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Časopis občanov obce Veľký Kýr

Vážení spoluobčania! Končí sa komunálne obdobie 2014 -2018
a je mojou povinnosťou Vám všetkým urobiť odpočet mojej práce
a práce obecnej samosprávy vo Veľkom Kýre. Vy zhodnotíte, či to
bolo v norme, nad rámec, či ste spokojní... Veľa užitočných vecí sa
v obci urobilo, zrekonštruovalo a ďalšie projekty sa naštartovali.
Doťahovať sa budú nasledujúce roky. Záleží od nás všetkých, ako
sa bude dariť v ich realizáciách. /čítajte od str.2
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Vážení
spoluobčania,

Investičné aktivity, rekonštrukcie a projekty v obci
K dátumu prevzatia úradu (15.12.2014) bol stav
bežných účtov obce vo výške
15.749,02 €, po odpočítaní
trojmesačných odstupných 3
bývalých pracovníkov a bývalého starostu obce vo výške
13.296 € sme začínali so sumou 2.453 €. K tomuto dňu
činila suma neuhradených
faktúr vo výške 36.281 eur,
pričom nebolo preúčtovaných
19.793 € na chod materskej
školy a taktiež boli minuté
uložené zábezpeky nájomcov
bytových domov vo výške
29.031 €. Neskolaudovanie 3
roky nedokončeného bytového domu bývalým vedením
nás stálo ďalších 12.115 €
prostredníctvom zadržanej
kolaudačnej raty (z tohto
dôvodu bude mať obec navýšené aj celkové splátky úveru
počas 30-ročného splácania
o 22.593 €), úrad sa preberal
v histórii našej obce prvý
krát s dlžobami vo výške mínus 97.220 eur. Okrem toho
nemala obec od roku 2012
schválený rozpočet - fungovala v rozpočtovom provizóriu,
kedy je zo zákona zákaz poskytovania transférov. Napriek
tomu bol počas týchto 2 rokov
Telovýchovnej jednote Veľký
Kýr poskytnutý transfér vo
výške 99.421 €. Táto suma
do dnešného dňa nie je bývalým starostom a bývalým
predsedom futbalového klubu
v jednej osobe vyúčtovaná,
a to aj napriek podanému
trestnému oznámeniu na
Okresnú prokuratúru. Skolaudovanie rozostavaného
bytového domu s 9 bytmi 19.
marca 2015 považujem za
veľký úspech, pretože bývalé
vedenie nedokázalo túto stavbu uviesť do prevádzky od
septembra 2013.
Obnovil sa vozový park obce:
po prevzatí úradu sa zistilo, že
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platné osvedčenie o technickom stave chýbalo u traktora
(4 roky neplatné STK), Škody
Octavie (vyše 1 r.), autobusu
a traktorového prívesu. Tieto
nedostatky boli odstránené;
odpredala sa montážna plošina, nefunkčné smetiarske
vozidlo aj nákladný automobil
LIAZ a nefunkčné hasičské
auto Š 1203 bolo darované
Poľnohospodárskemu múzeu v Nitre. Zakúpil sa novší
autobus Karosa 736, veľký
traktorový príves, z rozpočtu
obce sa zakúpil nový traktor
CLAAS s čelným nakladačom,
aj nový 9-miestny automobil
Citroen Jumpy a od Ministerstva vnútra SR sme v r. 2015
dostali nové hasičské vozidlo
Iveco Daily.
Životné prostredie – Okrem
bežnej starostlivosti o verejnú zeleň sme sa každoročne
snažili ochrániť dvojfázovým
postrekom našu jedinečnú,
100-ročnú gaštanovú alej proti ploskáčikovi pagaštanovému. Z dôvodu odstránenia 10
rokov pretrvávajúceho nezákonného doplácania obce na

likvidáciu komunálneho odpadu sme boli nútení pristúpiť
k nepopulárnemu, ale nevyhnutnému zvýšeniu poplatku
za odvoz komunálneho odpadu a uzatvorili sme zmluvy
na likvidáciu komunálneho

odpadu a ostatných zložiek
triedeného odpadu. Za účelom skvalitnenia separovaného zberu sme do domácností
zakúpili žlté zberné nádoby
na zber plastového odpadu.
Z dotácie Environmentálneho

Nové 9 miestne vozidlo Citroen Jumpy

Zakúpil sa aj nový traktor CLAAS

Získané dotácie počas uplynulého volebného obdobia (2014-2018)
Poskytovateľ dotácie
Ministerstvo školstva SR prostredníctvom
Okresného úradu Nitra
Nitriansky samosprávny kraj - r. 2016

Výška dotácie / €
20.000,00
1.200,00

Účel dotácie
Výmena okien ZŠ - južná strana
Kultúra, šport

VÚC Nitra r. 2017

1.950,00

Kultúra, šport, cestovný ruch

VÚC Nitra r. 2018

4.510,00

Kultúra, šport, cestovný ruch

Ministerstva životného prostredia SR

371.950,60

Zberný dvor Veľký Kýr

Environmentálny fond

17.459,78

Odstránenie nelegálnej skládky odpadov

Ministerstvo financií SR

13.500,00

Oprava balkóna veľkého kultúrneho
domu

Ministerstvo financií SR

8.000,00

Ministerstvo školstva SR

47.712,00

Výmena okien B pavilónu

VÚC Nitra prostredníctvom MAS
Cedron-Nitrava

1.200,00

Oprava sochy sv. Štefana

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. Budapest

1.600,00

Úprava okolia pamätníka padlých
hrdinov na novom cintoríne

Zakrytie odvodňovacieho kanála a vytvorenie parkoviska pri starom cintoríne

Okresný úrad Nitra

10.000,00

Kamerový systém obce

Ministerstvo financií SR

13.500,00

Oprava fasády domu smútku

Dobrovoľná požiarna ochrana, 2017, 2018

6.000,00

Rozšírenie techniky DHZ

Európska banka pre obnovu a rozvoj prostredníctvom Slovseff

5.823,70

Grant za úsporu emisií CO2 pri obnove
verejného osvetlenia

Ministerstvo životného prostredia SR
Získané dotácie SPOLU:

179.997,05

Rekonštrukcia jedálne ZŠ s MŠ

704.403,13 EUR = 21.220.848,69 Sk
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fondu sme odstránili nelegálnu skládku odpadov z Malého
Kýru a pomocou nenávratného finančného príspevku
Ministerstva životného prostredia SR sme vybudovali
zberný dvor odpadov s povolením na jeho prevádzkovanie.
V roku 2017 sme zrealizovali
modernizáciu sústavy vyše
40-ročného verejného osvetlenia obce, v rámci ktorej
sa vymenili všetky svetlá za
úsporné s technológiou LED.
Nakoľko sme touto modernizáciou vykázali šetrnosť voči
životnému prostrediu, bola
nám Európskou bankou pre
obnovu a rozvoj prostredníctvom SLOVSEFF schválená
dotácia vo výške 5.823,70 eur.
V r. 2018 sa skolaudoval verejný vodovod na ul. Železničná
vybudovaný minulý rok, pričom na realizáciu čaká ešte
II. etapa - uloženie verejného
vodovodného potrubia na ul.
Sv. Kelemena, na ktoré taktiež
vlastníme stavebné povolenie
a projekt je zahrnutý do realizačného plánu vodárenskej
spoločnosti.
V areáli kultúrneho parku
sme vybudovali novú prístupovú cestu; priestory sme
skultúrnili osadením dvoch
prístreškov so sedením a zriadili sme tu aj fitness park a
workout ihrisko. Pre najmenších sme v priebehu tohto

Vnútorné priestory domu smútku po modernizácii
Vnútorné priestory domu
smútku pred rekonštrukciou

Výmena okien obecného domu smútku

Nová fasáda domu smútku

Nové verejné osvetlenie
a kamerový systém

Vonkajšie workout a fitness ihrisko
roka rozšírili toto obľúbené
ihrisko o nové lezecké prvky
z agátového dreva.

Zberný dvor Kačín predtým...

a po ukončení projektu.

V areáli nového cintorína
sme vysadili nové okrasné
stromy; pomocou dotácie sme
skrášlili okolie pamätníka
padlých hrdinov I. a II. sv.
vojny, opravili sme zvonicu
a zrekonštruovali sme budovu domu smútku zvnútra aj
zvonka. V r. 2017 sme pomocou dotácie získanej prostredníctvom MAS Cedron Nitrava
obnovili sochu sv. Štefana a
v lete 2018 sme z rozpočtu
obce zrekonštruovali sochu
sv. Jána Nepomuckého na
hlavnom námestí obce. Na
starom cintoríne sme rozšírili
prístrešok kaplnky, vybudovalo sa nové oplotenie cintorína; zakrytím odvodňovacieho
kanála sme vytvorili parko-

vacie miesta pre návštevníkov a kvôli lepšej orientácií
cudzích návštevníkov boli na
oboch cintorínoch osadené
informačné tabule hrobových
miest.
Počas volebného obdobia
sa vo veľkom kultúrnom
dome postupne vykonali
rôzne úpravy: vymaľovalo sa
schodisko vedúce do obecnej
knižnice a uložila sa tu nová
dlažba namiesto poškodeného
linolea; vymaľoval sa vestibul
a klub dôchodcov, ktoré dostali aj nové záclony; na vonkajšie schody sa uložila protišmyková dlažba a vybudoval
sa bezbariérový prístup do
budovy. Nová dlažba sa uložila aj na schodisko za pódiom
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Pôvodné oplotenie starého cintorína...

Zrekonštruovaný plot starého cintorína

Plot starého cintorína – zakrytím odvodňovacieho kanála sme získali parkovacie miesta
a zrekonštruovali sa tu zadné
sprchy a sociálne zariadenia
kult. domu. Vo veľkej sále
boli prečalúnené poškodené
kožené dvere, prelakovali sa
parkety a pódium; vymenili sa
zamatové tieniace závesy veľkej sály a do sály a klubu dôchodcov boli zakúpené nové
stoly. V zútulnenom vestibule
sme zriadili fotogalériu zo
spoločenského a kultúrneho
života obce. Pomocou dotácie
MF SR sa opravil poškodený
vonkajší balkón kultúrneho
domu. Z vlastných prostriedkov sa na celej budove vymenili vyše 40 ročné poškodené
drevené okná a vchodové
dvere za nové plastové. Celková suma týchto investícií bola
vo výške vyše 52.000 eur.

V malom kultúrnom dome
boli prelakované parkety, premaľované vnútorné a vonkajšie okná a dvere, vymaľované
všetky vnútorné priestory
budovy. Na tohtoročné folklórne dni sme stihli opraviť
aj vonkajšie pódium v zadnej
časti budovy.
V budove obecného úradu

sa zrealizovalo ozvučenie
zasadacej miestnosti; zmodernizovali sa zastaralé priestory
obradnej siene, chodby
a vnútorného schodiska.
Po 19 rokoch užívania
prístavby obecného
úradu sme zabezpečili
jej kolaudáciu a zapísanie do majetku obce.

Opravený balkón
po rekonštrukcii

Pôvodný balkón kultúrneho domu...
Obecný majetok sme
rozšírili o nové pozemky zakúpením
nehnuteľností o celkovej výmere 11.119 m2
na ulici Hlavná, v areáli
Kačína a na ulici Novo-

Zadné schody kult. domu pred a po rekonštrukcii

zámocká.
Základná škola
Z dotácie Ministerstva školstva SR prostredníctvom Krajského školského úradu v Nitre
vo výške 20 000 € sa vymenili
okná a dvere južnej časti B pavilónu ZŠ a ďalšia časť dotácie
vo výške 47.712 eur sa využila
na výmenu ostatných 50-ročných okien ZŠ. Finančne sme
podporili zriadenie dopravného ihriska materskej školy
a vybudovanie chodníka ZŠ
zo zámkovej dlažby. Modernizáciu chlapčenských a dievčenských sociálnych zariadení
B pavilónu sme financovali
taktiež z vlastného rozpočtu
vo výške 42.000 eur. V r. 2018

nám bola Ministerstvom ŽP
SR schválená dotácia na zníženie energetických nárokov
50-ročnej jedálne základnej
školy s MŠ - rekonštrukčné
práce sa začnú po ukončení

Prelakované parkety veľkej sály a javiska
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Opravené pódium za malým kultúrnym domom

Vymenené okná veľkého kultúrneho domu

vybudovaním prístavby
administratívnych formalít
kážok, ktoré sa vyskytli pri
(byty, škôlka, škola) vo Veľk jestvujúcej MŠ, čím by sme
zmluvy o NFP ešte koncom
realizácii plánovanej opravy
kom Kýre
dokázali tento problém vyrietohto roka.
chodníka od čerpacej stanice
Dlhé roky chátrajúcu budovu
V budove futbalového klubu na Novozámockej ulici, pre4-bytového domu pri ZŠ, kto- šiť. Financovanie tejto investície plánujeme riešiť prostredboli zrekonštruované všetky
bieha vydanie územného korá poskytne domov mladým
vnútorné priestory:
zakúpil sa nový nábytok, zmodernizovali sa šatne a sprchy.
Z rozpočtu obce sa
vykonala regenerácia
trávnika a závlahového systému a na
Ozvučenie zasadacej miestnosti
Úprava obradnej siene
údržbu trávnika sa
zakúpila štvorkolesová kosačka.
Rekonštrukcia
miestnych komunikácií: V roku 2016
sme spevnili asfaltom vyše 4 300 m2
plochy: zrekonštruovala sa ulica Jókaiho
Finančne sme podporili projekt
a Školská, vytúženej
Vymenené okná B pavilónu ZŠ
dopravného ihriska MŠ
asfaltovej cesty sa
dočkali aj obyvatelia
ulice Gaštanová a krátkej vnútornej ulice Novozámocká.
V r. 2017 sa spevnilo asfaltom
1277 m2 plochy: dostala tak
asfaltový povrch ulica Na
Sihoti a odjazdová cesta z nového cintorína, opravila sa aj
prístupová cesta areálu nového cintorína. V r. 2018 bola
Sociálne zariadenie ZŠ pred...
a po modernizácii
opravená MK ulice Hlboká
cesta (2 200 m2) a okrem toho
níctvom dotácie zapojením
sa každoročne opravovali aj
nania a stavebného povolenia, rodinám, sme zrekonštruosa do výzvy Ministerstva
výtlky. Z dôvodu zabezpečečiže na budúci rok sa aj tento
vali pomocou úveru vo výške
pôdohospodárstva a rozvoja
nia bezpečnej premávky popri investičný zámer bude môcť
160 000 eur.
vidieka SR. Každoročne sme
Žiaľ, v roku 2018 sme nedoštátnej ceste I/64 sme v r. 2018 realizovať. Pomocou dotácie
rodičom novorodencov pona prevenciu kriminality sme
kázali z kapacitných dôvozriadili nový označený prevybudovali kamerový systém dov umiestniť do MŠ 28 detí, skytli vecný a finančný dar,
chod pre chodcov na Nitriančím sme sa snažili podporiť
obce, ďalšie kamery nám dopreto sa v súčasnosti pripraskej ulici, v rôznych častiach
pôrodnosť našej obce.
vuje projektová dokumentáobce boli osadené aj dopravné dala súkromná firma.
Starostlivosť o mladé rodiny cia na rozšírenie priestorov
zrkadlá. Po odstránení pre-
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Odjazdová cesta nového cintorína a Hlboká cesta

asfaltovanie na ulici Gaštanová

Budova 4-bytovky pred rekonštrukciou...

bytovka po rekonštrukcii (2018)

Spoločensko-kultúrny život
v našej obci.
Počas volebného obdobia sme
z obecného rozpočtu poskytli
našim spoločenským organizáciám, spolkom a združeniam nenávratnú dotáciu na
ich činnosť v celkovej výške
101.580 eur, pričom všetky poskytnuté transféry
boli do posledného centu
vyúčtované. V r. 2016 sa
obnovila aj činnosť Dobrovoľného hasičského
zboru obce. Spoločenský
život obce sme v tomto
volebnom období rozšírili o niekoľko nových
podujatí:
Od roku 2015 každoročne organizujeme spoločné
uvítanie novorodencov do
života obce, pričom rodičom
novorodencov okrem vecného daru poskytujeme aj
finančný príspevok. Ďalším
novým podujatím je koštovka

zabíjačkových špecialít pre
občanov obce a spoločná
oslava okrúhlych životných
jubileí seniorov obce (65,
70,75.80,85-ročných a viac)
so zábavným programom.
Obecný deň organizujeme
každoročne ku dňu sv. Anny,

nostiach
Pri organizovaní
podujatí sa každoročne aktivizujú organizácie
a združenia,
ktoré organizujú
vlastné podu-

Miestne hody

Spoločná oslava jubilantov
kedy sa konajú koncerty a
vystúpenia známych umelcov
a organizujú sa sprievodné
podujatia pre deti a dospelých.
Súdržnosť a pomoc občanov
pri obecných sviatkoch, sláv-

Vianočné trhy 2017

nie je ľahostajné ich okolie a poriadok v obci,
z času na čas organizujú
pre svojich členov a sympatizantov aj brigády na
skrášľovanie vybraných
častí obce. Atmosféra na
týchto akciách je veľmi
dobrá, výsledok šikovných rúk je viditeľný
a dobrovoľné brigády
majú aj výchovný charakter. Škoda len, že väčšina
ľahostajných občanov sa
nad týmito aktivitami iba
pousmeje.
Nezabúdame ani na
šport v obci
Dlhé roky bolo v obci
zvykom, že predsedom

jatia alebo svojimi aktivitami
prispievajú do programu
obecných slávností. Naše organizácie vzájomne spolupracujú aj pri získavaní dotácií
na organizovanie rôznych
podujatí. Združenia, ktorým

futbalového klubu bol starosta
obce, avšak po komunálnych
voľbách som ako novozvolená
starostka túto funkciu neprijala. Niektorí neprajníci veštili
koniec kýrskeho futbalu, vinu

Stavanie mája a zapálenie prvomájovej vatry
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Investovali sme aj do regenerácie trávnika FC
za problémy v rámci klubu
chceli zvaliť na iného. Po prekonaní počiatočných ťažkostí sa stanovili nové pravidlá
financovania, vzniklo nové
vedenie klubu, ktoré ku
koncu poslednej sezóny priviedlo mužstvo dospelých do
V. ligy! Veľmi dobre sa darí
aj dorastencom a prípravkárom. Po dlhých rokoch má
FC Veľký Kýr znova svojich
sponzorov, ktorí finančne
podporujú fungovanie klubu
a nedeľňajšie futbalové zápasy

rov
Seniorov našej obce združuje
Klub dôchodcov a Jednota
dôchodcov, preto sme sa
snažili finančne podporovať
fungovanie oboch združení
a poskytovať im autobus na
organizovanie spoločných
výletov. Seniorom nad 70 rokov obec prispieva finančnou
čiastkou na obedy, ktoré im
do ich domácností bezplatne
roznášajú zamestnanci obce
a znova sme zaviedli obdarovanie dôchodcov nad 70

Žatevný veniec od dôchodcov zdobil budovu nášho úradu
navštevuje rekordný počet
fanúšikov. Miestna organizácia šachového klubu reprezentuje obec taktiež veľmi dobre
a obec podporuje aj činnosť
hokejbalového klubu. Za účelom vylákania čím viac detí
a mládeže z izieb do prírody,
sme v priebehu volebného
obdobia zriadili v kultúrnom parku nový fitness park
a workout ihrisko, ktoré sme
rozšírili o lezecké prvky pre
našich najmenších.
Starostlivosť o našich senio-

rokov vianočnou nákupnou
poukážkou.
Aká je súčasná situácie
v obci a úroveň nášho života?
Z pohľadu starostky obce
hodnotím život našej obce
pozitívne: väčšina spoločenských organizácií a samotných občanov vníma spoločne dosiahnuté výsledky veľmi
pozitívne, ale vyše 3000 obyvateľom sa celkom vyhovieť
každému nedá. Anonymne
zverejňované články na FB

sa počas uplynulých štyroch
rokov vždy postarali o rozruch v obci; autor sa nelenil
vymýšľaním nepravdivých
článkov, ktoré mali ublížiť
hlavne mojej osobe. Škoda
len, že autor týchto osočujúcich článkov nemá toľko odvahy, aby sa pod svoje klamstvá podpísal. Takíto ľudia sa
snažia o to, aby umelo vyvolávali neexistujúce konflikty
na národnostne zmiešanom
území a kazili snahy ostatných
o utužovanie lepších medziľudských vzťahov. Práve toto
je totiž cieľom všetkých našich
obecných aktivít, veď väčšinu
nášho voľného času prežijeme
v našej obci. Každý by sa mal
preto usilovať o to, aby sme
spoločne prežitý čas strávili
v čo najlepších podmienkach
a v priateľskom prostredí. K
dosiahnutiu komfortnejšieho
života našej obce sa dá zrealizovať veľa investičných plánov
alebo spoločných aktivít, ale
tieto ciele dosiahneme iba sú-

by bolo potrebné pokračovať.
Taktiež sa čaká na ukončenie
vybudovania verejného vodovodu na ul. Sv. Kelemena, na
ktoré máme platné stavebné
povolenie a projekt je zahrnutý do realizačného plánu
Zsl. vodárenskej spoločnosti.
Rekonštrukcia chodníka na
Novozámockej ulici je po
prekonaní rôznych prekážok
v štádiu povoľovacieho procesu a taktiež je pripravená
projektová dokumentácia na
vybudovanie soc. zariadení
areálu kultúrneho parku. Prioritou je však vybudovanie
prístavby k jestvujúcej materskej škole, aby boli uspokojení všetci žiadatelia o MŠ.
Túto investíciu som pôvodne
plánovala uskutočniť z úspor
minulých rokov, ktoré sú
uložené na rezervnom fonde
obce, ale v lete t. r. sme sa
zapojili do výzvy vyhlásenej
Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR,
ktorá je orientovaná na roz-

spoločne pripravený oltár na sviatok Božieho Tela
držnosťou, vzájomnou úctou a
kompromisom.
Ako sa bude uberať obec
ďalej?
V rámci MAS Cedron – Nitrava máme podaný projektový
zámer na modernizáciu autobusových zastávok a označenie obce orientačnými
prvkami. Tento projekt by
sa mal realizovať na budúci
rok. Okrem toho je podaný a
zatiaľ nevyhodnotený projekt
modernizácie budovy obecného úradu, v realizácií ktorého

šírenie kapacít MŠ. Dovtedy,
pokiaľ nebudeme mať vlastnú
čistiareň odpadových vôd
a kanalizáciu, bude potrebné
investovať aj do rozšírenia
spoločnej ČOV v Černíku.
Ako vždy a všade, od finančných možností obce bude aj
v budúcnosti závisieť napr.
oprava fasády kultúrneho
domu, ZŠ, telocvične, aj
chátrajúcich nehnuteľností
bývalých materských škôlok....
Dôležitejšie sú však morálne
hodnoty, ktoré nás nič nestoja,
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ale druhého človeka dokážu
veľmi potešiť. Buďme preto
súdržní a tolerantní, aby sme
v prospech obce dokázali
uskutočniť čím viac rozvojových plánov.
Vážení občania, aj z tohto
miesta by som sa na konci
volebného obdobia 20142018 rada poďakovala
mojim spolupracovníkom a
zamestnancom obce za ich
odvedenú prácu, poslancom
OZ za konštruktívne uzne-

senia a zo srdca ďakujem aj
našim združeniam, spolkom,
organizáciám, jednotlivcom
a externým spolupracovníkom a firmám, ktorí mi počas
uplynulých štyroch rokov
pomohli a akýmkoľvek spôsobom podporili moju prácu.
Je veľa rozvojových zámerov,
ktoré sa dajú v budúcnosti v
prospech obce ešte uskutočniť, preto je dôležité, aby sa
budúce obecné zastupiteľstvo
skladalo z poslancov, ktorí

už v obci niečo dokázali,
budúcemu starostovi obce
budú nápomocní a budú
mať schopnosť spájať, nie
rozdeľovať občanov a verejnú mienku. Od výsledku
nastávajúcich komunálnych
volieb bude závisieť ďalšie
smerovanie obce, preto pôjde
10. novembra 2018 o vážne
rozhodnutie. Nedopusťte, aby
bolo vedenie obce zložené
z osôb, ktoré v minulosti už
našej obci finančne uškodili

a spôsobili hanbu. Pozývam
všetkých občanov k volebným
urnám, aby sa zúčastnili
komunálnych volieb v čo najväčšom počte. Dajte svoj hlas
tým, ktorí Vás nesklamali,
ktorí sú aktívni, pracovití,
nielen silní rečami. Ja ďakujem všetkým za podporu
a dôveru.
S úctou
Ing. Judita Valašková,
starostka obce Veľký Kýr

Spoločenská kronika obce Veľký Kýr
október 2017 – september 2018
NARODILI SA

Andrasko Attila, Dengová Dorota, Malý Artur, Opačitá Tamara, Kalúzová Kristína, Depeš Ján, Valaška Markus, Vereš Dominik,
Krizsan Sebastian, Kišev Adam, Kottlík Andrej, Száraz Matyas, Major Daniel, Rampašková Dorota,
Straňáková Melisa, Slovák Samuel, Danóci Matias, Chomiščák Martin, Kimová Rebeka, Cimerman Tobias, Kővágó Levente,
Szárazová Karolina, Sklenárová Karin, Prcin Juraj

UZAVRELI MANŽELSTVO

Valaška Martin, Ing. – Jeck Erika, Mgr., Gašparík Karol, Ing. – Popadičová Marianna, Ing., Kišev Marek – Strážovská Monika,
Finta Juraj – Dojcsánová Emília, Ing., Kovács Roderik – Szárazová Bianka,
Lörincz Zoltán – Balková Margaréta, Sobota Marek – Bottlíková Marcela, Jakubis Marek – Andrášiková Jana, Ing.,
Lőrincz Michael – Mikleová Edita, Tóth Zoltán – Szárazová Brigita, Mgr., Kővágó Zoltán – Kováčiková Katarína,
Ing. , Szolár Patrik – Verešová Johana, Kotúček Marek – Žitná Viktória, Bolfa Erik – Poláková Andrea, Ing.,
Száraz Daniel – Gulková Dominika, Banás Boris – Kreitšová Aneta, Ing., Sendrei Tibor – Szénásiová Mária,
Száraz Daniel Bc. – Baloghová Eleonóra, Bacho Adrián - Pardupová Jana, Mgr., Dobosi Tomáš, Mgr. – Lőrinczová Viktória,
Keresteš Gabriel, Ing. – Neumannová Daniela, Bc., Bognár Bálint – Malúchová Kristína,
Ing., Kelemen Richard – Nyáriová Tatiana, Baňár Roland – Paukejová Michaela, Prešinský Daniel, Mgr. – Šándorová Klaudia, Mgr.

OPUSTILI NÁS

Zsemlová Mária - 68, Pindúrová Valéria - 80, Machatová Helena - 77, Straňák Tibor - 64, Lörinczová Mária - 85,
Hovančeková Helena - 54, Čeri Gejza - 95, Pintér Jozef - 78, Malý Ladislav - 67, Lőrinczová Alžbeta - 81,
Szládecseková Helena - 89, Ácsová Mária - 59, Ďurčanský Igor - 82, Szárazová Regina - 78, Pintér Arpád - 95, Valaška Štefan - 91,
Machatová Margita - 92, Dragúň Milan - 60, Sládečeková Emília - 87, Szárazová Margita - 92,
Sládeček František - 89, Gedai Pavol - 59, Voržáčková Helena - 73, Štefáneková Silvia - 45, Javorčíková Irena - 87, Gedai Jozef - 59,
Cimerman Koloman - 84, Takáč Ladislav - 66, Vereš Ján - 66, Szibilla Vojtech - 63, Križan Štefan - 47, Vančíková Gizella - 77,
Bubla Milan - 73, Kóňa Štefan - 60, Vanko Jozef - 86, Kántorová Mária - 68, Mihalíková Gizela - 85, Čeri Teodor - 71,
Gedaiová Helena - 59, Száraz Pavel - 81, Szárazová Gizela - 80

Náš Kýrnik..., časopis občanov obce Veľký Kýr, vychádza 2x ročne,
registrované Ministerstvom kultúry SR pod EV 5450/16, ISSN 2585-7134,
vydáva - obec Veľký Kýr, Nám. sv. Jána 1, 941 07 Veľký Kýr, telefón: +421 915 200 801, email: starostka@velkykyr.sk,
IČO: 00309109. Redakcia časopisu: Ing. Judita Valašková, starostka obce – predsedníčka redakčnej rady
Informácie z obecného úradu: Gabriela Dubická, fotografické služby: Daniel Száraz.
Mgr. Alena Jaššová, promovaná žurnalistka – odborná mediálna poradkyňa a dozor pri komplexnom
zostavení obsahu a kreatívny tvorca časopisu, šéfredaktorka a majiteľka Vydavateľstva „HELENA“, so sídlom v Šali, IČO: 34644237.
Grafika: Peter Orbán - Zoxó Press. ROČNÍK III., číslo DRUHÉ/október 2018, ďalšie číslo vyjde v apríli 2019.
Časopis vychádza v náklade 1000 ks, plnofarebne. Nepredajné.

Nagykér infó

III. ÉVFOLYAM

2. szám/OKTÓBER 2018

Nagykér lakosainak lapja

Kedves lakosok! A 2014-2018-as választási időszak a végéhez
közeledik, így kötelességemnek tartom, hogy összegezzem
munkám eredményét a nagykéri hivatal élén. Önökre vár
a feledat, hogy eldöntsék, elég volt-e, több volt, mint amit
vártak, elégedettek-e... Sok hasznos munkát elvégeztünk,
kijavítottunk és néhány új aktivitást is elindítottunk, amelyek
az elkövetkező időszakban lesznek befejezve. Csak rajtunk
múlik, milyen sikeres lesz ezen tervek kivitelezése. / lásd. 2. oldaltól
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Invesztíciók, rekonstrukciók
és véghezvitt projektek
2014. december 15.-hez a község folyószámláin összesen
15.749,02 euró volt, amely
a 3 önszántából felmondott
alkalmazott és a volt polgármester lelépőinek (13.296 €)
kifizetése után 2.453 euróra
csökkent. Ugyanehhez a dátumhoz a fizetetlen számlák
összértéke 36.281 eurót tett ki,
ezenkívül tartozás volt felhalmozva az óvoda fenntartására
megszabott átutaláson 19.793
euró értékben és a bérlakások
bérlőinek zálogba helyezett
számlájáról is el volt költve
29.031 euró. Mivel az előző
polgármester a 9 lakásos bérházat 3 év után sem volt képes
beüzemelni, büntetés súlytotta a községet 12.115 euró
értékben (ugyanezen oból
a következő 30 évben 22.593
euróval megnő a bérlakásokra
felvett kölcsön összege is). A
hivatal a község történelmében először került átvételre
adósággal: mínusz 97.220
euró összegben. Ezenkívül
a községnek 2012-es év óta
nem volt törvényesen elfogadott költségvetése – úgynevezett kötségvetési provizóriumban működött és ilyenkor
tilos a dotációk folyósítása.
Ennek ellenére a 2 év alatt
a Futballklub 99.421 eurós
dotációban részesült, amellyel
a mai napig nem számolt el
a volt polgármester és futballklub elnöke egy személyben
annak ellenére, hogy bűnvádi
beadvány is folyamatban van
a járási ügyészségen. A 9 lakásos bérház hivatalos beüzemelését 2015. március 19-én
sikernek könyvelem el.
A község autóparkja – a hivatal átvétele után derült ki,
hogy a község tulajdonában
lévő traktornak 4 éve lejárt
a műszaki engedélye, a Š
Octavia személygépkocsinak
1 éve, és nem volt műszaki
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engedélye az autóbusznak és
a traktor pótkocsijának sem.
Ezeket a hibákat sorra eltávolítottuk, értékesítettük a javíthatatlan emelőkocsit, a régi
szemeteskocsit, LIAZ típusú
tehergépkocsit, valamint a Š
1203-as tűzoltóautót a Nyitra-i Szlovák mezőgazdasági
múzeumnak ajándékoztuk.
Vásároltunk újabb típusú
autóbuszt, 9 tonnás pótkocsit
a traktorhoz, vásároltunk egy
teljesen új CLAAS típusú
emelővel ellátott multifunkciós traktort, vadonatúj 9 személyes Citren JUMPY autót és
a Szlovák Belügyminisztérium
jóvoltából 2015-ben kapott
a község egy új Iveco Daily
tüzoltóautót is.
Környzetvédelem – a közterületekről való gondoskodás mellett minden évben
igyekeztünk 2 fázisú permetezéssel megmenteni a lombozatot támadó kártevőktől
a község centrumában levő
100 éves gesztenyefasort,
ugyanis hasonló szépséggel
kevés község büszkélkedhet.
A falu több, mint 10 éve törvényellenes és ráfizetéssel

működtetett hulladékgazdálkodásán kénytelenek voltunk
javítani egy népszerűtlen,
de elkerülhetetlen szemétdíj
emeléssel, majd érvényesen
leszerződtettük a pályázatban
nyertes hulladékszállító vállalatot és a háztartásokba sárga
konténereket vásároltunk
a műanyag hulladék gyűjtésére. Az environmentális fond
által nyert pályázatból eltávolíttattunk egy illegális szemétlerakatot Kiskér területéről és
a Környezetvédelmi minisztérium támogatásával gyűjtőudvart építettünk a Kacsín
területén, amelyre a 2018-as
évben hivatalos engedélyt szereztünk. 2017-ben lecseréltük

a község 40 éves közvilágítását
és ezzel a modernizálással
a környezetvédelem területén
kimutatott gazdaságosabb
világításért az Európai fejlesztési és újítási bank 5.823,70
eurós jutalomdotációban
részesítette községünket. Ebben az évben volt beüzemelve
a Vasúti utcában a tavaly
megépített vízvezeték, a Szt.
Kelemen utcai vízvezeték
szintén építkezési engedéllyel
rendelkezik és a kiépítése be
van sorolva az érsekújvári
vízgazdálkodási vállalat kivitelezési tervébe.
A kultúrpark jobb megközelítése végett új bejáratot
építettünk; a pihenni vágyók

Új tűzoltóautót kaptunk
a Belügyminisztérium támogatásából

A 2014-2018 választási időszakban megszerzett támogatások:
Megszerzett támogatások
Iskolaügyi minisztérium

Támogatás
összege / €
20.000,00

Dotáció célja
Alapiskola – a nyugati szárny ablakcseréje a B pavilonban

Nyitra Megye Önkormányzata r. 2016

1.200,00

Kultúra, šport

Nyitra megye önkormányzata 2017

1.950,00

kultúra, sport, idegenforgalom

4.510,00

Kultúra, sport, idegenforgalom

Nyitra megye önkormányzata 2018
Szl. Környezetvédelmi minisztérium

371.950,60

Environmentális fond

17.459,78

Environmentális fond

13.500,00

Szlovák pénzügyminisztérium

8.000,00

Kacsíni gyűjtőudvar
illegális szemétlerakat eltávolítása
kultúrház balkonjának javítása
öreg temető parkolóinak létesítése

Iskolaügyi minisztérium

47.712,00

Cedron-Nitrava HACS

1.200,00

alapiskola ablak- és ajtócsere
szt. István szobor renoválása és lefedése

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. Budapest

1.600,00

új temető világháborús emlékművének
kijavítása

Járási hivatal Nitra-Belügyminisztérium

10.000,00

Pénzügyminisztérium

13.500,00

Kamerarendszer kiépítése
ravatalozó homlokzatának kijavítása

Önkéntes tűzoltószövetség 2017,2018

6.000,00

önkéntes tűzoltószervezet felszereltsége

Európai fejlesztési és újítási bank

5.823,70

Grant a közvilágítás cseréjén elért emiszsziós megtakarításért

Szl. környezetvédelmi minisztérium
Támogatások összértéke:

179.997,05

alapiskola étkezdéjének átépítése

704.403,13 EUR = 21.220.848,69 Sk
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A kultúrpark új fitnessparkja

A temető útja és a Bethlen Gábor
alapból felújított emlékmű
részére 2 db pihenőalkalmatosságot alakítottunk ki
a játszótér területén, valamint
új fitnessz – és workout parkot létesítettünk itt, amelyet
kisgyermekek számára fából
készült mászókákkal egészítettünk ki ez év folyamán.
Az új temetőbe díszfákat és
virágágyasokat telepítettünk
és kijavítottuk a lélekharang
korhadó pilléreit. A meglévő
elesettek emlékművét kibővítettük egy I. világháborúban
elesettek névsorával és a Bethlen Gábor alapítványtól nyert
pályázat segítségével sikerült
látványosabbá tennünk az
emlékművet és környékét

és pihenőzónája

Ravatalozó felújított homlokzata (2018)

és 2018-ban modernizáltuk
a ravatalozó épületének homlokzatát is.

Községünk területén sok
szakrális emlékmű található,
amelyek időről – időre javí-

Felújított szt. János szobor

Felújított szt. István szobor

Képgaléria a kultúrház előcsarnokában

tásra is szorulnak. A 2017-es
évben a Cedron Nitrava Helyi
akciócsoport által nyert pá-

Kijavított lélekharang
az új temetőben

Újralakkozott parketták, új asztalok és függönyök

4

Nagykér infó

A nagy terem újrakárpitozott ajtói

A nagytrem megrongált eredeti ajtói

Kijavított külső lépcső

A nagy kultúrház zuhanyzója felújítás előtt és után
Nagy kultúrház eredeti megrongált lépcsője

és a kijavított lépcsőfeljáró
lyázatból sikerült lefednünk
és felújítanunk a templom
melletti Szt. István szobrot,
majd 2018-ban saját költségvetésből újítottattuk fel a főtéren találahtó Nepomuki Szt.
János szobrát. Falunk főterén
elhelyeztünk egy információs
táblát is, amelyet a Nyitrai
Megyei Hivatal támogatásából
fedeztünk a hivatalos községi
hirdetőtáblát pedig törvény
szerint áthelyeztük a községi
hivatal épülete mellé.
A 4 éves választási időszakban igyekeztünk a nagy
kultúrházban folyamatosan
javítgatni az épület minőségén: kifestettük a könyvtárba vezető lépcsőházat és
a megrongált linóleum helyett
csempét raktunk; kifestettük

és új függönyökkel láttuk el az
előcsarnokot és a nyugdíjasklubot; megjavíttattuk a zongorát; a kultúrház bejáratát
csúszásmentes csempével
burkoltuk és kialakítottunk
egy akadálymentes feljárót is.
Újracsempéztük a pódium
mögötti lépcsőfeljárót, valamint a hátsó zuhanyzóhely-

séget és szociális helységet is.
A kultúrház nagytermének
mindhárom megrongált bejárati ajtaját újrakárpitoztattuk,
újralakkoztuk a nagyterem
parkettjét és a pódiumot;
kicseréltük a nagyterem szakadozott sötétítő függönyeit
és lecseréltük a nagyterem és
nyugdíjasklub 37 leamortizált

A közsésgi hivatal felújított folyosója

asztalát. A kultúrház előcsarokában képgalériát hoztunk
létre községünk elmúlt kulturális és társadalmi életéből.
A Szl. pénzügyminisztérium
támogatásából rendbehoztuk a kultúrház felső külső
balkonját, amely időközben
életveszélyesen omladozott
és saját költségen lecseréltük
a kultúrház összes faablakát
korszerűbb műanyag ablakra
és ajtóra. A nagy kultúrházba
invesztált beruházás összértéke így hozzávetőlegesen
52.244 eurót tett ki.
A kis kultúrházban is végrehajtottuk a parketták újralakkozását, kifestettük a belső
tereket, átfestettük az összes
ajtót és ablakot és újrabetonoztuk a kultúrház mögötti
pódiumot.
A községi hivatal üléstermében mikrofonos hangosítást
szereltünk be, felújítottuk
a lépcsőházat, valamint a hivatal esketőtermét is modernizáltuk. A községi hivatalhoz
hozzáépített új épületet 19
évi használat után sikerült
hivatalosan beüzemelni és
beíratni a falu tulajdonába.
A község ingatlan- tulajdonát
gyarapíttuk további 11.119 m2
új területtel, amelyet ingatlanvásárlással értünk el a Fő
utcában, a Kacsín területén és
az Ujvári utcán.
A 2016-os évben felújítottuk
a ravatalozó belső tereit, le-

Nagykéri népviseletek
a hivatalban
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cseréltük az épület ablakait és
2018-ban a Pénzügyminisztériumtól szerzett támogatás
segítségével új külső burkolatot kapott az épület.
Az öreg temetőben kiszélesítettük a kápolna fedett
területét, lecseréltük a temető
kerítését és a vízelvezető árok
letakarásával parkolóhelyeket
létesítettünk a temetőlátogatók számára. Mindkét
temetőben információs táblát
helyeztünk el a sírhelyek feltérképezéséről.
Alapiskola
Az iskolaügyi minisztériumból folyósított támogatás
segítségével lecseréltük az
alapiskola B pavilonjának
nyugati ablakait 20. 000 euró
értékben, a támogatás másik
részében pedig 47.712 €-ért

Eredeti kápolna

Kiszélesített kápolna az öreg temetőben

Információs tábla a sírhelyekről mindkét temető területén
a Szlovák Környezetvédelmi
minisztériummal az alapiskola és óvoda 50 éves étkezdéjé-

a nagyterem és felújítottuk az
öltözőket és zuhanyzót. A község költségvetéséből fizettük

korszerűsítését, a karbantaratásra pedig 4 kerekű kaszálógépet vásároltunk. A klubon
belüli kezdetleges probléFelújítottuk az alapiskola szociális helységeit
Az iskola felújított fiú-és lánymosdói
mák leküzdése után a falu
A csapata bekerült az V.
ligába, az ificsapat és a kicsik
között is óriási az érdeklődés a futball iránt. Hosszú
évek után a futballklubnak
újra hivatalos szponzorai
vannak, akik támogatják
a futballklub működését.
Közutak karbantartása
A 2016-os évben 4.300
m2 utat aszfaltoztunk le:
felújítottuk a Jókai utcát
és végre aszfaltos úthoz jutottak a Gesztenye utca és
Az alapiskola B pavilonjának
a belső Ujvári utca lakosai
Támogattuk az alapiskola járdájának megépítését
ablakcseréje támogatásból
is. 2017-ben 1277 m2 út volt
megjavítva: portalanítva
lecseréltük az épület többi 50
volt az utolsó utca is a köznek felújítására kapott támoa focipálya területének regeéves ablakát és ajtaját, amelyek gatásról és a felújítás még az
nerálását és az öntözőrendszer ségben (a Sziget utca vasút
már hivatalosan is életveszéidei év végén el is kezdődik.
lyesnek voltak nyilvánítva.
A helyi futballklub épületéPénzbeli támogatást nyújtotben szintén modernizálásra
tunk az óvoda közlekedési
került sor: új bútort kapott
játszóterének kivitelezésére
és az iskola térköves járdájának megépítésére.
Ebben az évben sikerült
saját költségvetésből modernizálnunk a B pavilon
fiú és lányos mosdóit
42.000 euró értékben és
Információs tábla
szintén a 2018-as évben
Temető
útjának
kijavítása
Sziget
utca
szurkozása
a
CEDRON-tagságról
írtuk alá a szerződést
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Falunapi pillanat 2015

Hivatalosan az újszülőttek névadóján

menti része), leburkoltattuk
az új temetőbe vezető utat és
a temető lejáróját és 2018-ban
felújítottuk a Cserda út 2200
m2-ét. Az I/64-es főút melleti
biztonságosabb közlekedés
érdekében a 2018-as évben új
kijelölt gyalogos átjárót létesítettünk. A tervezett Ujvári
utcai járda kijaítása a külömböző nehézségek ellenére már
engedélyzve.
Fiatal családok támogatása
(lakások, iskola, óvoda)
A fiatal családok lakásproblémáján a hosszú éveken át
elhagyatott 4 lakásos bérház
épületének felújításával próbáltunk javítani, így ebben az
évben 4 fiatal család költözhetett be a bérházba. Sajnos
a 2018-as évben helyhiány
végett 28 kisgyermeket nem
tudtunk az óvodában elhelyezni, így folyamatban van
egy projektdokumentáció
elkészítése, amely alapul fog
szolgálni az óvoda kibővítésére. A beruházást pályázati
forrásból kívánjuk fedezni.
Újdonságként vezettük be az
újszülöttek szüleinek pénzbeli
támogatását és megajándéko-

zását egy közös névadó keretén belül. Az alapiskolában ez
év nyarán sikerült felújítani
az elavult 50 éves toaletteket
és ez év végén elkezdhetjük
az iskola elavult éttermének
felújítását is, amelyre pályázati forrást nyertünk.
A község közéleti és kulturális élete
Az elmúlt 4 évben költségvetésünkből vissza nem térítendő dotációval támogattuk
a község szervezeteinek és
érdekcsoportjainak működését 101.580 eurós összértékben, ezekkel a dotációkkal a
támogatottak az utolsó centig
elszámoltak. 2016-ban újraszerveződött az Önkéntes
tűzoltószervezet és a közösségi életbe bevezettünk néhány
új rendezvényt is: minden
évben megünnepeljük az
újszülöttek közös névadóját, farsangban disznótoros
ínyencségek kóstolásával
várjuk lakosainkat és a jubiláns nyugdíjasoknak közös
ünnepség keretén belül szórakoztató müsort szervezünk.
A hagyományos falunapot
minden évben Szt. Anna

Pénzbeli támogatást nyújtottunk a hokipályához

Nyugdíjas jubilánsok megünneplése

tiszteletére szerveztük meg,
kicsik és felnőttek számára
igyekeztünk hazai és külföldi
fellépők műsorával színesebbé
tenni a falunapi programot.
Összefogás a közös
programoknál

Sok aktív szervezetünk saját
rendezvényt szervez vagy
aktivitásával hozzájárul a falunap programjához. Néhány
szervezet közös projekt szervezésével is igyekszik dotációt
szerezni tervezett programjaik

Közösen készítettük és díszítettük fel az ádventi koszorút is

Nagykér infó
megvalósításához.
Szerencsére vannak
a községben olyan
aktív szervezetek is,
amelyek számára
fontos a környezetükről való gondoskodás, így tagjaik
részére időről-időre
önkéntes brigádmunkát szerveznek.
Ezen akcióknak
nevelő jellege is van,
mindig jó hangulatúak, és az ügyes
kezek eredménye
látványos. Sajnos,
a legtöbb járókelő
csak megmosolyogja
ezeket a közös brigádokat.
Nem feledkezünk
meg a községi
sportról sem
Hosszú évekig
falunkban az volt
a szokás, hogy a falu polgármestere volt a futballklub
elnöke is egy személyben.
Mint újdonsült polgármester,
ezt a funkciót elutasítottam,
így sokan a nagykéri futball
végét jósolták, a futballklub
belső problémáit megpróbálták másra hárítani. A kezdeti
nehézségek elhárítása után
a futballklub fenntartásának
érdekében új szabályokat
állítottunk fel és az új vezetőség mindent elkövetett,
hogy a nagykéri foci újra
a topon legyen. Csapataink
minden kategóriában jól
szerepelnek, a sportklubnak
hosszú idő után újra szponzorai vannak, akik anyagilag
is hozzájárulnak a klub támogatásához és a vasárnapi
meccseket rekord mennyiségű
szurkoló látogatja. A helyi
sakkozók klubja is magas
szinten képviseli falunkat és
a község támogatásban részesíti a hokejbal iránt érdeklődő
fiatal játékosokat is. Annak
érdekében, hogy minél több
fiatalt és gyereket kicsalogassunk a természetbe, tavaly

A kis kultúrház 80. születésnapját ünnepeltük 2017-ben

kültéri fitnessz - és tornateret
létesítettünk a kultúrparkban,
amelyet idén kicsiknek szánt
mászókkal egészítettünk ki és
fedett ülőkéket létesítettünk itt
a pihenni vágyók részére.
Idősekről való gondoskodás
Falunk nyudgíjasait két nyugdíjasklub tömöríti, amelyek
működését pénzbeli támogatással segítettük és tervezett
kirándulásaikhoz biztosítottunk néhány buszköltséget.
A 70 éven felüli nyugdíjasoknak továbbra is hozzáfizetünk
az ebédhez, amelyet a község
munkásai visznek ingyenesen
az otthonaikba. Újra viszszahoztuk a 70 éven felüli
nyugdíjasok karácsonyi megajándékozását pénzutalvány
formájában.
Az aktuális élet és életszínvonal községünkben
Mint jelenlegi polgármester,
a falu társadalmi életét pozitívan értékelem: a lakosok
többsége is pozitívan vélekedik az elért eredményekről,
de sajnos 3000 lakos igényeit
kielgíteni elképzelhetetlen.
Az elmúlt 4 évben kilétét
inkognitóban tartó személy

igyekezett az internetes közösségi oldalakon folyamatosan
kitalált hírekkel ártani főleg az
én személyemnek. Sajnos, ez
a személy 4 év elteltével sem
talált elég bátorságot ahhoz,
hogy hazugságai alá aláírja
magát, mivel így leleplezné
saját butaságát. A célja feltehetőleg az, hogy nemzetiségileg
vegyes községünkben feszültséget keltsen és rombolja
a közösségépítő szellemet.
Ez a célja ugyanis minden
községi rendezvényünknek,
ugyanis szabadidőnk nagy
részét szülőfalunkban töltjük,
így igyekeznünk kellene, hogy
a közösen eltöltött időt minél
jobb körülmények között
éljük meg. A falufejlesztéshez
sok tervet és aktivitást valósíthatunk meg a jövőben, de ezeket véleményem szerint csak
közös összefogással, egymás
iránti tisztelettel és kompromisszummal érhetjük el.
A község jövőbeli iránya
A Cedron - Nitrava helyi
akciócsoportnál folyamatban
van a községi buszmegállók
felújítására és információs
táblák elhelyezésére irányuló
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projektünk, amelynek a kivitelezése
a jövő évre esedékes.
Ezenkívül van egy
el nem bírált beadott pályázatunk
a községi hivatal régi
épületének energiatakarékos felújítására,
amelynek a kivitelezését folytatni érdemes és megvalósításra vár a Szt. Kelemen
utca vízvezetékének
megépítése, amelyre
megvan már az engedély és a realizációja
be van iktatva a vízgazdálkodási vállalat
kivitelezési tervébe.
A sok nehézség leküzdése után folyamatban van már az
Ujvári utca benzinkút
felőli járdája felújításának az engedélyeztetése és rendelkezünk egy
kidolgozott projektdokumentációval a kultúrpark szociális
helységeinek megépítésére.
Elsőbbséget kell hogy élvezzen viszont az óvoda bővítése,
hogy minden kérvényező szülő igényeit ki tudjuk elégíteni.
Ezt a beruházást az elmúlt
évek megspórolt bevételéből
kívántam kivitelezni, viszont
idén nyáron bekapcsolódtunk
a Mezőgazdasági és vidékfejlesztési minisztérium által
kiírt pályázati felhívás alapján
egy óvodabővítési dotációs
programba. Amíg nem lesz
a községnek saját szennyvízcsatornája, szükséges lesz
beuházni a Csornok-i közös
szennyvíztisztító-állomás
bővítésébe is. Mint mindenhol
máshol, nálunk is a pénzügyi
helyzettől fog a jövőben függeni pl. a nagy kultúrház és az
alapiskola tornaterme homlokzatának kijavítása vagy
a régi óvodák megüresedett
épületeinek értelmes kihasználása. Az anyagiaknál viszont
sokkal fontosabbak a morális
értékek, amelyek pénzbe nem
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kerülnek, viszont a másik
embernek nagy örömet tudnak szerezni. Fontos ezért
faluszinten is az összefogás és
az egymáshoz való alkalmazkodás.
Utószó a lakosokhoz
Tisztelt lakosok, a 2014-2018as választási időszak végén
tisztelettel megköszönöm
munkatársaimnak és a községi alkalmazottaknak az elvégzett munkát; a képviselőtestület tagjainak a konstruktív

határozatokat és ezúton köszönöm meg az összes községben működő érdekszervezet,
csoport, magánszemély, valamint idegen külső munkatárs
és vállalat segítségét, akik a 4
év alatt bármilyen módon
támogatták munkámat. Sok
falufejlesztési terv vár még
megvalósításra Nagykéren,
ezért fontos, hogy a jövőben
olyan képviselőtestületet
válasszunk, amelynek tagjai
már tettek valamit falunkért;

az új polgármesternek segítségére lesznek és közösségformáló képességük lesz, nem
pedig a lakosok széthúzását
fogják szorgalmazni.
A közelgő helyhatósági választások eredményétől fog
függeni a község jővőképe,
ezért 2018. november 10-én
hozzunk okos döntést! Ne
engedjük, hogy a jövőben
községünket olyan személyek
vezessék, akik a múltban már
megkárosították falunkat és

szégyent hoztak rá! Meghívom ezért önöket a választási
urnákhoz minél nagyobb
számban és adják le szavazatukat azokra a jelöltekre,
akikben eddig nem csalódtak,
akik dolgozni szeretnének és
nem csak szóban erősek. Én
megköszönöm mindenkinek
a támogatást és a bizalmat.
Tisztelettel: Valaska Judit
polgármester
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