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Šúrsky spravodaj

Ebben az is évben folytattuk az építkezést. Most az óvodán
a sor, ahol nemrég még az volt a baj, hogy kevés a gyerek, mára
megfordult a helyzet. 25 gyermeket írattak be az óvodába, felvenni csak 22 gyermeket lehetett. Szerencsére sikerült elintézni a kivételt a tanfelügyelőnél, így már 24 gyereket is felvehettünk. Sajnos megváltoztatták a törvényt, egy gyermeknek 13
négyzetméter játszótérre van szüksége. A mi óvodánkban így
már csak 13 gyermek fér el. A képviselő testülettel karöltve
igyekeztünk megoldani ezt a problémát. Végül is olyan döntés
született, hogy az óvodát felköltöztetjük az alapiskola emeletére, a két iskolai osztályt, pedig egymás mellé a földszintre. Sikerült tervezőt is találni, aki vállalta a tervdokumentáció elkészítését. Mikor az elkészült tervrajzokat elvittük jóváhagyatni
a közegészségügyi hivatalba, jöttek a problémák. Az eredetileg 120 négyzetméteres óvoda nem fér el 190 négyzetméteren.
Amíg az iskolák, óvodák az állam felügyelete alá tartoztak,
minden megfelelt. Most, mikor az önkormányzatokhoz kerültek, minden előírás betartását megkövetelik tőlünk. Az iskola
emeletére elfér az óvodai osztály, öltöző, iroda, ebédlő, ételkiadó, mosogató. Az iskola bejárata fölött lesz a konyha, hátul
új lépcsőházat építünk, itt lesz az étellift is. Így felszabadul
az egész óvodai épület. De még nem beszéltünk az építkezés
anyagi oldaláról. A Pozsonyi kerületben az iskolákra nem lehet dotációt kérni uniós alapoktól. Így az egész építkezést saját
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költségvetésből kell fedezni. Itt jött a következő hidegzuhany. Mikor sikerült papírra vetni az elképzelést, ami megfelelt
minden előírásnak, a tervező kiszámította a költségvetést. 5,2 millió korona! Mi
úgy terveztük, hogy 2 millió koronából
sikerül az egész építkezést fedezni. Végül úgy döntöttünk, hogy az építkezést
elkezdjük, nem adjuk ki a munkálatokat
egy cégnek, hanem saját erőből építkezünk. Ez a módszer már bevált a sportépület építésénél. Sikerült megtakarítanunk nagyon sok pénzt. Július elsején
kezdtük a bontást. Szeptember 2-án az
iskolában megkezdődött a tanítás. Az
óvodai osztályba november kilencedikén
hurcolkodtak az óvodások. Decemberig
felfalaztuk a lépcsőházat, lebetonoztuk
a lépcsőket, koszorúkat. Tervek szerint
jövő szeptemberben szeretnénk átadni az
egész épületet.
Ebben az évben sikerült elkészíteni
egy uniós pályázatot is. Ezen pályázat
keretén belül a járdákat szeretnénk felújítani a futballpályától
az iskoláig. A pályázat költségvetése 349 001 euró (10 514 000
korona). A pályázat kiértékelésére most várunk.
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Rok 2009 - rok volieb.
Konzervatívni demokrati Slovenska a
Občianska konzervatívna strana
SMK- MKP
KDH

Celkový počet osôb zapísaných do zoznamu voličov: 569
Počet odovzdaných obálok:
230
Počet platných odovzdaných hlasov na poslancov:
226
Počet platných ododvzdaných hlasov na predsedu
217
Účasť:
40,42 %

Výsledky volieb v Hrubom Šúri:

Voľby prezidenta Slovenskej republiky,
I. kolo 21. marca 2009
Celkový počet osôb zapísaných do zoznamu voličov: 551
Počet odovzdaných obálok:
307
Počet platných odovzdaných hlasov:
303
Účasť:
55,72 %
1
14
7
4
11
266

Voľby prezidenta Slovenskej republiky,
II. kolo 04. apríla 2009

Gujber Ladislav

1
97
3

Voľby do orgánov Bratislavského
samosprávneho kraja I. kolo 14. novembra 2009

Počet platných hlasov odovzdaných na kandidátov:
Bollová Dagmara PaedDr.
Gašparovič Ivan doc. JUDr., CSc.
Martináková Zuzana
Melník Milan prof., RNDr., DrSc.
Mikloško František RNDr.
Radičová Iveta prof., PhDr., PhD.

Az idei évben hivatalosan is átadtuk a sportépületet és
a körülötte lévő parkot. Focistáink és a gyereket természetesen
már tavaly használatba vették ezt a beruházást. Az ünnepség
után megtartottuk a hagyományos falubálunkat, ahol a résztvevők 1 eurós áron vásárolhattak cigánypecsenyét, bográcsgulyást. A másik eurót a falu fedezte. A mulatság színvonalát
a sok szép tombola is emelte, melyekért ez úton is köszönetet
mondunk vállalkozóinknak.
A következő év az önkormányzatok számára még nehezebb lesz, mint az idei. A gazdasági válság teljes kiteljesedésében megmutatja erejét. Ezért nagyon vissza kell fognunk
költségvetésünket. Tervezzük a helyi hangszóró javítását,
melyre sikerült 7 200 eurós dotációt szereznünk. Ha sikeres
lesz a pályázatunk, fedeznünk kell az önrészt, ami 3 500 euró.
Továbbá tervezzük még a temető rendezését. További utak
és járdák építését sem szabad elfelejtenünk. Persze mindez
az anyagi lehetőségeinktől függ.

Súri Híradó

Celkový počet osôb zapísaných do zoznamu voličov: 565
Počet odovzdaných obálok:
386
Počet platných odovzdaných hlasov:
381
Účasť:
68,32 %
Počet platných hlasov odovzdaných na kandidátov:
Gašparovič Ivan doc. JUDr., CSc.
Radičová Iveta prof., PhDr., PhD.

23
358

Voľby do Európskeho parlamentu 6. júna 2009
Celkový počet osôb zapísaných do zoznamu voličov: 553
Počet odovzdaných obálok:
130
Počet platných odovzdaných hlasov:
130
Účasť:
23,51 %
Počet platných hlasov odovzdaných pre politickú stranu,
koalíciu:
Sloboda a Solidarita
8
Strana zelených
1
SDKÚ a DS
20

Počet platných hlasov
za poslancov:
Ján Barkol Mgr.
Ján Batyka
Jozef Čič
Ladislav Gujber Ing.
Alojz Koiš

odovzdaných

Počet platných hlasov odovzdaných
za predsedu:
Vladimír Bajan Ing.
Róbert Beňo Mgr.
Mária Bertóková MUDr.
Pavol Frešo Ing., Bc.
Martin Halás Ing.
Jaroslav Paška Ing. Arch.
Miloslav Šimkovič JUDr.
Branislav Záhradník PhDr., Mgr.

na

kandidátov
3
7
1
212
3

na

kandidátov
11
40
1
142
5
3
1
14

Voľby do orgánov Bratislavského
samosprávneho kraja II. kolo 28. novembra 2009
Celkový počet osôb zapísaných do zoznamu voličov: 569
Počet odovzdaných obálok:
149
Počet platných ododvzdaných hlasov na predsedu
149
Účasť:
26,19 %
Počet platných hlasov odovzdaných na kandidátov za predsedu:
Vladimír Bajan Ing.
9
Pavol Frešo Ing., Bc.
140
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ovocia, zeleniny a kvetov 4. ročník v Hrubom Šúri v dňoch 3. - 4.10.2009
Slovenský zväz záhradkárov základná organizácia v Hrubom Šúri
za pomoci svojich členov a ostatných záujemcov usporiadala v dňoch
3. - 4.10.2009 už 4. ročník výstavy ovocia, zeleniny a kvetov v areáli bufetu
Mičurin v Hrubom Šúri, u pána Tibora Klúčika.
Odovzdanie výstavných exponátov bolo dňa 3.10.2009 v dobe od 9,00
do 13.00 hodín. Umiestnenie exponátov riadili pani Mária Klúčiková
a Margita Kissová za pomoci členov našej základnej organizácie, majiteľov
výstavných exponátov.
O 14,00 hodine bolo slávnostné otvorenie výstavy za prítomnosti starostu obce Ing. Ladislava Gujbera. Tu treba poznamenať a zároveň poďakovať
sa za finančnú pomoc od Obecného úradu na zabezpečenie propagačného
materiálu a vecných odmien vystaviteľom.
Ukončenie výstavy bolo dňa 4.10.2009 o 17.00 hodine.

Narodili sa - Megszülettek:
17. 02. 2009
05. 03. 2009
11. 03. 2009
27. 06. 2009
12. 07. 2009
16. 07. 2009
06. 08. 2009
16. 08. 2009
31. 10. 2009
05. 11. 2009

Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Galanta

Házasságot kötöttek:
1. Vörös Sándor és Molnár Rozália
2. Szalay Zoltán és Szalay Katalin
3. Hanko Ivan a Mériová Kristína
4. Božik Tomáš a Soldánová Lenka

2009.08.22
2009.09.12
12.09.2009
12.09.2009

Somorja
Egyházfa
Dolný Kubín
Senec

Eltávoztak:
1. Lovas Éva
2. Borš Ferenc
3. Kevezsda Imre
4. Prokša János
5. Kolárik Jarmila
6. Kevezsda Lajos
7. Putz Sándor
8. Katona Márta
9. Pápay János
10. Slezák Szilvester

2009. 02. 22-én
2009. 03. 02-án
2009. 04. 21-én
2009. 05. 03-án
2009. 07. 27-én
2009. 08. 19-én
2009. 08. 02-án
2009. 10. 15-én
2009. 11. 15-én
2009. 12. 02-én

62 évesen
58 évesen
75 évesen
84 évesen
67 évesen
84 évesen
75 évesen
72 évesen
80 évesen
83 évesen

Egy kis statisztika
Községünk lakosainak száma 2009 decemberében 712 fő
A 60 év fölötti lakosok száma
128
A 70 év fölöttiek 67-en vannak
A 75 év fölöttiek 40-en
A 80 év fölöttiek 20-an
A 85 év fölöttiek 10-en
Fiataljaink 20 éves korig - 154 személy
Legidősebb lakosunk 1914-ben született, őt követik ketten 1921-ből.

Súri Híradó

Výstava

Krónika

1. Gaučik Dávid
2. Michalek Patrik
3. Angyal Kiara
4. Dubanová Vivien
5. Pomšahár Lukáš
6. Kopček Matej
7. Englárt Patrik
8. Horváthová Bianka
9. Takács Réka
10. Korvin Viliam
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Férfi
347
48
22
11
6
2
76

nő
365
80
45
29
14
8
78

Zhodnotenie priebehu výstavy:
Výstava bola zameraná na súťaž o Zlaté jablko Hrubý Šúr 2009, najkrajšiu
kolekciu ovocia, zeleniny a kvetov.
44 vystavovateľov - pestovateľov dodalo 302 exponátov ovocia,
345 zeleniny, 18 kvetov a 15 okrasných drevín a ovocia-exotických.
Na výstavu dodali svoje exponáty okrem našej obce aj pestovatelia
zo Senca, Boldogu, Tomášova, Novej Dedinky, Kráľovej pri Senci, Kostolnej
pri Dunaji, Hrubej Borši, Jelky, Zlatých Klasov, Dolných Janík a z Turni. Našu
výstavu môžeme v budúcnosti nazvať aj regionálnou výstavou.
Slovenský zväz záhradkárov, základná organizácia v Hrubom Šúri udelila
diplomy za najkrajšie exponáty nasledovne:
I. miesto
II. miesto
III. miesto

Zlaté jablko Hrubý Šúr 2009:
- Tibor Pozsonyi, Hrubý Šúr
- Karol Schubert, Hrubý šúr
- František Farkas, Dolné Janíky

I.miesto
II. miesto
III.miesto

Najkrajšia kolekcia kvetov:
- Margita Fejesová, Hrubý Šúr
- Lucia Horváthová, Kostolná pri Dunaji
- Matilda Cséfalvayová, Hrubý Šúr

I. miesto
II.miesto
III. miesto

Najkrajšia kolekcia zeleniny:
- Rozália Bozsiková, Hrubý Šúr
- Lovas Tibor, Senec
- Ladislav Kása, Hrubý Šúr

Najkrajšia kolekcia okrasných drevín a južného ovocia:
I. miesto - MUDr. Alexander Szabó, Kostolná pri Dunaji
II. miesto - Helena Olgyaiová, Hrubý Šúr
III. miesto - Jozef Schiffer, Hrubý Šúr.
Pri vyhodnotení výstavy vystavovatelia obdržali diplomy, písomné poďakovanie s vecnou cenou (flakonom tekutej rastlinnej výživy).
Potešujúce bolo, že výstavy sa zúčastnili aj dvaja mladí záhradkári a to Štefan Ágh a Szilárd Katona. Toto nás zaväzuje k tomu,
že v budúcnosti budeme musieť venovať väčšiu pozornosť aj mládeži a nadviazať spoluprácu s miestnou školou a s mládežou
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našej obce.
Výstavu prehliadali 157 záujemcov. Kladne treba hodnotiť
tú skutočnosť, že našu výstavu navštívili aj funkcionári okresnej organizácie z Galanty pani Ing. Franková a Molnárová.
Veľmi kladne hodnotíme to, že plody zeme t.j. vystavované exponáty posvätil náš nový pán farár Pavol Gajdoš.
Počas celej výstavy bolo zabezpečené občerstvenie
prostredníctvom majiteľov bufetu Mičurin za čo im patrí poďakovanie. Pán Tibor Klúčik na nedeľu zabezpečil aj živú cigánsku hudbu.
Záverom patrí poďakovanie všetkým členom našej základnej organizácie a ostatným záujemcom, ktorí sa pričinili o
kladný priebeh a výsledok výstavy, usporiadaný v našej obci
už po štvrtý krát.
Chcem ešte poznamenať, že naši
členovia
Tibor
Klúčik,
Alexander Kiss, František
Farkas a Tibor Pozsonyi sa zúčastnili
s ovocím (jablká a
hrušky) 17 vzoriek
na celoslovenskej
súťaži o Najkrajšie jablko a hruška 14 ročník v Nitre v dňoch 27.-30.10.2009.
Dosiahnuté výsledky našich členov v predchádzajúcom
období nás zaväzujú k tomu, aby sme sa v budúcnosti viac venovali získavaniu nových členov, poskytovaniu odbornej pomoci hlavne pri chemickej ochrane našich výpestkov a dopestovaním rôzného ovocia a zeleniny a vysádzania kvetov
prispeli k zdravej výžive a skrášľovaniu okolia, kde bývame
ku krajšiemu prostrediu.

Újra nyugdíjasnap a falunkban!
Az idei évben november 3-án tartottuk meg a nyugdíjas napot
Hegysúron. Az érdeklődés nagy volt, megtelt a terem. Az ünnepelteket Gujber László polgármester köszöntötte, majd Bárdos Gyula,
parlamenti képviselő és Duray Rezső megyei képviselő üdvözölte
a jelenlévőket. Egyebek közt felhívták a jelenlévők figyelmét a megyei
választásokon való részvételre is. Ez után óvodásaink és iskolásaink
mutatták be műsorukat. Megtörtént a jubilánsok köszöntése, ebben
az évben is köszöntöttük a 65 éveseket, sajnos hatból csak ketten voltak
jelen. Továbbiakban Ifj. Nagy József gondoskodott a jó szórakozásról.
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Múltunk értékei
A régi hegysúri iskola épülete
A jelen a múltból,
vagy úgy is fogalmazhatok, hogy a történelemmé nemesedett
múltból táplálkozik.
Hegysúr jelenéről (és
jövőjéről) sem lehet
úgy
gondolkodni,
hogy közben ne működjön az emberekben
egyszerre a személyes
és a közösségi történelmi tapasztalat. Ez
a tapasztalat emlékezet formájában él és
működik, mellyel az
elmúlt időket újraalkotjuk, hogy a jelenben utakat, megoldási
módokat és igazodási
pontokat keressünk. A
történelmet, az elmúlt
emberek jelenét, így
vesszük birtokunkba.
Épített
környezetünk, lakóhelyünk
A dokumentum első oldala közösségi célokat szolgáló épületeivel kapcsolatban gyakran elfelejtjük, hogy nem csupán
egyszerű ingatlanoknak kell őket tekintenünk (legyen az templom,
iskola, óvoda). Emberi, közösségi akarat, összefogás, együttműködés „eredményei”. Ez az üzenetük. Tehát egy épület (tárgy) nemcsak
fizikai valóság, hanem szellemi-lelki tartalmakat is hordoz, ezért fájdalmas egy régi, műemlékvédelmi vagy éppen közösségi szempontból értékes épület elhanyagoltsága és pusztulása. Azt is mondhatjuk,
hogy az épület gondolat, hiszen egy konkrét gondolatot továbbít a
mának.
Egy ilyen gondolat született Hegysúron 1903-ban. Ekkor döntött
a község képviselőtestülete a népiskola létrehozásáról, bár az iskolaépítés költségei, a berendezés és a tanítói lakás biztosítása stb. a
község lakosait terhelték. Ezekkel azonban a község vezetősége és
a polgárok tisztában voltak: tanult és kiművelt emberfők támogatását helyben, csak egy iskola biztosíthatta. A minisztérium 1905.
szeptember 1-jét jelölte meg az iskola első tanévének. Az épületnek,
a tantermeknek és a mellékhelyiségeknek erre az időpontra el kellett
készülniük és a tanítói állást is biztosítani kellett. A község első oktatási intézménye így született meg.
Az alábbiakban közzétett dokumentum, amely a hegysúri állami
népiskola töredékesen fennmaradt gyűjteményéből való, a magyar
vallás- és közoktatásügyi miniszter 1904. évi leiratának másolata.
Az eredeti nem maradt fenn.
Másolat
Magyar királyi vallás- és közoktatásügyi miniszter, 38.528/904
szám.
Hegysúr községben a községi képviselőtestületnek 1903. évi október hó 19-én hozott törvényhatósági jóváhagyással ellátandó képviselőtestületi határozatában megajánlott hozzájárulásokat elfogadva, az 1868. évi XXXVIII. tc. 80§-a alapján az 1905. évi szeptember
hó 1-jétől kezdődőleg magyar tannyelvű állami elemi népiskolát állítok. A fent érintett képviselőtestületi határozat értelmében köteles
a község az állami elemi népiskola mindenkori elhelyezését biztosítani, illetve az 1905. évi szeptember hó 1-jéig egy tantermet és egy
tanítói lakást magában foglaló iskolaépületet emelni, az állami elemi
iskola céljaira jó karban átadni, az iskolaépület, tanítólakás és hozzátartozó mellékhelyiségek, kút, kerítés stb. állandó jó karban tartásáról és ami külön megajánlandó lesz nagy szünidei tisztogatásnál, az
épületek tűzkár ellen való biztosításánál saját költségvetése terhére
gondoskodni. Köteles a község az állami elemi iskolával kapcsolatosan szervezendő gazdasági ismétlőiskola céljaira megfelelő gyakorlóterületet és az ismétlőiskola összes dologi szükségleteit biztosítani.

Fizeti a község az állami elemi népiskola fenntartásához az összes
állami egyenes adók öt százalékát, mint iskolai járulékot, minden
levonás nélkül előleges negyedévi részletekben az illető királyi adóhivatalba; minden tanítói állás után az országos tanítói nyugdíjalap
javára a 24 koronás, minden elemi népiskolai tanuló után pedig a
30 filléres nyugdíjintézeti járulékot, illetve utóbbi fejében 15 korona
átalányösszeget.
Az
iskolaépítés
költségeinek fedezésére a községnek az
öt százalékos iskolai
pótadót, addig amíg
az építési költségekre
a község által felvett
kölcsön
törlesztése
tart, visszaengedem, s
amennyiben az iskolaépületben törvényszerű tanítói lakás is épül,
a községnek az építési
összeg törlesztése tartamára évi 200 korona
tanítói lakbéregyenértéket biztosítok azzal,
hogy ezen összegek
felhasználásáról szóló
számadást a törlesztéstervezet
kapcsán
közvetlenül a kebelbeli
számvevőséghez bemutatni tartozik. A tanítókat vallásukra nézA dokumentum második oldala
ve lehetőleg a lakosság
vallási megoszlásának arányában fogom kinevezni. A szegény tanulók tandíjmentességet fognak élvezni, a fejenként 50 fillér beíratási
díjat azonban minden tanuló köteles lesz kivétel nélkül megfizetni.
Ezen díj kizárólag az ifjúsági könyvtár szervezésére lesz fordítandó. Erről a tanfelügyelőséget folyó évi április hó 21-én 1028 szám
alatt kelt jelentésére, a közlemények visszazárása mellett oly felhívással értesítem, hogy a fentjelzett iskolai ingatlanok és iskolai alapvagyon használati jogainak a királyi kincstár javára leendő telekkönyvi
feljegyzése iránt haladéktalanul intézkedjék, s ennek megtörténtét a
telekkönyvi kivonat csatolásául jelentse fel. Az iskolai épületeket és
felszereléseket a községtől leltár mellett vegye át, az átvételi jegyzőkönyv és leltár egy példányát ide terjessze fel. Tegyen külön-külön
javaslatot az 1901. évi 72.913 szám alatt kelt körrendelet és a fennforgó különleges kikötések számos figyelembevétele mellett a tanítói állásnak betöltése, s amennyiben a felszerelés az államkincstár terhére
történik, a tantermek bebútorozása és az állami elemi iskola megnyitásával járó egyéb
teendők iránt az állami
elemi iskolán gondnokság kinevezése iránt a
főispán úrhoz tegyen
javaslatot.
Végül
felhívom,
hogy a fentjelzett és
még hasonló községi
képviselőtestületi határozatok és póthatározatok törvényhatósági
jóváhagyással ellátva,
A régi iskola épülete
ide annak idejére terjessze fel.
Budapest, 1904. október 3.
Bezeniczky s. k.
A másolat hiteléül Plachy királyi tanfelügyelő
Forrás: Štátny archív v Bratislave, pobočka Modra, Štátna ľudová škola v Hrubom Šúri, 1. doboz, Administratívne spisy, 1/1906.
Gaucsík István
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Akinek nem inge, ne vegye magára…de érdemes elolvasni!
Tudják-e …
…hogy Súron, ha valakinek sétálni akad kedve, le kell térnie a járdáról, és az úton kell folytatnia az útját, mert a járdán
az autók parkolnak, ami mellesleg törvényellenes is.
…hogy egyes emberek az elromlott, lerobbant autóikat
a más háza elé állítják le, ezzel is akadályozva a forgalmat és
kellemetlenséget okozva másoknak.
… hogy egyesek nem képesek
vég ig hallgat n i
gyermekeik vagy
a más gyermekének előadását,
szavalatát, mert
tiszteletlenül éppen a falu pletykáját tárgyalják meg
félhangosan, ezzel zavarva a szereplőket. Nem beszélve arról, hogy sértik úgy
a kisdiák, mint a pedagógus önérzetét, hiszen nem kevés munkájukba kerül a műsor begyakorlása. Bizonyítani
szeretnének,de nem nagyon van kinek, mert még aki figyelne,
az sem nagyon tud. Példa erre az ez évi őszi és Mikulási akció.
De ez mind nem számít. Az a lényeg, hogy le van fényképezve
a gyereke!
Pedig értékelni gyermekeink munkáját csak úgy lehet,
ha odafigyelünk rájuk, meghallgatjuk őket, de a mellett figyeljünk oda a szomszédunk, barátunk, ismerősünk gyermekére
is - higgyék el, hálásak lesznek érte.
… hogy egyes emberek csak kritizálni tudnak, szeretnek követelődzni, de hogy bekapcsolódjanak a falu életébe,
arra már nincsen erejük. Hát igen, mert kritizálni a legkönynyebb, de bizonyítani már nehezebb. Csak azt nem értem,
mire jó ez, vagy kinek jó ez. Vagy csak azért beszélnek,
hogy mondjanak valamit?

… hogy a helyi Alapiskola tanulói és alkalmazottai is aktívan bekapcsolódtak a NYILAS MISI KARÁCSONYA akcióba. Nagyon nagy izgalommal, örömmel és szeretettel hozták
el és csomagolták be ajándékaikat a velük korabeli árva és
szegény sorsú gyerekeknek, hogy örömet szerezzenek nekik
karácsonyra.
(B.E.)

Ľudia sú rôzni
Jedni konfliktní a tí druhí zase práve naopak. A tak je to
aj s obyvateľmi Našej obce. Odzrkadľuje sa to hlavne na medziľudských a medzisusedských vzťahoch. Akonáhle sa vyskytne problém napr. konflikt medzi susedmi ohľadne určenia hraníc pozemkov, spoločných vodovodných šácht stavebných povolení, porušení niektorých zákonov, .... ,občania prídu na obecný úrad so sťažnosťou. Aj napriek tomu, že vybavenie sťažnosti nie je v kompetencii úradu a starostu, v prípade negatívneho výsledku hľadajú vinníka. A vinníkom je vždy
niekto iný, v týchto prípadoch úrad a osoba starostu. Tým sa
začínajú nekonečné osočovania a urážania zo strany občanov.
Uvedomme si, že ak by bol prístup úradu a starostu voči
týmto občanom rovnaký, aký majú oni, obecný úrad by nemohol fungovať.
Žijú medzi nami aj občania, ktorí sú bezkonfliktní, nečakajú, aby všetko vybavil za nich úrad, zveľaďujú svoje okolie
a taktiež spoločné obecné priestory bez nároku na kompenzáciu (spevňujú cestu pred vlastným domom ......... ) lebo si uvedomujú, že to nerobia pre iných, ale hlavne pre seba.
Čo by som dodala na koniec? Je to len v nás, v ľuďoch, aby
sme boli voči sebe tolerantní, aby sme si vážili jeden druhého bez ohľadu na vierovyznanie, národnostné, pracovné resp.
spoločenské postavenie. Ak sa nám to podarí, potom bude Náš
život šťastnejší a kľudnejší v dôsledku čoho nám zostane viac
času venovať sa rodinám, deťom a záľubám.
Á.J.

Emlékezem ...

Visszaemlékezve gyerekkoromra, az óvoda jelentette számomra azt az elképzelhető legnagyobb rosszat. Ki tudja, miért, de
a nagymamám szoknyája mellett sokkal jobban éreztem magam. Gyakori betegeskedésem miatt az orvos tanácsára kivettek az
óvodából - a legnagyobb örömömre -, és otthon maradhattam.
Közelgett azonban az iskolakezdés ideje, amit én egyre nagyobb ellenszenvvel vártam. A szomszéd Julis néni kérdésére: - No,
Etu, jön az iskola, mi lesz veled? - a válaszom az volt: - Ha akarok, megyek, ha nem akarok, nem megyek! - Szeptember elsejét az
egész család szorongva várta, leginkább persze én.
Ilyen előzmények után léptem át az iskola küszöbét. Nem tudom, mivel, de a tanító néni szinte elvarázsolt. Az egész iskolai
évben egyetlen napot sem hiányoztam, hisz a tanító néni várt. Sokszor próbára tettem a türelmét, míg engedelmeskedett a kezem,
és főleg, míg szavakká olvastam a betűket. De ő mindig biztatott: - Kezdd újra, sikerülni fog! - És úgy is lett. Az év végére sikerült
az év elején számomra még lehetetlennek tűnő feladat: folyékonyan olvastam.
Sosem felejtem el, mikor kéthetente a tanító néni kinyitotta a nagy szekrény ajtaját - az iskola könyvtárát. A második év vége
felé a kezembe adott egy vastag könyvet ezekkel a szavakkal: - Te ezt már elolvashatod. Képes vagy rá! - Megilletődve vittem haza
a könyvet. Becsületesen elolvastam, és amikor visszavittem, egy mosoly volt a jutalmam és a tanító néni öröme: - Tudtam, hogy
elolvasod. - Azóta is, ha kezembe fogok egy könyvet, ő jut az eszembe. És elolvasok minden elkezdett könyvet - hiszen hallom a
hangját: - Tudom, hogy elolvasod. - Talán emiatt van, hogy ugyanúgy igyekszem minden elkezdett dolgot befejezni, hiszen az is
olyan, mint egy elkezdett könyv olvasása, amit be kell fejezni.
Még most is emlékszem a nála tanult nyelvtani szabályokra, az első szlovák szavakra. Hiszem, hogy nem csak én vagyok ezzel
így. Sok év alatt számtalan gyereket tanított meg írni, olvasni, számolni, nem beszélve a többi más alapismeretről. Számomra ő
egy igazi TANÍTÓ NÉNI volt, aki egész életében nevelte, tanította falunk gyerekeit. Ezért volt olyan nehéz végső búcsút venni
KATONA MÁRTA tanító nénitől.
Számomra ő nem halt meg, hisz ahogyan eddig is hallottam biztatását, ezután is hallani fogom a hangját: - Ne félj, képes vagy
rá, sikerülni fog!
TISZTELET EMLÉKÉNEK!
G.E.
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Jozef Benč 37 rokov je reprezentantom Slovenska v tlaku na lavičke Telesne Postihnutých Športovcov. V 10.mesiacoch sa u neho rozvinula Detská mozgová obrna (DMO),
ktorá postihla dolné končatiny. Po prekonaní operácií oboch achiloviek a jedného kolena vo veku
3 rokov, sa rehabilitáciou v Kováčovej a tvrdou prácou v domácej posilovni vyhol invalidnému vozíku.
Posilovaniu sa teda venuje už od 4 rokov s menšími prestávkami. Ako dvadsaťjeden ročný sa oženil
a spolu s manželkou majú dvoch synov (15 a 2 roky). Do našej obce sa prisťahoval v roku 2007. Pracuje
ako správca výpočtovej techniky v Bratislave.
Reprezentácii Slovenska pod vedením klubu MaJ FIT Bánovce nad Bebravou sa venuje
od januára 2007.
Jeho doterajšie úspechy sú:
2007 máj. - 3.miesto MS Slovenska - Bánovce nad Bebravou - výkon 90 kg
2008 máj. - 4.miesto MS Slovenska - Bánovce nad Bebravou - výkon 100 kg
2008 október - 3.miesto Veľká cena mesta Trenčín - výkon 100 kg
2008 november - Poľsko Wroclaw Srebrna Sztanga XXVIII výkon 95 kg
2009 máj - 3.miesto MS Slovenska - Bánovce nad Bebravou - výkon 105 kg
2009 október - 4.miesto Veľká cena mesta Trenčín - výkon 110 kg
2009 november - 7.miesto v Poľsku meste Wroclaw Srebrna Sztanga XXIX - výkon 110 kg
2009 december - 2. miesto v Laughlin, Nevada, USA AAU World Championship - výkon 110 kg
Vzhľadom k doterajším výsledkom chce naďalej zlepšovať svoj výkon. Keďže príprava na preteky počas roka je finančne
náročná, privítal by akúkoľvek pomoc od sponzorov.

Mi szeretnék lenni?
Mi szeretnék lenni?
Jó kérdés ez nagyon.
Nem tudom még a választ,
Korai ez még nagyon.
Orvos, rendőr, pilóta,
Vagy esetleg focista?
A jövő titka ez még,
Hisz kisgyerek vagyok én,
Ki mindent kipróbálna,
Csak felnőtt ne legyen még.
Baricza Krisztián, 2. évfolyam

Az én családom
Az én családom négytagú. Az apukám, az anyukám, a testvérem és én. Apukám 43 éves és villanyszerelő. Az anyukám 41
éves. Szakácsnőként dolgozik Szencen. A testvérem 18 éves és
gimnáziumban tanul. Én 8 éves vagyok és a 2. évfolyamban
tanulok a súri iskolában. Családommal kertes házban lakunk.
Szabadidőmben táncra járok Nagymagyarra.
Baricza Karina, 2. évfolyam

Töklámpás
Mint minden évben, idén is 2009. 10. 2-án a délutáni órákban megrendeztük a hagyományos Tökparádét. Ebbe az akcióba bekapcsolódott a helyi óvoda, a szlovák és a magyar tanítási
nyelvű alapiskola apraja nagyja.
Türelmetlenül vártuk már a pénteket. Mindenki otthon
elkészítette a töklámpást. Voltak ott mindenféle töklámpások:
boszorkány, anyóka, vámpír, virágos és zöldséges, hagyományos töklámpás. Én százlábút készítettem az anyukám segít-

ségével. A szülőknek egy kis kultúrműsorral kedveskedtünk.
Amikor beesteledett, megjelent közöttünk egy csillagász a
távcsövével, hogy megnézhessük a Holdat és a Jupitert. Nagyon érdekes volt!
Fél nyolckor elfújtuk a mécseseket és hazamentünk. Emlékezetes maradt számunkra ez a nap.
Bors Miklós, 4. osztályos tanuló

Milyen vagyok?
Hajam szőke, szemem kék
Tudod-e, hogy ki vagyok én?
Miki, Miklós, Miklóska.
De nem a csomagok osztogatója.
Iskolába járok,
Negyedikes vagyok.
Hébe-hóba tanulok,
Néha egyest is kapok.
Várom már a névnapom.
Mert én ilyenkor
Dupla ajándékot kapok.
Bors Miklós, 4. évfolyam

Bemutatom a családom
Az anyukámat Vankó Anitának hívják, 34 éves és virágkötőként dolgozik Szencen. Az apumat Vankó Tamásnak hívják,
31 éves, Pozsonyban dolgozik egy bíróságon. A testvéremet
Tamás Máténak hívják, 5 éves és még csak óvodás. S végül,
az én nevem Vankó Anita. 7 éves vagyok. A hegysúri alapiskolába járok, a második évfolyamba. Ha nagy leszek, én is virágkötő szeretnék lenni.
Vankó Anita, 2. évfolyam
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Az év legszebb ünnepe: Karácsony
- a magyar tanítási nyelvű alapiskola tanulóinak gondolatai …
Sze nt e st e
napján izgatottan várjuk az
estét. Ünneplő
ruhát veszünk
fel és igyekszünk jól viselkedni.
A
vacsora előtt a
betlehemi jászolnál imádkozunk és a
kis Jézus születésére emlékezünk. A Bibliából is elolvassuk Jézus születésének történetét. A
családi vacsora alatt karácsonyi énekeket hallgatunk, utána pedig kibontjuk az ajándékokat. A szüleim az éjféli szentmisére is elmennek.
Kedvenc karácsonyi mondókám:
Én eljöttem kántálni, kántálni
Ablak alatt fát vágni.
Én is fogtam fülit, farkát,
Adjanak egy darab hurkát.
Vankó Anita, 2. évfolyam
Karácsony a kis Jézus születésének az ünnepe. A legszebb ünnep, mert béke és szeretet van a családban. Kívánom, hogy hulljon a
hó és sok ajándékot kapjak.
Veszprémi Éva, 1. évfolyam
Legszebb ünnepünk a karácsony. Akkor született meg

a kis Jézus. Családunkba a béke és a szeretet költözik.
Karácsony este ajándékokat osztogatunk, aminek a gyerekek nagyon
örülnek. Szeretném, ha az egész világon béke és öröm volna.
Baricza Karina, 2. évfolyam
Karácsony a legszebb ünnep az egész évben. Az emberek ilyenkor kedvesebbek. A karácsonyi hangulat szeretetet terjeszt a családban. Örömmel díszítjük fel a karácsonyfát, és készítjük el az ünnepi
vacsorát. Nagyon várjuk az ajándékosztást, mert mi is megajándékozzuk a családtagjainkat.
Horváth Erzsébet, 3. évfolyam
Közeledik az év egyik legszebb ünnepe, a karácsony. Ez a szép
ünnep Jézus születésének az ünnepnapja. Szeretem a karácsonyt,
mert együtt van az egész család. Örülünk egymásnak és az ajándékoknak. Ajándékot nemcsak kapunk, de adunk is. A mi ajándékunk
az, hogy megpróbálunk jobbak lenni.
Baricza Krisztián, 2. évfolyam
Télapó
Hull a hó,
Szánkón csönget a Télapó.
Siklik a szánja,
Ő a gyerekek barátja.
Mindenki kíváncsian várja,
Mit rejt a hatalmas nagy zsákja.
Édességet, gyümölcsöt,
A rossz gyereknek csoki ördögöt.
Ha a gyerekek szépen szavalnak,
A Mikulástól csomagot kapnak.
Szkurák Zoltán, 3. évfolyam

ma, a dióból megjósolták, ki lesz beteg a következő évben. A hal
gyors úszása miatt került az asztalra jelképezve azt, hogy a család is
ilyen gyorsan haladjon előre az elkövetkező esztendőben.
Karácsony ünnepe évszázadok óta a világ minden táján jeles
esemény, ugyanazokat a gondolatok ébreszti minden emberben. A
zord téli időjárásban is képes olyan meleg és szeretetteljes légkört
varázsolni, melyet az év egyetlen napján sem élünk át.
Karácsonyi Fohász
Édes, Kedves Istenem, Tekints le a Földre!
A szél hátán hideg jő, Didereg az ember.
Lassan hull a fehér hó, Földnek meleg takaró.
De kinek nincs búvóhelye Hova megy a hidegben?
Ki melegíti kezét?
Ki simogatja lelkét?
Karácsony, ha közeleg, Szívét ki szereti meg?
Vagy elég az emlékezés?
Mesekönyv és sütemény, Papírcsörgés, gyertyafény...
Aki hisz, nem lehet szegény?
Édes, Kedves Istenem!
Tekints le a Földre!
Szeretetet, békét adj a hideg szívekbe!
Olvadjon a jégpáncél, Legyen boldog néped.
Örömkönnyek csillogjanak Szent Karácsony éjjel!
A hegysúri magyar tanítási nyelvű alapiskola nevében kívánok
mindenkinek ÁLDOTT, BÉKÉS KARÁCSONYI ÜNNEPEKET
ÉS SIKEREKBEN GAZDAG, BOLDOG ÚJ ESZTENDŐT!
Mgr. Ferencz Tímea

Súri Híradó

Vianoce
Opäť po roku sa blížia Vianoce, čas neopakovateľnej, nádhernej atmosféry.
Prípravy na tieto sviatky sú v plnom prúde. Všade vidíme
vianočnú výzdobu, počuť vianočné melódie.
Atmosféra Vianoc je poznačená myšlienkou na iných, v
týchto dňoch nepoznáme samých seba.
Snažíme sa urobiť radosť iným. Tešiť sa z prítomnosti najbližších, žiť pre iných. Obdarovať i očakávať. Rodičia chcú
potešiť deti, deti rodičov.
Obdarovať z čistej lásky a samozrejme i prijať dary je jedno z najhlbších vianočných posolstiev. Dar nie je len tá vec,
ktorá sa dáva. Darom je aj osobné posolstvo, hovoriace: mám
ťa rád. A táto hodnota sa nedá peniazmi vyjadriť ani odmerať.
V dare, ak je myslený naozaj úprimne, dávame sami seba.
Myslíme na to hlavne teraz, cez Vianoce.
Aby sme sa dávali jeden druhému naozaj z lásky, úprimne
a milo v pohode, v dobrej nálade.
Želám Vám, aby chvíle pri vzájomnom obdarovaní počas
Vianoc i teraz boli pre nás krásne a nezabudnuteľné, veď Ježiš sa
narodil aj pre teba - nech si ktokoľvek: starý, mladý, šťastný,
alebo nešťastný, úspešný, alebo smoliar.
Narodil sa pre teba a túži k tebe prísť.
Chce prísť, aby ti dal nádej, prináša odpustenie a slobodu.
Kiežby ich každý mohol prežiť s radosťou v srdci a obklopený tými najdrahšími v srdci.
Mgr. Katarína Stoláriková, riaditeľka základnej školy

Z tvorby našich žiakov
Pranostiky na zimu

Az év legszebb ünnepe
December az év utolsó hónapja. Legtöbbször
szemet gyönyörködtető
fehér, puha hó borítja a tájat. A falusi ember számára ez a pihenés hónapja.
Ilyenkor már nincs munka a földeken. Ez az egyik
leggazdagabb hónapunk
az ünnepek és népszokások tekintetében. A Mikulás puttonyából előbukkannak az ajándékok, megérint minket az
advent titka és a karácsony üzenete. Jobban odafigyelünk családtagjainkra, barátainkra, a közelünkben élőkre. Ilyenkor mindenki egy
kicsit türelmesebb lesz. Várjuk a szép estét, a tündöklő fát, az ajándékokat. Az ünnep békét varázsol a házakba.
Az ünnepeket a hagyományos betlehemezés teszi színesebbé,
amely Krisztus születésének történetét, és az azt követő időszakot, a
Három Király látogatását jeleníti meg.
Régen a karácsonyt megelőző napokon, a hosszú téli estéken
együtt volt az egész család. Beszélgettek, karácsonyi dalokat énekeltek.
Amikor az Esthajnalcsillag feljött, akkor került
sor a vacsora elfogyasztására. A karácsonyi asztal
elképzelhetetlen volt hal,
dió és alma nélkül. A kerek alma a család összetartozásának a szimbólu-
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- Ak je december mierny a vlahý, nenarobí nám zima ťažké
hlavy.
- Ak sa vetry na svätého Štefana spolu chytia, veľké priekopy
a záveje urobia.
- Ak si robia veveričky
veľké zásoby orieškov,
bude zima dlhá a tuhá.
- Ak sú v zime dlhé cencúle, urodí sa dlhý ľan.
- Ak v decembri zima
nie je, neskôr prísť sa
jej nelení.
- Aké dlhé sú cencúle v
decembri také dlhé budú šúľky kukurice.
- Ak je Katarína na blate, Vianoce budú na ľade.
- Čas od Svätej Lucie do Troch kráľov čiernou zimou nazývame.
Čím je v zime hlbší sneh, tým vyššia bude ďatelina.
Ak Nový rok padne na nedeľu, bude mierna zima.
Ak pripadne Nový rok na pondelok, veští to tuhú zimu.
Jasná a tichá novoročná noc zvestuje, nám dobrý rok.
Keď je druhého jasno, dlhá zima bude, ale keď nesneží,
nie je jaro ďaleko.
Keď je január studený a mrazivý, poľu a ľuďom je priaznivý.
Keď má cibuľa málo šúp, bude slabá zima, keď má veľa šúp,
bude tuhá zima.
Keď nie je zima v januári, bude v apríli a v máji.
Keď sa rok so zimou a snehom počína, sľubuje dosť chleba,
ale málo vína.
Keď vlci a líšky v januári vyjú, to znamená tuhú zimu.

Čo v decembri nespravíš v januári nedohoníš.
Hrmenie v decembri vetry, hojnosť obroku, pokoj a svornosť
znamená.
Keď na Štefana vietor duje, víno budúceho roku bude plané.
Keď v decembri hrom ešte hučí, budúci rok vietor stále fučí.
Svätý Mikuláš daždivý, zime sa ešte protiví.
V studenom decembri zem snehom pokrytá, predpovedá
v budúcom roku hodne žita.
Zima bohatá na sneh, predpovedá rok bohatý na chlieb.
Zima mokrá, alebo zase príliš mrazivá, všetkému poľnému
je škodlivá.
Čím je v zime hlbší sneh, tým väčšia bude ďatelina.
Január studený, marec teplý.
Jasná a tichá novoročná noc, zvestuje nám dobrý rok.
Spracovali žiaci tretieho ročníka: Victoria Kissová
a Sebastian Vokálik
Vianočné želanie
Počítam dni do Vianoc. Najviac sa teším, že sa budem guľovať a sánkovať.
Postavím veľkého snehuliaka, ba aj iglu by som chcel postaviť. Možno sa aj naučím korčuľovať na ľade, pretože na kolieskových korčuliach mi to už
celkom dobre ide. Rodine by som
chcel darovať voňavé darčeky.
Do auta spravím voňavý osviežovač vzduchu. Vyzdobím aj stromček, aby sa nám páčil. A hlavne sa
teším, že rodina bude spolu. Najviac by som chcel telefón. Chcem,
aby Vianoce dlho trvali.
Sebastian Vokalík, tretí ročník
Zima
Jedna vločka, druhá vločka,
teta zima žmúri očká.
Sánky si hneď osedláme
a letíme k starej mame.
Sebastian Vokalík, tretí ročník
Moje Vianoce
Veľmi sa teším na Vianoce. Je veľmi dobré dostať darčeky
a tak isto aj darovať rodine a priateľom. Na tieto Vianoce by
som si najviac priala: reproduktor na počítač, voňavku, zdravie a šťastie. Hlavne aby bolo vonku snehu až po kolená, aby
bolo jazero zamrznuté, aby sme sa mohli zdokonaliť v korčuľovaní. Veľmi by som si priala, aby boli tieto Vianoce najkrajšie.
Vianočné zvyky
Všetci ľudia sa pripravujú na najkrajšie sviatky roka. Niektorí ľudia chodia po domoch svojich známych s malým, vlastnoručne vyrobeným Betlehemom a spievajú vianočné koledy.
Skauti roznášajú betlehemské svetlo do príbytkov svojich známych. Mamičky a babičky pečú perníčky a iné vianočné dobroty.
Rodičia spolu s deťmi zdobia vianočný stromček. Pomáhame
mamičkám pri chystaní slávnostnej večere. Nesmie chýbať
kapor, zemiakový šalát, šošovicová polievka, oblátky s medom, všakovaké ovocie a iné dobroty. Po spoločnej večery sa
rozdávajú a vybaľujú darčeky, spievame koledy a rozprávame
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sa čo sme dobré v tomto roku prežili a čo sa nám nepodarilo,
čo by mohlo byť lepšie. Nezabúda sa ani na polnočnú svätú
omšu, dúfam, že tento rok ma na ňu zoberú.
Victória Kissová, tretí ročník
Narodený v Betleheme
Narodilo sa dieťatko,
pomenovali ho Ježiško.
Detičky ho ľúbili,
darčeky mu nosili.
Hrali sa s ním a spievali mu,
oblátky, medovníčky, oriešky a ovocie nosili mu.
Victória Kissová, tretí ročník
Koláče
Hurá, budú Vianoce!
Mama pečie koláče.
Torty aj medovníky,
malé aj veľké do pusinky.
Richard Mezei, tretí ročník
Spolu celá rodina
Na Vianoce tešíme sa,
pekne spolu stretneme sa.
Štedrý večer, to je krása!
Rodina je spolu zasa.
Richard Mezei, tretí ročník
Betlehemské svetlo
Svetlo, ktoré roznášajú skauti. Aj tento rok to nebude inak.
Budú ho roznášať naši mladí skauti z Hrubého Šúru. Aj ja ho
budem spolu s nimi roznášať. Veľmi sa na to teším. Už pätnásť rokov nosia podtatranskí skauti Betlehemské svetlo hore
na Lomnický štít.

Súri Híradó
Dúfam, že Betlehemské svetlo roznesieme do každého a že
nikdy nevyhasne!
Viktória Horváthová, štvrtý ročník
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Súri Híradó

Cserkészeink életéből

Novodobá história Betlehemského svetla sa píše od roku 1986.
Tradíciu , roznášať plamienok založili naši susedia Rakúšania. Tí sa snažili spestriť vianočné tradície postihnutým deťom. Pred Vianocami poslali do Betlehemu lietadlom postihnuté dieťa, ktoré v Bazilike Narodenia Pána odpálilo z večného svetla plamienok a lietadlom ho prinieslo späť do Linzu. Tam sa ho ujali miestni skauti, ktorí ho začali roznášať do
ostatných častí Rakúska. Po roku 1989 sa tento zvyk rozšíril aj
do ostatných krajín susediacich s Rakúskom, vrátane Slovenska. U nás ho roznášajú od roku 1990.
Spracovala: Victória Kissová, tretí ročník
Štedrý večer
V Betleheme v maštali spí Ježiško na slame.
Prišli k nemu traja králi, doniesli mu dary.
Prvý vraví:“ Ja ti nesie zlato.“
Druhý vraví: “Ja ti nesiem kadidlo.“
Tretí zasa: „Ja ti nesiem myrhu.“
Potom povedali potichu: “ Vitaj, na svete náš Pán kráľ!“
Victória Horváthová, štvrtý ročník
Vianoce v rodine
Každý počíta dni, kedy už tu budú dlho očakávané Vianoce.
Najviac sa teším, keď budeme všetci spolu rozbaľovať darčeky a že máme krásny rozžiarený stromček. Nielen stromček
bude rozžiarený, ale aj naše oči, plné očakávania. Nikto sa nebude nikam ponáhľať. Všetci budeme mať čas pre seba a tešiť
sa, že sme konečne spolu.
Frederik Ujhelyi, štvrtý ročník

2008-ban a karácsonyi csoki készítését
egy kiállítással kötöttük össze,
amelyet nagy bánatunkra kevesen látogattak meg.

A plébániaközösség bálja ebben az évben
Egyházfán került megrendezésre.

Húsvétra a szokásokhoz híven
tojásfestéssel készültünk.

Sokat játszottunk a 100 személyes
ravazdi táborunk alatt.

A métaedzés után jólesik a sült szalonna

Országos métabajnokságon, Királyhelmecen…

Vianočný trh na našej škole
Prvý krát na našej škole sa uskutočnil vianočný trh .Aj my žiaci našej školy sme
chceli spríjemniť tieto predvianočné chvíle malými vlastnoručne vyrobenými
darčekmi z prírodného materiálu. Pripravili sme ich na hodinách výtvarnej
výchovy, pracovného vyučovania. Niektorým pomáhali rodičia, ba aj starí rodičia. Každý mohol prísť pozrieť čo dokážu šikovné ruky malých i veľkých. S veľkou
radosťou sme predmety ponúkali, samozrejme za symbolickú cenu. Tržbu potom
využijeme na konci školského roka na spoločnom školskom výlete.
Na” trhu” nechýbalo občerstvenie ako: medovníčky, koláče, mastný chlieb
s cibuľou, čaj a pre dospelých varené vínko. Na spríjemnenie atmosféry zneli
vianočné koledy.
Ďakujeme všetkým, ktorý akýmkoľvek spôsobom prispeli, aby sa všetko uskutočnilo tak ako malo.
Žiaci ponúkali tovar s veľkou radosťou a majú prvé skúsenosti z praktického
života.
Každý kto prišiel neobanoval. Veríme, že aj touto malou akciou v spolupráci s pedagógmi, rodičmi, starými rodičmi sme spríjemnili toto predvianočné obdobie.
Dúfam, že si to o rok zopakujeme ešte krajšími a nápaditejšími darčekmi, a že nás prídete navštíviť v hojnejšom počte.
Za všetkých žiakov a pedagogický kolektív Vám vinšujem šťastné sviatky a zároveň nový rok, aby ste mali hojnosť
na celý rok.
Mgr. Katarína Stoláriková, riaditeľka ZŠ

Karácsonyi zsibvásár
Advent első vasárnapja utáni időszak a várakozás és a készülődés időszaka. Iskolánk tanulói is ennek az adventi időszaknak a szellemében készülődnek a karácsonyra a Karácsonyi zsibvásár megrendezésével, amely első alkalommal 2009. december
10-én volt megrendezve az iskola udvarán található Vigadóban. A kellemes hangulatot fokozta a karácsonyi zenei aláfestés, a mézeskalács, a bejgli, a muffin, hagymászsíros kenyér, tea és forralt bor illata is. Az áruba bocsátott ajándékokat az ügyes kezű
szülők és pedagógusok segítségével a tanulók saját kezűleg készítették.
Szeretnénk köszönetet mondani mindenkinek, aki részt vett ezen a vásáron
és ez által támogatta iskolánkat. Egyúttal szeretnénk kívánni mindnyájuknak
kellemes, örömökben gazdag, békés, boldog karácsonyt, a 2010-es esztendőben erőt,
egészséget és minden elképzelhető jót.
A helyi alapiskola tanulói és kollektívája
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Súri Híradó
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Elmeszelték a dunaújfaluiakat és a hegysúriakat
ÚJ SZÓ - ÉRTESÜLÉS

… és akadályversenyen, Leleszen.

Részt vettünk Marcelházán a FELCSERen.

Súri Híradó

Dunaújfalu/Hegysúr. Mint ahogy
arról már beszámoltunk, botrányba fulladt a Pozsony vidéki V. liga A csoportjának dunaújfalui őszi idényzárója. A verekedésekkel tarkított összecsapáson 2:1-es
hazai vezetésnél a hegysúriak az öltözőbe
vonultak, nem folytatták a mérkőzést. A
találkozón mind a játékosok, mind a nézők egymásnak estek, a kiállított hegysúri futballistát pedig az egyik drukker
öltözőbe vonulás közben bántalmazta.
Az eset komolyságára utal az a tény
is, hogy az irányító szövetség illetékesei
két egymást követő ülésükön vizsgálódtak. Időközben megszületett a döntés. A
súlyos büntetések mindkét fél képviselőit letaglózták. Az ominózus meccset
mindkét csapat játék nélkül 0:3 arányban
elvesztette. A dunaújfaluiaktól a bajnoki
évfolyam befejezése után ráadásul hat
pontot levonnak. Pályájukat két meccsre
letiltották: első két tavaszi hazai találkozójukat húsz kilométeres körzeten kívüli
helyszínen kell lejátszaniuk. A bajnokság
végéig tizenöt főre kell emelniük a rendezők létszámát. Vladimír Sendrey főrendező, Fairovic Omar edző a bajnokság
végéig nem láthatja el feladatát, Štefan
Raschman néző pedig az idény végéig
nem látogathatja a dunaújfaluiak hazai
mérkőzéseit. A kiállított játékosokat, nevezetesen az újfalui Tomáš Raschmant,
valamint a hegysúri Rudolf Horňákot

és Tomáš Maršovskýt öt-öt mérkőzésre
szóló eltiltással sújtották. A hegysúriak
trénere (František Čechovič) és csapatvezetője (Michal Mikula) a bajnokság végéig úgyszintén kényszerpihenőre szorul.
Továbbá mindkét klubot kétszáz-kétszáz
eurós pénzbírsággal szankcionálták. A
szövetség döntésével mindkét fél elégedetlen. „Számítottunk rá, hogy megbüntetnek bennünket, ám sokkolt bennünket
a szankciók súlyossága. Elvesztettük az
idényzárót, ráadásul a bajnoki évfolyam
végén hat pontot levonnak tőlünk. Nehezményezzük azt is, hogy tavasszal két
mérkőzésre letiltották a pályánkat. Arról
még nem döntöttünk, hogy fellebbezünke. Véleményem szerint ennek nincs sok
értelme, a futballszövetség illetékesei
ugyanis maguk sem tudják, mit csinálnak” - panaszkodott az eltiltott főrendező, Vladimír Sendrey, aki egyben a dunaújfaluiak klubtitkára.
A hegysúriak a hazaiak büntetését
nem kommentálták. „Számítottunk a
három pont elvesztésére, hiszen levonultunk a pályáról. Megjegyzem, csupán a
kialakult lincshangulatra, a körülményekre való tekintettel nem voltunk hajlandóak tovább játszani, futballistáink
testi épségét kockáztatni. Már a bíró által
elrendelt kényszerszünet után sem kellett
volna visszamennünk a játéktérre. A játékvezető azonban azzal fenyegetett meg
minket, ha nem folytatjuk, akkor elvesztjük a meccset. A kétszáz eurós pénzbír-

ságot viszont soknak találom. Ezzel a
döntéssel nem értünk egyet. Amennyiben fellebbezünk, akkor csupán Tomáš
Maršovský öt meccses eltiltásának csökkentését kérjük a fegyelmi bizottságtól.
Kiállításánál ugyanis nagyot hibázott a
játékvezető” - méltatlankodott Miroslav
Kocian, a hegysúriak titkára.
Az eset komolyságára való tekintettel
kíváncsiak voltunk a szövetség csúcsvezetőjének álláspontjára is. „Tavaly
szintén problémák voltak a két együttes
bajnokiján. Akkor újrajátszást rendeltünk
el, mivel a játékvezető követte el a hibát.
Most épp az ellenkezője történt. Bebizonyosodott, hogy mindkét csapat nagyban
hozzájárult ahhoz, hogy botrányba fulladt csatájuk. A vendéglátók kötelessége
biztosítani a mérkőzés zökkenőmentes
lejátszását. Ennek nem tettek eleget. A
hegysúriak is sportszerűtlenül viselkedtek, levonultak a pályáról. Az edzőket,
csapatvezetőket azért tiltottuk el, mert
képtelenek voltak védenceik viselkedését
befolyásolni. Balhézó drukker kitiltására már többször is volt példa. Szerintem
jól döntöttünk. Remélem, a vétkesek
okulnak a történtekből és a jövőben nem
fordul majd elő ilyen kirívó sportszerűtlenség. Csupán azt sajnálom, hogy a bajnokság magyarlakta településeit képviselő csapatokkal akadnak rendre problémáink” - indokolta a büntetéseket lapunknak Berner László szövetségi elnök. (hp)

Vyhodnotenie jesene 2009
Szenczi Molnár Albert
szobrának koszorúzása.

A heti rendszerességel megtartott gyűléseink
változatosak: papírsárkányt készítettünk.

Súťaž:
V. liga
Kategória: seniori
Ročník:
2009/2010
Počet Kontumácií:

Počet stretnutí:

Tabuľka po jeseni:

1 - FK Malé Leváre,
TJ Hrubý Šúr,
ŠK Nová Dedinka
D
120 78

Počet gólov:
466
Najviac gólov v stretnutí:

Počet ŽK:
Najmenej ŽK:
Najviac ŽK:
Počet ČK:
Najmenej ČK:
Najviac ČK:

… ismerkedtünk az origami rejtelmeivel.

Ebben az évben is a 11. sz. Szent Imre cserkészcsapat szervezte meg a szövetségi lelkigyakorlatot.

R
12

H
31

3. kolo Šenkvice - Závod 6:3,
10. kolo Hrubý Šúr - P. Štvrtok 6:3,
12. kolo Sl. Grob - P. Mikuláš 7:2

351
14 OŠK Slovenský Grob B
27 ŠK Nová Dedinka

1.
2. DRUŽSTEVNÍK Závod
3. ŠK Šenkvice
4. FK Dubová
5. ŠK Nová Dedinka
6. FK Studienka
7. ŠM Suchuhrad
8. FC Budmerice
9. ŠK Plav. Štvrtok / Výsoká pri M.
10. DRUŽSTEVNÍK Doľany
11. ŠK Igram
12. SLOVAN Modra
13. SLOVAN Častá
14. OŠK Slovenský Grob B
15. KŠK Plavecký Mikuláš
16. FK Malé Leváre

26
0 ŠK Šenkvice, FK Dubová, ŠK Igram, DRUŽSTEVNÍK Závod
5 FK Malé Leváre

Počet divákov:
14 193
Najviac na stretnutí: 400 7. kolo DRUŽSTEVNÍK Závod - SLOVAN Modra
Najlepší strelci: 19 gólov Mario Krajč - Hrubý Šúr

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

12
11
9
8
8
8
7
6
6
6
5
5
5
4
4
3

0
2
1
2
1
1
0
2
1
1
3
3
2
3
1
1

3
2
5
5
6
6
8
7
8
8
7
7
8
8
10
11

46:20
42:20
42:27
29:33
32:25
28:22
41:34
27:24
34:36
18:29
34:29
17:27
22:35
16:24
19:42
19:45

36
35
28
26
25
25
21
20
19
19
18
18
17
15
13
10

