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Itt van december másodika, az újabb
önkormányzati választások dátuma. Eltelt a négy év,
ilyenkor kell számot adni, arról mit sikerült megvalósítani
a választási ígéretekből. Vessünk csak egy pillantást arra,
mit ígért a jelenlegi polgármester a választások előtt:
- kultúrház felépítése
- víztisztító
és
csatornahálózat
kiépítése
- szeparált
szemételhordás
- területrendezési
terv kidolgozása
- az iskolák és az
óvoda megtartása
- az évente ismétlődő
rendezvények
támogatása
Mit szerettek volna elérni a
képviselők a választások
után:
- a
temetőkerítés
befejezése
- területrendezési terv kidolgozása
- gyermekjátszótér kialakítása a futballpálya mellett,
nyugdíjasklub létrehozása
- sportrendezvények
támogatása,
kultúrház
felépítése
- a Duna-meder kitisztítása
A tervekből sok mindent sikerült megvalósítani.
Vegyük csak szépen sorjában! A kultúrház hiányára csak
részben sikerült megoldást találni. Mint tudjuk, voltak
tervek az öreg meg az új iskola átépítésére. Miután
beléptünk az Európai Unióba, lehetőségünk nyílt
pályázatok alapján innen is pénzt meríteni. Mi ezt a
harmadik lehetőséget választottuk. Első pályázatunkat
azonban visszautasították, a másodikban csak részleges
sikert értünk el. Erről a továbbiakban még olvashatnak.
Saját költségből felépítettük a Súri Vigadót, így legalább a
nyári időszakban megoldódott a probléma. A téli

rendezvényeknek pedig az új iskola tornaterme adhat
otthont.
A víztisztító és a csatornahálózat kiépítése
hosszabb időt vesz igénybe. Jelenleg közös megoldást
tervezünk Hurbanová Ves községgel. A finaszírozást
különböző
alapok
segítségével
szeretnénk
megoldani.
A
szeparált
szemétgyűjtés
községünkben
működik.
Külön gyűjtjük a műanyag
flakonokat, az üveget, az
elektronikai szemetet, az
akkumulátorokat és a papírt.
Évente kétszer nagyméretű
konténereket
hozatunk,
melyekbe polgáraink a
környezet
takarításakor
keletkező szemetet ingyen
begyűjthetik. A szerves
hulladék gyűjtése még nem
teljesen megoldott: ideiglenes szemétlerakatunkon
tároljuk, majd fokozatosan elszállítjuk.
A területrendezési tervet még 2003-ban kezdtük el
kidolgozni, ezt az idén sikerül befejeznünk. Azért tartott
ilyen sokáig, mert szerettünk volna a finanszírozására
pénzt szerezni, ami most sikerült is. A területrendezési terv
és a község gazdasági fejlődési tervének kidolgozására 570
ezer koronát pályáztunk és szereztünk meg a strukturális
alapoktól.
Óvodánk, iskoláink működnek, habár a csökkenő
gyermeklétszámmal egyenes arányban nőnek a fenntartási
problémák. Jelenleg a szlovák alapiskolában az első négy
évfolyamban 8, a magyarban 12 kisdiákunk tanul. Az
óvodát 13 gyerek látogatja. Hogy a kiadások egy részét
megtakarítsuk, különválasztottuk az iskola meg az óvoda
fűtését és kicseréltük a világítótesteket.
Állandó
rendezvényeinket
minden
évben
megtartottuk. Igyekszünk bővíteni, változatossá tenni őket.
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Csak egy kicsit nagyobb lehetne a polgárok érdeklődése
irántuk.
A temetőt bekerítettük a harmadik oldalról is. A
hátsó részt szeretnénk még az idén befejezni. Gyermekjátszótér megépítése a futballpálya mellett a most beadott
pályázatunkban szerepel.
Nyugdíjasklubra
helyiségünk
van,
nyugdíjasainkat többször
is próbáltuk összehozni,
de az érdeklődés sajnos
nagyon gyér volt. Ez
érvényes a nyugdíjasnapok megszervezésére is.
Senkit
nem
lehet
kényszeríteni részt venni
valamiben, ha nem akar.
Községünkben a
legtöbb
sportrendezvénynek
a
helyi futballpálya ad
otthont, van jól működő
futballcsapatunk.
Működését községünk anyagi támogatásának is
köszönheti. Szép eredményekkel büszkélkedő ifjúsági és
diákcsapatunk is volt, de sajnos az érdektelenség miatt
mindkettő megszűnt. Rendszeresen megszervezzük a
hagyományos gyermek- és sportnapokat, támogattuk az
asztalitenisz-versenyt is.
A Duna-meder megtelt vízzel, ahhoz pedig, hogy
folyjon is, a medret ki kellene tisztítani. Az azonban a
vízügyi hatósághoz tartozik, nekik meg nincs erre pénzük.
Persze a polgáraink által belehordott szemetet nem is
fogják kitakarítani. Azt a falunak kell megoldani a saját
költségén. Közös erővel és összefogással azonban ez is
megoldható. Az Alsó járón hidat kell építenünk, a medret a
Molnárházak alatt pedig ki kell tisztítani. Az év végéig
még ezek a tervek is megvalósíthatók.
A 2003-as évben terven felül kicseréltük a fő
utcán a lámpákat. Ezzel energiát és persze pénzt
spórolunk. Megépítettünk 150 méter járdát, a vízvezetéket
pedig 650 méterrel meghosszabbítottuk. Új, 500 méternyi
villanyvezetéket szereltünk fel. Az erre kiadott összeg egy

részét megtérítették a villamos-művek. Új építkezési
telkeket hoztunk létre, melyek értékesítése folyamatban
van. Meghosszabbítottuk a helyi hangszóró vezetékét, új
hangszórókat szereltünk fel. Megerősítettük a Malom meg
a Mező utca (Durayék mellett) burkolatát. Sikerült
megoldani az esővíz elvezetését az üzlet mellett (Bretkóék
előtt). A főút vízelvezetését
kérvényezésünkre
az
útkarbantartó
vállalat
végezte, de a megoldás még
nem tökéletes. Megígérték,
hogy az aszfaltutat is
megemelik. A templom
előtt
védőkorlátot
szereltettünk fel, mivel az
elmúlt időszakban nagyon
sok baleset történt itt. Új
jelzőtáblákat szereltünk fel
a Szövetkezeti utcában. A
vendéglő melletti utcát
egyirányúvá
tettük,
megszüntetve
ezzel
a
vendéglő melletti kihajtás
veszélyességét. Felújítottuk a helyi vízmű szerelvényeit is.
Hosszú idő után végre sikerült kifestetnünk a községházán,
sőt az ablakokat is kicseréltettük. Kifestettük még a
halottasházat, az iskolában pedig az osztályokat és a
napközit is.
Az elmúlt választási időszakban a terven felül
sikerült elintézni 180 000 koronát a községháza
szerhájának kicserélésére, 150 000 koronát a vízvezeték
meghosszabbítására, 50 000 koronát a helyi hangszóró
felújítására, 200 000 koronát az iskola fűtésének
rekonstrukciójára, kb. 2,5 millió koronát a főút
vízelvezetésére, ezt az útkarbantartó vállalat végezte,
570 000 koronát pedig a területfejlesztési és gazdasági
fejlesztési terv kidolgozására.
Természetesen ezt mind csak a képviselő-testület,
a polgármester és a polgárok szoros együttműködésével
lehetett elérni. Hogy az elvégzett munka és az elért
eredmények mennyire bizonyulnak elégnek, döntsék el
polgáraink a decemberi helyhatósági választásokon!

Hodnotenie štvorročného volebného obdobia
Štyri roky ubehli, sú tu zase komunálne voľby.
Treba vyhodnotiť predvolebné sľuby, čo sa podarilo splniť
za štvorročné obdobie.
Čo sľúbil starosta pred voľbami:
- postaviť kultúrny dom
- vybudovanie kanalizácie, čističky odpadových vôd
- separovaný zber odpadu
- vypracovanie územného plánu obce
- udržanie škôl, škôlky
- podporu celoročne opakujúcich sa podujatí

Čo chceli dosiahnuť poslanci:
- dokončiť oplotenie cintorína
- vypracovanie územného plánu obce
- vybudovanie
detského
ihriska
pri
futbalovom ihrisku
- zriadene domu dôchodcov
- podporiť športové podujatia, vybudovať
kultúrny dom
- vyčistenie ramena Malého Dunaja
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S týchto plánov za štyri roky sa podarilo veľa vecí
uskutočniť. Plán postaviť kultúrny dom sa podarilo len
čiastočne uskutočniť. Ako vieme, mali sme plány so starou
školou, s novou školou, chceli sme postaviť spoločenský
dom vedľa ihriska z projektu zo štrukturálnych fondov.
Nakoniec sme postavili objekt „Pod prístreškom“
z vlastných financií. Tým sme vyriešili nedostatok
spoločenskej miestnosti aspoň na letné obdobie.
V zimnom období zatiaľ používame telocvičňu základnej
školy.
Vybudovanie kanalizačnej siete a ČOV-ky je
dlhodobá záležitosť. Momentálne hľadáme spoločné
riešenie s obcou Hurbanova Ves. Financovanie chceme
riešiť cez rôzne fondy.
Separovaný zber odpadu u nás funguje.
Separujeme plastové obaly, papier, sklo, elektrotechnický
odpad, akumulátory. Dvakrát ročne objednávame
veľkokapacitné kontajnery na jarné a jesenné upratovanie.
Separácia a zúžitkovanie biologicky rozložiteľného
odpadu ešte nie je úplne
vyriešená, zatiaľ sa zbiera na
dočasnú skládku, potom sa
odváža.
Územný plán obce sme
začali robiť ešte v roku 2003.
V roku 2006 sme podali
úspešný projekt na štrukturálne
fondy, získali sme 570 tisíc
korún
na
vypracovanie
územného
plánu
a plánu
hospodárskeho
a sociálneho
rozvoja obce. Tieto plány
dokončujeme teraz v novembri.
Školy, škôlka nám
pracujú, aj keď máme problémy s malým počtom žiakov.
V slovenskej základnej škole v ročníkoch 1.-4. máme 8
žiakov, v maďarskej základnej škole 12 žiakov. V škôlke
momentálne sa vychováva 13 škôlkárov. Aby sa ušetrili
financie, sme rozdelili kúrenie v škole a v škôlke, vymenili
sme osvetľovacie telesá.
Čo sa týka stálych, každoročných podujatí, sme
dodržali sľuby. Ešte sa nám podarilo aj naviac
zorganizovať akcie. Len keby záujem našich obyvateľov
bol väčší.
Cintorín sme ohradili aj z tretej strany, zadnú
stranu teraz robíme. Dúfam, že do zimy sa nám aj to
podarí.
Vybudovanie detského ihriska je naplánované
v ďalšom našom projekte. Klub dôchodcov by mohol
pracovať, miesto na to máme. Musí byť záujem aj zo
strany dôchodcov. Na silu robiť klubovú činnosť sa nedá.
Naše futbalové mužstvo postúpilo do vyššej
triedy. Bez podpory obce a obetavej práce niektorých
našich občanov, by to nebolo možné. Mali sme aj žiacke aj
dorastenecké mužstvo, ale pre nezáujem našej mládeže sa

nepodarilo ich udržať. Usporiadame pravidelné dní detí,
športové dni, stolnotenisový turnaj.
Vyčistiť rameno Malého Dunaja sa zatiaľ
nepodarilo. Voda je síce v koryte, ale netečie. Prebiehajú
jednania s Povodím Dunaja, ako riešiť tento problém. To,
čo je v ramene (smeti, odpad, špina) tam nanosili, napustili
naši občania. Odpratanie preto musí financovať obec.
V mieste „Alsó járó“ treba vybudovať priepust, lebo tam je
najvyššie miesto koryta ramena.
V roku 2003 sa nám podarilo nad rámec plánu
vymeniť osvetľovacie telesá na hlavnej ulici za úsporné.
Postavili sme asi 150 m chodníkov, predĺžili sme obecný
vodovod o 650 m. V ďalších rokoch sa vybudovalo 500 m
elektrickej siete. Vytvorili sme ďalšie stavebné parcely,
ktoré teraz predávame, spevnili sme cestu smerom na
Mlyn a vedľa Durayových. Predĺžili sme sieť verejného
rozhlasu, namontovali sme nové amplióny. Podarilo sa
vyriešiť odvod dážďovej vody na križovatke pri obchode.
Odvodnenie štátnej cesty na začiatku dediny sa tiež rieši,
zatiaľ to ešte nie je celkom dobre
vyriešené. Cestári nám sľúbili aj
zvýšenie asfaltu, aby odvodnenie
bolo dokonalé. Pri kostole sa
namontovali ochranné zvodidlá, aby
sa
zabránilo
preniknutiu
automobilov na chodníky a do
záhrad. Namontovali sme nové
dopravné
značky,
tým
sme
zjednosmernili
ulicu
vedľa
pohostinstva.
Bol
tu
veľmi
nebezpečný výjazd na štátnu cestu.
Podarilo sa nám vymeniť armatúry
v čerpacej stanici na pitnú vodu.
Máme prevádzkovateľa obecného
vodovodu, preto môžeme prevádzkovať náš vodovod sami,
tým určovať aj ceny pitnej vody. Na okolí už nikto nemá
takú nízku cenu vody ako my. Vymenili sme okná
a vstupné dvere na obecnom úrade, vymaľovali sme celý
obecný úrad, dom smútku, triedy v základnej škole.
V predchádzajúcom volebnom období sa podarilo
nad rámec vybaviť 180 000,- Sk na výmenu strechy
obecného úradu, 150 000,- Sk na predĺženie obecného
vodovodu, 50 000,- Sk na rekonštrukciu obecného
rozhlasu, 200 000,- Sk na rekonštrukciu ústredného
kúrenia základnej školy, zhruba 2,5 mil. korún na
odvodnenie štátnej cesty, 570 000,- Sk na vypracovanie
územného plánu a plánu hospodárskeho a sociálneho
rozvoja obce, 150 000,- Sk na výmenu okien na obecnom
úrade.
To všetko sa podarilo uskutočniť za veľmi dobrej
spolupráce medzi starostom a obecným zastupiteľstvom.
Všetci sme ťahali za spoločný povraz, aby naša obec
mohla napredovať, aby sa tu našim občanom žilo lepšie.
Či to stačilo, či to bolo veľa alebo málo, musia
hodnotiť naši voliči v komunálnych voľbách teraz 2.
decembra.
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V minulom čísle obecných
novín som uviedol, že sme podali
projekt zo štrukturálnych fondov
v hodnote 40,6 mil. Sk. Výberová
komisia nám z toho priznala iba 21,7
mil. Sk. V tejto sume je aj čiastka obce
v hodnote 5%, to jest 1,1 mil. Sk.
Vypísali sme verejnú súťaž, ktorá vyšla
vo vestníku verejného obstarávania. Na
súťaž sa prihlásila iba jedna firma,
s ponukou 32,2 mil. Sk. To znamená,
že obec by mala prefinancovať 11,6
mil. Sk. Samozrejme obec
takú finančnú čiastku nemá.
Podľa zákona obec môže
požiadať banky o úver vo
výške 60 % bežných príjmov.
V našom prípade to je z 5,1 mil. Sk 3,1
mil. Sk Z predaja pozemkov môžeme
získať ďalších 5 mil. Sk. Obec na účte
má momentálne 1,5 mil. Sk Spolu je to
9,6 mil. Sk. Stále by chýbali 2 mil. Sk
a obec by sa zadĺžila na 10 rokov. To
znamená, že by sme nemali na nič nové
peniaze.
Ako to funguje pri financovaní
zo štrukturálnych fondov? Ľudia
nepoznajú
systém
financovania
v takýchto prípadoch. Keď je uznaný
projekt, po podpísaní zmluvy do 24
mesiacov treba realizovať stavbu. Keď
sa stavba nedokončí kompletne
kolaudáciou na daný termín, treba
vrátiť peniaze. Počas stavby chodia
kontroly, kontrolujú, na čo sa peniaze
použili. Stavebná firma vykoná danú
prácu, vyfakturuje náklady obci. Vo
faktúre musia byť presne položky
podľa zmluvy. Obec presunie faktúru
so žiadosťou o úhradu na ministerstvo.
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miestnosťou pre rekreáciu a šport s
príslušnou
infraštruktúrou
(šatne,
toalety, sklady) a okolitý rekreačnošportový areál.
V budove sa bude nachádzať
vstup
s recepciou,
turistická
informačná kancelária, univerzálna
miestnosť pre rekreáciu a šport, WC,
šatne,
sprchy,
sklady
vonkajšieho
a vnútorného
náradia
a miestnosť
pre
vzduchotechniku. Turistická
informačná kancelária bude poskytovať
komplexné informácie o možnostiach
či
sú
cestovného ruchu v obci Hrubý Šúr a
presne
v regióne Podunajsko. Návštevník si tu
podľa harmonogramu, a keď
bude môcť prezrieť galériu fotografií
nie, tak prečo. Vykonané práce musí
tejto
lokality,
informovať
sa
podložiť fotodokumentáciou.
o možnostiach
spoločenského,
Samozrejme,
za
takých
športového
a kultúrneho
vyžitia
podmienok sme nemohli podpísať
i o ubytovacích
a reštauračných
zmluvu. Preto som požiadal o zmenu
službách v regióne. TIK bude tiež
stavby. Keby sme zmenšili budovu,
zabezpečovať tlač
propagačných
náklady by boli menšie, vedeli by sme
materiálov o obci a regióne a zabezpečí
ich dopasovať do našich možností.
ich distribúciu. Kancelária bude
Odpoveď z ministerstva bol záporný.
vybavená počítačom s prístupom na
Peniaze sme dostali na konkrétny
internet a telefónnou linkou, aby bolo
projekt, nie je možné ho dodatočne
poskytovanie informácii efektívnejšie.
zmeniť.
Najväčšiu časť budovy bude tvoriť
Po tomto som samozrejme
univerzálna miestnosť pre rekreáciu a
skúsil všetko možné aj nemožné,
šport, v ktorej bude opraviteľná
využil som všetky vplyvy. Výsledok
podlaha.
Pod
(odstrániteľnou)
bol taký, že som dostal radu, odstúpiť
parketovou podlahou, ktorá sa bude
od projektu a podať znova žiadosť na
využívať na stolný tenis (a ďalšie
iný, zmenený projekt. Po konzultácií
halové športy) budú 3 guľodromy na
s obecným zastupiteľstvom sme to aj
hru petangue. Projekt tak podporí už
urobili.
tradičný stolnotenisový pohár starostu
Bol vypracovaný nový projekt
a dá
priestor
i u nás
novému
s názvom
„Rekreačno-oddychový
atraktívnemu športu petangue, ktorý je
areál Hrubý Šúr“ v hodnote 33 mil.
finančne nenáročný a vhodný pre
Sk. Tento areál bude tvoriť budova
všetky vekové kategórie. Prípadne
s turistickou
informačnou
môže slúžiť aj na ubytovanie žiakov,
kanceláriou,
univerzálnou
alebo
športovcov.
Legenda:
V priestoroch
budovy
1. navrhované Stredisko cestovného ruchu a
budú
umiestnené
šatne,
rekreácie
sprchy
a
toalety
pre
2. prístupné chodníky a prechádzkové chodníky
návštevníkov
a
športovco
3. petangueové ihriská
v. Nakoľko momentálny
4. parková úprava a výsada zelene
stav šatní pre futbalistov
5. osvetlenie
je nevyhovujúci (pozri
6. sieť na volejbal, bedminton, hra na tráve
7. lavičky, stolíky, koše na smeti, stojan pre bicykle
časť 9. Východiskový
8. detské ihrisko
stav),
nová
budova
9. tribúna
poskytne
športovcom
10. rekonštrukcia oplotenia futb. ihriska
konečne
vhodné
11. basketbalový kôš, rekonštrukcia betónovej
a
dostatočne
plochy
reprezentatívne prostredie.
12. orientačná tabuľa
Miesto tu bude mať aj
13. cyklistické orientačné tabule lokálnych trás
sklad športových potrieb
14. parkovisko
a náradia
na
údržbu
15. odstránenie zatopených šatní a WC
Ministerstvo má tri mesiace na
preskúmanie faktúry, potom posiela
95% z fakturovanej čiastky na účet
obce. Obec do 5 dní musí uhradiť
faktúru firme aj s 5% z vlastného
rozpočtu. Do ďalších 15 dní obec musí
vykonať zúčtovanie voči ministerstvu.
Každé tri mesiace obec musí napísať
monitorovaciu prácu, kde presne
napíše, ktoré práce sa
vykonali,

Šúrsky spravodaj
budovy a okolitého priestranstva. Časť
budovy slúžiaca vonkajším aktivitám
(šatne, toalety a sklad) bude prístupná
aj zvonka, a uzamknutím ju bude
možné
oddeliť
od
priestorov.
V interiéri budovy sa bude taktiež
nachádzať prijímacia recepcia.
Celá výstavba a revitalizácia
areálu je koncipovaná ako veľmi
priateľská k životnému prostrediu.
Budú tu vybudované vonkajšie ihriská
na petangue, prírodné detské ihrisko
s drevenými
preliezačkami.
Na
existujúcu betónovú plochu sa vytýči
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basketbalový kôš na streetball. V zime
bude táto plocha slúžiť (po zaliatí
vodou) ako klzisko. Na celom
pozemku bude vykonaná parková
úprava, v ktorej sa uplatnia prvky
permakultúry. Vybudujú sa chodníčky,
osvetlenie areálu, osadia sa lavičky
a altánok pre posedenie, koše na
odpadky a orientačné tabule. Časť
zatrávnenej plochy môže slúžiť po
natiahnutí sieťky ako bedmintonové, či
volejbalové ihrisko, prípadne iných
loptových hier. Pre futbalových
priaznivcov, ktorí si radi pozrú

domáce, či medzinárodné futbalové
zápasy mládeže sa vybuduje malá
dvojradová tribúna s kapacitou 50
divákov.
Tento projekt sa podal
k termínu 30. júna 2006. Odvtedy
čakáme na vyhodnotenie. Samozrejme,
teraz sú zmeny na ministerstve,
nezasadala ešte výberová komisia,
všetko trvá dlhšie. Aj tak pevne verím,
že projekt je dobre vypracovaný a bude
úspešný.

Projekt „Vypracovanie územného plánu a plánu hospodárskeho
a sociálneho rozvoja obce Hrubý Šúr“
Vo februári tohto roku sme podali ďalší projekt na
štrukturálne fondy. Bol to projekt na „Vypracovanie územného
plánu a plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Hrubý
Šúr“. Tento projekt bol úspešný, podarilo sa získať grant
v hodnote 570 650,- Sk, z toho nenávratný finančný príspevok je
542 117,- Sk. Z týchto peňazí financujeme už začatý územný

plán obce, kde sú refundované doteraz vynaložené náklady
a celý plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce. Tieto
financie sú účelové, na nič iné sa nedajú použiť. Platia všetky
zásady ktoré som už popísal v predchádzajúcom článku. Tieto
plány sú nevyhnutné na ďalší rozvoj obce a pre ďalšie projekty
zo štrukturálnych fondov.

Výmena okien na obecnom úrade

Odvodnenie križovatky pri obchode

Na obecnom úrade boli staré drevené okná a nevkusné
tiež drevené dvere. Boli už presušené, krivé a už netesnia. Bolo
treba
ich
vymeniť
na
plastové, alebo
„Euro“
drevené. Tým
sa ušetrí aj
energia
na
vykurovanie.
Na jar tohto
roku
sme
požiadali
financie
od
ministerstva
financie na výmenu okien na obecnom úrade a následné
vymaľovanie obecného úradu. Žiadala sa suma 195 000,- Sk.
Priznali nám 150 000,- Sk. Tieto peniaze došli na účet, bolo
treba ich vyčerpať do konca roka. Požiadali sme tri firmy
o cenovú ponuku na výrobu a výmenu všetkých okien na
obecnom úrade, aj vchodových dverí. Najlepšiu cenovú ponuku
podala firma Čulík zo Senca. Bola to suma 152 000,- Sk.
Koncom leta sa podarilo plánovanú akciu aj zrealizovať. Na
zasadnutí obecného zastupiteľstva sa odsúhlasilo aj
vymaľovanie obecného úradu, lebo tie náklady sme boli nútený
hradiť z vlastných peňazí. Vymaľoval sa celí obecný úrad aj
klubové miestnosti. Preto sme boli v danom období „v bojových
podmienkach“, a možno sa nepodarilo aj niektoré stránky
vybaviť. Preto sa ospravedlňujeme občanom. Stálo to za to.
Máme pekný, obnovený obecný úrad. Strecha sa spravila minulý
rok, na budúci rok treba obnoviť aj vonkajšiu fasádu úradu.

Ako sme zbadali, v poslednom čase na križovatke pri
Bretkových po dažďoch a na jar stálo toľko vody, že aj poštárka
im odmietla poštu donášať bez čižiem. Na zasadnutí obecného
zastupiteľstva sa prešetroval daný problém. Navrhli sa rôzne
varianty riešenia. Drahšie, ale konečné riešenie je odviesť vodu
do dažďovej kanalizácie na druhej strane štátnej cesty II/503.
Keďže táto práca nie je taká jednoduchá, požiadali sme firmu,
ktorá má skúsenosti s takou prácou, aby zrealizovali odvodnenie
tejto križovatky. Pri výkopoch na križovatke sa našlo 12 káblov
telefónneho vedenia a plynová rúra. Našťastie ani jedno sa
nepodarilo porušiť. Ďalší problém bol prevŕtať štátnu cestu.
Niektoré firmy, keď uvideli to množstvo káblov, sa zriekli
vykonávania prác. Nakoniec sa jedna ujala, že pretlačí 80
milimetrovú dieru, ale pod cestou sa im pokazil stroj. Za tri dni
sa im podarilo ho vybrať. Potom ho 3 týždne opravovali. Preto
bola krajnica tak dlho rozkopaná. Nakoniec sa podarilo cestu
pretlačiť, nájsť
ďalšiu firmu,
ktorá zväčšila
dieru na 150
mm. Uložili sa
rúry, posadili sa
odvodňovacie
šachty.
Celá
práca vyšla na
66 000,Sk.
Máme istotu, že
na
tejto
križovatke
problém s vodou už nikdy nebude a je možnosť odvodniť aj celú
Družstevnú ulicu cez túto odvodňovaciu šachtu.

Šúrsky spravodaj
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Krónika
Už sú tu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kamaraški Plamen
Rablanský Chris Robert
Pušecová Lucia
Fibinger Matúš
Juričeková Yvette
Lovašová Nikoletta
Englárt Tomáš
Kiššová Tünde

27. 2. 2006
22. 7. 2006
25. 7. 2006
15. 8. 2006
16. 8. 2006
6. 10. 2006
10. 10. 2006
24. 10. 2006

Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Galanta
Bratislava
Galanta

Všetci Vám lásku želáme a zdravie plný dom. Nech život plynie v šťastí, stane sa krásnym snom.

Uzavreli manželstvo:
1. Matus Szabolcs a Jánosovitsová Lucia
2. Juriček Silvester a Rablanská Edita
3. Ferenci Marek a Karkesová Andrea

28. 1. 2006 Tureň
18. 3. 2006 Senec
23. 9. 2006 Senec

Tisíc kvetov na lúke rastie, nech každý prinesie Vám radosť a šťastie!

Eltávoztak:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kása István
Andrássy József
Szakáll Ilona
Olgyai József
Kevezsda Julianna
Karácsony Ágnes
Kiss László
Schiffer Mária

2006. 2. 4-én 70 évesen
2006. 3. 5-én 78 évesen
2006. 4. 29-én 71 évesen
2006. 6. 13-án 67 évesen
2006. 6. 20-án 69 évesen
2006. 8. 13-án 83 évesen
2006. 8. 28-án 76 évesen
2006. 9. 3-án 48 évesen

Az emberek érkeznek és távoznak, megszületnek és meghalnak, s számunkra megmarad csupán az
emlékezés.

Egy kis statisztika
Férfi
Községünk lakosainak száma 2006 októberében 644 fő .................. 318
A 60 év fölötti lakosok száma 132 .................................................. 56
A 70 év fölöttiek 68-an vannak ....................................................... 26
A 75 év fölöttiek 41-en .................................................................. 16
A 80 év fölöttiek 21-en ................................................................... 9
A 85 év fölöttiek 5-en ..................................................................... 2
Fiataljaink 20 éves korig – 166 személy.......................................... 86
Legidősebb lakosunk 1914-ben született, őt követik ketten 1920-ból.

nő
326
76
42
25
12
3
80
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Parlamenti választások 2006
Ez évben is voltak választások, mégpedig a
Szlovák Nemzeti Tanács képviselőit választottuk
meg. Nálunk, Hegysúron az MKP tartott nagyszabású
kampánygyűlést.
Megjelent
Duray
Rezső, az MKP járási
elnöke,
megyei
képviselő,
Miklós
László,
környezetvédelmi
miniszter,
Sárközy
Klára,
parlamenti
képviselő, Pomichal
István
Pozsony
megyei
képviselő,
továbbá
Neszméri
Tünde és Vojtek
László
képviselőjelöltek. A
vendégek közt volt
Vidra László, Nagyborsa polgármestere. A jelöltek
elmondták, mit szeretnének elérni, mint parlamenti
képviselők. A gyűlés kb. száz résztvevőjét
kampánygulyással, frissítővel, jó borocskával

vendégelték
meg
a
szenci
járási
MKP
képviselőjelöltek.
Hegysúron 511 választópolgárból 345-en
szavaztak, ami 67,51
%.
A szavazatok
aránya: SMK – MKP:
283 szavazat (82,5 %),
SDKÚ: 28 szavazat (8
%), SMER: 9 szavazat
(2,6 %), KDH: 8
szavazat (2,3 %), KSS:
6 szavazat (1,7 %),
HZDS: 2 szavazat (0,6
%), SF: 2 szavazat (0,6
%), SNS: 2 szavazat
(0,6 %), Misia 21: 1
szavazat (0,3 %). Az
MKP
képviselőjelöltjeire
leadott
preferenciaszavazatok
száma községünkben: Bugár B. 236, Csáky P. 111, Bárdos
Gy. 148, Duray M. 42, Szigeti L. 38, Simon ZS. 33,
Sárközy K. 16, Gyurovszky L. 15, Miklós L. 18, Pomichal
I. 41, Hamerlik R. 13, Galambos R. 12, Vojtek L. 7,
Neszméri T. 14,

Helyhatósági választások 2006 – szavazási útmutató
2006. december 2-án
lesznek
Szlovákiában
a
helyhatósági választások, ami azt
jelenti, hogy megválasztjuk a
helyi képviselő-testület tagjait és
a
község
polgármesterét.
Felmerülhet a kérdés, hogyan is
szavazzunk.
Minden választópolgár,
aki bemegy a szavazóhelyiségbe
– nálunk a községháza melletti
esketőterembe
–
a
szavazóbizottságtól kap egy üres
borítékot, két szavazólapot,
melyek mintái az alábbiakban
láthatók. Ezekkel elvonul a
paraván mögé. A szavazólapon,
amelyen a képviselőjelöltek
nevei
találhatók,
a
képviselőjelöltek neve előtt

bekarikáz hét számot. Hetet vagy
kevesebbet. Többet nem lehet.
A másik szavazólapon a
polgármesterjelöltekre szavazhat.
Itt a két név közül az egyik előtt
lévő számot kell bekarikázni.
Csakis egyet. A két szavazólapot
beleteszi az üres borítékba, a
borítékot
bedobja
a
szavazóurnába. Aki nem tud
eljönni szavazni, kérheti a mozgó
szavazóurnát a 45 903 125-ös
telefonszámon. A bizottság két
tagja kiviszi hozzá a mozgóurnát.
Ugyanúgy szavazhat, mint a
szavazóhelyiségben.
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HLASOVACÍ LÍSTOK

HLASOVACÍ LÍSTOK

pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva

pre voľby starostu obce

v Hrubom Šúri

v Hrubom Šúri

2. decembra 2006

2. decembra 2006

Volebný obvod č.1
Vo volebnom obvode sa volí 7 poslancov.
Kandidáti:
1. Emília Ajpeková, 33 rokov, asistentka plánovania, SMK – MKP
2. Július Botló, 43 rokov, elektrikár, SMK – MKP
3. Róbert Botló, 38 rokov, vodič, SZS
4. Marek Budaj, Mgr. 31 rokov, numizmatik, SMK – MKP
5. Jaroslav Frčo, 57 rokov, roľník, SZS
6. Barnabáš Hamerlík, Mgr. 34 rokov, pedagóg, SMK – MKP
7. Alžbeta Jarošová, 43 rokov, samostatný inšpektor PO, nezávislý kandidát
8. Barbora Jasenovcová, JUDr. 50 rokov, advokátka, KDH
9. Ľudovít Jasenovec, 51 rokov, podnikateľ, KDH
10. Ladislav Kiss, 31 rokov, výčapník, SZS
11. Peter Kiss, 31 rokov, zamestnanec, SZS
12. Štefan Kiss, Ing. 64 rokov, dôchodca, SZS
13. Daniel Lovas, 29 rokov, vodič, SZS
14. Róbert Rablanský, 38 rokov, živnostník, SZS
15. Alžbeta Szalayová, 53 rokov, administratívna pracovníčka, SMK – MKP
16. Csaba Takács, 33 rokov, elektormechanik, SMK – MKP
17. Attila Varga, 37 rokov, štátny zamestnanec, nezávislý kandidát
18. Sylvia Vargová, Mgr. 35 rokov, pedagóg, nezávislý kandidát

Kandidáti:
1. Ladislav Gujber, Ing., 48 rokov, strojný inžinier, Strana maďarskej
koalície – Magyar Koalíció Pártja
2. Irena Nagyová, 38 rokov, úradníčka, nezávislý kandidát

Šúrsky spravodaj
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Fizetett hirdetés!
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Platený oznam!

Szavazzon a Magyar
Koalíció Pártjának
jelöltjeire!
Községünkben a Magyar Koalíció Pártja a következő
jelölteket indítja:
Önkormányzati képviselőknek:
19. Ajpek Emília, született Figura, 33 éves, asszisztens
20. Botló Gyula, 43 éves, villanyszerelő
21. Budaj Marek, Mgr. 31 éves, numizmatikus
22. Hamerlík, Barnabás, Mgr. 34 éves, pedagógus
23. Szalay Erzsébet, született Figura, 53 éves, irodai
munkaerő
24. Takács Csaba, 33 éves, elektrotechnikus
Polgármesternek:
Gujber László, mérnök, 48 éves
Mit szeretnénk elérni?
1. Megtartani iskoláinkat
2. Támogatni az ifjúsági csoportok működését –
cserkészet, klub
3. Érdeklődés esetén új csoportok megnyitását – nyelv,
érdekkörök, szakkörök
4. Gondoskodni az idősebb és szociálisan rászoruló
polgárainkról
5. Felújítani falunk járdáit
6. Megoldani falunk szennyvízelvezetését és a
szennyvíztisztítást
7. Megoldani a főút esővíz-elvezetését
8. Felépíteni a kultúrházat
9. Megoldani a futballpálya melletti öltözők problémáját
10. Utakat, járdákat kiépíteni a temetőben
11. Biztosítani a temető kivilágítását az ünnepek alatt
12. Kitisztítani a Kis-Duna mellékágának medrét –
bebiztosítani a víz folyását a futballpálya mellett
13. A Kis-Duna mellékágát turisztikai érdekességgé
alakítani, atraktívvá tenni a látogatók számára, s
fellendíteni ezzel a turizmust falunkban
14. Rendezni a Kövecses területét – park, fák
15. Hasznosítani az öreg iskola épületét – felújítás,
öregotthon, eladás
16. Rendbehozni, sétáló- és pihenőhellyé alakítani a súri
erdőt
17. Ezen célok elérésére európai uniós támogatásokra
pályázni

Hirdetés
A hegysúri községháza adminisztratív munkaerőt
keres 2007. január elsejétől részmunkaidőre, 2007. július
elsejétől teljes munkaidőre.

Voľte kandidátov
Strany maďarskej
koalície!
Strana maďarskej koalície v Hrubom Šúri nominuje
nasledujúcich kandidátov:
Za poslancov obecného zastupiteľstva:
1. Emília Ajpeková, 33 rokov, asistentka plánovania
2. Július Botló, 43 rokov, elektrikár
3. Marek Budaj, Mgr. 31 rokov, numizmatik
4. Barnabáš Hamerlík, Mgr. 34 rokov, pedagóg
5. Alžbeta Szalayová, 53 rokov, administratívna
pracovníčka
6. Csaba Takács, 33 rokov, elektromechanik
Za starostu obce:
Ladislav Gujber, Ing., 48 rokov, strojný inžinier
Naše ciele:
1. Zachovať naše školy
2. Podporovať činnosť mládežníckych skupín
3. V prípade záujmu otvorenie ďalších krúžkov –
jazykové, odborné
4. Podporovať sociálne slabších a dôchodcov
5. Obnoviť chodníky a cesty v obci
6. Odkanalizovať obec, vybudovať čističku odpadových
vôd
7. Vyriešiť odvodnenie hlavnej cesty v obci
8. Zabezpečiť vhodnú miestnosť pre spoločenské účely
9. Vyriešiť problém šatní pri futbalovom ihrisku
10. Vybudovať chodníky a cesty v cintoríne
11. Vyriešiť osvetlenie cintorína cez sviatky
12. Vyčistiť rameno Malého Dunaja, zabezpečiť odtok
vody pri futbalovom ihrisku
13. Revitalizovať rameno Malého Dunaja, zatraktívniť
pre turistov
14. Zúžitkovať priestor „Kövecses“ – park, výsadba
stromov
15. Zúžitkovať priestory starej školy – rekonštrukcia,
dom dôchodcov, predaj
16. Vyčistiť šúrske lesy, upraviť pre oddych
a prechádzku
17. Podávať projekty na Európske fondy na zabezpečenie
finančných prostriedkov na dosiahnutie týchto cieľov

Feltételek: Teljes középfokú végzettség, a magyar és a
szlovák nyelv tökéletes ismerete, számítógépes
alapismeretek, könyvelési alapismeretek. Fizetés az
érvényben levő szabályok szerint, személyi pótlék a
teljesítmény alapján. Érdeklődni lehet a hegysúri
községházán 2006. december 31-ig.

Látogassanak el honlapunkra: www.hruby-sur.sk.
Navštívte našu webovú stránku: www.hruby-sur.sk.
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Ko nc e rth é tvége
2006. június 1617-én és 18-án
háromnapos
koncerthétvége
zajlott
Nagyfödémesen,
Hegysúron és Egyházfán.
„Jézus, én Téged
választottalak” hangzott
fel 2006. június 17-én
Hegysúron a Súri Vigadó
színpadán hat énekkar
tolmácsolásában.
Az
énekkarok
tagjai
Budapestről,
Egyházfáról,
Félből,
Somorjáról, Szencről és
Zoncról
érkeztek.
Fellépésüket az egyházfai, a féli és a somorjai énekkarok
lánytagjainak focimérkőzése előzte meg. A szereplők
án,

erőnlétéről a lelkes szervezők gondoskodtak
cigánypecsenye és gulyás formájában.
A hat énekkar közös fellépése felejthetetlen
élményt nyújtott minden jelenlévő számára.

A h elyi M KP - alap s zerve ze t él et éből
2006. 2. 8.
– A Szenci
Művelődési
Központ
mozitermében megtekintettük Kertész Imre Sorstalanság című
filmjét. A történet alapjául szolgáló, 2003-ban irodalmi Nobel-díjjal
kitüntetett regény Kertész Imre életművének legfontosabb darabja.
A Magyarországon példa nélküli, csaknem kétmilliárd forintos
költségvetéssel készült film a nemzetközi és a magyar mozivilág
legjobbjait egyesíti.
2006. 2. 19.
– Fánkkóstoló teadélután Hegysúron.
Felléptek a helyi magyar tanítási nyelvű alapiskola diákjai, akik
a Tompa Mihály Országos Szavalóverseny járási fordulóján

képviselték iskolánkat. A rendezvényen több mint félszázan vettek
részt. Vendégünk volt Duray Rezső és Pomichal István is. Több
mint húszféle fánk, sütemény és pogácsa várta a résztvevőket.
A rendezvény az MKP helyi alapszervezetének évzáró ülésével ért
véget.

2006. 3. 15.
– Megemlékezés az
1848-as magyar szabadságharcról a helyi
alapiskolában kultúrműsor keretében, majd a
pozsonyi
Petőfi-szobornál.
A
szenci
kultúrházban megtekinthettük a Dankó Pista c.
színdarabot.
2006. 4. 30.
–
Az
MKP
hagyományos bálja Félben.
2006. 4. 7. – A Csárdáskirálynő a pozsonyi
Istropolisban.
2006. 5. 8. – Gül Baba –
operett három felvonásban
Szencen a révkomáromi
Teátrum Színházi Társulás
előadásában.
2006. 5. 27. – Cintányéros
cudar világ – válogatás
Huszka Jenő és Kálmán Imre
legismertebb operettjeiből az
érsekújvári
operettkvartett
előadásában.
2006. 8. 19.
– Szent István-nap a féli
sportpályán – A Megfeszített c. rockopera
megtekintése.
2006. 10. 6–2006. 11. 18.
–
A
XXXVII. Szenczi Molnár Albert Napok egyes
rendezvényein való részvétel.
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A hegysúri Szentháromság-káplona történetéből
Bizonyára kevesen tudják, hogy falunknak már
csaknem 160 éve van temploma. Arra viszont még sokan
emlékeznek, hogy a mai helyén (a falu közepén, a Szencet
Somorjával összekötő úttól 40 méternyire) egy kisebb, régi
kápolna állt. Az idősebbekben még biztos elevenen él, hogyan
jártak oda misére. A következőkben – a teljesség igénye nélkül –
felidézzük, milyen is volt ez a régi kápolna, kiknek
köszönhetően épült, mikor bontották le, hogyan épült az új
kápolna és még sok más érdekességet.
A régi kápolna 1847-ben épült az akkori bíró,
Karácsony István, valamint az ülnökök Fekete István, Andrássy
József, Andrássy Mihály, Andrássy Jónás, Andrássy Péter és
Kiss János irányításával. A kápolnát Szentháromság vasárnapján
szentelték fel – ezért tartjuk falunkban a búcsút Szentháromság
ünnepén. A templom mögötti kert temetőként működött. Ide
temetkeztek egészen 1876-ig. Falunkat az elmúlt századok során
nem kerülték el a természeti katasztrófák, háborúk sem. 1873-től
1876-ig kolerajárvány pusztított községünkben. Nem volt olyan
ház, ahol ne halt volna meg senki e szörnyű kórban. Falunk népe
megfogadta, hogy ünnepként fogja számon tartani azt a napot,
amikor a járvány véget ér: azontúl minden évben hálaadó
szentmisével emlékezik meg a történtekről. 1876. november 21én és utána a járvány már egy áldozatot sem követelt. Elődeink
iránti tiszteletből erről a napról fogadalmi ünnepként
emlékezünk meg, és mind a mai napig hűen megtartjuk. A
járvány megszűnésével a kápolna körüli temetőbe többé nem
temetkeztek, lezárták. Ekkor nyitották meg a mai napig is
használt temetőt.
A régi kápolna klasszicista stílusban épült téglából,
kétoldalt ablakokkal. Az oltáron a Szentháromság képe volt
látható. Az első világháború alatt 1917-ben a kápolna harangját
elvitték, beolvasztották fegyvernek, így a kápolna hosszú ideig
harang nélkül maradt.
Majd 1930-ban Katona
Máté
helyi
lakos
adományozott egyet a
kápolnának. A falu népe
nagy örömmel készült a
harang
felszentelésére.
Virágokkal
díszített
szekéren
vitték
a
kápolnáig, a torony alá,
ahol
felszentelték
és
felhúzták a toronyba. Ez a
harang – kisharang – a
mai napig szolgálja falunk
népét: az élőket hívogatja,
a megholtakat siratja.
A kápolnát 1960ban modernizálták, a hajórészt megnagyobbították. A felújított
részben két sor fapad volt. A falat a szentek képei díszítették. Az
épületen 1966-tól fokozatosan repedések keletkeztek, melyek az
egész épületre kiterjedtek. Az épületet ezért 1968 márciusában
statikai vizsgálatnak vetették alá, melynek alapján a kápolna
lebontását ajánlották. Geológiai vizsgálatok után jóváhagyták
egy új kápolna építését. Így került sor 1968 tavaszán-nyarán a
kápolna lebontására. A lebontott kápolna helyén 1968
szeptemberében lerakták az új kápolna alapjait. A szervezési
munkák Molnár Boldizsár, Lukácsovics Ferenc, Karácsony

Elemér és Méry Szilveszter vezetésével zajlottak. A templom
építését és az összes ebből
adódó munkát a falu lakosai
végezték.
A
templom
építését
mindenki
szívügyének
tekintette.
Segített
öreg,
fiatal,
asszonyok, gyerekek, sőt
nemcsak a katolikusok,
hanem a reformátusok is
kivették
részüket
a
munkából.
A
kápolna
harangja ezért szól minden
falubeliért. A falu népe
nemcsak sok munkát, hanem
anyagiakat is áldozott a jó
ügy érdekében. Mindenki
lehetőségeihez mérten segített. Az új templomot 1973-ban,
Szentháromság vasárnapján szentelte fel Cséfalvay Béla
plébános.
A templomba belépőt a következő felirat fogadta: Az
Atya, Fiú, Szentlélek nevében! (A felirat az ide festéskor a
hivatalos formához igazodott, ma már ezt olvashatjuk: Az Atya, a
Fiú és a Szentlélek nevében.) A templom festését teljes
egészében szintén helyi lakosok végezték, mégpedig Schiffer
Gyula és Bozsik Gyula. A felirat Lukácsovics Julianna keze
munkája volt. Falait a keresztút állomásai díszítik. Elöl három
szobor található benne: a Szűzanya a gyermek Jézussal, Jézus
Szíve és a Szentháromság.
Ezek a szobrok hársfából
készültek Česká Lipán. A
templom
falait
díszítő
stációkat,
templomunk
nagyharangját és a karzaton
helyet foglaló harmóniumot
Szlezák Szilveszter atyának,
falunk
szülöttének
köszönhetjük.
A
képek
keretei és a rajtuk lévő
kereszt szintén a helyiek
ügyességét dicséri.
A kápolna előtt
kőkereszt áll, melyből a
Szűzanya szobrát a gyermek
Az ellopott Mária-szobor
Jézussal a közelmúltban
ellopták. Azóta egy új Mária-szobor került a helyére, melyet – a
szomorú tapasztalatok miatt – védőrács vesz körül. A kereszten
az alábbi felirat áll:
A teljes szent
Háromság egy Isten
dicsőülésére és a
kereszténység
megsegítésének
emlékére.

Emeltették
Karácsony János
És neje szül.
Mészáros Karolin
hegysúri lakosok
Maszárik Viktor
plébánoskodása idejében
1925-ben.
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A hegysúri hívek ezentúl megújult házában dicsérik az Urat
Az emelkedő gázárak miatt
a
hegysúri
Szentháromságtemplomban is szükség van
különböző
megtakarítási
intézkedésekre. Az idén tavasszal a

Az ablakok augusztus 20ára elkészültek. Augusztus 21-én
este a hívek segítségével sikerült
kiüríteni a templomot és felállítani a
padsorokat a templom közepébe. A
terepet tehát átvehették
a
mesteremberek.
Leszerelték a régi
vasablakokat,
beigazították az újakat,
és
Ágh
István
vezetésével elvégezték
a
kőművesmunkát.
Nem nehéz elképzelni,
hogy az ilyen újítások
még mennyi mindennel
járnak együtt (festés,
rendrakás, takarítás).
Mivel
már
égető
A templom az ablakcsere előtt
szükség volt az egész
épület kifestésére is, s a
helyi egyháztanácsnak az az ötlete
templom úgyis ki volt ürítve, a
támadt, hogy sok energiát lehetne
tanács úgy gondolta, hogy kár lenne
megtakarítani, ha a régi, elavult
elszalasztani ezt a kínálkozó
ablakok helyére új műanyag vagy
alkalmat. A festéssel Farkas Istvánt
faablakok kerülnének. Az ötletet
bíztuk meg. A feliratot Molnár
tettek követték. A plébános úrral
Dalibor újította fel, az elektromos
való tanácskozás után az a döntés
szerelési
munkálatokat
pedig
született, hogy még a nyár
folyamán kell belevágni a
munkába, amíg az időjárás is
kedvező. Végül fából készült
ablakokat választottunk, a
templomhoz ugyanis ezek
illenek a legjobban. Több
ilyen ablakok készítésével
foglalkozó
céget
is
megszólítottunk.
A
legmegfelelőbb
ajánlatot
közülük
a
hegysúri
Nordmanntól kaptuk. Mivel
anyagi lehetőségeink szűkösek
voltak, úgy döntöttünk, hogy
…és után
gyűjtést szervezünk a hiányzó
összeg pótlására. Az egyházfai
Takács Csaba végezte.
plébánia mellett működő gazdasági
Amíg a templom zárva volt,
tanáccsal megegyeztünk abban,
a szentmiséket a Súri Vigadóban
hogy a plébánia fenntartására
tartotta a plébános úr. Ez a kis
rendezett havi gyűjtés hegysúri
változatosság senkit sem zavart, sőt
bevételét a nyár folyamán a helyi
az idő is nekünk kedvezett.
templomra fordítjuk.

A templom takarítására
brigádot szerveztünk szeptember
elsejére, péntekre. Össze is jöttek a
hívek szép számban. A rendrakás és
a takarítás a sok szorgos kéznek
olyan jól sikerült, hogy az esti
szentmisét Róbert atya már a
templomban tarthatta meg. A főként
asszonyokból álló lelkes csapatnak
még
a
két
nehéz
padsor
visszafektetése sem okozott gondot.
A hegysúri egyháztanács ezúton
mond
hálás
köszönetet
mindazoknak, akik hozzájárultak a
munkálatok elvégzéséhez. A jó
Isten
áldja
meg
őket
segítőkészségükért!
Most pedig térjünk át a
számokra! Az ablakok elkészítése
és kicserélése 133 995 koronába, a
festés pedig 40 000 koronába
került. Ez összesen 173 995 korona.
A templom számláján 124 891
korona volt. A szokásos havi
gyűjtésből a plébánia működésére,
ami Hegysúron maradt, 9 381
korona jött össze. A hegysúri hívek
adakozásának
48 000
koronát
köszönhetünk. A búcsúi ofera
bevételét, ami 4 000 koronát
jelent, a plébános úr szintén az
ablakokra ajándékozta. A
Remény-előfizetők és a Mi
újság? szerkesztősége 1 0001 000 koronát adományoztak.
A régi vas ablakrámákért 720
koronát kaptunk. A bevételek
összesen 188 992 koronát
tettek ki. Maradt 14 997
korona.
A
hegysúri
egyháztanács köszöni minden
adakozónak a hozzájárulását.
Az
Isten
fizesse
meg
nagylelkűségüket!
Kívánjuk minden kedves
hegysúri hívőnek, hogy megújult
házában az ehhez illő megújult
lélekkel dicsérhesse az Urat.
-gujber-
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– Cserkészet

Hosszú idő után úgy
döntöttünk,
hogy
megpróbáljuk
újból
beindítani a cserkészetet
Súron. Ennek előzményei is
voltak, mégpedig az, hogy
részt
vettem
egy
őrsvezetőképző táborban a
múlt nyáron. Senki se
higgye, hogy én vagyok a
nagy kezdeményező!☺ Az
ötletet Egyházfáról kaptam,
na meg persze sok segítséget
is.
Tehát mi, súriak az
egyházfai 11. számú Szent Imre
cserkészcsapat tagjai vagyunk. A
csapat ez évben is megszervezte
nyári táborát, most Balatonlellén.
Minket is elhívtak. Én személy
szerint nagyon örültem ennek a
tábornak, mivel valamikor régen,
még Paxy atya idején minden évben
megjártam Balatonlellét. A tábor
július 21-től 29-ig tartott. Valójában
ekkor szedtem össze a cserkészet
iránt érdeklődő gyerekeket a
faluban. A tábor nagyon tetszett
mindenkinek. Nagyon változatos
volt a program: sátorépítés, tanulás,
túra,
népdaléneklés,
játék,
fafaragás, néptánc, vizsga és hát

persze fürdés. Minden este volt
tábortűz is, ahol minden őrs rövid
előadással
szórakoztatta
a
többieket. A tábor fénypontja az
István a király c. rockopera volt.
Egy másik, egyeseknek még

„fényesebb pont” az avatás volt.
Hat súri kiscserkészt avattunk fel.
A tábor után hetente
cserkészgyűlésünk volt, énekeltünk,
játszottunk.
Augusztus közepén
megtudtuk,
hogy
részt vehetünk mi,
súriak
is
az
Országos
Akadályversenyen
és
Métabajnokságon.
Természetesen
a
gyerekek
nagy
része még életében
nem métázott (én is
csak egyszer). Így
hát
megkezdtük az edzést.
Persze
az
akadályversenyre
is
kellett készülni. Itt a
téma cserkésztudás és
az olimpiák története
volt. Körülbelül két
hetünk
volt
a
felkészülésre, ami nem
túl sok. Szeptember 14én el is mentünk a
versenyre. Estére oda is
értünk – begyakoroltuk a sötétben
történő sátorépítést.☺ Másnap volt
az akadályverseny. A kisebbeknek
15 km-t kellett megtenniük 7 óra
alatt,
miközben
különböző
feladatokat oldottak meg. Például:

Súron
különféle tesztek a magyar
Nobel-díjasokról, festmény- és
zenefelismerés,
autóhúzás,
evezés az Ipolyon (mivel
Leléden voltunk az Ipoly
mellet). A kedvenc állomásom
a hordágyazás volt, mivel ott
mi voltunk a „felügyelők”
Ervinnel.
A szombat a métáé
volt! 7 kis- és 13 nagycsapat
mérte össze erejét métában.
Kemény küzdelmek folytak a
továbbjutásért.
Végül
kiscsapatunk a 4. helyen
végzett, ami szerintem fantasztikus
eredmény! Büszkék lehetünk rájuk.
Szerintem nagyon élvezték
ezt a hétvégét a gyerekek, és ez a

lényeg. Együtt táboroztunk kb. 250
cserkésszel, ez magában egy
élmény.
Végezetül a súri őrs tagjai:
Baráth Márk, Bors Marianna,
Gujber Gabika, Kiss Timi, Schubert
Dominika, Szakáll Andrea, Szakáll
Mónika, Szakáll Tibi. Igaz, közülük
ketten még nincsenek felavatva, de
ami késik, az nem múlik! Most
lelkesen készülnek minden egyes
cserkészgyűlésre, melyeket én
tartok, az őrsvezetőjük és Zsuzsa, a
segédőrsvezető.☺ Persze Takács
Csabát se hagyhatom ki az őrsből.

Gujber Mónika
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A 2. és a 3. évfolyam műhelyéből –
Hagyományőrzés
Iskolánk az irodalmi kör keretén belül sokat
foglalkozik a hagyományőrzés fogalmával. Az egyes
foglalkozásokon felidézzük az elődeink népszokásait,
amelyeket szívesen hallgatják tanulóink. Többek
között sokat beszélünk az októberi szüretelés
hónapjáról.
Több
szüretkezdő nap is ismert,
pl. Ferenc, Teréz, Orsolya
vagy Simon-Júdás napja.
A
szüreti
szokások
a szőlőszedés
végéhez
kapcsolhatóak.
Megjutalmazzák azokat,
akik a legtöbbet szedték.
Bálokat,
felvonulásokat
rendeztek. A felvonulások
érdekessége volt a bognártánc vagy kádártánc. Ilyen
felvonulást a szomszéd város, Bazin is rendez évente.
A tollfosztás, a kukoricafosztás ideje is
a hosszú téli estékre esik. Nemrégiben igazi társas
munka volt. Meghívták a rokonokat, ismerősöket,
szomszédokat.
Ilyenkor
a hazahordott
kukoricacsöveket megfosztották a levelétől. Majd ezt
a segítséget viszonozták a meghívottak. A munka
után áldomás, mulatozás következett. Emlékszem,
hogy az a fosztó, aki először talált piros
kukoricacsövet elmehetett aludni, ha lány volt, akkor
jövőre esküvő várt rá.
Már hagyomány, hogy mi is az ősz derekán
megrendezzük
a
„Tökparádé“
elnevezésű
rendezvényt a helyi óvodával és a szlovák iskolával
a gyerekek által gyűjtött termések kiállításával. Idén
tovább bővítettük rendezvényünket, Kiss István
mérnök jóvoltából tárgyi jutalmat kaptak azok
a tanulók, akik a legnagyobb és legsúlyosabb tököt
termesztették ki. Természetesen valamennyi diák
részesült ajándékban, melyet a helyi községi
hivataltól kaptak.
Bevezetésként őszi hangulatú műsort adnak
elő gyermekeink, majd megtekintjük a félelmetes
töklámpásokat. Utána kihirdetjük a „Maxitök“verseny győzteseit. Idén a legnagyobb tököt
a következő 3 tanuló termesztette ki:
1. hely:
AJPEK Filip 3. évf. (magy. tan.
nyelvű alapiskola)

2.
hely:
HORVÁTH
Viktória 1. évf. (základná
škola slov.)
3. hely: AJPEK Vivien 3. évf. (magyar tan. nyelvű
alapiskola)
A találkozás
kötetlen
szórakozással
folytatódott, sikerült elmélyíteni a szülő-tanító-tanuló
kapcsolatot, így kicsik-nagyok gazdag élménnyel
térhettek haza.
A következő vers Ajpek Vivien előadásában
hangzott el:

Tökparádé
Itt a tökmag, figyelem, egykettőre elvetem.
Öntözgetem, oltalmazom, s aztán a sok virág mögött,
híznak már a turbán tökök.
Akkorára nőnek meg, mint a.... mint a...
fejetek. S ha nagyobbak, mint a sült tök, szék helyett
a tökre ültök. Tök az asztal és az ebéd, tök tányérban
tökfőzelék. Tök kerül a hintalóra, tökkel üt az

ingaóra.
Télen, ha a tök már szárad, kiszedem
a magocskákat, megpirítva tűzhelylapon, s fogam
között ropogtatom, így ni!... Ha-jaj, hol az eszem?
Hogyan lesz a tökmagból tök, ha a magot most
megeszem?
Szerencsére magvetésre marad öt-hat turbán
tökmag, gondozom majd: úgy talán-tán nem megy
tönkre tökpalántám.
Ruman István igazgató-tanító
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Az én tanító bácsim

Az én tanító bácsim

Amikor először beléptem az iskola falai közé, a tanító
bácsit láttam meg először. Éreztem, hogy ő egy ügyes tanító bácsi.
Majd később igazán megszerettem a tantárgyakat. Ügyesen
tanultam, csupa egyest kaptam. Megtanított engem írni, olvasni,
számolni és az igazán fontos tanulmányokra. Sokat voltunk vele az
iskolából kirándulni, csupa csodálatos élményt fedeztem fel.
Őszinte és kedves. Mindig segít a tanulásban. A sok
élményt neki is köszönhetem. Ha valaki bajba jut, segít rajta. Ha
valamit nem értünk meg, segít nekünk.
Megtanított végigbetűzgetni az ábécét, ami nagyon fontos
tudomány.
Ő egy igazi tanító bácsi, elfogadnám másik apukámnak.

Az én tanító bácsim magas termetű,
sovány testalkatú, őszes hajú és kissé pocakos. Az
órákat mindig pontosan kezdi meg. Nem tűri
a figyelmetlenséget és a fegyelmezetlenséget.
Mindig
nagy
türelemmel
magyarázza
a tananyagot. Cserébe elvárja az odafigyelést és
a szorgalmat. Az én tanító bácsim nagyon szereti
a hivatását, hiszen már több mint 40 éve oktatja
a diákokat sikerrel. Én is szeretem az óráit, mert
mindig mindent megmagyaráz, ha kell, többször
is.
Ezért a türelméért tiszteletet érdemel.

Baricza Vivien 2. oszt. tanuló

Ajpek Vivien 3. oszt. tanuló

Nagy Alajos:
Zemiansko-Olčanská melódia (pochod)
Nemesócsai dallam (induló)

Nemesócsai dallam
1. Nemesócsai utcák hosszát járom.
A kedvesem sehol sem találom.
Refr. //: Virág van a kezemben. Szerelem a
szívemben. De őt sehol sem találom.://

2. Nemesócsai vasútállomáson.
A kedvesem gyorsvonatban látom.
Refr. //: Virág van a kezemben. Szerelem a
szívemben. De őt, de őt hiába is várom. ://
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Kirándulni voltunk...

Legszebb nyári élményem

Legszebb nyári élményem

A tanév végén már alig
vártam a szünidőt, hogy végre
játszhassak
a barátaimmal.
A családdal és a keresztapukámmal
augusztusban sátorozni mentünk
a párkányi strandra. Mivel jó volt
a kilátás a fürdő területéről, este
láttuk
a Bazilikát
kivilágítva.
Másnap megnéztük a tűzijátékot is.
A kirándulás hamar véget ért, de
remélem jövőre megint elmegyünk
sátorozni

Nyáron
állatkertben
voltunk
kirándulni. Az egyik
barátom is velünk jött,
akivel lovagolni is elmentünk. Sok szép
állatot láttunk: tarantellát, medvét,
halakat, kígyót és mindenféle bogarat.
Megnéztük a dínóparkot is.
Nagyon sokat gyalogoltunk, mégis
nagyon jól éreztük magunkat.

Ágh István, 4. évfolyam

Nyári utazás
Nyáron kirándulni
voltunk a családommal
a Balatonon. Már az úton
is nagyon jól szórakoztunk. A
legérdekesebb az volt, ahogyan
a komppal átkeltünk a Balatonon
Tihanynál.
Amikor
megérkeztünk
Balatonboglárra, első dolgunk az
volt, hogy szállást kerestünk. Nem
volt könnyű dolgunk, mivel az
augusztusi
ünnepségekkel
egybekötött bornapoknak nagyon sok
vendége volt. Amint elfoglaltuk
szálláshelyünket, már siettünk is
a strandra. A fürdés és a napozás
mellett nagyon gazdag kultúrműsor
várt ránk. Voltak hinták és
kirakodóvásár is, így unatkozni szinte
nem is volt időnk. Az esti tűzijáték is
nagyon szép volt.
Megfogadtuk a családommal,
hogy jövő nyáron is újra elmegyünk
kirándulni a Balatonra.

A nyáron
eldöntöttük,
hogy
meglátogatjuk a párkányi fürdőt, ahol
egy hetet töltöttünk. Csatlakoztak az
utazáshoz az unokatestvéreim is. Kedden
hajnalban indultunk. Az út két óráig
tartott. Amikor megérkeztünk, kerestünk
egy kiadó házat. Hamar meg is találtuk
a megfelelőt.
Később
elmentünk
a párkányi strandra fürödni. Az idő
nagyon szép volt. Nagyon jól éreztük
magunkat. Egy biztos, jövőre is
elmegyünk.

Szimeth Konrád, 4. évfolyam

Legkedvesebb állatom
Legkedvesebb
állatom a kutya. Én is
kaptam
egyet, tavaly
ősszel. Akkor még kicsi
volt. Edynek neveztem el.
Testalkata nagy, szőrzete
barnás fehér foltokkal.
Sokat
szoktam
vele
játszani.
Próbáltam
betanítani neki, hogy
hozza
vissza
nekem
a botot, de nem tudta
megtanulni.
Az
apukámmal is szoktunk
Edyvel sétálni. Vettünk
neki egy szép ketrecet.
Nagyon szeretem
Edyt és kívánom, hogy
mindig nagyon jól érezze
magát nálunk.

Szimeth Konrád, 4.
évfolyam

Kiss Krisztián, 4. évfolyam

2006. szeptember 4-én megkezdődött
a 2006/2007-es iskolai tanév. A kis elsősökkel
együtt én is mint új tanító néni izgalommal
vártam a tanévnyitó ünnepséget.
Sok kérdés merült fel bennem. Vajon
milyenek lesznek a kisdiákok? Hogyan
fogadnak az új kollegák és a kedves szülők?
Tudunk-e majd sikeresen együtt dolgozni?
A tanévnyitó ünnepség óta lassan
eltelt az első negyedév. Ez idő alatt eloszlottak
a kételyeim is. A kis elsősök megtanulták az
ábécé első betűit írni és olvasni és
elbarangoltunk a számok birodalmába is, ahol
megismerkedtünk a számokkal. Ellátogattunk
a szenci aquaparkba, részt vettünk a
tökparádén, ahol rövid programmal fogadtuk a
kedves szülőket és a vendégeket. Diákjaink
sikeresen képviselték iskolánkat a szenci
futóversenyen is.
Munkám során sokat köszönhetek a
kedves kollegáknak, akik biztatnak és
segítenek hasznos tanácsaikkal, amikor
szükség van rá. Egy nagyon barátságos és
családias iskolának váltam a tanító nénijévé.

F.T.

Vágenfál Krisztián, 4. évfolyam

Egészséges futás
Már évek hosszú során a szenci tónál
találkoznak a járás alapiskolás tanulói az „Egészséges
futás”
elnevezésű
rendezvényen,
amelyet
a módszertani központ hirdet meg októberben.
Iskolánk minden évben ott van a rendezvényen,
melyen általában szép sikert könyvelhetünk el. Így

volt ez idén is, hiszen iskolánk résztvevői dicséretes
helyezést értek el az első kategóriában.
6. hely:
7. hely:
8. hely:

AJPEK Filip
KATONA Szilárd
KISS Krisztián

GRATULÁLUNK
SIKEREKET!

–

TOVÁBBI

SZÉP
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Édes jó nagymama

A nagymama szót az elsők között ejtettem ki
a számon. Hiszen ő viselte gondomat, mikor
anyukám munkába járt.
Soha nem felejtem el, milyen féltő
gondoskodással vigyázott rám. Fogta a kezem, óvta
lépteimet.
Az én nagymamám már 65 éves. A haja
hófehér, de sötétbarna szemei még mindig huncutul

A problematikus gyerek
Hosszú
pedagógiai
pályám során sok hiperaktív
tanítvánnyal találkoztam, akik
nem képesek hosszú ideig
koncentrálni,
az
iskolai
normáknak
megfelelő
viselkedést tanúsítani és olyan
tanulmányi eredményt elérni,
amely arányban áll intellektuális
képességeikkel.
Hadd írjak néhány szót
arról, mit jelent a pedagógus
kiemelt figyelme a hiperaktív
gyerekek
esetében.
Mindenekelőtt: nem szabad az
ilyen tanulót eleve „rossz“-nak
minősíteni, hiszen magatartását
nem a destruktív szándék, hanem
veleszületett
idegrendszeri
rendellenesség váltja ki. Fontos,

A

SME

TU

Súri Híradó
csillognak. A növésben már majdnem behozom őt,
de a biciklire még mindig ügyesen felpattan.
A szíve jóságos, lesi óhajomat, amit tud,
mindent valóra vált. Vasakarattal rendelkezik,
buzdít minden jóra, szépre. Önállóságra nevel.
A kedvenc időtöltése a keresztrejtvényfejtés,
olvasás, tévénézés és nem utolsó sorban
a sepregetés.
Ő egy igazi jóságos nagymama. Nagyon
szeretném, ha még sokáig köztünk maradna.
Ajpek Vivien 3.oszt.tanuló

hogy a pedagógus ne csak a hibákat
ostorozza, de legyen szeme és türelme
arra is, hogy felfigyeljen a gyerek egyegy valóban meglévő pozitív vonására,
tulajdonságára.
(Szinte
minden
hiperaktív gyerekben felismerhető
néhány ilyen vonás.)
Mint
tapasztalt
tanító
lehetőséget adok a tanulónak arra,
hogy ne egyértelmű kudarcként élje át
iskolai szereplését, mert a rendszeres
és folyamatos kudarc dacreakciót vált
ki, a gyerek agresszívvá válik, és
elveszíti motivációját arra, hogy az
iskola norma- és értékrendszerébe
beilleszkedjék.
Megfigyeltem, hogy az ilyen
gyerek rendszerint előbb cselekszik, és
csak azután gondolkodik. Ezért
a nevelőnek módszeresen tanítania kell
a gyereket
a gondolkodás
és
a cselekvés viszonyára; apró, könnyen

teljesíthető lépésektől indulva
kell eljutnia az összetettebb
feladatokhoz,
sohasem
mulasztva el a fel-felvillanó
kicsi
eredmények
pozitív
megerősítését.
Mindezzel a nevelő két
fontos
cél
megvalósítását
segíti. Az egyik az, hogy
önértékelése megmarad azon
a szinten, amely alatt iskolai
körülmények között – és
a társadalomban – lehetetlen
egészségesen élni. A másik cél:
a tanuló lehetőséget kap arra,
hogy
beilleszkedjék
az
osztályközösségbe.
Sajnos az ilyen gyereket
kortársai nem nagyon kedvelik,
sokszor
kiközösítik,
így
a jövője is kilátástalan.
Ruman István igazgató-tanító

ZNOVA

Odchod leta
Napísala: Marta Benčaťová
Slnko si balí
lúč do vaku,
ktorý si ušilo
z oblaku.
Odchádza v únave
na inú zem,
vráti sa po roku

znova k nám, sem.
Kto len vymyslel ten
krásny zvyk, že školský rok sa
začína v septembri? Uznáte, že to
musela byť múdra hlavička,
dokonca priam kráľovská, ktorá
rozhodla o povinnej školskej
dochádzke.
Že čo je to za otázku?
Nuž povinnosť chodiť do školy
a učiť sa, jednoducho nebiť
analfabetom, teda nevzdelancom,
ktorý nepozná ani abecedu. Nuž

nik nepochybuje, že v septembri
žiaci musia znovu sadnúť do
školských lavíc. A nielen sadnúť,
ale sa aj učiť. Tak sme tu znova
v novom
zložení.
Začíname
školský rok so žiakmi 1.-4.
ročníka v tomto zložení:
Prvý ročník navštevujú:
Viktória Horváthová
Frederik Újhelyi
Druhý ročník:
Alan Lengyel
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Tretí ročník:
Cindy Támová
Dominik Belovič
Štvrtý ročník:
Cyntia Botlová
Erik Benický
Viktor Takáč
Prvý školský rok začíname
v tomto zložení. Čaká nás veľa
práce a verím, že to spoločnými
silami úspešne zvládneme.
Hneď na úvod by som
chcela
povzbudiť aj rodičov,
ktorým vzdelanie svojich detí nie
je ľahostajné a budeme potrebovať
aj ich pomoc, pri každodenných
drobných starostiach i radostiach.
Máme za sebou úspešné
vystúpenie žiakov s kultúrnym
programom
pri jesenných
tekvicových slávnostiach, ktoré sa
každý rok konajú na našej škole.
Tento rok to bolo spestrené
aj
s vyhodnotením vlastných
tekvicových výpestkov, ako aj

Súri Híradó

o najkrajšie tekvicové strašidlo. A
veru bolo sa na čo pozerať, aj
obdivovať. Každý žiak dostal aj
malý darček, ako odmenu za jeho
snahu.
12. októbra sa naša škola
zúčastnila aj športovej súťaže
„Beh zdravia“, ktorú organizovala
ZŠ Mlynská v Senci. Poctivo sme
trénovali, aby sme boli úspešný.
Bola radosť pozerať sa na žiakov
ako sa svedomito pripravovali.
Súťaže sa zúčastnili štyria žiaci
našej školy. Súťažilo sa v Senci na
Slnečných jazerách (na južnej
strane). Po vyučovaní sme sa
presunuli na miesto konania. Naši
súťažiaci sú veľmi šikovný
a svedomitý športovci a verím, že
niektorý z nich bude budúci veľký
športovec. Samozrejme nechýbalo
malé športové napätie, zvedavosť.
Súťažiaci boli rozdelení podľa
roku narodenia. Každý dostal
svoje číslo, zapísali sme sa
a mohlo sa začať. Alan Lengyel,

Cindy Támová, Cyntia Botlová,
Viktor Takáč – to sú naši šikovní
a hlavne úspešní súťažiaci. Veď
po náročnom behu: 400m, 600m
sa úspešne umiestnili. Cyntia
Botlová si vybehala krásne
medailové 3. miesto, Cindy
Támová 4. miesto, Viktor Takáč
6. miesto, Alan Lengyel sa tiež
nemusí hanbiť, pretože súťažil so
staršími žiakmi a veru nie jedného
predbehol. Všetci žiaci svedomito
bojovali za body, ktoré získa škola
v celkovom
hodnotení.
Nedostatok
súťaže:
víťazi
nedostali
diplomy,
pretože
organizátor
súťaže
ich
nezabezpečil. Poďakovanie patrí
pánovi Lengyelovi, ktorý ochotne
obetoval svoj voľný čas a odviezol
a priviezol súťažiacich domov.
Ešte raz vám všetkým
vďaka. Verím, že na jar si to
zopakujeme a budeme mať viacerí
odvahu zúčastniť sa športových
akcií a aj vyhráme!

Ako videli športovú súťaž žiaci?
Najprv sme súťažili na
školskom ihrisku s maďarskými
žiakmi. Nastal deň „D“ a šli sme
naozaj pretekať. Bolo tam veľa
detí. Súťažili sme a ja som
vyhrala tretie miesto. Stretla som
tam veľa mojich kamarátok.
Nechcelo sa mi veriť, že som
získala medailu. Z víťazstva som
sa netešila iba ja, ale aj pani
učiteľka, rodičia. Mám veľmi
dobrý pocit z toho, že som
prekonala samu seba.

Cyntia Botlová, 3. miesto, 4.
ročník

Beh zdravia

Beh za zdravím

Trénoval
som
na
školskom
ihrisku. Ani som
sa
nenazdal
a už je to tu –
ozajstná
súťaž.
Mal
som trému,
ako
to
dopadne. Po
obede
sa
vezieme
na
Slnečné jazerá.
Veľa
detí,
rozdali nám čísla
a už
to
prichádza. Nástup
a štart! Bežal
som 600m, prekonal
som
všetky
prekážky, predbehol
veľa
kamarátov,
a cieľ!
Tešil som sa a spolu so mnou aj pani
učiteľka. Na jar to skúsim znova.

Je to názov súťaže, ktorej som
sa zúčastnila. Bolo to veľmi pekné
a namáhavé, ale stálo to za to. Bolo to
pri vode a bolo tam veľa detí. Dostala
som súťažné číslo a mohlo sa začať.
Pri cieli som už nevládala, ale ma
veľmi povzbudzovali a ja som
dobehla, ani neviem ako. A predstavte
si – dobehla som štvrtá. Veľmi sme sa
tešili. Opäť sa pokúsim na jar
prekonať samu seba.

Viktor Takáč, 6. miesto, 4. ročník

Na dobrú náladu
Teraz v septembri je už dobre, ale v júli a v auguste som
bol dosť zaneprázdnený opaľovaním a kúpaním.
Pre deti je kakao, káva je iba pre ľudí.
Veta sa skladá z čiarok.
Človek sa odlišuje od zvieraťa tým, že nemá chvost.

Cyndy Támová, 4. miesto, 3.
ročník

Krátke samohlásky vyslovujeme ústami.
A tento poznáte?
- Pani učiteľka, cestou do školy ma prepadli zlodeji.
- A čo ti ukradli?
- Domácu úlohu.
Mgr. Katarína Stoláriková, riaditeľka školy
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A jubilánsok köszöntése
A hagyományokhoz hűen az idén októberben is
felköszöntöttük jubilánsainkat. Most az 1940-ben és
1941-ben születetteken volt a sor, akik összesen 12-en
vannak falunkban. Ebből kilencen meg is jelentek a
községháza tanácskozótermében megtartott kis
ünnepségen, melynek keretében ajándékcsomagot
kaptak. A jó hangulatban eltelt délutánt a polgármester
üdvözlő szavai és Ruman István iskolaigazgató
alkalomhoz illő szavalata és beszéde tették
ünnepélyessé. Az idén a 60. életévüket betöltöttekre is
gondoltunk. Ők 250 korona jutalmat kaptak.

Zöldség- és gyümölcskiállítás
A helyi kiskertészek szervezete az idén hagyományt
teremtő zöldség- és gyümölcskiállítást szervezett Kiss
István mérnök vezetésével a helyi Micsurin büfében.
Több kistermelő is kiállította legszebb terméseit. A
kiállítást a nap folyamán mindenki megtekinthette és
kedvére gyönyörködhetett a szebbnél szebb
gyümölcsökben, zöldségekben és egyéb termésekben.
Este pedig a legtöbb szavazatot kapott alma tulajdonosa
átvehette az „Aranyalma-díjat” a rendezvény
főszervezőjétől. A többi kiállító is értékes és hasznos
ajándékokban részesült.

Súri Híradó
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Tanítónap
Tanítónap alkalmából iskolásaink kultúrműsorral
kedveskedtek pedagógusaiknak A rövid ünnepség
keretében a polgármester is köszöntötte a
pedagógusokat, az óvónőket valamint az iskola és az
óvoda valamennyi alkalmazottját. Megköszönte odaadó
munkájukat, mellyel a következő korosztályt
fáradhatatlanul nevelik.

Az ünneplőbe öltözött temető mindenszentek napján

Marek Pavlík
rajza

Búcsúi pillanatkép
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Upozornenie dopravnej polície
Je potrebné upozorniť obyvateľov obcí na
zvýšenie disciplinovanosti a ohľaduplnosti, pretože
analýza dopravnej nehodovosti a pri nich
vzniknutých následkov v minulom roku ukázala ich
zvýšený nárast.
Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti je
potrebné upozorniť najmä zraniteľné kategórie
účastníkov cestnej premávky na základné
povinnosti, ktoré je potrebné dodržiavať a tým znížiť
možnosti vzniku dopravných kolízií.
Chodci – sú účastníci cestnej premávky, ktorí sú povinní
dodržiavať pravidlá cestnej premávky, najmä:
- používať chodník,
- tam kde chodník nie je
alebo je neschodný, chodí
sa najbližšie pri ľavom
okraji vozovky,
- nesmie sa bezdôvodne
zdržiavať na ceste,
- za nedodržanie povinnosti
hrozí chodcovi sankcia
pokuta do 2.000,- Sk,
- pred vstupom na vozovku sa musí presvedčiť či
tak môže urobiť bez nebezpečenstva,
- za zapríčinenie dopravnej nehody hrozí
chodcovi sankcia pokuta do 7.000.- Sk a
náhrada spôsobenej škody.
Bezpečnostné pravidlá: Za zníženej viditeľnosti by
mal mať chodec na oblečení
reflexné prvky, aby nebol
zrazený vodičom.
Na korčuliara sa vzťahujú ustanovenia ako na chodca.
Motocyklisti – sú vodiči motorového vozidla a preto
musia dodržiavať pravidlá cestnej premávky najmä:
- vodič motocykla a spolujazdec sú povinní počas
jazdy používať riadne
upevnenú schválenú
ochrannú prilbu,
- počas
jazdy
na
motocykli nesmú jesť,
piť ani fajčiť,
- vodič motocykla musí
mať aj za nezníženej
viditeľnosti
rozsvietené ustanovené osvetlenie,
- za nedodržanie povinnosti hrozí sankcia
pokuta do 2.000.- Sk,
- vodič motocykla nesmie viesť motocykel pod
vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok,

-

-

je povinný podrobiť sa dychovej skúške,
za nedodržanie povinnosti hrozí sankcia
pokuta až 10.000.- Sk a zákaz činnosti viesť
motorové vozidlo do 1 roka,
v prípade, ak vedie motocykel pod vplyvom
alkoholu v stave vylučujúcom spôsobilosť,
hrozí mu sankcia pokuta do 15.000.- Sk a
zákaz činnosti viesť motorové vozidlo do 2
rokov,
viesť motocykel bez evidenčného čísla,
za nedodržanie povinnosti hrozí sankcia
pokuta až 10.000.- Sk a zákaz činnosti viesť
motorové vozidlo do
1 roka.

Cyklisti – sú vodiči nemotorového vozidla a preto musia
dodržiavať pravidlá cestnej premávky najmä:
- za zníženej viditeľnosti
mať
rozsvietené
osvetlenie,
vpredu
biele a vzadu červené
svetlo,
- za
nedodržanie
povinnosti hrozí sankcia pokuta do 2.000.- Sk,
- nesmú viesť bicykel pod vplyvom alkoholu alebo
iných návykových látok,
- sú povinný podrobiť sa dychovej skúške,
- za nedodržanie povinnosti hrozí sankcia
pokuta do 10.000.- Sk.
Pri jazde na bicykli musí mať dieťa do 10 rokov
doprovod osoby staršej ako 15 rokov.
Ďalej upozorňujeme vlastníkov dopravných
prostriedkov, aby nezverovali dopravné prostriedky
/motorové vozidlá, motocykle, skútre, babety/ osobám,
ktoré nie sú držiteľmi vodičského preukazu
- za nedodržanie povinnosti hrozí vodičovi
sankcia až 10.000.- Sk a rok zákazu činnosti,
- za zverenie vozidla osobe, ktorá nie je
držiteľom VP hrozí sankcia do 2.000.- Sk.
V prípade, že dopravnú nehodu zapríčiní dieťa do 15
rokov, nie je zodpovedné za spáchanie priestupku podľa
zákona SNR č. 372/90 Zb. o priestupkoch, pričom
povinnosť zodpovednej osoby nahradiť vzniknutú škodu
nezaniká.
Riaditeľ ODI OR PZ
v Bratislave II
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Nelegálne skládky odpadu – produkuje príroda odpad?
Problém odpadov je v súčasnosti jedným z najväčších
problémov životného prostredia nášho regiónu, kraja,
republiky ako aj celého sveta. S tým úzko súvisí problém
vytvárania nelegálnych skládok odpadu. Nebezpečie
existencie nelegálnych skládok si uvedomujú starostovia
obcí, a aj preto iniciovali riešenie problému
prostredníctvom projektu „Riešenie nelegálnych skládok
odpadu v Regióne Podunajsko“, ktorý sa realizuje za
podpory Európskeho spoločenstva a v spolupráci
s rakúskym partnerom.
Odpady sú problémom najmä kvôli tomu, že
 ich je obrovské množstvo
 obsahujú toxické látky, ktoré zaťažujú vodu, vzduch,
pôdu a porušujú ekologickú rovnováhu
 zaberajú a devastujú veľký priestor na dlhé obdobie a
ničia estetický vzhľad krajiny
 nakladanie a zneškodňovanie odpadov spôsobuje
ľuďom vážne zdravotné , ekologické, sociálne a
finančné problémy
Priemerná produkcia odpadu na obyvateľa je takmer
290 kg odpadu ročne, čo je asi 4-krát viac ako sám
v priemere váži. O asi takéto množstvo odpadu by sa mal
každý zodpovedný človek počas jedného roka postarať. A
koľko je to za celý život? (napr. 70 rokov) cca 20 ton.
V prírode neexistuje odpad, tam sa všetko zužitkuje a
využíva. Rovnako by sme sa mali správať aj my ľudia. Ak
teda chcete žiť v zdravom a peknom prostredí tak potom

Čo kam patrí ?
Papier
áno: popísaný list, zošit, výkres,
noviny, časopis, kniha, plagát, lístky,
pohľadnica, obálka, baliaci a krepový
papier, papierový obal a vrecko, obal
od žuvačky, kartón, počítačový
papier
nie: papier potiahnutý fóliou
(viacvrstvový obal od džúsov a od
mlieka, použitá papierová vreckovka,
servítok), papier znečistený napr.
maslom, džemom, obaly od sladkostí
a slaností, faxový papier
Bioodpad
Áno: zbytky ovocia, zeleniny, starý
chlieb, bezmäsité zbytky desiaty,
papierové
vrecko
znečistené
zeleninou,
ovocím,
maslom,
džemom,
použitá
papierová
vreckovka a servítok, škrupinka
z orecha a vajca, usadenina z kávy,
čajové vrecko, kvety, tráva, lístie,

TRIEĎTE SVOJE ODPADY A POMÁHAJTE
CHRÁNIŤ ZEM A SEBA!
TRIEDENÍM
- získame suroviny
- šetríme prírodné zdroje
- chránime prírodu
- robíme z odpadov druhotné suroviny a
recyklácia robí z druhotných surovín nové
výrobky
NETRIEDENÍM
- strácame peniaze
- devastujeme naše okolie budúcim generáciám
vytvárame problémy
Dôležité je osvojiť si pojem „Trvalo udržateľný rozvoj“
ktorý neznamená, že sme zdedili zem od našich rodičov,
ale znamená, že sme si ju požičali od našich detí.
Náš región chce v súčinnosti s Vašou obcou, ale hlavne
s Vašou pomocou hory odpadkov zmenšiť. Preto Vás
prosíme UŽ TERAZ myslieť na to, že
TRIEDIŤ ODPAD JE NORMÁLNE A NEVYHNUTNÉ
PRE NAŠU BUDÚCNOSŤ
A BUDÚCNOSŤ NAŠICH DETÍ.

drobnučké konáre, piliny a hobliny,
vata, drevený popol
Nie: šupinky z južného ovocia,
mäsové zbytky (šunka, saláma,
hydina, paštéta), kosť, kameň, obväz,
cigaretový ohorok, popol
Plasty
áno: PET fľaša od nealko nápoja,
fólie (igelitka, igelit, obal zo zošita
alebo knihy, mikroténové vrecko),
penový polystyrén, plastová fľaša
napr. od čistiaceho prostriedku,
plastové vedro, prepravka
nie: téglik od jogurtu, obal od
sladkostí
a slaností,
pohárik
z automatu, obal od džúsu, pravítko,
pero, disketa, obal z CD, obal z kávy,
plastový obal spojený s hliníkovou
fóliou – napr. lieky
Kovy
áno: hliníkové viečko od jogurtu,
hliníkový obal od syra, čokolády,
alobal,
plechovka,
konzerva,
vrchnáčik od fľaše, klinec, drôt,

sponka, spinka špendlík, rúrka, starý
kľúč, zámok, ventil, prázdna tuba od
tempery
nie:
kovové
predmety
dosť
znečistené zbytkami jedla, farbami
a rôznymi chemickými látkami, obaly
Sklo
áno: sklená fľaša, pohár alebo
fľaštička,
rozbité
okno,
sklo
z okuliarov, skúmavka
nie: žiarovka, žiarivka, neónka,
drátené sklo, keramika, porcelán,
teplomer, viečko od pohára
Batérie
áno: stará vybitá a už nenabíjateľná
batéria z kalkulačky, rádia, walkmana
a discmana, hodín
nie: papier, plast, kov, bioodpad,
sklo, textil
Triediť odpad je normálne
a nevyhnutné pre našu budúcnosť,
pre naše deti!!!

Šúrsky spravodaj

24

V sezóne 2005/2006 naše futbalové mužstvo
postúpilo z VI. Ligy do V. ligy seniorov Bratislava
vidiek vďaka týmto hráčom: Ján Bakuš, Alexander
Bögi, Július Bozsik, František Čechovič, Róbert Hajdúk,
Martin Heriban, Jozef Chmúra, Tomáš Jaszeniczký,
Plamen Kamarashki, Štefan Katona, Aton Kiss, Tomáš
Kiss, Tibor Kišš, Miroslav Kocian, Slavomír Kubica,

Súri Híradó
Ján Kurčina, Ján Kviečinský, Peter Kviečinský, Tomáš
Maršovský, Stanislav Miko, Michal Mikula, Roman
Pomšahár, Csaba Takács, Karol Vígh.
Pod vedením: Plamen Kamarashki, Ing. Štefan Kiss.
Za pomoci: Ladislav Kiss, Margita Kissová, Viera
Kociánová, Tibor Varga a Lívia Vargová.

Tabuľka výsledkov V. ligy BA vidiek po 11. kole
Poradie:
Mužstvo:
Zápasy: Víťazstvá: Remízy:
1
12
8
2
Hrubý Šúr
2
12
8
1
Plav. Podhradie
3
12
8
0
Baník Pezinok
4
12
7
2
Jablonové
5
12
7
2
Gajary
6
12
7
1
Igram
7
12
7
1
Budmerice
8
12
5
2
Šenkvice
9
12
4
3
Modra
10
12
4
2
Ivanka p. D.
11
12
3
1
Závod
12
12
3
1
Doľany
13
12
2
3
Plav. Mikuláš
14
12
0
1
Vysoká p. M.

Prehry:
2
3
4
3
3
4
4
5
5
6
8
8
7
11

Skóre:
27:10
36:20
32:16
33:13
30:17
29:9
23:10
19:22
18:21
20:23
15:30
10:26
13:28
2:57

Body:
26
25
24
23
23
22
22
17
15
14
10
10
9
1
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Boldog, békés karácsonyt és sikerekben
gazdag új esztendőt kíván
a szerkesztőbizottság!

Príjemné prežitie vianočných sviatkov a veľa
šťastia v roku 2007 praje redakčná rada.
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