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Milí občania, vážení čitatelia!

Dovoľte mi hneď na úvod vysloviť poďakovanie za pomoc všetkým združeniam i jednotlivcom, ktorí nám aj tento rok podali pomocnú ruku pri realizovaní našich rozvojových plánov a poďakovať sa našim obyvateľom za triedenie komunálneho odpadu, veď vďaka tejto snahe nám závidí veľa okolitých obcí náš poplatok za odvoz komunálneho odpadu, ktorý
je inde v priemere o 5-6 eur viac na obyvateľa ako u nás. Zároveň by som rada poprosila tých, ktorí separujú zatiaľ menej,
aby sa k nám pridali, nech sa nám spoločne podarí túto úroveň poplatku zachovať aj budúci rok, nakoľko od r. 2023 sa
avizuje nárast cien v odpadovom hospodárstve, ktorý pravdepodobne neobíde ani nás. Máme za sebou rok poznačený
stratami na životoch v dôsledku neviditeľného nepriateľa, preto ak onedlho zapálime sviečku na cintoríne, spomeňme
si na tých, ktorí svoj boj s vírusom prehrali. I keď nás pandémia rozdeľuje na dva tábory, správajme sa k sebe aj naďalej
zodpovedne a zachovajme si vo svojich srdciach lásku a vzájomnú úctu až do príchodu vianočných sviatkov, aj počas
celého budúceho roka.
Ing. Judita Valašková, starostka obce Veľký Kýr

„Teší ma, že sa nám podarilo zrealizovať viacero
projektov, no plánov máme pred sebou ešte veľa,“
hovorí starostka obce Veľký Kýr Ing. Judita Valašková.
Aj keď sa môže zdať, že súčasná pandemická situácia spomalila chod a činnosť viacerých obcí, vo Veľkom Kýre
uskutočnili za uplynulý rok viacero investičných akcií a podarilo sa im získať
dokonca aj niekoľko dotácií. Viac nám
o týchto projektoch porozprávala starostka obce Ing. Judita Valašková.

14 000 eur. Tohto roku sa konečne dočkalo rozsiahlej rekonštrukcie
aj súsošie Corpus Christi na starom cintoríne, tiež v sume približne
14 000 eur, a do malého kultúrneho domu sme dali namontovať
klimatizáciu za cca 26 000 eur. Keďže sme minulý rok dokončili
odjazdový chodník smerom od nového cintorína a nebolo možné
tam dať verejné osvetlenie, rozhodli sme sa pre nové solárne LED
svietidlá, ktoré boli osadené aj k chodníku rodín pri miestnom kostole.

• Po dlhých peripetiách sa staré autobusové zastávky v obci konečne
dočkali nového šatu. Kde bol vlastne
problém a ako sa vám podarilo nakoniec spríjemniť občanom čakanie na
prímestskú hromadnú dopravu?

• V tomto období sa realizuje výstavba, resp. rozšírenie verejného vodovodu – prečo ste k tomuto museli pristúpiť?

- Problém bol v tom, že ministerstvu dopravy sa podpísaná nájomná zmluva Slovenskou správou ciest zdala byť nevýhodná kvôli
nízkej sume. Požadovali od nás, aby celý proces začal odznova, no
ten doteraz trval už 1,5 roka, preto sme sa rozhodli vyčleniť na to
peniaze z vlastného obecného rozpočtu a všetky zastávky sme zrekonštruovali za necelé dva mesiace v sume približne 16 300 eur. Do
tohto projektu sme investovali veľa času a financií na vyhotovenie
projektovej dokumentácie, čo ma mrzí, pretože sú to náklady, ktoré
nám nikto nevráti. Avšak som rada, že sa nám to konečne podarilo
zrealizovať.
• V obci ste však tento rok uskutočnili ešte niekoľko ďalších investícií. Ktoré to boli?
- Začiatkom roka sme zrekonštruovali zasadaciu miestnosť, ktorá bola doteraz v pôvodnom stave, vymaľovali sme starú budovu
obecného úradu a nečakane nám vypovedalo kúrenie na obecnom
úrade, takže sme museli pristúpiť k výmene kotlov za nové, aby
sme boli na vykurovaciu sezónu pripravení, čo nás stálo približne

Stará autobusová zastávka

- Už len jedna posledná ulica, konkrétne ulica Sv. Kelemena, nemala vybudovaný verejný vodovod. V uplynulej dobe sa tam začalo vo
veľkej miere s výstavbou rodinných domov, a keďže tam absentovala vodovodná prípojka, boli tieto pozemky značne znevýhodnené. Väčšina obyvateľov tu býva už niekoľko desiatok rokov a s prihliadnutím na to, že by sa mohlo ohroziť ich zdravie v dôsledku
zásobovania vodou z ich vlastných studní, ktorá nie je hygienicky
nezávadná, sme sa rozhodli pre rozšírenie verejného vodovodu aj
do tejto časti obce. Do konca roka by sa postupne mali pripojiť na
verejný vodovod všetky domácnosti na tejto ulici.
• V mnohých obciach na okolí, napr. v Komjaticiach či Černíku,
sa začala budovať optická sieť a výnimkou nie je ani obec Veľký
Kýr...
- Áno, investorom tejto stavby je spoločnosť Slovak Telekom, ktorá
si na realizáciu v našej obci vysúťažila určitú firmu. Niektorí občania mali výhrady k ich práci, ale naším partnerom je investor, s ktorým sme dohodnutí, že od nich dielo prevezmeme až vtedy, keď
bude všetko dané do pôvodného stavu. Sú úseky, kde sa nebudú
káble do zeme zakopávať, ale pôjdu vzdušnou čiarou, a to z dôvodu, aby sa nemusela rozkopávať cesta. Všetko bolo naprojektované
tak, aby sa to prispôsobilo danému stavu a taktiež rozpočtu. Práce

Zrekonštruovaná zastávka
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Nové detské ihrisko pri MŠ
začali na jar 2021 a mali by trvať do konca tohto roku. Predpokladám, že domácnosti sa budú môcť k optickej sieti pripojiť začiatkom roka 2022.
• Ušla sa Vám aj dotácia, ktorá sa dotkla areálu základnej školy
s materskou školou. O čo išlo?

Obnovené multifunkčné ihrisko ZŠ
Bola to milá oslava, vlani sme dokonca mali pár, ktorý oslavoval 65.
výročie sobáša.
• Veľa vecí máte rozpracovaných, máte ešte nejaké ďalšie plány
do budúceho roka, čo by ste v obci chceli vylepšiť?

- Začiatkom jesene sme dali vyasfaltovať prístupovú cestu k bytovkám na Hlavnej ulici, aj parkovisko pri 4-bytovke a zadný dvor
školskej jedálne, čo nás stálo 35 000 eur. Aktuálne začíname riešiť prostredníctvom projektu prekrytie pódia v kultúrnom parku, ktoré sa bude realizovať v budúcom roku. Okrem toho máme
schválenú ďalšiu dotáciu na energetické audity. Celý projekt spočíva v tom, že na naše verejné budovy, ktoré ešte neboli zateplené,
sa spraví energetický audit a projektové hodnotenie v súvislosti
s využívaním energie. Tieto audity budú slúžiť v budúcnosti ako
povinné prílohy k žiadostiam
o dotáciu: dva z nich sme využili hneď teraz pri projekte
zateplenia veľkého a malého
kultúrneho domu, kde pôjde
o celkové zníženie energetických nákladov týchto dvoch
budov. Ocenená suma nákladov len na opravu fasády
VKD by bola vo výške vyše
400-tisíc eur, čo je nepredstaviteľné. Obstarali sme si preto
projektovú dokumentáciu a
pokiaľ by bol projekt úspešný,
bolo by to síce nákladné, všetko by to stálo cca vyše 1,5 mil.
eur, ale s 5 % spoluúčasťou by
sme vymenili elektrinu, kúrenie vrátane realizácie zateple• Aj keď tých kultúrnych či
nia, takže obe budovy by boli
obecných akcií nebolo tohto
Gratulujeme strieborným mladomanželom
kompletne, pokiaľ ide o úsporoku veľa, predsa len sa vám
ru energií, zrekonštruované.
okrem obecných dní podariRozhodli sme sa, že to skúsime, keďže oba kultúrne domy sú stále
lo zorganizovať v auguste ešte jednu milú akciu pre manželské
využívané a dlhé desaťročia sa do ich opravy neinvestovalo. Takisto
páry, ktoré si v manželskom zväzku šťastne nažívajú dlhé roky...
riešime čističku odpadových vôd, ktorú máme spoločnú so štyrmi
obcami a ktorá to už kapacitne nezvláda... Chceli by sme si preto
- Áno, aj tento rok sme si pripomenuli okrúhle výročia uzavretia
vybudovať vlastnú čističku, pozemok máme vybratý, prebehlo už aj
manželstiev, konkrétne sme mali tri „strieborné“ manželské páry,
územné konanie a aktuálne vybavujeme stavebné povolenie ... Pláktoré prijali naše pozvanie a ktoré oslavovali 25. výročie, a pri tejto
príležitosti si v sobášnej sieni symbolicky obnovili manželské sľuby.
nov máme veľa, budeme sa preto snažiť, aby sme ich aj zrealizovali.
- V rámci MAS CEDRON - NITRAVA boli vypísané určité projekty pre združené obce, kde sa nám podarilo z Programu rozvoja
vidieka v areáli ZŠ a MŠ obnoviť detské ihrisko. Hoci tento projekt
ešte nie je ukončený, resp. vyúčtovaný, investovali sme doň približne 15 000 eur, z ktorých sme pre deti obstarali viacero herných
prvkov. Žiaľ, stalo sa tak až začiatkom tohto školského roka, takže
deti si ich aj kvôli nepriazni počasia príliš neužili, ale verím, že na
jar to rýchlo doženú. Na školskom dvore sme po rokoch po dohode s poslancami konečne sprevádzkovali dovtedy zdevastované multifunkčné ihrisko,
ktorého rekonštrukcia vyšla
na 20 000 eur. Z ministerstva
práce, sociálnych vecí a rodiny
sme boli úspešní aj v projekte
ohľadom inkluzívneho ihriska
v hodnote 50 000 eur, ktorý
je zatiaľ v štádiu podpísanej
zmluvy. Ihrisko by malo byť
umiestnené v kultúrnom parku a malo by ísť o veľkú drevenú loď s preliezkami, lanovou
dráhou, hojdačkami a ďalšími
novými prvkami s dôrazom
na bezbariérový prístup aj pre
zdravotne postihnuté deti.

Nová prístupová cesta k bytovkám

Parkovisko pri 4-bytovke
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HODY 2021 vo Veľkom Kýre boli veselé

Výstava krojov vo VKD
Hodové slávnosti sa tento rok konali v nedeľu 12. septembra. Počas celého dňa bolo
krásne slnečné počasie, takže deti sa mohli
do sýtosti (alebo kým peňaženky rodičov
pustili) vykolotočovať.
Hodujúci, ktorých vytiahlo von slniečko
hneď po obede, si mohli od 13-tej hodiny
pozrieť výstavu slovenských krojov z okolitých obcí (Branč, Komjatice, Maňa, Bánov,
Veľké Zálužie, Lehota, Hájske, Nesvady, Nitra) vrátane nášho veľkokýrskeho kroja (tie
zapožičali Ing. Marek Száraz, Mgr. Mária
Szárazová), ktorá bola vo veľkom kultúrnom dome sprístupnená do neskorého večera. Výstavu zorganizovala pani Bc. Beáta
Szárazová, predsedníčka Miestneho odboru
Matice slovenskej, o hudobnú vložku sa svo-

jou krásnou hrou na
harmonike a spevom
postaral Richard Smatana, ktorý bol oblečený v kroji Komjatíc. Pri
nádherných ženských,
mužských aj detských
krojoch boli umiestnené informačné tabule,
z ktorých sa návštevníci
mohli dozvedieť zaujímavosti o odievaní v
minulosti. Pani Jana
Koleková zapožičala vence zo sušených kvetov na dekoráciu miestnosti, Mgr. Zita Balážiová zapožičala súčasné odevy s ľudovými
motívmi a Katarína Vasiľová skrášľovala
návštevníčky výstavy make-upom. Organizátori sa tešili veľkej účasti návštevníkov. V
malom kultúrnom dome sa od 16-tej hodiny netradične konala Oslava jubilantov
našej obce. Preto netradične, lebo táto spoločná jubilejná oslava, ktorá sa vlani kvôli
pandémii nemohla uskutočniť, sa od roku
2016 konala stále v októbri – v mesiaci úcty
k starším. Vedenie obce sa rozhodlo spraviť
túto akciu kvôli predpovedaným jesenným
sprísneniam opatrení v skoršom termíne. Napriek tomu sa tejto spoločnej oslave
okrúhlych životných jubileí seniorov obce
zúčastnili 65, 70, 75, 80 a 85-roční v peknom
počte. Kvôli dodržaniu covid - opatrení sa

oslava jubilantov
žiaľ nemohlo podávať občerstvenie, tak ako
to bolo zvykom po minulé roky, po odovzdaní pamätných listov, malého darčeka a spoločného fotenia jubilantov na pamiatku, však
pani starostka pozvala všetkých prítomných
na vystúpenie Gizky Oňovej, ktorý sa konalo
na pódiu za malým kultúrnym domom. Táto
nestarnúca stálica slovenskej hudobnej scény,
známa aj z televíznych obrazoviek, zaspievala množstvo slovenských repeťáckych hitov,
ale aj maďarské evergreeny. U obecenstva zožala veľký potlesk. Pani Oňovej prajeme veľa
zdravia a šťastia, aby mohla zrealizovať všetky svoje umelecké plány. A v neposlednom
rade, aby sme nezabudli spomenúť tradičný
hodový futbalový zápas na domácom ihrisku FC Veľký Kýr vs. TJ Lokomotíva Bánov,
ten sa skončil s vynikajúcim výsledkom pre
domácich fanúšikov 4:0.

Materská škola vo Veľkom Kýre si počas uplynulého
„covidového“ obdobia viedla veľmi dobre
V minulom školskom roku navštevovalo materskú školu vo Veľkom Kýre 83
detí, tento školský rok je to až 90. Môže
za to aktualizácia novely školského
zákona o predprimárnom vzdelávaní,
ktoré je pre každé dieťa, ktoré dovŕšilo
k 31.8.2021 päť rokov, povinné. V škôlke však nikdy nemali s prijímaním
predškolákov žiadny problém. Tvrdí to
zástupkyňa riaditeľa pre materskú školu vo Veľkom Kýre Bc. Andrea Lörincová. V triede predškolákov majú teraz
s ohľadom na predprimárne vzdelávanie o tri deti viac a do lavíc tak zasadne budúci školský rok 25 prváčikov do
triedy s vyučovacím jazykom slovenským a 7 prváčikov do triedy s vyučovacím jazykom maďarským.
Ako si materská škola viedla počas obdobia
sprísnených covidových opatrení?
„Našťastie sme mali otvorené počas celej doby. Môžem povedať, že
u nás boli rodičia naozaj veľmi zodpovední, a keď sa stretli s niekým
pozitívnym, nechali dieťa doma, oznámili nám to, takže sme sa úplne vyhli karanténam,“ hovorí zástupkyňa riaditeľa Andrea Lörincová.
Hoci škôlka bola v dôsledku lockdownu zatvorená od 18. decembra
2020, hneď ako sa mohli otvoriť všetky predškolské a školské zariadenia, využili túto možnosť a od 8. februára 2021 fungovala prevádzka
v MŠ nepretržite. „Bolo tu však obdobie asi dvoch týždňov, kedy škôl-

ku mohli navštevovať len deti zamestnaných rodičov. Musím im ale
poďakovať, že to brali všetci naozaj zodpovedne, volajú, pýtajú sa, takže
tá komunikácia medzi rodičmi a učiteľmi je na veľmi dobrej úrovni.“
Podujatia detí sa konajú len v rámci MŠ
Na záver minulého školského roka sa vedeniu materskej školy podarilo zorganizovať pre predškolákov rozlúčkovú slávnosť, kde využili
pekné počasie a vystrojili vonku na dvore deťom peknú spomienku
na posledné dni v škôlke, ktorá sa na pár rokov stala ich druhým domovom. Veľkú akciu Deň rodiny s ohľadom na prísne opatrenia tento
rok neorganizovali, deti si však mohli užiť Deň detí, aj keď bez účasti
rodičov, a teraz na jeseň Tekvicový deň, Mliečny deň. „V októbri zvykneme mávať program pre babičky a deduškov pri príležitosti mesiaca

Lienky - deň mlieka
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úcty k starším a Klub dôchodcov nás pozýval aj do kultúrneho domu
na malé vystúpenie, no v tomto období sa to zrejme neuskutoční... Pre
rodičov však máme na sociálnych sieťach zriadené spoločné skupiny,
kde pridávame fotografie, videá detí z aktivít, takže tam si môžu pozrieť všetko, čo s deťmi robíme,“ vysvetľuje Andrea Lörincová.
Adaptačný proces zvládli deti bez problémov
Každé dieťa si na nové prostredie v škôlke zvyká inak. Niekto sa tam
cíti ako ryba vo vode a iné deti tento proces zvládajú ťažšie. Podľa
zástupkyne riaditeľa pre MŠ však adaptácia detí dopadla veľmi dobre.
„Aj keď trošku stúpla chorobnosť, pretože tie deti si musia tú imunitu
postupne vybudovať, celkovo môžem povedať, že ten adaptačný proces
prebehol prekvapivo dobre. Niekto si, samozrejme, ešte poplače, ale aj
to len ráno v prítomnosti rodiča. Každé dieťa je iné.“ A ako sa snažia
deti zaujať, aby nemali príležitosť nudiť sa a myslieť na svojich rodičov?
„Snažíme ich zaujať piesňami, básničkami, rôznymi aktivitami a hrami, no najmä musia mať pocit bezpečia. A tiež je to z veľkej časti aj
o pani učiteľkách, že si s nimi vybudujú určitý vzťah, aby získali istotu
a mali svoj režim.“
V škôlke majú vlastnú školskú psychologičku
a pedagogické asistentky
V rámci zapojenia sa do projektu Metodicko-pedagogického centra
materská škola získala dve pedagogické asistentky a jednu školskú psychologičku. Ide o dvojročný projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii
detí a žiakov II“, ktorý končí v auguste 2022, no už teraz si nevedia túto
pomoc vynachváliť. Školská psychologička sa v prvom rade zameriava na školskú zrelosť u predškolákov a v rámci programu „Zippyho
kamaráti“ si deti rozvíjajú empatiu, sociálne a emocionálne zručnosti.
„Som veľmi vďačná, že sme sa do tohto projektu zapojili, lebo je to
obrovská pomoc a u detí vidno veľké pokroky,“ vyjadruje svoju spokojnosť Andrea Lörincová. Dokopy totiž majú tento rok až 32 predškolákov.

Mravčeky - predškoláci
Podporte materskú školu v súťaži o veľké finančné výhry
Deti sú od malička prirodzene zvedavé, a aj preto v materskej škole
vo Veľkom Kýre ich oboznamujú s prírodou, fyzikálnymi zákonmi,
no všetko hravou formou. Deti poznávajú v tomto jesennom období rôzne prírodniny, bádajú, skúmajú, veľmi ich bavia experimentálne hry. Škôlka je zameraná aj na environmentálnu výchovu a deti sa
snaží viesť k tomu, aby si chránili životné prostredie. Aby však mohli
neustále skvalitňovať výchovno-vzdelávací proces a mohli tak s deťmi
napredovať, všetko stojí nemalé finančné prostriedky. Aj z tohto dôvodu sa zaregistrovali do súťaže s názvom Hyza Dobrotkovo, kde môžu
za pomoci rodičov a občanov zabojovať o získanie nielen hodnotných
cien, ale aj finančných výhier. V prípade výhry by sa dokúpili na školský dvor preliezky a herné prvky. Materská škola sa taktiež zapojila
do projektu „Adoptuj si kravičku“, kde sa učia, ako sa správne starať
o domáce zvieratko cez rôzne úlohy na interaktívnej tabuli, čím si zároveň rozvíjajú aj digitálnu gramotnosť. Naďalej pokračuje v projekte
„Zeleninkové šialenstvo“, ktorý sa zameriava na správnu životosprávu
a boj proti obezite.

Rozprávkový tábor s Gyöngyi Écsi
„Zlatá brána otvorená,
zlatým kľúčom podoprená.
Kto do nej vojde, hlava mu zojde,
či je ona, či je on, nepustím ho z brány von.“
V auguste 2021 sme vo Veľkom Kýre po prvýkrát organizovali rozprávkový tábor. Program trojdňového denného tábora
vznikol vďaka miestnej organizácii Združenia maďarských rodičov na Slovensku. Vedúcou tábora bola uznávaná kazateľka reformovanej cirkvi, speváčka ľudovej hudby, známa interpretka, Gyöngyi Écsi. Tábora sa zúčastnili maďarskí žiaci
prvého stupňa základnej školy. Ak by sme sa ich opýtali na to, čo všetko prežili, prezradili by nám krásne spomienky. Každá minúta denného tábora sa niesla v duchu piesní, hudby, rozprávok a radosti. Deti mohli robiť rôzne ručné práce, hrať
sa, tancovať a vyskúšať zábavné novinky, ktoré vymyslela Gyöngyi Écsi pre rozvíjanie schopností našich detičiek. Vďaka
nadšeným podporovateľom rodičovského združenia dostali deti aj chutné jedlá a ovocie. Hravo sa učili a popritom zostal
čas aj na nacvičenie spoločného predstavenia, ktoré deti predniesli posledný deň v tábore spolu s tetou Gyöngyi, ako ju
deti nazývali. So živým a farebným predstavením urobili krásnu spomienku nielen pre seba, ale aj pre svojich rodičov
a verejnosti. Dúfame, že rozprávkový tábor budeme môcť organizovať aj v budúcnosti, aby sme pomocou podobných
podujatí mohli vytvárať hodnoty pre nasledujúce generácie.
Száraz Viktória
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„Bože, Ty si!“
„Bože, Ty si!“ – to bolo motto napísané na obrázkoch,
ktoré som rozdával veriacim
pred 25 rokmi v deň mojich
kňazských primícií. Primície
- to je prvá slávnostná svätá
omša, ktorú koná novokňaz
obklopený tými ľuďmi, ktorí
pre neho veľa znamenajú. Aj
po rokoch mi občas niekto
pripomenul tie tri slová. Ľudia si ich zapamätali. Možno
preto, že sa stali inšpiráciou
primičnému kazateľovi, ktorý na moje vyznanie: „Bože,
Ty si!“, videl odpoveď Boha
vo vyznaní: „Igor, ty si kňaz
naveky!“ Priezvisko kňaza,
ktorý mi kázal, bolo Drška. Mal to už v mene: Čo na srdci, to na
jazyku. Hovoril: „Ja môžem, ja som Drška.“ Vždy sa držal hesla:
„Surovo, ale s láskou!“ Od neho ľudia pravdu dokázali zobrať,
lebo v tom nebolo nepriateľstvo voči nim, ale otvorenosť. Tá je
darom. A on s pravdou želal druhému aj dobro. Vedel však aj mlčať. Pamätám si jedného pána, ktorý sa podujal v kostole opraviť
sväteničky. Drška nám o ňom hovorí: „Včera ma opľul na ulici a
vynadal mi do farárov. A dnes prišiel sám od seba, že ho to mrzí a
že by to chcel odčiniť opravou sväteničiek.“ „A vy ste mu čo povedali, keď Vás opľul?“ - pýtame sa. „Ani slovo. Len ďakujem.“ Rád
si spomínam na tohto kňaza, na to, aký bol, a čerpám z toho, čo
som pri ňom prežil. V rokoch 1966 - 1968 bol kaplánom v Tvrdošovciach. Niekedy premýšľam nad tým, či si ho tam ešte niekto pamätá. Vídavam ľuďom žiariť oči, keď na neho spomínajú. V tom

príhovore v deň primícií spomenul aj iné motto, ktoré vystihovalo
skôr jeho život: „Sníval som a myslel som, že život, to je šťastie.
Prebudil som sa a zistil som, že život, to je služba. Slúžil som a
viem, že služba je šťastie.“ On sa tej službe priúčal od Krista, ktorému slúžil. Ľudia ako Drška sú iní v tom, že nepristupujú k Bohu
a Kristovi tak, že: „Ty, Bože, si tu pre mňa, preto sa pomodlím, pomôž mi.“ Drška tu chcel byť pre Boha, a to je tá zázračná poloha,
ako tu byť správne pre ľudí. Vedel, že človek má byť k dispozícii
Bohu. A dával mu k dispozícii i svoje srdce. Kto sa drží Krista,

je veľmi blízky dnešnému človeku. Lebo Kristus je súčasný. Len
táto živosť Krista dáva zmysel pripomenúť si kňazské jubileum.
Som vďačný veriacim vo Veľkom Kýre, že 29.8.2021 spontánne
a s prejavenou radosťou so mnou oslávili toto kňazské jubileum.
Vo farnosti sme začali tento rok prípravu na birmovku. Jedno
dievča sa v sprievode mamy prišlo prihlásiť na faru a medzi rečou zaznelo z mojich úst, že by som sa nedivil, keby sa jej dcéra

stala rehoľníčkou. Na čo sa jej mama pousmiala a považovala to
nielen za nežiaduce, ale i nemožné, lebo vraj dcéra nie je ten typ.
Ja som nikoho nelanáril, dokonca by som ju odhováral od toho,
ale pamätal som si, že keď som zastupoval na náboženstve, jej
dcéra si, vôbec nie nenápadne, na hodine písala denník a prezerala si ho. A to bol na jednej strane protest a provokácia, ale
aj činnosť, v ktorej je človek napojený na svoje vnútro. Dôležité
predpoklady, aby sa mohol človeka dotknúť Kristus. Lebo Kristus má na to, aby zaujal srdce dnešného mladého človeka. To bol
hlavný dôraz mojej poznámky. Aj dve nečakané návštevy, ktoré
som v tomto roku prijal, sú dôkazom živého Boha. Prvá, keď ma
prišiel navštíviť spolužiak zo základnej školy, ktorý nepatril do
spoločenstva veriacich. Moje ostatné spomienky na neho boli spojené s 90-tymi rokmi, keď viedol život bohéma s koňakom v ruke.
Pred pár dňami ma prišiel pozrieť, lebo sa chcel vyspovedať. A
dôvod, doslova: Lebo miluje Krista. Dokonca mal zvláštne osobné
duchovné cvičenia, keď bol 9 dní v tmavej miestnosti bez svetla a
vonkajších podnetov, aby lepšie objavil svoje vnútro, hlas svedomia a nasmeroval svoj život na správne cesty. A druhá návšteva
je tiež prekvapivá. Tú sme dostali všetci spoločne v osobe Svätého Otca, ktorý zavítal na Slovensko. Chápem jeho návštevu ako
svedectvo o Kristovi a Bohu, ktorý je živý. Posolstvo pápeža nám
dáva dôvod zanechať formalizmus a prehodnotiť, na čo kladieme
dôrazy vo svojom živote. Viac prežiť ten fakt, že nie sme v živote
Bohom opustení. Nemusíme sa báť urobiť kroky k nemu. Ani do
chrámu. Opustiť mŕtve zóny, ktoré si pestujeme. Viac a pravdivejšie sa priblížiť k sebe, k tomu, kto naozaj sme a čo naozaj chceme.
A vykročiť k druhým ľuďom. Prajem Vám, aby ste zažívali radosť,
ak si poviete: „Bože, Ty si.“
Mgr. Igor Písečný, farár v obci Veľký Kýr
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ZÚČASTNILI SME SA 52. MEDZINÁRODNÉHO EUCHARISTICKÉHO KONGRESU V BUDAPEŠTI

Medzinárodný Eucharistický Kongres (MEK) s množstvom sprievodných akcií
pre všetky vekové kategórie sa konal po viac ako 80 rokoch znova v Budapešti
Podujatia občianskeho združenia
Via Mariae sú známe aj vo Veľkom Kýre, veď obyvatelia obce
sa domácich a zahraničných pútí
združenia pravidelne zúčastňujú
už 10 rokov. Preto sme nemohli
vynechať cestu na svetové podujatie, ktoré sa organizuje každý
štvrtý rok, a tento rok sa konalo
neďaleko nás. Nebolo otázkou,
či sa teda zúčastnime 52. Medzinárodného Eucharistického Kongresu,
ktorý bol minulý rok pre pandémiu odročený. Pozbieralo sa nás na jeden autobus, a tak sme 11. a 12. septembra strávili v Budapešti. Keď náš 32-členný tím
dorazil do hlavného mesta Maďarska a
odložili sme našu batožinu na ubytovni,
snažili sme sa čo najskôr ísť vychutnať
špeciálnu atmosféru podujatí, ktoré sa
konali v Bazilike Svätého Štefana a v jej
okolí. V zaplnených laviciach katedrály
sme si vypočuli prednášky, svedectvá o
starostlivosti nášho duchovného dedičstva, obdivovali sme interiér baziliky,
maľby, sochy a umelecké diela. Keď sme
vyšli na námestie, videli sme už more
pútnických skupín, ponáhľajúcich sa
na omšu, ktorá sa konala na Kossuthovom námestí. Pred svätou omšou sme
si mohli vychutnať hudobný program
poslov poverených kardinálom Péterom
Erdő. Ľudia čoskoro zaplnili námestie a
ulice pred parlamentom, dorazili sem tisíce pútnikov, medzi ktorými sme stretli
aj známych: pútnikov z Podzoboria, zo
Žitného Ostrova a aj z našej obce. Všetci prišli na hlavný bod programu, ktorý
sa začal o 17-tej hodine. Pod vedením

maďarského kardinála koncelebrovali
teológovia nádhernú svätú omšu. Kardinál Péter Erdő vo svojej homílii hovoril
o podstate, význame a posolstve MEK,
ktorý je pre kresťanský svet tak dôležitý.
Zdôraznil základný cieľ Medzinárodného eucharistického kongresu: prehĺbiť a
zvýšiť povedomie katolíckych veriacich
o Eucharistii, ktorá je prameňom a vrcholom života Cirkvi. Po omši nasledoval sprievod na Námestie hrdinov.
Atmosféra príjemného septembrového
večera, pomoc skautov, dobrovoľníkov a
ochrannej služby, ktorí pomáhali v udržiavaní poriadku a spev státisícového
davu v nás zanechali nezmazateľne hlboké a pozitívne spomienky aj napriek
tomu, že sprievod bol dlhý 3,5 km a trval cca 3 hodiny. Na druhý deň v nedeľu
sme vstávali skoro, pretože slávnostná
záverečná sv. omša 52. Medzinárodného
eucharistického kongresu sa konala o
11:30 na Námestí hrdinov. Tam sme sa
z bezpečnostných dôvodov mohli dostať
iba pešo cez kontrolné stanovištia. V uliciach Budapešti čakal takmer každý už
iba na príchod pápeža Františka, ktorý
svojím papamobilom prešiel aj pred naším sektorom a opätoval naše pozdravy.

Začala sa pápežská svätá omša, v
dvojtisícovom speváckom zbore dostali príležitosť zaspievať
si aj členovia speváckeho zboru Branču a Kolíňan (pre tieto
zbory Podzoboria to bola veľká
pocta a uznanie). Pre nás bolo
darom počúvať povzbudzujúce
slová Svätého Otca: „Nechajme,
aby stretnutie s Ježišom v Eucharistii nás premenilo, ako premenilo aj veľkých a odvážnych svätých,
svätého Štefana a svätú Alžbetu. Tento
Medzinárodný eucharistický kongres
znamená koniec jednej cesty, ale nech je
zároveň východiskovým bodom. Kráčanie v Ježišových stopách nás vyzýva, aby
sme hľadeli dopredu a prijímali premieňajúci dar milosti.“ Zúčastnili sme sa
historickej udalosti, pretože na omši bol
prítomný aj Bartolomej I., ekumenický
patriarcha Konštantínopolu a metropolita Hilarion, referent zahraničných
vecí Moskovského patriarchátu. Keď sa
táto výnimočná svätá omša, celebrovaná pápežom skončila, netušili sme, že
našu pútnickú skupinu bude čakať aj
ďalšie prekvapenie. Ako sme čakali na
náš autobus, nečakane sa pri nás objavil Csaba Böjte, známy rehoľník zo Sedmohradska, s ktorým sme sa po krátkej
debate aj odfotili. Obohatení zážitkami,
množstvom očakávaných i nečakaných
krásnych spomienok sme sa pobrali domov. Do našich domovov sme sa vrátili unavení, ale obohatení hodnotnou a
cennou duchovnou potravou.
Patay Péter, Kanyicska Ilona
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AKO SA TI PÁČILA JAZDA VLÁČIKOM?
Na túto otázku nám odpovedali vysmiate deti, ktoré sa v rámci
rodinného programu Dní obce 2021 nechali previesť ulicami
Veľkého Kýru vyhliadkovou vlakovou súpravou.
• „Poznám tento bielo-zelený turistický vláčik zo Štúrova. Tam
sme sa na ňom previezli až do Maďarska, teraz bolo fantastické
vidieť z neho náš dom a zakývať dedkovi. Páčilo sa mi, že sme
dostali závory a museli čakať aj na ozajstný vlak.“
• „Ja som sa uja šoféra opýtala, že prečo sa ten vláčik volá ako
moja kamarátka, Petra. Povedal mi, že má dve dcéry, rovnako
ako dve súpravy vláčika – Petru a Viktóriu. Iste je super mať
„svoj vláčik“!“
• „Veľmi som sa tešil, že ma mamina zoberie na vláčik! Stretol
som tam spolužiakov, ktorých som od vysvedčenia nevidel! Bola
tam sranda, najmä keď šofér robil s nami kruhy pred kostolom.“
• „Jazdu som si vychutnávala a teším sa, že sme zabočili aj na
našu ulicu. Vtedy bol v druhom vozni aj ujo kameraman. On
ale zrazu vystúpil pred kostolom - najprv sme nechápali prečo?!
Ale on iba chcel natočiť, ako mu všetci kývame. Užívali sme si to
a pred parkom sa mi nechcelo ani vystupovať. Ale tam už chceli
nastúpiť ďalšie zvedavé detičky.“
• „Moja krstná počas jazdy zaspomínala na dávne Obecné dni,
keď mohli ísť na vyhliadkový let nad Kýrom takým žltým lietadlom. A vraj jeden rok sa dalo povoziť aj vo voze koňmi ťahanom.
Dnes sú tu poníky, koníky a vláčik – pekný program!“
• „Toto bola veľká novinka našich Obecných dní, fakt! Prešli
sme okruh s mojimi sesternicami trikrát, vždy sme sedeli úplne vpredu v prvom vozni. Rušňovodič sa smial s nami. Bol to

dobrý nápad, zavolať ho sem a dúfam, že vláčik príde aj o rok.“
Tohtoročné Obecné dni sa konali 30. – 31. júla. Kultúrny park
zaplnili návštevníci večerných koncertov. Na pódiu sa vystriedalo niekoľko známych kapiel: BON-BON, ForYou Acapella a
Republic.

Kýrska hodová penalta má za sebou úspešný 3. ročník
Neodmysliteľnou súčasťou hodových
slávností v obci sa posledné roky jednoznačne stáva Kýrska hodová penalta,
ktorá má svoju tradíciu vo Veľkom Kýre
už od roku 2019. Tento rok sa táto zaujímavá športová udalosť konala v sobotu
11. septembra 2021 už po tretíkrát a treba povedať, že opäť pritiahla množstvo
nadšených športových fanúšikov. O čo v
tejto súťaži ide? „Pravidlá sú veľmi jednoduché, za poplatok dve eurá sa môže
registrovať každý a z desiatich penált
musíte dať minimálne sedem, aby ste sa dostali do
finále. Po desiatom kole sa
ide do finále systémom:
kto nedá, vypadol,“ vysvetľuje Boris Bátora, spoluorganizátor podujatia. Zúčastniť sa teda môže každý,
kto si verí, že penaltu dá.
Tento rok prejavilo záujem
až 63 súťažiacich, čo svedčí
o tom, že je táto akcia medzi Kýranmi veľmi obľúbená. Lákadlom však boli
určite aj ceny, ktoré sa dali
vyhrať, a to hneď v troch
kategóriách. V tej hlavnej
mohol výherca získať LCD

televízor v hodnote 399 eur a domov si
ho odniesol Radoslav Dubický. Kategóriu brankárov ovládol Zsolt Bálint, ktorý
chytil cez 30 pokutových kopov a vyhral
50-eurovú poukážku do KEEPERsportu, a v súťaži detí do 15 rokov sa stala
víťazkou Natálka Kóšová, ktorá získala
JBL slúchadlá v hodnote 150 eur. Takáto skvelá akcia sa však nikdy nezaobíde
bez dobre zvládnutej organizácie. Tú má
na starosti už klasický trojlístok Patrik Malý, Boris Bátora a Daniel Bátora.

„Práve Patrikovi vďačíme za celý nápad
Kýrskej hodovej penalty aj celú realizáciu a Jurajovi Szárazovi za to, že je celý
areál FC Veľký Kýr vždy v perfektnom a
reprezentatívnom stave,“ hovorí spoluorganizátor podujatia. Aj vďaka sponzorom a spolupráci A tímu FC Veľký Kýr a
členov výboru FC Veľký Kýr má Kýrska
hodová penalta počas obecných hodových slávností v obci svoje stále miesto.
„Atmosféra je vždy vynikajúca a zároveň hodová. Nás veľmi teší, že máme
pravidelných účastníkov, čo sa
zúčastnili troch ročníkov po
sebe, a to číslo je v desiatkach,
čo je pre nás veľké zadosťučinenie. Zároveň sme veľmi radi,
že Kýrsky fanúšik má rád futbal a takisto počas podujatia
sú tu desiatky našich fanúšikov,
čo sa sem prídu pozrieť a fandia.“ Súčasťou Kýrskej hodovej
penalty je takisto majstrovský
zápas juniorov FC Veľký Kýr.
„Ten mal tentoraz o dosť väčší
náboj, keďže naši najmenší si
zmerali sily v susednom derby s
FC Komjatice. Výsledok bol nerozhodný 2:2, zápas to bol však
skvelý,“ uzatvára Boris Bátora.

Nagykér infó
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Nagykér lakosainak lapja
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A mögöttünk lévő covid-időszakban
is jól működött a nagykéri óvoda /4. oldal
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Kedves lakosok, tisztelt olvasók!

Engedjék meg, hogy máris az elején köszönetet mondjak a szervezeteknek és egyéneknek, akik az év folyamán segítséget
nyújtottak önkormányzatunknak terveink megvalósításához. Hálásak vagyunk lakosoainknak is, hogy bekapcsolódnak
a hulladékszelektálásba, mivel ennek köszönhetően a községünkben érvényes szemétdíj átlagosan 5-6 euróval alacsonyabb a környező falvak illetékénél. Továbbra is buzdítani szeretnék mindenkit a szelektálásra, hogy ezt a szintet képesek
legyünk megtartani a jövő évben is, ugyanis 2023-tól a hulladékiparban nagyméretű áremelkedést jósolnak, amely feltehetőleg minket sem kerül el. Szomorú évet hagyunk lassan magunk mögött, amely egy láthatatlan ellenség formájában
sok emberéletet követelt és két táborra osztott meg bennünket. Ezért ha a temető látogatásakor gyertyát gyújtunk, emlékezzünk meg a vírusveszély áldozatairól. A szeretet és az egymás iránti tisztelet maradjon meg mindannyiunk szívében
a karácsonyi ünnepekig és az egész elkövetkező év folyamán is. .
Tisztelettel: Valaska Judit, Nagykér polgármestere

„Örülök, hogy sikerült megvalósítanunk több
kitűzött célt, de sok tervünk van még“
árulta el Valaska Judit, a község polgármestere.
Annak ellenére, hogy a COVID
pandémia lelassította több község
működését, Nagykéren sikerült
megvalósítani néhány befektetést és
sikeresek voltak némi támogatások
elbírálásában is. Ezekről a tervekről
beszélgettünk Valaska Judit polgármesterrel.
• Hosszú huzavonák után a buszmegállók végre megújultak. Hol
volt a probléma és hogyan sikerült
végül megoldani a helyzetet, hogy
kultúráltabb környezetben várakozhassanak a lakosok a buszra?
- Az volt a probléma, hogy a közlekedésügyi minisztérium
alacsonynak találta azt a bérleti díjat, amelyet meghatározott
a Szlovák útfelügyelőség a buszmegállók alatti területre a megállócsere megvalósításához. Elölről kellett volna kezdeni az
egész folyamatot, amely már így is másfél éve tartott, ezért úgy
döntöttünk, hogy visszamondjuk a támogatást és inkább saját
költségből újítjuk fel a buszmegállókat. 16 300 eurónkba került,
de 2 hónap alatt megvalósult a terv és végre eltűntek az ósdi
megállók. Sajnálom, hogy sok energiánk és némi kiadásunk is
ráment a projektdokumentációra, amely nem térül meg, viszont
örülök, hogy kipipálhatjuk ezt a problémát is.

- Év elején felújítottuk a községi hivatal tárgyalótermét, kifestettük a régi épület helységeit és mivel meghibásodott az épület
gázkazánja, szükséges volt a fűtési szezon kezdetéig felújítani az
épület fűtési rendszerét, amely 14 000 euróba került. Év közben
sikerült felújítanunk az öreg temető megrongálódott Krisztus
– szobrát, amelynek restaurálása kb. 14 000 eurót vett igénybe,
mivel a szobor hiányzó részeit is pótolni kellett. A kis kultúrházba klimatizációs rendszert szereltettünk be 26 000 euró értékben és az őszi temetőlátogatásra úgy készültünk, hogy az új
temetőből tavaly megépített gyalogos lejáróhoz napenergiával
működő villanyokat szereltünk be. Ugyanilyen villanyok kerültek a templom melletti családok sétányára is.
• Jelenleg vízvezeték kiépítése is folyik a községben – miért
volt szükséges ez a lépés?
- A község területén már csupán a Szt. Kelemen utcában nem
volt hálózatos vízvezeték. Mivel az utóbbi években itt is megnőtt
az építkezés, ezek a telkek jelentős hátrányban voltak. Az itt élő
lakosok évtizedeken keresztül saját kútból fedezik a vízszükségletüket, viszont ennek a minősége sajnos káros az egészségre,
ezért végre-valahára megegyezésre jutottunk az érsekújvári
vízművel, hogy kiépítik ezt az utolsó szakaszt is. Remélhetőleg
az év végéig rá tud majd csatlakozni az elkészült fővezetékre az
összes ezt igénylő ingatlantulajdonos.

• Megvalósítottak a faluban ezenkívül másfajta beruházásokat is. Melyek voltak ezek?

• Több szomszédos faluban, pl. Komjáton vagy Csornokon
folyik az optikus internethálózat kiépítése, nem kivétel ez
alól Nagykér sem...

Az eredeti megrongált szobor az öreg temetőben

- és a felújítás után
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Megvilágítottuk az új temető
lejáróját és az új járdát
- Igen, a kivitelező a Szlovák Telekom vállalat, amely a földmunkák elvégzésére egy külsős céget bízott meg. Néhány lakosunknak nem tetszett a munkájuk, de a mi partnerünk ebben az építkezésben a beruházó (Szl. Telekom), ők felügyelik az építkezést
és olyan a közös megállapodás, hogy kötelesek eredeti állapotba hozni a megrongált útszakaszokat. Vannak olyan szakaszok,
ahol az optikus kábel továbbra is vezetékes lesz, mert ezeken
a helyeken nincs zöldövezet, vagy így kívánta a szolgáltató erre
a célra szánt költségvetése.

Felújított műfüves sportpálya
- Ebben az évben az 50 éves házaspárok nem éltek aranylakodalmas évfordulójuk megünneplésének lehetőségével. Három
ezüstlakodalmas házaspár fogadta el meghívásunkat az ünnepségre, ők az esketőteremben újították meg 25 év után a házassági fogadalmukat. Ez egy kedves megemlékezés volt, tavaly pl.
volt 65 évet együtt ünneplő házaspárunk is.
• Sok munka van folyamatban, van még esetleg valami terv
a jövőre nézve, ill. amin javítani szeretnének?

- Ősz elején befejeztük a Fő utcai bérlakásokhoz vezető út, a 4
lakásos bérház parkolója és az iskolai étkezde hátsó udvarának
szurkozását, amely 35 000 eurót vett igénybe. Jelenleg a kultúrpark pódiumának felújítási tervezetén dolgozunk, amelyet
- A Cedron-Nitrava helyi akciócsoportban, amelynek közséa Cedron-Nitrava pályázata segítségével szeretnénk kivitelezni
günk is tagja, pályázni lehetett játszóterek felújítására és mivel
a jövő év folyamán. Ezenkívül egy sikeres pályázatot is kiviteaz óvoda játszóterén veszélyesen elkorhadt elemek voltak, enlezünk, amely segítségével elkészíttetjük a középületek energenek a pályázatnak a segítsétikus bizonyítványát, amely
gével 15 000 euró értékben
a jövőben bármilyen épüsikerült új játszóteret létrelettel összefüggő pályázati
hozni. Sajnos a játszótér csak
kérvény kötelező melléklete
a szeptemberi iskolakezdésre
lesz. Két épület ilyen dokukészült el, így a kedvezőtlen
mentációja máris felhasznáidőjárás végett a gyerekek
lásra kerül, ugyanis a kis-és
sajnos még nem használhatnagy kultúrház energiatakaták, de remélem, hogy ezt
rékos pályázatán dolgozunk.
a lemaradást tavasszal gyorA nagy kultúrház omladozó
san behozzák. Szeptember
homlokzatát idén szeretelejére felújítottuk az iskola
tük volna rendbehozni, de
területén több éve tönkrea kivitelezési ár meghaladta
ment multifunkciós műpávolna a 400 000 eurót. Ezért
lyát is, amelyet 20 000 eudöntöttünk úgy, hogy párós önköltségből fedeztünk.
lyázaton keresztül próbálA szociális és munkaügyi
juk megoldani a dolgot úgy,
minisztérium jóvoltából egy
hogy több, mint 1,5 milliós
másik pályázatot is elnyerGratulálunk az idei ezüstlakodalmas pároknak
beruházásról lenne szó 5 %
tünk 50 000 euró értékben
önköltségi hozzájárulással,
egy új inkluzív játszótér létde az épületek energiatakarérehozására. Ez a kultúrparkban lesz megvalósítva, része lesz egy
kos átépítésen esnének át, minimumra hozva az épületek enernagy hajó mászóelemekkel, kötélpálya és különféle hinták, amegiafenntartási költségét. Ez tartalmazná az elektromos rendszer
lyek fogyatékos gyerekek számára is elérhetőek lesznek. Ennek
és fűtés felújítását, napenergia felhasználásával történő melega pályázatnak a szerződésénél tartunk, tehát feltehetőleg a jövő
vízellátást és az épületek hőszigetelését. Mivel a kultúrházakat
év folyamán valósulhat meg.
folyamatosan használjuk, néhány évtized használat után már
igazán helyénvaló a felújításuk. Ezenkívül saját szennyvíztisztító-állomás kiépítésén is dolgozunk, mert a jelenlegi tisztító,
• Annak ellenére, hogy ebben az évben nem volt lehetőség
amely rajtunk kívül még 4 község résztulajdona, nem győzi
túl sok rendezvény szervezésére, a falunapon kívül sikerült
a terhelést. Az elhelyezési eljárás már engedélyezve van, jelenleg
összehozni egy kedves megemlékezést olyan házaspárok réaz építkezési engedély intézése folyik. Tehát tervünk van bőven
szére, akik hosszú éveken keresztül boldog házasságban élés mindent elkövetünk azért, hogy a megvalósítás se maradjon
nek...
el.
• Egy pályázati forrás az alapiskola és óvoda területét is pozitívan érintette. Miről van itt szó?
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Vidám 2021-es búcsúnk volt

Népviseleti kiállítás
Idén szeptember 12-én, vasárnap ünnepeltük meg a búcsút. Az időjárás egész nap
gyönyörű volt, így a gyerekek annyit hintázhattak, amennyit akartak (vagy amennyit a
szüleik pénztárcája engedett).
A búcsúi ebéd elfogyasztása után, már 13
órától megnyílt a környékbeli falvak (Berencs, Komját, Mánya, Bánkeszi, Nyitraújlak,
Abaszállás, Köpösd) népviseleteit, beleértve
a nagykéri népviseletet (amelyet Ing. Száraz
Márk és Mgr. Száraz Mária adott kölcsön)
is bemutató kiállítás, amelyet késő estig
tekinthettek meg a látogatók. A kiállítást
Bc. Száraz Beáta, a Matica Slovenská helyi
alapszervezetének elnöke szervezte. A zenei
aláfestésről a komjáti népviseletbe öltözött
Richard Smatana gondoskodott gyönyörű

harmonika- és énekszóval. A szépséges
férfi-, női- és gyermek viseletek mellett
elhelyezett tájékoztató táblákról számos
érdekes információt tudhattak meg a
látogatók a régi öltözködési hagyományokról. A kiállításnak helyet adó terem
díszítéséhez Jana Koleková kölcsönzött
szárított virágból készült koszorúkat.
Mgr. Baláži Zita népi motívumokkal díszített kortárs darabokkal járult hozzá
a kiállításhoz, Katarína Vasiľová pedig
kisminkelte a tárlatra érkező hölgyeket.
A szervezők örültek annak, hogy sokan
kíváncsiak voltak a kiállításra. 16 órától
a kis kultúrházban rendhagyó módon
köszöntöttük községünk jubilánsait.
Azért rendhagyó módon, mert a kezdetektől, 2016-tól októberben, az idősek
iránti tisztelet hónapjában tartottuk meg az
ünnepséget, amelyet tavaly meghiúsított a
koronavírus járvány. A község vezetése úgy
döntött, hogy a várható őszi szigorítások
miatt idén egy korábbi időpontban szervezi
meg a köszöntést. A rendhagyó dátum ellenére sok 65, 70, 75, 80 és 85 éves jubiláns
tisztelt meg bennünket jelenlétével a közös
ünneplésen. Sajnos a covid-19 terjedése elleni korlátozások miatt nem szabadott frissítőket felszolgálni, mint a korábbi években.
Az emléklapok és az apró ajándékok átadása,
után közös fénykép is készült az ünnepeltekkel. Valaska Judit polgármester ezután Gizka

G. Oňová fellépése
Oňová fellépésére invitálta a vendégeket a
kis kultúrház mögötti színpadhoz. A szlovák zenei szakma tévéképernyőről is ismert
kortalan állócsillaga számos szlovák slágerrel
és magyar örökzölddel szórakoztatta a közönséget, amely nagy tapssal hálálta meg az
előadást. Jó egészséget és sok boldogságot kívánunk a művésznőnek, hogy minden álmát
valóra válthassa.
A búcsú kapcsán nem hagyhatjuk ki a hagyományos búcsúi futballmérkőzést sem. Az
FC Veľký Kýr hazai pályán fogadta a TJ Lokomotíva Bánov csapatát. Nagyszerű eredménnyel zárult a találkozó, 4:0 lett a végeredmény a hazai szurkolók nagy örömére.

A mögöttünk lévő covid-időszakban
is jól működött a nagykéri óvoda
A tavalyi iskolaévben 83 gyerek járt a
nagykéri óvodába, idén viszont már 90
látogatja. Ez a közoktatási törvény óvodai
nevelésről szóló módosításának köszönhető, amely értelmében minden gyereknek, aki 2021. 8. 31-ig betöltötte az öt éves
kort, kötelező az óvodalátogatás. Az óvodában azonban sosem okozott gondot az
iskolakezdés előtt álló gyerekek fogadása,
mondta Bc. Lörinc Andrea, a nagykéri
óvodáért felelős igazgatóhelyettes. A nagycsoportban, ahova a legidősebb gyerekek
járnak most a módosításnak köszönthetően hárommal több gyerek van. Jövőre
25 kiselsős ülhet iskolapadba a szlovák
alapiskolában, 7 pedig a magyar alapiskolában.
Hogyan sikerült vezetni az óvodát a covid-19
miatti szigorított intézkedések közepette?
„Szerencsére egész idő alatt működött az intézmény. Kijelenthetem,
hogy nálunk nagyon felelősségteljesen viselkedtek a szülők. Ha fertőzött személlyel találkoztak, akkor nem hozták el a gyereküket, és ezt
jelentették nekünk. Ennek köszönhetően elkerült bennünket a karantén” - mondta Lörinc Andrea igazgatóhelyettes. A teljes körű lezárások
miatt 2020. december 18-tól az óvodát sem látogathatták a gyerekek,
de amint lehetővé tették az oktatási intézmények újranyitását, az óvoda is kinyitotta kapuit. 2021. február 8-tól folyamatosan működik.
„Volt azonban olyan, körülbelül kéthetes időszak, amikor csak azokat
a gyerekeket fogadtuk, akik szülei munkába járnak. Hálával tartozok

azért, amiért mindenki felelősségteljesen kezelte a helyzetet. Hívnak,
kérdeznek a szülők, szóval a szülők és az óvónők között folyamatos a
kommunikáció.”
Gyerekprogramok csak az óvodásoknak
A tavalyi iskolaév végén sikerült ballagási ünnepséget szervezni a leendő iskolásoknak. A jó időjárást kihasználva az udvaron szervezték
meg a programot, aminek köszönhetően kellemes emlékekkel búcsúzhattak el a gyerekek attól az intézménytől, amely néhány évig a
második otthonuk volt. Idén a szigorú intézkedések miatt elmaradt a
Családi nap, de a gyerekek kiélvezhették a Gyereknapot, amelyen most
nem vehettek részt a szülők. Ősszel Töknapot és Tejnapot is szerveztek. „Októberben az idősek iránti tisztelet hónapja alkalmából a nagymamáknak és a nagypapáknak is szoktunk programot szervezni és a
nyugdíjasklub tagjai meghívtak a kultúrházba egy kis fellépésre, de
idén minden bizonnyal ez is elmarad… A szülők a közösségi portálon

Méhecskék -töknap
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külön csoportokban követhetik a gyerekek mindennapjait, ide töltjük
fel a fényképeket és a videofelvételeket a gyerekek tevékenységeiről. Ott
tehát figyelemmel követhetik, hogy mivel foglalkozunk az óvodában” magyarázza Lörinc Andrea.
Problémamentes adaptáció
Minden gyermek máshogyan viseli az óvodába való beilleszkedést,
beszoktatást. Valaki úgy érzi magát, mint hal a vízben, másoknak nehezebb a folyamat. Az igazgatóhelyettes szerint azonban mindegyikük
nagyszerűen megbirkózott a feladattal. „Ugyan kicsit több volt a beteg,
mivel a gyerekek immunrendszere fokozatosan fejlődik ki. Elmondható, hogy meglepően egyszerű volt a beszoktatás. Néhány gyerek persze
még sírva fakad, de csak reggel, amikor elbúcsúzik a szülőtől. Minden
gyerek más“ - jegyezte meg az igazgatóhelyettes. Hogyan foglalják le
a gyerekeket, hogy azok megfeledkezzenek a szülők hiányáról és ne
unatkozzanak? „Versekkel, dalocskákkal, különböző tevékenységekkel,
játékokkal. De a legfontosabb, hogy biztonságban érezzék magukat.
Sok múlik az óvónéniken is, akik kapcsolatot építenek a gyerekekkel,
biztonságot adnak és kialakítanak egy rendszert.“
Pszichológus és pedagógiai asszisztensek
is dolgoznak az óvodában
Az óvoda részt vesz metodikai pedagógiai központ kétéves futamidejű
projektjében, így két pedagógiai asszisztens és egy iskolai pszichológus is dolgozik az intézményben. A „Segítő munkakörök a gyerekek
és diákok nevelésében II“ program 2022 augusztusában zárul, de már
most érezhető a segítség hatása. Az iskolai pszichológus elsősorban a
gyerekek iskolaérettségére összpontosít. A „Zippy barátai“ program keretében fejlesztik a gyerekek empátiáját, valamint a szociális és érzelmi
képességeiket. „Nagyon hálás vagyok azért, hogy bekapcsolódtunk a
projektbe, mert óriási segítséget jelent, nagy előrelépések tanúi lehetünk a gyerekeknél“ - hangsúlyozza elégedettségét Lörinc Andrea. Idén
ugyanis összesen 32 leendő elsős jár az óvodába.

Lepkék - magyar osztály
Támogassa az óvodát a nagy nyereményekért folyó versenyben
A gyerekek természetüknél fogva kiskoruktól kíváncsiak, a nagykéri
óvodában ezért is ismertetik meg velük a természetet és a fizika törvényeit, de mindezt játékos formában. Az őszi időszakban a természeti
ismereteiket bővítik, vizsgálnak, kutatnak, jól szórakoznak a kísérletezős játékok közben. Az óvodában a környezetvédelmi nevelést is szem
előtt tartják, a nevelés keretében a természet szeretetét és óvását is
próbálják átadni a gyerekeknek. Az, hogy folyamatosan javítani tudják
az oktató-nevelő folyamatot és fejlődhessenek a gyerekekkel nem kis
anyagi költségekkel jár. Emiatt is jelentkeztek a Hyza Dobrotko nevű
versenybe, amelyben a szülők és a lakosok segítségével harcolhatnak
az értékes ajándékokért és a pénznyereményért. A nyereményből játékelemeket és mászókát vásárolnának az iskolaudvarra. Az óvoda az
„Adoptuj si kravičku“, vagyis fogadj örökbe egy tehénkét programba
kapcsolódott be. Ennek keretében megtanulhatják, hogy hogyan kell
gondoskodni egy háziállatról. Mindezt különböző feladatokon keresztül az interaktív tábla segítségével, tehát a digitális készségeiket is
fejlesztik. A zöldséges őrület, vagyis „Zeleninkové šialenstvo“ projekt
is folytatódik az iskolákban, ebben a megfelelő életvitelre és az elhízottság ellni harcra fókuszálnak.

Mesetábor Écsi Gyöngyivel
Bújj,bújj,zöld ág,
Zöld levelecske,
Nyitva van az aranykapu,
Csak bújjatok rajta
2021 augusztus hónapjában első ízben került megrendezésre községünkben a mesetábor. A SZMSZSZ nagykéri alapszervezete jóvoltából jött létre ez a 3 napos napközi tábor, melynek vezetését a méltán elismert református lelkész, előadóművész és népdalénekes - Écsi Gyöngyi vállalta el. A három napos tábor résztvevői a helyi alapiskola tanulói voltak a magyar
alsó tagozatról. Bármelyik gyermeket is kérdeznénk meg közülük erről a 3 napról, szebbnél szebb élménybeszámolóval
lennénk gazdagabbak. A gyermekeknek a napközi táborban minden perce ki volt töltve énekkel, mesével, kézimunkával,
zenével, nevetéssel, játékkal, tánccal és még sorolhatnám a sok élménnyel teli ötletet, mellyel Écsi Gyöngyi készült minden nap a kis lurkók fejlesztésére. A szülői szövetség és lelkes támogatói jóvoltából a résztvevő gyerekek finom ételekkel,
gyümölcsökkel is el voltak látva. A játszva tanulás mellett jutott idő egy kis színdarab betanulására is, melyet a gyerekek
Gyöngyi nénivel, - ahogy a gyerekek hívták őt -, közösen adtak elő a tábor befejező napján. A színes és vidám műsorral
nagy élményt szereztek nem csak maguknak, hanem szüleiknek és a jelen lévő közönségnek is. Bízunk benne hogy a
jövőben újra megrendezésre kerül majd a mesetábor, hogy ezzel is értéket teremthessünk a következő generációknak
Száraz Viktória
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„Isten, Te vagy!“
„Isten, Te vagy!“ - ez a mottó
szerepelt azokon a képecskéken, amelyeket 25 évvel ezelőtt, pappá szentelésemkor
osztottam a híveknek. Primíció – ez az első szentmise,
amit a pappá szentelés után
bemutat az újmisés a hozzá
közel álló személyek körében.
Még évekkel később is valaki felemlegette ezt a három
szót. Az emberek megjegyezték. Talán azért, mert inspirációként szolgáltak egy első
misés prédikátornak, aki a
kijelentésre: „Isten, Te vagy“
meghallotta Isten válaszát,
ami így szólt: „Igor, te mindörökké pap vagy!“. Prédikátorom vezetékneve Drška volt. A neve
kötelezte: ami a szívén, az a száján. Mindig mondta: „Nekem
szabad, én Pofás vagyok.“ Mindig tartotta magát a „nyersen, de
szeretettel!“ jelszavához. Tőle elfogadták az emberek az igazságot,
mert nem ellenségeskedve adta át, hanem nyitottsággal. Ez ajándék. És valóban jót kívánt a másiknak. De azt is tudta, hogyan kell
csendben maradni. Emlékszem egy úriemberre, aki meg akarta
szerelni a templomban a szenteltvíz tartókat. Drška azt mondta
róla: „Tegnap leköpött az utcán és szidta a papokat. Ma pedig
önszántából idejött, mert megbánta, és jóvá tenné a szenteltvíztartó megjavításával.“ „Ön mit mondott neki, amikor leköpte?“
- kérdeztük. „Azt, hogy köszönöm. Semmi többet.“ szívesen emlékezem vissza rá. Arra, amilyen volt, és abból merítek, amit vele
együtt megtapasztalhattam. 1966 és 1968 között Tardoskedden

volt káplán. Néha elgondolkodom azon, vajon emlékszik-e rá még
valaki. Látom, hogy felragyog az emberek szeme, amikor őt emlegetik. Az első misés beszédemben más mottót is említettem, ami
inkább az ő életére volt jellemző: „Aludtam, és azt álmodtam: az
élet öröm. Felébredtem, és azt láttam: az élet kötelesség. Dolgoztam, és azt láttam: a kötelesség öröm.“ Ő Krisztust szolgálta, és ő
volt a mestere. Az olyan emberek, mint Drška abban mások, hogy
nem úgy közelítik meg Istent és Krisztust, hogy „Te, Isten, itt vagy
nekem, ezért imádkozom, hogy segíts.“ Drška az Istenért volt itt,

és ez az a csodálatos állapot, ahogyan szolgálni tudja az embereket. Tudta, hogy az embernek jelen kell lenni Isten számára. És
felajánlotta neki a szívét. Aki ragaszkodik Krisztushoz, nagyon
közel áll a mai emberhez. Mert Krisztus a jelen. Csak Krisztus
jelenléte ad értelmet a papi jubileum említésére. Hálás vagyok a
nagykéri híveknek, hogy 2021. augusztus 29-én spontán és örömmel ünnepelték velem ezt a papi jubileumot.
Idén elkezdtük a bérmálkozásra való felkészülést a plébánián.
Az egyik lányt édesanyja is elkísérte a jelentkezésre. A plébánián

szó szót követett, és megjegyeztem, hogy nem lepődnék meg, ha a
lánya apácának állna. Erre az anyuka elmosolyodott, nemcsak
nemkívánatosnak, hanem elképzelhetetlennek is találta ezt, mivelhogy a lánya nem olyan típus. Senkit nem győzködtem, sőt,
próbáltam lebeszélni róla, de emlékszem, hogy amikor hittanórán
helyettesítettem, a lánya szinte leplezetlenül naplót írt az órán
és azt olvasgatta. Ez egyrészt tiltakozás és provokáció volt, de
másrészt egy olyan tevékenység, amelyben az ember önmagával
kapcsolódik. Fontos feltétele annak, hogy Krisztus megérinthesse
az embert. Mert Krisztus a mai fiatalokat is meg tudja szólítani.
Leginkább erre utaltam a megjegyzésemmel. Két váratlan látogatás is igazolja az élő Istent. Meglátogatott az egykori alapiskolai
osztálytársam, aki nem tartozott a hívők közösségébe. A legutóbbi emlékeim a kilencvenes évekből származnak róla, amikor konyakkal a kezében bohém életet élt. Néhány napja eljött hozzám,
mert gyónni akart. Az ok szó szerint ez volt: mert szereti Krisztust.
Még furcsa személyes lelkigyakorlatai is voltak, amikor kilenc napot töltött egy fény nélküli sötét szobában külső ingerek nélkül.
Mindezt azért, hogy jobban megismerje önmagát, a lelkiismerete
hangját, és a megfelelő irányba terelje az életét. A második látogatás szintén meglepő volt. Mindannyiunkhoz érkezett a Szentatya
személyében, aki Szlovákiába látogatott. Az útját Krisztus és az
élő Isten bizonyságtételeként értelmezem. A pápa küldetése arra
ösztönöz bennünket, hogy felhagyjunk a formalitásokkal és átértékeljük, mire helyezzük a hangsúlyt az életünkben. Adjuk át magunkat a ténynek, hogy Isten nem hagyott el bennünket. Nem kell
félnünk, hogy lépéseket tegyünk felé. Hasonlóképp a templomba
sem. És elhagyni a holt zónákat, amiket magunkban gondozunk.
Őszintébben közeledni önmagunkhoz, hogy kik is vagyunk és mit
akarunk valójában. És elindulni a többi ember felé. Azt kívánom
önöknek, hogy örömüket leljék abban, ha kimondják: „Isten, Te
vagy!“
Mgr. Igor Písečný, Nagykér plébánosa
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AZ 52. NEMZETKÖZI EUCHARISZTIKUS KONGRESSZUSON JÁRTUNK

Több mint nyolcvan év után ismét Budapest volt otthona a sokszínű,
valamennyi korosztály lelki- és kulturális igényeit kielégítő
programsorozatnak, a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusnak
A Via Mariae polgári
társulás sok rendezvénye ismert Nagykéren
is, amelyen idestova
10 esztendeje szinte rendszeresen részt
vesznek a falu polgárai
is, zarándokolva határon innen és határon
túl. Ezért úgy éreztük,
hogy kihagyhatatlan
alkalom ismét útra
kelni arra a négyévente megtartott világeseményre, amely az
idén karnyújtásnyira volt otthonunktól.
Nem volt kérdéses, hogy a 2020 őszéről
elhalasztott 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus /NEK/ néhány programjára egy buszravalóan összejöjjünk,
útrakeljünk, hogy aztán szeptember
11-én és 12-én Budapesten legyünk. A
32 fős csapat megérkezvén a fővárosba
pakkjainkat elhelyezve a szálláson, igyekeztünk mihamarabb belecsöppenni a
különleges hangulatot varázsoló eseménydús helyszínek egyikébe, mely a
Szent István bazilikában és környékén
zajlott. A székesegyház megtelt padjaiban előadásokat, lelki örökségünk
ápolására vonatkozó tanúságtételeket
hallgatunk meg, és csodálhattuk a belső
tér díszítményeinek festményeit, szobrait, műalkotásait. Ezután kijutva a térre
láttuk a zarándokcsoportok tengernyi
tömegét, mely már a Kossuth téri szentmisére tartott. A szentmise előtt Erdő
Péter bíboros által megbízott hírnökeinek zenei összeállítású programját élvezhettük. Csakhamar az egész
Parlament előtti tér és utcák
teljesen megteltek emberekkel,
zarándokok ezrei érkeztek, köztük ismerősökkel, zoboralji, csallóközi, nagykéri zarándokokkal
találkoztunk. Mindenki a nap
csúcseseményére érkezett, amely
17 órakor kezdődött. A magyar
bíboros elnökletével teológusok
koncelebrálásával a szentmise
csodálatos hangulatával, Erdő
Péter homíliájában a NEK lényegéről, jelentőségéről, üzenetéről szólt, mely oly lényeges a

keresztény világ számára. Hangsúlyozta
a Nemzetközi Eucharisztikus Kongres�szus alapvető célját, hogy elmélyítse és
tudatosítsa a katolikus hívekben, az egyház életének forrását és csúcsát jelentő
Eucharisztiát, mely erőforrás is egyben.
A szentmisét körmenet követte a Hősök
tere irányába. Kellemes szeptemberi esti
hangulatban cserkészek, önkéntesek és
biztonsági őrök készséges iránymutatása
segítsége, a több százezres tömeg éneke
kitörölhetetlen mély, pozitív nyomot
hagyott bennünk, annak ellenére, hogy
a körmenet hossza 3,5 km, időtartama
mintegy 3 óra volt. Másnap, vasárnap
korán ébredtünk, hisz az 52. Nemzetközi
Eucharisztikus Kongresszus ünnepi zárómiséjére 11:30-tól került sor a Hősök
terén, ahová biztonsági okból csak gyalogosan, ellenőrző kapukon át tudtunk
bejutni. Budapest utcáin szinte mindenki Ferenc pápa érkezését várta, aki csakhamar a számunkra kijelölt szektor előtt
végigvonult papamobiljában viszontüdvözölve a tömeget. Megkezdődött
a pápai szentmise, amelyen a kétezres

énekkarban berencsiek és
koloniak is meghívást kaptak szerepelni /ez mindenképpen elismerés, kitüntetés volt a zoboralji kórusok
számára/. Számunkra pedig
ajándék volt a pápa bíztató
szavait hallgatni: „engedjük,
hogy a találkozás Jézussal
az Eucharisztiában átalakítson bennünket, ahogyan
átalakította a nagy és bátor
szenteket, Szent Istvánt és
Szent Erzsébetet is. Ez a Nemzetközi
Eucharisztikus Kongresszus egy út végét
jelenti, de legyen még inkább egy kiindulópont. Ha Jézus nyomában járunk, ez
arra hív bennünket, hogy előre nézzünk,
hogy befogadjuk a kegyelem átformáló
ajándékát.” Történelmi eseményen voltunk, hisz a szentmisén I. Bertalan konstantinápolyi ökumenikus pátriárka és
Hilárion volokalamszki metropolita, a
moszkvai patriarkátus külügyi felelőse is
részt vett. Amikor véget ért a nem mindennapi vasárnapi pápa által celebrált
szentmise, még nem tudtuk, hogy újabb
meglepetésben lesz része zarándokcsoportunknak. A hazainduló autóbuszt
várva, Böjte Csaba erdélyi szerzetes
toppant elénk, akivel rövid eszmecserét
folytatva sikerült egy csoportképet is
készíteni. Ilyen élményekkel, sok várt
és váratlan szép emlékkel gazdagodva
indultunk hazafelé. Kissé fáradtan, de
annál nagyobb értékkel, lelki útravalóval
tértünk vissza otthonainkba.
Patay Péter, Kanyicska Ilona
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HOGY TETSZETT A KISVONATOZÁS?
E kérdésre adtak választ azon vidám gyermekek, akik az idei
Falunapok családi programján falunéző kisvonat túrán vettek
részt Nagykér utcáin.
• „Én már Párkányból ismerem ezt a fehér-zöld kisvonatot. Ott
egészen Magyarországra átvitt bennünket, most pedig fantasztikus volt látni belőle a saját házunkat és integetni nagyapának.
Még az tetszett, amikor sorompót kaptunk és be kellett várni az
igazi vonatot is!“
• „Én rákérdeztem a sofőr bácsira, hogy miért nevezik ezt a kisvonatot úgy, ahogy az én Petra barátnőmet hívják. Azt mondta,
hogy van két leánya, éppen úgy mint két kisvonatszerelvénye –
Petra és Viktória. Biztos szuper lehet, ha van „saját kisvonatod“!
• „Alig vártam, hogy anyu végre elvigyen kisvonatozni! Az osztálytársaimmal is találkoztam ott, akiket a biziosztástól nem láttam! Vicces volt, amikor karikázni kezdtünk a templom előtt.“
• „Nagyon élveztem ezt a falunézést és örülök, hogy a mi utcánkra is letértünk. Akkor a másik kocsiban volt a kamerás is.
De ő egyszer csak kiszállt a templom előtt – nem értettük miért,
de végül csak felvételt készített rólunk, ahogy visszaintegetünk
neki. Élveztük és a parknál nem is volt kedvem kiszállni. De ott
már egy csapat új kivácsi gyerek várakozott.“
• „Keresztanyu menet közben visszaemlékezet egy olyan régi
falunapra, amikor igazi sárga repülőn mehettek repülni Kér felett. És hogy máskor meg lovaskocsikázás volt szekéren. Ma meg
pónilovak, lovak és kisvonat – szép program!“
• „Nagy újdonság volt ez a Falunapjainkon, komolyan! Az unokatestvéreimmel háromszor mentünk, mindig az első kocsi legelejében ültünk. A mozdonyvezető is velünk együtt örült. Jó ötlet volt

elhívni őt és remélem jövőre megismételhetjük a vonatozást vele!“
Az idei Falunapok július 30 és 31-én kerültek megrendezésre.
Az esti koncertek nagy létszámú közönséget vonzottak a kultúrparkba. A színpadon ismert zenekarok léptek fel: BON-BON,
ForYou Acapella és végül a Republic.

Sikeres volt a Kéri búcsúi büntetőrúgások harmadik évfolyama

Az elmúlt években a búcsú szerves részévé vált a „Kéri búcsúi büntetőrúgások” sportrendezvény, amelynek már
2019 óta hagyománya van Nagykéren.
Idén 2021. szeptember 11-én, szombaton harmadik alkalommal rendezték
meg ezt a nagyszerű sporteseményt ami
ismét sok lelkes rajongót vonzott ki a
pályára. Miről is szól ez a verseny? „Nagyon egyszerűek a szabályok. Két eurós
belépődíj ellenében bárki regisztrálhat.
A jelentkezőnek a tíz büntetőrúgásból
legalább héttel kapuba kell találni a döntőbe kerüléshez. A tizedik
forduló után az, akinek
nem sikerül a pontrúgás,
kiesik“ - ismerteti a szabályokat Boris Bátora, a rendezvény egyik szervezője.
A versenybe tehát mindenki bekapcsolódhat, aki bízik benne, hogy berúgja a
büntetőt.
Idén hatvanhárom versenyző jelentkezett, ami azt
igazolja, hogy népszerű az
esemény a kériek körében.
A nyeremények is sokakat
megszólíthattak,
három
kategóriában
osztottak
díjakat. A fő versenyszámban egy 399 eurós LCD
tévé volt a nyertes jutalma,
amelyet Radoslav Dubický

vihetett haza. A kapusok között Bálint
Zsolt diadalmaskodott, aki 30 büntetőrúgást fogott meg, amellyel 50 eurós
utalványt nyert a KEEPERsportba. A 15
év alatti gyerekek versenyében Natálka
Kóšová volt a legeredményesebb, ő 150
euró értékű JBL fülhallgatót kapott. Egy
ilyen nagyszerű rendezvény elképzelhetetlen megfelelő szervezés nélkül. Erről
már a klasszikussá vált trió, Malý Patrik,
Boris Bátora és Bátora Dani gondoskodik. „Patriknak tartozunk köszönettel a
Kéri búcsúi büntetők nagyszerű ötleté-

ért és a megvalósításért. Száraz Györgynek pedig azért, hogy az FC Veľký Kýr
pályája és környéke mindig kifogástalan
állapotban van” - mondja az esemény
társszervezője.
A támogatóknak, az FC Veľký Kýr felnőtt csapatának, valamint a sportklub
elnökségének köszönhetően a Kéri búcsúi büntetőrúgásoknak állandó helyük
van a búcsúi hétvége programsorozatában. „Mindig nagyszerű és ünnepi is a
hangulat. Örülünk annak, hogy vannak
állandó résztvevőink, akik minden évfolyamban játszanak. Több tucat emberről van szó, ez óriási
megelégedéssel tölt el bennünket. Annak is nagyon örülünk,
hogy a kéri szurkolók szeretik
a labdarúgást és a rendezvényre
is sokan kilátogatnak, megnézik és buzdítják a játékosokat”
- folytatta Boris Bátora. A Kéri
búcsúi büntetőrúgások része
volt az FC Veľký Kýr növendékeinek bajnoki mérkőzése is.
„Ennek idén még nagyobb volt
a tétje, mivel a legkisebb focistáink a szomszéd FC Komjatice
csapatával játszottak rangadót.
Az eredmény nem dőlt el, 2:2
lett, a mérkőzés azonban nagyszerű volt” - zárta Boris Bátora.

