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Považujeme za potrebné, pokiaľ ešte žijú naši občania, ktorí sa pamätajú na staré dianie v obci,
aby sme pre našich potomkov zaznamenali to, čo nikdy nesmie upadnúť do zabudnutia.
Preto píšeme obecnú kroniku.
„Úvodný text z obecnej kroniky, ktorú začali písať v roku 1964 manželia Tibor a Šára Putzovi.“
Od roku 1972 obecnú kroniku píše Marta Šátorová, rod. Lovasová.
SLOVO NA ÚVOD
Milí priatelia!
Dostáva sa vám do rúk brožúrka o histórií a súčasnosti našej obce – obce Hrubý Šúr. Hoci
v bežnom živote vystupujú do centra našej pozornosti každodenné problémy, pri dôležitých
situáciách vo vývoji spoločnosti, pri významných udalostiach a výročiach si spravidla
pripomenieme a zdôrazníme prvky historického poznania, vývoja a tradícií. Sú to medzníky, pri
ktorých sa radi pristavíme a zamyslíme sa nad nimi. Takáto situácia nastáva aj pri 750. výročí
prvej písomnej zmienky o našej obci.
Osídlenie nášho regiónu je však oveľa staršie. Miesta osídlenia už od praveku do veľkej
miery záviseli od prírodných daností krajiny. Život ovplyvňovali klimatické podmienky,
hydrologické pomery, pôdny profil, bonita pôdy, zoologická pestrosť zvierat, nerastné bohatstvo
a podobne.
Určujúcim modulačným prvkom okolia obce Hrubý Šúr je Malý Dunaj so svojím vodným
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a rastlinným svetom, okolité lesy a úrodná pôda. Vytvorili sa tu prírodné podmienky vhodné na
osídlenie, ktoré vyhľadával človek mladšej doby kamennej. Dokazujú nám to archeologické
vykopávky a nálezy v okolí katastra obce. Toto obdobie je významné aj z toho dôvodu, že človek
začína pôsobiť na prírodu, pestuje rôzne kultúrne plodiny, chová domáce zvieratá, buduje si
obydlia.
Vedomosti o živote a skutkoch našich predkov sú nielen zdrojom nášho poznania, ale aj
sebauvedomovania. Umožňujú nám lepšie chápať minulosť, učiť sa z nej a nadobudnuté
poznatky zúročiť v prítomnosti, aby sme mohli právom obstáť na vrchole tvorstva.
Po oslavách 750. výročia prvej písomnej zmienky o našej obci (1245 – 1995) nastali
možnosti na spracovanie a vydanie tejto malej publikácie, ktorá čerpá materiál z archívnych
prameňov, kroniky obce, podkladov o živote v obci, ako aj iných zdrojov. Verím, že obohatí
poznanie nielen obyvateľov našej obce, ale aj všetkých tých, ktorí sa zaujímajú o to, akí sme boli,
akí sme a ako tu dnes žijeme.
Putz Tibor
starosta
Hrubý Šúr – Hegysúr
V malebnom prostredí Podunajskej nížiny, dvadsaťpäť kilometrov východne od
Bratislavy, leží úhľadná dedinka Hrubý Šúr. Táto obec, ktorá má približne 630 obyvateľov a patrí
do okresu Senec, sa rozprestiera na nízkom priečnom vale Malého Dunaja v nadmorskej výške
126 m medzi Čiernou vodou a Malým Dunajom, na štátnej ceste druhej triedy Senec – Šamorín a
na rozhraní okresov Galanta, Senec a Dunajská Streda.
Z historicko–zemepisného hľadiska sa tomuto územiu hovorilo ,,Matúšova zem“
(Mátyusföld). Je to nížina medzi Váhom, Dunajom a Karpatami, ktorá kedysi patrila Matúšovi
Čákovi z Trenčína.
Chotár obce s rozlohou 620 ha tvorí lužná rovina a lužné pôdy miestami so štrkovým
a pieskovým podkladom, a preto sa tu dobre darí pestovaniu poľnohospodárskych plodín, tak
zeleniny, ako aj ovocia.
V okolí obce, najmä pri Malom Dunaji a jeho ramene, sú krásne lesy, kde sa dobre darí
divej zveri, hlavne srnkám, bažantom, zajacom, divým kačiciam a podobne. Spevavé vtáky robia
obyvateľom ranný budíček.
Archeologické nálezy v katastri a okolitých lokalitách dokazujú prítomnosť človeka už od
mladšej doby kamennej. Priamy doklad o osídlení katastra obce pochádza zo 7. storočia. Pri
hlbokej orbe v lokalite Csandal boli roku 1952 objavené ľudské kosti a rôzne dobové zbrane.
Ďalšou lokalitou je Kerektó, kde sa našlo pohrebisko z 8.–11. storočia.
Prvé písomné pamiatky, v ktorých je zmienka aj o našej obci, pochádzajú z 13. storočia
a sú uložené v štátnych archívoch. Najstaršia písomná pamiatka pochádza z roku 1245, v ktorej
sa obec – osada spomína ako SWR. V listine z 15. marca 1256 sa uvádza, že vlastníkom chotára
a osady je magister Bolch de Súr.
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Územie obce sa spočiatku uvádza ako usadlosť (majetok), neskôr ako osada.
Predajom, dedením, darovaním či iným spôsobom obec a jej kataster pripadli zemanom
a zemianskym rodinám Jókaiovcov, Feéliovcov, Szüllőovcov. V 15. storočí patrila obec ako
poddanská dedina Petheovcom a Csorbovcom, neskôr Illésháziovcom, Ságiovcom a nakoniec
Pálffyovcom, ktorí si moc a vplyv nad obcou udržali až do roku 1918.
Názov obce Hegysúr – terajší Hrubý Šúr – sa prvýkrát objavuje na listine z roku 1524
z čias panovania kráľa Ľudovíta II. Obec bola v tomto období poddanskou dedinou zaoberajúcou
sa poľnohospodárstvom a chovom domácich zvierat.
Od 18. storočia obec spravovali richtári a tzv. prísediaci. Podľa písomných záznamov
prvým obecným richtárom bol Ján Takács, neskôr Ján Berka.
Vzhľadom na to, že obec vo svojej histórii vystriedala mnohých majiteľov, neprijala za
svoj erb žiaden z rodových erbov majiteľov, ale zvolila si do svojich obecných pečatí vlastný
motív.
Mimoriadne zaujímavý je najstarší odtlačok
pečate obce Hrubý Šúr. Obsahuje totiž
kruhopis (v strede s lemešom a čerieslom),
ktorý dokazuje, že tri usadlosti nazývané ako
Šúr mali spoločné typárium. Prekvapujúci je
aj rok uvedený v kruhopise: 1544. Kruhopis
pečate obsahuje slová: SIGILLUM TRIUM
SUR (pečať troch Šúrov – pravdepodobne
Dolný Šúr, Stredný Šúr a Horný Šúr).
Neskorší odtlačok pečate sa zachoval
v kruhopise s názvom ZONC ET SUR (Zonc
a Šúr). V strede poľa je opäť zaujímavá
kompozícia lemeša a čeriesla. Je zvláštne, že
pečať vznikla aj pre potreby susednej obce Zonc, ktorá je dnes súčasťou obce Tureň.
Ďalší odtlačok pečate obce sa zachoval na písomnosti pochádzajúcej z 9. marca 1768,
z čias panovania Márie Terézie, ktorá v spomínanom roku vydala urbár pod názvom:
URBARIUM POSSESSIONIS HEGY SÚR de A 1768, ktorého prevzatie v mene obce podpísali
vtedajší predstavitelia obce: richtár Ján Berka a prísediaci Márton Ázsóth, András Dömötör,
János Karácsony a István Horváth.
V čase vyhlásenia Urbária obec patrila grófovi Karolovi Pálffymu a obývalo ju tridsaťdva
rodín. Deti navštevovali cirkevnú školu v susednej obci Kostolná pri Dunaji (Egyházfa), kde bol
kantorom a učiteľom Ján Drusics.
Začiatok 18. storočia bol aj pre obec Hrubý Šúr veľmi búrlivý. Organizovali sa povstania
šľachty proti Habsburgovcom. Obec bola striedavo obsadená raz cisárskymi vojskami, raz
povstalcami kurucmi. V roku 1720 rada Bratislavskej župy vyrúbila pre obec príspevok na
financovanie cisárskej armády, a to 140 zlatých ročne.
Ako sme to už spomenuli v úvode, Hrubý Šúr leží v blízkosti Malého Dunaja, ktorého
rameno pretekalo priamo pod obcou. V dávnej minulosti pracovali na tomto ramene tri malé
vodné mlyny, preto sa táto časť obce nazývala Molnárházak – mlynské domy.
4

Okolo roku 1860 mlyny zanikli pre nízky a nestály prítok vody z Malého Dunaja, lebo
mohli pracovať iba občas a to nevyhovovalo ani okolitým ani vlastným obyvateľom. Starší
obyvatelia túto časť obce ešte aj v súčasnosti nazývajú Molnárházak - mlynské domy.
Na začiatku obce smerom na Senec sa
nachádza pomník v podobe kríža, ktorý patrí
medzi najstaršie a najvýznamnejšie historické
pamiatky obce. Pochádza z roku 1818. Kríž
dali vyhotoviť a postaviť László Karácsony
a Mária Szabó, vtedajší obyvatelia obce. Kríž
bol obnovený roku 1886 a nápis na ňom roku
1994.
Dejiny obce boli v minulosti veľmi
pohnuté a jej obyvatelia ťažko skúšaní.
Neobišli ich ani vojny, ani živelné pohromy
či cholera. V polovici 19. storočia vypukla
epidémia cholery, ktorá zasiahla aj
obyvateľov našej obce. Po jej ústupe bola na
znak vďaky zo zbierok obyvateľov postavená
kaplnka, o čo sa v roku 1848 pričinili richtár
Štefan Karácsony a prísažný Štefan Fekete,
Jozef Andrássy, Michal Andrássy, Ján
Andrássy, Peter Andrássy a ďalší občania. Od
posvätenia kaplnky sa na nedeľu Najsvätejšej
Trojice každoročne slávia v obci hody.

Kaplnka slúžila svojmu účelu až do roku
1968, kedy už bola jej statika natoľko narušená,
že ju bolo treba zbúrať. Na jej mieste bol
postavený nový, väčší kostolík pomocou
brigádnickej práce obyvateľov obce a príslušných
štátnych orgánov. Veľký zvon do kostola
zabezpečil farár Silvester Szlezák, obyvateľ obce.
Na jar roku 1858 obec postihla povodeň,
o rok neskôr vypukol veľký požiar.
Podľa písomných dokumentov z roku
1863 bolo v obci 48 rodinných domov, počet
obyvateľov dosahoval číslo 311. Jedna rodina bola veľkostatkárska, v obci žilo štyridsaťtri
drobných roľníkov, jeden obuvník, jeden mlynár, jeden hostinský, jeden kováč a jeden krajčír.
Deti z obce v tomto období učil čítať, písať a počítať v jednom starom dome remeselník menom
Halász. Táto forma vyučovania bola po roku 1870 zrušená, nakoľko gróf Ján Pálffy dal
v susednej obci Kostolná pri Dunaji postaviť novú budovu školy, do ktorej chodili aj deti z našej
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obce.
V roku 1883 prešla obec Hrubý Šúr spod správy okresu Šamorín a až do roku 1918 patrila
pod správu okresu Senec.
V roku 1890 bol zo zbierok zakúpený prvý obecný
zvon, ktorý bol až do roku 1929 umiestnený na
drevenom stojane. V tomto roku bol premiestnený na
terajšie miesto a na novú železnú konštrukciu, ktorá
slúži dodnes.
V roku 1891 vypukol v obci veľký požiar, ktorý
pohltil jej značnú časť. Po požiari si gazdovia založili
Obecný dobrovoľný požiarny zbor pod vedením Titusa
Andrássyho a v roku 1894 zakúpili v Soproni koňmi
ťahanú požiarnu striekačku. Táto sa zachovala až do
dnešných dní, je v dobrom technickom stave a slúži ako
historická pamiatka.
Dvadsiate storočie sa v živote občanov obce
začalo smutne. V roku 1910 vyhorela celá tzv. Malá
ulica. V rokoch 1903 – 1904 zas okolo 15% detí
zomiera na šarlach.
V roku 1903 sa vtedajší predstavitelia obce
rozhodli postaviť v obci školu. Jej výstavba bola
ukončená o dva roky a prvým učiteľom sa stal miestny občan František Kiss. Od roku 1906
vyučovali deti našej obce už štátom menovaní učitelia. Prvý učiteľ sa volal Juraj Vaszilcsin.
Pri sčítaní ľudu roku 1910 bolo v obci
410 obyvateľov maďarskej národnosti. V roku
1912 opúšťa obec posledný hostinský
židovského pôvodu menom Klein.
Poloha obce, zloženie a kvalita pôdy
vytvárali dobré podmienky pre
poľnohospodársku výrobu, ktorej sa venovala
väčšina obyvateľstva. Po vypuknutí 1. svetovej
vojny bolo povolaných na front asi 90%
mužov, z ktorých sa po vojne devätnásti vôbec
nevrátili. Životné podmienky sa zhoršili,
chýbala mužská pracovná sila, polia zoslali
neobrobené a v dedine zavládla bieda a hlad.
Po ukončení prvej svetovej vojny a rozpade Rakúsko–uhorskej monarchie bola roku 1918
vyhlásená prvá Československá republika, ku ktorej bola pripojená aj obec Hrubý Šúr.
Od roku 1938 až do skončenia 2. svetovej vojny patrila obec k Maďarsku. Po roku 1945
znova k Československu a od 1.1.1993 patrí k samostatnej Slovenskej republike.
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Ako už bolo spomenuté, väčšina
obyvateľov obce sa zaoberá
poľnohospodárstvom. Od zániku vodných
mlynov na ramene Malého Dunaja obec nemá
vlastný mlyn.
Začiatkom 20. rokov obecní gazdovia
Bálint Lovas.st., Štefan Bretkó, Titus Sidó, Ján
Karácsony st., Vavrinec Varga st. a ďalší
občania spoločnými silami postavili v obci
parný mlyn, ktorý bol po elektrifikácii obce
v roku 1938 prebudovaný na elektrický pohon.
Tento mlyn slúžil obyvateľom obce až do 60.
rokov. Pri zachovaní pôvodnej vonkajšej architektúry bol nedávno zrekonštruovaný na veľmi
pekný rodinný dom.
V roku 1920 Ján Csermák otvára novú
krčmu v budove terajšieho rodinného domu
Pozsonyiovcov, ktorí boli po Csermákovi
krčmármi až do začiatku 70. rokov. V tých
časoch sa nápoje chladili vo veľkej pivnici na
dvore krčmy, kde bol v zime konskými povozmi
zavezený a uložený prírodný ľad, vysekaný
z ramena Malého Dunaja. Ľad zakryli slamou
a cez leto slúžil na pomerne dobré chladenie
nápojov.
Zloženie obyvateľstva bolo začiatkom 20.
rokov z hľadiska sociálno-ekonomického nasledovné: traja veľkogazdovia, ktorí vlastnili
najväčšiu rozlohu ornej pôdy a lesov v chotári obce (Titus Andrássy, Titus Sidó a Vavrinec
Varga), 30% tvorili maloroľníci a ostatní boli bezzemkovia, ktorí nevlastnili žiadnu pôdu.
Z politického hľadiska boli v obci založené tri politické strany: Kresťanskosociálna
strana, ktorej predsedom sa stal Gyula Andrássy st., Maloroľnícka strana s predsedom Vavrincom
Vargom a Agrárna stana, ktorej predsedal
György K
V roku 1923 vystriedal učiteľa miestnej školy
Juraja Vaszilcsina nový učiteľ - Ľudovít
Damszki.
Obecným richtárom sa stal Vincent
Sidó, od roku 1925 Štefan Ázsóth, po ňom
Gejza Karácsony a od roku 1927 Vavrinec
Varga.
V roku 1925 mala obec 409 obyvateľov,
ktorej väčšina bola maďarskej národnosti. Čo sa
týka vierovyznania, obec mala 327
rímskokatolíkov, 59 reformovaných a 18 iných vierovyznaní.
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V roku1926 občan obce Máté Katona kúpil nový, väčší zvon, ktorý potom daroval
miestnej kaplnke. Od tej doby slúži tento zvon našim občanom.
Na prelome rokov 1928 – 1929 bola mimoriadne tuhá zima. V chotári obce vymrzla časť
obilia, vyhynuli aj niektoré orechy a ovocné stromy.
Hospodárska situácia sa naďalej zhoršovala. Svetová hospodárska kríza zasiahla aj našu
obec. Niektorí obyvatelia boli nútení odísť za prácou do cudziny, najmä do Francúzka.
Prvý hlasitý rádioprijímač si v obci kúpil roku 1930 Vincent Sidó. Bola to rarita
a zvláštnosť a vysielanie chodili počúvať viacerí občania. Do tej doby podobný zázrak ešte
nevideli a nepočuli. Poniektorí síce vlastnili tzv. malé kryštálové rádioprijímače na jednu
rádiostanicu, ktorú mohla počúvať len jedna osoba a to cez slúchadlá; ale hlasité rádio, to bolo
niečo úplne iné.
Začiatkom 30. rokov sa začalo rozmáhať spotrebné družstevníctvo.
V roku 1932 bola v obci postavená budova spotrebného družstva ako predajňa rozličného
tovaru. Je zaujímavé, že pri výkopových prácach na základoch tejto budovy sa našli ľudské
kostry pravdepodobne zo 16. storočia, z obdobia vojen proti Turkom.
V súčasnosti je v tejto budove pohostinstvo a spoločenská miestnosť slúžiaca obyvateľom
obce.
Hospodárska situácia sa nezlepšovala a
mnohí obyvatelia žili v biede. Štát poskytol pre
38 rodín tzv. nezamestnaneckú podporu vo
výške 30,- Kčs.
Vo voľbách v roku 1935 najviac hlasov
získala kresťanskosociálna strana. V tomto roku
sa na voľbách prvýkrát zúčastnila aj
komunistická strana.
Richtátom obce bol Vavrinec Varga,
učiteľmi Ľudovít Damszki, pani Szarková
a Bálint Silló.
V roku 1937 dala obec postaviť učiteľský byt vedľa budovy školy. Učitelia sa
presťahovali z budovy školy do nového bytu. V uvoľnených priestoroch si občania zriadili
javisko, čím bola založená tradícia ochotníckeho divadelníctva, ktorá trvala až do konca 80.
rokov.
Učitelia, ako nositelia miestnej kultúry, počas zimných mesiacov organizovali
a nacvičovali divadelné hry, z ktorých sa ako prvé hrali tieto: Galambos, Falu rossza, A bor, Vén
bakancsos és fia a huszár, Cigány a ďalšie.
V roku 1938 prebiehala elektrifikácia obce, čím sa vytvorili ďalšie možnosti rozvoja.
Obecný mlyn vymenil dovtedy používaný parný pohon za pohon elektrický.
10. novembra toho istého roku vstúpili do obce vojská maďarskej armády. Obec ich vítala
so slávobránami. Pri kaplnke predniesli slávnostný príhovor richtár Vincent Sidó a učiteľ Bálint
Silló. Arciknieža Albrecht sa v Senci prihovoril občanom.
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Táto udalosť priniesla do obce zmenu politickej a spoločenskej situácie. Bola ustanovená
národná rada, ktorej predsedom sa stal Vincent Sidó.
Podľa štatistických výkazov z roku 1940 mala obec 92 rodinných domov a 552
obyvateľov.
Po príchode Maďarov boli z usadlosti Bodoház vysťahovaní moravskí kolonisti. Ich pôda
s rozlohou cca 120 maďarských jutár bola rozdelená medzi bezzemkov.
Od roku 1941 sa začala zbierka na stavbu pomníka padlým v 1. svetovej vojne. Pomník
bol slávnostne odhalený 2. mája 1943.
Vypukla 2. svetová vojna, ktorá so sebou
priniesla zhoršovanie hospodárskej situácie.
Prebehli rôzne rekvirácie, gazdovia museli
pre armádu dodať podľa výšky svojho
majetku buď koňa, kravu alebo ošípané.
V septembri 1944 obec obsadila
stočlenná nemecká posádka SS, následne
vznikla aj politická strana (Nyilas párt).
Obyvatelia sa k nej však stavali s nedôverou,
čo vidno aj na malom počte šiestich - ôsmich
členov.
Vincenta Sidóa a vo funkcii obecného
richtára vystriedal Florián Szakáll.
Sovietske vojská postupovali rýchlo. Nemecká armáda pri ústupe z obce vyhodila do
vzduchu most na Malom Dunaji smerom na Šamorín. Po príchode sovietskej armády bol most
opravený. Obec bola oslobodená 1. apríla 1945 sovietskymi vojskami. Na pamiatku oslobodenia
obce bola na budove obecného úradu umiestnená pamätná tabuľa. Po skončení druhej svetovej
vojny, v ktorej padli deviati občania, sa život obce začína normalizovať. Sovietske vojská
zostávajú v obci až do konca septembra. Bol ustanovený komisariát na čele s Jozefom Frčom,
ktorého potom vystriedal Štefan Kadlečík. Nastalo obdobie reslovakizácie. Počas pôsobenia
komisariátu odviezli 28 mužov na nútené práce do Čiech. Dve rodiny z obce, a to rodina
Vincenta Sidóa a Bálinta Lovasa, boli presídlené do Maďarska. Z Maďarska bol do obce, do
opusteného domu po Bálintovi Lovasovi, zasa presídlený Michal Matuška so svojou päťčlennou
rodinou.
Učiteľom v obci sa stal Imrich Strelka, neskôr profesionálny herec a režisér.
Po veľkej povodni na jar roku 1947 nastalo mimoriadne sucho. Bol zavedený lístkový
systém na nákup potravín a na niektoré druhy priemyselného tovaru.
Významnou udalosťou bolo zavedenie pravidelnej autobusovej dopravy zo Senca do
Šamorína. Tým sa vytvorili lepšie podmienky pre cestovanie za prácou do Bratislavy a do
okolitých miest.
Je potrebné spomenúť rok 1948, kedy na post riaditeľa vtedy ešte len slovenskej školy
nastúpil mladý, agilný učiteľ Eduard Hayder a dve učiteľky Kuzmová a Mikulíková. Riaditeľ
školy zorganizoval v obci bohatý kultúrny život. Okrem iného založil obecnú knižnicu, divadelný
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súbor, začal premietať 16 mm celovečerné hrané filmy a organizoval rôzne iné aktivity.
V porovnaní s okolitými obcami to bolo nóvum.
Potom do obce niekoľko rokov chodilo putovné kino. Po jeho zániku učiteľ František
Andrássy oživil kino miestnej osvetovej besedy.
V obci bola založená miestna dychová kapela prispením Vavrinca Vargu, ktorý zakúpil
potrebné hudobné nástroje.
Pod vedením Júliusa Szalayho vznikla aj miestna organizácia KSS s 10 – 12 členmi
a konštituovali sa národné výbory. Prvým predsedom Miestneho národného výboru v obci sa stal
Štefan Kadlečík.
Postupne sa vrátili vojnoví zajatci, ožila poľnohospodárska výroba. Viacerí obyvatelia sa
zamestnali v Senci a v Bratislave. Život v obci sa normalizoval.
Vo februári 1950 bolo založené Jednotné roľníctvo družstvo. Jeho prvým predsedom sa
stal presídlenec Michal Matuška.
Družstvo začalo hospodáriť na konfiškovanom a bývalom cirkevnom majetku. V rokoch
1950 – 1952 funkciu predsedu Miestneho národného výboru zastával Gyula Ergi. Za jeho
pôsobenia bola postavená nová budova miestneho národného výboru.
V roku 1950 začala svoju činnosť aj
základná škola s vyučovacím jazykom
maďarským. Prvou učiteľkou tejto školy bola
Ilona Macsicza. Po nej na škole pôsobili
pedagógovia: pani Árvová, manželia
Szakálovci, Szalay, Füle a ďalší.
V slovenskej triede nastúpil po Eduardovi
Hayderovi postupne Ján Král, Vladimír
Zišek, Ondrej Zelman, Bibiana Sadloňová
a ďalší.
Novodobé dejiny obce sú
pozoruhodné jej nebývalým rozvojom. Od
polovice 50. rokov bolo v obci postavených
123 rodinných domov a od základu bolo prestavaných vyše 30. V roku 1955 obhospodarovalo
JRD 240 ha pôdy a v roku 1958 už 451 ha, pričom otvorilo aj veľkú štrkovú baňu, v ktorej sa ťaží
štrk až do dnešných čias.
V obci bol zavedený miestny rozhlas
a dovtedy používaný bubon sa uložil do
archívu.
Predsedom Miestneho národného
výboru sa roku 1957 stal Titus Ázsóth,
tajomníkom Július Filkász ml. Predsedom
JRD bol Silvester Író.
V tom istom roku v obci začína svoju
činnosť Poštový úrad v časti budovy
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Pozsonyiových. Poštárkou sa stala Helena Bariczová a potom Mária Vydrová, Agneša
Szakállová, Agneša Pápayová.
Činnosť miestneho JRD prechádzala veľkými zmenami. Väčšina súkromne
hospodáriacich roľníkov, ktorí vystúpili z družstva, sa vrátila späť. Družstvo hospodárilo na 450
ha ornej pôdy za predsedovania Michala Jasenovca.
Prvý čiernobiely televízor v obci kúpil roku 1959 Alexander Putz ml.
V roku 1960 sa stal predsedom MNV Július Egri a tajomníkom Ján Bitera. Na základnej
škole s vyučovacím jazykom maďarským učili František Andrássy a Marta Katonová, na
slovenskej Bibiana Sadloňová.
V roku 1960 bol zrušený okres Senec. Obec bola pripojená k okresu Galanta. V tom istom
roku sa začala výstavba betónovej cesty zo Senca do Šamorína. Cesta cez obec dostala nový a
kvalitný asfaltový koberec.
Pri sčítaní ľudu v roku 1961 mala obec 668 obyvateľov. V obci vládol bohatý kultúrny a
spoločenský život. Aktívnu činnosť vyvíjali spoločenské organizácie, najmä miestni futbalisti
pod vedením Júliusa Egriho. Na poli kultúry boli nacvičené divadelné hry pre deti a dospelých.
Tu treba spomenúť divadelný súbor pod vedením Tibora Putza st. Pod réžiou Viktora Kardoša
nacvičili veselohru ,, Balatoni csetepaté“ (Balatonská hádka), s ktorou vystúpili aj v okolitých
obciach. Hra mala celkovo 25 repríz.
V nasledujúcom roku bola vybudovaná nová trafostanica pre JRD, ktoré sa tým odpojilo
od obce.
Pre výskyt slintačky a krívačky na hospodárskom dvore JRD v júni 1964 nariadil okresný
veterinárny lekár MVDr. Szabó uzavretie hospodárskeho dvora a celej obce. Obyvatelia, ktorí
doteraz odchádzali za prácou mimo obec, zostávajú doma a zapájajú sa do rôznych
budovateľských prác.
Začala sa výstavba domu smútku, autobusových čakární a budovy novej predajne pre
Jednotu SD Galanta. Počas dvoch mesiacov, kedy bola obec uzavretá, sa na týchto stavbách
vykonalo veľa práce, takže všetky začaté stavby boli v nasledujúcom roku aj ukončené.
Vo voľbách v roku 1964 bol za
predsedu MNV zvolený Ján Bitera, za
tajomníka Pavol Takács.
V roku 1965 sa dokončila celková
oprava pohostinstva a priľahlej sály, kam sa
potom zo starej školy presťahovalo aj stále
kino osvetovej besedy, kde až do konca 80.
rokov Tibor Putz st. ako vedúci Miestnej
osvetovej besedy premietal celovečerné
filmy.
Pri Malom Dunaji sa začala výstavba
veľkej čerpacej stanice a zavlažovacieho
systému celého chotára, ktorá bola ukončená
v roku 1968 a odovzdaná 1. júna za účasti vysokých štátnych a straníckych funkcionárov
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(Colotka, Boďa).
Kultúrny a spoločenský život v obci bol
mimoriadne bohatý. Spoločenské organizácie
ako Červený kríž, Ovocinári a záhradkári, MO
Zväzarm, Csemadok, Požiarny zbor a MO
poľovníkov vyvíjali aktívnu činnosť.

Červený kríž pod vedením Františky
Šillovej a Anny Hamerlikovej organizoval
rôzne školenia, kurzy, prednáškovú činnosť
a bezplatné darcovstvo krvi. Ovocinári
a záhradkári pod vedením Tibora Pozsonyiho
a Oskára Katonu usporadúvali výstavy
ovocia a zeleniny, rôzne odborné prednášky,
zájazdy a pod.
Aktívne pracovali aj členovia MO Zväzarmu. Organizovali rôzne strelecké súťaže
a terénne motocyklové preteky. Prvý ročník sa uskutočnil 9. mája 1968, po ktorom nasledovali
ďalšie dva ročníky, organizované vždy 9. mája. Medzi najaktívnejších organizátorov a pretekárov
patrili Július Putz, Imrich Klúčik, Jozef Skurák, Zoltán Molnár, Tibor Putz st. a ďalší.
V zimných mesiacoch prichádzali
medzi našich poľovníkov na poľovačky aj
zahraniční poľovníci najmä z Francúzka
a Talianska.
Miestni hasiči pod vedením Rudolfa
Klúčika ml. a Daniela Mihaleca úspešne
reprezentovali našu obec na rôznych
súťažiach a každý rok oživovali ľudové
zvyky fašiangových osláv.

Pod vedením Daniela Mihaleca, Tibora
Putza st. a Jozefa Hemerlíka ml. prichádzal
Cemadok v každej sezóne s novým divadelným
predstavením alebo estrádnym programom,
s ktorým vystupoval nielen pred domácim
obecenstvom, ale aj v okolitých obciach.
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Roku 1967 mala obec 678 obyvateľov, 163 rodinných domov, 11 osobných motorových
vozidiel, 89 motocyklov, 97 televízorov a 137
rozhlasových prijímačov.
Na poli kultúry mal najväčšie zásluhy
Tibor Putz, ktorý okrem prednášok, kultúrnych
vystúpení, premietaní filmov, nácviku divadelných
hier, rôznych zábavných programov s pomocou
knihovníčky Magdy Pozsonyiovej organizoval aj
súťaže kráľovnej plesu. Titul v jednotlivých
rokoch získali Eva Filkászová, Marta Lovašová,
Alžbeta Šuplatová, Júlia Jasenovcová a v roku
1971 Magda Molnárová.
V roku 1968 bola zbúraná stará kaplnka a v akcii Z sa začala
výstavba nového kostola.
Práce organizoval Boldižár Molnár, František Lukacsovics a Silvester
Méri. Občania obce pracovali na stavbe bezplatne. Stavba bola
ukončená za tri roky.
Po dlhšej
pauze sa obnovila
činnosť futbalového
oddielu pod vedením
Pavla Takácsa. Po
ňom až do konca 80.
rokov futbalový oddiel v obci viedli Július
Putz, Július Kiss a Jozef Kiss. Futbalový
oddiel si kúpil aj autobus, ktorým okrem
futbalistov vozil na zájazdy aj ostatných
občanov obce. Pod vedením Marty Lovašovej
sa zasa obnovila činnosť mládežníckej
organizácie. Csemadok vykazoval úspešnú činnosť pod vedením Sidónie Kissovej. Aktivita
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jednotlivých spoločenských organizácii vždy závisela od aktivity ich vedúcich osobností.
V roku 1970 bola vybudovaná ďalšia nová trafostanica, aby sa skvalitnila dodávka
elektrického prúdu pre časť obce zvanej Bajč.
Súčasne prebiehali prípravné práce okolo výstavby novej školy a škôlky, kde vyvíjali
veľkú aktivitu a obetovali veľa svojho voľného času Ing. Tibor Ploczek a Tibor Putz st.Vo
voľbách do zastupiteľských zborov v roku 1971 bol za predsedu Miestneho národného výboru
zvolený Ján Bitera a za tajomníka Tibor Putz. Vedenie obce zobrali do rúk mladí obetaví poslanci
ako Július Botló, Ing. Tibor Ploczek, Tibor Pozsonyi, Tibor Putz a dvaja starší, skúsení
harcovníci, akým bol predseda JRD František Lukacsovics a Július Egri, ktorí tvorili radu MNV.
Pod ich vedením, za pomoci členov pléna
a občanov sa začala tvár obce meniť.
Organizovali sa rôzne brigádnické práce, do
ktorých sa obyvatelia zapájali s veľkým
elánom a v maximálnej miere. V auguste
1972 sa začala výstavba novej školy a škôlky.
Len pri ich výstavbe občania odpracovali viac
ako 10.000 brigádnických hodín.
Obec žila aj bohatým kultúrnym a
spoločenským životom. Rozličné akcie
spestrovala činnosť najmenších škôlkárov
a školákov, mládež z tanečných súborov,
spevokol, divadelný a estrádny súbor,
dychovka a tanečná hudba. Každým rokom sa organizovali výstavy ovocia a zeleniny, ručných
prác a iné.
Manželia Jasanovci zakladajú folklórny tanečný súbor, ktorý viac rokov vyvíjal aktívnu
činnosť, úspešne vystupoval pri rôznych slávnostných príležitostiach. Bol založený aj detský
dychový súbor, ktorý taktiež niekoľko rokov úspešne pracoval.
V roku 1973 obec dostala automatickú
telefónnu ústredňu. Z okolitých
poľnohospodárskych družstiev (Jánovce,
Hrubá Borša, Hrubý Šúr, Kráľová pri Senci,
Kostolná pri Dunaji a Hurbanova Ves) sa
vytvorilo spoločné ,Jednotné roľnícke
družstvo Budúcnosť so sídlom v Kráľovej pri
Senci. V tom istom roku v októbri zomrel
Július Egri, člen rady MNV, ktorý mal prvý
občiansky pohreb v obci. Kolegovia
poľovníci sa s ním rozlúčili slávnostnou
salvou. Dlhé roky pôsobil ako verejný činiteľ
a významnou mierou sa pričinil o všestranný
rozvoj obce.
Koncom roka sa začali kolaudačné práce na stavbe novej školy a škôlky. V januári 1974
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boli slávnostne odovzdané.

Po ukončení prác na výstavbe školy a terénnych úpravách okolia sa v roku 1975 v rámci akcie Z
začala výstavba celoobecného vodovodu, ktorá bola ukončená koncom roku 1976.
Na celoobecný vodovod bolo napojených 99% rodinných domov.
V júli 1975 vystúpila z koryta voda z ramena Malého Dunaja a zaplavila celé futbalové
ihrisko, kde dosiahla výšku okolo 1 metra. V nasledujúcom roku sa to zopakovalo.
Po odkúpení a rekonštrukcii rodinného domu v roku 1977 získala dôstojné priestory
knižnica, poštový úrad a prístavbou aj nová telefónna ústredňa, ktoré slúžia svojim účelom až do
dnešných dní.
V roku 1978 nastupuje za riaditeľ školy s vyučovacím jazykom maďarským Štefan
Ruman, ktorý tam pôsobí až do dnešných dní. V slovenskej triede dlhé roky učila Bibiána
Sadloňová, ktorá odtiaľ odišla do dôchodku.
Prihliadajúc na 30. výročie založenia obecnej dychovky zorganizuje v máji 1979 Okresné
osvetové stredisko v Galante za spolupráce Miestnej osvetovej besedy VI. ročník Okresného
festivalu dychových hudieb na dvore novej školy. Na veľmi úspešnej akcii sa okrem miestnych
občanov zúčastnili aj občania z okolitých obcí.
Veľkou akciou v obci bola rekonštrukcia elektrického vedenia. Betónové stĺpy z ulice boli
premiestnené do predzáhradiek rodinných domov a následne sa v celej obci začali budovať
chodníky. Pokračovali aj brigádnické práce na rekonštrukcii pošty a knižnice.
Ako zaujímavosť uvádzame, že v roku 1980 náš občan Ing. Tibor Ploczek prekročil so
svojou rodinou severný polárny kruh pri meste Rovaniem na území Lapska vo Fínsku.
Vedúci osvetovej besedy Tibor Putz v zimných mesiacoch nacvičil s miestnymi
ochotníkmi veľkolepý kabaretný program s hudbou a so spevmi pod názvom Z každého rožku
trošku, v ktorom vystúpil aj Ernest Sípos, profesionálny herec z Oblastného divadla v Komárne.
Program mal 25 predstavení a stretol sa s veľkým úspechom aj v okolitých obciach. Obec dostala
viacero vyznamenaní za budovateľské a kultúrne aktivity.
V máji 1981 sa v rámci predvolebnej aktivity predstavili umelci z bratislavskej Novej
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scény spolu s dirigentom Dr. Bohušom Slezákom, ktorý sa veľmi rád zdržiaval v našej obci vo
svojej chalupe, medzi našimi obyvateľmi.
V júni sa konali voľby do zastupiteľských orgánov všetkých stupňov. Na základe
výsledkov volieb sa predsedom MNV stal Ján Bitera a tajomníkom Tibor Putz.
V tom istom roku dostali miestne komunikácie, tzv. Družstevná a Dunajská ulica,
asfaltový koberec a bola urobená prístavba k Domu smútku pre chladiaci box.
Ako v uplynulých rokoch, aj v tomto roku mali počas zimných mesiacov spoločenské
organizácie svoje výročné schôdze. V januári 1982 nastalo výnimočne prudké
ochladenie. Neboli zriedkavé ani 200 – 220 mrazy, čo nie je typické pre naše okolie.
V roku 1983 sa v obci vykonala generálna oprava elektrického vedenia, v celej obci bolo
namontované nové a výkonné neónové pouličné osvetlenie. Vykonala sa rekonštrukcia miestneho
rozhlasu s dodávkou novej výkonnej zosilňovacej ústredne. Stará ústredňa z roku 1954 slúžila
svojmu účelu až do tohto obdobia.
Každým rokom sa organizovali jarné a jesenné smeny národného frontu, do ktorých sa
občania zapájali.
V rokoch 1984 – 1985 bola rozšírená hlavná komunikácia cez obec a pritom sa
vybudovali aj chodníky na oboch stranách cesty z dôvodu bezpečnosti z hľadiska kamiónovej
dopravy. Povrchové dažďové vody z cesty boli odkanalizované. Chovatelia psov založili zväz
kynológov a predviedli aj ukážky výcviku psov.
V akcii Z sa začala prestavba predajne
potravín. Do tejto budovateľskej akcie v obci
sa občania aktívne zapájali.
Pre budúce porovnávanie uvádzame,
že v škôlke bolo 25 detí, na ZŠ s vyučovacím
jazykom slovenským 18 žiakov a na ZŠ
s vyučovacím jazykom maďarským 37 žiakov.
Po voľbách v roku 1986 sa novým
predsedom MNV stal Eugen Figura a tajomníkom,
už štvrté volebné obdobie, Tibor Putz.
Spoločenské organizácie pracovali aktívne,
poriadali sa rôzne besedy so spisovateľmi a pod.
Za úspešnú prácu našich hasičov bolo v roku 1987
obci pridelené nové hasičské auto AVIA.
V rokoch 1986 – 1987 bola brigádnickou
prácou v akcii Z vybudovaná predná časť ohrady
cintorína. Poľná cesta medzi Hrubým Šúrom
a Kostolnou pri Dunaji dostala asfaltový koberec.
Zároveň bolo vybudované parkovisko za
cintorínom.
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V roku 1988 bola odovzdaná do užívania zrekonštruovaná a zväčšená budova predajne potravín
a rozličného tovaru.
Na jeseň 1988 bol urobený ďalší hĺbkový vrt studne pre obecný vodovod.
Na jar v roku 1989 sa v akcii Z začala výstavba budovy požiarnej zbrojnice, na ktorej
brigádnické práce pokračovali až do jesene.
V novembri 1989 sa v republike uskutočnila tzv. zamatová revolúcia, ktorej výsledkom
boli zmeny v politickom, hospodárskom a sociálnom systéme. Tieto zmeny napokon viedli
k rozpadu Československa a vzniku samostatnej Slovenskej republiky. V obci vzniklo občianske
fórum. Na čele fóra stáli Juraj Kiss ml., Tibor Klúčik a Anton Kiss ml. Na celoobecnej schôdzi,
ktorá bola zvolaná v decembri 1989, sa názory predstaviteľov fóra diametrálne rozchádzali
s názormi viacerých občanov ako i poslancov MNV. V diskusii chýbalo pochopenie a tolerancia,
takže stretnutie fóra s občanmi neprinieslo žiadny výsledok. Fórum malo v obci veľmi krátku
životnosť.
V Rumunsku vypukla revolúcia, pri ktorej tečie krv. Cez vianočné sviatky sa ozval aj
miestny rozhlas, ktorý vyzýval občanov na zbierky pre rumunské obyvateľstvo. Predavačky
otvorili obchod a občania nakúpili pre Rumunov vyše 1,5 t potravín, pozbierali rôzne šatstvo
a finančné prostriedky v hotovosti, ktoré odoslali ako prejav pomoci rumunským občanom.
Nastali nové časy a prišli nové zmeny. Vznikli rôzne strany a hnutia.
Pri KDH vznikol v obci klub maďarských kresťanov, ktorý mal vyše 200 členov. Klub
viedli Jolana Szkuráková, Matilda Vargová a JUDr. Barbora Jasenovcová. Vo vedení Strany
zelených boli Tibor Ploczek, Tibor Pozsonyi a Júlia Koisová. V marci 1990 vzniká v obci
politické hnutie „Együtélés“, Spolužitie, pod vedením Antona Kissa st., Imricha Keveždu ml.
a Antona Kissa ml.
Aktivita občanov na stavbe požiarnej zbrojnice, sobášnej miestnosti a skladových
priestorov poklesla, takže budova bola dokončená dodávateľským spôsobom. Jestvujúce
chodníky v obci dostali asfaltový koberec.
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Po parlamentných voľbách roku 1990
sa uskutočnili aj komunálne voľby. Z troch
kandidátov na starostu bol zvolený doterajší
predseda MNV Eugen Figura a za poslancov:
Tibor Pozsonyi, MVDr. Ladislav Budaj, Ing.
Tibor Ploczek, MVDr. Tibor Szakáll, Tibor
Vágenfál, Ing. Ladislav Gujber, JUDr.
Barbora Jasenovcová, Jozef Hamerlik, Tibor
Putz, Matilda Vargová, Štefan Kása a Peter
Andrássy.
V roku 1991 bol Miestny národný
výbor premenovaný na Obecný úrad.
Jednotné roľnícke družstvo Budúcnosť so
sídlom v Kráľovej pri Senci, kde patrila aj naša obec, sa rozpadlo. Za predsedu JRD v obci bol
zvolený Ing. Jozef Lošonský, ktorý po krátkom čase odišiel a na jeho miesto bol zvolený
Alexander Kiss st.
Občania zorganizovali dvojhodinovú protestnú akciu proti veľmi hustej kamiónovej
doprave, ktorá viedla cez obec a spôsobovala mnoho problémov a havárií. Výsledkom bolo, že
kamiónová doprava bola presmerovaná na trasu Dunajská Streda – Bratislava.
V roku 1992 začali vlastníci pozemkov vyberať svoje pozemky z družstva (cca 80 ha),
aby na nich sami hospodárili.
Obecný úrad sa stal aj matričným úradom, pod ktorý pripadla aj susedná obec Hurbanova
Ves.
Rozdelenie Československa sa stalo skutočnosťou. Od 1.1.1993 vznikla samostatná
Slovenská republika. Vo februári 1993 zomiera starosta obce Eugen Figura. Jednota Galanta
predala budovu pohostinstva pánovi Jankovi zo Senca.
V máji sa konajú doplnkové voľby na uvoľnenú funkciu starostu obce. Za nového starostu
bol zvolený Tibor Putz st. ako nezávislý kandidát. Po nástupe do funkcie ihneď vypracoval Štatút
obce, ako i všetky potrebné všeobecné záväzné nariadenia obce.
Futbalový oddiel KOBA Senec začal hrávať svoje majstrovské zápasy na miestnom
ihrisku. Akademický sochár obnovil nápis na kríži na Grégerovom pozemku na začiatku obce,
bola postavená nová ohrada a upravil sa terén spolu s okolím pomníka.
Podľa štatistiky pôsobilo roku 1994
v obci 20 drobných podnikateľov –
živnostníkov, väčšinu tvorili elektrikári, ale
patrila sem aj autoopravovňa, výroba
ponožiek, stolárstvo a pod. Ohradila sa časť
cintorína a zabezpečilo sa vypracovanie
symbolov obce, t.j. erbu, zástavy a pečate,
ktoré schválilo obecné zastupiteľstvo a ktoré
boli zaregistrované na Ministerstve vnútra SR.
V komunálnych voľbách v novembri
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1994 bol z dvoch kandidátov na starostu obce opäť zvolený Tibor Putz st.
Rok 1995 bol pre obec rokom
veľkých aktivít. Bolo predĺžené vedenie
vodovodu okolo futbalového ihriska pre
rodinné domy ležiace pri ihrisku. Bola tam
vyhotovená aj nová asfaltová cesta a tým sa
všetky miestne komunikácie v obci stali
bezprašnými.
Ďalej sa robili prípravy na oslavy 750.
výročia obce, ktoré sa uskutočnili koncom
augusta. Ako sme už spomínali, ochotnícka
činnosť v obci má bohatú tradíciu, a tak aj pri
tejto príležitosti boli zmobilizovaní bývalí
ochotníci. V rámci veľkolepých osláv, ktoré
sa konali na dvore novej školy, vystúpilo v kultúrnom programe asi 100 ochotníkov z obce, od
najmenších až po najstarších. Do programu prispela spevácka skupina Csemadoku, obecná
dychovka pod vedením Alojza Nagya st.,
sóloví speváci a speváčky ľudových
i tanečných piesní, členovia bývalého
folklórneho súboru, recitátori a pod. Sobotňajší
deň osláv bol ukončený vystúpením
profesionálneho súboru a do rána trvajúcou
ľudovou veselicou.
Na druhý deň osláv, v nedeľu, sa
konala ekumenická bohoslužba, bola odhalená
pamätná tabuľa na priečelí obecného úradu. V poobedňajších hodinách naši hasiči pripravili
ukážky hasenia tak starou, historickou technikou, ako i novou požiarnou Áviou, ktorú vlastní
obec. Potom nasledovalo športové popoludnie s futbalovým zápasom. Deti mali možnosť jazdiť
na poníkoch a sadnúť si aj do kolotočov. Na oslavách sa zúčastnili zástupcovia okresných
orgánov na čele s prednostom Okresného úradu v Galante, pánom Kubányim, ako aj iné
významné osobnosti. Z akcie bol vyhotovený dvojhodinový videozáznam a šot do televízie.
Do organizovania týchto veľkolepých osláv na čele so starostom boli zapojení aj poslanci
obecného zastupiteľstva.
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Rok 1996 bol poznačený novým územnosprávnym členením republiky. Vytvorili sa nové
okresy a rušili sa obvodné úrady. Naša obec Hrubý Šúr bola z okresu Galanta pričlenená
k bývalému a novovytvorenému okresu Senec.
Vedenie Roľnícko-obchodného družstva v obci za predsedovania pani Koišovej prenajalo celé
hospodárstvo pánovi Jankovi – Sekostavu zo Senca.
Za uplynulé 2 – 3 roky bolo v obci zapojených vyše 50 elektrických kotlov na
vykurovanie rodinných domov, čo si vyžiadalo zvýšenie výkonnosti jednotlivých trafostaníc
a vybudovanie jednej novej.
Na tzv. Cintorínskej ulici v spoluinvestorstve s elektrárňou bola vybudovaná nová 400
kW trafostanica a boli vymenené ďalšie dva menšie transformátory taktiež na 400 kW. Tým bola
pre obec doriešená kvalita dodávky elektrickej energie.
Na jeseň sa začali výkopové práce pre nové telefónne káble a boli uložené aj optokáble.
Z obce boli odstránené telefónne stĺpy, všetky vedenia boli uložené pod zem a do každého
rodinného domu a do každej organizácie bola zavedená nová podzemná telefónna linka. V obci
bolo zapojených asi 150 telefónnych aparátov.
Od roku 1994 bola venovaná sústavná pozornosť prevodu nehnuteľnosti do majetku obce.
Tak boli usporiadané pozemky pri ramene Malého Dunaja a odpredané bývajúcim občanom,
ďalej futbalové ihrisko a priestory pred ním a za ním, lesík nazývaný Kerekesgyöp a pod.
V spolupráci so susednou obcou Kostolnou
pri Dunaji, sa obaja starostovia začali
v maximálnej miere zaoberať
s plynofikáciou oboch obcí. Ich snaženie
bolo korunované úspechom.
V spoluinvestorstve so Slovenskými
plynárňami v rokoch 1997 a 1998 boli obe
obce plynofikované. Splnil sa tak dávny sen
našich občanov. Bola to veľká a ťažká práca.
Náklady na plynofikáciu našej obce dosiahli
7.200.000,-Sk. Z tejto sumy plynárne
uhradili 3,7 miliónov, štátny fond 1,2
milióny a obec 2,3 mil. Sk. Mimo plánu bola
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dokončená plynofikácia budúcej ulice s názvom Gyöpösút a bolo tam predlžené aj vedenie
obecného vodovodu pre budúcich majiteľov rodinných domov.
Koncom júna 1998 sa konali veľkolepé oslavy pri príležitosti 50. výročia založenia
obecnej dychovky. Zásluhou Alojza Nagya st. pracuje táto dychovka dodnes a šíri dobré meno
obce v širokom okolí, ale aj za hranicami
našej vlasti. Na tomto festivale sa zúčastnilo
sedem dychových súborov, ktoré svojím
koncertovaním spríjemnili nedeľné
popoludnie občanov.
Aktívne pracujúca poľovnícka organizácia
postavila počas letných mesiacov peknú
poľovnícku chatu.
Vo väčšej časti obce boli po
telefonistoch a plynároch vybudované
a opravené chodníky.
V tomto roku v septembri sa konali
parlamentné voľby. V našej obci najviac
hlasov získali kandidáti maďarskej koalície.
Následne v decembri sa konali komunálne
voľby. Za starostu obce bol z dvoch
kandidátov na ďalšie štvorročné volebné
obdobie opäť zvolený Tibor Putz st, ktorému
občania už tretíkrát dali dôveru.
Začiatkom roku 1999 vytvorila obec
podmienky pre vznik klubu dôchodcov
v bývalej detskej poradni, kde sa stretávala aj
mládež obce.
Ing. Štefan Kiss, Ľudovit Baricza ml.,
Ľudovít Baricza st. a Alojz Nagy ml. znova
oživili činnosť miestnej telovýchovnej
jednoty. Boli založené futbalové mužstvá detí a dospelých, organizovali sa rôzne súťažné
športové popoludnia, futbalové zápasy, súťaže v stolnom tenise a pod.
Veľká aktivita bola vynaložená na zabezpečenie financií vo výške 1,5 milióna Sk na
opravu cesty a chodníkov v druhej časti obce zvanej Bajč. Akcia bola v septembri úspešne
dokončená.
V roku 2000 boli pod vedením Ing. Štefana
Kissa vydané dve čísla dvojjazyčného
občasníka Šúrsky spravodaj, ktorého úlohou
je informovať občanov o udalostiach v živote
obce.
Pri futbalovom ihrisku bola
vyhotovená betónová tanečná plocha,
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zabezpečené letecké fotozábery obce a jej intravilánu. Na cintorínskej ulici bolo upravené
a ohradené bývalé smetisko, kde sa v budúcnosti môže postaviť jeden rodinný dom.

V roku 2001 sa pokračovalo v usporadúvaní a prevode pozemkov do majetku obce. Časť
družstevnej záhrady vedľa čerpačky obecného vodovodu bola prevedená s protokolom do
majetku obce. Tým bola vytvorená možnosť na výstavbu 12 – 14 rodinných domov.
Bolo ozvučené futbalové ihrisko.
Po vyše dvoch rokoch práce bol ukončený Register obnovenej evidencie pozemkov
v chotári obce, čím boli usporiadané a zaevidované pozemky občanov.
Na tzv. Mlynskú ulicu bolo zabezpečené nové elektrické vedenie a ulica bola aj
plynofikovaná.
Našich občanov viac rokov trápilo, že po väčšom daždi zostáva voda na ceste na tzv.
Malej a Cintorínskej ulici. Podľa finančných možností obce bolo potrebné riešiť aj tento problém.
Na Cintorínskej ulici bola vybudovaná kanalizácia na odvod povrchových vôd a na Malej
ulici bol na križovatku daný nový asfaltový koberec. Akcie si vyžiadali náklad vyše 600.000 Sk.
Rok 2002 bol rokom, keď sa podarilo
zabezpečiť úpravu hraníc intravilánu obce.
Začali sa práce na ohradenie ďalšej časti
cintorína. Povedľa cintorína bola vytvorená aj
nová poľná cesta do chotára zo strany
Kostolnej pri Dunaji.
Od roku 1994 boli cez Okresný úrad
zabezpečovaní dvaja pracovníci na
verejnoprospešné práce v obci.
Veľmi dobré výsledky v oblasti športu
dosiahli naše deti pod vedením Ľudovíta
Bariczu ml a Ľudovíta Bariczu st. V oblastnej
súťaži skupiny B z okresov Senec, Pezinok
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a Malacky získali 1. miesto. V histórii obce sa to ešte nikdy predtým nestalo.

Konali sa parlamentné voľby, ako i voľby do obecného zastupiteľstva. Doterajší starosta obce
Tibor Putz st. odchádza do dôchodku. Na post starostu bol z piatich kandidátov zvolený Ing.
Ladislav Gujber. Za poslancov boli zvolení: Borš Ernest, Botló Július ml., JUDr. Jasenovcová
Barbora, Jasenovec Ľudovít, Putz Tibor st., Takács Csaba a Vargová Dana.

Boli vytvorené podmienky na to, aby sa v blízkej budúcnosti mohlo pokračovať v rozvoji
obce. Treba vybudovať nový a pekný spoločenský dom, na ktorý budú naši obyvatelia pyšní, a na
tzv. Družstevnej ulici dokončiť vytvorenie nového stavebného obvodu.
SLOVO NA ZÁVER
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Týmto krátkym prehľadom o minulosti a súčasnosti obce Hrubý Šúr sme chceli poukázať
na to, že jej obyvatelia cez stáročia museli zápasiť s prírodou, ale i s nepriazňou často sa
meniacich politických režimov. Vďaka svojej pracovitosti a vytrvalosti sa dnes môžu pýšiť
svojou obcou, ktorá je upravená a čistá. Venuje sa sústavná starostlivosť verejným
priestranstvám, výsadbe kvetov a zelene, ale aj vytvoreniu kvalitnej infraštruktúry. Novodobé
dejiny obce sú poznačené nebývalým rozvojom. Od druhej polovice 50. rokov bolo v obci
postavených asi 130 nových rodinných domov, od základu ich bolo prebudovaných asi 30.

Toto všetko vytvára predpoklady na to, aby sa tu dobre cítili nielen obyvatelia Hrubého
Šúru, ale aj jeho návštevníci.
Dúfame, že naša obec sa bude aj v ďalších rokoch rozvíjať a budeme sa ňu všetci
spoločne hrdí.
Ako starosta, odchádzajúci do dôchodku, prajem svojim nasledovníkom úspešnú
v prospech našej obce.

Putz Tibor
ex-starosta
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PREDSTAVITELIA OBCE
Od 18. storočia až do konca roku 2002 vykonávali v obci funkciu richtára, neskôr predsedu
Miestneho národného výboru a napokon starostu obce nasledovní obyvatelia obce.
Takács Ján, Berka Ján, Sidó Peter, Ázsóth Ján, Sidó Titus, Andrássy Peter, Szakáll Alojz,
Andrássy Titus
Sidó Vincent – 1919
Ázsóth Štefan – 1921
Karácsony Gejza – 1925
Varga Vavrinec – 1927
Sidó Vincent – 1938
Szakáll Florian – 1944
Frčo Jozef, komisár – 1945
Kadlečík Štefan – 1948
Egri Július – 1950
Matuška Michal – 1953
Božik gerhard – 1955
Ázsóth Titus – 1956
Klúčik Vojtech – 1959
Egri Július – 1960
Bitera Ján – 1964-1986
Figura Eugen – 1986-1993
Putz Tibor – 1993-2002
Gujber Ladislav Ing. - 2002
VÝVOJ POČTU OBYVATEĽOV
Rok
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1553
1715
1768
1843
1863
1873
1880
1910

12 rodín
18 rodín
32 rodín
252 obyvateľov
311 obyvateľov
276 obyvateľov
414 obyvateľov
410 obyvateľov

v 64 rodinných domoch

1925 409 obyvateľov
1940 552 obyvateľov
v 92 rodinných domoch
1961 668 obyvateľov
1967 678 obyvateľov
v 163 rodinných domoch
1970 686 obyvateľov
v 160 rodinných domoch
1980 624 obyvateľov
v 171 rodinných domoch
1991 607 obyvateľov
v 185 rodinných domoch
2001 634 obyvateľov
v 199 rodinných domoch
UDALOSTI A POZORUHODNOTI ZO ŽIVOTA OBCE A JEJ OBYVATEĽOV
1245
1256
1524
1544
1832
1848
1856
1858
1859
1891
1900
1904
1905
1920
1926
1929
1930
1930
1937
1938
1938
1943
1944
1945
1947
1947
1950
1950
1959
1964
1968
1980
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- prvá písomná zmienka o osídlení
- ako vlastník usadlosti je uvedený magister Bolch de Šúr
- v listine kráľa Ľudovíta II. Je uvedený názov obce Hegysúr
- najstarší odtlačok pečate obce zobrazuje čerieslo a lemeš
- obec je majetkov Pálffyovcov
- výstavba kaplnky na znak vďaky po ústupe epidémie cholery
- Pálffyovská vrchnosť daruje pozemky svojim poddaným
- ničivá povodeň
- vyhorela temer celá obec
- opäť pustoší v obci ničivý požiar
- požiar zničil tzv. Malú ulicu
- epidémii šarlachu podľahlo 15% detí
- výstavba budovy prvej školy
- výstavba parného mlyna
- Katona Matje daruje obci zvon
- svetová hospodárska kríza zasahuje aj obec, viacerí hľadajú prácu v cudzine
- výstavba budovy spotrebného družstva
- Sidó Vincent zakúpil prvý hlasitý rádioprijímač
- obec postavila učiteľský byt
- do obce je zavedená elektrina
- príchod maďarskej armády do obce
- odhalenie pamätníka obetiam 1. svetovej vojny
- obec obsadili jednotky SS
- oslobodenie obce sovietskou armádou
- začiatok pravidelnej autobusovej dopravy
- reslovakizácia – vysídlenie dvoch rodín do Maďarska
- vznik jednotného roľníckeho družstva
- začína sa vyučovanie na škole s vyučovacím jazykom maďarským
- Alexander Putz ml. kupuje prvý televízor
- v obci vypukla slintačka a krívačka
- začiatok výstavby nového kostola
- Ing. Ploczek Tibor so svojou rodinou ako prvý občan obce prekročil severný polárny

kruh v Lapskej oblasti Fínska pri meste Rovaniem
- rozpad spoločného JRD Budúcnosť a vytvorenie samostatných roľníckych obchodných
družstiev
1995 - oslavy 750. výročia obce
1995 - vybudovanie novej trafostanice – vyše 50 elektrických kotlov na vykurovanie rodinných
domov
1996 - 100% telefonizácia obce
1996 - vedenie RoD prenajíma celé hospodárstvo pánovi Jankovi
1998 - plynofikácia obce
1998 - oslavy 50. výročia založenia obecnej dychovky
1999 - ožíva činnosť futbalového oddielu
2001 - ukončený register obnovenej evidencie pozemkov v chotári obce
2002 - schválená žiadosť obce o úpravu hraníc intravilánu obce
1991
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