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                                                                                   Ladislav Kottlík  
                                                                   starosta obce 

 

 

Vážení spoluobčania! 

 

Opäť stojíme na prahu končiaceho sa volebného obdobia rokov 2007 -2010. 

Ako starosta obce sa v tejto broţúre pokúsim v krátkosti vyhodnotiť 

štvorročnú prácu uplynulého volebného obdobia, ktorú sme vykonali v 

spolupráci s poslancami obecného zastupiteľstva, zariadeniami obce a to: 

obecným úradom, základnou školou a materskou školou ako aj s 

organizáciami pôsobiacimi na území našej obce, podnikateľmi a podnikmi, 

náboţenskou obcou, teda s Vami všetkými občanmi. Len za Vašej pomoci, s 

Vašou spoluprácou sme vedeli dokázať to, čo sme dokázali. Dovoľte mi, aby 

som sa vám v prvom rade poďakoval za prejavenú dôveru, ktorú ste mi 

prejavili v komunálnych voľbách v r. 2006, kedy ste ma v druhom volebnom 

období poctili tým, ţe ste ma zvolili za starostu obce, za čo Vám ďakujem. 

Aj počas tohto volebného obdobia som sa snaţil plniť úlohy tak, aby moja 

práca naplnila očakávania a predsavzatia občanov našej obce. Ţiaľ, nebolo 

moţné kaţdému z Vás vyhovieť pri ich plnení. Počas mojej práce som vţdy 

uprednostňoval potreby našej obce a záujmy Vás občanov a snaţil som sa o 

viditeľný rozvoj našej obce. Snaţil som sa pokračovať v realizovaní aktivít, 

ktoré boli začaté v minulom volebnom období. Za prvoradé som povaţoval 

ukončiť rozbehnuté investície, projekty, a snaţil som sa získať podporu 

zastupiteľstva pri vyprofilovaní nových úloh, ich plnení a hľadaní nových 

moţností. 

 

 



 

Symboly obce 

 
Erb obce, pečiatka a vlajka tvoria trojicu základných 

symbolov obce. Na tvorbu kaţdého z nich sa vzťahujú 

osobitné haraldické, vexilologické a sigilografické 

zákonitosti, pravidlá a zvyklosti. Erb, pečiatka a vlajka 

pouţívané obcou a obecným úradom do roku 2006 neboli 

zapísané v Heraldickom registri a schválené Heraldickou 

komisiou Ministerstva vnútra SR. Od začiatku roka 2007 

nebolo moţné pouţívať nezaregistrovanú pečiatku na 

úradné výpisy a taktieţ ani vlajku. Dovtedy pouţívaný 

erb a zástava nezodpovedali svojimi jednotlivými 

prvkami a farebnosťou heraldickým predpisom. 

Zastupiteľstvo vyjadrilo svoj názor, aby sa nový erb čo 

najviac podobal na predošlý.Takto vznikol erb so 

zeleným štítom, na ktorom dolu do strieborného 

zvlneného brvna je zanorené zlaté mlynské koleso, 

sprevádzané hore po bokoch striebornými strapcami 

hrozna na zlatých jednolistých stopkách - to všetko 

prevýšené zlatým lukom so zaloţeným zlatým šípom so 

strieborným hrotom a pierkami. 

 

 

 

Pečať obce Veľký Kýr je okrúhla, uprostred s erbom a 

kruhopisom OBEC VEĽKÝ KÝR, pod erbom vidno 

číslovanie pečiatky, ktoré je z oboch strán ohraničené 3-3 

ks päťcípich hviezd. 

 

 

 

Vlajka obce Veľký Kýr pozostáva z ôsmich pozdĺţnych 

pruhov vo farbách zelenej, ţltej, zelenej, ţltej, bielej, 

zelenej, bielej a zelenej a je ukončená tromi cípmi, t.j. 

dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. 

 

 

 



 

Rozvoj bývania 

 

V prvom polroku nového volebného obdobia prioritou bolo ukončenie 

výstavby uţ začatých dvoch 6 bytových nájomných domov, ich 

kolaudácia a odovzadanie do nájmu užívateľom. V prvom rade ich 

výstavbu podporilo zastupiteľstvo z dôvodu, aby sme zabezpečili bývanie 

mladým rodinám, kým si vybudujú vlastné obydlia, aby nás neopúšťali 

mladí kýrania. Ešte v predchádzajúcom volebnom období sme získali 

198.240,- € od ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja a 233.210,- € 

úveru od štátneho fondu rozvoja bývania s 1 % úrokom s 30 ročnou 

splatnosťou. Celkové výdavky na výstavbu dvoch bytových domov činili 

526.600,- €, z ktorých 95.150,- € činili vlastné výdavky obce z čoho 62.600,- 

€ pokrýva prijatý bankový úver. Prví nájomníci mohli byty prevziať do 

uţívania uţ koncom mája roku 2007. Túto novovybudovanú štvrť sme 

pomenovali ul. Ruţová. Odovzdaním týchto dvanásť trojizbových bytov sme 

neuspokojili poţiadavky všetkých ţiadateľov o byty. Veľa poţiadaviek bolo 

na priestorovo menšie byty, preto sme toho roku dali poţiadavku na 

projekciu takého bytového domu, ktorý bude podobného vzhľadu, avšak 

budú ho tvoriť tri jednoizbové a šesť dvojizbových bytov. Bude sa 

nachádzať na Hlavnej ulici vybudovaný v susedstve existujúceho nájomného 

domu. Jeho výstavbu chceme financovať podobne ako výstavbu ostatných 

nájomných domov, štátnou dotáciou a výhodným úverom. Podľa 

predbeţných plánov noví obyvatelia budú môcť obsadiť tieto byty v lete r. 

2012. Na obnovu štvorbytovky, ktorá sa nachádza pri základnej škole s 

materskou školou máme taktieţ vypracovanú projektovú dokumentáciu, aj 

túto bytovku plánujeme zrekonštruovať. 

 

Školstvo, obnova školskej infraštruktúry 

 

Do kompetencie miestnej samosprávy patrí uţ druhé volebné obdobie aj 

miestna výchovno-vzdelávacia inštitúcia - základná škola s materskou 

školou. Údrţba a rekonštrukcia jej budov a zariadení je dôleţitá úloha. 

Budovy základnej školy postavené v roku 1964 vyţadujú inováciu a 

rekonštrukciu. Z toho vyplývajúc sme objednali v roku 2004 vyhotovenie 

projektovej dokumentácie na rekonštrukciu školského komplexu a 

rozšírenie prízemnej časti pavilónu „A" prístavbou priestorov pre 

materskú školu na získanie finančných prostriedkov z EU fondov a štátnej 

podpory. Pri projektovaní sa zohľadnilo, ţe počet detí zapísaných do MŠ a 



 

ZŠ je klesajúci, preto sme sa rozhodli, aby priestory materskej školy boli v 

budove základnej školy. Podaním projektu sme ţiaľ neuspeli. Ministerstvo 

výstavby a regionálneho rozvoja SR v roku 2007 opäť vyhlásilo výzvu na 

rekonštrukciu školských budov, kedy sme sa opäť uchádzali o získanie 

podpory podaním projektu. Pre vysoký záujem o poskytnutie nenávratných 

finančných prostriedkov sa zmenili podmienky na ich poskytnutie a preto 

sme pôvodnú projektovú dokumentáciu nemohli vyuţiť v plnej miere. Po 

prepracovaní projektov sme vo februári 2008 opäť podali projekt na 

rekonštrukciu a prestavbu A pavilóna základnej školy, kde na prízemí boli 

naplánované priestory materskej školy. Projekt bol podaný pod názvom 

„Pro Viliam - rekonštrukcia a prístavba Základnej školy s materskou 

školou s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským". Vyhodnotenie 

tejto výzvy bolo v septembri 2008 a získali sme dotáciu vo výške 700.787,86 

€ z EU, k čomu obec potom musela zabezpečiť vlastné zdroje vo výške 

36.883,58 €. Potom nasledovali verejné obstarávania, ktoré boli ukončené a 

vyhodnotené v auguste 2009. Následne po schválení verejných obstarávaní 

na zabezpečenie vlastných výdavkov sme ţiadalili o bankový úver vo výške 

158.162,58 €. Nasledovalo spísanie ministerskej zmluvy o poskytnutí 

dotácie, ku ktorej došlo aţ 18. januára 2010. Po podpise zmluvy sa okamţite 

začalo s prácami. Aj napriek nepriaznivým poveternostným podmienkam sa 

nám podarilo ukončiť výstavbu a rekonštrukciu do stanoveného termínu, ku 

koncu júna t. r. 

Splašková kanalizácia v areáli základnej školy nám robila nemalé problémy 

uţ dlhšie roky. Obnova kanalizačného systému nebola súčasťou 

rekonštrukcie základnej školy. Nakoľko sme však povaţovali za dôleţité aj 

toto urobiť, dali sme vypracovať projekty a počas prázdnin sme vybudovali 

nový kanalizačný systém v škole. Výdavky obce na rekonštrukcii školy sa 

tým zvýšili na cca. 83.000,- €. Zrekonštruovanú budovu školy a prístavbu 

sme počas letných prázdnin za aktívnej pomoci rodičov, starých rodičov, 

priateľov školy a zamestnancov zariadili a nový školský rok materská škola 

a ročníky 1-4 mohli začať uţ v tejto novej budove. Materská škola je 

zariadená novým moderným zariadením, hračkami, učebnými pomôckami, 

nábytkom a detským ihriskom, čo je pre našich najmenších veľmi 

impozantné. Pokračovanie v rekonštrukcii a obnove ostatných budov 

školského komplexu musí byť jedným bodom volebného programu 

nasledujúceho volebného obdobia. Presťahovaním MŠ do ZŠ sa uvoľnila 

budova materskej škôlky na Apátskej ul., ktorú by sme v budúcnosti mohli 



 

najvhodnejšie vyuţiť pre potreby starších občanov našej obce. O účele 

vyuţitia tejto budovy rozhodne záujem a poţiadavka občanov. 

 

Ešte „veľký školský projekt" na rekonštrukciu ani nebol vyhodnotený a v 

dôsledku silných vetrov a daţďov na jar roku 2008 sa narušila vrchná 

strešná izolácia pavilóna B základnej školy. Nakoľko sme nedostali ţiadnu 

dotáciu, problém sme museli riešiť z vlastných zdrojov. Nová strešná 

izolácia spolu s klampiarskymi prácami a obnovou hromozvodu činili 

27.820,- €. 

Pre zvýšenie zintenzívnenia záujmu ţiakov o športovú činnosť obec v 

spolupráci so školou ešte v predchádzajúcom volebnom období podala 

projekt na vybudovanie Mini ihriska s umelým trávnikom v areáli 

základnej školy. Po mnohých neúspechoch v roku 2007 sme uspeli 

projektom u nadácie Pontis. Úspešnosťou projektu sme získali takmer 

10.000,- €. Obec do tejto výstavby prispela sumou 5.763,44 € z vlastných 

prostriedkov, aby sa výstavba mini ihriska mohla realizovať a uţívať hoci aj 

celý deň. Po skončení vyučovania v škole moţno ihrisko prenajať. Príjem z 

prenájmu pouţíva ZŠ s MŠ na údrţbu a rozšírenie ihriska. 

Ministerstvo školstva SR v roku 2009 vyhlásilo výzvu na získanie 

prostriedkov z EÚ fondov na nákup moderných učebných pomôcok, na 

modernizovanie výchovno-vzdelávacieho procesu a na organizovanie kurzov 

pre ţiakov a pedagógov. Pod názvom „Trampolína kon-

kurencieschopnosti - cudzí jazyk a IKT vo vyučovacom procese" bol 

obcou podaný projekt, kde sme úspešne získali NFP z ESF vo výške 

79.583,15 € a zo ŠR vo výške 9.362,72 €, čo spolu činí 88.945,87 €. 

Spolufinancovanie obcou je vo výške 4.681,36 €. Prostriedky boli určené na 

nákup modernej vyučovacej techniky, vyučovacích pomôcok, na 

zabezpečenie v škole vyuţívanej informačnej a komunikačnej technológie, 

na jazykové kurzy ţiakov a pedagógov a informatiku. Tento projekt sa začal 

realizovať na jeseň roku 2009 a bude trvať dva školské roky, ukončí sa v 

roku 2011. 

V roku 2009 bola pre obce vyhlásená výzva pod názvom „Elektroni-zácia 

školských kniţníc". Týmto projektom sme pre školskú knižnicu získali 

3.300,- €, k čomu sme z obecného rozpočtu prispeli iba 100,- €. 

 

 

 

 



 

Rozvoj územia 

 

Územný plán obce - po poldruharočnom plánovaní a verejných zhro-

maţdení s občanmi, kedy sa zapracovávali pripomienky k funkčnému 

vyuţitiu územia, sa vo februári 2008 obecným zastupiteľstvom schválil 

územný plán obce, ktorý vychádza najmä z ekologických limitov vyuţitia 

územia s akcentovaním ochrany a tvorby ţivotného prostredia, z funkčno-

prevádzkových a kompozično-priestorových rozvojových poţiadaviek na 

budúci rozvoj obce. Základná rozvojová koncepcia ÚPN rešpektuje 

rozvojové zámery regionálnej úrovne, vyplývajúce zo záväznej časti ÚPN 

Nitrianskeho kraja. Na spracovanie tohto dokumentu sme získali dotáciu ešte 

v predchádzajúcom volebnom období podaním projektu na bývalé 

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR. Z dotácie EÚ a štátnej 

dotácie sme získali takmer 15.000,- € (prvý úspešný projekt z dotácie EÚ), k 

čomu obec prispela z vlastných zdrojov 1.400,- €. Tento dokument má stále 

významnejšie miesto tak pri ţiadostiach o dotácie z prostriedkov EU, ako aj 

pri plánovaní výstavby, určuje funkčné vyuţitie územia. Napríklad aj určenie 

miesta na výstavbu novej čerpacej stanice bolo podmienené týmto dôleţitým 

dokumentom. 

 

Na opravu a údrţbu verejného osvetlenia obec ročne minula viac ako 

desaťtisíc korún, nakoľko v minulosti vybudovaná elektrická sieť a jej 

jednotlivé prvky sa časom opotrebovali a znehodnotili. Tak to bolo s 

rozvodňami, meračmi a prepínacími prvkami. Poţiadali sme o štátnu 

dotáciu, ale sme neuspeli, takţe sme museli pristúpiť k výmene resp. oprave 

spomínaných zariadení z vlastných zdrojov. Takto sme v rokoch 2007 a 

2008 na tento účel pouţili takmer 9.410,- €. Verejné osvetlenie aj naďalej 

vyţaduje rekonštrukciu nakoľko na mnohých miestach neposkytuje 

dostatočné osvetlenie, je neregulovateľné a vedenie je fyzicky opotrebené. 

Vypracovali sme technickú dokumentáciu a podali sme projekt na 

rekonštrukciu na získanie dotácie z EÚ a štátnej podpory. Vyhodnotenie 

projektu ešte nie je uzavreté. Na zabezpečenie bezpečného elektrického 

rozvodu a rekonštrukciu verejného osvetlenia v miestnom parku sme v 

rokoch 2008 a 2009 vynaloţili 8.150,-€. 

 

Rozšírenie plynovodu na ulici Na Sihoti v roku 2008 bolo dôleţité z 

dôvodu, ţe na nových stavebných pozemkoch vlastníci poţiadali o stavebné 

povolenie na výstavbu nových rodinných domov. K rozšíreniu plynovodu 



 

bolo potrebné vysporiadať obecný pozemok - uličnú časť a po následnom 

plánovaní a stavebnom povolení na jeseň roku 2008 a na jar roku 2009 sa 

realizovala výstavba rozšírenia uličného plynovodu. Všetky práce boli 

financované z obecného rozpočtu a výdavky činili takmer 15.590,- €. 

 

Ministerstvo hospodárstva na rozvoj cestovného ruchu a turizmu 18. augusta 

2008 vypísalo výzvu z nevyčerpaných prostriedkov v predchádzajúcich 

období. Projektovať a podať ţiadosť bolo moţné do 19. septembra 2008. 

Pod názvom „Reminiscencie Podzoboria - Rekonštrukcia 

mikroinfraštruktúry v obci Veľký Kýr" sme podali projekt na obnovu 

chodníkov ul. Hlavnej a ul. Paţiť. V tomto projekte sme boli úspešní a do 

konca novembra sme aj práce ukončili. Poskytnutá a vyčerpaná štátna 

dotácia činila 311.920,- €. Spoluŕinancovanie obce bolo na geodetické a 

projektovacie práce a na spísanie ţiadosti projektu v sume 64.060,- €. 

Podobným cieľom sme podali projekt aj toho roku na úpravu námestia, jeho 

osvetlenia, opravu a obnovu chodníkov na Apátskej ul., vybudovanie 

lavičiek a výsadbu zelene vrátane úpravy parku. Vyhodnotenie projektu 

neprebehlo. Miestne komunikácie v obci z času na čas potrebujú opravu, čo 

môţeme zabezpečiť iba objednávkou od niektorého podniku údrţby ciest. 

V posledných štyroch rokoch sme na tieto účely pouţili 22.550,- € okrem 

zimnej údrţby ciest. 

S údrţbou a prestavbou ţivotného prostredia súvisí náš ďalší projekt, ktorým 

by sme chceli skultúrniť separovaný zber domového odpadu. Cieľom 

projektu je nákup viacfunkčného traktora, prívesu a kontajnerov, výstavba 

garáţe a sociálnej budovy. Doposiaľ ani tento projekt nie je vyhodnotený. 

 

Obcou poskytované sluţby sú rôznorodé a snaţíme sa ich ešte rozširovať. 

Medzi našimi spoluobčanmi sú aj takí občania, ktorí z dôvodu zdravotného 

postihnutia majú problémy dostať sa do zdravotného strediska a na poštu 

napr. majú ťaţkosti s pohybom na schodoch resp. sa na nich ani nedokáţu 

pohybovať. Práve na ţiadosť týchto spoluobčanov, aby sme im pomohli pri 

vstupe na poštu a do zdravotníckych zariadení sme v roku 2009 vymenili 

vchodové dvere vo veľkom kultúrnom dome. Vybudovaním 

bezbariérového vstupu a namontovaním automatických dverí sme 

uľahčili vstup nielen pre postihnutých občanov, ale aj pre mamičky s malými 

deťmi a kaţdému, komu sa ľahšie kráča, keď nemusí ísť po schodoch. 

 



 

V  roku 2010 sme mali mimoriadne výdavky vo veľkom kultúrnom dome, 

keď technicky zlyhala elektroinštalácia v ambulancii všeobecného a zubného 

lekára. Výdavky na rekonštrukciu elektrického vedenia činili 2.340,- €. Túto 

opravu, aby sa nenarušila zdravotná starostlivosť o našich občanov, bolo 

potrebné previesť v čo najkratšom čase, čo sa aj podarilo v priebehu jedného 

týţdňa. 

 

Prevádzka veľkého kultúrneho domu však vyţaduje aj iné výdavky. Kotolňa 

a vykurovacie zariadenie nutne potrebujú rekonštrukciu. Na tieto práce 

sme dali vypracovať projekty ešte v roku 2008, ktoré sme pouţili na jeseň 

tohto roku a podali sme projekt na „Ekofond". Projekt je na posúdení, s 

rekonštrukciou by sme mohli začať v roku 2011. 

 

Kultúra a voľný čas 

 

Podporou na úseku kultúry a športu poznamenávam, ţe obec z roka na rok 

finančne podporuje v obci pôsobiace športové a ostatné spoločenské 

organizácie. Tieto svojou činnosťou spestria tradičné sviatky a kaţdodenný 

ţivot ostatných spoluobčanov. V mnohých prípadoch sa spoločenské 

organizácie podujmú na spoločné podujatia alebo spolupracujú s obcou na 

spoločnom podujatí. Okrem zauţívanej podpory na športové a kultúrne akcie 

v rokoch 2007 - 2010 bolo vynaloţených 16.900 €. Táto suma zahŕňa aj 

vystúpenie v kultúrnom parku v roku 2007, letný festival konaný pri 

príleţitosti 895. výročia prvej písomnej zmienky o obci v roku 2008, 

ochutnávku vín podzoborského regiónu v roku 2009 a adventné koncerty. 

Obec z roka na rok rozširuje kniţný fond nákupom nových kníh aj do 

obecnej kniţnice z vlastných zdrojov. V roku 2007 sa nám podarilo na tento 

účel minúť viac prostriedkov, nakoľko z ministerstva kultúry sme získali 

cestou projektu finančnú dotáciu na rozšírenie kniţníc vo výške 1000,- €. 

 

V novembri roku 2008 sme usporiadali nezvyčajnú oslavu, keď po od-

súhlasení obecným zastupiteľstvom boli pri príleţitosti 895. výročia prvej 

písomnej zmienky o našej obci slávnostne odovzdané vyznamenania 

navrhnutým občanom za dlhoročnú a obetavú prácu v kultúre a za 

zachovanie kultúrneho dedičstva obce. Pre rodáka našej obce, teraz uţ 

zosnulého p. Jozefa Szőkeho, ktorý sa podieľal na vydaní prvej Monografie 

o obci a taktieţ vo viacerých svojich dielach spomína svoju rodnú obec bolo 

priznané „Cestné občianstvo obce" za šírenie dobrého mena obce a 



 

obohatenie poznania čitateľov o svojej rodnej obci. „Obecné vyznamenanie 

in memoriam" bolo priznané pre Juraja Grófa za šírenie dobrého mena 

našej obce vo svete a za kultúrny rozvoj obce doma i v zahraničí, „Obecné 

vyznamenanie" za šírenie dobrého mena našej obce vo svete a za kultúrny 

rozvoj obce doma i v zahraničí bolo priznané pre teraz uţ neb. Dionýza 

Szabó, „Obecné vyznamenanie" za šírenie dobrého mena našej obce vo 

svete a za kul túrny rozvoj obce doma i v zahraničí bolo priznané pre 

PaedDr. Alexeja Száraza, „Obecné vyznamenanie" za šírenie dobrého 

mena obce vo svete a za kultúrny rozvoj obce získal spevokol MO 

Csemadoku. 

 

Povodne v r. 2010 

 

Popri kaţdodenných povinnostiach osud občas postaví občanov ako aj obec 

pred neočakávanú udalosť. Tak sa to stalo na jar t. r., keď počas výdatných 

daţďov sa natoľko zvýšila hladina podzemných vôd, ţe koncom mája a 

začiatkom júna vznikli veľké problémy z mnoţstva nahromadenej 

podzemnej aj daţďovej vody. Dňom 30. mája sa začali výdatné daţde a 

premoknutá pôda od zráţok uţ nedokázala vstrebávať vlahu. Dňa 31. mája 

sa na viacerých miestach v obci nazhromaţdilo mnoţstvo vody, ktoré 

odvodňovacie jarky nevedeli pohltiť a odviesť do rieky Nitry. Bolo potrebné 

rýchlo zasiahnuť a odčerpávať nahromadenú vodu z verejných priestranstiev 

strojmi a čerpadlami, ktoré boli v tom čase k dispozícii. V nasledujúcich 

dňoch sme sa pokúšali vysoko výkonnými čerpadlami odčerpávať vodu z ul. 

Paţiť, Hlavnej, z kriţovatky Cetínskej, Sv. Kelemena, Petófiho a 

Druţstevnej do rieky Nitry, čo bolo jediným východiskom v danej situácii. 

Tu by som sa chcel ešte raz poďakovať predovšetkým tým našim 

spoluobčanom, ktorí zapoţičali svoje čerpadlá, zavlaţovacie zariadenia a 

hadice a viac dní a nocí nezištne pomáhali pri odčerpávaní nahromadenej 

vody. Nie menšie zásluhy mali tí občania, ktorí počas záchranných prác 

nastúpili do sluţieb a pomáhali pri oprave a prevádzkovaní strojov. V prvý 

deň záchranných odčerpávacích prác vypomáhali aj členovia dobrovoľného 

hasičského zboru z Ivanky pri Nitre. Z viacerých domových pivníc sme 

odčerpávali a odváţali vodu fekálnym vozidlom, pričom nám boli 

nápomocní aj pracovníci miestneho poľnohospodárskeho druţstva. Na výzvu 

Obvodného úradu v Nových Zámkoch odboru CO sme v tých dňoch 

zhromaţďovali informácie o škodách pre Úrad vlády SR. O tom boli občania 

vyrozumení cestou miestneho rozhlasu. Tí občania, ktorí nahlásili škody na 



 

svojich príbytkoch boli Úradom vlády odškodnení. V obci sa v podstate táto 

problematika dotkla kaţdého. Predchádzať takýmto prípadom vieme 

obnovou odvodňovacích jarkov. Ţiaľ, na mnohých miestach existujúce jarky 

sú navozené zeminou, ba na niektorých miestach sú odvodňovacie jarky a 

nádrţe uţ zastavané rodinnými domami. Dovolili sme si to, lebo od 

poslednej povodne koncom 60-tych rokov, keď rieky Cetínka a Nitra sa 

„spojili" nebola nutnosť na zvod tak veľkého mnoţstva vody ako toho roku. 

Bol by som rád, keby resumé z tejto skutočnosti nebolo iba, aby obec 

obnovila odvodňovacie kanály, ale aby kaţdý z nás dbal na okolie svojho 

príbytku tak, aby nie len sám seba chránil pred vodou, ale aby nerobil škodu 

a starosti ostatným spoluobčanom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vážení občania Veľkého Kýra! 

 
Toto krátke vyhodnotenie nemôţe obsiahnuť v plnom rozsahu vyhodnotenie 

celej štvorročnej činnosti. Počas štvorročného obdobia v dôsledku 

hospodárskej krízy ktorá nútila samosprávy aby prehodnotili svoje rozpočty 

sa niektoré plány nedali zrealizovať. Toto sa dotklo aj našej obce. 

Neuskutočnili sme plánované kultúrne akcie, väčšiu údrţbu miestnych 

komunikácií, výmenu okien na starej budove obecného úradu a pod. Verím 

však, ţe aj napriek tomuto je vykonaných pozitívnych činností viac ako 

neuskutočnených plánov. 

 
Na záver mi dovoľte vysloviť poďakovanie členom obecného zastupiteľstva, 

pracovníkom obce a obecného úradu, všetkým zamestnancom školy s 

materskou školou, všetkým občanom, miestnym organizáciám, cirkevnej 

obci a podnikateľom, ţe boli nápomocní samospráve a poslancom a takto 

podporovali našu snahu v rozvoji obce, na úseku výstavby a v šírení dobrého 

mena našej obce. 

                         

 

                               

                         S úctou        

 

 

                                                                        Ladislav Kottlík  

                                                                           starosta obce                   
 

 
Vo Veľkom Kýre, november 2010 
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Tisztelt lakosok! 

 

Újra egy választási időszak befejezése előtt vagyunk, a helyi önkor-

mányzatok számára ér véget a 2007-2010-es választási időszak. Mint a 

község polgármestere, ezen füzetben próbálom összefoglalni az elvégzett 

önkormányzati munkát, melyet a képviselő-testülettel, a község 

intézményeivel: a hivatallal, az iskolával és az óvodával, valamint a 

községben működő szervezetekkel, vállalkozókkal és cégekkel, az 

egyházközösséggel, tehát Önökkel a lakosokkal, együttműködve voltunk 

képesek elvégezni, véghezvinni. 

Engedjék meg, hogy ezen alkalomból megköszönjem a bizalmukat, amellyel 

a 2006-os önkormányzati választásokon megtiszteltek és második ízben is 

településünk polgármesterévé választottak - köszönöm. 

Ezalatt a választási időszak alatt is igyekeztem úgy elegettenni az el-

várásoknak, hogy munkám községünk javára és lakosai megelégedésére 

váljék. Munkám során mindig falunk és lakosai érdekeit helyeztem előtérbe 

és azon voltam, hogy látható fejlesztést eszközöljek ki. Igyekeztem folytatni 

az előzőekben megkezdett kezdeményezéseket, befejezni az aktuális 

befektetéseket, projekteket, a testületen belül támogatást nyerni az újonnan 

kitűzött feladatok teljesítéséhez és az új lehetőségek kihasználásához. 

 

 

 

 



 

A község hivatalos jelképei 

 

A falu címere, pecsétje és zászlaja, amelyeket 2006-os 

év végéig használt a község és a hivatal, nem voltak a 

Szlovák Köztársaság Belügyminisztériuma Heraldikai 

jegyzékébe beiktatva, nem voltak „hivatalosítva". Ezen 

okból a 2007-es év elejétől nem volt szabad hivatalos 

okiraton feltüntetni vagy ábrázolni az ilyen pecsétet, 

címert vagy zászlót. Az addig használt címer elemei és 

azok színei nem voltak összeegyeztethetők az 

előírásokkal. A testület egyértelműen kinyilvánította, 

hogy legyen olyan címere községünknek, amely a 

leginkább hasonlít az előzőre. így született meg az új 

címer, mely zöld színű pajzs, azon az ezüst színű 

hullámzó folyóba aranyszínű malomkerék merül, melyet 

fentebb két oldalt egy-egy ezüst színű szőlőfürt kísér; 

ezeknek egy-egy aranyszínű levele a pajzs közepére 

nyúlik; mindezek tetejében aranyszínű íj látható aranyszí-

nű nyílvesszővel, melynek ezüstszínű hegye és tolla van. 

 

 

 

A pecsét közepén a címer van ábrázolva, körülötte két 

középponti körben a címer fölött „Obec Vel'ky Kyr" 

felirat olvasható; a címer alatt a pecsét számozása látható, 

amit kétoldalt 3-3 drb ötágú csillag kísér. 

 

 

 

A község zászlaja 8 sávból áll, melyek színei a címerben 

használt színek; fentről lefelé: zöld, sárga, zöld, sárga, 

fehér, zöld, fehér, zöld. 

 

 

 

 

 

 



 

Lakásfejlesztés 

 

A választási időszak első félévében fontos feladat volt az iskola mellett 

épülő két 6-lakásos bérház befejezése, átadása és a lakások bérbeadása. 

Ezek építését elsősorban azért vállalta el az önkormányzat, hogy fiatal 

családoknak teremtsünk lakáslehetőséget amíg megteremtik a sajátjukat, 

hogy „itthontartsuk" a nagykérieket. Még az előző választási időszakban 

nyertük a 198.240,- € támogatást az építésügyi és régiófejlesztési 

minisztériumtól és a 233.210,- € 30 évre szóló 1%-os kamatú kölcsönt az 

állami lakásfejlesztési alaptól. Az egész beruházás 526.600,- € volt, amiből 

95.150,- € volt a saját költségünk és ennek 62.600,- € része banki hitellel lett 

fedezve. Az első lakók 2007 májusa végén költözhettek be és vették 

használatba a lakásokat. Mivel falunk ezen területe ettől az időtől lakottá 

vált, nevet választottunk az utcának, Rózsa utca lett a neve. E tizenkettő 

háromszobás lakással sajnos nem tudtuk kielégíteni minden lakásigénylő 

kérését. Többen igényeltek volna kisebb lakásokat, ezért az idén ilyen 

lakóház terveit rendeltük meg. Hasonló külsejű, de három darab egy- és hat 

darab kétszobás lakás lesz benne és a Fő utcában álló bérház mellett akarjuk 

felépíttetni állami támogatásból és előnyös kölcsönből. A tervek szerint 2012 

nyarán foglalhatják majd el a házat az új bérlők. Az alapiskola és óvoda 

mellett álló négy lakásos bérház felújítására is meg vannak a tervek. Ezt a 

lakóházat szintén fel akarjuk újítani. 

 

Iskolaügy, felújítások 

 

A helyi oktatásügy már a második választási ciklusban tartozik az ön-

kormányzat hatáskörébe, melyen belül az e célra használt ingatlanok 

karbantartása és felújítása az egyik fontos feladat. Az 1964-ben megépült 

iskola épületei felújításra szorulnak. Ezen okból terveket készíttettünk még 

2004-ben az iskolánk épületeinek a felújítására és az A pavilon 

földszintjén az óvoda helységeinek a kialakítására, hogy EU-s és állami 

támogatásért pályázhassunk. A tervek készítése során figyelembe vettük, 

hogy egyre kevesebb az óvodába íratott gyermek és az iskolás diák, ezért 

úgy terveztettük az átalakítást, hogy az óvoda helyet kapjon az iskola 

épületében. Az akkori kezdeményezésünk sajnos nem volt sikeres. Az 

építésügyi és régiófejlesztési minisztérium az iskolaépületek felújítására a 

2007-ben újrakiírt felhívására újabb pályázatot készítettünk. Ennek a 

pályázati kiírásnak a megnövekedett érdeklődés miatt szigorúbbak lettek a 



 

feltételei, ezért az előző terveket nem tudtuk teljes mértékben felhasználni. A 

tervek átdolgozása után 2008 februárjában nyújtottuk be az új pályázatot az 

A pavilon felújítására és egyben az óvoda termeinek a kialakítására. Ennek 

az elbírálása szeptemberre lett befejezve, 700.787,86 € EÚ-s és állami 

támogatást nyertünk, ami mellé 36.883,58 € községi önköltséget kellett 

később biztosítani. Ezek után következett a közbeszerzések kiírása, melyek 

ellenőrzése és elfogadása 2009 augusztusában záródott le. A támogatás 

folyósításáról szóló minisztériumi szerződés megírása 2010 január 18-ig 

váratott magára. Ezután kezdhettünk hozzá a munkállatoknak. A kiadások 

teljes fedezetére 158.162,58 € banki kölcsönért kellett folyamodnunk. A 

felújítás és a hozzáépítés, az építkezésnek nem kedvező időjárás 

viszontagságai ellenére június végéig, határidőig be lettek fejezve és a 

berendezés beszerelése várt ránk az iskolai vakáció alatt. A felújított és 

bővített épületet július és augusztus hónapokban rendeztük be a segítőkész 

szülők, nagyszülők, iskolabarátok és az alkalmazottak segítségével. Az új 

iskolaévet az óvoda és az alsó tagozat már a felújított épületben kezdhette 

meg. Az óvoda teljesen modern berendezést, játékokat, tanszereket, 

bútorokat és játszóteret kapott, amely a gyermekek számára nagyon 

impozáns. 

 

Az iskolai épületek szennyvízelvezető rendszere több éve okozott gondot 

az iskolának. Ennek a felújítása nem volt része a nagy projektnek, de 

szükségét láttuk véghezvinni. Terveztetés után ezt is újonnan építtettük ki. 

Ezzel együtt kb. 83.000,- € saját többletkiadása volt a községnek az üsszes 

felújítás során. 

Az önkormányzat következő választási ciklusában az egyik programpont a 

többi épület felújítása is lehet. A véghezvitt projekttel minden mellett 

felszabadult az Apáti utcai óvodaépület is, melyet a legcélszerűbben az 

idősek számára lehetne felhasználni. A felhasználás formáját az igény szerint 

kell kiválasztani. 

Még a „nagy projekt" nem is volt elbírálva és 2008 tavaszán, a rossz 

időjárás, erős szelek és eső alkalmával megrongálódott az iskola B 

pavilonja tetőjének a felső szigetelése. A javítása nem várathatott, így saját 

forrásból kellett megoldani a problémát. Az új tetőszigetelés, a velejáró 

bádogozás és a villámhárító felújítása 27.820,- € kiadást jelentettek a 

községnek. 

 



 

A diákok sportolás iránti kedvének az erősítése érdekében az iskola 

udvarán műfüves kis sportpálya építését célozta meg az iskola a községgel 

együttműködve még az előző választási időszakban. Pályázat útján akartunk 

támogatást nyerni. A próbálkozásaink után 2007-ben a Pontis alapítvány 

által meghirdetett egyik pályázaton lettünk sikeresek. A község nevében 

pályáztunk és nyertünk kishíjján 10.000,-€-t, melyhez 5.763,44 € 

önköltséggel járultunk hozzá hogy a pálya megépüljön, minnél hamarabb a 

diákok rendelkezésére állhasson és akár egész nap igénybe legyen véve. 

Rövid időn belül el is készült a sportpálya. Az iskolai tanítás után 

bérbevehető - a bevételből az iskola a pálya karbantartását és bővítését 

fedezi. 

 

Az iskolaügyi minisztérium 2009-ben új tanszerek beszerzésére, modern 

tanítási módszerek bevezetésére, diákok és tanítóik számára tanfolyamok 

szervezésére, stb. lehetőséget nyújtó pályazatot hirdetett meg EÚ-s források 

és állami támogatás kihasználásával. Ezen kiírás alapján pályázatot 

dolgoztattunk ki modern tanszerek és segédeszközök, az iskolában 

használatos információs és komunikációs technológiák beszerzésére, 

diákok és tanítók számára informatikai és nyelvtanfolyamok szervezésére. 

Ez a pályázatunk szintén sikeres lett, 88.945,87 € EÚ-s és állami támogatást 

nyertünk, amelyhez a községnek 4.681,36 € önköltséggel kell hozzájárulnia. 

Ez a projekt 2009 őszén indult és két iskolaéven át tart, majd 2011-ben zárul 

le. Október végéig 67.276,00 €-t merítettünk a támogatásból, ami mellett 

3.363,80 € önköltséget fizettünk ki. 

 

Az „Iskolai könyvtárak elektronizációja" címen az iskola és a község 

számára egy újabb pályázati lehetőség adódott 2009-ben. A község nevében 

pályáztunk és az iskolánk könyvtára számára 3.300,- € támogatási forrást 

sikerült szereznünk, ami mellé csak 100,- € önköltséget kellett 

hozzátennünk. 

 

A község feladatai messze nem merülnek ki a fentebb említett iskolaügyi 

feladatokkal, amelyeken túl a többi lakosságot érintő szolgáltatásaink szintén 

sok odafigyelést és anyagi fedezetet igényelnek. 

 

 

 

 



 

Területfejlesztés 

 

A község területfejlesztési terve másfél éves mérnöki tervezés és lakossági 

egyeztetések után 2008 februárjában lett határozatba foglalva és elfogadva a 

képviselő-testületben. Ezen fontos dokumentum elkészítéséhez anyagi 

forrást nyertünk. Az akkori építésügyi és régiófejlesztési minisztérium által 

kiírt EU-s pályázaton voltunk sikeresek még az előző választási időszakban. 

Az EU-s és állami támogatás kishíjján 15.000,- €-t tett ki (az első elnyert 

EU-s támogatásunk), amihez 1.400,- €-val járult hozzá a község. Ezen 

területfejlesztési tervnek egyre fontosabb szerepe van akár az EU-s 

pályázatokon való részvételkor, akár építkezési befektetések tervezésénél. A 

községnek ezen fontos dokumentuma határozza meg többek között 

mindennemű építkezés esetén a terület felhasználásának a módját, új 

utcahelyeket jelöl meg bel- és kültelkeken, területet jelöl ki az elsőosztályú 

64-es út településen kívüli szakaszának, stb. Ennek a tervnek a fontosságát a 

magántőkéből épülő benzinkút helyének a kiválasztása nagyon jól jelzi, 

mivel a község, a telektulajdonos és a befektetők szándéka a terv alapján 

összeegyeztethető lett. Az új benzinkút szolgáltatást nyújt majd lakosainknak 

és mivel a község területén lesz, adóbevételt is biztosít. Hiányoznak a 

községünk területén az olyan típusú beruházások, melyek bevételi forrást 

biztosítanának, munkahelyet teremtenének és egyben a lakosok számára 

szolgáltatást is nyújtanának. A területfejlesztési tervünk az ilyen 

befektetéseknek hivatott teret és területet kínálni.  

 

A közvilágtás rendszerének karbantartására évente több tízezer koronát 

szokott a község fordítani, mivel a régebben kiépített rendszer és annak 

egyes elemei az idő múlásával elavulnak és tönkremennek. így volt ez a 

rendszer áramelosztó-, mérő- és átkapcsoló egységeivel is. Mivel más forrás 

nem volt elérhető, saját költségvetésből kényszerültünk az említett elemeket 

felújítani vagy kicserélni. így 2007-ben és 2008-ban kishíjján 9.410,- €-t 

fordítottunk erre a célra. A közvilágítás rendszere még ezután is felújításra 

szorul, mert sok helyütt nem biztosít kellő fényt, nem reguláiható a rendszer 

és a vezeték hálózata is elavult. Műszaki tervet készíttettünk a felújításra és 

pályázatot írattunk ilyencélú EÚ-s és állami támogatás megszerzésére. A 

pályázatunk kiértékelése még nem zajlott le. A parkban is a villanyáram 

hálózat biztonságossátételére és a kivilágítás rekonstrukciójára 2008-ban és 

2009-ben összesen 8.150,- €-t fordítottunk. 



 

A Sziget-utcai gázvezeték bővítése 2008-ban szükségszerűvé lett, amikor 

az ott lévő telkeken a tulajdonosok családiházak építését tervezték és 

engedélyeztetésüket kérték. A vezeték bővítésének megtervezéséhez 

tisztázni kellett a községi telket - az utcarészt, majd a tervezés és 

engedélyeztetés után következett annak megépítése 2008 őszén és 2009 

tavaszán. Ezt saját forrásból finanszírozta a község, a kiadások kishíjján 

15.590,- € voltak. 

 

A gazdasági minisztérium 2008 augusztus 18-án pályázatot hirdetett az 

idegenforgalom és turizmus fejlesztése céljából az előző pályázási 

időszakból visszamaradott EU-s források felhasználására. Tervezni és 

pályázni szeptember 19-ig lehetett. A benyújtott pályázatunk a Fő utca és a 

Gyep utca járdáinak a felújítását tartalmazta. Sikeresen pályáztunk és 

november végéig be is fejeztük a munkákat. Az elnyert és kimerített EU-s és 

állami támogatás 311.920,- €-t tett ki. A község kiadásai mérnöki munkákra 

és terveztetésre, a pályázat megírattatásá-ra és az önköltséggel való 

hozzájárulás 64.060,- €-t tettek ki. Hasonló céllal pályáztunk az idén is 

közterületek felújítása céljából. Ezen pályázat a Szent János tér felújítását, 

annak esti megvilágítását, az Apáti utca járdájának a felújítását, 

pihenőpadok, zöldövezetek kialakítását és a park rendezését tartalmazza. 

Ennek a kiértékelése még nem zajlott le. 

 

A község útjai időről-időre kisebb-nagyobb javításokra szorulnak, amit csak 

megrendelni tudunk valamelyik közutakat karbantartó vállalatnál. Az utolsó 

négy évben ilyen célra 22.550,- €-t költöttünk a téli karbantartáson kívül. 

 

Életkörnyezetünk karbantartásával és alakításával függ össze egy másik 

pályázatunk is, amellyel a választékos hulladékgyűjtést szeretnénk 

kulturáltabbá tenni és fejleszteni. Többfunkciós traktor, utánfutó és 

konténerek vásárlása, garázs és szociális helységek építése a pályázat célja. 

Ezen pályázatunk is a kiértékelésre vár. 

 

A község által biztosított és nyújtott szolgáltatások sokoldalúak, igyekszünk 

odafigyelni ezek megtartására és fejlesztésére. Vannak a lakosaink között 

mozgássérült emberek is, akiknek sok középületbe a bejárás nem lehetséges 

mert pl. a lépcsőn nehezen vagy végképp nem tudnak közlekedni. Éppen 

néhányuk kérését figyelembevéve, hogy megkönnyítsük számukra a bejárást 

a postára és az orvosi rendelőbe, 2009-ben átalakítottuk a nagykultúrház 



 

alagsorának a bejáratát. A lejtős lejáró és az önműködő ajtó lehetővé teszik 

nem csak az ő számukra az akadálymentes bejutást, hanem a babakocsit toló 

kismamáknak is és mindenkinek, aki könnyebben közlekedik ha nem 

lépcsőn kell mennie. 

Az egézségügyi központot illetően 2010-ben egy tervenkívüli, 2.340,-€-os 

kiadásra kényszerültünk, amikor a körzeti orvos és fogorvos rendelőinek 

helységeiben tönkrement a villanyvezeték. Ennek a javítását, hogy az általuk 

a lakosainknak nyújtott szolgáltatások továbbra is biztosítva legyenek, rövid 

időn belül kellett megoldani, ami egy hét lefolyása alatt sikerült is. 

 

A nagykultúrház működtetése az említett kiadásokon kívül mást is igényel. 

A fűtőház és a fűtőrendszer újításra szorulnak mivel az idővel elavult 

kazánok hatásfoka egyre gyengül és a fűtőtestek és vezetékek helyenkénk 

cserére szorulnak. Ezek felújítására tervet készíttettünk még 2008-ban, 

melyet felhasználva ez év őszén pályázatot nyújtottunk be az „Ekofond" alap 

ilyen célú támogatási kiírása alapján. A pályázatunk elbírálás alatt van, 

várhatóan 201 l-ben lehet majd hozzálátni a felújításhoz. 

 

Kultúra és kikapcsolódás 

 

A kultúra és a sport támogatása területén történő kiadásokat szám-bavéve 

említem meg, hogy a község évről-évre támogatja a faluban működő 

szervezeteket. Ezek tevékenységükkel színesítik tagjaik és a többi lakosok 

mindennapjait és hagyományos ünnepeit. Sok esetben szervezeteink 

egymással vagy a községgel összefogva közös programok szervezését is 

elvállalják. A nekik nyújtott támogatásokon kívül a község által szervezett 

kulturális és sport rendezvényekre 2007 és 2010 között 16.900,- €-t 

költöttünk. Ez esetben a 2007-es kultúrpar-ki „Napba öltözött királylány" c. 

rockopera előadására, a 2008-ban a községet első ízben említő királyi okirat 

895. évfordulója alkalmából rendezett nyári fesztiválra, a 2009-es zoboralji 

borkóstolóra és az ádventi koncertekre szánt kiadásokra gondoltam. A 

községi könyvtár könyveit is évről-évre bővítjük saját költségvetésből. 2007-

ben tudtunk ilyen célra többet költeni, mivel a kultúrmi-nisztérium egyik 

pályázatán nyertünk a könyvtárak bővítésére szánt támogatásból 1000,-€-t. 

A 2008-as év novemberében egy szokatlan rendezvényt szerveztünk, amikor 

a képviselő-testület által előzőleg megítélt Nagykér Község Díszpolgára cím, 

in memóriám Nagykér Község Érdemrendje cím és Nagykér Község 

Érdemrendje címek ünnepélyes átadására került sor. 



 

A település életében betöltött szerepéért és a kultúra területén kifejtett 

munkájáért In memóriám Nagykér Község Érdemrendje címet kapott Gróf 

György, Nagykér Község Érdemrendje címet kaptak PaedDr. Száraz Elek és 

elhunyt Szabó Dénes, alkotómunkájáért és településünk hírnevének 

terjesztése területén kifejtett tevékenységéért Nagykér Község Díszpolgára 

címet kapott a falunkból származó Szőke József író, aki azóta szintén 

elhunyt és a hagyományőrzés és a kultúra terjesztése területén kifejtett 

munkájáért Nagykér Község Érdemrendje címet kapott a Csemadok 

Nagykéri Helyi szervezetének énekkara. 

 

A 2010-es vízkárok 

 

A mindennapi teendők mellett időnként váratlan feladatokat állít a sors 

lakosaink és önkormányzatunk elé. Ilyen volt az idei csapadékos tavasz 

alkalmával magassá vált talajvízszint és a május végi és június eleji sok eső 

alkalmával összegyűlt vizek okozta probléma. A május 30-i kiadós eső 

alkalmával az előzőleg már telítődött talaj nem győzte elnyelni a lezúduló 

vizet. Május 31-én a faluban több helyen nagy, összefüggő vízfelületek 

jelentek meg. Az árkok nem győzték a felgyülemlő vizet a Nyitra folyóba 

elvezetni. Hirtelen szükséges lett szivattyúzni a rendelkezésünkre álló 

gépekkel és utat csinálni az egyre gyülemlő víznek. A következő napokban a 

Gyep utcában, a Fő utca és Cétényi utca kereszteződésében, a Szt. Kelemen 

utcában, a Petőfi utcában és a Szövetkezet utcában váltakozva nagy 

teljesítményű szivattyúkkal próbáltuk a vizet a folyóba juttatni, mert csak 

annak láttuk értelmét ha a területünkről az elfolyik. Itt szeretném újra 

megköszönni elsősorban azon lakosainknak a segítségét, akik a 

tulajdonukban levő szivattyúkat, öntözőberendezéseket és tömlőket a 

rendelkezésünkre bocsájtották, illetve a gépeket működtették több napon és 

éjjel keresztül. Nem kisebb érdemei voltak azoknak a személyeknek sem a 

mentési munkák során, akik vállalták a szolgálatot a gépek kezelésénél vagy 

javításánál. A szivattyúzás első napján a Nyitraivánkai önkéntes tűzoltók is 

segítségünkre voltak. Több ház pincéjéből gépkocsival szállítottuk el a 

kiszivattyúzott vizet, amiben a helyi földműves szövetkezet is besegített. A 

károk enyhítése céljából az Érsekújvári Körzeti hivatal civilvédelmi osztálya 

felhívása alapján ezekben a napokban adatgyűjtést is végeztünk a 

kormányhivatal számára. Erről a községi hangosbemondón voltak értesítve a 

lakosok. Azok a családok, amelyek az ingatlanjaikban keletkezett kárukat 

bejelentették a hivatalban, kárpótlásban részesültek. 



 

A faluban valójában mindannyiunkat érintett ez a probléma, melynek a 

jövőbeli elkerülése minden bizonnyal az esővizet elvezető árkok fe-

lújításában van. Sajnos sok helyen ezeket betöltöttük és néhol a vízgyűjtő 

gödrök helyét be is építettük. Megengedhettük ezt magunknak, mert az 

utolsó alkalom óta, amikor a hatvanas évek végén a Cétényke és a Nyitra 

folyók „összeértek" nem volt ilyen szükség az összegy-ülemlő vizek 

elvezetésére mint az idén. Örülnék ha a konzekvencia ezen történtekből az 

lenne, hogy rendezzük mindannyian úgy ingatlanjaink körül a terepet és az 

utcát, hogy ne csak magunkat védjük a víztől, de másoknak sem okozzunk 

vele gondot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tisztelt nagykériek! 

 

Az előzőekben leírtak egész teljességében nem foglalhatják össze a négyéves 

ökormányzati munkát. A négy év folyamán voltak dolgok, melyek háttérbe 

szorultak a gazdasági válság miatt, amely arra kényszerítette az 

önkormányzatokat, hogy átértékeljék költségvetéseiket. Ez érintette 

községünket is. Nem került sor kulturális eseményekre, nagyobb terjedelmű 

útfelújításokra, nem cseréltük ki a hivatal öreg épületén az ablakokat, stb. 

Bízom benne, hogy ezek ellenére több a pozitívan értékelhető elvégzett 

munka mint a hiányosság. 

 

Az összefoglaló végén köszönetem szeretném kifejezni a képviselőtestület 

tagjainak, a község és a hivatal alkalmazottjainak, az alapiskola és az óvoda 

minden alkalmazottjának, az összes lakosnak, helyi szervezeteknek és 

egyházközösségünknek, a vállakozóknak, hogy segítségére voltak 

önkormányzatunknak, a képviselőtestületnek és így támogatták 

igyekezetünket falunk fejlesztése és építése területén és hagyományaink 

megőrzésében.                         

 

                               

                         Tisztelettel  

 

                                                                                    

                                                                   Kottlík László 
                                                                      Polgármester 

 

 

Nagykér, 2010 novembere 
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