
V minulom roku sme uzavreli jedno volebné obdobie, teraz sa začína 
nové. Obnovené obecné zastupiteľstvo začalo pracovať. Aj na tomto mieste 
by sme chceli poďakovať našim občanom, ktorí dali svoj hlas za zvolených 
poslancov a starostu. 

Pod minulý rok sa nám podpísala hospodárska kríza. Nemohli sme po-
kračovať v prestavbe materskej školy. Podarilo sa uskutočniť len zakrytie 
prístavby. Aj to pomohlo, nezateká už do základnej školy.  Podarila sa ďalej 
rekonštrukcia miestneho rozhlasu. 

Najväčším úspechom v minulom roku bolo získanie projektu „Revitali-
zácia verejného priestranstva s multifunkčným využitím v obci Hrubý Šúr – 
II. etapa“. V auguste sa začali aj stavebné práce. V rámci projektu sa rekon-
štruujú chodníky od základnej školy po ihrisko, a na druhej strane od pohos-
tinstva k obchodu, upraví sa zelená plocha, obnoví sa verejná zeleň, vysadia 
sa nové stromy, vytvoria sa nové parčíky pri základnej škole, pri pošte a pri 
obecnom úrade. Na spomínaných lokalitách sa rozšíri aj verejné osvetlenie. Vybuduje sa nová murovaná autobusová zastávka 
s osvetlením. Dostaneme aj obecné hodiny a piciu fontánu pred obecným úradom. Termín dokončenia prác je máj tohto roku. 
Bohužiaľ nič nejde tak hladko, ako si to človek predstavuje. Kvôli nezrovnalostiam v projektovej dokumentácii vznikli naviac 
náklady, ktoré treba uhradiť. Preto po dojednaní s dodávateľom, obec uskutoční niektoré práce, s tým sa tieto náklady znížia. 
Ostatná časť sa rieši aj za účasti projektanta. Preto by som chcel aj na tomto mieste požiadať občanov, pred ktorých domami sa 
vytvára nový trávnik, aby sa  o tento trávnik starali naďalej aspoň tak, ako pred začatím prác. Nebude v silách nášho pracovní-
ka, aby všetko sám stíhal. Chodníky, zelené plochy, ihriská, parky budú slúžiť každému, preto žiadam všetkých našich občanov, 
aby sa o tieto plochy starali, bránili ich a nedovolili, aby boli zničené. 

Na tomto mieste by som chcel poďakovať za dlhodobú prácu nášmu 
pracovníkovi, Ladislavovi Kásovi, ktorý odišiel do dôchodku. Prijímanie 
ďalšieho pracovníka do trvalého pracovného pomeru zatiaľ z fi nančných 
dôvodov neplánujeme, sezónne práce budeme riešiť brigádnikmi. Prosím 
o trpezlivosť našich občanov, keď niečo nebude včas podľa ich predstáv. 

V týchto dňoch rozbúrilo verejnú mienku výrub stromov pri Malom Du-
naji. Nepáči sa nám zásah do prírody. Len si musíme uvedomiť, že tie lesy 
majú v správe alebo v prenájme štátne lesy. Oni sa musia riadiť dlhodobým 
lesohospodárskym plánom. Po výrobe majú za povinnosť vyrúbanú časť 
zalesniť. Výrub môžu zastaviť, alebo usmerniť vlastníci lesných pozemkov, 
ktorí sa preukážu vlastníckym listom. 

Ďalšia nová téma je malá vodná elektráreň na Malom Dunaji. Náš štát sa 
zaviazal Európskej únii, že zabezpečí výrobu elektrickej energie v určitých 
percentách z obnoviteľných zdrojov. Takýmto zdrojom je aj vodná energia. 
Vláda prijala uznesenie, že sa musí postaviť v Slovenskej republike oko-
lo 90 malých vodných elektrární. Z toho jedna aj na Malom Dunaji medzi 
Hurbanovou Vsou a Tomášovom. Momentálne sa hľadá lokalita, ktorá by 
bola výhodná. Určite je to veľký zásah do prírody, ale všetko má nejakú 
cenu. Treba dôkladne zvážiť prínosy aj nedostatky, potom sa dá rozhodnúť. 
V obci bude prezentovaný tento návrh podrobne. 

V tomto roku pracujeme v duchu šetrení. Nemôžeme plánovať žiadne 
nové investičné akcie. Neplatíme žiadne pres časy, poslanci aj zástupca 
starostu sa zriekli poslaneckých odmien, starosta pracuje za základný plat. 
Pevne veríme, že týmto šetrením sa nám podarí úspešne ukončiť tento rok 
a na ďalšie obdobie už môžeme mať aj smelšie plány.

Ladislav Gujber, starosta

ŠÚRSKY S Ú R I



    
    Celkový počet voličov    582
    Počet odovzdaných hlasov   264 45,36 %
    Počet platných hlasov na starostu   220   37,80 %
    Počet platných hlasov na poslancov  256 43,98 %

Počet hlasov na jednotlivých kandidátov za poslancov obecného zastupiteľstva:

Julius Botló               192
Marek Budaj, Mgr.  172
Dana Vargová   172
Emília Ajpeková   162
Csaba Takács   156
Alžbeta Szalayová  153
Irena Nagyová       113

Daniela Ďurišová, JUDr.    63
Patrik Duda           53
Norbert Horváth        53
Martin Šiška, Ing.      41

Počet hlasov na kandidátov za starostu obce:

Ing. Ladislav Gujber  220
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Výsledok komunálnych volieb zo dňa 27. novembra 2010.



Narodili sa - Megszülettek:
 1.  Karika Adam     20. 01. 2010 Bratislava
 2.  Šuvada Adam     25. 01. 2010 Bratislava
 3.  Blaščák Šimon    24. 02. 2010 Bratislava
 4.  Hanko Ivan        31. 03. 2010 Bratislava
 5.  Molnár Lucas 05. 08. 2010      Bratislava
 6.  Mezeiová Nela    19. 08. 2010 Galanta    
 7.  Vlašič Dárius     21. 09. 2010 Bratislava
 8.  Baďura Martin 26. 11. 2010 Bratislava
 9.  Božik Tobiaš 04. 01. 2011   Bratislava
 10.  Takács Eszter 09. 03. 2011      Bratislava
 11.  Varga Richard   10. 03. 2011 Bratislava
 12. Varga Roland       10. 03. 2011 Bratislava
 13. Árva Dávid 22. 03. 2011 Bratislava

Uzavreli manželstvo - Házasságot kötöttek:
 1.  Jozef Molnár a Mária Poláchová   06. 02. 2010 Senec  
 2. Peter Árva a Nadija Ivanivna Kocebčuk    10. 04. 2010  Hrubý Šúr
 3.  Attila Hegyi a Erika Keveždová  10. 04. 2010 Hrubý Šúr
 4.  Kamil Gašpar a Nikola Karkeszová    10. 04. 2010 Hrubý Šúr
 5.  Martin Vlašič a Ivana Pisančíková       17. 04. 2010  Prešov
 6.  Juraj Baricza a Andrea Karkesová             29. 05. 2010 Nová Dedinka
 7.  Marek Budaj a Jana Kirchnerová 07. 08. 2010 Pezinok

 Navždy nás opustili - Úgy mentél el...
Nyár volt, a nap sugarai uralták a természetet, s e ragyogó napsütésben mindenki utazni vágyott – kipihenni az egész év 

fáradalmait. Csomagolni, indulni, világot látni, majd pihenten hazatérni. Mi is tervezgettük, hogy meglátogatjuk Romániában 
élő ismerőseinket. Készülődtünk, csomagoltunk, s indultunk, de máshová. A távolság lerövidült, az utazás élményét felváltotta 
a kétségbeesés és a tanácstalanság. Majd ismét csomagoltunk, s hazajöttél, s hazajöttünk. A napok teltek múltak, s többé nem 
gondoltunk az utazásra, csak arra, hogy a napok ugyanúgy teljenek, mint azelőtt. Vártuk, hogy minden jóra fordul, majd egy 
napon ismét csomagoltunk, útnak indultunk, de a visszafelé vezető úton már csak egyikünk jött, a másiknak nem adatott meg, 
hogy visszatérjen oda, ahonnan elindult. Megérkezett oda, ahol nincs könny és nincs fájdalom hátrahagyva mindazt, ami fontos 
volt számára. A család, barátok, ismerősök. Hátrahagyta munkája eredményét és azt a szeretetet, amellyel elhalmozott minket. 

 Úgy mentél el, hogy el sem búcsúztál . . .  mert azt hitted, hogy van még visszaút, de nem volt. S nem volt veled együtt 
annak a 14 embernek sem, akik a 2010-es és 2011-es évben távoztak el ebből a földi világból,

név szerint:
  1.  Matuš Lajos  2010. 03. 13-án  69 évesen
   2.  Karácsony Terézia  2010. 03. 14-én  85 évesen  
   3.  Varga Éva  2010. 05. 05-én  61 évesen

   4.  Iró Vilma  2010. 05. 23-án  87 évesen
   5.  Ploczek Gyula  2010. 05. 25-én  82 évesen
   6.  Molnár Júlia  2010. 07. 18-án  87 évesen
   7.  Borš Klára  2010. 07. 19-én  82 évesen
   8.  Oroszová Anna  2010. 10. 04-én  75 évesen
   9.  Kevežda Mária  2010. 11. 02-án  82 évesen
   10.  Sátor János  2010. 11. 07-én  70 évesen

 11.  Karácsony Ernő  2010. 11. 08-án  85 évesen
 12.  Kevežda Lajos  2011. 01. 14-én  49 évesen
 13.  Méri Etel  2011. 01. 19-én  89 évesen
 14.  Szabó Kálmán  2011. 01. 25-én  75 évesen
 15.  Andrássy Júlia  2011. 02. 25-én  80 évesen
 16.  Božik Gizella  2011. 03. 23-án  81 évesen

Az  elhunytak iránti szeretetet és tiszteletet tegye maradandóvá az emlékezés.
Sátor Márta
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Krónika



Érett, vagy nem érett?
Az iskolaérettséget a gyermek testi, értelmi-mentális és szociális fejlettsége együttesen határozza meg. A jó döntés még akkor 

sem egyszerű, ha ismerjük a különböző fejlettségi mutatókat.
A tankötelezettségről szóló jogszabály kimondja, hogy a gyermek akkor válik tankötelessé, amikor eléri az iskolába lépéshez 

szükséges fejlettséget abban a naptári évben, amikor hatodik életévét betölti.
A testi fejlettség - az anatómiai, fi ziológiai szempontból egyenletesen, harmonikusan, normális ütemben fejlődő 6-7éves 

gyermeknél a testi fejlődés eredménye az alakváltozás. Fokozatosan kialakul a térbeni tájékozódó képessége, ami azt jelenti, 
hogy a gyermekben kialakul a belső térkép. A fejében leképezi, szinte vizuálisan megjeleníti a környezetét és el tud igazodni 
benne. A térben is ezért tud eligazodni és ez az alapja az iránytartásnak és a síkbeli tájékozódásnak. Megérti és használja a hely-
határozó szavakat.

Az értelmi-mentális fejlettség mutatói - az óvodáskor végére a gyermekek érzékletei mindinkább differenciálódnak, 
egyre kisebb különbségeket képesek észrevenni:

 - vizuális észlelés (képek összehasonlítása)
 - a hallott információ megkülönböztetése (zsír-sír)
 - a rész és egész viszonyát kezdi megérteni
 - az alak és a háttér megkülönböztetése
 - több tulajdonság mentén osztályozza, csoportosítja a tárgyakat, és a tulajdonságokat meg is tudja nevezni
A szociális érettség - az iskolában a gyerekeknek már képeseknek kell lenniük önállóan tisztálkodni, öltözködni, és étkezni, 

legalább alapszinten. Az iskolai munkában szükséges a kitartás, ezért már az óvodában és a családban is folyamatosan kap olyan 
feladatokat, amiknek teljesítését számon kérik tőle.

       Ferencz Tímea, igazgató – tanító néni

XX. Tompa Mihály Vers- és Prózamondó verseny, járási forduló

2011. március 7-én Szencen a zeneiskolában zajlott le a XX. Tom-
pa Mihály Országos Vers- és Prózamondó Verseny járási fordulója. 
A CSEMADOK rendezvényén  Fél, Zonctorony, Ébenhard, Réte, 
Szenc  és Hegysúr iskoláinak legjobb vers- és prózamondói vettek 
részt. Szép számmal jelentek meg a tehetséges szavalók a versenyen. 
Hegysúrt Baricza Karina - iskolánk harmadik osztályos tanulója – 
képviselte. Az ünnepélyes megnyitó után a versenyzők két osztályte-
remben mérték össze tudásukat és tehetségüket. Az izgalommal teli 
pillanatok sok örömet is jelentettek gyereknek, szülőnek, zsűritagnak 
és felkészítő pedagógusnak egyaránt. 

       
Ferencz Tímea, igazgató – tanító néni

Tanítónap
Mindenki tudja, hogy március 28 a tanítók napja. A hegysúri 

alapiskola magyar osztálya is készült egy meglepetéssel a tanító né-
ninek. Sok időbe telt, amíg a gyerekek megtanulták a szebbnél szebb 
verseket.  Kitartásunknak meglett az eredménye, tanító nénink sze-
mébe sikerült örömkönnyeket csalnunk. Volt még egy kellemes része 
ennek az egésznek: aznap nem tanultunk ☺. Persze ezt a meglepetést 
nem magunk szerveztük. Segített az egyik tanuló anyukája is, akinek 
ezúton is köszönjük segítségét. Mindannyian örültünk, hogy sikerült 
tanító néninek örömet okoznunk.

           
 Baricza Karina. 3. o.
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Gondolatok az iskolaérettségről





Az idő                                                                     Vankó Anita, 3.o.

Az idő egységei: másodperc, perc, óra, nap, hét, hónap, év... 1 nap = 24 óra. 1 óra = 60 perc. 1 perc = 60 másodperc. Az időt 
órával mérjük. A napórát régen használták és az időt az árnyék mutatta. A toronyórában 12 órakor megszólal a harang. A kakukkos 
órában minden egész órát kakukkszó jelzez. Bemutatok néhány órát képekben:

  karóra:     napóra:

  falióra:     zsebóra:

  homokóra:    kakukkos óra:

  ébresztőóra:    toronyóra:

Príroda nás pozýva
Keď skončí  vyučovanie a svieti 

slniečko, mám dobrú náladu  a volám 
kamarátkam. Naučíme sa a voláme si, 
že sa stretneme na ihrisku. Hráme sa, 
naťahujeme sa, rozprávame si zážitky 
z prežitého dňa, fotíme sa. Niekedy sa 
korčuľujeme, bicyklujeme. Keď k nám 
prídu aj chalani,  vtedy je veľa zába-
vy. Neustále sa otravujeme, hráme sa 
a niekedy chodíme aj na prechádzky do 
lesa. Vidíme veľa kvetov, živočíchov 
a stromov. Pri lese tečie rieka Malý Dunaj 
a trochu ďalej je jazero, ktoré nazývame 
Baňa. Príroda, ktorú okolo seba máme 
je naozaj krásna! Je nám ľúto tých stro-
mov, ktoré vyrezali dospeláci,  ale dú-
fame, že vysadia nové. A keď ich nevy-
sadia, tak to nebude les, ale pustatina. 
Stromy nám predsa dávajú čistý vzdu-
ch a príjemné životné prostredie, ktoré 
máme všetci tak radi.

Čo my dala táto škola
Keď  som prišla do tejto školy, neve-

dela som čítať, písať a ani počítať. Bála 
som sa ako to zvládnem. No naučila 
som sa to, vďaka pani učiteľke. Nau-
čila som sa aj vybrané slová, spodobo-
vanie, podstatné mená, prídavné mená, 
číslovky, skloňovacie vzory a mnoho 
iného. Verím, že som nadobudla trvalé 
vedomosti, ktoré budem ďalej rozširo-
vať. Spoznala som veľa nových kama-

rátov. Naučila som sa nové hry, skákať 
do výšky, do diaľky a veľa cvikov. Te-
raz sa učím časovanie slovies. Viem ro-
biť mnoho vecí, ktoré súvisia s výtvar-
nou výchovou.  Mám veľmi dobré pani 
učiteľky a mám veľmi dobrú upratovač-
ku pani Mariku. Teraz už viem ako sa 
slušne správať a čo je to próza, poézia, 
odsek, balada, ponaučenie a veľa iných 
zaujímavých vecí. Chodíme na výlety, 
besedy do knižníc. Určite nadobudnuté 
vedomosti budem môcť využiť vo vyš-
ších ročníkoch.  Táto škola je pre mňa 
vzácna, pretože som od nej  veľmi veľa 
dostala. Ďakujem jej a dúfam že si ma 
bude pamätať. Teším sa na druhý stu-
peň, ktorý chcem navštevovať na ZŠ 
Tajovského v Senci. 

Napísala Victória Kissová, žiačka 
štvrtého ročníka

Príroda nás láka
Naša príroda je veľmi krásna. Je tu 

veľa zvierat a rastlín. Žijú tu napríklad: 
srnky, bažanty, netopiere, ryby a veľa 
iných zvierat. Netopierov už nie je veľa, 
pretože vyrúbali niektoré stromy. Keď 
je pekné počasie, chodím s kamarát-
mi von. Hráme sa rôzne hry. Dievčatá 
zbierajú kvety. Veľmi rád chodím do 
prírody. Je tu veľmi pekne. Najradšej 
sa hrám na ihrisku, pretože sa tam cítim 
dobre, toto je môj domov.

Čo mi dala táto škola
Keď som sem  prišiel, nevedel som 

čítať, písať ani počítať. Pani učiteľka ma 
to však naučila. Na začiatku to bolo za-
ujímavé, lebo som nič nevedel. Postup-
ne som sa všetko naučil. Aj rodičia boli 
z toho šťastní. Teraz sa už musím viac 
učiť sám. Počítame zaujímavé príklady. 
Na telesnej výchove veľa športujeme 
a hráme sa. Na hudobnej výchove pekne 
spievame. Pripravujeme pekné progra-
my na školské, ale aj dedinské oslavy. 
Vo vyšších ročníkoch budem spomínať 
na túto školu a získam nových kamará-
tov.

Sebastian  Vokálik,  žiak štvrtého 
ročníka
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Óvodánk életéből
Az óvodában is tartottak farsangi busójárást
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2010. október 2–3-án

A kiállításon 47 kiállító vett részt, ebből 
34 hazai és 13 környékbeli. A kiállításon 189 darab 
almát állítottak ki.

Helyezettek:
Gyümölcs kategóriában:
 1. Schubert Károly
 2. Pozsonyi Tibor
 3. Molnár Zoltán
Zöldség kategóriában: 
 1. Kása László
 2. Kása Ernő
 3. Író Anna
A legtöbb kiállított termény: 
 1. Bozsik Rozália ás családja
 2. Lovas Tibor

Legyen időd !
 Legyen időd gondolkozni – ez az erő forrása.
 Legyen időd játszani – ez az örök ifjúság titka.
 Legyen időd olvasni – ez a bölcsesség szökőkútja.
 Legyen időd imádkozni – ez a legnagyobb erő a földön.
 Legyen időd szeretni és  szeretve lenni – ez Isten adta kiváltságod.
 Legyen időd barátokra – ez a boldogság útja.
 Legyen időd nevetni – ez a lélek muzsikája.
 Legyen időd adni – túl rövid egy nap, hogy önző légy.

Utóirat a ,,Névtelen levélhez”
Egy pár évvel ezelőtt egy névtelen levelet intéztem a betörőknek, akik akkortájt gyakran voltak hivatlan vendégei a családi 

házaknak és az üzletnek. 
Most azonban egy szomorú, meghökkentő eset történt (lehet, hogy nem is hallott róla mindenki).
Azokat lopták meg, akik még a legártatlanabbak, ők még senkinek nem ártanak, senkit nem bántanak, és nekik hiányzik 

a legjobban az, amitől megszabadították őket. Ezek az óvodások, és amit elloptak tőlük, az új televízió és azok a játékok, 
amelyeket éppen aznap kaptak karácsonyra. Tulajdonképpen éppen hogy csak kibontották őket.

Emberek!- hol van itt a tisztesség, az emberség, az emberi szeretet? Ők, de mások se tehetnek a ti telhetetlenségetekről, 
butaságotokról és pofátlanságotokról. Nem gondoljátok, hogy ezzel, tevékenységetekkel szomorúságot, bánatot okoztok valaki-
nek, valakiknek?!........Szégyelljétek magatokat!

Remélem, a közeljövőben már nem lesz szükség arra, hogy folytassam levelemet, és ez által üzenjem nektek, térjetek észre.
              
                                                                                         Tisztelettel: 
           Egy lakos
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Gyümölcs- és zöldségkiállítás



A kereszténység három fő zarándokhelyet 
ismer: a Szentföldet, Rómát és Santiagót. Mi,  
hegysúri és egyházfai hívek, valamint más plé-
bániaközségek tagjai, Gajdoš Pál lelkiatyánk 
vezetésével e három helyszín közül Rómát tűz-
tük ki zarándoklatunk úticéljául. 2010. október 
18-án otthon hagyva hivatást, tévéből áradó 
erőszakot, számítógépet és minden mást, nagy 
várakozással eltelve indultunk útnak.

Első megállónk Ausztriában, Maria Ellend-
ben volt, ahol szentmisével kezdtük zarándok-
latunkat. A buszban töltött éjjel után megér-
keztünk Assisibe, amely a világ legismertebb 
városainak egyike. Ezt a ferences üzenetnek 
köszönheti. A századok során Szent Ferenc 
eszméje mindenhova eljutott. Megnéztük 
a Szent Ferenc-templomot, benne Szent Ferenc 
sírját. Megtekintettük a San Rufino-dómot, 
ahol a szent először prédikált. Majd a Szent 
Klára-templomot csodáltuk meg. Voltunk 
a San Damiano-kolostorban, ahol láttuk a ko-
rabeli ebédlőt, a hálócellát, ahol Klára meghalt. 
Assisi lábánál fekszik Santa Maria degli Angeli városka, ahol a keresztény világ egyik legnagyobb bazilikája található. A bazilika 
építése 1569-ben kezdődött a Porcinkula-kápolna megóvására. A kis kápolna Szent Ferenc legkedvesebb tartózkodási helye volt, 
és a kápolnát egyetemes üzenete bölcsőjévé kívánta tenni. Ide vonult vissza betegen, és itt is halt meg. Este Rómában szálláshelyün-
kön, a cseh központban vártak vacsorával, és itt pihentük ki az út fáradalmait.

Szerdán reggel pápai audencián vettünk részt a Szent Péter-téren. Nagy örömmel készültünk erre a találkozásra, hisz a súri 
zászlót is sikerült bevinnünk a térre, és Pali atya leleményességének köszönhetően fel is tűztük a szlovák és a magyar zászló 
közé. Azt hiszem, ilyen zászló még nem lengett ezen a téren. E zászló révén minden súri lakos ott lehetett a Szent Péter-téren, 
amikor a Szentatya tőlünk pár méterrel elhaladt.

Délután a Falakon kívüli Szent Pál-bazilikát csodáltuk meg. Majd a Lateráni-bazilika következett, amely „minden templom anyja 
és feje“. Felkerestük a Szent Lépcső szentélyét, amely a katolikus világ egyik legismertebb kegyhelye. A Szent Lépcső a Lateráni 
Szent János-bazilika mellett található. Magába foglalja a pápák ősrégi, értékes kápolnáját, a Sancta Sanctorumot is, ahol nagy tisztelet 
övezi a Szent Megváltó ősi kegyképét. A kegykép előtt a Szent Lépcső utolsó, huszonnyolcadik  fokára érkező zarándok imádkozhat.

Majd a Pantheon, a római kor legimpozánsabb temploma következett. A Trevi-kútnál  fényképezkedtünk és pihentünk egy keve-
set. Ezután Juraj Vittek atyával találkoztunk, aki elvitt minket Néri Szent Fülöp régi és új templomába. Ez számunkra nagy meglepe-
tés volt,  mert Pali atya csak az utolsó pillanatban árulta el, hogy hova megyünk. A régi templomot a nyilvánosság nem is látogathatja. 
Mi is csak JuVi atya jóvoltából jutottunk be. A Tiberis folyón átkelve az Angyavlár mellett vitt utunk.

Csütörtökön a Szent Péter-bazilikát csodáltuk meg. A bazilika altemplomában a Magyarok Nagyasszonya-kápolna is megtalálható 
több más nemzet kápolnája mellett. Megcsodáltuk Szent Péter trónját, a  Piétát, a szent ajtót, melyet zárva tartanak, csak a szent évek-

ben nyitja ki a pápa. Megérintettük Szent Péter 
bronzból készült szobrát, amely a sok érintéstől 
már megkopott, pontosabban, a jobb lába. Tér-
det hajtottunk II. János Pál pápa sírjánál. Majd 
a kupola meghódítása következett. A térre le-
érve a Colosseum felé vettük utunkat, s követ-
kezett az antik Róma, Romulusz és Rémusz 
valamint Marcus Aurelius szobra, a Forum 
Romanum.

Az utolsó nap a Vatikáni Múzeumokat 
csodáltuk meg, ahol a Sixtusi kápolna is megte-
kinthető. Utolsó megállóként Orvieto csodála-
tos bazilikáját néztük meg.

Szombat reggel fáradtan, de rengeteg új 
élménnyel, lelkiekben gazdagodva szerencsé-
sen érkeztünk haza, Hegysúrra.

Hálás köszönet illeti Gajdoš Pál atyát, 
aki fáradságot nem kímélve egész idő alatt 
mindannyiunk testi és lelki jólétével törődött. 

Gujber Etel
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Žiadame majiteľov psov, s ktorý-
mi chodia na prechádzky, aby svoje 
psy nepúšťali z obojkov na verejnom 
priestranstve, ďalej aby pozbierali 
po svojich miláčikoch to, čo zanecha-
jú po sebe v parkoch, na trávnikoch, 
na chodníkoch. Majte na zreteli, 
že v parkoch sa hrajú aj malé deti, 
možno že aj tie Vaše, môžu stúpiť 
do všeličoho smradľavého. Z tohto 
dôvodu Vás žiadame, aby ste svo-
jich štvornohých miláčikov nevodili 
do priestorov parkov a detského ihris-

ka nachádzajúceho sa pri športovom 
ihrisku, ktoré priestory sú určené pre 
deti a ostatných občanov obce. Tým 
zabránite šíreniu chorôb a infekcií, 
ktoré sa prenášajú psími výkalmi. 
V poslednej dobe sa naša obec stáva 
jedným veľkým psím výkaliskom. 
Zabráňme tomu a nerobme to, čo nám 
vadí, ak to robia iní.

Sčítanie obyvateľstva
Dňa 21. mája 2011 sa uskutoční v Slovenskej republike sčítanie obyvateľov, domov a bytov. Zisťuje sa koľko nás je, ako žijeme. 

Teraz aj elektronicky na www.scitanie2011.sk 

Népszámlálás 2011
2011. május 21-én népszámlálás lesz Szlovákiában. Ez a népszámlálás a szlovákiai magyarok számára különösen fontos. Nem 

mindegy, hányan valljuk magyarnak, magyar anyanyelvűnek magunkat. Vállaljuk nemzetiségünket, anyanyelvünket, kultúrán-
kat! Az elkövetkező tíz évben a magyar nyelv használata, az anyagi támogatások a régiók fejlődése függ attól, hogy hány magyar 
él majd településeinken és régiónkban. Szlovákia javát szolgálja, ha nyelvében, kultúrájában minél sokszínűbb ország marad.

Az MKP helyi alapszervezetének életéből 
 2010 
  - január - évzáró taggyűlés
  - január 24. - fánkkóstoló teadélután
  - március 15. - koszorúzás a pozsonyi Petőfi -szobornál
  - április - járási MKP-bál Szencen
  - április - MKP-gyűlés
  - május 22. - majális a CSEMADOK helyi szervezetével karöltve
  - október 8. - koszorúzás Szenci Molnár Albert szobránál
  - október 22. - Sebestyén Márta koncertje a szenci templomban
  - november - Grendel Lajos előadása
  - december 3. - Anconai szerelmesek - színházi előadás Szencen

 2011
  - január 12. - Egy csók és más semmi - színházi előadás Szencen

Fánkkóstoló teadélután
2011. február 6-án ötödik alkalommal került megrendezésre a helyi MKP szervezésében az immár hagyományossá vált fánk-

kóstoló teadélután. 
Három óra előtt pár perccel az addig félig üres terem megtelt érdeklődőkkel és - az esetünkben nélkülözhetetlen - fi nomabbnál 

fi nomabb fánkokkal, süteményekkel, pogácsákkal és egyéb más édes és sós fi nomsággal.
Miután minden, ami szemnek és szájnak ingere, tálcákra került, kezdetét vette az estébe nyúló szórakozás. A kiindulási alapot 

a helyi alapiskola tanulóinak fellépése adta, majd elkezdődött a fi nomságok kóstolgatása, a receptek cseréje és a kötetlen szórako-
zás. Külön öröm, hogy ezen a rendezvényen minden korosztály képviseltette magát. 
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Csemadok alapszervezetünk eddigi tevékenysége során igyekezett tagságát és a falu lakosságát is megszólítani azáltal, 
hogy különböző rendezvényeket szervezett. Sajnos nem mindig mondhattuk el, hogy ez sikerült is, habár mi igyekeztünk. 
Számunkra ezek a rendezvények sikeresek voltak, akik nem vettek részt rajta, igazán sajnálhatják.

Ilyen akciók, rendezvények, közé tartozik a már hagyományossá vált ,,Majális”, gulyáspartival és szabad szórakozással egybe-
kötve. Ezt a rendezvényünket minden alkalommal összekapcsoljuk cserkészeink métázásával is. Így találkozik az ifjú nemzedék 
a felnőttekkel, hiszen csak a közös munka gyümölcse hozhat eredményt.

A tél folyamán falunk lakosa, Mgr. Gaucsik István történész mutatta be ,, A jog erejével” című könyvét.
Megemlékeztünk a 60 éves Csemadok szervezetről, visszaemlékezve a múltra fényképdokumentumok alapján, 

majd Mgr. Hamerlik Barnabás kalauzolt el bennünket a messzi Indiába, elbűvölve nemcsak a súri, hanem a környező falvakból 
és Szencről érkezett hallgatóságot is. Elmondhatjuk, hogy valóban telt ház volt.

Mgr. Hamerlik Barnabás a 2011. március 5-én megtartott évzáró taggyűlésünkön újabb élményeit osztotta meg velünk kubai 
útjáról.

Március 15-dikéről sem feledkeztünk meg. Koszorút helyeztünk el a Hősök szobránál majd mécsest gyújtottunk a háborúban 
elesett katonák emlékének adózva. A kultúrműsor után fi lmvetítésre került sor úgy a felnőttek, mint a gyermekek számára.

2011. április 10-én falunk lakosa Mgr.Budaj Marek PhD. tartott előadást „A Kassai aranylelet sorsa és története „  címmel, 
majd bemutatta ezzel kapcsolatos könyvét. Még ebben a hónapban, vagyis 2011. április 29-én 18:00 órai kezdettel egy újabb 
előadás lesz a népszámlálással kapcsolatban, amelyet a somorjai Fórum Intézet igazgatója, Tóth Károly fog megtartani. 
Kérjük Önöket, hogy minnél többen jöjjenek el erre a tájékoztatóra.

A továbbiakban is szeretnénk folytatni a megkezdett utat, de ehhez várjuk tagságunk és minden jó szándékú ember támoga-
tását, résztvételét a rendezvényeken.

  Bors Etelka 
  a Csemadok alapszervezetének elnöke

Mi az előnye annak, hogy gyermekük magyar tanítási nyelvű iskolába járjon?

- elsősorban, hogy anyanyelvén tanuljon, hogy ne csak megtanulja, bemagolja, hanem meg is értse, értelmével felfogja azt, amit 
és amiről tanul.
- másodsorban a Pázmány Péter alapítvány jóvoltából Magyarország támogatásban részesíti a magyar iskolák tanulóit.
Pályázat segítségével ebben az iskolai évben is ingyenes tanszer is tansegédeszköz-csomaghoz jutottak tanulóink. Így elmond-
hatjuk, hogy a szülőnek úgymond nem kerül pénzébe gyermeke iskoláztatása, míg más iskolákban a tanszerek bebiztosítása több 
100 euróba is kerül.

A 2009/10-es tanévben az 1 főre jutott támogatási összeg 85,20 euró (2566,74 Sk) volt.
Ebből az összegből a következő költségterv alapján részesültek tanulóink:
- jutalomkönyv 9,10 euró
- tanszerek (füzetek, vonalzó, ceruza…)   17,80 euró
- tansegédeszközök (ugrókötél, FIT- labda, fülhallgató, USB-kulcs 4 GB) 23,30 euró
- ruházati cikk (papucs, tornaruha, tornacipő) 24,00 euró
- iskolatáska (hozzájárulás) 11,00 euró

Amennyiben lehetséges, minden iskolaévben szeretnénk élni ezzel a lehetőséggel, és megpályázni a „Szülőföldön magyarul” 
pályázati támogatást, hogy a tanszerek, tansegédeszközök megvásárlásával és használásával is emeljük az iskola színvonalát.

        
  Bors Etelka a helyi AI mellett
  működő PPA ügyintézője
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Az internet adta lehetőségeket a történet- és levéltártudomány is kihasználja, így teszi kulturális közkinccsé a levéltárak pol-
cain elhelyezett forrásokat: leveleket, jegyzőkönyveket, hivatalos és nem hivatalos jellegű történelmi értékű dokumentumokat, 
anyakönyveket és nem utolsósorban a legtöbbször nagy méretben készült térképeket.

Ezen a helyen néhány hegysúri levél- és térképtári forrást mutatok be, melyek a Magyar Országos Levéltár (MOL) és 
a Magyar Levéltári Portál (MLP) elektronikus adatbázisaiban találhatók, illetve onnan kikereshetők. Ezek elérhetősége a következő: 
www.arcanum.hu (MOL), www.archivportal.arcanum.hu (MLP, ’közös kereső’ ablakon keresztül). A második katonai felmérés 
során készült térképeket lásd archivportal.arcanum.hu/maps/html/katfelm2b_google.html

Az alábbiakban közölt források a majdan elkészülő hegysúri községi monográfiához szolgáltathatnak érdekes és értékes adato-
kat. A dokumentumokban szereplő családnevek között számos olyan található, amelyek a község folyamatos magyar népességére 
és régi családi gyökerekre utalnak. A bemutatott adóösszeírásokból, levéltári segédletekből szemezgettem ki a Hegysúrra vonat-
kozó adatokat. Nem törekedhettem teljességre, csak az összefüggések felvillantására.

Ezek az információk ékes bizonyítékai a község gazdag – és helytörténeti kiadványok híján – alig ismert múltjának. Bízom 
benne, hogy a közzétett adatok felhívhatják a figyelmet a helytörténet fontosságára és a fiatal generációkat is kutatásokra ösztö-
nözhetik.

Végül is nem mindegy, hogy ismerjük-e annak a településnek a történetét, ahol élünk, és nem lehetünk közömbösek a közösség 
iránt, amely a község jelenét alakítja. Családtagjaink, barátaink, ismerőseink identitását a hely szelleme is áthatja. Szerintem nem 
mindegy, hogy ennek tudatában vagyunk-e vagy sem. Talán ezek ismeretében is alakítható Hegysúr jövője. Mert valahol otthon 
kell lenni a világban.

* * * *

1549 körül

A község, az iratban Naghswur írásképpel jelölve, a 16. század közepén a király kezében lévő pozsonyi uradalom részét képez-
te. A falu a felmérésben Zonccal és Pénteksúrral együtt szerepel.

1550-es évek

Kevésbé ismert, hogy a hegysúriak gazdasági tevékenységét a 16. század közepén nem kizárólag a földművelés, növényter-
mesztés és halászat alkotta. A korszak húzóágazata a marhakereskedelem volt, mely a híres magyar szürkemarha kivitelére tá-
maszkodott. Három hegysúri, a legjelentősebb magyarországi állatkereskedők között szerepelt (forgalmuk vámértéke 3860 forint 
volt), és a nyereségesség szempontjából egy csoportba sorolhatók Várad, Kürt, Nána, Nebojsza és az ausztriai Bruck kereskedőivel. 
Ez azért figyelemreméltó tény, mert a lebonyolított kereskedelmi eredmények alapján ott voltak a városi és mezővárosi illeté-
kességű kereskedők között. Vagy önálló kereskedést folytattak – korabeli néven factorok voltak, szakmájuk alapján tőzséreknek 
hívták őket –, vagy valamelyik főúr megbízottjaként üzleteltek. Elképzelhető, hogy kereskedelmi társulás tagjaiként működtek. 
A hegysúri marhakereskedők nevét is ismerjük. Czompó Péter 1730 forint értékben szállított állatokat a külföldi, minden bizony-
nyal a németországi piacokra. Piske György 1130 forint értékben bonyolított le üzleteket. Czompó Péter Sipos Péterrel együtt 
folytatott kereskedést 1000 forint értékben. A hegysúri kereskedők a magyarországi állatkereskedők között, áruérték tekintetében 
a 16. helyet foglalták el. A lókereskedelem ugyan kisebb mértékű volt, de szintén fontos szerepet kapott. Talán a hegysúri Peske 
György és a jókai Karácsony Sebestyén működhetett együtt. Az állatkereskedelem környékbeli vámhelye Szencen volt. A forrá-
sokban a község neve Hegsur, Heghsur és Hegesur alakban fordul elő.

A hegysúri marhakereskedők üzleti tevékenysége a 16. század közepén

Évnegyed Forint Százalékos arány Az országos kivitelből 
való részesedés

II. évnegyed Kivitel 2170 48,98

III. évnegyed Kivitel 1810 40,86

IV. évnegyed Kivitel 450 10,16

Összes kivitel 4430 100 1,37

Teljes forgalom 4430 100 0,95

Képzelet és valóság
Hegysúr története az internet tükrében
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16. század vége

Hegysúr a 16. század végén és a 17. század első felében, 
Magyarbéllel, Bothszeggel és a csandali erdőbirtokkal a Zichy 
család zsélyi ágának uradalmához tartozott. Részlet a levéltári 
hivatkozásból:

„Acta possessiones Magyarbél, Hegysúr, Bothszeg et sil-
vam Csandal respicientia.” 

Gróf Zichy család címere

1646

Hegysúr társadalmi és szociális összetételéről 1646-ból 
állnak rendelkezésünkre adatok. A település a pozsonyi ura-
dalomba, a király tulajdonába tartozott. Ekkor a községben 
21 gazdát számoltak össze. Ez meglepően magas szám, mert 
például Pénteksúron 13-an, Zoncon 12-en gazdálkodtak. 
A hegysúriak tulajdonát 34 ökör, 2 ló és 32 tehén alkotta. Hét, 
illetve öt igásállattal csak ketten rendelkeztek. Négy és egy ál-
lattal pedig heten dolgoztak. 12 gazdának nem volt igásállata. 
A tehenes gazdák száma 8 volt.

17. század vége

A község úriszéki perszövege maradt fenn az 1687–1691 
közötti évekből. Hegysúr ekkor jobbágyfaluként a Thököly 
Katalin birtokában lévő semptei uradalomhoz tartozott. Thö-
köly Katalin, a kuruc hadvezér és erdélyi fejedelem Thököly 
Imre nővére volt.

Thököly Katalin (1655–1701)

A Thököly család címere

1715

A hegysúri adózók nevei: Fekete Pál, Fekete György, Kis 
Ferenc, Karácsony Ferenc, Vég Miklós, Azsót György, Szabó 
János, Ágoston Márton, Demeter Márton, Iméll Lőrinc, Nagy 
András
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1911

Hegysúrt 1911. október 3-án a pozsonyi járásból a szencibe 
csatolták át.

1943

A második világháborúban az 1943. januárjában a Don-kanyar-
ban súlyos veszteségeket szenvedett 2. magyar hadseregben 
szolgált Putz Vilmos. A győri tüzéralakulatban volt honvéd. 
Az 1943. január 26. és február 12. közötti harcokban tűnt el.

 Történelmi tudásunkat, ismereteinket írásos dokumentumok, 
képi jellegű források, köztük térképek is gazdagítják. Hegy-
súr történetének, a település térbeli kialakulásának és fejlődé-
sének beszédes, nem elhanyagolható emlékei közé tartoznak 
a régi térképek. A múlt változásait ezek a források képi alak-
ban rögzítik. A jelen számára a múltbeli község és város így 
válik megfoghatóvá. „Felülnézetből” képzeletünk segítségé-
vel számos olyan fogódzópontot találhatunk, melyek egy-egy 
iratból nehezen vagy alig olvashatók ki. Múlt és jelen térképei 
az ember által lakott területeket és a természet környezetalakí-
tó tevékenységét is érzékeltetik, szinte kézzelfoghatóvá teszik. 
A térképeken a történelem élő formában nyilvánul meg.

Képzeletünk segítségével térben és időben bebarangolhatjuk 
Hegysúrt és környékét is. Ebben segít a második katonai fel-
mérés során készült térkép. A katonai célokat követő térképfel-
vételt a történelmi Magyarország területein 1819–1869 között 
bonyolították le. Hegysúr és környéke természetföldrajzi és 
településszerkezeti viszonyait kb. az 1850-es és 1860-as évek-
ben rögzíti. A lakóházak többsége, melyek mögött kerteket je-
löltek, a Szenc irányába vezető főút jobboldalán helyezkedtek 
el. A főút túloldalán kertek találhatók. A kápolnától Somorja 
irányába még nem terjeszkedett a község. A mai ún. Bajcs és 
Dunafenék, illetve a Szövetkezeti utca beépítetlen volt. Ezeken 
a helyeken rétek és legelők helyezkedtek el. A térkép nagyobb 
kiterjedésű szántóföldeket jelöl Bodóháza, Pénteksúr, a jelen-
legi Dunafenék egy részén és a Somorja felé vezető főút bal 
oldalán. A jelenlegi Kiss utca és Karácsony utca már létezett. 
A falun kívül a temetőt is jelölik. A katonai térképen nehezen 
kivehető, vagy lehet, hogy nem is jelölték a már akkor létező 
kápolnát. A Sziget természeti környezete különösen érdekes. 
A Sziget déli részén jelentősebb erdőcsoportok mellett vízima
lmokat és valószínűleg hajómalmokat mutat a térkép. A Mol-
nárházak is jelölve vannak.

A község látképe az úthálózattal, házakkal, 
mezőgazdasági területekkel és

a Kis-Duna mellékágával (19. század közepe)

A kereszttel jelölt temető

A Sziget déli része

Gaucsík István
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Asi len málokto z nás vie, že práve z našej malej obce pochádza súčasný 
vicemajster sveta v naturálnej kulturistike. Ako sa na toto významné poduja-
tie dá vôbec čo i len dostať a čo to všetko obnáša, vám v nasledujúcom článku 
prezradí samotný aktér súťaže, rodák z našej obce, Marek Ferenci.

V prvom rade si človek musí povedať, že naozaj chce, pretože príprava 
na akúkoľvek súťaž v naturálnej kulturistike, teda nielen na Majstrovstvá sve-
ta, si vyžaduje dlhodobú a najmä fyzicky veľmi náročnú prípravu. Ide predo-
všetkým o striktné dodržiavanie upraveného jedálneho lístka, ktorý v zásade 
obmedzuje príjem tukov a sacharidov a vo finálnej fáze prípravy sú aj také 
dni, počas ktorých človek nesmie prijímať takmer žiadne tuky ani sachari-
dy. Takže žiadne zákusky, sladkosti, ale ani mastné a sýte jedlá. Samozrejme 
na to, aby v tejto súťaži bol niekto úspešný, nestačí „len“ obmedziť príjem 
nezdravých jedál, ale je dôležité aj pravidelne chodiť na tréningy do fitness 
centra a je potrebná mimoriadna dávka odhodlania.

Čo sa týka Majstrovstiev sveta, dostať sa na ne nebolo vôbec ľahké. Vyžadovalo si to 
množstvo hodín vo fitness centre a taktiež aj presné dodržiavanie trénerom stanoveného 
jedálneho lístka. Pochopiteľne na to, aby bol pretekár na MS nominovaný, musí splniť aj 
určité kritéria. Tým základným je víťazstvo na slovenskej scéne, inými slovami povedané, 
pretekár musí na Slovensku vyhrať zopár pohárových súťaží. V mojom prípade to boli tieto 
triumfy:

1. miesto (v kategórii do 180 cm) na II. Žitnoostrovskom pohári v Dunajskej Strede
1. miesto (v kategórii Nováčik) na V. Grand Prix v Banskej Bystrici
3. miesto (v kategórii do 180 cm) na V. Grand Prix v Banskej Bystrici
5. miesto (v kategórii do 180 cm) na medzinárodnej súťaži Aminostar CUP v Mikulove (ČR)

Vďaka týmto úspechom som bol prostredníctvom SSNKF (Slovenská spoločnosť pre naturálnu 
kulturistiku a fitnes) nominovaný na Majstrovstvá sveta, ktoré sa konali 13.11.2010 v Barcelone, 
na ktorých som dosiahol ten výnimočný triumf.

Slovenskú republiku na tejto svetovej súťaži reprezentovalo 15 pretekárov, z ktorých až 7 zís-
kalo medaile. Striebro v súpereniach s medzinárodnou pretekárskou špičkou získali Koloman Tóth 
(masters II), Peter Winkler (masters I nad 75 kg), Katarína Tomášová a Peter Winkler (páry) 
a nakoniec MAREK FERENCI (muži do 75 kg). Bronz vybojovali Marianna Tatranská (body-
form), Dominik Zeman (juniori) a Michal Pliešovský (muži do 85 kg). Krôčik od stupňov víťazov, 
na štvrtom mieste, skončili Katka Tomášová (do 52 kg), Peter Petkeš (mastrers III), Martin Vrbjár 
(muži do 70 kg) a Tomáš Velčický (muži do 80 kg). 

Táto súťaž bola pre mňa naozaj niečím výnimočným a mám na ňu nezabudnuteľné spomienky. 
Ďakujem preto všetkým tým, ktorí ma počas mojej prípravy na tieto Majstrovstvá sveta podporovali 
a samozrejme aj všetkým tým, ktorí mi držali palce. Samozrejme najväčšia vďaka patrí môjmu osob-
nému trénerovi Viliamovi Rigovi (ŠK Victoria Veľký Grob).

Držte mi palce v priebehu môjho ďalšieho súťaženia!!!

* Naturálna kulturistika vs. Klasická Kulturistika
Slogan „STOP DROGÁM A ANABOLIKÁM“, hovorí o všetkom!

Je to nosná myšlienka pre všetky aktivity, ktoré slovenská spoločnosť 
pre naturálnu kulturistiku a fitness (SSNKF) organizuje. Jej cieľom je propago-
vať naturálnu – prirodzenú kulturistiku. Športové súťaže, ktoré SSNKF organi-
zuje sú príležitosťou pre tých, ktorí odmietajú používanie anabolických steroidov 
a pre tých, ktorí sa chcú porovnávať so seberovnými. Divákom i širokej verejnosti 
chce prezentovať možné výsledky pravidelného tréningu a správnej životosprávy. 
Postupne chce získavať pre tento druh súťaženia čo najväčší počet vyznávačov 
tohto športu. Športové súťaže majú byť motiváciou pre ich celoročné tréningové 
snaženie v posilňovniach a fitness centrách. Súťažnými pravidlami, hodnotením 
a dopingovými kontrolami sa SSNKF bude snažiť zabezpečiť naturálnosť – čisto-
tu súťažiacich a aj tým si získať popularitu a dobrú mienku verejnosti.

Marek Ferenci & Ladislav Ferenci

Marek Ferenci sa stal vicemajstrom sveta 
v naturálnej kulturistike!

Udeľovanie trofeje 
na MS v Barcelone

Momentka zo súťaže 
z Dunajskej Stredy

Moji najvernejší fanúšikovia 
(zľava Kristína Takácsová, Ja, 

Jana Imrišíková a Ladislav Ferenci)

Slovenská reprezentácia na MS 
v Barcelone
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Cserkészeink életéből 1

Az úrnapi körmeneten segédkeztünk. Pillanatkép a színdarabunkból, 
melyet Egyházfán a pászka ünnepén mutattunk be. 

Húsvétra húsvéti díszek 
készítésével készültünk.

A 2010-es évet egy jó, 
hóemberépítéssel összekötött hócsatával kezdtük.

A bősi körzeti métabajnokságon 
harmadikok lettünk.

A cserkésznapon sok érdekességet 
kipróbálhattunk.
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Cserkészeink életéből 2

Koszorúval tisztelegtünk 
Szenczi Molnár Albert szobra előtt.

Ősszel töklámást faragtunk, 
és krumplidíszeket készítettünk.

Közelebbről is megismerkedtünk 
Pozsony nevezetességeivel.

Sokat gyakoroltunk a métabajnokságra. Nyári táborunk a westernhangulat 
jegyében zajlott.

Egy rövid ima a nagy meccs előtt az Országos 
Akadályversenyen és Métabajnokságon.
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Cserkészeink életéből 3

Egyházfán nyulat hajtottunk. Ebben az évben sem maradhatott ki 
az adventikoszorú-készítés

Megünnepeltük csapatunk 
16. születésnapját.

Ott voltunk a CSUdajó HÉtvégén is. Halottak napján mi is 
megemlékeztünk halottainkról.

Jól szórakoztunk a nyékvárkonyi csapat 
által szervezett roverbálon.
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Cserkészeink életéből 4

Az általunk sütött sütit mindenki megkóstolhatta 
karácsonykor a szentmise után. A 2010-es évet cserkészkarácsonnyal zártuk.

Gujber Mónika

A hagyományos karácsonyicsoki-készítést 
sütés váltotta fel.

Mikuláskor rövid műsorral 
szórakoztattuk a falu népét..., ... majd játszottunk egyet a gyerekekkel.

A betlehemi lángot ebben az évben is 
nekünk köszönhetően kapták házhoz a súriak.
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