
mert csak az tud valamit kezde-
ni vele, aki ismeri a szabályokat. 
Ezért a sakkban és az életben sem 
szabadna elhamarkodott dön-
téseket hoznunk, mert minden 
hibás lépésnek megvan az ára és 
ezért mi magunk felelünk. De ta-
nulnunk kell belőle és elfogadni 
az új kihívásokat.
A nagykéri sakkozók is megküz-
denek a kihívásokkal és a gon-
dokkal. Náluk is megjelent az, 
ami sok más szlovákiai klubban 
problémát okoz, a klubtagok ma-
gas életkora és a fiatalok érdeklő-

désének hiánya - mutatott rá Bálint Sándor 
a klub elnöke. “Az iskolában már nincsenek 
ifjúsági sakkörök, pedig szükség lenne egy 
tanítóra, aki foglalkozna a gyerekekkel.” Sok 
szakember szerint fontos a gyerekek számá-
ra, hogy megtanuljanak sakkozni. Már óvo-
dáskorban megtanulnának összpontosítani 
és türelmesnek lenni és ennek a további ta-
nulmányaik során is hasznát vennék.

Előfordul, hogy a mérkőzéseken nehézsé-
get okoz sakktáblához állítani a játékosokat, 
mégis két helyet javítottak a tavalyi eredmé-
nyükön. Így mindkét csapat az ötödik he-
lyen áll, az egyik a III., a másik a IV. ligában. 
A III. ligában igényesebb játékot követelnek 
meg a sakkozóktól.
A nagykéri sakk klub tagjai számára nagy 
veszteség, hogy elhunyt Száraz Béla a ko-

rábbi alelnök, aki a klub szíve és 
pótolhatatlan tagja volt. Egész 
életét a sakknak szentelte. A sport 
iránti el nem múló szenvedélyének 
köszönhetően sok olyan barátot 
hozott össze, akik annyire szeretik 
a sakkot, amennyire ő szerette. A 
klub egyetlen esélye, hogy saját kö-
reiből nevelje ki az új generációt, 
vagy helyet kínáljon más városok-
ból és falvakból érkező játékosok 
számára. Meglátjuk, hogyan küzd 
meg a sakk klub ezekkel a gondok-
kal és további sikereket kívánunk 
nekik!  

- maja májeková - 

Sakkozók élete a nagykéri sakk klubban

Elhunyt elnökhelyettes ŠK Veľký Kýr Vojtech Száraz
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Visszatérés – újra színpadon az ANONYM+ együttes!

A zene szeretete kötötte össze őket, ennek köszönhető az is, hogy közel 
harminc év után vissza-térnek a színpadra, hogy zenéjükkel megtán-
coltassák önöket. Az Anonym+ együttesről van szó, amely visszatéré-
sével örömet szerzett a nagykéri lakosoknak.
Az Anonym együttes zenéjével szinte egész Csehszlovákiában szó-

rakoztatta az embereket
Az öt zeneszerető tagból álló együttes története 1968-ban kezdődött. A 
zenészek egyetértenek abban, hogy ahogy akkor, úgy most is elsősor-
ban saját maguk örömére zenélnek. „Azt mondtuk, hogy teszünk egy 
próbát. Megtetszett a zenélés, megalapítottuk az együttest, játszottunk 
néhány rendezvényen, utána minden ment a maga útján” – emlékszik 
vissza a kezdetekre Ladislav Kazán a zenekar dobosa. Dallamos ze-
néjükkel mindenkit a táncparkettre csábítottak, játszottak különféle 
rendezvényeken és lakodalmakban, külföldön is. Legtöbbször a Nyu-
gat-Szlovákiai Kerületben lép-tek fel Mindig az adott korszak ízléséhez 
igazították a repertoárjukat. Ma már örökzöldként emle-getjük ezeket 
a dalokat és ennek is köszönhető, hogy az idősebb és a fiatalabb gene-
ráció is nagy lelkesedéssel fogadta az évek után visszatérő Anonym+ 
zenekart, amely február végén a disznóto-ros kóstolón újra színpadra 
állt.  
Az Anonym néhány év kihagyás után új felállással már Anonym+

Ladislav Malý, Ladislav Finta, Ondrej Finta, Ladislav Kazán és  Vladi-
mír Žitný alkotják a zenekart, amely sokéves kihagyás után úgy dön-
tött, hogy felpezsdíti a falu kulturális életét. Vladimír Žitný egy másik 
együttesből érkezett a zenekarba, ezért egy „plusz“ jellel egészítették ki 
az eredeti Anonym nevet, így jött létre az Anonym+. Miért épp most 
döntöttek úgy, hogy újjáélesztik a zenekart, amely 1990-ben befejezte 
az aktív pályafutást? „Mindannyian közel vagyunk a nyugdíjas korhoz, 
de még mindig szórakoztat bennünket a zenélés és újra össze akartuk 
hozni a régi csapatot“ – magya-rázza Ladislav Kazán. Névrokona, La-
dislav Finta hozzáteszi: „Előtte közel húsz évet játszottunk közö-sen. A 
zene szeretete sosem múlik el, és aki kedveli a muzsikát, az hosszú 
évekig zenél“. Arra a kérdésre, hogy nem volt-e nehéz ilyen hosz-
szú szünet után újra összehangolódni, egyszerű a válaszuk: „Ez 
olyan, mint a biciklizés. Nem lehet elfelejteni, csak fel kell frissíte-
ni az ismereteket“. A zenekar tagjai hetente találkoznak és órákig 
próbálnak, hogy egyedi előadásaik során a legjobb slágerekkel 
szórakoztassák a közönséget.

Minden korosztályt meg akarnak szólítani
A zenekar visszatérése előtt újra begyakorolták az egyes dalokat. 
„Eleinte nálam próbáltunk a pincében, ahol régebbi hangsze-
reken gyakoroltunk, mert harminc évvel ezelőtt eladtuk a saját 
eszközeinket“ – mondja Vladimír Žitný basszusgitáros. „A pin-
ceterem azonban nem volt megfelelő. Ezért amikor eldöntöttük, 
hogy folytatni akarjuk a zenélést, megegyeztük a polgármester 
asszony-nyal abban, hogy kibérlünk egy helyiséget a kultúrház-
ban. Befektettünk, új zenei felszerelést vásá-roltunk és azóta itt 
próbálunk“ – tette hozzá Ladislav Kazán. Jelenleg több mint száz 

szlovák, magyar és cseh dal szerepel a repertoárjukban, amelyeket sa-
ját magukra szabtak, így mindig hitelesen szólnak. „A zenénkkel első-
sorban a közép- és az idősebb korosztályt szeretnénk megszólítani, de 
annak is örülni fogunk, ha a fiataloknak tetszését is elnyerik a dalaink“ 
– közölték a zenekart tagjai. 

Ritkaság számba mennek az élő zenét játszó zenekarok 
Húszéves fennállása alatt mintegy ezerszer állt színpadra a zenekar, 
amelynek tagjai kellemes em-lékeket őriznek a fellépésekről, ezért meg 
tudják szólítani a közönséget. Hiszen nem sok együttes játssza élőben 
a ’60-as, ’70-es és ’80-as évek zenéjét. Ezért is örülnek annak, hogy 
már idén több-ször felléphettek és a nagykéri, valamint a szomszédos 
falvak lakosai is pozitívan fogadták az együt-test. Ondrej Finta éne-
kes-gitáros mosolyogva megjegyezte, hogy a régi rajongók is nagyban 
meg-könnyítették a zenekar visszatérését. „Egyszerű dolgunk volt – mi 
zenéltünk a lakodalmukban is, tehát szívesen, nosztalgiával gondol-
nak vissza az általunk előadott slágerekre”. A fiatalok pedig kí-ván-
csiak arra, hogy mire táncoltak a szüleik és érdekli őket, hogy régen 
hogyan szórakoztak. Az em-berek értékelik az élő zenét és igénylik is. 
Ezért már most kijelenthető, hogy hamarosan legalább akkora lesz az 
Anonym+ rajongótábora, mint régen. „Nincsenek konkrét terveink a 
jövőre, talán nyáron szervezünk valamilyen retro mulatságot. Inkább 
saját örömünkre játszunk, de az emberek-nek is. Ha jól szórakoznak, 
akkor mi is jól szórakozunk, és ez a legfontosabb. Ezen felül a zene 
elfe-ledteti velünk a mindennapi élet gondjait” – zárta Ladislav Kazan. 
Az Anonym+ zenekar tagjai:
Ladislav Malý – zenekarvezető, billentyűs; Ladislav Finta – gitár, ének
Ondrej Finta – szólógitár, ének; Ladislav Kazan – dobok; Vladimír Žit-
ný – basszusgitár, kontrabasszus, ének; ifj. Ladislav Malý – menedzser

- maja májeková -

Anonym+ napjainkban (balról -  Ladislav Malý, Vladimír Žitný, Ladislav Kazán, Ondrej Finta, Ladislav Finta)

Anonym+ együttes a 70-es években
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Új krónikása van Nagykérnek

Talán még emlékeznek a né-
hai, községünkben hosszú 
éveken át működő krónikás-
ra, Dojcsán Jánosra, aki tisz-
teletre méltó 98 esztendőt 
élt meg, és kedves Emeren-
ciájával hihetetlen 77 évet 
töltöttek együtt házasságban. 
Megtiszteltetés számom-
ra, hogy a nagymamámnak 
köszönhetően és személyes 

kapcsolatom által is ismer-
hettem ezt a családot, és már 
diákként bele lapozhattam 
a Nagykérről szóló bőrkö-
tésű könyvbe, melyet Jancsi 
bátya olyan becsületesen írt 
a maga díszes írásával. Cso-
dáltam ezt a művét, ahogy 
később a sárga Nagykér 
monográfiát is, melynek 
Szőke József, falunk szülött-
je, az írója. Mindkét mű fő 
forrásként szolgált az iskolai 
szakdolgozataim és a diplo-
mamunkám írásánál, ame-
lyek a községünk központi 
területeinek fehasználását és 
azok módosítását taglalták. 
Később együttműködtem 
számos cikk és történeti át-
tekintés szerkesztésében a 
szülőfalum szakrális építmé-
nyeiről vagy eseményeiről. A 
Nitra-i doktoranduszi tanul-
mányaim során valaki azt 
mondta, hogy lokálpatrióta 
vagyok (bevallom, gondosan 
utánanéztem e szó valódi je-
lentésének!). De talán nem 

lehet hátrány, ha valakinek 
pozitív viszonya van lakóhe-
lyéhez, s ezt olykor  falujának 
vagy régiójának bírálat men-
tes kiemelésével is kinyilvá-
nítja.
Nagykéren élek születésem 
óta. Valaška Judit, mérnök 
asszony, falunk polgármes-
tere kérésére foglaltam el a 
közelmúltban a falu króni-
kása tisztséget. A helyi ön-
kormányzat  megbízott, a 
2015-ös és a 2016-os évek 
krónikájának befejezésével. 
Az önkormányzati jogszá-
bályzat értelmében a kró-
nika olyan könyv, amely te-
matikusan felosztott írásos 
feljegyzéseket tartalmaz, 
amelyek leírják az egyes nap-
tári évek korábbi eseményeit 
szóval és képpel. A krónika 
célja, hogy lényegét tekint-
ve, tematikusan írásban és 
képekben rögzítse az összes 
jelentős,  egész közösséget 
érintő eseményeket. A pol-
gármester asszonnyal együtt 

úgy döntöttünk, hogy a kró-
nika korábbi kézzel írott, 
bekötött formáját kiváltjuk 
a korszerű információs tár-
sadalom vívmányait fel-
használva egy szamítógépen 
szerkesztett példányra és így 
digitális és nyomtatott pél-
dányban jelenik meg.
A falu új krónikásaként min-
den erőfeszítést megteszek, 
hogy rögzítsem Nagykér 
legfontosabb eseményeit. 
Ehhez kérem segítségül a 
helyi szervezeteket és a meg-
szólított lakosokat, hogy to-
vábbra is osszák meg velem 
információikat, tudnivaló 
adataikat tevékenységeikről, 
amelyekért  köszönet illeti 
őket!

Tisztelettel, a falu króníkása
Ing. Melinda Baruszová, PhD.

A nagykéri kavicsbánya a horgászok büszkesége

“A horgászszerencse a jószívű emberek ki-
váltsága, akik másiknak is sikert kívánnak.” 
Talán így lehetne jellemezin a horgászokat, 
akiket lehet, sokan csendes bolondnak tarta-
nak. De aki ismeri a horgászokat, tudja, hogy 
nem csendesek és egyáltalán nem bolondok.
Egy szép, napos vasárnap Nagykéren, a festői 
kavicsbánya partján találkoztam egy férfival, 
aki 34 éve ízig-vérig horgász. Ő Pavol Baňár, 
aki korábban hivatásos sofőr volt, ma a tó 
kezelője és a halőrök tagja. Mondandójából 
azonnal kiderül, hogy szeretettel és lelkesen 
látja el ezt az önkéntes feladatot. A nagykéri 
horgászterület a Szlovák Horgászszövetség 
nagysurányi egységének második legna-
gyobb körzete. Évente többtucat mázsa halat 
telepítenek a tóba, harcsát, pontyot, fogast, 
csukát, compót, kárászt, pirosszemű kelét és 
angolnát is. Nyolcvan horgász él a faluban, 
akik évente kétszer brigádon is találkoznak. 
Ekkor kitisztítják a kavicsbánya partját, ösz-
szeszedik a szemetet, rendbe teszik a fákat és 

elvégzik a szükséges munkákat, amelyeknek 
köszönhetően nemcsak a hazai, hanem a 
vendég horgászok körében is népszerű a tó. 
Mivel a bányatavon nem szabad csónakázni 
és a horgászok nem tudják etetni a halakat, 
a tiszta víz és a zöldterület népszerű úticél a 
sétálóknak, kerékpározóknak és a korcsolyá-
zóknak is. Sőt, lovasokkal is találkozhatunk a 
parton. Főleg azok a fiatalok csalnak ráncokat 
a horgászok homlokára, akik rendetlenséget 
hagynak maguk után és szemetelnek a tópar-
ton. Sokszor találnak itt a faluból kidobott 
szemetet, ami bosszantó és érthetetlen a hor-
gászoknak. Tavaly fákat ültettek a tópartra, az 
ültetést azok a szülők kezdeményezték, akik-
nek tavaly gyermekük született. A horgászok 
is ültettek fákat, főleg gyümölcsfákat, hogy a 
madarak és a bogarak is táplálkozhassanak az 
édes termésekből. A nagykéri horgászok a ka-
vicsbányáról való gondoskodás mellett rend-
szeresen részt vesztnek a falu rendezvényein 
is, így köszönik meg az önkormányzattól ka-

pott támogatást. “A nagykéri kavicsbányán jót 
horgászhatnak a helyiek és a vendégek is. Óri-
ási halak vannak itt, nem jelent gondot, hogy 
valaki 25 kilós pontyot, vagy nagy harcsát 
fogjon” - mondja Pavol Baňár a horgászok 
vezetője. Az ő nagy támogatója Ing. Igor Hl-
avatý elnökhelyettes. Baňár egy nagy fogással 
is büszkélkedett, megmutatta az óriás-har-
csáról készült fényképet (jobb oldali kép), a 
halat Patrik Švajdával fogták ki a Széles-tóból. 
Hozzátette, a hazai kavicsbányában is szeret-
ne egyszer ekkora halat fogni. Bízunk benne, 
hogy egyszer sikerül neki, vagy egy másik 
horgásznak. Hiszen a nagykéri kavicsbánya 
egy horgászparadicsom, ahova valóban érde-
mes ellátogatni. Ha nem is azért, hogy halat 
fogjunk, akkor csak azért, hogy gyönyörköd-
jünk a hosszan elterülő termőföldek között 
megbúvó oázisban.

- Mária Derďaková -
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A nagykéri futballklub – 2018/2019
A 2018/2019-es idény kulcsfontosságú számunkra. A felnőtt és 
az ifjúsági csapat is felsőbb osztályban kezdte meg a versenyt. 
Ez minőségibb mérkőzésekkel, nagyobb érdeklődéssel és pro-
fesszionálisabb játékkal kecsegtetett - és beváltak az elképzelé-
seink.
U9 U12 U15
Az idény során fokozatosan állandósítottuk a gyerekek számát 
az ifjúsági osztályokban. Meg kell említeni, hogy főként az 
U15-ös korosztályban nem ideális a helyzet. A klub nagyon 
felelősségteljesen áll hozzá az ifjúságneveléshez, a tabellán való 
elhelyezkedésük helyett arra ügyelünk, hogy rendszeresen lá-
togatják-e az edzéseket és hajlandóak-e gyakorolni. Ma értékes 
dolog, ha a fiatalok szeretik a focit. Vannak ügyes gyerekeink, 
akiket öröm nézni. Kialakulóban van egy projekt, amely kere-
tében más klubbal együtt dolgoznánk az ifjúságnevelésen. Ez 
főként Jozef Uhliaik és Tomáš Slovák edzők érdeme.
Utánpótlás
Az utánpótlás csapatban lényeges változások történtek. A 
vezetőedző posztján a tapasztalt Mario Čebík váltotta Patrik 
Malýt. Čebík korábban az Fc Černík-et edzette. A fiúk a 3. 
legmagasabb nyugat-szlovákiai ligában játszanak, ami igazolja 
a rátermettségüket. Azon dolgozunk, hogy továbbra is ebben 
a ligában versenyezhessünk, szorgosan gyűjtjük a pontokat 
és bízunk benne, hogy sikerülni fog a tervünk. A fő cél azon-
ban a felnőtt csapat leendő tagjainak kinevelése. Ez a modell 
már bevált és jó úton haladunk. Hiszen néhány éve sikeresen 
integráltuk a csapatba a Bátora, Bálint és Prešinszky hármast. 
Idén pedig Adam Kováč a csapat aktív játékosa, aki még mindig 
növendék. Meggyőződésünk, hogy ez a generáció meghatározó 
lesz a következő évtizedben.
Felnőttek
A felnőttcsapat a DK 5. Liga nyugodt vizein mozog. A múltban 
többször játszottunk már ebben az osztályban, de az első idény-
ben mindig a megmaradásért küzdöttünk, ezt idén szeretnénk 
elkerülni. Itt is a keret megfiatalítása a cél és az, hogy hosszútá-
von játszhassunk ebben a versenyben. A téli szünet után több 
változásra került sor, távozott többek között Tomáš Babicz és 
Bálint Zsolt, Kökényesi Atilla, befejezte az aktív karrierjét Jozef 
Kotula edző. Malý, Bátora és Kugler sérüléssel küzd. A kialakult 
helyzet miatt meg kellett erősítenünk a keretet. Tardoskeddről 
megérkezett Jozef Lakatoš, az edzőszékbe pedig egy született 
kéri, Ján Machata ült. A kaput a régi-új Milan Borot őrzi. Az 
ifjúsági csapatból bevontuk a már említett Adam Kováčot és 
úgy tűnik, hogy sikeresen megbirkóztunk a helyzettel (de nem 

akarunk előre szaladni). Tudatosítjuk, hogy Bátorék generációja 
lassan távozik és mi felelősségteljesen azon dolgozunk, hogy az 
ifjúsági csapatból töltsük fel a keretet.
A jelszó a szurkolók
Az egyes korcsoportoknál nagyon felelősségteljesen határoztuk 
meg a célokat és sokszor nem egyszerű több fronton megtarta-
ni a minőséget. Azok nélkül az emberek nélkül, akik önzetlenül 
támogatnak bennünket a szurkolásukkal, azzal, hogy segítenek 
a focipályán, vagy anyagilag, lehetetlen lenne ezt véghezvinni. 
A csapatok érzékelik, hogy mennyi kéri szurkol nekik minden 
hétvégén és ezt mérhetetlenül értékeljük. Fokozza a szintünket 
és reméljük, hogy a teljesítményünkkel nem okozunk csalódást. 
Szeretnénk továbbra is ilyen tempóban játszani és várjuk az 
előttünk álló mérkőzéseket.

Bajka Gábor 
klubelnök
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