SÚRI
Híradó

ŠÚRSKY
spravodaj

Hegysúr
lakosainak lapja

Noviny obyvateľov
Hrubého Šúru
VIII. ročník
December 2008

1. číslo - 1. szám

VIII. évfolyam
2008. december

A 2008-as év az építkezés jegyében telt el. Sikerült
felépítenünk a futballpályán
a többfunkciós épületet, rendezni a futballpálya környékét.
A sportépület megépítését saját
költségből fedeztük. Ez falunknak nem egész 6 millió koronájába került. Ez még mindig
kevesebb, mint a tervezett költségvetés. Azért, hogy be tudjuk
fejezni ezt az épületet, szükség
volt a Kövecses egy részének
felparcellázására és eladására.
Erről a döntésről megkérdeztük
a falu lakosainak a véleményét
is a falugyűlésen.
Ebben az épületben található két öltöző a hazai csapatnak, egy-egy a vendégeknek és
a bíróknak, iroda, raktár,
nagyterem, konyha, szociális
helyiségek.
A
tetőtérben
230 m2 beépíthető terület van.
Kihasználásáról még nem született döntés. A nagyterem kb. 70 személy szórakozását biztosíthatja, zenével, tánccal. Ki lehet használni bálok, családi események, menyegzők, előadások rendezésére. Veszünk két pingpongasztalt is. Így sportolásra is ki lehet használni a nagytermet.
A környező területet uniós pénzekből sikerült rendbe hozni. Ebből 3 329 662,90 koronát uniós alapból és 2 996 696,61 koronát
állami költségvetésből merítettünk. A maradék 683 947,00 koronát a falu költségvetéséből kellett előteremtenünk. Ezen a területen felépítettük a nyilvános illemhelyet, rekonstruáltuk a betonutat, parkosítottunk, parkolót, járdákat és játszóteret építettünk,
megoldottuk e terület megvilágítását, lebontottuk a mederbe épített raktárt, WC-t. A játszóteret a gyerekek rögtön el is foglalták,
ahogy elkészültek az egyes attrakciók. Ezúton szeretném figyelmeztetni a gyermekek szüleit, hogy ne hagyják kisgyermekeiket
felügyelet nélkül a játszótéren, nehogy baleset történjék.
Ezt a területet gondozni, védeni kell, ezért tervezzük még egy személy alkalmazását, aki ennek a területnek gondozásával
törődne. Ha van érdeklődő, jelentkezzen a községi hivatalban.
Az elkövetkező időben szükség van a főút melletti járdák megjavítására. Ez természetesen újra pénzt kíván. Ezért döntött úgy
a képviselő-testület, hogy eladjuk a volt tűzoltó szertár épületét. Mivel az itt lévő kávéház bérlőinek elővásárlási joga van, először
nekik ajánljuk fel megvételre ezt az épületet. Természetesen az előre megbeszélt feltételek betartása mellett.
A már említett falugyűlésen szó volt az öreg iskola eladásáról is, de ezt a lehetőséget hagyjuk a legutoljára. Egyelőre még nem
döntöttünk az öreg iskola hasznosításáról.
Egyesek szemünkre vetik, hogy eladjuk a falu vagyonát. A falunak a működéshez pénzre van szüksége. Ezt a pénzt a helyi
adókból, ingatlanadókból és az állami költségvetésből az itt bejelentett személyek utáni dotációból lehet bebiztosítani. Ha nagyobb
beruházást akarunk megvalósítani, más források után kell néznünk. Ezen források egyike a helyi vagyon bizonyos részének értékesítése. Ez természetesen csak úgy lehetséges, hogy a vagyont közben gyarapítjuk, és nem feléljük. Az uniós alapokra nem lehet
számítani, sohase biztos, hogy sikerül valamilyen dotációt megszerezni.
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Rok 2008 prešiel v znamení stavebných prác. Pokračovalo sa vo výstavbe viacúčelovej športovej budovy a parkových úprav okolo ihriska. Prízemie športovej budovy sa podarilo ukončiť. V septembri naši futbalisti zobrali do užívania šatne, kanceláriu. Konečne majú vyhovujúce podmienky
na prezliekanie, sprchovanie. Spoločenská miestnosť sa dala
do prevádzky koncom septembra. Tu sa dajú zorganizovať
menšie zábavy, rodinné oslavy, kary. Kapacita miestnosti
je do 70 osôb aj s miestom na tanec a hudbu. Nakúpime aj
dva pingpongové stoly. Bude sa dať využiť spoločenská miestnosť aj na športové účely. Kuchynka sa postupne dovybavuje.
Hygienické zariadenia sú na vysokej úrovni. Cena za užívanie miestnosti je schválená vo VZN o miestnych daniach a poplatkoch. Vnútorné vybavenie ešte treba dolaďovať, dokrášlovať. Samozrejme, pri výstavbe sa rýchlo míňali aj financie.
Preto bolo nutné hľadať ďalšie zdroje na získavanie peňazí. Na
základe postoja občanov na verejnej schôdzi a uznesenia obecného zastupiteľstva, sa vytvorili tri stavebné parcely pri trafostanici na Cintorínskej ulici. Dve parcely sa už predali, tretia o rozlohe 517 m2 ešte čaká na majiteľa. Z takto získaných
peňazí sa podarilo budovu na prízemí dokončiť. Celkové
finančné náklady na túto stavbu doteraz predstavujú hodnotu necelých šesť miliónov korún, čo je menej ako naprojektované náklady. Podkrovie v rozlohe 230 m 2 je zatiaľ nevyužité,
čakáme na nápady a návrhy na najvhodnejšie využitie.
Podarilo sa dokončiť aj okolie ihriska a celý areál.
Financie sa získali z ERDF vo výške 3 329 662,90 Sk,
zo štátneho rozpočtu 2 996 696,61 Sk a z obecného rozpočtu
683 947,- Sk. Práce realizovala firma zo Senca SURCOMARKETING, s.r.o. ktorá vyhrala súťaž vo verejnom obsta-
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rávaní. Projekt obsahuje verejné toalety, rekonštrukciu cesty
a parkoviska, prechádzkové chodníky, verejnú zeleň, parkové lavičky, stolíky, detské ihrisko, verejné osvetlenie, odstránenie zatopených šatní, informačnú tabuľu. Naše deti hneď
po ukončení detské ihrisko zobrali do užívania. Asfaltová cesta a parkovisko tiež sa hneď začali využívať pri
futbalových zápasoch. Verejné osvetlenie upúta pozornosť
každého, kto prejde okolo. Samozrejme celý areál musíme brániť pred vandalmi, aby mohol čo najdlhšie slúžiť nám a našim
deťom. Chcel by som aj na tomto mieste upozorniť rodičov,
aby malým deťom nedovolili, aby samé používali detské ihrisko, aby sa nestal nejaký úraz. Aby sme zabezpečili pekný
vzhľad a stav areálu, musíme zamestnať ďalšieho pracovníka,
ktorý sa bude o areál starať, kosiť trávu, udržiavať poriadok.
Keby niekto mal záujem, nech sa informuje na obecnom úrade. Chcel by som vyzvať aj majiteľov psíkov, aby areál nepoužívali ako „verejné toalety“ pre psov.
V budúcnosti plánujeme rekonštrukciu chodníkov na Hlavnej ulici. Samozrejme, aj k tomu potrebujeme peniaze. Preto rozhodlo obecné zastupiteľstvo o predaji budovy starej požiarnej zbrojnice. Predkupné právo majú nájomcovia budovy.
Samozrejme musia dodržať dopredu dohodnuté podmienky.
Na spomínanej verejnej schôdzi sa uvažovalo aj o predaji starej školy. Zatiaľ stará škola ostane zlatou rezervou, nebude sa predávať.
Niektorí občania sa pýtajú, prečo je potrebné odpredať
majetok obce. Obec má príjmy z miestnych daní, z daní
za nehnuteľností a zo štátneho rozpočtu podľa počtu prihlásených obyvateľov. Väčšina týchto peňazí je potrebné na zabezpečenie normálneho chodu obce. Na investície treba zohnať
iné zdroje. Momentálne jediná možnosť je odpredaj majetku.
Na európske dotácie sa nedá stále spoľahnúť a tiež je nutné dofinancovať svoj podiel.
Gujber Ladislav
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Upozornenie
Konečne sa podarilo dať do prevádzky detské ihrisko pri futbalovom ihrisku. Radosť pozerať na mladé
mamičky, babičky, ktoré dozorujú svoje detičky, vnúčatá aby predišli prípadným úrazom.
Čo mi ale vadí?? Keď vidím, že niektorí dospelí majitelia psov svoje miláčiky venčia na tomto ihrisku.
Neviem či je to len nevedomosť lebo zlý úmysel. Chcem však upozorniť, že psy na toto ihrisko nepatria.
Možno že takto preventívne chránime naše deti pred prípadnými chorobami.

Krónika

Narodili sa:

1. Mikuláš Kristian
2. Janíková Petra
3. Kiss Rocco Roderic
4. Balázsová Laura
5. Schifferová Linda
6. Rajcsányi Viktor
7. Karácsonyová Laura

18. 02. 2008
05. 03. 2008
08. 04. 2008
27. 07. 2008
23. 09. 2008
10. 11. 2008
01. 12. 2008

Bratislava
Bratislava
Bratislava
Galanta
Galanta
Bratislava
Bratislava

1. Takács Csaba és Gujber Zsuzsanna
2. Árva Jenő és Katona Szilvia
3. Borš Norbert a Stančáková Lea
4. Angyal Zoltán és Rablánsky Mónika

2008.03.29.
2008.05.24.
05.07.2008
2008.09.27.

Hegysúr
Hegysúr
Senec
Hegysúr

1. Klúčik Viktória
2. Takács György
3. Nagy Borbála
4. Lukovics Vilma
5. Lovas János
6. Horváth Irén
7. Lukacsovics József
8. Putz Tibor
9. Vágenfál Gizella

2008. 02. 12-én
2008. 04. 11-én
2008. 04. 18-án
2008. 08. 13-án
2008. 08. 24-én
2008. 10. 10-én
2008. 10. 21-én
2008. 10. 23-án
2008. 12. 12-én

80 évesen
69 évesen
71 évesen
88 évesen
87 évesen
67 évesen
53 évesen
69 évesen
82 évesen

Házasságot kötöttek:

Eltávoztak:
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Výstava ovocia a zeleniny - Hrubý Šúr 2008
Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov
v spolupráci s obecným úradom organizovala v dňoch
27.-28.9.2008 v priestoroch nádvoria „Bufeta Mičurin“
už tradičnú výstavu zeleniny a ovocia.

Stoly na výstavisku boli zaplnené vyše 250 exponátmi
zeleniny a ovocia. U zeleniny prevládali koreňové, plodové
a kapustovité zeleniny a ovocie hlavne jablká.
Celkove vystavovalo 30 pestovateľov medzi nimi prvý
krát pestovatelia zo Senca, Kostolnej pri Dunaji, Bodóházu
a Čenkoviec.
Súčasťou výstavy boli aj kresby
a výtvarné práce našich najmenších
školákov a žiakov ZŠ v našej obci.
Odborné komisie vyhodnotili:
a) Súťaž o najkrajší exponát
zeleniny, kde sa umiestnili na
1. mieste - Bozsiková Rozália
2. mieste - Lovas Tibor (Senec)
3. mieste - Skalská Alžbeta (Bodóház)
b) V súťaži o Zlaté jablko 2008
1. miesto - odroda Ontário Rablanszká Alžbeta
2. miesto - odroda Šampión Káša Ladislav
3. miesto - odroda Idared Kiss Róbert (Čenkovce)

Výstavu prehliadlo 220 návštevníkov, ktorí obdivovali
vystavené exponáty, kde ich zaujali aj ovocia a zeleniny
netypické pre stredoeurópsku klímu (kivi, granátové jablká,
figy atď...). Malí návštevníci obdržali od usporiadateľov
odmenu vo forme sladkostí.
Vyhodnotení pestovatelia obdržali diplomy a malé vecné
odmeny. Vecné odmeny - nožnice alebo tekuté hnojivo obdržal každý pestovateľ, ktorý vystavoval v spojení
aj s ďakovným listom od organizátorov.
Zvláštna cena bola udelená MUDr. Szabó Alexandrovi
(Kostolná pri Dunaji) za vystavované cudzokrajné exponáty.
Nevyžiadané exponáty boli odovzdané školskej jedálni
na obohatenie zdravej výživy našich najmenších.
Treba poďakovať všetkým vystavovateľom, hlavne tým,
ktorí nie sú obyvateľmi našej obce.
Príkladná spolupráca s obecným úradom (finančné
zabezpečenie výstavy) a dobrá organizačná činnosť priniesla
svoje zaslúžené ovocie.
Najväčšiu zásluhu za usporiadanie výstavy majú manželia
Klúčikoví (majitelia Bufetu Mičurin) ktorí osobitne aranžovali
v spolupráci s Margitou Kiššovou celú výstavu.
Veríme, že získané skúsenosti na výstave sa odzrkadlia aj
v našich záhradách vo forme krajších plodov zeleniny a ovocia.
Ing. Štefan Kišš
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Újra nyugdíjasnap a falunkban!
Bízunk benne, hogy mindenki jól érezte magát és majd a továbbiakban is számíthatunk részvételükre. Olyanok is voltak, akik betegségük vagy
egyéb elfoglaltságuk miatt most nem tudtak eljönni,
de reméljük, hogy a legközelebbi találkozón meg tudnak
jelenni.
A
sorokat
a
következő
gondolattal
zárnám.
Az életkor csak állapot, az ember fiatalon is lehet öreg és a kor
előrehaladtával is lehet fiatalos, egyben tevékeny. Az éveknek
is lehet célt találni és értelmet adni. Ehhez kívánunk mindenkinek jó egészséget és Isten áldását.
Szalay Erzsébet

Mintha csak most lett volna, pedig annak már hat éve,
hogy legutoljára a községünkben nyugdíjasnap volt. A község
önkormányzata ezért úgy gondolta, hogy ezt a hagyományt érdemes felújítani, hiszen az időseknek is szükségük van szórakozásra, barátokra, még akkor is, ha szerető családban élnek.
Az ünnepséget 2008. október 9-re tűztük ki, abban a reményben, hogy falunk idős lakosai elfogadják meghívásunkat. Nagy öröm volt számunkra, hogy szép számban eljöttek,
és késedelem nélküli megjelenésük lehetővé tette a rendezvény pontos megkezdését.
A polgármester úr köszöntője után egyperces csenddel adóztunk azoknak, akik már eltávoztak közülünk.
Ezután a 65. életévüket betöltött nyugdíjasok felköszöntésére
került sor.
A program következő részét kultúrműsor alkotta. Óvodások és kisiskolások szerepeltek, szavalatot hallhattunk
és végül a Béke énekkar lépett fel.
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a szereplőknek,
ugyanúgy Ferencz Tímea, Stoláriková Katarína, Pollák Terézia, Vankó Júlia és Bors Etelka tanítónőknek, akik fáradságot nem ismerve készítették fel a gyerekeket. Öröm volt látni
a nagymamák és nagyapák szemében megcsillanó könnyeket,
amikor unokáikat láthatták szerepelni.
A műsor után kötetlen baráti szórakozás következett.
A nyugdíjasklub tagjai énekeltek, majd a klub nevében Oros
Márta szólalt fel, aki a többi, még nem tag nyugdíjast bátorította a csatlakozásra.

Šúrsky spravodaj
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Život a dane našich predkov v 16. až 17. storočí
Ako to bolo odjakživa, každý bežný človek má v živote isté len dve veci.
Jednou z nich je to, že si pre neho raz
príde zubatá a druhou, že musí platiť dane. Nebolo tomu inak ani v predošlých obdobiach. Obíďme však morbídnosť a venujme sa radšej druhej skutočnosti. Platby daní sa v minulosti často zaznamenávali a do dnešných dní
sa zachovalo množstvo takýchto súpisov. Tieto sú pre nás významné z toho
dôvodu, že okrem hospodárskych otázok osvetľujú aj život našich predkov.
Mimoriadne potešia najmä tie pramene, ktoré sa týkajú konkrétneho miesta, či obce, kde sa človek narodil a kde
žije. Medzi množstvom publikovaného
materiálu pochádzajúceho z fondu Krajinského národného archívu (Magyar
Országos Levéltár) v Budapešti som
natrafil na zaujímavé listiny, ktoré sa
týkajú histórie našej obce. Medzi najzaujímavejšie patrili tri listiny pochádzajúce z rokov 1575, 1632 a 1638.
Prvá z nich sa venuje prevažne lokalizácii Hrubého Šúru, zvyšné dve sa týkajú výšky a spôsobu platenia daní.
Z takýchto dokumentov sa dá vyčítať
oveľa viac, ako len konkrétne sumy.
Možno z nich odvodiť konkrétne povolania našich predkov, prípadne aké plodiny sa pestovali v tej dobe v našej obci.
Preto sa na nasledujúcich riadkoch pokúsim vysvetliť a charakterizovať tieto materiály.
Dokument z roku 1575 bol spísaný
vyberačmi daní už v rokoch 1568/1569.
Zaujímavosťou uvedenej listiny je to,
že naša dedina (tu je uvádzaná ako Hegyswr) je spolu s Pentek Šúrom (Pintek
Swr) zaradená do Csallóközu (v prameni uvádzaný ako Chyalokewz). Obe
obce tu teda vystupovali samostatne
a osobitne platili aj dane. Spolu s nimi
je do Csallóközu zaradená aj susedná
dedina Tureň, uvádzaná pod menom
Soncz. Z uvedeného dokumentu vyplýva, že v 16. storočí siahali hranice Csallóközu až po dnešnú Tureň.
Ďalšie písomnosti uložené v Krajinskom národnom archíve v Budapešti sú
z rokov 1632 a 1638. V nich sa spomína naša dedina v spojitosti s platením
daní. Tu sa okrem konkrétnych platieb,
ktoré museli odvádzať obyvatelia Šúru,
dozvedáme aj približnú veľkosť vtedajšej dediny. Podľa dokumentu z roku
1632 tu žilo jedenásť jobagiónov (jobbágyok, v tomto období už reprezentovali klasických sedliakov s usadlosťou),

z ktorých štyria vlastnili polpozemok,
štyria len štvrť pozemku a tri pozemky boli opustené. Žiaľ, presne nevieme
o aké veľké pozemky išlo. Okrem jobagiónov žilo v dedine aj desať želiarov. Želiari patrili medzi najchudobnejšiu vrstvu obyvateľstva. Vo väčšine prípadov vlastnili tak málo pôdy, že neboli
schopní uživiť ani vlastnú rodinu. Preto sa za mzdu, prípadne naturálne dávky, dávali najímať na rôzne hospodárske usadlosti. Okrem jobagiónov a želiarov žilo v dedine ešte šesť šľachticov.
Na tomto mieste však musíme povedať,
že zmienených jedenásť jobagiónov,
desať želiarov a šesť šľachticov, teda
dvadsaťsedem osôb, netvorilo celkový
počet obyvateľov. Musíme sem zarátať aj ich rodinných príslušníkov, a teda
obec v tom čase mohla mať do asi sto
občanov. Na tridsiate roky 17. storočia
to nebol zanedbateľný počet, veď pre
porovnanie treba uviesť, že najväčším
mestom na území dnešného Slovenska bola v tom období Bratislava, ktorá mala len 12 000 obyvateľov. Mestá
ako Banská Bystrica, Trnava, Kremnica mali okolo 4000 - 6000 obyvateľov.
V druhom dokumente pochádzajúcom pravdepodobne z roku 1638 sú
zmienky už o spomínaných 19 jobagiónoch a deviatich želiaroch, pričom
je zaujímavé, že sa tu uvádza aj dvadsať opustených a spustnutých pozemkov. Prečo spustli nevieme, ale môže
to súvisieť s búrlivými tridsiatymi rokmi 17. storočia. V tej dobe sa v rámci
tridsaťročnej vojny (1618 - 1648) bojovalo prakticky v celej Európe. Okrem
toho v Uhorsku zúrili náboženské nepokoje medzi katolíkmi a protestantmi, a neutíchalo ani napätie medzi sedmohradskými kniežatami a Habsburgovcami. Ich aktivity sprevádzali početné vojská, ktoré sa v tomto období
potulovali po celej krajine. Tie si často
prilepšovali svoj žold rabovaním a konfiškovaním majetkov obyčajných ľudí.
Ich vyčínanie sa často končilo aj vraždami, pretože ľudský život v tej dobe
nemal takmer žiadnu hodnotu. Pravdepodobne niektorá z horeuvedených
udalostí mohla spôsobiť opustenie a
spustnutie pozemkov aj v Hrubom Šúri.
V dokumente sú zaujímavé aj údaje
o platení daní obyvateľmi Šúru. V novoveku sa často odvádzali dane nielen
v peniazoch, ale aj v naturáliach. Z nich
sa potom môžeme dozvedieť, čím sa živili naši predkovia v 17. storočí. V šúr-

skych rybníkoch a v Dunaji museli žiť
raky vo veľkých počtoch. Medzi sviatkami Svätého Juraja a Svätého Michala
(medzi 24. aprílom a 29. septembrom)
odvádzali obyvatelia každý piatok 100
rakov. Z chytania rýb, ktoré muselo
byť tiež dôležitou súčasťou obživy, platili fixnú sumu 80 denárov (denár bol
v 17. storočí spolu s poldenárom najmenší nominál, ktorý sa využíval na
bežne platby aj u najnižších vrstiev spoločnosti. Pre lepšiu predstavu si uveďme, že napríklad nádenník zarobil denne asi 15 denárov a murársky tovariš
35 denárov). Okrem rybárčeniu a chytaniu rakov sa naši obyvatelia museli
v minulosti venovať hlavne poľnohospodárstvu. Medzi spomínanými sviatkami a na Vianoce museli odvádzať aj
72 tort, 12 kurčiat, 11 syrov a niektorí aj 11 vajec. Okrem toho sa každoročne platilo zo pšenice a ovsa 100 - 100
meríc, čo bolo v prepočte na dnešné
miery okolo 97 - 97 litrov. V dedine
museli žiť aj mäsiari, ktorí sú tu tiež
spomínaní. Každý mäsiar musel platiť jeden metrák loja (metrák sa počítal
v 17. storočí na približne 56 kg).
Okrem spomínaných naturálnych
dávok, každá usadlosť musela platiť
aj fixnú daň v peniazoch. Podobne ako
naturálie, aj tieto sa platili medzi sviatkami Sv. Juraja a Sv. Michala. Celková suma činila 35 denárov a 1 chlieb.
Nevieme ako sa zákony 17. storočia
dopracovali k platbe jedného chleba,
ale je to každopádne viac ako zaujímavé konštatovanie. Každá usadlosť musela odvádzať na Vianoce aj jedného kapúna. Zoznam daní, ktoré platili naši občania v 17. storočí pokračuje, ale tento príspevok nepostačí na to,
aby som ich všetky vymenoval. Okrem
vyššie spomenutých, poplatky sa platili aj z vína, z lesa, vyťaženého dreva,
používania lúk a pod. Ako môžeme vidieť, podobne ako dnes, aj v 17. storočí
boli zaťažené daňami hlavne najnižšie
spoločenské vrstvy obyvateľstva.
Na základe dochovaných daňových
súpisov môžeme teda skonštatovať,
že naši predkovia v obci Hrubý Šúr boli
hlavne poľnohospodármi, ktorí pestovali pšenicu, ovos, či víno. Okrem
toho sa venovali rybolovu a chytaniu
rakov.
		

Marek Budaj
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Súri Híradó

Práce našich žiakov
Môj najlepší kamarát
Môj najlepší kamarát je Frederik. Má osem rokov. Hrávam sa
s ním na ihrisku futbal. Chodíme spolu do školy, on je tretiak. Má
hnedé vlasy. Oči má hnedo zelené. Frederik je chudšej, športovej postavy. Má veľmi rád psov. V škole má rád matematiku, ale
slovenský jazyk veľmi nie. Má modrú školskú aktovku. Píše
tak isto škaredo ako ja, ale nám to nevadí. Má rád chipsy a popkorn ako ja. Je mi s ním dobre.
Alan Lengyel, štvrtý ročník

Moja najlepšia kamarátka
Volá sa Vivien Ajpeková, býva pri ihrisku
a je piatačka. Postavou je asi ako ja, má dlhé vlasy
a hnedé oči. Je to najlepšia kamarátka, nie je lakomá a rada rozdáva darčeky. Chodím ku nej hlavne
v lete. Vtedy sa spolu bicyklujeme, hráme esá-spoločenské
hry. Chodíme spolu aj na skautské schôdzky a je nám spolu dobre.
Viktória Horváthová, tretí ročník

Môj najlepší kamarát
Môj kamarát je Alan. Má desať rokov. Je dobrý, milý a
dobre sa učí. Má krátke blond vlasy a hnedo-čierne oči. Chodíme spolu do školy, je štvrták. Jeho obľúbené zviera je veverička. Je dosť silný. Nemá rád matematiku ani slovenský jazyk, no čítanie trochu áno. Rád hrá futbal a je čipsy. Preto je
môj najlepší kamarát, lebo sa s ním dobre rozpráva a stretávame sa dole na ihrisku.
Frederik Ujhelyi, tretí ročník

Moja pani učiteľka
Moja pani učiteľka je dobrá, láskavá. Dobre nás učí. Vysvetlí nám všetko. Spolu s nami vymyslí ako pekne vyzdobiť vianočný stromček. Chodí s nami na školské výlety a pekne píše. Dáva nám dobré známky. Pekne číta. Keď sme chorí,
pošle nám úlohy. Za to všetko jej ďakujeme.
Victória Kissová, druhý ročník

Mikulášska nádielka
Blíži sa čas darčekov a splnených prianí. Mikuláš už chystá balíčky do čižmičiek detičiek. Deti vždy čakajú na večer, keď už konečne zasvietia hviezdičky, očakávajúc príchod Mikuláša. Na okná si prilepia ozdoby
a pripravia svoje čižmičky. Netrpezlivo čakajú na mikulášsku
nádielku.
Nezabudnú ani na hladné zvieratká v prírode. Ani ja nezabúdam na hladné vtáčatká. Večer deti pripravujú program, kde
prednesú básne aj piesne. Vždy sa dobre zabavíme.
Domov sa všetci tešíme, čo nám Mikuláš prichystal. Väčšinou mám radosť z ovocia a zeleniny.
Alan Lengyel, štvrtý ročník

Svätý Mikuláš
Mikuláš prichádza každý rok 6. decembra.
Všetky deti sa tešia, lebo nosí darčeky.
V škole pre neho pripravujú básničky.
Na Mikuláša v škole neskúša sa.
Niekde Mikuláša volajú aj Dedo Mráz.
Viktória Horváthová, tretí ročník

Mikuláš
Mikuláš k nám prichádza,
sladké dary prináša.
Balíčky má v batohu,
Dá mi sladkú maškrtu.

Mikuláš
Čižmičky sú umyté,
balíčky sú hotové.
Mikuláš ich donesie,
dobrým deťom roznesie.

Sebastian Vokálik, druhý ročník
Richard Mezei, druhý ročník

Mikuláš
Čižmičky mám vyčistené.
Na balíčky nachystané.
Mikuláš, Mikuláš ,
čo dnes dobrým deťom dáš?
,,Pre poslušné detičky: cukríky i oriešky.
Pre nezbedných maličkých
mám uhlie i paličky.“
Victória Kissová, druhý ročník

Mikulášske balíčky
Padá sniežik, vietor fúka,
Mikuláš nám dary núka.
Poďte, deti, detičky,
rozbaľte si balíčky.
Kto poslúchal mamku, ocka,
na každého darček počká.
Kto bol samá nezbeda,
tomu beda, prebeda.
Frederik Ujhely, tretí ročník
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Zima

Perníčky

Blížia sa Vianoce,
tešíme sa velice.
Ozdobíme stromček,
počkáme si na darček.

Pečieme si perníčky,
všakovaké zákusky.
Na stôl si ich pripravíme
a všetky pekne popapáme.

Richard Mezei, 		
druhý ročník 		

Sebastian Vokálik,
druhý ročník

Vianoce

Súri Híradó
Na Vianoce pomáham otcovi zdobiť vianočný stromček.
Pod stromčekom máme darčeky a betlehem. Mamička pripraví kapra a iné dobroty.
Alan Lengyel, štvrtý ročník

Čo si prajem na Vianoce?
Alan Lengyel: pre seba zdravie a rodičom i starým rodičom
tiež. Prial by som si knihu o prírode, bicykel, lyže a lyžovačku
na zasneženom kopci.
Sebastian Vokálik: Aby bol sneh, guľovačka, sánkovačka,
nové auto pre otca, spoločenskú hru, rozprávkovú knihu.

Po roku k nám prišli zas,
Vianoce a lásky čas.
Guľky, sviečky zvončeky,
zdobia v izbách stromčeky.
Frederik Ujhelyi, tretí ročník

Vianoce
Každý rok sa teším na Vianoce. Vianoce znamenajú narodenie Ježiška, ale aj čas darčekov a prekvapení. Neviem sa
dočkať stavania snehuliakov, guľovačky a sánkovania.

Viktória Horváthová: sneh, sánky, MP3-prehrávač, zdravie, šťastie, fit loptu, mobil.
Richard Mezei: sneh, sánkovanie, knihu, spoločenskú hru,
mobil, počítač, fit loptu, bicykel.
Victória Kissová: zdravie, šťastie, aby sme boli spolu celá
rodina, spoločenskú hru, elektrický diár, hračky, zdravie pre
bračeka.
Frederik Ujhelyi: sneh, aby sme boli všetci doma, zdravie,
zakúrený krb, biely vianočný stromček, vôňu medovníkov.

Prázdniny - oddychovať, či učiť sa
Učiť sa s deťmi, či neučiť? Čítať, písať, počítať aj počas voľna? V prvom rade si treba uvedomiť, že škola je pre deti niečo ako
zamestnanie pre dospelých. Aj my sme radi, keď počas dovolenky nemusíme na prácu myslieť a stresovať sa, čo sa zatiaľ udeje,
kým v práci nebudeme. Chceme aspoň na chvíľu vypnúť.
Najvyššiu mieru vnímavosti a schopnosti spracúvať informácie má oddýchnutý mozog v dopoludňajších hodinách. Druhý vrchol aktivity v priebehu dňa nastáva v popoludňajších hodinách po tzv, sieste. Samozrejme, nemusí ísť vždy práve o chuť učiť sa
- rodičia príliš dobre vedia, že detská aktivita má najrôznejšie prejavy... Preto je vhodné s dieťaťom sa vopred dohodnúť, že v rámci nejakého krátkeho opakovania si spolu občas posedia nad jednoduchším článkom, či spoločne napíšu pár viet. Nie je vhodné nariadiť opakovanie učiva ako trest za neposlušnosť štýlom: „Keď nebudeš poslúchať, pôjdeš sa učiť!“ Tiež nie je vhodné nútiť dieťa sedieť nad knihami, diktátom, v peknom počasí, keď sa vonku rozliehajú hlasy kamarátov pri výbornej hre. V prípade dovolenky je asi lepšie zo sebou vziať nejaký detský časopis s jednoduchými článkami a úlohami.(Macko Pusík, Vrabček, Maxík, Slniečko a podobne). Keď opakovať, tak radšej veselou a hravou formou, aby malo dieťa dobrý pocit z toho, že niečo vie, nie pocit
viny, že niečo zabudlo.
Nenápadné spôsoby sú často tie najúčinnejšie - napísať pohľadnicu z dovolenky, vybrať z množstva hotových pohľadníc nejaký vtipný text k sviatku, hľadať na turistickej mape miesto dovolenky, čítať informačné tabule, spočítať vreckové, odrátavať precestované kilometre... Niektoré deti už v prvom ročníku ovládajú počítače a mobilné telefóny - napísať krátku správu sms, či naťukať obľúbenú stránku na internete - to všetko sú užitočné zručnosti.
Ako sa my chceme po dovolenke cítiť oddýchnutí, tak si aj naše deti zaslúžia nebyť ubité učením.
Príjemne prežité chvíle v kruhu rodiny počas najkrajších sviatkov v roku Vianoc
				
želá Mgr. Katarína Stoláriková, riaditeľka školy.

A legjobb barátom
Az én legjobb barátom neve Rexi. Nagyon alacsony, foltos és lógó fülű. Szeretem őt, mert sokat játszhatok vele.
Segít nekem megkeresni, ha valamim elveszik. Nekünk nem kell
csengő, mert ha valaki jön hozzánk, akkor Rexi hangosan ugat,
és ebből tudjuk, vendégünk érkezett. Rexi pontosan annyi éves,
mint én - jövőre leszünk 9 évesek. Nagyon okos kutya és imádja az édességet. Mindig kikísér. Ügyes, mert nagyokat tud ugrani. Ilyen az én barátom.
Bögi Ádám, 3. évfolyam

Az én barátnőim
Az én legjobb barátnőim Karina és Anita. Mind a ketten
elsősök.
Karina kedves, szeret játszani. Hosszú barna haja van
és barna szeme. Nagyon vicces, ezért sokat szoktunk együtt nevetni. Tornán gyorsan fut. Az órákon szorgalamas.
Anitának szőkésbarna haja van és kék a szeme. A szünetben közösen játszunk és beszélgetünk. Ő is szeret sokat nevetni.
Napköziben szeretünk együtt játszani.
Horváth Erzsébet, 2. évfolyam
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Súri Híradó
Ilyenkor az emberek kedvesebbek egymáshoz. Karácsonykor
a falvak és városok is díszesebbek. A házakat kívülről villogó
lámpák és díszek szépítik.
Szkurák Zoltán, 2. évfolyam

Téli világ

A mi osztályunk
A mi osztályunk szép nagy. Vannak benne padok, székek,
táblák, képek, faliújságok, virágok és lámpák. Az osztály falai
narancssárgásfehérek. A táblánk zöldre van festve és fehér vonalak vannak rajta. A mi osztályunkban 7-en vagyunk - 4 fiú
és 3 lány. Jól megértjük egymást. A tanító nénivel szeretünk
viccelődni. Kedvenc tantárgyam a matematika. Rajzórán sok
érdekes dolgot szoktunk készíteni. Szeretem az osztályunkat,
mert nagyon sok vidám kép és rajz van benne.
Horváth Erzsébet, 2. évfolyam

A mi osztályunk
Bors Miklós vagyok, a hegysúri Magyar Tanítási Nyelvű
Alapiskola 3. osztályos tanulója. A mi osztályunkba sajnos kevés tanuló jár, csupán 3 lány és 4 fiú. Az 1. évfolyam tanulói:
Baricza Karina, Vankó Anita és Baricza Krisztián. A 2. évfolyam tanulói: Horváth Erzsébet (Betti) és Szkurák Zoltán.
A 3. évfolyam tanulói: Bögi Ádám és én, Bors Miklós.
A tanító néninket Ferencz Tímeának hívják. Az osztálytársaim egyben a legjobb barátaim is. Ha kell, segítünk egymásnak. Néha azonban árulkodunk is egymásra. Az osztályunk
mindig hangulatos és vidám. Szeretek ebbe az iskolába járni,
mert nagyon jól érzem itt magam.
Bors Miklós, 3. évfolyam

Karácsony felé
Lehullott az első hó. Végre itt a tél! Közeledik a karácsony! Már alig várom. Az iskolában elkészítettük az ajtódíszt
fenyőágakból, színes szalagokból és különböző díszekből.
Anyukám már megvette a szaloncukrot, a mézet és az ostyát.
Közösen elkészítettük az adventi koszorút. Így várjuk a Jézuska születését. Már kíváncsian várom a sok szép ajándékot és
a kellemes estéket.
Bors Miklós, 3. évfolyam

Karácsony felé
Télen a legszebb ünnep a karácsony. Ilyenkor Jézus születését ünnepeljük. Karácsony napjára az emberek fenyőfát vásárolnak, amit majd feldíszítenek és ajándékot raknak
alá, mert jó adni és kapni. Különösen a gyerekek örülnek
az ajándékoknak. A karácsonyt együtt ünnepli az egész család.

Az ősz után beköszöntött a tél. Megjelentek a varjúk.
Krákogásuk jelzi a telet. Hullik a hó. Mindent beborít és
hófehérré varázsol. A gyerekek korcsolyáznak a jégen, és hóembert készítenek. A havas dombokról szánkóval ereszkednek.
Az állóvizek befagynak, az állatok nehezen találnak élelmet
a hó alatt. Gyakran van köd. A zúzmara nagyon szépet mutat
a tájon. Az ablakot jégvirág díszíti.
Szkurák Zoltán, 2. évfolyam

Leesett az első hó
Nagy napra ébredtem szombat reggel, mivel hivatalos voltam nyúlfogásra. Apuval elindultunk otthonról az illésházai
határba, ahol már gyülekeztek a vadászok. Erről a helyről
traktorral folytattuk az utat, majd a kijelölt helyen megkezdtük
a hálók felállítását. Mire végeztünk a munkával, leesett az első
hó. Nagy pelyhekben hullott, aminek nagyon örültem. Sajnos
az örömöm nem tartott soká, mivel amire elkezdtük hajtani
a nyulakat, elállt a havazás. Amilyen gyorsan jött a hó, olyan
gyorsan el is olvadt. A hajtók kiabáltak, zörögtek és tapsoltak.
Szegény nyuszik a nagy zaj hallatán hanyatt-homlok futottak
a vadászok hálóiba. A hálókból a faládába kerültek. Összesen 76 nyulat sikerült fognunk. Nagy élmény volt számomra.
Ha lehet, jövőre is elmegyek.
Bögi Ádám, 3. évfolyam
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Karácsony ünnepén az a vágyam,
legyen vidám minden ember ebben az országban.
Itt is, ott is, mindenfele,
legyen boldog minden gyerek,
hogyha eljön az ünnep,
legyen ajándék rengeteg.
		
		
Hegyen, völgyön hull a hó,
most érkezik Télapó.
Nagy szakállán dér rezeg,
messze tájról érkezett.
Öreg botja megkopott.
Puttonyában mit hozott?
autót, diót, mogyorót,
csupa-csupa finom s jót.
Csöndesen lépked, ropog a hó.
Siess, kedves Télapó!

Súri Híradó
Álldogáll a fenyőfácska
odakinn a hóban.
Díszes lesz a ruhácskája,
ha Télanyó betoppan.
Csillag ragyog az égen,
gyertya lángol szépen.
Legszebb végya mégis az, hogy
mindenki éljen boldogan.
Udvarunkon, ablak alatt
toporog egy fura alak.
Hóból van a feje, teste,
ragyogó hóból a kicsi keze.
Fehér annak mindene,
csupán a gombja s szeme fekete.
Virgács van a hóna alatt,
feje búbján jó nagy kalap.

Összeállították a hegysúri MTNY AI mellett működő irodalmi kör tagjai: Baricza Karina, Baricza Krisztián,
Vankó Anita, Horváth Erzsébet, Szkurák Zoltán, Bors Miklós, Bögi Ádám.

Karácsonyi szokások Palócföldön
Karácsony böjtjén (azaz 24-én) a palócok, lévén általában római katolikusok, szigorúan tartják a böjtöt, de nem ritka,
hogy napnyugtáig egyáltalán semmilyen ételt nem vesznek magukhoz. Délután a faluban gyerekek viszik házról-házra a megszentelt ostyát. A karácsonyi asztalra böjtös ételek kerülnek, általában lencseleves, mákos tészta. Kitüntetett szerepe van az étkezésnél
a piros almának (mely az élet és az egészség szimbóluma), a diónak és a fokhagymának, melyeknek rontást űző erőt tulajdonítanak, illetve a méznek, mely az élet édességét jelképezi. Az asztalra kerül a megszentelt ostya is. Még a legszegényebb házaknal is
elengedhetetlen volt az étkezés megkezdése előtt az édes pálinka (mézes pálinka) fogyasztása, iletve a karácsonyi kalács, enélkül
elképzelhetetlen a karácsony este. Az asztalt általában két abrosszal borították le, az elsőre szórtak még búzaszemeket, a jó termés
reményében, erre került a második, a díszesebb abrosz. A betlehemezés vagy palócföldön az „ámenbódogozás“ volt szokásban.
Az ámenbódogozók az ablak alatt énekeltek karácsonyt és a kisdedet dicsőítő énekeket, fémlemezekkel díszített csörgő botot hordtak magukkal, hogy a gonosz szellemeket távol tartsák a háztól. A háziaktól cserébe ajándékot kapnak. A családok egymást csak
István-napkor látogathatják, 24-én ez nem illő. Az Istvánokat tréfás versekkel, rigmusokkal köszöntötték.
Újévkor baromfit nem ettek, mert az elkaparja a szerencsét, a disznóhús fogyasztása viszont kívánatos, mert a disznó kitúrja
a szerencsét. Szívesen fogyasztották a szemes terményeket, babot, lencsét, hogy sok pénzük legyen. Nőnek a mai napig nem illik
újévet
köszönteni házhoz menni, mert az a háziakra szerencsétlenséget hoz.
		
								
Mgr. Ferencz Tímea

       Ó, zöld fenyő …
Köszöntelek, te zöld fenyő!
Megszépítetted házunk.
Hózuzmarás karod körül
kitárt szívünkkel állunk.
Ott hagytad régi otthonod:
fenyőbarátod, társad.
Az erdők gyantás illata
bezárt szobákban száll csak.
A szín és élet is te vagy,
s ameddig ágad zöldell,
betöltesz otthont és szivet
a békességes csönddel.
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Mi jut eszébe az embernek a karácsony szó hallatán? …szeretet, család, ajándékok, hó, hideg és persze evés, ivás. Pedig
a karácsony Jézus Krisztus születésének ünnepe. Ma már el sem
tudnánk képzelni a karácsonyt a fényesen feldíszített, csillogó fenyők nélkül.
Évszázadokkal ezelőtt karácsony napján még csak ún. életfát,
termőágat vittek a szobákba, amely az évről évre megújuló természet mágikus jelképe volt, a XIX. században feltűnő díszített
fenyőfa ezt teljesen kiszorította, jobban mondva helyettesítette.
Egy népmonda szerint, amikor Krisztus a Földön járt, a gonosz emberek elől bujdosnia kellett. Üldözői elől menekülve
egy sűrű lombú fa alatt húzta meg magát, ez azonban odaszólt
neki: állj odább, mert ha nálam találnak, engem is elpusztítanak.
Ezzel utasították el féltükben a többi fák is. Az úrnak ellenségei már a nyomában voltak, amikor egy fenyőfához ért. Alig
volt lombja, ezért ágai rejtették el Jézust, aki így meg is menekült. Az Úr megáldotta a fenyőfát: soha ne hullasd el a leveledet.
Te légy a legdélcegebb és a legszívósabb minden társad között, élj
meg mindenütt. Légy az emberek öröme és emlékezetemre rajtad
gyújtsanak karácsonyi gyertyát.

Súri Híradó
Karácsony estéje elképzelhetetlen volna karácsonyfa nélkül. Szép és látványos ünnepi szokás ez. Az első, történelmileg
is megalapozott adat, 1605-ből származik. Egy strasbourgi polgár jegyzetei arra utalnak, hogy városában akkoriban terjedt el
a fenyőfaállítás. Az emberek karácsonykor fenyőfákat díszítenek fel almával, dióval, papírkivágásokkal és édességekkel.
A hagyományos, szimbolikus díszek szinte alig változtak az évszázadok során. Ma is vannak családok, ahol kizárólag alma- és
narancsszeletekkel, dióval, mézeskalács-figurákkal, szalma- és
csuhébábokkal díszítik a karácsonyfát.
A „modernebb” otthonokban különböző színű (arany, ezüst,
piros és hasonló) fényes üveggömbök és angyalhaj csillognak
a fákon, megtertemtve azt a sajátosan egyedi atmoszférát és
„otthon-érzést“, amitől ez csak a mi meghitt ünnepünkké válik.
A hegysúri MTNY AI nevében kívánok mindenkinek
ÁLDOTT, BÉKÉS KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS
SIKEREKBEN GAZDAG, BOLDOG ÚJ ÉVET!
		
				
Mgr. Ferencz Tímea
			
Igazgató - tanító néni

Emlékezem

Az októberi napsütés a nyárutó melengető napsugarait idézte, és én azon
tűnődtem, talán a természet tréfát űz velünk. Arra gondoltam, hogy ezt a kellemes, derűs időszakot nem követi a zord
hideg, amely zimankós széllel kísérve
figyelmeztet: elmúlt a verőfényes nyár és
a tarka színekben pompázó ősz, ideje gondolni a közelgő hideg télre. Az évszakok
váltakozásának periódusa figyelmeztet:
minden mulandó és mindennek megvan
a maga ideje. Így van ez az ember életében
is. Tennünk kell a dolgainkat mindig és
mindenkor, hogy utána békességben a jól
elvégzett munka feletti örömben teljenek
napjaink.
Egy ilyen októberi napon valaki számára megszűntek létezni ezek a dolgok.
Elköltözött egy égi világba, s talán most
onnan tekint le ránk.
Véget ért egy tartalmas emberi élet,
lezárult egy fejezet annak az embernek
az életében, aki mindig azt tartotta szem

előtt, hogy nekem, neked, nekünk jó legyen. Érezzük azt, hogy ide ebbe a közösségbe tartozunk, s ha netán máshova
vet a sorsunk, visszatérjünk ide, ahonnan
elindultunk. Oda, ahol minden a mi munkánkat dicséri, ahol minden rólam, rólad
és rólunk szól.
Mennyit munkálkodott a kultúra terén.
A színdarabok, esztrádműsorok élményét
az utókor is emlegeti. Nem kis része volt
abban, hogy a környék legszínvonalasabb
táncmulatságai ebben a faluban voltak,
gondoljunk csak az ötórai teák hangulatára vagy a bálkirálynő-választás izgalmára
és varázsára.
Milyen jó volt beülni egy-egy filmvetítésre a moziterembe, hiszen ő filmvetítéssel is foglalkozott, s tanfolyamokat szervezett.
A kulturális tevékenység mellett
figyelme a falu fejlődésére is kiterjedt,
hogy egy szebb, minden igényt kielégítő
falut találjon az ide látogató. Aminek ne-

Poľovnícka zábava
Dobrá hudba, výborný srnčí guláš, dobré víno, bohatá tombola, dôstojné chovanie všetkých prítomných a výborná organizácia boli predpokladom dobrej nálady na tradičnej poľovníckej zábave, ktorá bola prvý krát usporiadaná v spoločenskej miestnosti
pri futbalovom ihrisku dňa 25.10.2008.
Záujem o túto zábavu bola veľká. Vstupenky boli predané už
dávno pred začatím zábavy. Hudbu zabezpečovala R-H- DUO
z Galanty. Dobrý srnčí guláš tak ako vždy predtým bol dielom
„cteného kuchára“ Gyulu Tótha.
Zábava skončila v skorých ranných hodinách. Je potrebné poďakovať všetkým prítomným za dôstojné kultúrne chovanie tak
isto aj usporiadateľom na čele s Botló Róbertom, JUDr. Varga
Rudolfom a tiež všetkým poľovníkom.
Usporiadateľom sa podarilo dať latku spoločenskej úrovne
zábavy príliš vysoko za čo im úprimne ďakujeme a gratulujeme.

kifogott, azt be is fejezte, nem végzett fél
munkát. Nem kérkedett, csak tette a dolgát
s készült a nyár utáni tarka őszre, s várta
a tél nyugalmát. Megjósolta a földi világból való távozásának az időpontját is.
Hihetetlen, úgy ahogy élt, úgy készült az
eltávozásra is.
Így éltem meg vele sok-sok évet tevékenykedve a kultúra terén, majd 10 évet
munkatársként. Ott segített, ahol tudott,
nem sajnálta az idejét másokra áldozni.
A természet vidám, derűt keltő tulajdonsággal áldotta meg, így marad meg emlékezetünkben.
Emlékezem, hogy volt egy polgártársunk, akit Putz Tibornak hívtak. S emlékezzünk, hogy emlékeinkben éljen tovább.
Csak az hal meg, akit elfelejtenek. Ne feledjük el őt, ő itt volt, ő itt élt és alkotott
csak elment - sajnos örökre.
Mély tisztelet emlékének.
Sátor Márta

Na kučeravosť broskýň
už na jeseň
Jesenné chemické ošetrenie je jedna z prvých opatrení na
likvidáciu kučeravosti. Treba ihneď po opadaní listov vykonať prvý postrek meďnatými prípravkami.
Od 1. januára by sa mala sledovať „ suma efektívnych teplôt “, čo je suma hodín, kedy sa teplota vzduchu zvýši nad 10
stupňov Celzia. Pri dosiahnutí 90 hodín efektívnych teplôt sa
pri teplote 9 až 10 stupňov - púčiky sú jemne pootvorené - sa
začína s chemickou ochranou. Tretí postrek sa aplikuje po 100
hodinách efektívnych teplôt.
Vo všeobecnosti platí, že ten pestovateľ, ktorý zvládne
ochranu proti kučeravosti broskýň, môže očakávať nadštandardnú úrodu.
Na základe článku R.N. (Ing. Kišš Štefan)
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Súri Híradó

Cserkészeink életéből

A 11. sz. Szent Imre cserkészcsapat
hagyományos bálja 2008-ban is
Súron került megrendezésre.

Ebben az évben húsvéti díszek készítésével vártuk
Urunk feltámadását.

A nyári táborunk Tajovban.

Ez az a csapat, mely ebben az évben
2. lett az országos métabajnokságon.

A 2008-as adventikoszorú-készítés
résztvevői és alkotásaik

Ebben az évben is lesz karácsonyicsoki-készítés.
Gujber Monika
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Súri Híradó

Zo života obce

Gyermekeink műsorral fogadták
Az idén is eljött
közénk a Mikulás

A fúvószenekar is szórakoztatta
a megjelenteket

Mindenki jól érezte magát

Ebben az évben is megünnepeltük a tanítónapot

Az iskola ebédlőjében köszöntöttük
az alkalmazottakat

V septembri naši futbalisti prebrali nové šatne
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Súri Híradó

Vyhodnotenie jesene 2008
Súťaž:		
Kategória:
Ročník:		

V. liga
seniori
2008/2009

Tabuľka po jeseni:
1. SLOVAN Most pri Bratislave
2. ŠK Nová Dedinka
3.
4. FC Budmerice
5. SLOVAN Ivanka pri Dunaji

15
15
15
15
15

10
9
9
7
7

2
4
3
6
3

3
2
3
2
5

44:20
36:20
36:20
30:11
29:17

32
31
30
27
24

6. ŠK Igram
7. SLOVAN Častá
8. ŠK Šenkvice
9. FC Rohožník
10. FK Malé Leváre
11. DRUŽSTEVNÍK Závod
12. SLOVAN Modra
13. KŠK Plavecký Mikuláš
14. DRUŽSTEVNÍK Doľany
15. Plavecké Podhradie
16. FK Dubová

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

7
7
7
6
5
5
5
5
5
3
1

2
2
1
3
4
4
2
2
2
2
2

6
6
7
6
6
6
8
8
8
10
12

32:23
30:23
31:26
29:28
24:25
24:26
22:27
23:36
12:30
22:51
9:50

23
23
22
21
19
19
17
17
17
11
5

Počet Kontumácií:

2

FK Malé Leváre, DRUŽSTEVNÍK Doľany

		
Počet stretnutí:
120

D
68

Počet gólov:
Najviac gólov v stretnutí:

433
9. kolo

Priemer na kolo: 28,9		Priemer na stretnutie: 3,6
FC Rohožník - Plavecké Podhradie 10:1

Počet ŽK:
Najmenej ŽK:
Najviac ŽK:

369
11
34

Priemer na kolo: 24,6
Priemer na stretnutie: 3,1
TJ Hrubý Šúr
SLOVAN Častá, DRUŽSTEVNÍK Doľany

Počet ČK:
Najmenej ČK:
Najviac ČK:

15
0
3

Počet divákov:
Najviac na stretnutí:
Najlepší strelci:

13 720
400
16 gólov
12 gólov
11 gólov

R
22

H
30

Priemer na kolo: 1,0
Hrubý Šúr, Plavecký Mikuláš, Závod, Šenkvice, Budmerice
SLOVAN Častá
Priemer na kolo: 915
Priemer na stretnutie 114
11. kolo TJ Hrubý Šúr - ŠK Nová Dedinka
Milan Strelec
Štefan Bodiš
Mário Krajč

Most pri Bratislave
Nová Dedinka
Hrubý Šúr

A 97. percben a csereember szerezte meg
a hegysúriak egyenlítő találatát
ÚJ-SZÓ tudósítás
Dráma, lábtörés, tűzijáték
Hegysúr: Drámai döntetlennel (1:1) zárult a Pozsony vidéki V. liga 11. fordulóban félbeszakadt és
vasárnap újrajátszott mérkőzése, a Hrubý Šúr-Nová
Dedinka bajnoki.

A várakozásnak megfelelően hatalmas érdeklődés
kísérte az összecsapást. A két
csapat első találkozója 1:0-ás
hegysúri vezetésnél szakadt
félbe, mert egy újfalusi drukker befutott a pályára. Most
sem lepődött volna meg senki,
ha nem fejeződik be a mér-

kőzés, a szurkolók már arról beszélgettek, hogy vajon
hányszor kell még találkoznia
a két szomszédos falunak,
hogy végre végig játsszák
a meccset. A hegysúri drukkerek sörrel öntözték a partjelzőt, az újfalusiak pedig
olyan tűzijátékot szerveztek,

hogy az egész pálya füstölt.
A második félidőben hos�szabb ideig állt a játék, mivel
Ondrej Kardošnak a vendégek
középpályásának egy rossz
mozdulat után eltörött a lába,
majd hosszas ápolást követően a gyorsmentő szállította kórházba. Tehát drámából

Šúrsky spravodaj
sem volt hiány, és több mozzanat is
kísértetiesen hasonlított az első mérkőzésre. Sokáig úgy nézett ki, hogy
az eredmény is megismétlődik, csak
éppen a vendégcsapat javára, hiszen
az újfalusiak már a 8. percben egy tetszetős támadás után vezetést szereztek
Miroslav Soós révén. Ezt követően alig
láthattunk kapura tartó lövést, mert
a jól záró védelmek rendre megállították a támadásokat. A középpályán is
nagy csata volt, kemény belépőkkel,
mégis csak egy sárga lapot osztott ki
a játékvezető. Az első félidőben a hazai
Karol Vígh próbálkozott a legtöbbet, de
lövései rendre célt tévesztettek. Helyette a másik félidőben Vladimír Zubek
érkezett a pályára, ő a későbbiekben
nagyon fontos szerepet játszott.
Fordulás után már inkább a csontzene, a veszekedés és az idegesség dominált a pályán, de láthattunk kapusbravúrokat és ziccereket is. A hegysúriaknál Heriban és Mikulášek puskázta el
a kihagyhatatlannak tűnő helyzeteket,
a másik oldalon pedig a fiatal Farkaš
foghatta a fejét. Az említett ápolás miatt a játékvezető hét percet hosszabbított, és akkor jött el a hegysúriak nagy
pillanata, hiszen az utolsó percben,
amikor már mindenki a lefújást várta,

15
a csereként beállt Zubek a bal alsó
sarokba vágta a labdát. A rangadón
nagyon feszült hangulat uralkodott,
de szerencsére a jelen levő rendőröknek
nem kellett beavatkozniuk, és a végén
mindenki már csak a 97. percben szerzett egyenlítő találatról beszélt.
HRUBÝ ŠÚR NOVÁ DEDINKA
1:1 (0:1). Góllövők: Soós (8), ill.
Zubek (97). Sárga lap: Heriban.
Játékvezető: Dušan, 450 néző.
HRUBÝ ŠÚR: Beňo-Maršovsky,
Kiss,
Bögi,
Mikulášek-Heriban,
Marián Jasenovec (69. Krekač),
Čechovič, Meszaros (46. Marcel
Jasenovec) - Vígh (46. Zubek), Krajč
NOVÁ DEDINKA: Knap-Horváth,
Múčka, Csémi, Konečný-Kardoš (59.
Farkaš), Soós, Sendrey, Sabó
(94. Stica)-Bodiš, Kakaš.

Edzői vélemények
Stanislav Miko (Hrubý Šúr):
„Véleményem szerint ezt a meccset le
se kellett volna játszani, hiszen a félbeszakadt mérkőzésen a bíró hibázott.

Súri Híradó
Játékunkat megpecsételte, hogy már
a találkozó elején gólt kaptunk, és emiatt nem tudtunk a mi stílusunkban futballozni. Amikor épp belelendültünk
a támadásokba, akkor jött az újfalusi
játékos súlyos sérülése, a hosszas ápolás miatt megszakadt a játék, és elveszítettük a lendületünket. Örülök, hogy
a fiúk az utolsó percig küzdöttek, és
ennek meg is lett az eredménye. Én is
a végsőkig bíztam, hogy képesek leszünk még gólt szerezni.”
Marcel Múčka (Nová Dedinka):
„A játék képe alapján teljesen megérdemelt volt a döntetlen, hiszen nagyon
kiegyenlített volt a mérkőzés. Az első
félidőben azt játszottuk, amit kellett,
a második játékrészben már féltettük
az eredményt. Külön kiemelném
a nagyszerű játékvezetői munkát, bárcsak minden meccsen ilyen jó bíró
tevékenykedne. A sérülésért viszont
nagy kár, hiszen Kardoš egy fiatal,
tehetséges játékos, reméljük, hogy minél
hamarabb rendbe jön. Hogy elégedett
vagyok-e a döntetlennel? Mi azzal
a céllal indultunk neki a bajnokságnak, hogy ne essünk ki, most pedig
a második helyen telelünk. Ez önmagáért
beszél.
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