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Kiragadott demográfiai jelenségek 

 lakosság ez évi számaránya 1996-hoz képest nagymértékben megnőtt, 594-ről 

984-re, azaz 60%-kal (lásd az 1. grafikont). A lakosság számának lassú 

növekedését, a beköltözés következtében Hegysúron 2009-től lehet megfigyelni. 

Ennek, Pozsony közelségében, régión túlmutató összefüggései vannak. A 2009–2018 közti 

években átlagosan 30,5 személlyel növekedett a község lakosságának a száma, ellenben 

1997–2008 között csak 7,3-mal (lásd a 2. grafikont).
1
 

Nagyon érdekesek a korindex változásai. 1996-tól szemmel láthatóan csökkent, 

mégpedig majdnem 10 évvel (az utolsó adat 2015-ből való). 56,73 évről 46,93 évre (lásd a 3. 

grafikont).
2
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1
 http://datacube.statistics.sk/#!/view/sk/VBD_DEM/om7012rr/v_om7012rr_00_00_00_sk. Idézve: 2019. 

december 6. 
2
 http://datacube.statistics.sk/#!/view/sk/VBD_DEM/om7052rr/v_om7052rr_00_00_00_sk; 

http://datacube.statistics.sk/#!/view/sk/VBD_DEM/om7008rr/v_om7008rr_00_00_00_sk. Idézve: 2019. 

december 6. 
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Az önkormányzat működése 

A községi képviselő-testület 2017. december 4-én hagyta jóvá a költségvetést a 97/2017-es 

számú határozattal. A végelszámolást pedig 2019. június 27-én a 44-OZ/2019-es számú 

határozattal. 

A község 2018-ban 149 340,16 € értékben (49 millió forint) támogatást nyert az 

óvodaépület felújítására. A támogatás a magyarországi Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-től 

érkezett. A 113/2018-as határozat alapján köttetett meg a szerződés. A munkák a belső és 

külső térre terjedtek ki (osztályok, konyha, padló, bemelegítés, festés, ablakok, játszótér stb.).
3
 

A költségvetési hiány 14 571,01 € volt.
4
 

A képviselő-testület számos, adminisztratív és pénzügyi szempontból igényes 

modernizációs tervet tárgyalt. A 102/2018-as határozat új közlekedési táblákkal számolt a 

Pénzügyminisztérium támogatásával. A 103/2018-as határozattal új gyalogos-átkelőhelyek 

kialakítására került sor (a II/503-as állami főúton). Tárgyalásra került a térfigyelő 

kamerarendszer kiépítése, amelyet a képviselők egyhangúan támogattak. A község az ún. 

Duray utca felújítására is kapott pénzt (65 791,19 €). További befektetések is tervbe lettek 

véve: a szivattyúállomás melletti utca csatornázása, járdák a temetőben (107/2018-as 

határozat), gumipadlók elhelyezése a játszótereken és a község csatornázásának a 

megvalósítása (109/2018-as határozat).
5
 

A község sikeresen pályázott a Földművelés- és Vidékfejlesztési Minisztériumhoz 

(Európsky fond regionálneho rozvoja) a futballpálya melletti sportépület tetőterének a 

beépítésére és egy osztályos óvoda megnyitására. Az elnyert összeg 166 323,81 € volt. 

Önköltség 8 733,88 €.
6
 

A képviselő-testület hagyományosan az utolsó augusztusi szombaton, most 25-én 

szervezett falunapot. 

Az önkormányzati választások 2018. november 10-én voltak. Rekordszámú 

képviselőjelölt indult: 

 

1.  Tomáš Baďura Független jelölt 

2.  Robert Botló Strana zelených Slovenska 

3.  Eva Frančeková Független jelölt 

                                                           
3
 https://www.hruby-sur.sk/upload/Zapisnica-26-18.pdf. Idézve: 2019. december 6. 

4
 https://www.hruby-sur.sk/files/2019-12-02-034535-Z__vere__n__-____et-obce-2018.pdf. Idézve: 2019. 

december 6. 
5
 https://www.hruby-sur.sk/upload/Zapisnica-25-18.pdf. Idézve: 2019. december 6. 

6
 https://www.hruby-sur.sk/upload/Zapisnica-29-18.pdf. Idézve: 2019. december 6. 
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4.  Zoltán Horváth SMK–MKP 

5.  Ľudovít Jasenovec Strana zelených Slovenska 

6.  Silvia Karkes SMK–MKP 

7.  Nikola Karkeszová SMK–MKP 

8.  Juraj Kiss Független jelölt 

9.  Ladislav Kiss Spolu – občianska 

demokracia 

10.  Ervín Klúčik SMK–MKP 

11.  Tibor Klúčik SMK–MKP 

12.  Zuzana Sýkorová Független jelölt 

13.  Tibor Szakáll Független jelölt 

14.  Peter Vácha Független jelölt 

 

A polgármesteri székért Ing. Gujber László (SMK–MKP) és Ing. Takács Adrián 

(független jelölt) szállt harcba.
7
 

A községben 741 választópolgár volt. A polgármesterre 551 szavazott, melyből 539 

volt érvényes. Ez a választás, a 74,35% részvételi aránnyal, a község újkori történetében a 

negyedik legmagasabb volt (1994 – 84,06%, 1998 – 77,26%, 2002 – 81,72%). 

Az új polgármester Ing. Takács Adrián lett 298 szavazattal (55,29%). Ing. Gujber 

László 241-et gyűjtött be (44,71%). 

A polgárok öt képviselőt választottak: Szakáll Tibor (249 szavazat), Botló Róbert (243 

szavazat), Kiss György (243 szavazat), Karkesz Nikola (226 szavazat) és Kiss László (206 

szavazat).
8
 

A községi képviselő-testület ünnepi alakuló ülésére 2018. december 10-én került sor a 

házasságkötő teremben. A választóbizottság elnöke, Vágenfál Edit átadta a polgármesternek a 

megválasztását bizonyító okmányt. Ezután a választott tisztviselők esküt tettek.
9
 

Az első képviselő-testületi ülés december 20-án volt. Tárgyalásra kerültek az 

adminisztratív, szervezési és pénzügyi témák, például a községi hivatal működésének 

szabályai, a polgármester-helyettes személye (Botló Róbert lett megválasztva), a főellenőr 

                                                           
7
 https://www.hruby-sur.sk/files/2019-11-04-011956-Zoznam-zaregistrovanych-kandidatov.PDF. Idézve: 2019. 

december 7. 
8
 https://www.vysledkyvolieb.sk/mesta-a-obce/497-hruby-sur/komunalne-volby; 

http://volby.statistics.sk/oso/oso2018/sk/data02.html. Idézve: 2019. december 7. 
9
 https://www.hruby-sur.sk/files/2019-11-03-161504-Zapisnica-slavnostnezasadnutie-OZ.pdf. Idézve: 2019. 

december 7. 
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tevékenységének munkaterve, pénzügyi provizórium 2019 januárjára, a Kis-Duna ágának 

revitalizációja, a községi ivóvíz biztosításának infrastrukturális háttere, a hulladékgyűjtés 

alapelvei és a csatornázás kérdései.
10

 

 

Társadalmi és kulturális élet 

Az MKP alapszervezete immár 12. alkalommal rendezte meg, február 11-én a fánkkóstolót, 

melyen a magyarországi Súr polgármestere, Sógorka Miklós is részt vett. Felléptek a magyar 

iskola diákjai. Verset szavalt Botló Margit.
11

 

Az óvoda február 10-én farsangi bált szervezett az egyházfai kultúrházban. Ivan Daniš 

és DJ Tibor Nyársik szolgáltatta a zenét. 

A helyi könyvtár könyvbemutatót szervezett március 4-én a közösségi házban. 

Szomolai Tibor új könyvét, a Klánt mutatta be. 

A Csemadok gazdag programot nyújtott: 

a) Március 18-án került sor az 1848–1849-es magyar forradalom és szabadságharc 

tiszteletére szervezett koszorúzásra és emlékünnepségre, melyen felléptek a magyar óvodások 

és iskolások. Ezután, az évzáró taggyűlésen, új tagokkal egészült ki az alapszervezet 

vezetősége (Ajpek Emília, Hanko Krisztína, Prehasko Beatrix, Szalay Zoltán). 

b) Április 8-án Pavol Gajdoš, egyházfai plébános adott elő tanzániai missziós útjáról. 

Ezen a rendezvényen kb. 60-an vettek részt.
12

 

c) Június 24-én az ún. „Dunafenék“ településrészen valósult meg a II. Kis-Duna Piknik. 

Zenei és táncprogrammal felléptek a hegysúri, szenci és rétei iskolák diákjai. A gyermekeket 

hagyományos népi játékok, agyagozás és a magyarországi Vörös Oroszlán Lovagrend várta. 

A lovagrend tagjai harci bemutatót tartottak, így buzogánnyal és hosszú karddal vívott harcot, 

egyben lőfegyvereket is prezentáltak. Zoknicsata tette színesebbé a programjukat. 

Futballmérkőzés is volt a Csemadok és a cserkészek között. Koncerttel a somorjai 

DunaFolkBand lépett fel. Kb. 300-an látogatták meg a pikniket. 

d) Július 28-án a Csemadok-tagok Párkányba a Vadas-fürdőbe kirándultak. Ezen 

a kiránduláson 53 személy vett részt. 

e) Augusztus 18-án kerékpártúra volt a nagyfödémesi Ekoparkba, melyen 40 személy 

vett részt. 

                                                           
10

 https://www.hruby-sur.sk/files/2019-09-27-155445-Za__pisnica_20.12.2018.PDF. Idézve: 2019. december 9. 
11

 Mi Újság, 14. évf., 2018. július, 57. szám, 14. 
12

 Mi Újság, 14. évf., 2018. július, 58. szám, 11. 
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f) Október 14-én finom bor mellett találkozóra került sor a Ma7 újság és internetes portál 

szerkesztőivel a közösségi házban. Kb. 90 vendég volt. Ez a rendezvény a Szenczi Molnár 

Albert Napok keretén belül valósult meg. 

g) Október 21-én, 45 Csemadok-tag a győri színház Primadonnák c. vígjátékát tekintette 

meg. 

h) December 2-án a hegysúri kápolnában került sor Kovács Koppány és Derzsi György 

nagy sikerű adventi koncertjére, melyen 170 látogató vett részt a községből és a környező 

településekről.
13

 

A 11. számú Szent Imre cserkészcsapat ebben az évben is számos ifjúsági rendezvényt 

szervezett (kirándulások, táborozás, játékok, adventi koszorú készítése, a betlehemi láng 

eljuttatása a házakhoz stb.).
14

 

December 31-én a községi hivatal év végi káposztára hívta a lakosokat. 

 

Vallási élet 

Május 31-én volt a hagyományos körmenet.
15

 Plébániaközösségünkben az elsőáldozásra 

május 20-án került sor, melyen 20 gyermek áldozott. Az ünnepi mise Egyházfán volt. 

Beszédet mondott Tóth József szaléziánus misszionárius. A zenét a Crux együttes 

biztosította.
16

 

Szeptember 14-én jeles vendég érkezett községünkbe. Tanzániából érkezett Ludovick 

Jozeph Minde püspök. 

A helyi katolikusok a Szent Kereszt Felmagasztalása ünnepén kisebb 

emlékrendezvényt szerveztek a 200 éve felállított út menti keresztnél, mely Szenc irányába 

jobb oldalt található.
17

 

 

Sport 

Rebeka Martinkovičová, szlovák szkanderválogatott magasabb súlykategóriába lépett (80kg) 

és mindjárt sikereket is elért. Júliusban a szófiai Európa-bajnokságon bronzérmet, majd 

októberben a világbajnokságon a törökországi Antalyában ezüstérmet szerzett.
18

 

                                                           
13

 A Csemadok Hegysúri Alapszervezetének archívuma. 
14

 Mi Újság, 14. évf., 2018. július, 58. szám, 14; Uo., 2018. október, 59. szám, 6. 
15

 Mi Újság, 14. évf., 2018. július, 58. szám, 4. 
16

 Mi Újság, 14. évf., 2018. július, 58. szám, 5. 
17

 Mi Újság, 14. évf., 2018. október, 59. szám, 3. 
18

 http://armsport.sk/sk/1-novinky/lucia-debnarova-vitazkou-ankety-top-5-sapr-za-rok-2018-421. Idézve: 2019. 

december 9. 
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 A hegysúri futballcsapat, az FK ŠK Danubia Hrubý Šúr a 2017–2018-as szezonban az 

V. felnőtt ligában a 11. helyet érte el. A tavalyihoz képest így négy helyet rontott.
19

 

 

Oktatás 

Az óvoda célirányosan multikulturális nevelési programot valósít meg és megfelelően kell 

reagálnia arra a helyzetre, hogy magyar és szlovák gyermekek látogatják. Nevelői 

tevékenysége ebben az évben színes volt: részvétel az országos jellegű Flashmove 

táncmozgalomban, a községi kulturális rendezvényeken való részvétel (II. Kis-Duna Piknik, 

nyugdíjasnap stb.), és kirándultak a diósförgepatonyi Malkia parkba. 

A szlovák és a magyar iskola diákjai a hagyományos községi és iskolai 

rendezvényeken vettek részt (tanévnyitó és -záró, anyák napja, nyugdíjasnap, töklámpás 

ünnepség sárkányeregetéssel, Mikulás és karácsonyi program). 

 

 

Hegysúr, 2020. július 24. 

 

Szerző: 

Mgr. Gaučík István, PhD. 

községi krónikás 

 

 

Jóváhagyta: 

Ing. Takács Adrián 

Hegysúr község polgármestere 
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 https://obfz-bratislava-mesto.futbalnet.sk. Idézve: 2019. december 9. 


