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V tomto roku oslavovala 

naša obec 760-te výročie prvej 
spomienky o našej obci. 
Pri tejto príležitosti sa 
2. júla konala slávnosť 
„Pod prístreškom“. Na 
slávnosti sa zúčastnili 
Gyula Bárdos, poslanec 
Národnej rady 
Slovenskej republiky, 
Rezső Duray, poslanec 
vyššieho územného 
celku, starostovia 
najbližších obcí: p. Ján 
Filkász, Ladislav Vidra, 
Alojz Koiš, Imrich 
Farkas. 

Oslavy sa 
začínali o 14-tej hodiny. Báseň 
„Egy kis falu csupán“ 
zarecitovala Réka Katonová. 
Nasledoval slávnostný príhovor 
starostu, v ktorom medzi iným 
povedal: 

„Dovoľte mi v krátkosti 
pripomenúť históriu našej obce. 
Archeologické nálezy v katastri 
a v okolitých lokalitách dokazujú 
prítomnosť človeka už od mladšej 
doby kamennej. Priamy doklad 
o osídlení katastra obce 
pochádza zo 7. storočia, keď 

v lokalite Csandal v roku 1952 
pri hlbokej orbe boli nájdené 

ľudské kosti a rôzne dobové 
zbrane. Ďalšou lokalitou je 
Kerektó, kde je ďalšie pohrebisko 
z 8-11. storočia. Prvé písomné 
pamiatky, v ktorých je zmienka aj 
o našej obci, pochádzajú z roku 
1245, v ktorej sa obec spomína 
ako SWR. V listine z 15. marca 
1256 sa uvádza, že vlastníkom 
chotára a osady je magister 
Bolch de Šúr.  
Názov našej obce Hegysúr sa 
prvý krát objavuje v listine z roku 
1524 z čias panovania kráľa 
Ľudovíta II. 

Najstaršia pečať obce sa 
zachovala na písomnosti 

pochádzajúcej z 9. 
marca 1768, z čias 
panovania Márie 
Terézie. 

V roku 1890 je 
zakúpený prvý obecný 
zvon, ktorý do roku 
1929 bol upevnený na 
drevenom stojane. Až 
potom bol premiestnený 
na novú železnú 
konštrukciu,  ktorá 
dodnes slúži svojmu 
účelu.   

Okrem osláv 
výročia obce, máme tu 

aj ďalšie jubileum. V roku 1905, 
presne pred sto rokmi v obci bola 
postavená prvá budova školy. Do 
tej doby  deti z našej dediny 
navštevovali školu v Kostolnej pri 
Dunaji. 

Naša obec aj občania 
prežili 1. aj 2. svetovú vojnu, 
združstevňovanie, aj nasledujúce 
obdobie budovania socializmu. 
Po prevrate v roku 1989, sa 
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prvým starostom obce stal Eugen 
Figura. Po jeho smrti ho nasledoval 
Tibor Putz starší. Po voľbách 
v roku 2002, sa začína meniť tvár 
obce. Dokončilo sa oplotenie 
cintorína, zrekonštruovalo sa 
verejné osvetlenie, predĺžil sa 
obecný vodovod, vybudovali sa 
nové chodníky, cesty, rozpracoval 
sa územný plán obce, rozparceloval 
sa pozemok pri čerpacej stanici, 
postavili sme tento Prístrešok. 
S použitím štrukturálnych fondov 
chceme vybudovať areál okolo 
ihriska.“ 

Po príhovore nasledovala 
ekumenická bohoslužba, ktorú 
slúžili: duchovný otec Juraj Vittek, 
Prof. György Bándi, evanjelický 
farár, Tibor Kiss, farár 

reformovanej cirkvi. Žalmy 
zaspievali Zoltán Szalay a speváčky 
zo skupiny „Béke“. 

Oslavy pokračovali 
vystúpením našich detí zo škôlky 
a základných škôl. Medzi 
jednotlivými vystúpeniami zahral 
skladby dychový súbor „Malý 
Dunaj“, pod vedením dirigentov 
Alojza Nagya staršieho a Alojza 
Nagya mladšieho. 

Pod vedením Mgr. Art. A. 
Katonovej zatancovali tanec žiaci 
základných škôl. Potom nasledovalo 
vystúpenie dychovky zo Šamorína. 

Kultúrny program ukončilo 
vystúpenie hudobnej skupiny „DON 
KNOW BLUES“ zo Senca. 

Po kultúrnom programe 
nasledovala veselica. Do tanca hrala 

skupina z Kostolnej pri Dunaji 
„Proton“. O polnoci sa vyžrebovala 
bohatá tombola, do ktorej prispeli 
podnikatelia a občania našej obce, 
ktorým aj touto cestou ďakujeme. 1. 
cena bola vykrmené 200 kg prasa. 
Dobre vydarená zábava sa skončila 
ráno o 5-tej hodine.  
Celú akciu ozvučoval p. Eugen 
Szalay z Kostolnej pri Dunaji, 
moderovala slečna Katarína 
Svičeková, srnčí guláš varil 
a cigánsku pečienku a piekol Tibor 
Klúcsik a Zoltán Molnár,  
o občerstvenie sa starali Vittekovci 
z reštaurácie „U Vľaďuša“, 
o pozvaných hostí sa starali 
pracovníčky základnej a materskej 
školy. 

 
 

Pályázatok 
  

Július elején 
kaptuk meg az értesítést, 
hogy a Kis-Duna ágának 
revitalizációjára, a 
kultúrház felépítésére és a 
futballpálya környékének 
rendezésére beadott 
pályázatunkat 
elutasították. A 
minisztériumban azzal 
indokolták meg 
döntésüket, hogy 
pályázatunk nem felelt 
meg a pályázati 
felhívásban megadott 
feltételeknek, keveredett 
benne a sport a kultúra 
meg a környezetvédelem. 

Személyes 
konzultáción azt 
ajánlották, adjuk be újra az 
átdolgozott pályázatot, de 
csak kultúrára. Volt két 
hónap idő a pályázat 
beadására, mert a határidő 
augusztus 31-e volt. 
Ezalatt az idő alatt sikerült 
lerajzolni a kultúrházat, 

elintézni a szükséges 
engedélyeket, kikérni 
különféle intézmények 
hozzájárulását. 
Szeptemberben fel kellett 
tölteni a hiányzó 
dokumentumokat. 
November végén kaptuk 
meg a választ, hogy 
pályázatunk sikeres volt, 
de a kért 40,6  millió 

koronából csak 21,7 millió 
koronát ismernek el, a 
fennmaradó összeget a 
községnek kell 
bebiztosítani vagy 
megtakarítani. A pályázat 
kiírása szerint csakis 
kultúrházra lehetett 
pályázni, a mi 

projektünkben pedig 
nagyon átlátható a sport 
támogatása is.  

Természetesen az 
öltözőket, WC-ket, 
zuhanyzókat is beépítettük 
a tervezetbe. A nagy terem 
meg úgy lesz kialakítva, 
hogy sportolni is lehessen 
benne /tenisz, röplabda, 
láblabda/.   Az 

épületet a közbeszerzési 
pályázat kiírása után két 
éven belül fel kell építeni.  
A másik pályázatot a 
szintén az építésügyi és 
régiófejlesztési 
minisztériumhoz a község 
csatornahálózatának és 
szennyvíztisztítójának 

megtervezésére nyújtottuk 
be. Tervezzék meg 
szakemberek, hogy 
hogyan lehetne Súron 
megoldani a 
szennyvízgazdálkodást! 
Szintén augusztus 31-én 
volt a határidő, amit 
sikerült betartani. A kért 
összeg 1 millió korona. 
Szeptemberben feltöltöttük 

a hiányzó mellékleteket, 
most pedig várjuk az 
eredményt. 
 
 

Gujber László
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Útjelző táblák 

 
Több útjelző tábla már 

megrongálódott, 
elhasználódott 
községünkben. A 
mellékutakon az útjelző 
táblák a község hatáskörébe 
tartoznak, a főúton az 
útkarbantartó vállalathoz.  

A vendéglőnél, a Kis 
utcáról is nehéz és veszélyes 
kihajtani. Meghívtuk a járási 
közlekedésrendészetről a 
felelős rendőrt, átnéztük a 
helyi utcákat. Az ő 
javaslatára és a képviselő-
testület döntése értelmében 
egyirányúvá vált a Kiss 
utca. Kihajtani a főútra a 
boltnál és Durayék mellett 
lehet.   

Kicseréltük a 
„Teherautóknak  behajtani 
tilos” táblákat is, kiegészítve  
a „Célforgalom 
megengedve” táblával.  

A főút bajcsi részén 
elhelyeztünk egy 
nagyméretű táblát „Vigyázz, 
60, RADAR”. Mivel a 
sofőrök nem nagyon tartják 
be a megengedett 
legnagyobb sebességet, 
kértük a közlekedés-
rendészetet, gyakrabban 
ellenőrizék községünkben a 
legnagyobb megengedett 
sebesség betartását. Ezért 
figyelmeztetjük lakosainkat, 
szintén figyeljenek oda a 
megengedett sebesség 
betartására, nehogy őket is 
meg büntessék. 

 
 
Világítás 

 
A súri templom körül 

nagyon megnőttek a fák. 
Ezért a bejáratnál az esti 
misék idején nagyon sötét 
van. A templomtanács úgy 
döntött, kivilágítjuk a 

templom előtti bejáratot. 
A hozzávaló anyagot a 
megtakarított 
templompénzből 
fedeztük. A munkát a 
községháza és ifj. Botló 
Gyula végezte. 
Hirdetőtáblát is 
szereltettünk fel, hogy a 
híveket tájékoztatni 
lehessen a szentmisék 
rendjéről és egyéb 
eseményekről. Mindez 
12 ezer koronába került. 

  
Felújítás 

 
Az idén nyáron 

sikerült befelezni a 
Kormány alelnökének, 
Csáky Pálnak, hivatalától 
kapott pénzen az iskola 
szociális helyiségeinek 
felújítását. Az emeleten 
is kicseréltettük a WC-
ket, mosdókat. Újra 
csempéztettük a 
helyiségeket, 
különválasztottuk a fiú és 
lánymosdót. Az 
iskolában így már 
kulturált, higiénikus, 
mellékhelyiségek várják 
a diákokat. 

Hogy az óvoda se 
maradjon le, Pollák 
Teréziának, az óvoda 
igazgatónőjének 
javaslatára és 
segítségével felújítottuk 
az óvoda konyháját, új 
konyhabútort vettünk, új 
csempét, csapokat 
szereltetünk be. 
Felújítattuk a lépcsőházat 
is. Így már belépéskor 
kellemes környezet 
fogadja óvodásainkat.  

Az utolsó 

tisztiorvosi ellenőrzés 

alapján az előírásoknak 

megfelelőre cseréltettük 

az összes világítótestet az 

óvodában és az iskolában.  

  

Vízelvezetés 
 
Már 2003-ban, nagyobb 

esőzések után figyelmeztettek, 
hogy a falu elején, az 
öregiskolával szemben, mindig 
áll a víz. Később befolyt az 
udvarokba is. Kérvényeztük a 
járási útkarbantartó vállalatnál, a 
járáson, a közlekedési 
rendőrségnél a víz elvezetését. 
Sikertelenül. Csak most, mikor a 
megyékhez kerültek a II. 
osztályú utak, a megyei 
képviselők segítségével sikerült 
elérni, hogy foglalkozzanak a 
problémával. Több variáns is 
született a megoldásra, végül 
kiválasztottunk egyet, de még 
mindig akad javítanivaló rajta. 
Sajnos, csak most, novemberben 
lehetett elkezdeni a 
munkálatokat, de az esőzések 
megmutatták a hiányosságokat.  

Továbbá ígéretet kaptunk a 

templom melletti kanyar 

védőkorláttal való ellátására. 

Mint tudjuk, itt nagyon sok autó 

kifutott az útról. Az adott 

munkálatok a községnek nem 

kerülnek pénzébe. De ha már 

meg lesz oldva a vízelvezetés, 

szeretnénk a járdaproblémát is 

megoldani a falu elején. Erre 

találunk pénzt a község 

költségvetésében. Szeretnénk, ha 

a falu mindkét vége jó 

benyomással fogadná az ide 

látogatókat.    

 

Rekonštrukcia čerpacej stanice 
 

Obec Hrubý Šúr je jeden 
z mála obcí, ktorá má vlastný 
obecný vodovod aj vlastný 
zdroj a úpravňu pitnej vody. 
Má to aj výhody aj nevýhody. 
Hlavnou výhodou je, že obec 
môže určovať cenu pitnej 
vody. Cenu určuje obecné 
zastupiteľstvo, na návrh 
starostu, ktorý je aj 
spôsobilou osobou na 
prevádzkovanie obecného 
vodovodu. Cena sa určí tak, 
aby nebolo vodné 
hospodárstvo stratové pre 
obec. Preto môžeme mať 
vodu 10 Sk/m3, keď 
vodárenské spoločnosti vodu 
predávajú za 26,- Sk/m3. Na 
rok 2006 sa neplánuje u nás 
zvýšenie ceny vody, aj keď sa 
spravili veľké rekonštrukčné 
práce na miestnej čerpacej 
stanici. Vymenili sa všetky 
ventily, spätné ventily, 
príruby. Namontoval sa aj 
elektrický uzatvárací ventil 
pre prípad výpadku 
elektrickej energie. Vyčistil 
sa aj nádrž pod čerpacou 
stanicou. Náklady na 
rekonštrukciu boli 150 000,- 
Sk, ktoré boli hradené 
z obecného rozpočtu. Kvalita 
pitnej vody je v rámci normy. 
Dusičnany sú 36 mg/l čo je 
tiež v norme, ale voda nie je 
vhodná pre kojencov. Ostatné 
ukazovatele sú ďaleko pod 
normou. 

 

Gujber László
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Választások 2005 
 

Ez évben is voltak választások, mégpedig a 
megyei képviselő-testületbe és a megye elnöki posztra. A 
kampánygyűlés nálunk 21-én volt. Itt voltak az SDKÚ, 
ANO, DS, Zöldek pártja és az MKP által alkotott koalíció 
képviselőjelöltjei, mégpedig Agárdy Gábor, Duray Rezső, 
Füle Imre és Pomichal István. Elkísérte őket a mostani 
megyei elnök és egyben elnökjelölt Ľubo Roman is. A 
jelöltek elmondták, mit szeretnének elérni mint megyei 
képviselők. Jól kampányoltak más községekben is, mert 
ők négyen lettek megválasztva a Szenci járásból 
képviselőnek. 

Hegysúron 506 választópolgárból 120-an 
szavaztak, ami 23,75 %. 

A szavazatok aránya: Agárdy Gábor 93, Duray 
Rezső 108, Füle Imre 66, Pomichal István 51 szavazatot 
kapott. A következő helyen 10 szavazattal Emese 
Dobošová végzett. A többi jelölt 10 szavazatot sem kapott. 

Az első körben Ľubo Romanra 95-en, Vladimír 
Bajanra 10-en szavaztak. A második körben 506 
választásra jogosult polgárból 90-en szavaztak, ami 17,8 
%, ebből Ľubo Roman 82, Vladimír Bajan 5 szavazatot 
kapott. 3 szavazat érvénytelen volt. 

 
 

Nyílt levél a 
betörőkhöz és 
tolvajokhoz 
 

Az utóbbi években bizony 
eléggé elszaporodtak a betörések 
falunkban és környékén. A 
legutóbbi ilyen betörés késztetett 
arra, hogy tollat ragadva ezen újság 
hasábjain üzenjek önöknek, 
„tolvajoknak”. 

Sajnos az ilyen tevékenység 
elszomorító, könnyeket fakasztó és 
számomra érthetetlen cselekmény. 
Sokszor feltehetnénk a kérdést: 
Miért ott, miért nála, miért őt…? és 
folytathatnánk. 

Elszomorító és szánalmas 
az az „ember”, ha egyáltalán 
embernek nevezhető az ilyen, aki 
betör az óvodákba, iskolákba és 
ezen, már amúgy is szegényes 
helyekről ellopja a gyerekek 
játékait, a magnót, tévét, – amelyek 
már amúgy is „ezer évesek”, mert 
modernebbre nem telik. Ezzel 
megfosztja a gyerekeket attól az 
örömtől, hogy problémamentes 
gyerekkoruk legyen, hogy örömmel, 

szeretettel játszhassanak, tanulhassanak. 
És őneki mi a haszna mindebből? Hát 
semmi! 

Aztán… hogy érezheti magát az 
a tolvaj, aki egy egyedülálló nyugdíjas 
bácsika, nénike pénzét lopja el, aki 
szájától megvonva gyűjtögeti filléreit 
abból a kevéske nyugdíjból is, csak 
hogy tudjon egy kis ajándékot adni az 
ünnepeken szeretteinek. És mire arra 
kerül a sor, volt pénz, nincs pénz. 

Az sem kellemesebb, ha kilesve 
a család minden tagjának távollétét, 
kilopják a lakást. Ellopják összes 
pénzüket, még a legkisebb gyerek 
spórkasszáját is kiürítik – szégyelljék 
magukat – ellopják arany, ezüst 
értéktárgyaikat, mindent, amihez 
kellemes emlék köti őket, és ez által 
nemcsak anyagi kárt okozva, hanem 
eszmei kárt is, amely bizony 
pótolhatatlan. Nem mondhatják ezen túl: 
– Ezt kaptam elsőáldozásra, 
bérmálkozásra, szalagavatóra, 
érettségire, születésnapra… és még 
sorolhatnám. És a betörők, tolvajok még 
ez mellett a sok kár mellett olyan 
rendetlenséget tudnak csinálni, hogy 
bizony párját ritkítja. A háziaknak 
hetekbe telik, míg rendet raknak, és még 

eközben jönnek rá, hogy 
tulajdonképpen mi is hiányzik. 

A biztosító pedig? – ad egy 
kis alamizsnát, mert hát a szegény 
embernek még a biztosítása is 
alacsony.  

Falunk betörési történetének 
két legutolsó esete, az üzlet 
kirablása szintén felháborított. 
Kedves tolvaj barátom! – voltál már 
olyan helyzetben, hogy nem volt hol 
két napon keresztül kenyeret 
venned? Itt a faluban máshová 
nincsen lehetőséged menni 
bevásárolni. Akkor dögöljél éhen, 
csak azért, mert valakinek ingyen 
szlopáláson járt az agya! (Ha 
egyáltalán ilyen van neki) – és most 
leltározzanak egy hónap alatt 
kétszer? 

Szégyenletes dolognak 
tartom ezt, és a tolvajokat sajnálatra 
méltónak. Hogyan tudnak így élni? 
– lelkükben bűnnel, saját 
becsületüket megtiporva, 
megalázva. Ezen gondolkozzanak 
el, a fejüket erre használják és ne 
haszontalanságra! 
 

Egy lakos 
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Krónika 
 

Megérkeztek: 
 

                           1. Schiffer Claudia                                              2005.  5. 18.                Pozsony 
2. Kuczman Nicolas                                            2005.  8.   4.        Pozsony 

                           3. Baricza Felix                                                   2005. 11. 28                Pozsony 
                           4. Tomanovič Sophia                                          2005. 12.   9.               Galánta 

 
Legyetek jók most és mindig, hogy büszkék lehessünk Rátok! 

 

Házasságot kötöttek: 
 

1. Tomanovič Tamás  és     Jaroš Andrea        2005. 7. 30-án               Hegysúron 
2. Lovas Dániel           és     Kovács Katalin         2005. 8. 6-án                Nagyráskán 
3. Horváth Antal         és     Bódiš Beáta               2005. 7. 27-én              Újfalun 

 
Vezéreljen titeket az egymás iránti szeretet, egymás kölcsönös megbecsülése és megértése! 

 

Eltávoztak közülünk: 
 

Kovács József                                                       2005. 8.10-én    46 évesen 
Konopka Ján                                                         2005. 9. 7-én    83 évesen 

 
Csak az hal meg, akit elfelejtenek. 
Len ten zomrie, na koho zabudnú. 

 

A jubilánsok köszöntése 
 

Már szokás községünkben 
minden évben októberben vagy 
novemberben megemlékezni azon 
polgárainkról, akik már betöltötték 
60-ik életévüket. Az utóbbi években 
ez úgy történt, hogy minden 60 évnél 
idősebb polgárunk kapott 200 
koronát, és minden évben a 
jubilánsok, az idén az 1939-ben 
születettek kis ünnepség keretében 
ajándékcsomagot kaptak. Az idei 
évben a polgármester javaslatára 
az ünnepeltek választási 
lehetőséget kaptak: vagy elviszik 
a 200 koronát, vagy pedig 
szervezünk rajta nyugdíjas napot, 
rövid műsorral, zenével, 
svédasztallal. Ezen a nyugdíjas 
napon lett volna átadva a 
jubilánsoknak is az 

ajándékcsomag. Azt terveztük, ha 
lesz legalább 30 jelentkező, 
megtartjuk a nyugdíjas napot. Sajnos 
nem volt még 10 jelentkező sem. 
Ezért mindenkinek szétosztottuk a 
200 koronát, jubilánsainkat, azokat, 
akik 1939-ben születtek, szám szerint 

9 nyugdíjasunkat itt köszöntöttük, a 

községháza tanácskozótermében. 
A jó hangulatban eltelt délutánt 
a polgármester üdvözlő szavai és 
Ruman István iskolaigazgató 
alkalomhoz illő szavalata és beszéde 
tette ünnepélyessé. Egy olyan 
korosztályt köszöntöttünk, akik jó 

kedvvel és vidáman emlékeztek az 
eltelt évekre és beszélgetésükből 
megítélve jó barátok maradtak 
idősebb koruk ellenére is. Úgy 
emlékeztek a múltra, mint azt Máté 
Péter énekli egyik szép dalában:   
„Azért vannak a jó barátok, hogy a rég 
elvesztett álmot visszahozzák néked 
majd egy szép napon,  
 Azért vannak a jó barátok, hogy az 
eltűnt boldogságot visszaidézzék 
egy fázós alkonyon.“ 

Azoknak, akik részt vettek 
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ezen a találkozón, sikerült. Kívánjuk, 
hogy még tovább ápolhassák 

barátságukat, melyhez további jó erőt 
és egészséget kívánunk. 

 

 
Sátor Márta
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Emlékkeresztjeink 
 
 Régi hagyomány, hogy a falunkhoz 
tartozó keresztjeinket ápoljuk. Szülőktől 
átvett szép szokás, hogy friss virág ékesítse. 
 Egyik régi keresztünk, a Szakáll-
kereszt idén új arculalot kapott kis 
mozaikos betonkerettel, amiben friss virág 
ékeskedik. Valamikor nagyon tisztelték e 
keresztet a búcsújárók és az előtte 
elhaladók, akik megálltak egy énekre és 
imára, hogy erőt merítsenek napi 
munkájukhoz. 
 Másik keresztünket, amely a 
Gréger-kertben áll még 1818-ban 
emeltették. Szüleink, nagyszüleink kalapot 

emeltek előtte, ami már kiment a divatból, pedig olyan sok szép virág díszíti, hogy érdemes lenne odanézni, és 
fejet hajtani. 
 Milyen szép lenne, ha a keresztek iránti tiszteletet falunk ifjúsága tovább ápolná. 

                             A keresztek gondozói 
 

 

Védjük környezetünket! 
 

Tavasszal 
kitakarítattuk községünk 
mindkét felét, az 
árkokat, parkokat, 
közterületeket. Minden 
tavasszal, ősszel 
általános takarítást 
tarunk, mikor mindenki 
a nagy szemétgyűjtő 
tartályokba hordhatja az 
összegyűlt szemetet. 
Ennek köszönhetően 
nagyobb rend, tisztaság 
lett községünkben.  

Sajnos még mindig 
akadnak polgárok, kik 
nincsenek tekintettel sem 
környezetükre, sem mások 
munkájára. A minap is az 
erdőbe vezető úton a mi 
kék zsákunkban kidobott 
műanyag flakonokat 
találtam. Ha már valaki 
veszi a fáradságot, elviszi 
a községházáról a zsákot, 
miért nem képes azt 
visszahozni? Nem kell 
bejelenteni, bármikor 

leteheti a garázsok előtt. A 
zsákot meg bármikor 
ingyen megkapja a 
községházán. Saját 
környezetünk védelmének 
érdekében csökkentsük a 
kidobott szemét 
mennyiségét, ne 
szennyezzük 
környezetünket! 
 Községünk több más 
községgel együtt alapított 
egy társaságot, melynek 
célja a szemétmennyiség 

csökkentése osztályozás 
útján. Mint tudjuk, az új 
szeméttörvény 
értelmében a biológiai 
szemetet nem szabad a 
lerakatókba szállítani, 
hanem újrahasznosítani, 
komposztálni kell. Az új 
társaság ebben is 
segítségünkre lesz. 

 
Gujber László   

 
Jesenné stromy 
 

Jesenné stromy šuštia, 
že  im  je už  zima. 

Tušia, že prichádza zima, 
preto im listy šuštia. 

Kristína  Tóthová, 3. ročník 
 

Zlatá jeseň 
 

Už k nám prišla jeseň žltá, 
všade máme plno zlata. 
Blato nám však nevadí, 

zlatom jeseň zafarbí. 
Cyntia Botlová, 3. ročník
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Paxy atya emlékére 
    

November 10-én 
szentmise keretén belül 
emlékeztünk meg mi, hegysúri 
hívek Paxy László atya 
halálának harmadik 
évfordulójáról.  A szentmisét 
Koller Gyula atya végezte, aki a 
meghívást elfogadva két év után 
újra eljött közénk, utoljára 
ugyanis 2003 júniusában járt 
Hegysúron, templomunk 
felszentelésének 30. 
évfordulóján. Így kettős ünneppé 
vált ez a szép megemlékezés.   

A szentmise után a 
jelenlevőknek alkalmuk nyílt 
meghallgatni Koller atya 
előadását, melynek témája a 
halál és az élet volt. Novembert 
nevezhetnénk az elmúlás 
hónapjának is. Ilyenkor, a 
temetőt járva, gyakrabban 
gondolunk kedves halottainkra, 
s így mi magunk is többet 
foglalkozunk a halál 

gondolatával. Annak ellenére, 
hogy hívők vagyunk, a halálról 
sokszor a vég, az elmúlás jut az 
eszünkbe, s főleg a szomorúság, 
a gyász elhunyt szeretteink felett. 
Pedig a halál kezdet, méghozzá 

egy új, örökké tartó élet kezdete. 
„Nem halok meg, hanem belépek 
az életbe“ – idézte Lisieux-i Kis 
Szent Teréz szavait az atya.  Ezt 
kellene szem előtt tartanunk, ha 
valaki meghal, aki közel állt 
hozzánk. Ilyenkor a legtöbb 
gyászoló nem is a halottat siratja, 
hanem saját magát, a saját 
veszteségét, magányát, s nem 
gondol arra, hogy az elhunytnak 
már jobb.  

Koller atya még sok szép 
és értékes gondolatot osztott meg 
velünk, szavait mindnyájan nagy 
szeretettel és érdeklődéssel 
hallgattuk. Úgy éreztem, mintha 
Paxy atya is ott lenne közöttünk, 
s lehet, hogy ezzel nem csak én 
voltam így. Ő ugyanis nem halt 
meg három évvel ezelőtt, hanem 
„belépett az életbe“. 

 
Gujber Zsuzsa

 
 
Készülődés ádventre… 
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Všeobecne záväzné nariadenie 
o určení školských obvodov Základnej školy a Základnej školy s VJM a MŠ s VJM 

v Hrubom Šúri  
 

Obecné zastupiteľstvo v Hrubom 
Šúri na základe prenesenej 
pôsobnosti podľa článku 71 
Ústavy Slovenskej republiky a 
podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov a podľa § 8 
ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. 
o štátnej správe v školstve 
a školskej samospráve a o zmene 
a doplnení niektorých  zákonov 
sa uznieslo : 

Čl. 1 
Úvodné ustanovenie 

 
Toto všeobecne záväzné 
nariadenie /ďalej len VZN/ 
upravuje : 
a/ určenie školského obvodu pre 
Základnú školu v Hrubom Šúri 
b/ určenie školského obvodu pre 
Základnú školu s vyučovacím 
jazykom maďarským v Hrubom 
Šúri 
c/ určenie školského obvodu pre 
Materskú školu s vyučovacím 
jazykom maďarským v Hrubom 
Šúri 

Čl. 2 
Základné ustanovenia 

 
1/ Žiak plní povinnú školskú 
dochádzku v ZŠ a v ZŠ s VJM 
v školskom obvode, v ktorom má 
trvalé bydlisko, ak sa zákonný 
zástupca žiaka nerozhodne inak 
v zmysle platného zákona. 
2/ Žiak môže plniť povinnú 
školskú dochádzku v základnej 
škole mimo školského obvodu, 
v ktorom má trvalé bydlisko, len 
so súhlasom riaditeľa základnej 
školy, do ktorej sa hlási. Riaditeľ 
základnej školy, do ktorej bol 
žiak prijatý, oznámi túto 
skutočnosť riaditeľovi základnej 

školy v školskom obvode, 
v ktorom má žiak trvalé bydlisko, 
ako aj zriaďovateľovi ZŠ do 
ktorej bol žiak prijatý.  
3/ Obec, ktorá je zriaďovateľom 
príslušnej základnej školy, 
oznámi obci, v ktorej má žiak 
trvalé bydlisko, jeho prijatie do 
základnej školy v príslušnom 
školskom obvode.  
 

Čl. 3 
Určenie školského obvodu 

 
1/ Obec Hrubý Šúr je 
zriaďovateľom Základnej školy 1. 
– 3., Základnej školy 
s vyučovacím jazykom 
maďarským 1. – 4. a Materskej 
školy s výchovným jazykom 
maďarským v Hrubom Šúri.  
2/ Obec Hrubý Šúr ako 
zriaďovateľ škôl a MŠ v ods. 1. 
určuje školský obvod pre 1. 
stupeň: 
celé územie obce Hrubý Šúr pre 
žiakov 1. stupňa. 
3/ Na základe písomnej dohody 
o spoločnom školskom obvode 
s mestom Senec /štatutárnym 
zástupcom Ing. Karolom Kválom 
/ sa mesto Senec a obec Hrubý 
Šúr dohodli na spoločnom 
školskom obvode v zmysle §8 
ods. 1 a 2 zákona SR č. 596/2003 
Z. z. takto: 
- žiaci 2. stupňa základnej školy 

s vyučovacím jazykom 
slovenským z obce Hrubý Šúr 
plnia povinnú školskú 
dochádzku v spoločnom 
školskom obvode so 
Základnou školou Tajovského 
1, 903 01 Senec, s účinnosťou 
od 01. 09. 2005. 

- žiaci 2. stupňa základnej školy 

s vyučovacím jazykom 
maďarským z obce Hrubý Šúr 
plnia povinnú školskú 
dochádzku v spoločnom 
školskom obvode so 
Základnou školou 
s vyučovacím jazykom 
maďarským Alberta Molnára 
Szencziho, Nám. A. Molnára 
2, 903 01 Senec s účinnosťou  

      od 01. 09. 2005. 
 

Čl. 4 
Ostatné ustanovenia 

 
V zmysle § 8 odst. 6 a 7 zákona č. 
596/2003 Z. z. o štátnej správe 
v školstve a školskej samospráve 
a o zmene a doplnení niektorých  
zákonov a na základe dohody 
s mestom Senec, Základná škola 
na ul. Tajovského a Základná 
škola s VJM A. M. Szencziho 
v meste Senec zabezpečia 
z prostriedkov štátneho rozpočtu 
uhradenie cestovných nákladov 
na dopravu žiaka do školy 
a naspäť do miesta bydliska vo 
výške ceny hromadnej dopravy, 
jeho zákonnému zástupcovi, ak 
nezabezpečí dopravu žiaka inak. 
 
Z tohto všeobecne záväzného 
nariadenia obce vyplýva, že naše 
deti majú školský obvod 1. 
stupeň, ročníky 1-3 slovenské 
a 1-4 maďarské Hrubý Šúr. 2. 
stupeň maďarské deti samozrejme 
Senec Základnú školu 
s vyučovacím jazykom 
maďarským Alberta Molnára 
Szencziho. Rodičia slovenských 
detí vybrali tiež Senec. Keďže 
podľa zákona môže byť len jeden 
školský obvod, deti ktorý chodia 
do Kráľovej pri Senci, sú mimo 
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školského obvodu. Z praktického 
hľadiska to má vplyv na náhradu 
cestovného pre žiakov. Tí, ktorí 
navštevujú školu vo svojom 
školskom obvode, majú nárok na 
náhradu cestovného, ktorú 
dostanú v tejto škole. Naše deti 

ale chodia aj do školy v Kráľovej 
pri Senci. Tí nemajú nárok na 
náhradu cestovného. Aby neboli 
poškodený a ukrivdený, obecné 
zastupiteľstvo v Hrubom Šúri 
odsúhlasilo tým žiakom, ktorí už 
chodili minulý rok do Kráľovej, 

vyplatenie cestovného 
z obecného rozpočtu. Ale ten, 
ktorý sa teraz prihlási do 
Kráľovej, na toto cestovné 
nebude mať nárok. 

 
 

Csodálatos december 
 

    Végre megjött december! 
Rengeteg meglepetést, örömet, 
szeretetet tartogat számunkra. Ez 
a csodák időszaka, sugarával 
simogatja mindazokat, kiknek 
lelke titkát már meglelte. 
      Fussunk rajta végig! 
 
      Advent a várakozás ideje. 
Jézus jövetelét várjuk. Annak 
örülünk, hogy Jézus karácsonykor 
megszületett. Azt hirdeti nekünk, 
hogy Isten szeret mindegyikünket. 
Azt várja, hogy higgyünk benne, 
és szeressük az embereket. Az 
adventi idő jó alakalom arra, hogy 
a körülöttünk élőknek 
megmutassuk szeretetünket, 
örömet szerezzünk nekik. 
Megvigasztaljuk azokat, akik 
szomorúak, segítsük azokat, akik 
magányosak.  
 
      Karácsony az öröm, a 
békesség, a szeretet és a család 
ünnepe. 
      Izgatott készülődés előzi 
meg. Az örömteli várakozás 
december 24-én oldódik fel. 
Csengőszó jelzi az igazi, 
bensőséges ünneplés kezdetét. A 
karácsonyfa, a fenyőgyanta illata, 
a szikrázó csillagszóró sercegése, 
a tündöklő gyertyafény 
elkápráztat bennünket. A közös 
éneklés, az ünnepi asztal, az 
ajándékozás, a gondtalan együttlét 
boldogságot varázsol körénk. Úgy 
gondoljuk, így volt mindig, pedig 

ez a régi ünnepi hagyomány az 
idők folyamán sokat változott. 
      Szlovákiában először az 
1800-as évek második felében 
állítottak karácsonyfát a 
módosabb családoknál, általános 
szokássá csak közel száz év múlva 
vált.  
      A karácsonyi szokások 
országonként változnak. 
Angliában például fenyőfa helyett 
fagyöngyből font koszorút 
függesztenek a mennyezetre. A 
meghitt családi ünnep 25-én 
délben kezdődik. Az ebéd 
elképzelhetetlen pulyka és puding 
nélkül. Nálunk hal, kalács és 
bejgli kerül az asztalra. 
       Szép hagyomány él 
Erdélyben. Karácsony estéjén 
almával, dióval és egy kis 
cukorkával feldíszített ággal 
elindulnak a családok, hogy 
megajándékozzák a 
szomszédságukban élő gyerekeket 
és az egyedül élő öregeket, akik 
nem tudják megosztani örömüket 
másokkal. 
       
     Glória, glória, 

éjfelet ütött az óra, 
dicsérje minden az Urat, 
s fiát, a mi Jézusunkat.                                                                            

 
Betlehemezés a 

karácsonyi ünnepek egyik 
nevezetes eseménye. Sokféle 
változata van, általában december 
25-én, karácsony első napján 
járnak a gyerekek házról házra. A 

karácsonyi népi színjáték 
középpontjában a kifordított 
bundát viselő betlehemes 
pásztorok tréfálkozása, éneke, 
játéka áll. A betlehemezők házilag 
készített jászlat vagy templom 
alakú kis betlehemet hordoznak 
magukkal. Ma általában a 
gyerekek adják elő a betlehemes 
játékokat, amelyek a kis Jézus 
születéséről szólnak.  
 
      Névnapi köszöntés a 
karácsonyi ünnep fontos része. 
      December 26–27-én 
köszöntik a magyar falvakban az 
Istvánokat és Jánosokat. Az 
ismerősök meglátogatják egymást, 
és a terített asztal mellett 
elszórakoznak. Tréfás 
rigmusokkal köszöntik a 
névnapjukat ünneplőket. 
 

Csúszik a nyúl a havon, 
            János napja ma vagyon. 
      Adjanak vagy hat garast, 
       mellé kolbászt hat araszt. 
            Egy kis bort a bélembe, 
            Kalácsot a kezembe. 
 
      Regölés a karácsonyi és 
újévi köszöntés magyar szokása. 
Ilyenkor a gyerekek, a legények 
és a felnőtt férfiak házról házra 
járnak, és bőséget, boldogságot 
kívánnak a következő évre. Tréfás 
verseket mondanak, amelyeknek 
visszatérő sora „hej, regö, 
rejtem...” 
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Újév 
 
      Újév a beköszöntő új 
esztendő első napja. Kedves régi 
szokás ilyenkor jókívánságokkal 
köszönteni a ház népét. 
 
    Adjon Isten minden jót, 

öt-hat tyúkot, jó tojót, 
hízott disznót, sok hurkát, 
tele pincét, kamarát, 

           sonkát, kolbászt, szalonnát, 
gond ne bántsa a gazdát. 

Adjék Isten szép vetést, 
rengő-ringó jó termést, 
békesség és szeretet,  
töltse meg a szívetek: 
az új esztendőben! 

                                                   
Népköltés 

 
      Sok jóslás is kapcsolódik e 
naphoz: 

- Ha egészséges az, akit 
először meglátsz 
újesztendő reggelén, te is 
az leszel abban az évben. 

- Este borsót, lencsét kell 
enni, mert akkor sok pénz 
áll a házhoz. 

- Tyúkot nem szabad vágni, 
mert az kikaparja a 
szerencsét. 

- Aki malacpecsenyét eszik, 
annak házába sok pénzt, 
termést túr a malac orra. 
Ezért az újévi malac feje 
és orra a gazdát illeti meg. 

- Piros almát tesznek a 
vízbe, hogy a benne 
mosakodó szép legyen. 

- Az itatóvályúba ezüstpénzt 
és egy tojást raknak, hogy 
abban az évben sok pénze 
legyen a ház népének, és 
tele legyen az istálló 
jószággal. 

 
       E kis áttekintéssel 
szeretnénk minden kedves 
olvasónak békés és boldog 
ünnepeket kívánni. 
 
                                                    

Hegysúri Magyar Tannyelvű 

Alapiskola                                                                    

3. osztályos tanulók                       

 
 

A Hegysúri Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 2. és 4. évf. műhelyéből 
 
Az én ceruzám 

 
Írószereim között a 

tolltartómban tarom a 
ceruzámat. Színes piros. Egy 
ujjnyi hosszú. Belét keményfa 
veszi körül. Hegye könnyen 
törik. Nyomás nélkül szépen 
fog. Óvatosan hegyezem, hogy 
még sokáig tartson. 
 
A tolltartó 
 

Filip már két éve 
használja a tolltartóját. 
Műanyagból készült. Színe 
kék. A fedelét egy mackó 
rajza díszíti. Belül részekre 
osztott. A sok használattól 
kopott és tintás. 
Vigyázz a tolltartódra! 
 
Szilárd kerékpárja 
 

Egy éve új kerékpárt kapott Szilárd. 
Ezüst fénnyel csillog rajta minden. Váza erős 
vasból készült. Ezen van a két kerék. Az elsőn 
névtábla áll. Hátul a sárvédőn piros prizma 
világít. A kerék felett megbízható fék látható. 
A kétágú kormány közepén van a lámpa. A 
bal oldalán pedig a csengő. Ülése kényelmes. 
Könnyen mozgó közlekedési eszköz. 
Ott kerékpározz, ahol nincs forgalom! 
 

Marika néni 
Naponta látom a folyosón, felmos, 

vagy seper. Ő a világ legjobb takarítónője. Az 
arca ovális, mosolygós. Sötétbarna haját 
röviden hordja. Mindig kedvesen szól hozzám. 
Állandóan munkaeszközzel a kezében látom. 
Még finom tízórait is készít nekünk. Ahol 
takarít, minden a tisztaságtól ragyog. 

Azzal segítem a munkáját, hogy nem 
hagyok szemetet a padomban. 
Úgy szeretem, mintha az édesanyám volna. 

A mi osztályunk 
 

Már két éve járunk 
ebbe az osztályba. Közepén 
sorakoznak a sárga padok. 
Sok bútor és segédeszköz 
található benne. A falat 
csodálatos falitáblák 
díszítik. Elől található a 
tanító bácsi asztala és a 
szék. Több tábla is áll 
rendelkezésünkre. Az 
ablakban szép, üde virágok 
díszlenek. Otthonossá 
teszik az osztályt. Minden 
régi ismerős. Szívesen 
lépek be naponta az 
osztályba. Ez a második 
otthonom. 
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Prvý sneh 
 
Sneh sa sype ako  páperie. 
Na kopci sa deti sánkujú 
a lyžujú. Radujú sa 
z obrovského snehuliaka, 
ktorého postavili na 
školskom dvore.  Zo strechy 
domov  visia ľadové cencúle. 
Deti sa tešia zo zimnej 
nádielky. Len aby toto čo 
najdlhšie vydržalo, vzdychne 
nejeden žiak našej školy. 

 
Cindy Támová, 2. ročník 

 

Snehová vločka 
 
Na okno sadla snehová 
vločka, 
– bude dobrá sánkovačka. 
Všetci sa jej tešíme, 
že nám všetko zasype. 
 

Viktor Takáč, 3.ročník 
 

Zimná radosť 
 
Teším sa, že padá sneh, len nech padá dlho 
a veľa.  Bude dobrá guľovačka, sánkovačka. 
Možno príde aj Mikuláš. Keď zamrzne 
jazierko, budeme sa aj hokej hrať. Postavíme 
snehuliaka, snehového panáčika. 
Snehuliak nás bude čakať,  kedy  skončí 
vyučovanie  a my  hneď za ním pribehneme. 

 
Dominik Belovič, 2. ročník 

 

Vzácna zimná návšteva 
 
Včera, keď som sa zobudil, pozrel som do 
okna a čo vidím ? Prvý sneh. Neuveril som 
vlastným očiam. Tak som rýchlo išiel von, 
vyskúšať ho. Po vyučovaní som vyskúšal svoj 
bicykel, jazdil som na ňom kade-tade. Na 
asfalte bola veľká zábava, bicykel sa šmýkal 
kade chcel, to bola zábava. Čľapkanica je však 
veľmi nebezpečná pre cyklistov. Tak pozor na 
seba cyklisti, v zime radšej poďme na saniach, 
aby sme neublížili sebe ani druhým! 

 
Erik Benický, 3. ročník 

 

Čo  robí december? 
 
December sype na nás prvé 
vločky. 
Cencúľmi brnká 
o čiapočky. 
Stromčeky zdobí sklíčkami. 
Novinu nesie nad nami, 
že príde na svet Dieťatko, 
Vianoce sú tu zakrátko. 
 

Cyntia Botlová, 3. ročník 
 

 
Vianoce 

 
Zima už zvončekmi zvoní, 
na bielučkom krásnom 
koni. 
Vianoce sú predo dvermi, 
Tešia sa im deti veľmi. 
 

Alan Lengyel, 1. ročník

 
Zo života našej školy 

 
Skončili sme  

prvý štvrťrok školského 
roka. Hodnotíme  
uplynulé  obdobie. 
Hodnotíme nielen my, ale 
aj nadriadené úrady. V 
dňoch  3. a 4. novembra, 
hneď po jesenných 
prázdninách sme mali na 
našej škole Štátnu školskú 
inšpekciu z Bratislavy, 
ktorá  bola zvedavá na 
predpísanú  dokumentáciu  
riaditeľa školy  a na 
výchovno-vyučovací 
proces.  

Kontrolovali 
náboženskú výchovu, 
matematiku, slovenský 
jazyk, prírodovedu, 
prvouku. Môžem sa 

pochváliť, inšpekcia 
dopadla veľmi dobre, 
doslova, predpísaná 
dokumentácia, vyučovací 
proces – veľmi dobre. 
Vzťah a spolupráca so 
žiakmi bola na veľmi 
dobrej úrovni. Pozitívna 
motivácia, variabilita 
činností, využitie 
vhodných metód a foriem 
práce vytvorili priestor 
pre aktivitu žiakov 
a záujem o učenie. Rôzne 
spôsoby hodnotenia, 
najmä slovné hodnotenie 
pôsobili na žiakov  
motivujúco. Spätná väzba 
bola dobre zabezpečená.  
V kvalite priebehu 
a výsledkov výchovy 
a vzdelávania možno 
vyzdvihnúť veľmi dobrú 

úroveň pedagogického 
pôsobenia, podmienok 
a efektivity vyučovania. 
Kvalita podmienok, 
priebehu a výsledkov 
výchovy a vzdelávania 
v ZŠ sú na veľmi dobrej 
úrovni, čo je v  porovnaní 
s výsledkami 
v Slovenskej republike 
a Školského inšpekčného 
centra Bratislava na lepšej 
úrovni. Riadenie na ZŠ je 
na veľmi dobrej úrovni, 
čo je v porovnaní 
s výsledkami 
v Slovenskej republike 
výrazne lepšia ako 
výsledky v rámci 
Slovenskej republiky 
a v porovnaní so 
Školským inšpekčným 
centrom Bratislava lepšie 

ako výsledky v rámci 
Školského inšpekčného 
centre Bratislava 
v školskom roku 2004–
2005.  

Je to pochvala, 
povzbudenie do budúcich 
dní, nielen  pre učiteľa, 
ale aj žiakov, ktorí sa 
správali prirodzene,  
výborne pracovali, 
ukázali ako sa učíme  
každý deň,  ako keby tam 
nikto cudzí nebol. 
Pochvala  patrí aj rodičom 
žiakov, ktorí mi dali 
dôveru a  zapísali svoje 
deti do slovenskej ZŠ. 
  
Mgr. Katarína Stoláriková 

          riaditeľka školy
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Karácsonyi levél 
 

Karácsony van, Urunk Jézus 
Krisztus születésének emlékünnepe. 
Ezen a napon keresni kell a szavakat, 
mert a szónak tartalma van. Ma 
hamarabb elhisszük, hogy testvérek 
vagyunk. Könnyebben kimondjuk, és 
őszintébben megvalljuk, hogy… 
kedvesem, édesem, gyermekem, 
hitvesem, öregem, tesókám: 
Kegyelemteljes, áldott ünnepeket! 

Ezen az ünnepen – ki tudja 
miért – mintha körülöttünk és 
bennünk megváltozna a világ. 
Tapintatosabbak vagyunk, mint 
máskor, türelmesebbek, 
jóságosabbak. Kevésbé vagyunk 
féltékenyek, kérkedők, kevélyek. 
Többet eltűrünk, jobban hiszünk, 
merészebben remélünk, nehezebb 
dolgokat is könnyebben elviselünk. 

Látszólag ez a nap is olyan, 
mint a többi. Ugyanannyi perce, 
órája van, mint a tegnapinak. Mégis 
más. Nem az ideje, hanem a tartalma 
miatt. 

Karácsony van. Nehéz 
eltitkolni, szinte lehetetlen, hogy nem 

vagyunk elegendők önmagunknak. 
Többre vágyunk, Rá… S benne 
egymásra. 

Menjünk hát Betlehembe! 
Kerekedjünk fel, mint az egyszerű 
pásztorok. A pásztorok egyszerű 
hitével, kuporodjunk le egymás 
mellé, fogjuk meg egymás kezét, 
öleljük meg egymást, mondjuk ki 
hangosan hallhatóan és érthetően 
egymásnak – köszönöm Istennek, 
hogy vagy… 

Adjunk hálát az Istennek, 
hogy vagyunk, hogy a népek zajló 
tengerén annyi viszontagságos 
század után is megmaradtunk – 
kereszténynek és magyarnak. 
Mondjunk közösen köszönetet a 
bölcs bátorságért, a nemes 
jóindulatért, a nemzetvédő féltésért, 
az egymásért és az egymás miatt 
aggódó szeretetért… 

Naponta azon töprengek, 
vajon mit tehetnénk annak 
érdekében, hogy egy kicsivel szebbé, 
emberibbé varázsoljuk mindannyiunk 
ünnepét. Nem éppen 

szívderítő példák jutnak eszembe. 
Minduntalan Tóth Árpád szép 
versének néhány sora: „Ó, csillag, 
mit sírsz? Messzebb te se vagy, Mint 
egymástól itt földi szívek! A Szíriusz 
van tőlem távolabb, vagy egy – egy 
társam, jaj, ki mondja meg?” 

Milyen aktuális szavak ma 
is… Mennyi komor tekintetű, 
elszomorodott, magányos, szeretetre 
éhes ember van körülöttünk. Milyen 
távol vagyunk egymástól, s milyen 
nehéz az első lépést megtennünk a 
másik felé. Szívünkben felgyülemlett 
a harag, az irigység, a bizalmatlanság 
a bosszú.     

Karácsony estéjén gyújtsuk 
meg a gyertyákat, és a szélrózsa 
minden irányába a fényével árasszuk 
el szeretetünket. 

KELLEMES 
KARÁCSONYI ÜNNEPEKET, 
BOLDOG, BÉKÉS ÚJ ÉVET 
KIVÁN ÖNÖKNEK 

R. I. 

 
 

Hull a hó 
 

Hull a hó. Minden fehér. 
A tavak be vannak fagyva. A 
gyerekek szánkóznak, síelnek, 
hógolyóznak, és hóembert 
építenek. A jégen a kisebbek néha 
elesnek, de a nagyok már jól 
tudnak korcsolyázni. A síeléshez 
érteni kell, de nagyon jó móka. 
Fáradtan, de jókedvűen érnek 
haza. Másnap újra kezdődik a 
játék. A fiúk hokiznak, a lányok 
hóembert építenek és 
korcsolyáznak. A kisebbek 
szüleikkel szánkóznak.  

A nap végére minden 
gyerek fáradt.  
 

Gujber Gabika 4. 
osztály 

Mikulás 
 
2005 decemberében 
újra útjára indult a 
Mikulás, hogy 
megajándékozzon 
minden gyereket. 
Falunkba december 4-
én érkezett nagy 
puttonnyal a hátán. A 
falu apraja nagyja már 
nagy izgalommal 

várta a Súri Vigadóban. 
Miután megpihent a 
hosszú út után, és 
meghallgatta az 
óvodások és iskolások 
énekét, megajándékozta 
a gyerekeket. 
Megígérte, hogy jövőre 
újra eljön, hogy a jó 
gyerekeket ismét 

megjutalmazza, majd 
folytatta útját.  
A jelenlévőket a Kis 
Duna fúvószenekar 
szórakoztatta, amiért a 
Mikulás őket is 
csomaggal jutalmazta. 
A felnőttek forralt bor, 
kalács mellett 
szórakoztak.
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Vyhodnotenie jesene 2005 
 
Súťaž: VI. liga, skupina B 
Kategória: seniori 
Ročník: 2005/2006 
 
Tabuľka po jeseni: 
1. CF Kaplná           14    10  0  4   52:  23   30 ** 
2. ŠK Hamuliakovo 14     8    2    4    32:    16   26 
3. TJ Hrubý Šúr       14     7    2    5  40:    27   23  
4. ŠK Nová Dedinka 14     6    4    4    22:    22   22* 
5. Miloslavov           14     6    2    6    33: 34   20 
6. ŠK Čataj              14     6    2    6   25:    29   20 
7. Družstevník Kostolná p. Dunaji                   

14     3    2     9    16:   33   11 
8. SLOVAN Most pri Bratislave                      

14     1    4     9    12:   48     7 
*   ŠK Nová Dedinka budú po skončení súťaže odrátané 3 body 
** CF Kaplná bude po skončení súťaže odrátaných 6 bodov 

 
Počet kontumácii:     5 
Najviac kontumácii:  2   ŠK Nová Dedinka                                                               

D                 R             H   
Počet stretnutí: 56                  32                 9            15 
Počet gólov: 227; priemer na kolo: 16,2; priemer na 
stretnutie: 4,1 
Najviac gólov v stretnutí: (5. kolo)  FC Kaplná – 
SLOVAN Most pri Bratislave  12:2 

 

Počet ŽK:  115; priemer na kolo: 8,2; priemer na 
stretnutie:  2,1 
Najmenej ŽK: 7 ŠK Čataj 
Najviac ŽK: 23 ŠK Nová Dedinka 

 
Počet ČK: 9; priemer na kolo: 0,6 
Najmenej ČK: 0; Miloslavov, ŠK Hamuliakovo, 
SLOVAN Most pri Bratislave 
Najviac ČK:  2; ŠK Čataj, ŠK Nová Dedinka, TJ 
Hrubý Šúr, Družstevník, Kostolná pri Dunaji 
 
Počet divákov: 3 345; priemer na kolo: 239; 
priemer na stretnutie: 60 
Najviac na stretnutí: 200 (5. kolo)  TJ Hrubý Šúr – 
Družstevník Kostolná pri Dunaji 
 
Najlepší strelci: 19 gólov  Matúš Mrva / Kaplná/ 

                     14 gólov  Ján Kurčina / Hrubý Šúr/  
                     10 gólov  Karol Vígh / Hrubý Šúr/ 
 

V tabuľkách je započítaný aj výsledok kontumácia 
zápasu Miloslavov – Hrubý Šúr, na ihrisku bol 
dosiahnutý výsledok 2:2. Voči kontumácii sme 
podali odvolanie na Výkonný výbor Ob. FZ 
Bratislava vidiek. Do uzávierky nebol známy 
výsledok odvolania. 

   
 
 

Ozn ám e n i eO z n ám e n i eO z n ám e n i eO z n ám e n i e     
 

Ďakujeme všetkým hráčom za úspešnú reprezentáciu, 
fanúšikom za priazeň a sponzorom za podporu futbalu v našej 
obci. Želáme Vám krásne Vianoce a veľa zdravia a šťastia 
v osobnom živote. Ako aj veľa športových úspechov v Novom 
roku 2006. 

  Výbor TJ Hrubý Šúr
 

 
 
 
 



Šúrsky spravodaj                                            15                                                         Súri  Híradó 

 
Télapó 

 
Jaj de jó, 
Jaj de jó! 
Hull a hó! 

Megjött már a télapó! 
 

Tél 
 

Hull a hó, 
Jaj de jó! 

A szél fújdogál! 
A hó hulldogál! 

A Télapó szánon jár 
az égen már! 

 

Gujber Gabriella 
 

Gyerekszáj 
 
Hogy tetszik az iskola? – kérdi 
anyuka kisfiát az első tanítási nap 
után. 

- Disznóság az egész! – fakad 
ki a gyerek. 

- Mi csináljuk meg a 
feladatokat, és a tanító bácsi 
kap érte fizetést! 

 
 

- Hová szaladsz Ödönke? 
- Meg akarok akadályozni 

egy verekedést. 
- És ki akar verekedni? 
- Patrik és én. 

 
Pistike az út szélén ül, és nagyon sí. 
Odamegy hozzá egy férfi: 

- Mondd csak, kisfiam miért 
keseregsz itt? 

- Hát, egész nap csavarogtam, 
nem akartam iskolába 
menni. Most meg kiderült, 
hogy vasárnap van. 

 
Pistike a suliba 8 helyett 9-re ér be 
és a tanító így fogadja: 

- Pistike mit jelentsen ez? 
Ezen a héten már ötödször 
késtél! 

- Azt, hogy péntek van! 


