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Z dôvodu absencie profesionálnych novinárov v obci sa miestne noviny vydávajú veľmi ťažko. Nakoľko sa noviny vydávajú raz ročne, niektoré články a správy už nie sú najaktuálnejšie, ale ich treba aj tak spomenúť.
V minulom roku sme dokončili projekt „Revitalizácia verejného
priestranstva s multifunkčným využitím v obci Hrubý Šúr – II. etapa“.
Vyrovnali sme všetky faktúry súvisiace s týmto projektom. Výsledok môžete vidieť na vlastné oči. Podarilo sa nám skrášliť strednú časť obce.
V rámci projektu sa rekonštruovali chodníky od základnej školy po ihrisko, a na druhej strane od pohostinstva k obchodu v dĺžke 1900 m, upravili
sa zelené plochy, obnovila sa verejná zeleň, vysadili sa nové stromy,
vytvorili sa nové parčíky pri základnej škole, pri pošte a pri obecnom
úrade. Na spomínaných lokalitách sa rozšírilo aj verejné osvetlenie. Vybudovala sa aj nová murovaná autobusová zastávka s osvetlením. Dostali
sme aj obecné hodiny a piciu fontánu pred obecným úradom. Slávnostná
kolaudácia sa uskutočnila 3. septembra 2011 za účasti predsedu Bratislavského samosprávneho kraja, Pavla Freša, podpredsedníčky Bratislavského samosprávneho kraja Gabrielly Németh, poslanca Národnej rady
Slovenskej republiky, Ľubomíra Petráka, starostov susedných obcí. Pestrý program prilákal aj veľký počet našich občanov. O zábavu sa
postarali škôlkári a školáci našich škôl, tanečná skupina Mini Tini zo Zlatých Klasov, spevák László Bognár z Veľkého Bielu, dychovka
z Jelky, orientálne tanečnice z Jelky. Vyvrcholením programu bola zábavná show Gizely Oňovej. Do tanca, až do rána, hrala skupina EMP
trio z Kostolnej pri Dunaji.
Aj napriek ťažkostiam pri realizácii projektu, keď sme si povedali nikdy viac, sme podali ďalší projekt na zateplenie základnej a materskej školy v hodnote 234 069,13 eur z enviromentálneho fondu. Ale keď sa štátu nepodarilo predať emisie, neboli financie na žiadne
projekty. Preto sme projekt podali znovu.
Pokračovalo sa v diskusii o postavení malej vodnej elektrárne na Malom Dunaji. Po odmietavom stanovisku obecného zastupiteľstva
Ing. Ľubomír Petrák, starosta obce Hurbanová Ves tiež obhajoval prednosti diela. Ale presvedčiť zastupiteľstvo a prítomných občanov sa
mu nepodarilo.
Koncom minulého roku sme predali starú školu. Obecné zastupiteľstvo viackrát rokovalo o tejto budove. Financie na rekonštrukciu
neboli. Budovu sme nemohli nechať ďalej chátrať. Firma, ktorá ju mala v podnájme, už skončila svoje aktivity. Preto prišla ponuka
vhod od občianskeho združenia ArTUR, ktorá ju chce využiť na školiace účely, a pritom zachová aj vonkajšiu fasádu budovy. Predala sa
s 600 m2 parcelou pod budovou za hodnotu 30 000 eur. Záhrada za starou školou ostala majetkom obce.
V tomto roku sa nám prihlásilo do materskej školy toľko detí, že sme boli nútení znova otvoriť aj starú budovu materskej školy. Vymaľovali sme miestnosti, obnovili sociálne zariadenia, opravili balkóny. Nakúpili sa aj nové zariaďovacie predmety. Aj rodičia nových
škôlkarov prispeli podľa svojich možností, za čo im aj touto cestou
ďakujeme. Upravili sme aj zadný vchod do materskej školy. Za pomoci
pána Norberta Horvátha sme položili zámkovú dlažbu, za čo mu patrí
vďaka.
Takisto ďakujeme pánovi Jurajovi Kissovi, Júliusovi Kissovi a Petrovi Kissovi, ktorí nám vymenili gumovú podlahu v dome smútku na
vlastné náklady.
Do spoločenskej miestnosti športovej budovy pri ihrisku sme nakúpili taniere, príbory a ďalší potrebný materiál. Teraz sa už dá sála
plnohodnotne využiť. V kuchyni ešte chýbajú nádoby, ale časom aj to
doplníme.
V budove obecného úradu sa nachádza klub skautov „Vlčia diera“,
kde sa stretávajú každý týždeň. Obec podporovala ich činnosť sumou
500 eur, za ktoré sa spravili nové plastové dvere na tejto miestnosti.
Musíme ešte dokončiť novú kuchyňu pre školy. Od Bratislavského samosprávneho kraja sme dostali dotácie vo výške 3 500 eur,
za ktoré sme spravili vodovod, kanalizáciu a kúrenie. Je potrebné uro-

Šúrsky spravodaj

2

Súri Híradó

biť elektroinštaláciu, potom sa bude dať omietať. Ale finančná situácia
stále nie je priaznivá. Podľa toho, ako sa vyvíja rozvoj našej ekonomiky,
budúci rok bude ešte horšie. Zatiaľ nezostavujeme ani rozpočet na budúci rok,
lebo nevieme aké budú naše príjmy. Podľa vyhlásenia ZMOSu budeme musieť ešte viac šetriť. To znamená, že nebudeme môcť investovať
do žiadnych projektov.
Tento príspevok mal byť stručným prehľadom aktivít uskutočnených
na zveľadenie a skrášlenie obce – nášho okolia za posledný rok.
Je to aj poďakovanie všetkým tým občanom, ktorí sa na týchto aktivitách osobne podieľali alebo sa nejakým spôsobom pričinili o ich realizáciu.
Súčasne by som touto cestou chcel dať do pozornosti všetkým obyvateľom obce, aby svoje postrehy (či už kladné alebo záporné) dali na papier,
a svoje články priebežne posielali na adresu obecného úradu s označením
„Obecné noviny 2013“, aby mohli byť zverejnené v novinách na konci roku 2013. Nakoľko predmetné noviny by mali odzrkadľovať celkový
život obce, aj príspevky do nich by mali byť napísané občanmi. Mali by
sme sa oboznámiť s úspechmi občanov a spolu sa z nich tešiť, a taktiež vedieť o problémoch a pokúsiť sa ich spolu riešiť.
Na záver mi dovoľte popriať Vám krásne Vianoce a Nový rok plný Božieho požehnania, šťastia, zdravia a lásky
Ladislav Gujber
Lapunk utolsó számának megjelenésétől már elég hosszú idő eltelt. Mivel hivatásos újságírónak híján vagyunk, a lap szerkesztése
vontatott. Ezért van az, hogy némely cikk régebbi, de azért nem szabad elfeledkezni róluk. Közeledik az év vége, ezért szeretnék legalább
pár sorban beszámolni az eltelt egy év főbb eseményeiről.
Az elmúlt évben sikerült befejeznünk a közterületek felújítására kiírt tendert. Az eredmény látható mindenki számára, hisz mindenki
használja a közterületeket. A projekt keretén belül megjavítottuk a járdákat az iskolától a futballpályáig, a másik oldalon a vendéglőtől
az élelmiszerüzletig, összesen 1900 méter hosszan, felújítottuk a parkokat, új fákat ültettünk. Az iskola előtt új elkerített játszóteret építettünk. Ezeken a helyeken új lámpákat is szereltünk fel. Új, falazott, kivilágított buszmegállót építettünk. A községháza előtt ivókutat
és köztéri órát állítottunk fel. Az ünnepélyes átadáson részt vett Pavol Frešo, Pozsony megyei elnök is több más politikus kíséretében.
Az ünnepséget gazdag műsor keretén belül a Súri Vigadóban tartottuk meg.
Tavalyi kidolgoztunk egy új projektet is az alapiskola és az óvoda ablakcseréjére, hőszigetelésére 234 069,13 euró értékben. Sajnos
a környezetvédelmi minisztérium nem értékelte ki a beadványokat, így ezt újra be kellett adnunk.
Folytatódott a vita a Kis-Dunán felépítendő kis vízi erőmű felépítéséről. Az egybegyűlt képviselőket és polgárokat nem sikerült meggyőznie Ľubomír Petráknak, Hurbanfalva /Sziget/ polgármesterének sem.
A múlt év végén eladtuk az öreg iskola épületét. A falu képviselő-testülete már többször tanácskozott az épület sorsáról. A felújítására
elegendő pénz nem áll rendelkezésünkre, az épület meg lassan tönkremegy. Ezért érkezett jókor az ArTUR polgári társulás ajánlata, amely
az épületet meghagyja eredeti állapotában, felújítja a homlokzatát és továbbra is oktatási célokra fogja felhasználni. Az épületet és az alatta
lévő 600 négyzetméteres telket 30 000 euróért adtuk el. Az udvar további része a falu tulajdonában maradt.
Ebben az iskolaévben annyi kisgyermeket írattak be az óvodába, hogy az átalakított iskolaépület is kicsinek bizonyult. Ezért felújítottuk
a régi óvoda épületét. Megjavítottuk a fűtést, kicseréltük a WC-ket, kifestettük a helyiségeket, ajtókat cseréltünk, új linóleumot ragasztottunk a padlóra, felújítottuk a bútorokat. A felújításhoz az új kisóvodások szülei is hozzájárultak, amit ezúton is köszönünk. Az óvoda
bejáratához térkövet raktunk le, amiben Horváth Norbert nyújtott segítséget, így őt is köszönet illeti.
Köszönettel tartozunk továbbá Kiss Györgynek, Kiss Gyulának és Kiss Péternek, akik ingyen felújították a halottasház padlóburkolatát.
A sportpálya melletti közösségi terembe vásároltunk tányérokat, evőeszközöket, tálakat. Ez a terem jobb kihasználását teszi lehetővé.
A konyhából még hiányoznak a főzőedények, idővel ezeket is megvásároljuk.
A községháza épületében találtak otthonra a cserkészek: a Farkasbarlang nevű klubban
hetente találkoznak. A támogatásból, melyet a községtől kaptak, új ajtót szereltettek erre
a helyiségre.
Az iskola bejárata fölötti új konyha befejezése még várat magára. Pozsony megyétől ugyan szereztünk 3 500 eurós támogatást, de ez csak a vízvezetékre, fűtésre volt elég.
Még el kell végezni a villanyszerelési munkákat, a vakolást és a csempézést. Sajnos a kilátások az egész országban nagyon borúlátóak, az elkövetkező év még sokkal nehezebb lesz,
mint az idei.
A fent leírtak az eltelt egy év eseményeinek rövid áttekintése. Ezúton szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki bármilyen módon bekapcsolódott falunk életének szebbé
és jobbá tételébe.
Szeretném megkérni polgárainkat, hogy észrevételeiket, legyenek akár pozitívak,
akár negatívak, vessék papírra és küldjék el a községi hivatal címére „Obecné noviny
2013” megjelöléssel. Mivel lapunknak falunk életéről, lakosainak gondjairól kellene szólnia, így a lapot is nekik kellene írniuk, hogy tudjuk mi az, aminek örülnek vagy mi az,
ami problémát okoz valakinek.
Végezetül örömteli, békés, boldog karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog
új esztendőt kívánok falunk minden lakójának
Gujber László
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Rozpočet obce Hrubý Šúr na rok 2012:
Príjmy:

v Eur:

v Sk:

Daňové príjmy
Nedaňové príjmy
Finančné operácie
Kapitálové príjmy:

175 300
34 850
41 750
259 365

5 281 088
1 049 891
1 257 761
7 813 630

Príjmy spolu

511 265

15 402 369

Program 1. Plánovanie a manažment obce
Program 2. Propagácia a marketing
Program 3. Interné služby
Program 4. Služby občanom
Program 5. Bezpečnosť, právo a poriadok
Program 6. Odpadové hospodárstvo
Program 7. Pozemné komunikácie a verejné priestranstvá
Program 8. Vzdelávanie
Program 9. Kultúra a šport
Program 10. Sociálne služby
Program 11. Administratíva
Program 12. Zásobovanie pitnou vodou
Program 13. Kapitálové výdavky

30 400
1 100
3 550
4 400
10 200
12 000
7 100
97 200
16 100
6 730
50 750
13 330
258 405

915 830
33 139
106 947
132 554
307 285
361 512
213 895
2 928 247
485 029
202 748
1 528 895
401 580
7 784 624

Výdavky spolu

511 265

15 402 369

Výdavky:

Rebeka
GDAŇSK. Slovensko
získalo 16. 06. 2012, hneď
v úvodný deň ME v pretláčaní rukou v poľskom
Gdaňsku zlatú medailu.
Postarala sa o ňu juniorka
Rebeka Martinkovičová
z Hrubého Šúru, ktorá pri
svojom debute na vrcholnom podujatí suverénne
triumfovala v ľavej ruke v kategórii do 70 kg. Členka AWK
Senec prešla súťažou bez jediného zaváhania. (TASR)

Keď sa talent usmeje. Hrubý Šúr. 19.6.2012
Určite ju poznáte. Hrubý Šúr pozná jej kroky už do malička. Vtedy na začiatku ani moc nie, lebo to chodila do záhrady
s rodičmi a prarodičmi. Vtedy chodievala autom. Až keď sa
stala občiankou našej malej dedinky a začala chodiť do 4 ročníka základnej školy v Senci tak ju spoznali aj naše chodníky
a cesty. Každé ráno drala topánky cestou na zastávku autobusu. Tak ste ju možno spoznali. Malú, útlu dievčinku. Slušne
vychovanú, každého zdraviacu.....
A pozrite čo sa znej vykľulo. Urastená, krásna deva, ktorá
končí 2. ročník gymnázia
zameraného na umenie
a dejiny umenia.
Zaujímavá kombinácia. Umenie a sila.
A vidíte. Rebeka to predstavuje, tento neobvyklí
prienik kreatívneho ducha a vytrvalej zaťatosti
niečo dokázať, nielen
umom, ale aj telom.

A tvrdá drina priniesla ovocie.
Svojho času robila atletiku krátke
šprinty. Za Sláviu
UK Bratislava získala aj bronzovú
medailu na majstrovstvách Slovenska juniorov
v štafete 4x300m.
Až prišla Silná
ruka
stredoškolákov. Vtedy zistila že existuje aj
tento zvláštny šport, ktorý mnohí podceňujú, dávajú mu nízku úroveň, každý povie: “To je čo??“ Na svojej prvej súťaži
stredoškolákov vo finále prehrala a tam spoznala svoj veľký
vzor, viacnásobnú majsterku sveta a Európy Luciu Debnárovú
zo Senca. To bolo pred rokom a pol.
A tak naša Rebeka začala trénovať pod dohľadom Lucie
a prešla dlhú cestu od nuly až k dnešnému oceneniu. Dnes prevzala čestné uznanie od primátora hlavného mesta Slovenskej
republiky Bratislavy Milana Ftáčnika za úspešnú reprezentáciu. A to nie len Bratislavy, ale myslím si aj Slovenska. Veď
Rebeka je juniorská majsterka Európy v ľavej ruke a s pravou
má striebro. Takže pozor, v našej dedinke v našom Hrubom
Šúri, stretnete najsilnejšiu Europánku, pozor aby Vás nepretlačila... Ale nie, ona sa len usmeje a slušne Vás pozdraví.
Rebeka Martinkovičová, ako jediná juniorka zo Slovenska
získala 2. a 4. miesto na majstrovstvách sveta v pretláčaní rukou v kategórii do 70 kg v Brazílií na jeseň tohto roku.
Blahoželáme!
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Krónika od vydania posledného čísla, od mája 2011 – Krónika 2011 májusától

Narodili sa - Megszülettek:
2011
1. Janíková Gréta
2. Kiss Gábor
3. Šišková Alexandra
4. Kamaraški Rebeka
2012
5. Blaščáková Natália
6. Borš Peter
7. Minátová Charlotte
8. Bednáriková Ema
9. Horváth Benjamin
10. Péter Ján
11. Hegyi Márk
12. Ivančuk Lukáš
13. Makara Adam
14. Baďura Viktor

10. 05. 2011
14. 10. 2011
20. 12. 2011
28. 12. 2011

Bratislava
Bratislava
Banská Štiavnica
Bratislava

13. 01. 2012
13. 03. 2012
09. 03. 2012
13. 07. 2012
19. 07. 2012
30. 09. 2012
11. 10. 2012
17. 10. 2012
29. 10. 2012
25. 11. 2012

Bratislava
Galanta
Bratislava
Trnava
Bratislava
Bratislava
Dunajská Streda
Bratislava
Bratislava
Bratislava

Uzavreli manželstvo - Házasságot kötöttek:
2011
1. Kakaš Ladislav – Remisová Katarína
2. Kiss Róbert – Kozmérová Zuzana

27. 08. 2011
03. 09. 2011

Nová Dedinka
Veľké Úľany

2012
3. Kois Jozef – Gáliková Silvia
4. Pellérdi Roland – Horváthová Anikó
5. Winkler Patrik – Jarošová Silvia
6. Filkasz Marcel – Kissová Annamária
7. MUDr. Zdarilek Martin – MUDr. Svičeková Katarína
8. Jasenovec Marian – Mgr. Holeková Michaela
9. Ing. Schubert Peter – Ing. Moldová Andrea
10. Kiss Tomáš – Vargová Zuzana
11. Ing. Debnár Mário – Ing. Gécziová Mária

02. 04. 2012
14. 04. 2012
19. 05. 2012
12. 05. 2012
05. 07. 2012
04. 08. 2012
11. 08. 2012
11. 08. 2012
22. 09. 2012

Nový Život
Zlaté Klasy
Hrubý Šúr
Kostolná pri Dunaji
Mierovo
Senec
Senec
Michal na Ostrove
Senec

Navždy nás opustili – Itthagytak bennünket…
2011
1. Méri Alajos

20. 11. 2011

97 évesen

2012
2. Vankó István
3. Múčka Ágnes
4. Kása Ernő
5. Kiss Zsuzsanna
6. Kiss József
7. Katona Anna
8. Pozsonyi Magdolna

18. 01. 2012
23. 06. 2012
23. 06. 2012
29. 07. 2012
15. 08. 2012
10. 09. 2012
01. 12. 2012

55 évesen
80 évesen
74 évesen
89 évesen
69 évesen
91 évesen
72 évesen

A múltba visszanézve valami nagyon fáj.
Valakit keresni, várni, nincs már.
Pedig voltak álmai, vágyai, Ő is remélt,
De élete egy váratlan percben véget ért.
Počet obyvateľov Hrubého Šúra 1. decembra 2012 – Hegysúr község lakosainak száma 2012. december elsején: 773
Z toho muži – Ebből a férfiak száma: 381
Ženy – Nők száma:
392
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Ako pokračoval náš vicemajster sveta Marek Ferenci
vo svojej športovej kariére v roku 2011
V
predchádzajúcom
čísle našich obecných novín
sme si predstavili nášho spoluobčana Mareka Ferenciho,
ktorý hneď v prvom roku súťaženia v naturálnej kulturistike na profesionálnej úrovni
získal niekoľko významných
ocenení. Okrem toho, že sa
stal vicemajstrom sveta a bodoval na niekoľkých medzinárodných súťažiach, získal
aj ocenenie „Športovec roka
2010“ v kategórii mužov
do 180 cm.
V tomto článku by sme
chceli nadviazať na ten predošlý, a teda popísať Marekove pôsobenie v súťažnom
roku 2011. Ak Vás zaujíma,
aké úspechy náš šampión
dosiahol, na akých súťažiach
sa zúčastnil a či sa mu jeho
sen o súťaži v Amerike naplnil, máte v ruke tie správne noviny otvorené
na správnej strane.
V prvom rade si však uvedieme organizáciu súťaží v naturálnej kulturistike. Sezóna sa delí na jarnú a jesennú časť, pričom na jar aj na jeseň je
na pláne minimálne jedna súťaž na Slovensku a jedna v Českej republike.
Okrem toho sa súťažiaci môžu prezentovať aj na iných medzinárodných
súťažiach v zahraničí, ako sú napríklad majstrovstvá sveta alebo Európy.
Čo sa týka minulého roku, na Slovensku bola na jar súťaž vo Veľkom Grobe
a na jeseň v Senci. V Česku to bola súťaž v Třinci (na jar) a v Karlových
Varoch (na jeseň). Okrem spomínaných súťaží sa pretekári mohli zúčastniť aj na niekoľkých iných, ktoré sa konali v zahraničí, napr. v Belgicku,
v Taliansku alebo dokonca v Spojených štátoch amerických.
Marek sa minulý rok predviedol na siedmych súťažiach, pričom každá
z nich bola organizovaná na medzinárodnej úrovni. Aj napriek veľmi silnej
konkurencii sa mu však podarilo až štyrikrát stáť na stupni víťazov, z toho
dvakrát na jeho samom vrchole. Úctyhodný je aj fakt, že na každej jednej
súťaži sa prebojoval do finále, tzn. do najlepšej šestky pretekárov. Poďme
ale po poriadku.
Svoju prvú minuloročnú súťaž začal v máji na Veľkej cene Walónska
v Belgicku, kde vo svojej kategórii jednoznačne dominoval a právom získal 1. miesto. Na druhej jarnej súťaži, teda na Medzinárodných majstrovstvách Českej republiky sa umiestnil na peknom 5. mieste. Tu však treba
dodať, že konkurencia bola naozaj nevídaná. Na ďalších pretekoch, ktorými
boli Majstrovstvá Slovenska vo Veľkom Grobe, predviedol Marek skvelú
formu a stal sa druhým vicemajstrom Slovenska v kategórii do 180 cm. Po-

sledné jarné preteky „Word Cup INBA“ absolvoval v Taliansku, kde spomedzi množstva pretekárov obsadil veľmi slušné 5. miesto. Mohli by sme teda
skonštatovať, že Marekova jarná sezóna bola veľmi vydarená a nemenej
vydarená bola aj tá jesenná, ktorá sa začala v októbri súťažou „Grand Prix
Senec“, na ktorej sa umiestnil na krásnom 3. mieste. Ďalšou jesennou súťažou bola „Aminostar Natural Cup“ v Karlových Varoch, z ktorej si Marek
odniesol opäť veľmi pekné 6. miesto, pričom od tretieho miesta ho delilo
len zopár bodov.
Vyvrcholenie sezóny pre všetkých pretekárov je však každoročne
„Natural Olympia“. Ide o absolútne najväčšiu a najprestížnejšiu súťaž v naturálnej kulturistike na svete, na ktorej sa zúčastnia tisícky pretekárov a trvá
niekoľko dní. Je však organizovaná mimo Európy, najčastejšie v Spojených
štátoch amerických, a teda účasť na nej si vyžaduje veľkú finančnú podporu.
Preto je pre súťažiach účasť na týchto pretekoch často krát len nesplniteľným snom. A inak tomu nebolo ani v Marekovom prípade. To svedčí o tom,
že v dnešnej dobe nestačí dosahovať v určitom športe skvelé výsledky,
ale potrebujete mať aj silných partnerov, ktorý vám pri dosahovaní týchto
cieľov pomôžu. Našťastie sa aj dnes, teda v týchto ťažkých časoch nájdu ľudia, ktorí majú zmysel pre šport a radi podporia mladých ľudí v tom,
čo majú radi. Vďaka týmto generóznym ľudom sa Marekovi nakoniec podarilo vycestovať do Ameriky a splniť si tak svoj sen.
Natural Olympia sa
konala v meste Reno, ktoré sa nachádza v štáte Nevada (USA). Marekovi sa
však prihodila nepríjemná
situácia – bolesť zubov
a dehydratácia, kvôli ktorej sa nemohol zúčastniť
v kategórii v ktorej mal.
Avšak vďaka organizátorom sa mohol dodatočne
zaregistrovať do kategórie „Fitnes páry“, v ktorej
bolo súťaženie naplánované až na ďalší deň. Vznikla teda veľmi zaujímavá
situácia, pretože Marek
nikdy predtým nesúťažil
v takejto kategórii, no iná možnosť tu nebola. Inak by do Ameriky cestoval
úplne zbytočne. Malo to však háčik, v danej kategórii bolo treba predviesť
spoločnú choreografiu, ktorú si pretekári vopred nacvičujú aj niekoľko týždňov. Marek sa však nezľakol a dohodol sa s českou reprezentantkou Petrou
Kadlecovou na spoločnej choreografii, ktorú si nacvičili večer na chodbe
hotela, v ktorom boli ubytovaní. Ako to celé dopadlo? Priam neuveriteľne!
Marek spolu s Petrou získali zlaté medaile v kategórii „Fitnes páry“ a stali
sa tak majstrami sveta v danej kategórii. Treba však uznať, že si to naozaj
za bojovnosť a výdrž, ktorú preukázali, naozaj zaslúžili.
Týmto triumfom uzavrel Marek svoje súťaženie v roku 2011, ktoré bolo
naozaj veľmi úspešné. Dôležité je však spomenúť, že sám by to určite nezvládol. Stojí za ním množstvo dobrých ľudí, ktorí mu v tomto športe pomáhajú a ktorým zároveň touto cestou ďakuje za prejavenú dôveru.
Zoznam sponzorov:
* Benzinol - Slovakia, s.r.o.
* Pneuservis Javor, s.r.o.
* Obec Hrubý Šúr
* AWK Kráľová pri Senci
* Hotel Reštaurácia Nostalgia
* Todo-Gym (fitness centrum)
* Anonymná spoločnosť z Hrubého Šúru
* JUDr. Rudolf Varga
* Ján Šimušák (reprezentant Českej republiky v naturálnej kulturistike)
* SANK (Slovenská asociácia naturálnej kulturistiky)
* ŠK Victoria Veľký Grob
* Fitness Webshop FGYM.SK (www.fgym.sk)
Autor článku: Bc. Ladislav Ferenci, DiS
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Vianočné sviatky
Blížia sa k nám Vianoce – sviatky pokoja, čas stretnutia sa rodín, radostných
iskričiek v očiach našich detí, a to nie len
pri rozbaľovaní darčekov. Dovoľte preto
aj nám, profesionálnym hasičom, aby sme
Vám zaželali ich príjemné prežitie v kruhu svojich najbližších.
Príprava na vianočné sviatky je sprevádzaná zhonom. Nesmieme zabúdať predovšetkým na bezpečnosť, pretože toto
obdobie je charakteristické aj zvýšeným
nebezpečenstvom vzniku požiaru. Naše
domovy sú dnes doslova preplnené vysoko horľavými materiálmi vyrobených
z umelých vlákien, ktoré veľmi ľahko horia. Požiare v bytoch sa vplyvom blízkosti
horľavých materiálov rýchlo šíria a môžu

spôsobiť rozsiahle materiálne škody,
ale i vážne zranenia. Majme na pamäti,
že horiaca sviečka je otvorený oheň
a každý rok počas vianočných sviatkov
dochádza k požiarom od horiacich sviečok umiestnených predovšetkým na adventných vencoch. Požiare vianočných
stromčekov od nekvalitného a nesprávne
inštalovaného osvetlenia, skraty nekvalitných elektrických svietnikov sú taktiež
nepríjemnými skutočnosťami, ktoré by
mohli narušiť pokojnú a slávnostnú atmosféru najkrajších sviatkov v roku.
Príčinou nešťastia, bolesti a škôd spôsobených na majetku je každoročne aj
rôzna zábavná pyrotechnika. Ak si chcete dožičiť aj toto potešenie, nepoužívajte

doma vyrobené pyrotechnické hračky.
Používajte len ohňostroje, rakety, svetlice, delobuchy či piráty zakúpené v obchode a pri manipulácii s nimi sa riaďte
odbornými radami a návodom. Zábavná
pyrotechnika nepatrí do rúk detí, preto ju
starostlivo uchovávajte mimo ich dosah.
Príslušníci Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Pezinku
Vám želajú príjemné prežitie vianočných
sviatkov a v Novom roku 2013 veľa zdravia, šťastia, pokoja a pohody.
kpt. Ing. Škvarková
OR HaZZ v Pezinku

Nyugdíjasnap Hegysúron
Az idén október 20-án köszöntöttük nyugdíjasainkat. Először az iskolások és óvodások kedveskedtek műsorukkal
a nagymamáknak, nagypapáknak, majd Gujber László, falunk
polgármestere tartotta meg ünnepi beszédét. Ezután Sátor Márta szólt az ünnepeltekhez, elcsukló hangon sorolta fel azon személyeket, akik az elmúlt évben távoztak közülünk. Megtörtént
a jubilánsok köszöntése, az ünnepelteknek élőzenével, gulyással, süteménnyel és innivalóval kedveskedtünk.

Egy régi dal – egy új találkozás
Kopog az ősz az ablakon, s egy régi dalt dúdol a szél. Azt dúdolja, hogy az októberi hónapot mutatja a naptár, és ez a hónap
az idősek iránti tisztelet hónapja. Pár éves szünet után nyugdíjas találkozót szerveztünk a futballpálya melletti közösségi házban. Meghívtuk mindazokat, akik 1952-ben és az azt megelőző
években születtek. Szám szerint 134 nyugdíjast. A meghívottak
személyesen vehették át a meghívókat, de sokan távol maradtak ettől az összejöveteltől. Jubiláns polgárainkat is köszöntöttük, ajándékcsomagokkal kedveskedve, de sajnos 7 ünnepeltből csak 3-an jöttek el – nagy kár. Jól éreztük így együtt magunkat.
Aki részt vett az ünnepségen, gondolom, nem bánta meg, hiszen frissítő, finom gulyás, színes kultúrműsor, jó zene és hangulat
várta a résztvevőket. Aki távol maradt, talán legközelebb kedvet érez majd ahhoz, hogy egy kellemes délutánt töltsön el meghitt
és barátságos közegben.
Sátor Márta
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CSEMADOK-híradó
Alapszervezetünk 2009-es évi újjáalakulásának egyik
fő pontja, célja, magyarságunk, öntudatunk megőrzése volt.
Az azóta eltelt időszak alatti tevékenységünk értékelése
során megkérdőjelezhető és megkérdezhető lakosainktól,
hogy valóban elértük-e ezt a célt. De ehhez mi, vezetőségi
tagok, kevesen vagyunk. Önökre, falunk lakosaira, tagságunkra is szükségünk van.
A 2011-es évben is számtalan rendezvényt szerveztünk meg, és ahányszor körbenéztem a résztvevők között,
mindig ugyanazokat az arcokat, egyéneket láttam.
Vigyázzunk – mert veszélyben vagyunk!
- lassan megszűnnek a magyar iskolák, és óvodák,
mert évről évre csökken a magyar gyerekek száma
- eltűnnek a magyar feliratok, mert csökken a falu magyarságának százalékaránya,
- elfelejtünk magyarul beszélni, mert hallgatunk
a másikra, szót fogadunk neki és nem a szívünkre és
eszünkre hallgatunk.
Azok, akik az eddigi rendezvényeinken nem vettek
részt, nagyon sajnálhatják. Valóban értékes dolgok élvezeteiről maradtak le.
A Csemadok egy kulturális szervezet, nem politikai
párt. Mi csak saját magunkért harcolunk. Vegyük már
észre, hogy lassan elfogyunk, pedig nem ezt akarjuk.
A vegyes házasságok létrejöttével nem szabad elveszíteni őseink kultúráját, sőt azon kellene igyekeznünk,
hogy gyermekeinkben még jobban elmélyüljön magyarságtudatuk, hovatartozásuk. Kell, hogy ismerjék elődeik
kultúráját, nyelvét, életüket. Ezt pedig csak úgy lehet,
hogy vállalják és nem felejtik elődeik múltját.
Hisz minél több nyelvet ismerünk, annál gazdagabb
a tudásunk, nagyobb a látókörünk, bővebb a szókincsünk, annál értékesebb egyének vagyunk. Vallom,
nem szégyen magyarnak lenni! Mi nem várunk téglaveregető nagy magyar hazafiakat, hanem önmagukat
meg nem tagadó embereket. Ebben segít mindenkinek
a Csemadok szervezet úgy helyi, mint regionális és országos szinten. Értékelve, elmondható, hogy az ország
nagy részén aktívan működnek a helyi alapszervezetek.
Országszerte híresek a táncházak, néptánccsoportok, citeratalálkozók, énekversenyek, versmondó versenyek és
még számos kultúrrendezvény.
Kultúránk megőrzése érdekében az elmúlt 2011-es
évünk gazdag tevékenységgel telt el.:
● Március 5-én tartottuk évzáró taggyűlésünket, amelyet
Mgr. Hamerlik Barnabás: Fél évszázad Fidellel c. előadásával gazdagítottunk, megismerve általa a kubai szegény,
de boldog nép életét, valamint kiállítást rendeztünk falunk ügyes kezű polgárainak munkáiból.
● Szervezetünk első alkalommal tartott koszorúzást
március 13-án a hősök szobránál, tiszteletet adva
a szabadságharc emlékének es megemlékezve a hősi
halalt halt embertársainkról. Ünnepi beszedet tartott
Mgr. Gaucsík István, PhD. történész. A himnusz eléne-

kelése után átvonultunk az iskola épületébe, ahol tanulóink kultúrműsorral emlékeztek meg a szabadságharcról, majd filmvetítések következtek. Míg a gyerekek és
cserkészek Mgr. Gujber Mónika vezetésével RETRODIA filmvetítésen vettek részt, addig a felnőttek megtekinthették ,,a legbátrabb város” című filmet.
● Március hónapban került megrendezésre Szencen
a Tompa Mihály-szavalóverseny, amelyen iskolánkat
Baricza Karina képviselte
● Április 10-én került megrendezésre Mgr. Budaj Marek,
PhD. előadása és könyvének bemutatása a ,,A kassai
aranylelet” címmel. A jelenlevők 19 darab könyvet vásároltak meg.
● Mivelhogy a 2011-es évben egy fontos eseményre, népszámlálásra, került sor, fontosnak tartottuk, hogy április
29-én ezzel kapcsolatban egy kerekasztal-beszélgetést
szervezzünk Tóth Károllyal a somorjai Fórum Intézet
igazgatójával.
● Augusztus 27-én egy egynapos bécsi utat szerveztünk,
amelynek fő célja a Szent István-dómban tartandó magyar szentmisén való resztvétel volt.
● Szeptember 9-en aktívan bekapcsolódtunk a helyi falunap megszervezésébe.
● A Szenczi Molnár Albert Napok nyitónapján koszorút helyeztünk el a város főterén található szobornál,
valamint részt vettünk e napok kulturális rendezvényein színházelőadásokon, koncerteken, záróünnepségen.
● December 10-én karácsonyi hangversenyre került sor
a helyi templomban. Részt vettek alapiskolánk tanulói
és az Arcok énekegyüttes, akik műsorukkal valóságos
karácsonyi hangulatot varázsoltak a templomba. Ennek
a hangversenynek megvalósítását a Csemadok Területi
Választmánya és Pozsony megye önkormányzata támogatta.
● Ezenkívül egész évben aktívan részt vettünk a Szencen és környékén megrendezésre kerülő színházi előadásokon, koncerteken, kirándulásokon. Minden egyes
rendezvényünk fotóanyagát megtekinthetik a község
weboldalán.
Engedjék meg, hogy ezúton köszönjem meg mindenkinek, aki bekapcsolódott rendezvényeink megszervezésébe úgy munkájával, mint jelenlétével, erőt adva ezáltal
további munkánkhoz. Remélem, ez az év szintén ilyen
sikeres lesz számunkra, a rendezvényeink iránt való érdeklődés pedig továbbra is csak növekedni fog.
Bors Etelka,
a Csemadok Hegysúri Alapszervezetének elnöke
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1848

1848. március 15.
„Ezernyolcszánnegyvennyolc, te csillag,
Te a népek hajnalcsillaga!
Megvirradt, fölébredt a föld, fut
A hajnaltól a nagy éjszaka.
Piros arccal
Jött e hajnal,
Piros arca vad sugara
Komor fényt vet a világra
E pirulás: vér, harag és szégyen
A fölébredt nemzetek szemében.”
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 1
Petőfi Sándor ezeket a sorokat az európai és magyarországi történelmet alapjaiban megváltoztató 1848-as tavaszi eseménysorozat hatására, de már a kibontakozó honvédelmi harc idején, 1848 őszén
vetette papírra. A gyors és nagy erejű társadalmi és politikai földindulás jelentőségét a költő jól érzékelte.
Az olaszországi, franciaországi,
németországi és ausztriai népfelkelések,
melyek során nemzeti önrendelkezést és

alkotmányosságot követeltek, nem maradhattak hatás nélkül Magyarországon
sem. A külföldi eseményekre a Kossuth
Lajos vezette magyar ellenzék gyorsan
reagált: a bécsi udvar központosító politikájával szemben a magyar nemzeti függetlenség programját mutatta fel. Ugyanakkor nem felejthetjük el, hogy a magyar
nemesi ellenzék, vagy ha úgy tetszik
a politikusok nem voltak felkészületlenek,
és nem rögtönöztek. Tudjuk, hogy 1848at megelőzte egy alapozó, nehéz, igényes,
de felelősségteljes, hosszú távú célokat
követő korszak, a reformkor. Ez Széchenyi István gazdasági programjára és Kossuth Lajos politikai programjára egyszerűsíthető. Mindketten, más formában egy
célt követtek: a népi rétegek felemelését,
a magyar társadalom demokratikus átalakulását, átalakítását és Magyarország
politikai függetlenségét. Ennek csupán
a sorrendje volt más. Széchenyi gazdasági alapozásban, modernizációban gondolkodott, amely később magával hozza
a nemzeti önállóságot, egyben a kiegyensúlyozott viszonyt Ausztriával. Kossuth
a nemzeti önrendelkezést állította előtérbe, de a gazdaságit sem felejtette el, és
1848 márciusában megragadta a kedvező
lehetőséget a célok elérésére.
A Petőfi-versben megfogalmazott hajnal képe alatt mit érthetünk? Mi lehetett
az 1848. március 15-i pesti forradalom
mellett az „újjáébredés”? Ha nem a költői
képek mellett maradunk, akkor a konkrét, 1848. április 11. kompromisszumos
eredményekre, törvényekre gondolunk:
a jobbágyrendszer felszámolására, a népképviseletre támaszkodó parlamentre,
független magyar kormányra, közteherviselésre, vallási egyenlőségre, sajtóés véleményszabadságra. Máig időszerű,
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A beszéd 2012. március 18-án
hangzott el a községi megemlékezésen.
1
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és talán kellőképpen nem értékelt dolgok. Egyszerűen fogalmazva, a polgári
gondolkodás, magatartás kibontakozását
támogató keretek, eszközök. Ezek nélkül
a hegysúriak elődei sem léphettek előre.
Ezeknek az intézkedéseknek köszönhetően váltak a súri jobbágyok szabad,
vagyonosodó gazdálkodókká. 1848 polgári törvényeinek szellemisége segítette
a súri lakosokat, hogy az együttműködés olyan későbbi kereteit hozzák létre,
mint a népiskolát és a szövetkezetet (természetesen nem a szocialista korszak
„jrd-jérére” gondolok!), amelyek a lakosok érdekeit szolgálták, gyermekeik boldogulását segítették.
1848. március 15. a magyarság tudatában szorosan összefonódik a szabadságharccal. Forradalom és honvédő harc
elválaszthatatlan egymástól. Nemzetőrök,
honvédek, huszárok, Bem József, Görgey
Artúr, Klapka György és Pákozd, Isaszeg,
Komárom jelképekké váltak. A magyar
kultúra, költészet, zene és irodalom örök
emléket állított nekik. A magyarság ugyan
túlerővel szembesült, két ellenféllel, osztrákkal és orosszal harcolt, vereséget, nagy
vérveszteséget szenvedett, de Világos
katasztrófája, az aradi vértanúk és további sok áldozat nem volt hiábavaló. Túl
kellett élni a tragikus véget és bízni kellett egy kedvező helyzet kialakulásában.
A jobbágyfelszabadítást 1849 után már
nem lehetett eltörölni. A függetlenségi
eszme pedig részben a kiegyezésben öltött testet. A turini remete, az emigrációba
kényszerült Kossuth Lajos pedig élő figyelmeztetés volt és maradt máig: a haza
és a becsület nem eladó.
Méltán állíthatjuk, hogy 1848 a modern, polgári Magyarország megszületését tette lehetővé.

Šúrsky spravodaj
De mit jelent számunkra az 1848-as
forradalom és szabadságharc most, 2012ben? Mi lehet az üzenete? Egyáltalán
fogalmazhatunk úgy, hogy van üzenete
vagy csupán kiüresedett ünnepről van szó,
csak egy történelmi évszámra gondolunk?
A kiüresedés a csalódással, csalódottsággal és közömbösséggel egyenlő. Tehát
az önfeladással. Ez pedig mind az egyén,
mind a közösség szempontjából egészségtelen, rövid és hosszú távon káros.
Úgy gondolom, hogy itt, Hegysúron
az önfeladásról még nem beszélhetünk,
hiszen március 15-én ismét találkoztunk.
Most másodszor ünneplünk, hagyományt teremtettünk, együtt emlékezünk.
Nem érzem úgy, hogy üres szólamokat fogalmazunk meg, mert ez a nemzeti ünnepünk is lehetőséget ad a személyes találkozásokra, beszélgetésekre és fiataljaink
tehetségének a megnyilvánulására. Ismerjük fel tehát a lelkesítő dolgokat, a helyi
erőfeszítéseket, mert csak ez lendíthet
bennünket előre. Úgy is fogalmazhatok,
hogy becsüljük meg egymást. Mindezek
a közösségünket kovácsolják össze és
megtanuljuk egymás képességeit jobban
tisztelni. Egyben ez az ünnep, mint az ember életében a kerek születésnap, számvetésre is késztet.
A közösségünk, a hegysúri magyarság
milyen állapotban van? Mit hoz az elkövetkező öt-tíz esztendő Szenc környékén
és itt a községben? Mik a kilátásaink
ebben a folyamatosan változó, bátran kimondhatjuk, nem magyarbarát légkörben,
a szlovákiai magyarok törvényes, kollektív, anyanyelvi és kulturális igényeit
semmibe vevő szlovákiai valóságban,
ahol a polgár és a családok gazdaságilag
és szociálisan mind kiszolgáltatottabbakká válnak?
Egyesek úgy gondolják, hogy kicsik
vagyunk és kevesen. Ez az a csapda,
amit el kell kerülnünk. Ez a vállalt kisebbrendűségi érzés zsákutcába vezet.
Tanuljuk meg értékelni saját magunkat,
a helyi teljesítményeket az óvodában, iskolában, Csemadokban és az önkormányzatban, mert ez az együttgondolkodás
és az együttműködés alapja.
Az együttműködést, melyet nemrégen
önjelölt próféták a zászlajukra tűztek, harci jelszóként alkalmaztak, nem véletlenül
említem. Hogy egymással szót értsünk,
a fogalmainkat is pontosítanunk kell.
Az együttműködést ugyanis nem a politikai pártok és a politikusok találták ki.
Csak kisajátították a szót és sajnos gyakran hiteltelenné tették.
Jóval egyszerűbb a magyarázat.
Az együttműködés a mindennapok és
az együttélés része, nem a politika kivált-
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sága. A súriak is együttműködnek vagy
képesek az együttműködésre, hogy közös
dolgaikat megvalósítsák. Erre a község
története szolgáltat bőséges példákat.
Ilyen volt a falu alapítása az Árpád-korban, a tatárjárás és törökdúlás utáni újjáépítés, a községi iskola, a hitelszövetkezet
és fogyasztási szövetkezet létrehozása,
vagy az első és a második világháború
utáni talpraállás. Vagy újabb szép példa
az orgonára való gyűjtés.
Tehát voltak régebben sokkal nehezebb történelmi pillanatok és olyan
élethelyzetek, amelyek jobban igénybe
vették az embert és a közösségi összetartást. Igen, ismerem a felmerülő választ,
ami úgy hangzik: nem érdemes a múlttal
érvelni, a jelennel kell foglalkozni, most
is nehéz a helyzet, a szociális bizonytalanság növekszik, az emberek óvatosak.
Ezeket az érveket nem kérdőjelezem
meg, tény és való, így van. A gazdasági
problémák orvoslására azonban a hatalmon lévők kaptak jogosítványt, akiktől
elvárható, sőt követelhető, hogy az állam
rendelkezésére álló anyagi eszközökkel
bölcsen sáfárkodjanak, az embereket segítsék. A helyi ügyeinket ellenben mi oldhatjuk meg, vagy legalábbis kereshetünk
megoldási lehetőségeket a súri társadalmi
és gazdasági gondokra. Azt az állítást
azonban megkérdőjelezem, hogy a múltunkat nem kell ismernünk. Ez olyan,
mintha nem érdekelne a testvéreim, szüleim, nagyszüleim eddigi sorsa, élete. Az
igaz, hogy a történelem biztos receptet
nem nyújthat, de nem ez a szerepe. Valójában az útkeresés során nyújt támaszt.
Útmutatást adhat a döntéseknél, a fiatal
nemzedékek nevelésében segít és mindenkinek szélesebb látókört nyújt.
Mik lehetnének azok a pontok vagy

Súri Híradó

kezdeményezések, amelyek a hegysúri
öntudatot erősíthetik?
Szerintem először egy falumonográfia
megjelentetése szükséges. Ez a kétnyelvű,
magyar-szlovák falutörténet megismertetné a helyi lakosokat a község múltjával,
őseik életével. A szlovákok irányába pedig jelezné, hogy a község magyar lakossága a kezdetektől itt élt, őslakos népcsoport és gazdag múlttal bír.
A kisiskolások számára egy játékosan
elkészített helytörténeti tankönyv kiadását is hasznosnak tartom. A diákok így
jobban megismerhetnék községük és régiójuk kulturális emlékeit.
A községi múzeum vagy egy állandó
kiállítás létrehozása a hegysúri népszokásoknak, hagyományoknak és a falu történetének szentelne figyelmet.
Bízom benne, hogy közös dolgainkról
lassan-lassan kibontakozik az eszmecsere.
1848 egyik fontos üzenete az öntudatosság, tehát, hogy bátran vállaljuk azt
az örökséget, amit őseinktől és szüleinktől kaptunk. A magyar anyanyelvet és
a kultúrát, ami alakítja gondolkodásunkat
és meghatározza identitásunkat. Nyelvünket bátran használjuk szóban és írásban,
hiszen erre törvényadta jogunk van.
Őrizzük meg és fejlesszük óvodánkat és iskolánkat. Szlovák honfitársaink
felé pedig közvetítsük azt az üzenetet,
hogy a magyar nyelv ebben a községben
évszázadok óta beszélt nyelv, nem pedig
megtűrt nyelv, és a magyar kultúra nem
másod- vagy sokadrangú, hanem értékeket közvetít és összeköt.
1848. március 15-nek üzenete erről is
szól.
Gaucsík István
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A kétnyelvűség vizsgálata Hegysúron
Hegysúr lakosainak száma a 2001-es népszámlálás alapján 634. A maH
gya
gyar nemzetiségűek a lakosság 73 százalékát tették ki, ami 471 fő. A faluban 154 szlovák személy élt akkor, ez 24,3 százalék. Ezenkívül még egy
cseh
cse és egy roma család is élt itt. Ezekből az adatokból egyértelműen látszik,
szi hogy a magyarok voltak és azóta is vannak többségben.
A hirdetőtáblán levő hirdetmények többsége szlovák, de elvétve olvashatunk
ha
magyar szövegeket is. Községünkben rendszeresen megjelenik
a helyi lap, amelyet évente egyszer tarthatnak kezükben a falu lelkes olvasói.
v
Az újság, vagyis a Súri Híradó tartalmaz magyar és szlovák cikkeket
k
is, melyeket a település lakosai írnak, így megoszthatják ismerőseikkel
i
gondolataikat, gondjaikat, tanácsaikat, élményeiket. Hegysúrnak,
mint
m manapság már minden falunak, van honlapja. Itt magyarul és szlovákul
v
is olvashatnak a falu történetéről, legfrissebb hírekről az érdeklődők, még képeket is nézhetnek.
Hegysúr polgármestere, Gujber László nyújtotta nekünk a következő információkat: „A községi hivatalban dolgozók, olyan nyelven kommunikálnak, amely a legjobban megfelel az ügyfeleiknek. Természetesen egymáshoz magyarul szólnak, mivel magyar az anyanyelvük. Nem
kapnak kisebbségi nyelvű beadványokat. Ez bizonyos szempontból
pozitívum, mivel így nem kell még több papírmunkát végezni.”

Manapság a magyar szülők a gyermekük nevének anyakönyvezését nem a faluban intézik el, hanem ott, ahol a gyermek
a világra jön. A községi hivatalra már kész anyakönyvi kivonatot visznek. Vannak, akik –ová végződésű formában íratják be
a lányuk nevét, de vannak akik anélkül.
Az utóbbi években csak páran kérelmezték nevük magyarosítását.
Bors Marianna, Gujber Gabriella

Emlékek a 70-es évekre
Fiatalnak lenni csodálatos dolog, főleg akkor, amikor az ember fia azt teszi, amit éppen szeret és kedvel, gondolok itt a szórakozásra.
A mi kis falunk az 1970-es években nem volt egy álmos és unalmas falu, hanem színes, kulturális élettel teli. Mindig történt
valami, ami lázba hozta a falu népét, mindig volt olyan esemény, amely hetekre témául szolgált a lakosoknak.
1967-től 1972-ig évente a táncmulatságok alkalmával bálkirálynőt választottak. Ilyen rendezvény a környékünkön sehol sem
volt, így nem csoda, hogy nagy volt az érdeklődés. A bál időpontjának kitűzése után találgatások kezdődtek, ki a legszebb lány,
kinek a fejére kerül a korona, de legtöbb esetben mindig más lett a győztes, nem az, akire gondoltak.
A falusi kocsma udvara erre az alkalomra megszépült, mivel a rendezvény a nyári hónapokban volt. Rossz idő esetén a rendezvény elmaradt volna, de hála Istennek ilyen az évek során nem volt.
A lebetonozott táncparkettre gallyakból épített födém került, ami jó búvóhelyül szolgált a rovaroknak és a bogaraknak,
és ha éppen úgy adódott, egy-egy fáradt bogár a táncolók fején vagy nyakában landolt. De az ilyen apróság senkit sem zavart,
hiszen ilyen szép táncterem csak itt volt, és csak akkor volt. A táncolók szorosan egymáshoz simulva táncoltak, mert kevés volt
a hely a táncolásra, és ha éppen andalogni szerettek volna a kocsma előtti téren, nem tehették, mert nem tudtak utat törni maguknak, mivel annyian leselkedtek és kíváncsiskodtak a bejárat előtt. A bálon jelenlevő lányok sorszámot viseltek, és a legtöbb szavazatot kapott lány nyerte el a „bálkirálynő” megtisztelő címet. Persze a szavazatok vásárlásába nagyban belesegítettek az udvarlók
is, akik az elkövetkező években feleségül is vették a bálkirálynőket.
Rég volt, szép volt, így volt, ahogy most leírtam.
Sátor Márta

11

Šúrsky spravodaj

Súri Híradó

Fánkkóstoló
Az MKP hegysúri alapszervezete fánkkóstoló teadélutánt szervezett a futballpálya melletti sportépületben. A rendezvényre meghívást kaptak az MKP szenci járási képviselőjelöltjei is, akik tájékoztatták a jelenlevőket a választással kapcsolatos tudnivalókról
és kötetlen beszélgetést folytattak a közel száz résztvevővel.

Mit szólnak hozzá?
Sajnos nincsen szükségünk hadvezérekre, politikusokra ahhoz, hogy
megváltoztassuk
falunk
történelmét. Erre itt vannak
falunk lakosai, tisztelet a kivételnek. Sok esetben falunk
lakossága nagyon meg tudja
változtatni a valóságot úgynevezett hihetetlenségekre
és értetlenségekre. Nagyon
sok példát fel tudnék sorolni… Elsősorban, ami engemet is többféle módon érint,
az iskolaügy.
Vannak, akik úgy gondolják, ha a gyermeküket
elviszik a szenci iskolákba azzal a tudattal, hogy
ott okosabbak lesznek,

többet fognak tudni... Hát
bizony nagyon tévednek.
Ott sem lesznek okosabbak
a gyerekek. Aki tud a falusi iskolában, az fog tudni
a városiban is, és ez fordítva is érvényes. Ezenkívül
azért otthon is kell tanulni
és foglalkozni a gyerekekkel. Pl: Elgondolkoztak már
azon, hogy miért van olyan
sok beszédhibás gyerek?
Ha pedig a gyerek beszédhibás, nehezen tanul meg
helyesen írni, olvasni, ez
pedig magával hozza a problémák sorozatát. De visszatérve az előző gondolathoz,
ha a szülők egy része meggondolatlanul elviszi gyer-

mekét Szencre, cselekedetével elősegíti az iskola megszűnését falunkban, és ha
megszűnik az iskola, megszűnik a kultúra is.
Van, akiknek úgymond
a szomszédságában van
az iskola, mégis elviszi máshová különféle kifogásokkal, amelyek nevetségesek.
Vagy az igazság esetleg az,
hogy attól félnek, netalántán
megtanul a gyerek egy pár
szót magyarul?
Nem beszélve arról,
hogy a gyermeknek megszűnik a gyermekkora, nem
lesznek kisiskolás élményei,
barátai, mert a falusi kisiskola arról is szól, hogy a ta-

nítás szűk, családias körben
folyik, minden gyermekkel
egyénileg van foglalkozva.
Az óvodai barátságok folytatódnak. A falusiak és
a bajcsiak ismerik egymást, de ha az a gyerek nem
a helyi kisiskolába jár, akkor idegenek maradnak
egymásnak, és a falusi sem
fogja ismerni a falusit, ami
már sajnos most is így van
egynéhány esetben.
Vagy mindegy hogy mi
a gyerek és a közösség érdeke? Gondolkodjunk el rajta!
B. E.
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Základná škola Hrubý Šúr
Zoznam žiakov na školský rok 2012/2013
Triedna učiteľka: Mgr. Katarína Stoláriková, riaditeľka školy
3. ročník
Bianka Karácsonyová
Adrián Mikuláš
Adam Popluhár

2. ročník
Sebastian Čajka
Nicolas Kuczman
Claudia Schifferová
Nikola Takáčová
Patrik Zsigmond

1.ročník
Tamara Beláková
Lucia Pušecová
Chris Robert Rablanský
Sophie Tomanovičová

V školskom roku 2012/2013 Základnú školu v Hrubom Šúri navštevuje 12 žiakov: 6 chlapcov, 6 dievčat.

Aktivity našej školy
September – zocelenie kolektívu, vychádzky do blízkeho
okolia školy
Október – pozorovanie prírody, jesenná výstava ovocia
a zeleniny, jesenné hry v prírode – púšťanie šarkanov, ochutnávka darov zeme, program ku Dňu dôchodcov v dedine,
návšteva filmového predstavenia v Senci

Január – zimné hry detí, sánkovanie, guľovanie
Február – pozorovanie zimnej prírody, vychádzka do blízkeho okolia
Marec – čítanie s porozumením, čitateľská súťaž, návšteva
miestnej knižnice, beseda v mestskej knižnice v Senci
Apríl – Chránime našu Zem, kvíz ku Dňu Zeme

November – výchovný koncert – umelci z Bratislavy. Žiaci z tretieho ročníka sa zahryzli do informatickej súťaže pre
každého o počítačoch pri počítači „iBOBOR“ s medzinárodnou účasťou a dosiahli veľmi pekné umiestnenie za čo im patrí
blahoželanie.

Máj – Oslava Dňa matiek
Jún – hráme sa v prírode, školský výlet

December – Mikuláš v škole, v dedine – kultúrny program,
Vianočná besiedka – rozlúčka so starým rokom
Toto sú aktivity, ktoré sa počas školského roka ešte doplňujú a snažíme sa ich postupne plniť a rozširovať.
Na škole učia kvalifikovaní učitelia, katechéti.
Žiaci môžu navštevovať školský klub, nepovinný predmet anglický jazyk, výpočtovú techniku.

Z tvorby našich žiakov
Sneh

Vôňa domova

Zapadol náš dom
bielučkým snehom.
Na chodníku veľa snehu
deti kričia hu, hu, hu.

V našej izbe svieti strom,
voňavý je celý dom.
Pod ním sú darčeky
pre poslušné detičky.

Medovníčky, perníčky
pečú naše babičky.
Pre veselé detičky,
chutia všetky perníčky.

Keď napadne veľa snehu, budeme sa sánkovať. Niektorí aj lyžovať. V záhrade postavíme veľkého snehuliaka. Miesto nosa
mrkvu dáme a na hlavu starý hrniec. Budeže to veselosti, veď už je tu zima zase.
Všetky deti zavoláme na veselú guľovačku. Červení od zimy, pôjdeme na čaj od babičky.
(Práce vznikli na hodinách slovenského jazyka a literárneho krúžku.)

A na záver:
Bohatý stôl, výbornú rybu,
sviatočná večera nech nemá chybu.
Veľa darčekov, čo srdce pohladia,
rodinu, priateľov, čo nikdy nezradia.
K bohatstvu krôčik a ku šťastiu krok,
veselé Vianoce a šťastný Nový rok.
Mgr. Katarína Stoláriková
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Érett, vagy nem érett?
Gondolatok az iskolaérettségről
Ha az Ön gyermeke, unokája nagycsoportos óvodás,
akkor elkezdődött a visszaszámlálás, amely a még az óvodában
töltendő napokat illeti. Gondolom, eszébe jutott már néha, vajon
hogy veszi a gyermek az iskolai akadálypálya állomásait. Könynyedén? Önállóan? Segítséggel, nehezen? Örömmel, játszva?
Vagy egy végtelen utat lát, amely tele van akadályokkal?
A tankötelezettségről szóló jogszabály
kimondja, hogy a gyermek akkor válik tankötelessé, amikor eléri az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget,
legkorábban abban a naptári évben,
amikor hatodik életévét betölti, legkésőbb, amikor a nyolcadikat.
Azt, hogy a gyermek elérte-e
az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget, másként ítéli meg...
- a nagymama: „Hisz ekkora gyermeknek már rég iskolában a helye! Nehogyy
eszetekbe jusson visszatartani!”
- az óvó néni: „Még nagyon játékos!”
- az apa: „Az én fiam nem buta, hogy még
é
ég
egy évet az óvodában legyen!”
- az anya: „Nem tudom, mi legyen, de azt
szeretném, hogy gyermekem a számára legjobb helyre kerüljön szeptemberben!”
- a szakember: „A gyermek értelmi képességei jók!”
- a gyermek: „Még nem akarok iskolába menni, mert én
még játszani akarok!”
vagy azt mondja: „Ősszel megyek iskolába, mert nekem
az óvoda már nagyon könnyű!”
vagy ezt: „Az anyukám azt mondta, hogy nekem még nem
való az iskola!”
Nem csak a születésnap számít! 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.

Az iskolai beíratás februárban van, az iskola kezdése pedig szeptemberben. Közte fél év telik el, pedig ebben az időszakban egy hónap is sokat jelent a gyermek fejlődésében.
Ha szükséges, a helyi nevelési tanácsadóban elvégzik gyermeke iskolaérettségi vizsgálatát.
Ebben a korban a gyermek igen nagy mennyiségű ismeretet képes megjegyezni. Az önkéntelen emlékezettől 5–6
5 6 ééves korára eljut a szándékos emlékezeti
tevéke
eny
tevékenységig.
Megjelenik a szándékos tanulás.
A 6–77 ééves gyermek fejlettségének fontos muttatója figyelme minősége. A szándékos,
tartós figyelem a tanulás alapfeltétele.
A figyelmi problémákkal küzdő kisgyereknél gyakran magatartási és beilleszkedési problémák is megjelennek.
A
Az iskolában a gyerekeknek már képesek
kn kell lenniük önállóan tisztálkodni,
seknek
ööltö
öltözködni és étkezni, legalább alapszinten.
Az iskolai munkában szükséges a kitartás,
A
eezé
ezért már az óvodában és a családban is folyam
ly
lyamatosan kap olyan feladatokat, amiknek
teljesít
teljesítését számon kérik tőle. A gyermeknek
egyre több szabályhoz kell alkalmazkodni, késleltetni tudni szükségletei kielégítését.
Mennyi-mennyi elvárás! Gyermeke igyekszik megfelelni
a szülő, az óvónő, a nagymama, és még sokak elvárásainak,
de ha azok nincsenek összhangban az Ő pillanatnyi képességeivel, akkor komoly feszültséget válthat ki. Ennek pedig később beláthatatlan következményei is lehetnek. Ezért is fontos,
hogy gyermeke a neki legmegfelelőbb időpontban kerüljön
az iskolapadba.
Hisz a jó kezdet fél siker!
Minden szülő a legjobbat szeretné gyermekének.
F. T.

Negyedikeseink műhelyéből
Az egészség hete a hegysúri alapiskolában
Ez a hét a hegysúri alapiskolában a helyes életmódról szólt. Az égészség hetének az volt a lényege, hogy nem
ehettünk négy napig torkosságot, de pénteken mindezt bepótoltuk, mert gyereknap volt. Kedden elsősegély-bemutatót
tartott három osztálytársunk anyukája. Csütörtökön elmentünk Királyfára, és meglátogattuk a méhészeti múzeumot.
Utána elmentünk Galántára a közlekedési pályára. Pénteken
meglátogattak bennünket a tűzoltók, akik okos tanácsokkal
láttak el bennünket. Aznap a hegysúri üzlet előtti aszfaltra rajzoltunk, és ezt értékelték is az üzlet dolgozói. Később
a pizzériában ebédeltünk. Ez volt a hegysúri alapiskolások
egészséges hete.
Baricza Karina, 4. évfolyam
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Búcsú a hegysúri alapiskolától
Nagyon nehéz a búcsú a mostani negyedikeseknek. Négy évig jártunk ide. Ez a négy
év
emlékezetes
marad számunkra. Az osztályfőnökünk, Ferencz
Tímea tanító néni
nagyon sokat segített nekünk. Hisz
ő egész elsőtől tanít
minket, és minden
erejével azon volt,
hogy minnél többet tanítson meg
nekünk. Tanított
minket Bors Etka
néni és Schavel Éva
néni is. Az utolsó
éven Gujber Zsuzsa
tanító néni tanított
angolra. MINDENKINEK KÖSZÖNJÜK!! Ezalatt a négy év alatt nemcsak tanultunk, hanem nevettünk, játszottunk, csintalankodtunk. Néha
meg is szidtak minket, ha rosszalkodtunk, de az csak
azért, hogy máskor már ne csináljuk. Az itt eltöltött
évek hamar elszálltak, és már ballagunk a szenci alapiskolába.
Baricza Karina, 4. évfolyam

Rýchlo ubehli tie štyri roky. Zdalo sa mi,
ako keby som včera nastúpila do školy. Bola
som
vzrušená,
že už konečne môžem byť školáčkou. Prišiel prvý
vyučovací
deň.
Pani učiteľky boli
veľmi milé. Popri
učení sme sa veľa
zabávali a smiali.
Za tie roky sa vystriedalo veľa žiakov. Rozlúčky so
štvrtákmi boli často
ťažké. Teraz som
na rade ja. Aj ja som
už štvrtáčka. Tieto roky neboli iba
o učení. Navštívili
sme veľa miest, boli
sme: v kine, v divadle
a na rôznych akciách. Boli dni, keď sme sa pohádali,
ale boli dni, keď sme sa aj na hodine smiali. Pamätám si, že raz na vlastivede sme pozerali mapu,
kde Tatry boli vyznačené hnedou farbou a vyzeralo
to tak, ako fúzy. Aj pani učiteľka sa smiala. Mala som
dobré známky. Pani učiteľka ma pustila aj na také vystúpenia, ktoré boli počas vyučovania.
BOLI TO VEĽMI PEKNÉ ROKY!
Karina Bariczová, ZŠ s vyuč. jaz. maď., 4. roč.

Feljutottam a világűrbe
Végre feljutottam a világűrbe! Minden nagyon
n
szép volt. A Naphoz sajnos nem mehettünk közel,,
mert túl forró volt. A Holdon is jártam. Nehezen lehetett járni. Mintha egy kicsi porszem lennék az űrben. Az a sok szép csillag! Meg sem
lehetett számolni őket, annyi volt belőlük. Egy
valamit nem láttam: földönkívülieket. Vajon léteznek?! Kár, hogy nincs más bolygón élet. Akkor járhatnánk az egyikről a másikra. Nagyon
jó lenne!
Baricza Karina, 4. évfolyam
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Élet az iskolában…
Az egészséghéten egészséges étellel táplálkoztunk. Kedden jöttek hozzánk a nővérkék.
Kristóf és Nellyék anyukája. Megmutatták,
hogyan kell újraéleszteni egy embert. Én is kipróbáltam az újraélesztést. Karinán mutatták
meg, hogyan kell bekötni egy sebet. És még sok
mindenre megtanítottak minket.
Csütörtökön mentünk a méhészeti múzeumba. A bácsi megmutatta a méhkaptárakat
is. Később mondta, hogy keressünk tulipánt.
Mi mindenhol kerestük, de nem találtuk. Kiderült, hogy ez különleges tulipán és egy fán nő.
Azután mentünk a közlekedési pályára.
Ott csoportban kerékpároztunk. Én Karinával, Kikivel és Évikével voltam egy csoportban.
Azután bementünk egy terembe, ahol a néni
a biztonságos közlekedésről beszélt nekünk.
Pénteken volt gyereknap. Ez alkalomból
a tűzoltók eljöttek az iskolánkba. Beülhettünk
a tűzoltóautóba is! Nagyon jó volt. Azután elmentünk
a pizzériába. Mindenki kapott ebédre két szelet pizzát.
Majd visszamentünk az iskolába, és aki hozott görkorcsolyát, az napköziben korcsolyázhatott is.
Vankó Anita, 4. évfolyam
Szeptember volt, mikor először léptem át az iskola kapuját. Kis elsős lettem, új gyerekekkel ismerkedtem meg.
A tanító néni fiatal, kedves. Kelet-Szlovákiából származik; az én nagyszüleim is ott élnek.
Az első év betűismerkedéssel, számok összeadásával
telt el. A matematika volt a kedvenc tantárgyam. Az első
iskolaév gyorsan elfutott. Mikor újból eljött a szeptember, másodikos lettem. Olvasni már tudtam. Sok leckét is
kaptam. Nemcsak tanultunk, hanem sokat játszottunk és
kirándultunk is.
Újból eljött a szeptember, harmadikos lettem. Az én
kisöcsém is iskolába jött velem. Elsős lett, az iskola neki
is megtetszett. Sokat tanultunk ebben az évben is. Májusban elsőáldozók lettünk. Éva néni készített minket fel,
ő nagyon jólelkű ember. Sokat tanultunk tőle. Ebben az
évben is kirándultunk, és sok kultúrműsorral is felléptünk. Színházban többször is voltunk. De eltelt az év és
ismét szeptember lett; negyedikes lettem.
Mi lettünk a nagyok. A tanító néni sok mindennel
bízott meg minket, például a kicsiknek segítettünk a karácsonyi vásárnál, ahol mi árultunk. Örülök, hogy én is
nagy lettem. A napok gyorsan telnek, már túl vagyunk
a féléven. Közeleg a ballagás, s kicsit szomorú lettem,
mert még szívesen maradnék a hegysúri alapiskolában.
A tanító nénik hiányozni fognak. És persze a barátok is.
De megyünk tovább, az élet útja előttünk áll.
Vankó Anita, 4. évfolyam

Pred štyrmi rokmi v septembri som nastúpila do základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským v Hrubom Šúri. Bola som malou prváčkou, zoznámila som sa
s novými deťmi. Pani učiteľka bola veľmi milá, pochádza
z Východného Slovenska – aj moji starí rodičia pochádzajú odtiaľ.
V prvom roku sme sa zoznamovali s písmenami a počítaním. Mojim najobľúbenejším predmetom sa stala matematika. Domáce úlohy sme riešili v školskom klube. Ku
koncu školského roka sme sa vybrali na školský výlet na
Vyšehrad, kde sme si pozreli hrad.
Na ďalší september som už bola druháčkou. Už som
vedela čítať a dostávali sme aj viacej domácej úlohy. Druhákmi sme boli traja. V škole sme sa nielen učili, ale sa aj
hrali. V tom roku sme sa vybrali na školský výlet do Budapešti, kde sme navštívili zoologickú záhradu, lunapark
a cirkus.
Keď som sa stala tretiačkou, do školy – do prvej triedy nastúpil aj môj braček. Jemu sa škola zapáčila tiež.
Aj v tomto školskom roku sme sa veľa učili. V máji sme
pristúpili k prvému svätému prijímaniu, na ktoré nás pripravila pani katechétka, Evička. Ona je človek s veľkým
srdcom; od nej sme sa naučili ozaj veľa dobrého. Počas
roka sme sa zúčastnili viacerých divadelných predstavení,
nielen ako diváci, ale aj ako účinkujúci. Tretí rok v škole
opäť uletel rýchlo a zrazu som už bola štvrtáčkou. Keďže sme už boli staršími žiakmi, pani učiteľka nás poverila viacerými úlohami, napríklad sme pomáhali menším
na vianočných trhoch, kde sme spoločne predávali tovar.
Na konci školského roka nás čaká rozlúčková slávnosť
a už teraz mi je smutno, keď sa zamyslím na tým, že budeme musieť našu školu v Hrubom Šúre opustiť. Naše
milé učiteľky mi budú chýbať, a samozrejme aj kamaráti.
Ale my ideme ďalej, čaká nás ešte dlhá cesta životom.
Anita Vankóová, ZŠ s vyuč. jaz. maď., 4. roč
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Keď som nastupoval do prvého ročníka, všetci
ma milo privítali. Triedna učiteľka je mojou obľúbenou učiteľkou. Je milá a trpezlivá. V triede sú
štyri ročníky. Je nás málo. Prváci sú traja, druháci
štyria, tretiačka je iba jedna a my štvrtáci sme traja.
Okrem triednej učiteľky nás učia ešte dve učiteľky.
Za tieto roky som sa veľa naučil. Mám dobré
známky. Občas sa mi prihodí nejaká zlá známka. Ale som spokojný a aj rodičia sú na mňa
pyšní. Mám veľa pekných spomienok. Hlavne
školské výlety sú nezabudnuteľné. Myslím si,
že táto škola je najlepšia. Rád by som tu ešte zostal,
ale dúfam, že aj v Senci bude dobre.
Krisztián Baricza, ZŠ s vyuč. jaz. maď., 4. roč.

Az egészség hete
Az egészség hete iskolánkban május utolsó hetében kezdődött. Ez idő alatt nem vihettünk édességet, csak egészséges ennivalót és gyümölcsöt. Mivel cukorbeteg vagyok, nem okozott gondot az édesség kihagyása. Egyik nap eljött két osztálytársam anyukája, akik egészségügyi
nővérkék, hogy bemutassák a sérültek és betegek
ellátását. Megmutatták a sebek helyes kötözését,
a törött végtagok rögzítését, a stabil oldalfektetést és még sok mást is. Nagyon érdekes volt látni.
Az egészséges hét 5. napján, pénteken volt a gyereknap. Sokféle játékot játszottunk és versenyeztünk is.
A helyi élelmiszerüzlet előtt csapatokban rajzoltunk
az aszfaltra. Akié volt a legszebb, annak a csapata kapott csokit. Utána a pizzériába mentünk, ahol
pizzát és jégkrémet kaptunk. A legnagyobb élményt
a tűzoltók jelentették számunkra. Megmutogatták
a különféle segédeszközeiket, amelyeket tűzoltásnál használnak. Kipróbálhattuk a tűzoltóautójukat
és az oxigénmaszkot is. Így telt az egészség hete
az iskolánkban. Mindannyian nagyon élveztük.
Baricza Krisztián, 4. évfolyam

Ez a négy év nagyon jó volt és nagyon hamar eltelt. Amikor először jöttem a szüleimmel az iskolába, akkor a tanító
nénik, a takarító néni és a diákok is nagyon kedvesek voltak. Második nap már ismerkedtünk a számokkal és a betűkkel. Már akkor is kedvenc tanító nénim volt Ferencz Tímea tanító néni. Legjobb barátaim voltak Karina, Ádám, Alan
és Rišo.
Ezalatt a négy év alatt sok mindent megtanultam. Sok helyen voltunk kirándulni is: Visegrádon, Budapesten
a vidámparkban és a cirkuszban, Pozsonyban úszótanfolyamon, Borsán lovagolni, Galántán közlekedési pályán, Ausztriában egy vidámparkban és idén megyünk a Csodák Palotájába és a Tropicariumba.
A jegyeim jók. Idén becsúszott egy hármas, egy beírás és három vagy négy kettes. De én így is elégedett vagyok
magammal és a szüleim is büszkék rám. Ebben az évben 3 elsősünk van, 4 másodikosunk, 1 harmadikosunk és velem
együtt 3 negyedikes van. Az iskolában 3 tanító nénink van és egy pedellus nénink. Ferenc Tímea tanító néni, aki egyben az iskola igazgatója is, matematikát, szlovákot, nyelvtant, olvasást, fogalmazást, informatikát és honismeretet tanít.
Bors Etelka tanító néni tornát, zenét és természetismeretet tanít. A szlovák tanító néni csak néha a tornát tartja meg.
Én azt mondom, hogy ez az iskola a legjobb.
Kár, hogy már jövőre nem leszünk itt. Szívesen itt maradnék még pár évet.
Baricza Krisztián, 4. évfolyam
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Ilyen is csak velem történhet
Velem öt es fél évesen történt egy nagyon rossz dolog. Megbetegedtem. Sajnos ez egy gyógyíthatatlan betegség, amit cukorbetegségnek hívnak.
Inzulint szúrok magamnak naponta négyszer. Ez már hatodik éve tart. Azóta nem ehetek cukros ételeket és édességeket. Már
megszoktam, de nagyon rossz így. Elkezdtem futballozni, és mindig jobb és jobb vagyok benne. Már egy csapatban is játszom.
Nagyon szeretem ezt a sportot.
Még így is nagyon jól alakult az életem, mert remek családom van, remek barátaim, jó iskolába járok és jó a tanító nénim
is. Egyetlen álmom van, amit sajnos nem lehet teljesíteni. Remélem egyszer feltalálnak egy olyan gyógymódot, ami helyettesíti
a tűszúrást és nem fájdalmas.
Hát ez volna az én életem.
Baricza Krisztián, 4. Évfolyam

Baricza Krisztián a fogalmazás írása óta részt vett egy selejtezőn, melynek eredményeképpen beválasztották őt a Junior Cup Diabetes 2012 Slovakia Team csapatába. Augusztusban pedig képviselni fogja Szlovákiát a Svájcban megrendezett
VILÁGBAJNOKSÁGON!
Kedves Krisztián! Szívből gratulálunk a futballban elért eredményeidhez! Nagyon
büszkék vagyunk Rád!
Mgr. Ferencz Tímea, ig., osztályfőnök,
a MTNyAI alkalmazottai és tanulói

Hogyan legyek jó szülő?
Szülőnek lenni életünk egyik legfontosabb, legnagyobb szerepe. Talán éppen ezért mindig ott bujkál bennünk a kérdés: „Jó szülő vagyok?
Hogyan lehetnék még jobb szülő?” Tudni kell: nincsen tökéletes szülő. Mindenkinek vannak rossz napjai, mindenkinek vannak gondjai, problémái, amikkel meg kell küzdenie, és amik megakadályozzák benne, hogy annyit és úgy foglalkozzon gyermekével, ahogy és amennyit szeretne.
De nem is kell tökéletesnek lenni, hiszen gyermek sem egy tökéletes világba születik.
Fejezze ki szeretetét, törődését!
A legfontosabb, amit egy szülő a gyermekének adhat, az a fontosság érzése, a tudat, hogy őt szeretik, figyelnek rá, és elfogadják. Nem elég,
ha szereti gyermekét! Éreztesse, tudassa is vele, hogy szereti. Egy-egy jó időben adott ölelés, simogatás, dicséret, biztatás, mosoly, vagy éppen
a figyelem megmutatja gyermekének, hogy Ön szereti. Szeresse olyannak, amilyen.
Dicsérje!
Ne hasonlítsa össze gyermekét másokkal, különösen ne testvérekkel vagy rokonokkal. Vegye észre, miben különbözik, és keresse meg benne az értéket. Mutassa meg gyermekének, hogy nem baj, ha ő más, mint a többiek, és hogy nem kell birkaként követni a tömeget. Tanítsa meg
önálló véleményt alkotni, gondolkodni!
Kerülje a kritikát!
Ne gyermekét kritizálja, hanem figyeljen a viselkedésére! Kerülje el az olyan általánosító kijelentéseket, mint a „Rossz vagy!”, „Szófogadatlan vagy!”, „Ostoba vagy!” Ezek a minősítések csak arra jók, hogy gyermeke önbizalmát rombolják, és negatív önképet alakítsanak benne
ki. Inkább beszéljen a viselkedéséről, például így: „Nem beszélhetsz csúnyán a nagymamával, mert Ő már öreg és beteg, és rosszul esik neki.”
Vagy: „Jobban kell tanulnod az iskolában, mert ha rosszak az eredményeid, akkor nem fognak felvenni!” Esetleg: „Ne hagyd szét magad után
a piszkos ruhát, mert akkor azt nekem kell összeszednem, és kevesebb időnk lesz közösen játszani.”
Tudom, ez a nehezebb út, de partnernek kell tekintenie gyermekét. Segítenie kell neki, hogy felmérhesse tettei következményeit.
Legyen példakép!
Mutasson gyermekének példát! Nem elegendő, ha elmondja gyermekének, hogy hogyan kell viselkedni, mutassa meg Ön is, hogy miért fontos ez. Szeretné, hogy gyermeke többet olvasson? Olvasson
Ön is! Legyenek könyvek a lakásban, és használja is őket rendszeresen! Szeretné, hogy gyermeke sportoljon? Ön mikor ment el utoljára futni, úszni vagy biciklizni? Szeretné, hogy gyermeke odafigyeljen
Önre? Akkor Ön is figyeljen oda rá is, és másokra is. Mondja el neki, mit miért tesz! Beszéljék meg a
tettei mögött húzódó okokat, értékeket!
Közös időtöltés
Töltsön minél több időt gyermekeivel! Játsszanak, beszélgessenek közösen! Menjenek játszótérre,
sétáljanak, kiránduljanak, menjenek múzeumba vagy könyvtárba, amit gyermeke szeretne.
Figyelem! A közös tévézés nem számít közös időtöltésnek! Figyeljen oda rá, hogy minden gyermekével töltsön külön-külön is időt! Lehetőleg minden gyermek egyenlően részesüljön az Ön figyelméből
és szeretetéből.
Kapcsolattartás az iskolával
Figyeljen oda gyermeke iskolai életére is! Segítsen neki felkészülni, ellenőrizze a leckéjét, kérdezze
ki a tanulnivalót! Rendszeresen keresse fel gyermeke tanárait! Menjen el minden szülői értekezletre!
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Magyar tanítási nyelvű alapiskola – új tanév, új élmények
Tanulói létszámunk a 2012/2013-as tanévben 8. Az oktató-nevelői munka egy összevont osztályban, valamint egy délutáni egyosztályos
napközis foglalkozás keretén belül valósul meg. Az egész napos aktív tanulást szakköri tevékenységekkel, kulturális rendezvényekkel igyekszünk tanulóink számára vonzóvá, egyedivé és a kisiskola előnyeit kihasználva családiassá tenni. A mindennapi tanulás során tanulóink olyan
tevékenységeknek is részesei, melyek életre szóló élményekké válnak számukra. A tanév során több alkalommal színvonalas előadásokon
veszünk részt, melyek keretén belül tanulóink megismerkednek a kortárs zene- és színházművészet, irodalom és képzőművészet nagyjaival.
Valljuk, hogy iskolánk feladata megadni a lehetőséget, hogy minden 6–10 éves gyermek olyan műveltséggel rendelkezhessen, amely majd
biztos alapot ad a világban való eligazodáshoz, amely a gyermekekben felébreszti az igényt a további művelődés szükségességére, az egész
életen át tartó tanulásra. Meggyőződésünk, hogy a tanulók akkor tudják képességeik legjavát nyújtani, ha anyanyelvükön tanulnak. A gyermek
számára gondolkodásának, problémamegoldásának, értelmi és érzelmi fejlődésének sikeressége csak az anyanyelvén biztosított. Hisszük, hogy
testileg-lelkileg egészséges, boldogságra, fejlődésre képes, nyitott gondolkodású embereket csak a szülőkkel való szoros együttműködéssel
nevelhetünk. Igyekszünk tanulóink sokoldalú fejlődését biztosítani, hisz „szemünk fénye, jövőnk tükre a gyermek”, s ha jó magot vetünk,
növekedni és virágozni fog egy életen át.
Mgr. Ferencz Tímea, igazgatónő

Az iskolásaink tevékenységei...

Beh zdravia Egészséges futás, Szenc

6. Regionális gyümölcsés zöldségkiállítás

Őszi napok az iskolában –
ügyességi versenyek

Őszi napok az iskolában –
sárkányeregetés

Őszi napok az iskolában – őszi termésekből
készített díszek kiállítása

Iskolánk tanulói kultúrműsorral köszöntik
falunk idős polgárait

Knižnica - Könyvtár
Oznamujem obyvateľom obce, že od 15. dec. 2012 bude opäť otvorená
miestna ľudová knižnica, a to každú sobotu od 15:00-17:00 hod.
Zároveň Vás prosím, ak by ste mali také knihy, ktoré už nepotrebujete
a chceli by ste sa ich zriecť, darujte ich do miestnej knižnice.
Etela Borsová, vedúca MK

Értesítem falunk lakosságát, hogy 2012. dec. 15-től újra nyitva lesz a helyi könyvtár, mégpedig minden szombaton 15:00-17:00 óráig.
Ha esetleg valakinek vannak olyan könyvei, amelyekre már nincsen
szüksége és meg szeretne válni tőlük, kérem, ajándékozzák a helyi könyvtár
számára. Köszönöm.
Bors Etelka, a helyi könyvtár vezetője
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Tavaly az iskolába fogalmazást kellett írnunk, amelynek témája egy állat leírása volt.
Én ezt írtam. Mit szólnak hozzá, milyen lett?

A teve
Keresztmamáék ezen a héten értek haza szentföldi útjukról és elmesélték, ottani élményeiket. Kaptam tőlük ajándékot is,
mégpedig egy trikót, amelyen egy teve van, rajta a felirat: JERUZALEM.
Mielőtt lefeküdtem volna, felpróbáltam a trikót és ebben aludtam el. Mit gondoltok, miről álmodtam? Hát arról, hogy én voltam
a teve. Egyiptomban egy tevetaxi-állomáson pihengettem 10 tevetársammal együtt, és vártuk a turistákat. A hátamon egy púp
volt, tele tartalék vízzel. Hosszú lábaim páros ujjú patában végződtek. Fejem kicsi, fülem rövid, nyakam kerekített, hosszú törzsem hasas. Lábaim csúnya állásúak, de jól tudok futni. Farkam ritka szőrű, és saroktájig ér. A leghasznosabb emlősállat vagyok,
mert úgy is szoktak hívni: A SIVATAG HAJÓJA. Igényeim nem nagyok, növényevő vagyok. Mivelhogy embereket szállítok,
a hátamon teveszőr pokróc van. Erre ülhetnek az utazók.
Keresztmama nem ült rá a hátamra, hiába kacsintgattam rá, de unokatestvéreim, Mónika és Gabi nem tudtak ellenállni
a csábításomnak, hogy kipróbálják a tevegelést. Száguldottam a magas Sínai-hegyre, és akkor felébredtem.
Hogy ez valóban így történt, bizonyítja a trikóm is.
Bors Miklós

Hegysúri zarándokok Szentföldön – 2011. 11. 8-15.

Jézus születésének helyét Betlehemben
a Születés bazilikájában a 14 ágú csillag jelöli

Csoportkép készült rólunk,
mielőtt térdet hajtottunk a Szent Sírnál

A Népek temploma az Olajfák-hegyén,
más néven az Agónia bazilikája –
a hely, ahol Jézus vérrel verítékezett.

Súri zarándokok a súri zászlóval a Sínai-hegyen –
Mózes hegyén napfelkeltekor kb. 3 órás hajnali hegyi túra után.
Az élmény leírhatatlan. Át kell élni!!!
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Pillanatképek a Szürkefarkaskölyök raj életéből 1.
Nézzük csak, mi volt a legjobb ebben az évben…

Az évet egy kiadós
hócsatával indítottuk

Márciusban rohampályát
szerveztünk

Megemlékeztünk március 15-ről
koszorúzással és rövid színdarabbal.

Élő keresztutat tartottunk
a plébánia körül

Ebben az évben Bősön volt
a csapattábor

Csapatunk kiscserkészeinek első tanyázása is
utánunk van már

Šúrsky spravodaj
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Pillanatképek a Szürkefarkaskölyök raj életéből 2.

Rajunkat 3 cserkész képviselte
a közép-európai jamboreen

Fantasztikus métameccseket játszottunk
az OAMBTV-n, sőt 2 harmadik helyet is
hazahoztunk!

Ismét koszorút helyeztünk el
Szenczi Molnár Albert szobra előtt

Több 10 méteres magasságba szállt
a kézzel készített sárkányunk.

Október 20-án a 72 Óra Kompromisszum Nélkül
nevű akció keretén belül felszedtük
a szemetet Egyházfa és Hegysúr között...

Ott voltunk Nagyszombatban,
mikor az SZMCS ügyvezető elnöke átvette
Szent Erzsébet rózsája-díjat.
Gujber Mónika segédtiszt
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Medjugorjei zarándoklat 2012. 6. 17–23.

Medjugorje – a Križevac-hegy tetején a Szűzanya jelenésének helyén a súri zászlóval.

Nagyszombati zarándoklat
Nagyszombatban, az ősi Szent Miklós-templomban minden évben megrendezésre kerül az imakilenced, vagyis a novéna. Az idei
novéna mottója: Isten Anyja, neked ajánljuk a hit évét.
Ebben az évben november 17-én, szombaton Erdő Péter bíboros, esztergom– budapesti érsek, Magyarország prímása celebrált
szentmisét a Könnyező Szűzanya tiszteletére. A bíboros elmondta,
hogy a régi kegyhelyek keletkezésének története mindig az eleven
hit megnyilvánulása volt. Nem egyszerű szokás, hanem az isteni
gondviselés csodájának felismerése és az irgalmának, oltalmának
kérése magunk számára.
Erdő Péter bíboros homíliájában a kegykép történetét ismertetve elmondta, hogy az ősminta egy Szíriából származó Mária-kép
volt, melyen észrevették, hogy a Szent Szűz arca többször is vérrel
könnyezett.
Régebben az emberek nemcsak magukért, hanem a közösségükért is imádkoztak. Főleg járványok idején. Ezért tettek fogadalmakat hálából. Fogadalom – Istennek tett ígéret. (Ezért van nálunk is
fogadalmi ünnep, hiszen falunk népe 1876 november 21-én a pusztító kolerajárvány megszűnésekor megfogadta, hogy minden
évben ezt a napot ünnepként üli meg.) Az emberek rájöttek, a Szent Szűz velünk és értünk sír.
A bíboros szólt arról is, hogy népünk és földrészünk elöregszik. Megmaradásunkhoz nagy erőfeszítésre, emberi tartásra van
szükségünk. Sokan nem érzik felelősségüket a közösségért és a jövőért. Bízzunk abban, hogy ahogyan Isten meghallgatta a régiek
imáit, úgy erősítse meg ma is minden jó törekvésünket.
A szentmise keretén belül sor került a Szent Erzsébet Rózsája-díj
átadására, melyet Mons. Orosch János apostoli kormányzó alapított.
A díj célja biztosítani a híveket arról, hogy az egyház értékeli a rászorulóknak nyújtott karitatív munkát. Példaképül állítani azokat,
akik önzetlenül segítenek a rászorulókon.
Az idén többek közt a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség
– minden tagja – is megkapta ezt a díjat. Az ünnepélyes átadáson
az egyházfai és a hegysúri cserkészek is aktívan részt vettek.
Az ünnepélyes szentmise a pápai és a magyar himnusszal ért véget.
Köszönjük Gajdoš Pál atyának, hogy elvitt bennünket erre
a zarándoklatra. Buzdítása révén elég szép számban mi, hegysúri
hívek is ott lehettünk a magyar hívekkel zsúfolásig megtelt nagyszombati Szent Miklós-templomban.
Gujber E.
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Futbalové mužstvo TJ Hrubý Šúr
koncom letnej sezóny 2011-2012
Beňo M., Zúbek V., Strapek J., Horňák R., Koczka J.,
Maršovský T., Antal Ľ., Kviečinský P., Galla K., Jasenovec M.,
Krajč M., Gross K., Tengeri T., Stanko Š., Strapek D.,
Schramko N., Bakuš., A., Bakuš M., Kovacs E.,
Balogh Š., Baráth M.
Tréner: Čechovič František
Vedúci mužstva: Mikula Michal
Výbor TJ: Krajč Stanislav, Kocian Miroslav, Varga Tibor,
Kiss Július, Ajpek Zoltán
Hlásateľ Ing. Kiss Štefan
Výsledná tabuľka IV. Ligy, Seniori, Bratislava A- skupina,
koncom letnej sezóny
1. Inter
2. Tomášov
3. Kalinkovo
4. Dev. N. Ves
5. Hrubý Šúr
6. Vrakúňa
7. Čúňovo
8. Danubia
9. Most p/Br.
10. BCT BA
11. Vajnory
12. Rusovce
13. Malinovo
14. Jarovce

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

16
15
15
15
12
10
9
10
7
7
7
7
8
6

6
8
4
4
5
9
7
5
8
6
6
5
1
2

4
3
7
7
9
7
10
11
11
13
13
14
17
18

62:28
44:17
62:28
59:28
64:52
31:31
32:32
48:67
46:58
32:48
41:64
35:44
33:35
37:74

54
53
49
49
41
39
34
32
29
27
27
26
25
20
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Prvý na svete! Samonosný dom zo slamy je v Hrubom Šúri!
/K fotke na zadnej strane/.
Na začiatku zaúradovala náhoda. Originálna kupolovitá stavba zo slamy mala byť kaviarničkou v Portugalsku. Ale úradníci
neschválili projekt, tak sa ocitla na Slovensku. Architektonické štúdio Createrra ju premenilo na svoje sídlo. Autorom stavby
je nemecký architekt a emeritný profesor univerzity v Kasselu Gernot Minke.
Minke za pomoci špeciálneho počítačového
projektu vypočítal presné rozmery slamených
tvárnic, ktoré mali hmotnosť 120 kg/m3 a ktoré
sa dokonalo narezali podľa vzoru a pospájali sa.
Tak vznikol prvý samonosný dom zo slamy na
svete.
Stavať sa začalo v auguste 2010 a trvala
9 týždňov. Pomáhalo ju stavať občianske združenie ArTUR, tým, že zorganizovalo medzinárodné workshopy. Boli tu nadšenci z celého sveta. Stavba má rozlohu 65 metrov štvorcových,
a má takmer pasívny štandard, potreba tepla
na vykurovanie je iba 21 kWh/m2/rok. (pasívny
má 15 a nízkoenergetický do 50 kWh/m 2/rok)
Kupola získala nomináciu na cenu Dušana
Jurkoviča, dostala sa medzi 4 najlepšie projekty. Celá výstavba sa dá pozrieť na stránke
http://minke-strawbaledome.blogspot.sk/
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Karácsony készül, emberek!
Szépek és tiszták leg yetek!
Súroljátok f öl lelketek,
Csillogtassátok kedvetek,
Leg yetek újra g yermekek,
Hog y emberek lehessetek!
Wass Albert

Zvony zvonia, hviezda žiari,
všade radosť svitá.
Narodil sa pre nás všetkých
Vykupiteľ sveta.
Požehnané Vianoce
i prichádzajúci rok želáme.
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