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Z ďalšieho volebného obdobia ubehol rok. Čo sa nám 
podarilo spraviť? Nič také sa nesľubovalo, čo je nereálne. 
Projekt na kultúrny dom zase nevyšiel. Preto sa rozhodlo 
obecné zastupiteľstvo postaviť menšiu budovu na športové 
a kultúrne účely. Budú v ňom šatne pre športovcov, sklad 
náradia, viacúčelová miestnosť, kuchynka toalety. Podkrovie 
bude možné využiť na bývanie. Buď nájomné byty alebo 
izby. Výstavba budovy je financované z peňazí, ktoré obec 
získala z predaja pozemkov.   

Ale s ďalším 
projektom sme mali 
šťastie. Získali sme 
6,3 milióna  korún 
na  úpravu okolia 
futbalového ihriska, 
detské ihriská, 
verejné toalety, 
cestu a odstránenie 
budov z koryta 
ramena. Tento 
projekt musíme 
zrealizovať do 
konca jesene 
budúceho roku.  

Nezabudli 
sme ani na 
kanalizáciu. Obec 
spolu s obcou 
Hurbanova Ves 
podala projekt na financovanie technických projektov na 
kanalizáciu. Následne, keď projekt bude úspešný, môžeme 
podávať projekt aj na realizáciu. V prvej etape je v pláne 
Hlavná a Cintorínska ulica. Čistička odpadových vôd by 
mala byť postavená pri Malom Dunaji v katastri obce 
Hurbanova Ves. Geodeti už zameriavajú obec, aby sa dala 
presne určiť trasa kanalizácie. 

Podarilo sa nám vyčistiť aj časť ramena Malého 
Dunaja, spravila  sa aj jednoduchá priepust. Tým je 
vyriešený odtok z ramena. Má to význam aj 

z protipovodňového hľadiska. V ďalšom budeme riešiť prítok 
vody. Bolo by dobré, aby občania koryto šetrili a nevyvozili do 
neho žiadne smeti.  

Vďaka Alžbety Szalayovej funguje v obci aj klub 
dôchodcov. V prvú nedeľu každého mesiaca sa môžu 
záujemcovia, dôchodcovia stretnúť na obecnom úrade. 
Zorganizovali aj dve zájazdy. Počet záujemcov postupne rastie.  

Snažili sme sa vyhovieť občanov z Cintorínskej ulice. 
Sťažovali sa na nedisciplinovaných vodičov, ktorí jazdia moc 

rýchlo. Postavili sme dva 
spomaľovače, aby sa 
obmedzila rýchlosť. Čas 
ukáže, či to bolo dobré 
riešenie.    

Tak isto sa dočasne 
podarilo vyriešiť problém na 
ulici vedľa Durayových, kde 
sa sťažovali na blato 
a kaluže. Navozila sa 
asfaltová drť, zrovnala sa 
cesta. Malo by to vydržať, 
kým sa tam jazdí s veľkými 
stavebnými mechanizmami.  

Nakoľko obec predala 
pozemky pri obecnej studni, 
musí urobiť aj inžinierske 
siete a cestu. Odobratie 
ornice, spevnenie povrchu 
a uloženie vodovodného 

potrubia sa podarilo do konca leta. Problémy sa nastali pri 
vybavovaní plynovodu. Nakoniec aj to sa nám podarilo na 
poslednú chvíľu. Elektrika sa sľubuje na jar. Ukončenie cesty 
sa plánuje až po postavení rodinných domov.  

Chcel by som požiadať aj našich nových občanov, keď 
majú s niečím prispieť do našich obecných novín, postrehmi, 
komentármi, nech sa hlásia na obecnom úrade. Obecné noviny 
sa vydávajú podľa potreby  a záujmu občanov obce.  

 
Ladislav Gujber
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Sokan szemünkre vetették a nyár 
folyamán, hogy nem teszünk semmit. Pedig mind 
a polgármester, mind a képviselő-testület tagjai 
több mindent ígértek erre a választási időszakra. 
Hát ezen van a hangsúly – erre a választási 
időszakra. Az év elején terveztünk, majd 
fokozatosan szeretnénk megvalósítani ezeket a 
terveket. Vegyük sorra, mit is szeretnének 
megvalósítani az egyes képviselők ebben az 
időszakban! 

 
1. Megtartani iskoláinkat – az alacsony 

diáklétszám miatt ez egyre nehezebb lesz 
2. Támogatni az egyes ifjúsági 

csoportok működését 
3. Támogatni a szociálisan nehezebb 

helyzetben lévő polgártársainkat 
4. Felújítani községünkben az utakat és 

járdákat 
5. Megoldani a szennyvízelvezetést és  

-tisztítást 
6. Megoldani a főút vízelvezetését 
7. Megfelelő termet biztosítani a 

különböző társadalmi rendezvények szervezésére 
8. Megoldani a futballpályán az öltözők 

problémáját 
9. A temetőben járdákat építeni és 

megoldani a világítást 
10. Kitisztítani a Kis-Duna mellékágának 

medrét 
11. Parkosítani a Kövecsest 
12. Projekteket írni és beadni, hogy ezen 

céljainkat finanszírozni tudjuk 
13. Kiadni falunk monográfiáját 
14. Javítani falunk tisztaságát, ellenőrizni 

a gazdasági állatok tartását 
15. Nyugdíjas klubot szervezni 
16. Csökkenteni a Temető utcában az 

autók sebességét 
17. Támogatni a tánckörök működését 
18. Támogatni a cserkészet működését 
19. Támogatni a futballklub működését 
 
Bizonyos pontok maradtak az előző 

választási időszakból, a többi új. Nagyon sokat 
írtunk az elmúlt időszakban különböző 
projektekről. Lehet, hogy egyesek már unják ezt a 
témát, de hát ilyen világ van most, csak így tudunk 
külön pénzt szerezni. A tavaly említett projektünk 
a kultúrházra ismét sikertelen lett. Ezért a 
képviselő-testület úgy döntött, más 
projektmenedzsert keresünk Megérte a váltás. A 
tavasszal beadtunk egy újabb projektet, ezúttal a 

futballpálya melletti terület rendezésére, játszótér 
és nyilvános WC felépítésére, az út és a járdák 
leaszfaltozására. Ez a projekt sikeres lett, a 
minisztérium jóváhagyott rá 6 365 983,- koronát. 
Ebből a falu fizet hozzá 335 051,- koronát. Kiírjuk 
a közbeszerzési pályázatot, tavasszal elkezdjük a 
munkálatokat, télre be is fejezzük. Be kell 
fejeznünk! 

Mivel sokadszorra sem sikerült a 
kultúrházra pénzt szereznünk, nekifogtunk saját 
erőből egy többfunkciós épületnek. Természetesen 
szerényebb kivitelezésben. Lesz benne egy kb. 70 
személy befogadására alkalmas nagyterem, 

konyha, szociális helységek, öltözők 
a futballistáknak, raktár. A tetőtér 
beépíthető lesz, ahol majd vagy 
bérlakást, vagy szobákat lehet 
kialakítani. Az egész épület 
felépítésének kiszámított 
összköltsége 6,5 millió korona. Mivel 
szeretnénk ebből a pénzből minél 
többet megspórolni, nem adtuk ki az 
épületet, hogy építkezési vállalat 
dolgozzon rajta, hanem minden 
munkára külön keresünk 
vállalkozókat, szakembereket. Az 
építőanyagot is a legolcsóbb 
helyeken rendeljük meg. Az épületre 
az anyagiakat a vízház melletti telkek 
eladásából finanszírozzuk. Ezeket a 
telkeket már eladtuk, háromnak a 

kifizetésére még várunk. 
Ebbe az új utcába a falu 
vezeti be a hálózatokat. 
A vizet már bevezettük, 
a gáz bevezetése 
folyamatban van. A 
villanyt tavaszra ígérték. 
A gáz és a villany 
bevezetésének költségeit 

a gázgyár, illetve a 
villanytelep állja. A víz 
a községé. Az út 
megépítését is a falu 
finanszírozza, az alapok 
már készek.  

Sikerült 
kitisztítanunk egy 
darabot a Duna-
fenékből is. 
Kihasználtuk, hogy 
száraz a meder. Az Alsó 
járón egy kis hidat is 
építettünk. A víz a 
pályától most már 
könnyen el tud folyni. 
Nagyon jó lenne, ha a 
falu népe is vigyázna a 
kitisztított mederre, nem 
hordaná tele szeméttel. 
A tisztítást jövőre 
folytatjuk.  

Gondot jelent, 
hogy sok az autó, 
felelőtlenek a sofőrök, 
gyorsan hajtanak. Ezért 
a Karácsony utcában ún. 
fekvőrendőrt helyeztünk 
el. Az autók most már 
lassabban haladnak, de 
hangosabbak. 



Šúrsky spravodaj                                                                                                          Súri  Híradó 

 
3 

Meggondolandó, érdemes-e máshol is hasonlóval 
kísérletezni.  

Sikerült beindítani a nyugdíjasklubot is. 
Minden hó első vasárnapján jönnek össze azok 
a nyugdíjasok – hol többen, hol kevesebben –, 
akik szórakozni szeretnének egy kicsit. 
Ezenkívül már két magyarországi 
kiránduláson is részt vehettek. Mindez Szalay 
Erzsike képviselőnőnek köszönhető, aki a 
nyugdíjasklub lelke és szervezője.  

Többen látták falunkban, hogy 
földmérők dolgoznak az utak mellett. Meg is 
kérdezték tőlük, mit mérnek. Mint a múltkor is 
említettük, beadtunk egy pályázatot a 
csatornahálózat tervdokumentációjának 
elkészítésére. Ezt közösen tervezzük 
Hurbanova Ves-szel, az ő kataszterükben 
volna a víztisztító, mi odavezetnénk a 
szennyvizet. Ez olcsóbb megoldás lenne, mint 
két szennyvíztisztítót építeni. Ha sikeres lesz a 
pályázat, újra pályázni kell a megvalósításra. 
Ha minden sikerül, az első körben a főút 
mellett és a Temető utcán építenénk meg a 

csatornahálózatot. Ennyire van esély ebben a választási időszakban.  

 

  

Miestne dane a poplatky na rok 2008 
 
Nakoľko bežné výdavky sa každoročne stúpajú a tieto sa 

dajú vykryť len z vlastných zdrojov, boli sme nútený zvýšiť 
dane z nehnuteľností a poplatky za komunálny odpad. Brali sme 
pritom ohľad aj na okolité obce, aby tieto poplatky boli úmerné. 

Dane z nehnuteľností sa určili nasledovne: 
Za ornú pôdu, vinice, ovocné sady  na 0,40 %zo 

základu dane, to jest.  
na 0,07732 Sk/m2. /773,20 Sk/ha / 
Za pozemky druhu záhrada, zastavané plochy 

a nádvoria, stavebné pozemky a ostatné plochy na 0,40 % 
základu dane, to jest. 0,16 Sk/m2 za záhrady, zastavané 
plochy a nádvoria a ostatné plochy a 1,60 Sk/m2 za stavebné 
pozemky. 

1. Ročná sadzba dane zo stavieb je 1,25 Sk za každý aj 
začatý m2 zastavanej plochy. 

2. Táto ročná sadzba dane zo stavieb sa v celej obci 
zvyšuje takto: 

a/ 2,50 Sk - za stavby poľnohospodárskej prvovýroby, 
skleníky, stavby na skladovanie vlastnej poľnohospodárskej 
výroby s výnimkou stavieb na skladovanie a administratívu. 

b/ 5,- Sk - za samostatne stojace garáže a stavby 
určené alebo využívané na garážovanie a postavené mimo 
obytných domov.  

c/ 6,25 Sk - za priemyselné stavby a stavby slúžiace 
energetike, stavby slúžiace stavebníctvu a stavby na ostatnú 
poľnohospodársku výrobu s výnimkou stavieb na 
skladovanie a administratív. 

d/ 18,75 Sk - za stavby na ostatnú podnikateľskú a 
zárobkovú činnosť, skladovanie, administratívu.         

Pri administratívnych budovách, ktoré slúžia aj na iné 
účely, sa uplatní táto sadzba dane ak sa budova prevažne 
využíva na administratívne účely. 

e/ 2,50 Sk - za ostatné stavby. / stavby ktoré nie sú 
spojené stenou s obytnými budovami/ 

3. Ročná sadzba dane zo stavieb sa v celej obci zvyšuje 
pri viacpodlažných stavbách o 0,75 Sk za každé ostatné 
podlažie okrem prvého nadzemného podlažia. / aj pivnice, aj 
manzardy.  

Miestne poplatky sa určili: 
Daň za psa:  
Sadzba dane je  70,- Sk za 1 psa 
 
Poplatok za odvoz komunálneho odpadu   
 a. Sadzba poplatku za odvoz komunálneho odpadu 

uloženého v 110 litrových smetné nádobách je 400,- 
Sk/osobu/rok  

b. Zľava na každého ďalšieho občana v domácnosti je 
25% to jest. Poplatok je 

300,- Sk/osoba/rok 
  c. Na jednu kuka nádobu má nárok každý dom, ktorý 

má zvlášť súpisné číslo, výnimku tvoria domy s číslami, kde sú 
dva domy pod jedným číslom. Na druhú kuka nádobu majú 
nárok občania, ktorí sú piati alebo viacerí v jednej domácnosti.  

d. V ostatných domácnostiach za ďalšiu kuka nádobu je 
poplatok 400,- Sk ročne. 

 
Obecné zastupiteľstvo určilo cenu za 1 m3 pitnej vody z 

obecného vodovodu  
Od 1. marca 2007 podľa počtu osôb nasledovne: 
Základná norma pre obyvateľov je 15,- Sk/m3 
Zvýšená spotreba nad normou je 17,- Sk/m3 
Podnikateľom a na trvalý pobyt neprihláseným občanom 

v rekreačných domoch jednotná cena 18,- Sk/m3.  
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Rozpočet obce Hrubý Šúr na roky 2007, 2008, 2009
Kapitálové príjmy: 2007 2008

zostatok kap.fin. prostriedkov z predch. roku 1 815 000,00 1 263 000,00 98 000,00
príspevok od štátu a EU 200 000,00 500 000,00 600 000,00
kanalizácia 1 000 000,00 30 000 000,00 30 000 000,00
predaj pozemkov                                                                               6 900 000,00 0,00 0,00
Spolu: 9 915 000,00 31 763 000,00 30 698 000,00

Bežné príjmy:
Vlastné príjmy 905 000,00 1 080 000,00 1 140 000,00
Podielove dane 3 086 000,00 3 150 000,00 3 250 000,00
Za prenesené kompetencie 1 065 000,00 1 072 000,00 1 080 000,00
Iné príjmy do rozpočtu 707 000,00 232 000,00 291 000,00
Príjmy spolu: 5 763 000,00 5 534 000,00 5 761 000,00

Výdavková časť 
Kapitálové výdavky:

rekonštrukcia fasády domu smútku 100 000,00 0,00 0,00
rekonštrukcia fasády obecného úradu 100 000,00 0,00 0,00
projekty, verejné obstarávanie 150 000,00 100 000,00 100 000,00
šatne pre futbalistov 2 000 000,00 100 000,00 100 000,00
vybudovanie plochy, osvetlenie a plot v cintoríne 200 000,00 50 000,00 50 000,00
budovanie inžinierskych sieti pri čerpačke 1 000 000,00 1 000 000,00 200 000,00
spomalovače na cintorínskej ulici 100 000,00 0,00 0,00
parková úprava na Kovecses 100 000,00 50 000,00 30 000,00
ohradenie družstva 40 000,00 0,00 0,00
prečistenie ramena MD 200 000,00 50 000,00 50 000,00
rekonštrukcia chodníkov 2 000 000,00 50 000,00 50 000,00
kanalizácia 1 000 000,00 30 000 000,00 30 000 000,00
prestavbaZŠ na kultúrne účely 1 500 000,00 50 000,00 50 000,00
Spolu: 8 490 000,00 31 450 000,00 30 630 000,00

Bežné výdavky:
Miestne komunikácie 30 000,00 30 000,00 30 000,00
Požiarna ochrana 25 000,00 25 000,00 25 000,00
Telovýchova a šport 140 000,00 145 000,00 150 000,00
Kultúrno-výchovná činnosť 1 555 000,00 160 000,00 168 000,00
Starostlivosť o starých občanov 173 000,00 178 000,00 188 000,00
Verjnéosvetlenie 185 000,00 185 000,00 195 000,00
Pohrebníctvo 37 000,00 27 000,00 27 000,00
Verejná zeleň 41 000,00 51 000,00 51 000,00
Odpadové hospodárstvo 275 000,00 285 000,00 295 000,00
Školy a škôlka 2 680 000,00 2 310 000,00 2 385 000,00
Poslanci OZ 47 000,00 47 000,00 47 000,00
Spoločný stavebný úrad 42 000,00 42 000,00 42 000,00
Matričná činnosť 66 000,00 68 000,00 71 000,00
Správa obce 1 859 000,00 1 973 000,00 2 079 000,00
Dotácia vodného hospodárstva 8 000,00 8 000,00 8 000,00
Spolu: 7 163 000,00 5 534 000,00 5 761 000,00

Rekapitulácia bežných príjmov a výdavkov:
Bežné príjmy: 5 763 000,00 5 534 000,00 5 761 000,00
Bežné výdavky: 7 163 000,00 5 534 000,00 5 761 000,00
Zostatok: 1 400 000,00 0,00 0,00

Rekapitulácia kapitálových príjmov a výdavkov:
Kapitálové príjmy: 9 915 000,00 31 763 000,00 30 698 000,00
Kapitálové výdavky: 8 490 000,00 31 450 000,00 30 630 000,00
Zostatok: 1 425 000,00 313 000,00 68 000,00

Verejný vodovod:
Príjmy:

Spolu: 320 000,00 338 000,00 348 000,00
Výdavky

Spolu: 320 000,00 338 000,00 348 000,00
Schválené obecným zastupiteľstvom dňa 05. 02. 2007 uznesením č.   8/2007.
Rozpočet bude každoročne upravovanýpodľa aktuálnej sytuácie, podľa vyhodnotenia projektov.  
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Egy kis statisztika 
          Férfi nő 
Községünk lakosainak száma 2007 novemberében 661 fő.........................  325 336 
A 60 év fölötti lakosok száma 130 fő..........................................................  53 77 
A 70 év fölöttiek 65-en vannak...................................................................  21 44 
A 75 év fölöttiek  42-en ..............................................................................  14 28 
A 80 év fölöttiek 22-en ...............................................................................  9 13 
A 85 év fölöttiek 6-an .................................................................................  2 4 
Fiataljaink 20 éves korig – 166 személy.....................................................  86 80 
Legidősebb lakosunk 1914-ben született, őt követik ketten 1920-ból.  

 

Krónika  Krónika  Krónika  Krónika   
 

Už sú tu: 
 
1. Takács Július   24.  2. 2007  Bratislava 
2. Horváthová  Veronika 14.  6. 2007                Bratislava 
3. Benč Alexander  11.  8. 2007   Bratislava 
4. Takáčová Karolína Mária     8.    9. 2007  Bratislava 
5. Kopček Jakub  24.  9. 2007  Bratislava 
6. Borš David   25. 10. 2007                Bratislava 
7. Némethová Flóra  26. 10. 2007   Galanta 
 
Mať otca ako kamaráta, maminu dlaň, a popritom mať vždy lásky plný dom. 

 
Házasságot kötöttek: 
 
1. Takács Gyula és Vincze Mária   2007. 1. 20. Senec 
2. Bódiš Szilveszter és Deák Erika  2007. 5. 19. Zlaté Klasy 
3. Horváth Erich és Baricza Mónika    2007. 5. 26. Hrubý Šúr 
4. Karika Imre és Kiss Katalin   2007. 6. 23. Senec 
5. Balázs Zoltán és Tám Janette   2007. 7. 14.  Hrubý Šúr 
6. Martinkovič Richard és Horniaková Nina  2007. 7.   7.  Bratislava 
7. Šiška Milan  és JUDr. Zuzana Orgoníková 2007. 8. 11. Nitra 
 
Nem tudtok semmit a jövőről, 
Csak tobzódtok önfeledten a mában, 
Pillanatokat loptok az időből, 
S a végtelent leljétek egymás karjában. 
 

 
 Eltávoztak: 
 
  1. Oros Béla   2006. 12. 24-én 76 évesen 
  2. Proksa Zsuzsanna  2007.   4. 24-én 79 évesen 
  3. Karácsony Géza  2007.   5. 16-án 75 évesen 
  4. Karácsony József  2007.   5. 29-én 76 évesen 
  5. Duray Szilveszter   2007.   7.   2-án 84 évesen 

  6. Kiss Sándor   2007.   7.   6-án 73 évesen 
  7. Hamerlik József  2007.   7. 30-án 65 évesen 
  8. Matus Mária  2007.   8. 31-én 64 évesen 
  9. Nagy Alajos  2007.   9.   1-jén 48 évesen 
10. Baricza Mária  2007. 11. 18-án 64 évesen 

 
  Az emlékhez nem emlék, hanem szeretet kell, 
 és akit szeretünk, azt nem felejtjük el. 
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Výsledok komunálnych volieb zo dňa 2. decembra 2006 
 
 Celkový počet voličov                                        508  100 % 
 Počet odovzdaných hlasov                                  340  66,93 % 
 Počet platných hlasov na starostu                       335    65,94 % 
 Počet platných hlasov na poslancov                   331             65,16 % 
 

Počet hlasov na jednotlivých kandidátov za poslancov obecného zastupiteľstva: 
 
Július Botló                 244 
Marek Budaj, Mgr.    190 
Emília Ajpeková    179 
Csaba Takács     157 
Barbora Jasenovcová, JUDr.   150 
Alžbeta Szalayová    147 
Štefan Kiss, Ing.    145 
 
Barnabáš Hamerlík, Mgr.   128 
Róbert Botló         107 

Ľudovít Jasenovec      105 
Attila Varga       82 
Ladislav Kiss       68 
Alžbeta Jarošová        54 
Daniel Lovas           49 
Sylvia Vargová, Mgr.      46 
Peter Kiss                43 
Róbert Rablánsky      33 
Jaroslav Frčo       32 

 
Počet hlasov na kandidátov za starostu obce: 
 
Ing. Ladislav Gujber    254 Irena Nagyová         81 
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A Kis-Duna medrének tisztítása 
 

2007. június 23-án községünk is bekapcsolódott 
a Kis-Duna 135 km hosszú medre melletti falvak 
akciójába, melynek célja a meder és a partszakaszok 
tisztítása volt. Reggel indultunk a vadászháztól, a 
Figura-háznál elértük a Kis-Dunát. Innen folytattuk 
utunkat a meder melletti erdőben egészen a vízműig. 

Néhol könnyebb volt az út, néhol nagy bozóton meg 
kidőlt fákon kellett átverekedni magunkat. A 
szemetet, amit találtunk, összegyűjtöttük és 
magunkkal vittük. Utunk végcélja szintén a vadászház 
volt, ahol frissen főzött gulyással vártak.  
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„A téma az utcán hever...“ 
 

Gyűléseken, falusi 
rendezvényeken, az utcán, üzletben, sőt 
még a templomban is az ember találkozik 
olyan személyekkel, akik igyekeznek a 
másiknak rosszat mondani, a másikat 
bántani, sértegetni, miközben nem 
győződnek meg arról, hogy igazat 
mondanak-e, a valóságnak megfelelőt 
állítanak-e. Őnekik mindegy, hiszen 
szinte élvezik, hogy úgymond 
tisztességesen megkeverték a dolgokat. 
No, de mindez mire jó?! Amellett ezek az 
egyének még csak a „fülük botját”sem 
mozdítják azért, hogy valamit is 
tegyenek falujukért, társadalmukért. 
Éppen ezek az emberek azok, akiknek 

csak a szájuk jár, de ha valamit bizonyítani 
kell, nem találhatók meg sem a szervezők, 
sem a szereplők, sem a nézők, résztvevők, 
látogatók között. De kritizálni, azt annál 
inkább! Sőt félreinformálni az embereket, 
ami által aztán „beletaposhatnak“ a szenvedő 
alany lelkébe... De ők ezt észre sem veszik, 
hisz játsszák a nagy hőst, aratva a babérokat 
a hozzájuk hasonló egyénektől. 

Emberek, gondolkozzunk el egy kicsit 
magunk felett, mérlegeljük cselekedeteink 
súlyát, vállaljunk felelősséget, ne bántsuk, ne 
sértsük meg embertársainkat, hanem 
tiszteljük és becsüljük őket inkább a jót 
keresve, mint a rosszat. 

Befejezésül egy elgondolkodtató 
templomi plakát szövegét idézném. Ajánlom 
mindenkinek a figyelmébe: 
 

„Emberek, szeressük egy kicsit 
egymást! 

Csak úgy egyszerűen. 
Nem kerül az semmibe: 

Legyünk egy kicsit kedvesek és 
szívélyesek! 

Emelkedjünk felül rossz 
hajlamainkon, 

Gyűlölködéseinken! 
Próbáljuk meg, segítsük egymás!. 

Ne féljünk attól, hogy ezzel 
nevetségessé válunk! 

Legyünk olyanok, mint 
a SZERETET, 

ezt pedig a bölcs ember ki nem 
nevetheti. 

Hiszen a világmindenség és 
a mennyország kapuja 

az emberi szívben van!“ 
 

 
Komposztáljunk! 

 
Közismert mindnyájunknak, hogy a modern 

mezőgazdasági termelés nagy mennyiségű szerves és szervetlen 
anyagot von el a földből. Ideális lenne a föld termelő erejét 
állandóan jó állapotban tartani. Ehhez pedig az kellene, hogy 
mindazt a tápértéket, amit a növények felvesznek a földből, 
vissza is tudnák adni. Különösen nagy a szükséglet a házunk 
körüli kertekben, ahol gyümölcs- és zöldségféléket termesztünk. 

A jó kertészeti föld megkívánja, hogy istállótrágyával 
vagy más szerves anyagokkal javítsuk a föld tápértékét. Mivel 
istállótrágya csupán keveseknek áll rendelkezésére, igyekszünk 
komposzttal pótolni. A komposztálás a szerves anyagok 
(elrothadása) átalakulása a földben lévő baktériumok hatására 
humusszá. 

A talaj gyenge minőségű, ha a humusz tartalma 2% alatt 
van; közepes, ha 2-3 % között; és igen jó, ha 4 % felett van ez az 
érték. 

Mivel a humuszban található egyes tápanyagok (nitrogén, 
foszfor, kálium) mennyisége nem elegendő, ezért ezeket 
műtrágyákkal pótoljuk. 

Hogy miért is írom ezt? Azért, mert majdnem naponta 
meggyőződhetek arról, hogy a szerves hulladékot, növényi 
maradványokat kihordjuk az átmeneti szemétlerakatra, vagy ami 
még rosszabb kiöntjük – kidobjuk a Kis-Duna ágának medrébe 
vagy az azt körülvevő erdőkbe. 

Megoldást jelentene, ha minden természetbarát, minden 
kiskerttulajdonos saját növényhulladékait komposztálná. Már 
abból az okból is, hogy az Európai Unió ezt törvényben előírja 
nemcsak a kiskerttulajdonosoknak, hanem a községnek is. 

 
 

Veľa energie míňame zbytočne 
 

Mnohé elektrospotrebiče v našich 
domácnostiach, väčšinou majú 
namontované pohotovostné režimy. 
Diaľkové ovládače nevypínajú prístroje 
úplne a tie aj v pokojnom stave odoberajú 
niekoľko wattov elektrickej energie. 

Väčšinou takéto zariadenia 
odoberajú až 5 W elektrickej energie za 
hodinu.  

Televízory, satelity, videá a hi-fi 
veže tak spotrebujú do mesiaca desiatky 
kw hodín elektrickej energie. 

Finančným vyjadrením jediná 
domácnosť s týmito zariadeniami  
zbytočne zvyšuje rodinný rozpočet  - 
výdavky za elektrickú energiu, aj 
niekoľko sto ba aj tisíc korún. 

Pritom riešením by bolo zapojenie 
spotrebiča do predlžovacieho kábla 

s vypínačom. Elektrické spotrebiče by sa 
mali odpojiť vždy, keď nebudú dlhšiu 
dobu používané, a podľa možnosti staré 
spotrebiče vymeniť za hospodárnejšie 
a bezpečnejšie nové zariadenia. 

 
 

  Roľnícke noviny 

 
 

Školenie – výmena skúseností záhradkárov 
 

Upozorňujeme záhradkárov, že počas jesenných 
a zimných mesiacoch – vždy posledný pondelok v mesiaci 
o 18,00 hodine v zasadačke obecného úradu sa  uskutoční 
školenie, výmena skúseností s ochutnávkou vína našich 
pestovateľov. 

Školenie bude oznámené v miestnom rozhlase. 
Očakávame účasť všetkých záujemcov, hlavne 

radi by sme privítali mladých začínajúcich záhradkárov.
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Druhý krát bol udelený titul Zlaté jablko –Hrubý Šúr 
 

Dňa 22.9.2007 sa uskutočnila pod patronátom starostu 
obce Ing. Ladislava Gujbera výstava ovocia, zeleniny a iných 
poľnohospodárskych produktov ako aj 
poľovníckych trofeí šúrskych poľovníkov 
v priestoroch „Bufetu Mičurin“. 

Na výstave svoje produkty prezentovalo 
25 pestovateľov a 7 poľovníkov. Výstavu 
navštívilo 137 návštevníkov, ktorí tajným 
hlasovaním rozhodli o udelení ocenení 
v jednotlivých kategóriách. 

Umiestnenia: súťaž o „Zlaté jablko“ 
1. Klúcsik Tibor – sada jabĺk 
2. Botló Július –  sada jabĺk 
3. Schubert Karol–  sada jabĺk 
 
Najkrajšia kolekcia zeleniny: 
1. Agrokruhy (Brnov les) – zeleninový 

kôš 
2. Kissová Margita  – tekvica Goliáš 
3. Bozsiková Rozália – sada ozdobných tekvíc 

 
Najkrajšia poľovnícka trofej 
 1. Klúcsik Tibor –  trofej srnca 
 2. Kamarashki Plamen – trofej jeleňa 
 3. JUDr. Varga Rudolf –  trofej antilopy 
 
Zvláštnu cenu výstavy dostal Katona 

František za trofej sumca. 
Vystavená zelenina a ovocie boli 

odovzdané školskej jedálni. 
Je potrebné poďakovať všetkým 

vystavovateľom, hlavne organizátorom tejto 
výstavy, a to obecnému úradu, manželom 
Klúcsikovým a manželom Kiššovým, ktorí 
zabezpečili výstavu  po organizačnej stránke. 

 Diplomy za ocenenia odovzdal pán 
starosta. 

 Veríme, že v roku 2008 usporiadame už III. výstavu 
v tomto desaťročí s ešte väčším úspechom ako bola toho roku. 

 

 
Naši zaslúžilí včelári 

 
Osobitnú pozornosť si zaslúžia naši včelári Jasenovec 

Ľudovít a Kiss Anton, ktorí nám predávajú kvalitný a lacný 
med, ale ich včely vykonávajú aj opelenie rastlín v našich 
záhradách a chotároch. Málokto vie, že včely vykonajú 10-90 % 
opelení u jednotlivých druhov rastlín (ako drobný hmyz, vietor, 

... atď.), tým prispejú k vyšším úrodám ovocia a zeleniny, ale aj 
ostatných rastlín, hlavne v poľnohospodárstve. 

Obidvom našim včelárom obecný úrad udelil Ďakovný 
diplom za činnosť, ktorou dlhé roky prispievajú k obohateniu 
nášho chotára. Bolo by potrebné aby svoje skúsenosti odovzdali 
nasledujúcej mladej generácii. 

 
 

Niečo o obecnej knižnici 
 
Máloktorí z nás vedia, že v budove 

pošty sa nachádzajú aj miestnosti 
knižnice. Otváracie hodiny pre verejnosť 
budú od nového roku každý piatok od 
16,30 do 17,30 hodiny. 

Vedúca knižnice Pozsonyiová 
Magdaléna je ochotná poradiť, vybrať 
vhodnú literatúru, prípadne aj 
prekonzultovať obsah prečítaných diel. 

 Zaujímavé knihy sú najmä 
z oblasti starostlivosti o zdravie, 

z histórie, krásnej literatúry atď.  Knihy sú 
aj v maďarskom jazyku. 

Navštíviť túto knižnicu  
odporúčam tak mladým, ako aj starším 
spoluobčanom. 
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Nevelési 
jótanácsok... 
 
A tanulási nehézségben 

szenvedő gyermeket nap mint nap 
kudarcok érik az iskolában. Emiatt 
nagyon fontos, hogy meleg, 
megértő, szerető családi háttér 
vegye körül. 

� Fontos megerősíteni 
abban a gyermeket, hogy Ő nem 
butább, mint társai. Ő is képes lesz 
jól teljesíteni, és leküzdeni a 
tanulási nehézségeket. 

�  Fontos a gyermeket 
bevonni az otthoni házimunkába, 
adjunk neki feladatokat, amiket 
életkorának megfelelően el tud 
végezni, mivel ez pozitívan hat 
önértékelésére.  

� Olvasási nehézség 
esetén a gyermekek a sorozatos 
kudarc miatt nem szeretnek 
olvasni. A szülő feladata, hogy 
olyan könyvet keressen (lehetőleg 
sok képpel) ami érdekli a 
gyermeket. Ezt kezdetben közösen 
olvassák, hol a szülő, hol a 
gyermek (hangosan) és fontos, 
hogy megbeszéljék, hogy miről is 
szólt az adott rész – ezzel  a 
szövegértés is fejleszthető. 

� A játszva tanulás 
nagyon fontos a gyermekeknél. Ma 
már nagyon sok játékot és 
számítógépes szoftvert lehet kapni, 
mely a gyermek érdeklődését 
felkelti, szívesen használja, és 
közben észrevétlenül tanul is. 

� Magatartási 
problémával küzdő gyermekeknek 
általában alacsony az önértékelése, 
önbecsülése a sok kudarc miatt. 

Különösen fontos ezeknél a 
gyermekeknél a 
következetesség, a jó 
cselekedetek esetén az 
állandó pozitív megerősítés, a 
szabályok megbeszélése és 
azok közös, állandó betartása. 

� Sokszor a gyermek 
valamilyen iskolai vagy 
otthoni feszültségre, 
problémára reagál 
rosszalkodással, 
bohóckodással, melynek célja 
minden esetben, hogy felhívja 
magára a figyelmet. Ha 
pozitív dologgal nem tudja, 
akkor folyamodik a negatív 
viselkedési mintákhoz. 
Ilyenkor amellett, hogy 
tisztázza miért is helytelen a 
viselkedés, nagyon fontos 
feltárni az okokat, hogy mi 
váltotta ki a gyermekből ezt a 
viselkedést. Ez lehet 
iskolában elszenvedett kudarc 
vagy sérelem, veszekedés a 
barátokkal, otthoni feszült 
légkör és még sok minden 
más, melynek tisztázása a 
gyermekkel sokat javíthat a 
magatartásán. 

 Számolni kell 
azzal, hogy a gyermek 
folyamatosan ellenáll, 
megpróbálja megszegni a 
szabályokat, nem végzi el a rá 
kiosztott munkát, de ilyenkor 
a szülőnek kell 
következetesen kitartani a 
szabályok mellett, és soha 
nem szabad a gyermek helyett 
megoldani a feladatokat. 

 
Mgr. Fazekas Tímea, 

az iskola igazgatónője 

Gyerekeink személyiségéről 
 
 A gyermek személyiségének alakulását 

több tényező befolyásolja. Ezek között fontos 
szerepe van a családnak. A család az elsődleges 
közösség, amely formálja a gyermeket, illetve a 
legmeghatározóbb is, mert érzelmileg a család 
adhatja a legerősebb köteléket és biztonságot. A 
szülők gondoskodása és szeretete segíti a 
bizalomkapcsolat kialakulását, amely 
biztonságérzetet ad a gyerekeknek.  

A személyiségformálást a házépítéshez 
hasonlíthatjuk, ahol az alapok nagyban 
meghatározzák, hogy a falak mennyire erőt 
állóak, bírják-e a terhelést. Amennyiben az alapok 
gyengék, a falak elkezdenek repedezni, lepotyog a 
vakolat, esetleg összeomlik az egész épület. 

A személyiség építésénél az erős és biztos 
alapot a biztonság, a szeretet, az elfogadás adja, 
amit elsősorban a család tud biztosítani. A 
családban fejlődő gyereket formálja a család 
légköre, hangulata, a benne uralkodó kapcsolatok, 
a családtagok megnyilvánulásai, a családban 
megélt élmények, illetve tapasztalatok. 

Minden rossz, bántó szó, elutasítás, 
megszégyenítés, igazságtalanság mély nyomot 
hagy a gyerekek lelkivilágában. A gyerek számára 
a legfontosabb, hogy elfogadjuk olyannak, 
amilyen. Ugyanakkor szükségük van bizonyos 
határokra is, hogy megtanulják, mi az, amit 
szabad és mi az, amit nem. 

A gyermekkori élmények, legyenek bár 
kellemesek vagy kellemetlenek, végigkísérik 
egész későbbi életünket, formálják 
személyiségünket. 

 
Mgr. Fazekas Tímea igazgatónő 

 

 

Az én tanító nénim 
 
Az én tanító nénim neve 

Fazekas Tímea. Nagyon kedves, 
jószívű, és a legfontosabb, hogy 
nagyon jól tanít. 

Azért szeretem a tanító nénit, 
mert nagyon jó ötletei vannak. 
Ebben az iskolaévben történtek a mi 
iskolánkban kis változások. 
Nyugdíjba ment a tanító bácsi. Igaz, 

hogy ő már rég nyugdíjaskorú volt, 
csak most adta át a stafétabotot egy 
fiatalabb tanítónak. Ez a fiatalabb 
tanító a mi tanító nénink. 

Kelet-Szlovákiából származik, 
de most már súri lakos. Mosolygós. 
Szemüveget visel. Fiatal, kedves, de 
szigorú is tud lenni. Mindenkit 
egyformán szeret és kedvel. Ha jól 

tanulunk és tudjuk a leckét, jó 
jegyeket osztogat. Ha nem tanulunk, 
akkor rossz jegyet is tud adni. 

 Jó az óráin lenni, mert 
mindig valami érdekeset talál ki. 
Ezért szeretem a tanító nénimet. 

 
Katona Szilárd, 4. évfolyam 
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Megtanultam úszni 
 
Múlt nyáron Horvátországba 

mentünk kirándulni. A tenger tiszta volt, 
halakat is láttunk benne. 

 Kis hullámok voltak, ezért úgy 
döntöttem, itt az ideje, hogy megtanuljak 
úszni. Apukámmal mélyebb helyre 
mentünk, ahol megtettem az első 
próbálkozásokat.  

– Apu, jól csinálom? - 
kérdezgettem állandóan. 

– Jól csinálod, de figyelj a 
levegővételre is! – figyelmeztetett 
mindig apukám. 

Néha már-már azt hittem, hogy 
feladom, de egyszer csak azt vettem 
észre, hogy kezeim, lábaim 
engedelmeskednek, és én a víz színén 
lebegek. 

– Apu, apu – kiáltottam 
örömömben – én megtanultam úszni! 

– Ugye megmondtam, hogy a 
munka meghozza gyümölcsét. – felelte 

édesapám. Később a hátúszást 
gyakoroltam, amit még mindig nem 
sajátítottam el tökéletesen. 

 Azóta bátran szelem a 
hullámokat, és mindig hosszabbnál 
hosszabb távokat tűzök magam elé célul. 
Mindig szívesen emlékszem vissza erre a 
nyárra. 

 
Ajpek Vivien, 4. évfolyam 

 
 

Kedvenc évszakom 
 
 Az én kedvenc évszakom a 

tél. Nagyon hideg, de mégis szép és 
jó játszani ebben az évszakban. 

 Azért szeretem a telet, mert 
ilyenkor jó síelni, száguldozni a 
bobszánnal, hógolyózni, hóembert 
építeni és nagyokat ugrálni a hóba. 
Nagyon örültem, amikor 
megtanultam síelni, mert akkoriban 
ez nagy élmény volt. Most már 
haladó szinten tudok síelni. A 
bobszánon nagyon szeretek 
száguldozni, mert gyorsan siklik a 
havon. Nagyon nehéz a bobszánt 
vezetni, de hamar meg lehet 
tanulni. 

 Bár mind a négy évszak 
szép, számomra mégis 
legkedvesebb a tél. 

 
Katona Szilárd, 4. évfolyam 
 

Egy év négy 
évszakból áll, melyek 
közül a nyarat szeretem a 
legjobban. Egyik ok, 
amiért szeretem, hogy 
vége van az iskolának. 
Reggel sokáig aludhatok. 
Napközben versenyt 
futok a kutyámmal. 
Jönnek a barátaim, 
akikkel sokat focizunk, 
vagy biciklizünk. Apuval 
fogócskázom. Mindig 
vízhez megyünk 
kirándulni. Szeretem a 
vizet, mert jó benne 
pancsolni. Ezért szeretem 
a nyarat. 

 
Bögi Ádám, 2. 

évfolyam 
 

 Az évszakok váltakoznak. Az én legkedvesebb 
évszakom a tél. 

 Hogy miért? Ebben az évszakban a hó beborítja a 
természetet. Az erdőben járva a friss hóban 
megpillanthatjuk az állatok lábnyomait, akik elbujdosva téli 
álmot alszanak. 

A gyerekek hóembert építenek és hógolyókat 
gyúrnak. A hóember fejére előkerül a fazék, kezébe a seprű, 
sárgarépa és a széndarabok. Van, aki hókunyhót épít, van, 
aki hóvárat.  

Az ünnepek felejthetetlenek. A Mikulást minden 
gyermek várja. A csizmájukat kiteszik az ablakba, amely 
hamarosan megtelik csupa finomsággal. A karácsony a 
szeretet ünnepe és az ajándékozás ideje. Szenteste az egész 
család együtt van. Mindenki örül és vidám. A szilvesztert 
azért ünnepeljük, mert ez a nap az év utolsó napja. Másnap, 
mikor felébredünk, már az új évet ünnepeljük. Számomra 
ezek a napok felejthetetlenek. 

 Igaz, hogy a tél a kedvenc évszakom, de azért 
mindig nagyon várom a tavaszt is – a természet új 
ébredését. 

 
Ajpek Vivien, 4. évfolyam

 

   Az első hó Mindenütt jó, de legjobb otthon 
 
November 6-án érdekes dolog történt az 

iskolában. Az ablakon kinézve hulldogáló, fehér 
hópelyhekre lettem figyelmes. Gondoltam, itt a tél. 
Ez még korai lenne, mert még nincsen december. 
Néha csak az eső esett, de néha újra nagy 
pelyhekben hullott a hó. Egy diák sem akart leülni 
és tanulni, csak néztük a hóhullást. Nagyszünetben 
kimehettünk az udvarra. Örültünk, hogy kívülről is 
élvezhetjük azt, amit már rég vártunk – az első 
hóhullást. Később szomorúan vettük tudomásul, 
hogy a hó elolvadt. 

Remélem, hamarosan újra fog havazni és 
szánkózhatunk is majd. 

 
 Ajpek Vivien, 4. évfolyam 

Tanulás közben 
leesett az első hó. Bögi 
Ádám vette észre először a 
havat. Utána 
nagyszünetben kimentünk 
az udvarra. Futkároztunk 
és igyekeztünk minél több 
hópihét elkapni. 

Vége lett a 
szünetnek és bementünk 
az iskolába. A hó pedig 
elolvadt... 

   
Bors Miklós, 2. évfolyam 

  

Sok helyen jártam már, ahol jól éreztem 
magam, de mégis legjobban otthon szeretek 
lenni. 

Egyik nyáron elmentem egy táborba. 
Örültem, mert néhány gyerekkel 
összebarátkoztam. Sokat játszottam, 
lovagoltam. Sok új és érdekes dogot tanultam 
meg. Jól éreztem magam, de mégis legjobban 
otthon szerettem volna lenni. Nagyon vágytam 
haza.  

Rájöttem, hogy mindenütt jól érzem 
magam, de a legjobb mégis otthon lenni együtt 
a családommal. 

     
  Túry Patrik, 4. évfolyam 
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Spolupráca rodiny a školy  
 
Pôsobenie školy sa  okrem 

zabezpečovania výchovy a vzdelávania, 
týka aj formovania  pracovno-úlohovej  
motivácie, vzťahu k učeniu, 
povinnostiam. Poskytuje priestor 
a formovanie pracovno-úlohovej 
motivácie, vzťahu k učeniu,  
povinnostiam. Ďalej poskytuje priestor 
a formovanie nevyhnutných  sociálnych 
kompetencií, či už vo vzťahu 
k dospelým – autoritám, ale aj 
k rovesníkom. Škola je realizátorom 
„modelu  výchovy“ spoločnosti,  
zároveň prostriedkom sociálneho 
ovplyvňovania mladej generácie. 

V prvom ročníku sa dieťa 
adaptuje, /na prvom stupni vôbec/, 
zvyká si na nové prostredie a začleňuje 
sa doň. Spolupráca musí  byť evidentná 
aj v popoludňajšom čase, ale aj vo 
voľnom čase detí. Vo voľnom čase  je 
dôležité, aby rodičia  venovali 
pozornosť záujmom detí, podobne aj 

škola v rámci neformálnej výchovy vo 
voľnom čase. 

Izolovane,  bez spolupráce nemôžu 
a nedokážu  ani rodičia, ani učitelia  
odovzdávať všetky poznatky, formovať 
zručnosti a hodnoty, ktoré mladí ľudia 
potrebujú na svoju ďalšiu integráciu do 
spoločnosti. 

Škola a rodina, učitelia a rodičia  
majú veľa spoločného, v mnohom sa 
dopĺňajú, podmieňujú no nedajú sa 
zameniť. Ak zlyhá jedna, o to slabší 
účinok má druhá. 

Spolupráca medzi rodičmi 
a pedagógmi pri výchove a vzdelávaní by 
mala vyústiť k cieľu zabezpečiť kvalitné 
výchovné pôsobenie na deti. Rodičia si 
musia uvedomiť, že škola v žiadnom 
prípade nemôže v plnom rozsahu 
rodičovskú výchovu nahradiť ani 
suplovať. 

My dospelí si musíme uvedomiť, 
že máme napomáhať rozvoju 
samostatnosti našich detí a nie ich brzdiť, 
lebo „ Po troške pridávaj k málu a kôpka 
bude veľká.“  

Čo môže rodič urobiť pre 
svoje dieťa? 

 
• Prejavujme mu podporu 

a často ho povzbudzujme. 
• Dohodnime si pravidelný čas, 

ktorý bude venovaný domácim úlohám, 
naučme dieťa efektívne ho využívať. 

• Zabezpečme mu v domácom 
prostredí tichý kútik, kde sa bude môcť 
nerušene  venovať štúdiu.  

• Ak nás požiada o pomoc, 
buďme voči nemu ústretový, poraďme 
mu, ale neprevezmime na svoje plecia 
jeho povinnosti. 

• Pravidelne sa zúčastňujme na 
rodičovských aktívoch, v prípade potreby 
neváhajme kontaktovať učiteľa. 

• Ak máme akékoľvek 
pochybnosti, požiadajme o radu 
odborníkov – psychológa, výchovného 
poradcu, lekára atď. 

 
Mgr. Katarína Stoláriková, 

riaditeľka školy 
 

 
Jeseň 

 
Aj jeseň je pekné ročné 
obdobie. Zo stromov 
opadáva lístie a vytvára 
farebný koberec. Už aj 
vtáčiky menej počuť. 
Polia sú zorané 
a pripravené 
na zimu. Prilietajú na ne  
vrany a havrany. Na 
niektorých poliach sú 
nasiate oziminy. V lese 
počuť škrekot bažantov. 
Na jeseň sa musíme 
teplejšie obliekať 
a nesmieme sedieť na 
zemi, Jeseň mám rád, 
lebo má svoju tichú 
krásu. 
 
Dominik Belovič, štvrtý 
ročník 

Jesenné hmly 
 
Po lete prichádza 
jeseň. Mení sa aj 
počasie. Vytvárajú 
sa  jesenné hmly.    
Na  niektorých 
miestach sa udrží aj 
celý deň. A to je zlé 
pre ľudí, najmä  pre 
vodičov áut. Za 
hmly je zlá 
viditeľnosť. Bývajú 
časté dopravné 
nehody. My deti sa 
tešíme, pretože už 
čoskoro bude padať 
sneh a s ním 
zažijeme veľa 
radostných chvíľ. 
 
Cindy Támová, 
štvrtý ročník 

V jesennom lese 
 
Prechádzali sme sa so psom 
po lese. Pozorovali sme čo sa tu 
deje. Padajú farebné listy. 
Veveričky zháňajú žalude. Deti  
nazbierali plný košík gaštanov, 
budú robiť rôzne figúrky zvierat 
z nich. Pod listami vykúkajú 
hríbiky. Srnky veselo  pobehujú 
po lúke, pretože majú ešte 
dostatok obživy. Ježkovia sa 
skrývajú pod lístím. Stretli sme aj 
poľovníkov. Pripravujú krmivo na 
zimu pre lesnú zver. Možno 
nabudúce aj ja niečo pre zvieratká 
prinesiem, aby lepšie prežili zimu. 
Môj pes sa už dosť nabehal  aj 
sme sa trochu aj my unavili 
a môžeme spokojne ísť domov na 
teplý čajík a oddýchnuť si. 
 
Alan Lengyel, tretí ročník 

Po lete 
 
Skončilo sa leto, 
lastovičky odleteli. A je 
tu jeseň. Všetko je žlté 
a listy zo stromov padajú 
ako zlaté peniažteky. 
Zvieratká sa chystajú na 
zimný spánok a ja  spolu 
s ocinom pripravujem 
šarkana. Už len 
pripevniť dlhý motúz,  
aby vysoko lietal. 
Zavolám kamarátov 
a budeme sa po ihrisku 
spolu naháňať. To bude 
zábava! 
 
Frederik Ujhelyi, druhý 
ročník 
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Mláky 
 
Vybehnúť von v letnom daždi, 
bicyklom preletieť cez veľké mláky. 
Kamaráti, to je paráda, 
keď vám voda z mláky chrbát zmáča. 
 
Viktória Horváthová, druhý ročník 

Pani jeseň 
 
Jeseň pani bohatá, farbí listy do zlata. 
Utekajme rýchle von, aby sme sa hrali s ňou. 
Farbiť, kresliť, maľovať, naučí nás hneď a zas. 
 
Richard Mezei, prvý ročník 
 

Prvý sneh 
 
Sneží, sneží, 
vločka letí. 
Tešia sa jej deti, 
Bude že to veselosti. 

 

 
Biela perina 
 
Roztrhla sa sivá perina, 
na zem padá biela pena. 
Čože? Pena ,  čože je to? 
Jaj, veď je to prvý sneh! 
 
 

Snehuliak 
 
Biela hlava, veľké  brucho, 
z hrnca malé ucho. 
Červený nos, čierne gombíky, 
Už je panák hotový. 
 
 

Vietor 
 
Fúka vietor, fúka 
Lístia je plná lúka. 
Detičky sa radujú, 
Šarkana si púšťajú. 
 
Sebastián Vokálik, prvý ročník 

Sniežik 
 
Čosi lieta, poletuje, 
všetky deti rozveseľuje. 
Už je  biela krajina, 
bude že to sanica. 

 

 

Čo pre mňa znamenajú Vianoce? 
 

Dominik: Oslava narodenie malého 
Ježiška, spolu je celá rodina, oblátky 
s medom, rodinná  pohoda. 

Cindy: Hlas zvončeka, vôňa sviečky 
a stromčeka, darčeky, každý je doma, nikam 
sa neponáhľa. 

Alan: Vôňa pečeného kapra, pečenej  
kačice, medovníkov, stretnutie celej rodiny pri 
vianočnom stromčeku, rozbaľovanie 
darčekov, prekvapenia, polnočná svätá omša. 

Viktória: rozsvietené 
sviečky na vianočnom 
stromčeku, medovníkový 
Betlehem, hviezdičky, 
slávnostná atmosféra, čakanie 
na prekvapenia, radosť 
z narodenia malého Dieťatka 
v Betleheme. 

Frederik: stromček, 
darčeky, slávnostná večera, 

dobrá nálada, spolu sa raduje celá 
rodina. 

Victória: oblátky s medom, 
príchod Ježiška, návštevy,  
spievanie kolied, láska, úsmevy. 

Richard: zima, sneh, 
radosť, lyžovanie, stavanie 
snehuliaka, guľovačka, 
korčuľovanie, vianočný stromček, 
darčeky a prekvapenia, prázdniny. 

 
 

 

Érdekességek és tudnivalók   
 
Adventi kalendárium: régen nem csoki volt 
benne, de még csak nem is olyan ún. 
csiricsáré valami volt. Egy kis házikót 
készítettek, melyen advent időszakában 
minden nap kinyitottak egy kis ablakot. Benne 
fény volt, s minél több ablak nyílt ki, annál 
nagyobb fényáradat jelezte Jézus születését. A 
gyerekeknek Bibliai idézeteket tettek bele.  
 
Adventi koszorú: először egy hamburgi 
árvaházban készítettek adventi koszorút, ami 
egy nagy kerék volt, s minden napra volt rajta 
egy gyertya. Mai formájában négy gyertyának 
kell lenni rajta: három lilának (a bűnbánat 
színe) és egy rózsaszínnek (az öröm színe). A 
rózsaszínt a harmadik héten kell meggyújtani.  

 
Karácsonyfa: a mestergerendáról lógatták le (az 
alakja is segít ebben), hogyha felnézünk a csúcsára, 
az égre nézzünk. Nem szabadna a földdel érintkeznie. 
A tüskék távol tartják a gonoszt.  
 
Díszek: dió a sírból feltámadó Jézus jelképe, az alma 
a bűnbeesés jelképe, ami kétszínű kellett, hogy 
legyen: sárga a bűn jegyében és piros az újjászületés 
jegyében. A füzér az életfán tekergő kígyót jelképezi.  
 
Szenteste: éjfélkor az állatok egy percig tudnak 
beszélni, s a kút vize örök életet biztosít.  
 
Vacsora: halat és mákot kell enni, mert a sok apró 
szálka és a sok apró mákszem gazdagságot, sok pénzt 
fog hozni. A mézes fokhagyma egyben az édes életet 
és a gonosz elűzését szimbolizálja.  

  Mgr. Fazekas Tímea 

 
 
Šarkan 
 
Letí šarkan, letí, 
ponad lúky, ponad 
kvety. 
K slniečku sa blíži, 
tešia sa mu deti. 
Kričia na neho: 
„Šarkan, šarkan, neleť 
preč, 
šarkanicu dostaneš!“ 
 
Victoria Kissová, 
prvý ročník 
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Alma-nap 
 

A helyi óvodában október 26-án, 
első alkalommal rendeztük meg az alma-
napot. 

Ki ne tudná, hogy egy egyszerű 
alma egész sor vitamint 
tartalmaz, melyek fontosak az 
emberi szervezet számára. 

Az akciót megelőző 
napon a szülők jóvoltából sok 
almát hordtak össze 
a gyerekek. Másnap az alma 
illata betöltötte az osztályt, és 
szinte kínálta az ötleteket, 
melyeket meg is valósítottunk. 

Az óvoda 
feldíszítésében a gyerekek is 
segítettek: nyírtak, 
ragasztottak. Minden gyermek 
alma-logót kapott, ezt az egész 
nap folyamán a nyakukban 
hordozták. 

A délelőtt folyamán a kisebb 
gyerekek keze nyomán az almák 
százlábúakká, sünivé, napocskává 
változtak – persze elkelt nekik egy kis 
segítség. A nagy korcsoportú gyerekek 

almát hámoztak és reszeltek pürének, 
falatkákat készítettek. A sok finomság 
gazdára talált, s ez volt a célunk. Az 
elkészült remekművekből pedig kiállítást 

rendeztünk. 
A nap további részében az oktató-

nevelő munkában is a főszerep az almáé 
volt: a reggeli tornán és a matematikai 
foglalkozáson az alma kitűnő 

segédeszköznek bizonyult. Közben olyan 
verseket, énekeket, játékokat ismételtünk, 
játszottunk, melyeknek köze volt az 
almához. 

Délután az uzsonnára finom 
almás pitét sütött a szakács néni – 
a gyerekeknek nagyon ízlett; 
hazamenetelig pedig színes papír 
és fűszerek segítségével mosolygós 
alma-alakokat készítettek a 
gyerekek. 

A gyerekeknek nagyon 
tetszett ez a nap, és mi, 
alkalmazottak, akik mindezt 
bebiztosítottuk, elhatároztuk, hogy 
jövőre is megszervezzük az alma-
napot. 

Célunk ez volt: fejleszteni 
a gyermekek fantáziáját, 
kézügyességét; a közös munka 
öröme; ismeretbővítés az 

egészséges életmódról, valamint 
a gyermekek kreativitásának ápolása. 
S mindezeket el is értük. 

 
Vankó Júlia óvónő 

 

 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ballagás 2007 
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November 21. – 
FOGADALMI ünnep 

 
Hogy mit is jelent ez a fogalom? 

Révay Nagy Lexikonában ezt olvashatjuk 
a fogadalom címszó alatt: Istennek tett 
ígéret. Az ünnep szónál pedig ez áll: 
fontos esemény emlékezetének van 
szentelve; lehet hálaadó vagy engesztelő. 

  
Falunk népe 1876. november. 21-

én tett ünnepi fogadalmat a pusztító 
kolerajárvány megszűnésekor hálából 
azért, hogy véget ért a falunkat sújtó 
szörnyű kór. Megfogadták, hogy minden 
évben ezt a napot ünnepként ülik meg. 
De vajon mi megtartjuk-e ezt 
a fogadalmat? 

Tény és való, hogy minden évben 
pontosan ezen a napon hálaadó 
szentmisén vehetünk részt. De hányan 
tesszük ezt meg? Emlékszem, 

kislánykoromban a még félig kész, 
huzatos, hideg kápolnában még ott 
szorongott a falu apraja-nagyja, idősek, 
fiatalok, gyerekek. És most? Könnyen 
meg lehet számolni a jelenlévőket. Vajon 
ennyire tiszteljük elődeinket? Ha ők az 
akkori nehéz helyzetükben képesek 
voltak hálát adni Istennek, mi ezt miért 
nem tudjuk megtenni? Mi gátol 
bennünket? Hol van az elődeink iránti 
tisztelet, hol van a hitünk? 

Lehet, hogy a fiatal generáció nem 
hallott a fogadalmi ünnep létezéséről, s 
nem is tudja, hogy miért is tartjuk. Ezért 
volna jó, hogy az idősebbek elmondanák 
gyermekeiknek, unokáiknak ennek a régi, 
elődeink hitén, háláján alapuló ünnepnek 
keletkezését, fontosságát. Hisz a 
fogadalmat megszegni nem helyénvaló. 
Ha nem beszélünk róla, nem értjük a 
lényegét, akkor törvényszerűen elvész. 
Gondolkodjunk el ezen! 

G. E. 

A helyi MKP-alapszervezet 
életéből 

 
 
 
2006. 12. 10. – Karácsonyvárás – 

kiállítás régi játékokból, imakönyvekből 
Hegysúron az új iskolában 

2007. 2. 11. – Fánkkóstoló 
teadélután Hegysúron az új iskolában 

2007. 4.  – Az MKP hagyományos 
bálja Félben 

2007. 4. 11. – Szabadság, szerelem 
– filmvetítés Szencen a művelődési 
központban  

2007. 4. – Évzáró    
2007. 10. 5 – 2007. 11. 18. – A 

XXXVIII. Szenczi Molnár Albert Napok 
egyes rendezvényein való részvétel    
 
 

  

 
Az idén plébániaközösségünk tagjai ismét egységesen 

vehettek részt az úrnapi körmeneten ezúttal Hegysúr utcáin 
követve az Úr Jézust. A tavaly elindított gyakorlat szerint most 
is a plébániaközösségünkhöz tatozó falvak feladata volt az egyes 
oltárok felépítése. Így az egész közösség bekapcsolódhatott úgy 
az ünnepi körmenetbe, mint az előkészületekbe ezzel is 
kifejezve, hogy egy plébániaközösség tagjai vagyunk, s ez az 
egy test közösségét is jelképezi.  

Mivel az idén került sor első alkalommal az egész 
plébániaközösség számára rendezett nagyszabású körmenet 
megszervezésére falunkban, ez részünkről nagyobb méretű 

előkészületeket 
igényelt. Az 
úrnapi körmenet 

szervezésének 
Hegysúron még 

nincs 
hagyománya, bár 
2005-ben – az 

Eucharisztia 
évében – egy 
kisebb helyi 
úrnapi körmenet 
alkalmával már 
belekóstolhattunk 

az ilyenkor 
szükséges 

teendőkbe.  
Hála 

Istennek, minden 
megszólított, 

akitől segítséget 
kértünk, szívesen vette ki részét a munkából. Így vasárnap 
délutánra minden a helyére került. Pénteken, szombaton az 

oltárok vázát hegesztettük, festettük, s vasárnap már kora reggel 
kimentünk az erdőbe faágakért, hogy délutánra már teljes 

díszben állhassanak az oltárok. 
A szép számú hívőből álló menet a templomtól a Fő 

utcán keresztül a Kiss utcába tért megkerülve a falu közepét. Az 
ünnepi körmenet kezdetén azonban az addig füllesztő meleget 
sűrű eső váltotta fel. Ennek ellenére senki se menekült fedél alá, 
hanem kitartóan követte az Urat. Az aznap első szentáldozáshoz 
járuló gyerekek szintén tanúságot tettek az Úr Jézus iránti 
szeretetükről, s a fúvószenekar tagjait se keserítette el a 
nyakukba zuhogó eső. Végül a menet visszatért a templomba, 
hogy közösen elénekeljük a Te Deumot. A templomból kijövő 
hívek arca tagadhatatlanul bizonyította, hogy e szép ünnep 
alkalmából nemcsak testüket, hanem lelküket is ünneplőbe 
öltöztették. 

 
Gujber Zsuzsa 
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Ezúton 
szeretnénk 
köszönetet mondani 
Farkas Norbertnek 
az új kerek ablakért 
az orgona mögött a 
kóruson, melyet 
ingyen készített a 
templom részére. 
Isten fizesse meg 
igyekezetét! Sajnos 
nem sokáig 
örülhettünk neki, 
mert valakinek 
sikerült helytelen 
manipulációval 
kitörnie. 
Beüvegezése kicsit 
problémás, mivel 
kör alakú üvegről 
van szó. Szeretném 
megkérni a híveket, 
ne nyissák ki ezt az 
ablakot! Aki úgy 
érzi, nehéz a 
levegő, inkább 
maradjon lent. 

 

 

Felhívás 
 

Tudatjuk polgárainkkal, hogy 2006. március 1-jétől a 
Szenci Orvosi Sürgősségi Szolgálat az alábbiak 
szerint működik a Szenci Egészségügyi központ 
földszintjén: 

- munkanapokon:  17:00 és 22:00 óra 
között 

- szombaton, vasárnap és ünnepnapokon:  
   7:00 és 22:00 óra között 

Este 22:00 órától reggel 7:00 óráig a következő 
telefonszámokat hívják: 

- az egészségi állapot hirtelen rosszabbra 
fordulása, baleset, erős vérzés, erős 
gyomorgörcsök és ájulás esetén:   

 155 
- könnyebb betegségek előfordulásakor: 45 924 

444 
- ha nem tudni, milyen betegségről van szó: 

0850 111 313 
- halálesetkor: 45 924 444 

 

Oznam 
 

Oznamujeme občanom, že od 1. marca 2006 
Lekárska Pohotovostná Služba v Senci bude 
nasledovne (na Poliklinike v Senci, na prízemí, vchod 
zvonka): 

- cez pracovné dni:   od 17:00 do 
22:00 

- cez soboty, nedele a sviatky:  od 7:00 do 22:00 
 
Od 22:00 do 7:00 treba volať: 

- v prípade náhleho zhoršenia zdravotného 
stavu, úrazu, krvácania, kŕčovej bolesti 
brucha, bezvedomia telefónne číslo:  

 155 
- v prípade ľahších ochorení pohotovostné 

telefónne číslo:  
 45 924 444 
- v prípade nejasných ochorení call centrum: 

0850 111 313 
- v prípade úmrtia telefónne číslo: 45 924 444
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2007. augusztus 

11-én a Béke énekkar 
és az önkormányzat 

szervezésében 
megrendezésre került 
a Hegysúri Ifjúsági 
Találkozó a Súri 
Vigadóban és a 
mögötte lévő téren. A 

találkozó 
szentmisével 

kezdődött, melyen 
Balogh Károly atya 
volt a főcelebráns, és 
melyen az Angelus 
énekkar énekelt. 
Ezután Puss Sándor 
atya tartott előadást. 
Majd elkezdődött a 
Béke énekkar 
koncertje, amely nagy 
sikert aratott. Az 
énekkar két legújabb 
száma is elhangzott. 
A koncert után 
következett a Gável 

testvérek 
tanúságtétele. 

Mindenki nagy 
figyelemmel hallgatta 
Andrást és Gellértet, 
ahogy az életükről 
meséltek. Az est 

csúcspontja a 
Testvérek koncertje 
volt.   
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A csapat születésnapjának megünnepléséhez a 

játék és szórakozás is hozzátartozik… 

 
Úgy, mint tavaly, ebben az évben is készíettünk 

adventi koszorúkat. 

Cserkészeink életéből 

Gujber Mónika

 
2007. 2. 3-án Súron került megrendezésre a 

11. sz. Szent Imre cserkészcsapat 
hagyományos bálja. 

 

 
November 16.-án ünnepelte 16. születésnapját 
cserkészcsapatunk. Ilyen gyönyörű (és finom) 

tortát sütött Gita néni. 
 

 
A csokikészítést ebben az évben sem hagytuk ki… 

 

 
2006. december 10-én karácsonyi csokit készítettünk. 
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A jubilánsok köszöntése 
 
 

A hagyományokhoz hűen az idén novemberben is 
felköszöntöttük jubilánsainkat. Most az 1942-ben születetteken 
volt a sor, akik összesen nyolcan vannak falunkban. Ebből 
hatan 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 nyugdíjas 
iskolaigazgató – aki szintén 1942-ben született – alkalomhoz 
illő szavalata és beszéde tették ünnepélyessé. Az idén a 60. 
életévüket betöltöttekre is gondoltunk. Ők 250 korona jutalmat 
kaptak.

 
 
 

 

 
A hegysúri nyugdíjasok klubja 

 
„Az ősz is lehet szép, akár a tavasz, 
Ha a szívünkben a szeretet örökre megmarad“ 
 
A vers sorai mindnyájunkban múltba vissza-

visszatérő gondolatokat ébresztenek. Mennyi értékes és 
szép évet hagytunk magunk mögött! Gondok és 
küzdelmek között családot alapítottunk, amely nem volt 
hiábavaló, hiszen nap mint nap tapasztalhatjuk 
gyermekeink és unokáink szeretetét. Itt maradtunk 
a szülőföldünkön, abban a faluban, ahol a szüleink éltek, 
dolgoztak, fáradtak, és most már a temető csendjében 
pihennek. És ami a legfontosabb, hogy édesanyánk 
nyelvén szólhatunk egymáshoz. 

A vers gondolatai nem az elmúlásról szólnak. 
Nem a mindenbe beletörődő megfáradt emberről, hanem 
arról, aki a mindennapi élet forgatagában is megtalálja 
a szépet és jót, azt a szeretetet, amit meg akar osztani 
a másik emberrel is. 

Hegysúron is megalakult a nyugdíjasok klubja, 
azzal a céllal, hogy az emberi és közösségi értékek el ne 
vesszenek a múlt tengerében. Már az indulás is azt 
jelezte, hogy találkozásaink tartalmasak és 
eseménydúsak lesznek. Az első összejövetelre 2007 
februárjának végén került sor. A tél még vissza-

visszaköszönt, de a jól fűtött helyiségben, meleg tea és 
finom sütemények mellett mindenkinek megeredt a nyelve. 
Különböző hasznos ötletek, közösségi munkára serkentő 
tanácsok és vélemények hangzottak el. Mindenkiben több 
kérdés vetődött fel. Mit főzzünk, süssünk? Hová menjünk 
kirándulni? Mik legyenek a legközelebbi teendők? 

Az első találkozó után már több hónap telt el, és 
elmondhatjuk, hogy ezek a baráti légkörben zajló 
összejövetelek hasznosak és tartalmasak voltak. Ha csak 
egy-két órára is, de elfelejthettük apró-cseprő gondjainkat. 
A klub sikeres működését bizonyítja, hogy havonként 
rendszeresen találkoztunk és a jövőben is ezt tervezzük. 
Kétszer, júliusban és augusztusban autóbuszos kirándulást 
szerveztünk Győrbe, ahol mindenki kedvére fürödhetett, 
illetve vásárolhatott. Jó kedvvel és nótaszóval érkeztünk 
haza. 

Ezen a helyen szeretném a többi hegysúri nyugdíjas 
figyelmét felhívni arra, hogy a klub találkozóira bátran 
eljöhetnek. Minél többen vagyunk, annál sikeresebb a 
munkánk. 

A Gondviselő segítse a nyugdíjasklub tevékenységét, 
hogy közös munkánk eredményes és gyümölcsöző legyen! 

 
Szalay Erzsébet 
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Visszaemlékezés  
a régi szép időkre... 
 
Szülőfalum Nagytúr (Kistúr) 

a Korpona partján, Ipolyságtól 2 km 
távolságra fekszik. Becsületes, kultúrát 
szerető és ápoló népek lakják. Ennek 
eredménye az is, hogy kezdetektől fogva 
tevékenyen működött a Csemadok kulturális 
szervezet. A környéken rendezett kulturális 
eseményekről sohasem hiányozhattak a 
„túriak“. Résztvevői voltunk a szólóban és 
vegyes csoportban történő 
népdaléneklésnek, a színjátszásnak, 
a néphagyomány ápolására kiterjedt, 
folklórműsoroknak. Az, hogy ezek 
a csoportok jól működjenek, csak az 
emberek jókedvének, megértésének és 
tudniakarásának volt köszönhető. 

Házaspárok, egész családok, 
kapcsolódtak be a munkába szívvel-
lélekkel, feláldozva szabadidejüket, nem 
ismerve fáradtságot. Ezáltal jobban 
elmélyültek az emberi kapcsolatok, a próbák 
egyfajta szórakozást is jelentettek számukra. 

Vezetőnk Tóth Géza bácsi 
fáradhatatlan volt a kultúra értékeinek 
ápolása terén. 1989-ben azonban, amikor 
elköltöztek Dunaszerdahelyre, hogy 
közelebb kerüljenek gyermekeikhez, 
átvettem a stafétabotot. Éppen a „Farsangi 
bokrétázó“ című feldolgozást gyakoroltuk, 
amit még ő készített elő. A műsor 
tartalmazott olyan népdalokat is, melyeket 
bizony a szereplők közül (a legidősebb 60 
éves volt) sem ismert senki. Ekkor jutottam 
arra az elhatározásra, hogy meglátogatom 
bérmakeresztmamám édesanyját, 
Lendvayné szül. Farkas Irént, és megkérem 
őt, hogy szabadidejében írja le ifjúkori 
emlékeit és a népdalokat, amelyeket ő még 
nagy számban ismert, hogy ezek aztán 
megmaradjanak az utókor számára, s 
tudjunk belőle meríteni később is. 

Mondhatom, hogy nagy 
erőbedobással fogott neki a munkának. 
Ennek eredménye az lett, hogy gondolatait 
összekötve egy kis füzetbe bekötve 
összegyűjtötte a régmúlt idők hol 
napsugaras, hol pedig borús napjait. 

Én közben elköltöztem falumból ide, 
követve férjemet, s így most már ez 
a füzetecske nagybecsű emlék marad 
számomra. 

Szeretném megosztani önökkel is 
ennek a füzetnek a tartalmát, és ezáltal 
ösztönözni az idősebb néniket, bácsikat, 
hogy fogjanak tollat, írják le gondolataikat, 
hogy azok megmaradjanak az utókornak. 
Azt ugyanis, hogy hogyan éltek az emberek 
Hegysúron az 1900-as években vagy akár 
korábban is, még a számítógépek sem 
fogják tudni megmondani gyermekeinknek, 

hiába fognak előtte ülni. Így vesznek majd 
el kinccsel fel nem érő értékeink.   

Részlet a füzetből: A vendégség 
 Mikor a kukorica megérett, már az 

őszben jártunk. Ért a szőlő és közelgett 
a szüret. Megnőttek a libák is, hogy 
a mártoni vendégségből ki ne maradjanak. 
Ilyenkor a szorgalmas gazdának, 
gazdasszonynak bőven volt minden 
a kamrában, gazdagon terített asztallal 
várhatta a vendégeket... 

 Mint minden falunak, városnak, 
Kistúrnak is van védőszentje. A kistúriak 
nem járhattak saját templomukba, 
legközelebb Középtúron volt egy kicsi és 
nagyon régi. Ez még épségben megvolt úgy 
40 évvel ezelőtt, amikor a nagy Márton-napi 
vendégségek voltak. Ma már csak a szentély 
van meg belőle. Műemlékként van 
nyilvántartva. A két falunak egy temploma 
volt és egy védőszentje: Szent Márton. 
Mindkét falu november 11-én tartotta hát a 
vendégséget is. 

 A vendégség előtt nagy volt a 
készülődés. Nagytakarítás, meszelés a 
lakásban, s kint is. A vendégségbe szánt 
szárnyasok is szépen híztak. Ha a 
háziasszony legalább 5-6 hétig tömte őket 
naponta kétszer, a vendégségig szép kövérre 
híztak. 

 Akinek távolabbi faluban voltak 
rokonai, azokat vendégség előtt 1-2 héttel 
volt szokás meghívni. Nagy esemény volt ez 
a gazdag, jómódú családoknál. A gazda 
befogta két szép lovát a sárga hintóba, az 
asszonynép helyet foglalt hátul, úgy mentek 
meghívni a rokonokat. Ha ők is jómódúak 
voltak, ők is így sárga hintóval jöttek a 
vendégségbe. Ha messzebb laktak, és nem 
volt hintójuk, akkor már előző nap 
megérkeztek. A szomszéd faluból is korán 
el kellett indulni, hogy az ünnepi 
szentmisére elérjenek. Akkoriban még nem 
volt autóbusz-közlekedés. 

 A vendégség napján aztán, ahová 
vendégeket vártak, nagy volt a sürgés-
forgás. Várta őket a frissen sült libatepertő, 
a szépen megsült finom libamáj. Készült a 
több fogásos, ludaskásás ebéd is. A 
háziasszony süteménnyel, túrós, mákos, 
diós rétessel, foszlós mazsolás 
fehérkaláccsal, s más süteményekkel várta a 
vendégeit. Az itóka sem maradt el. Akkorra 
már kiforrt a must. Az újbor is letisztult 
már. Nem volt hiány semmiből. 

 Olyan helyen is készítettek ünnepi 
ebédet, ahol csak a család ült össze az 
ünnepi asztalhoz. 

 Aztán megérkeztek a vendégek. A 
szívélyes fogadtatás után asztalhoz ültették 
őket, villásreggelivel kínálták. Nem sokáig 
falatozhattak, mert már elsőt harangoztak a 
misére, és a harmadik harangszóra ott kellett 
lenni. A vendégek előszedték a magukkal 
hozott ünnepi „első” ruhát. Mindenki a 

legszebbet hozta magával, abba öltözött. 
November közepén bizony már télies volt az 
idő, sőt olykor már az első hó is leesett. Erre 
a napra, különösen a lányoknak, új téli kabát 
kellett. Ez bársony vagy perzsa anyagból 
készült, de szövetből is varrtak kabátot. 
Hozzá bársonykendő, szép lakkos csizma 
vagy egészszárú cipő. Ezt is csináltatni 
kellett. Így szépen felöltözve mentek a 
szentmisére. 

 Az ünnepi ebéd több fogásból volt 
összeállítva. Libaleves, leveshús, ludaskása 
liba és kacsasülttel. Csirke is volt rántva 
vagy tejföllel, nokedlivel, hozzá 
savanyúság, torma. A pörkölt sem hiányzott. 
Közben beszélgettek, koccintgattak, sőt még 
dalolgattak is. Ilyenkor cigányzenészek is 
jártak muzsikálni. Ha jó társaság volt, 
elhúztak egy pár nótát a vendégeknek is. 
Ezért persze fizetni kellett. 

 Az idősebbek ilyenkor a 
gazdaságról, termésről, vetésről 
beszélgettek. Mindenkinek volt 
mondanivalója. A fiatalok lesték az órát, 
arra gondoltak, hogy itt az ideje készülődni 
a táncmulatságra. A mártoni vendégség nem 
múlhatott el mulatság nélkül. Így volt ez 
minden esztendőben, s így van ez még ma 
is. 

 Már délután 4 óra körül szólt a 
zene. A legények voltak az elsők, s lassan 
megérkeztek a lányok is. A mulatságba 
elmentek a vendéglányok és -fiúk is. Akkor 
még az volt a szokás, hogy az anyák 
kíséretében mentek a mulatságba a legények 
is, a lányok is. Ha jó mulatság volt, csak 
reggel felé lett vége a táncnak. 

 Az is megtörtént, hogy csak 
Középtúron volt mulatság, ilyenkor a 
kistúriak is odamentek, de őket nem 
fogadták nagyon szívesen. Középtúron 
ugyanis sok volt a gazdag jobbágycsalád, 
Kistúron meg alig volt olyan, aki 
jómódúnak számított. Emiatt nem voltak 
hozzánk barátságosak. Nem volt ebből 
komoly szóváltás, de a kistúri legények 
megelégelték, és míg csak a közös kultúrház 
meg nem épült, közös mulatság nem volt. 

 A vendégek, ha közelben laktak, 
még aznap hazamentek. Ha tovább, akkor 
csak másnap. Ezek a szokások 1944-ig 
voltak érvényben. Később megváltozott sok 
minden. Kicserélődött a lakosság.  A régiek 
helyébe mások jöttek. Ők már másképpen 
gondolkoztak, másképpen dolgoztak, 
másképpen is élnek. Így a szokások is 
elhalványultak, lassan elmaradoztak. Lehet 
hogy újak lépnek a régiek helyébe. De azért 
bízunk a fiatalokban, hogy a mártoni 
vendégséget meg fogják ezután is tartani. 
Szent Márton biztosan nem fogja magára 
hagyni népét, mely őt védőszentjévé 
választotta. Eljön november 11-én fehér 
lovon is, ha havazik. 

Bors Etelka
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Naozaj veľmi dobre sa mi spomína 

na toto leto. A prečo? Dôvod je veľmi 
jednoduchý ... Strávil som ho spolu 
s mojimi kamarátmi vo Francúzsku, kde 
sme boli na trojmesačnej pracovnej stáži, 
ktorú realizuje naša škola. To, že kde, 
kedy a hlavne ako sme ho strávili, sa 
dozviete v nasledujúcom článku.  

Poďme krásne po poriadku. Najprv 
by som vám chcel predstaviť náš tím, 
ktorý tvorili traja žiaci zo 4.A a jedna 
žiačka z 3.A Hotelovej akadémie 
v Šamoríne. Konkrétne to bola Monika 
Razgyelová , ktorá sa rozhodla okúsiť 
život vo Francúzsku po prvýkrát, no a my 
chalani, ktorí už máme akési skúsenosti 
zo zahraničných stáží a pravdupovediac 
zatiaľ len tie najlepšie. Dôkazom tohto 
tvrdenia je, že sa tam stále vraciame 
a vždy prichádzame s novými 
skúsenosťami a poznatkami. Teda zo 4.A 
naše družstvo tvorili: Peter Borš, Tomáš 
Krechňák a nakoniec moja maličkosť 
Ladislav Ferenci. Všetci sme už pred 
touto stážou boli raz či dva razy na takejto 
„ceste hľadania nových poznatkov“. 
Hlavným dôvodom našich ciest bol 
jednoznačne jazyk, teda francúzština, 
ktorá skutočne nie je ľahká a bez takéhoto 
pobytu by sme si ju asi ťažko zdokonalili.  

Teraz by som sa však už rád 
presunul od predstavovania nášho tímu 
k predstavovaniu oblasti, teda kde sme to 
vlastne boli. Oblasť, kde sme strávili toto 
leto sa nazýva Languedoc-Roussillon 
a nachádza sa na juhu Francúzska, hneď 

vedľa Španielska. Všetci štyria sme 
pracovali v jednej reštaurácii, ktorá sa 
nachádzala v najväčšom campingu vo 
Francúzsku. Toto campingové stredisko 
sa volá Le Castellas****, jeho rozloha je 
viac než 24 hektárov, má kapacitu až pre 
5 000 ľudí a je situované neďaleko mesta 
Sète. Naše ubytovanie bolo zabezpečené 

tiež v tomto areáli. 
Našťastie, naša reštaurácia 
bola vzdialená od nás len 
takých 300 metrov. V našej 
 tesnej blízkosti bolo aj 
Stredozemné  more, od 
ktorého nás delila 
v podstate len cesta. 
Samozrejme, okrem pláže, 
sme mali zdarma 
k dispozícii aj kúpalisko. 
V campingu boli aj rôzne 
obchody, stánky 
ale napríklad aj ihrisko 
a množstvo ďalších 
stredísk pre vynikajúce 
relaxovanie. Teda 
ubytovanie, ale aj 
stravovanie a všetky 
ostatné potrebné záležitosti 

nám boli k dispozícií. Zabezpečoval to 
náš manažér reštaurácie Hervé 
Baleynaud, s ktorým som mimochodom 
spolupracoval aj 
minulý rok (na 
Francúzskej Riviére 
v mestečku Les 
Issambres) a ako sa 
zdá, asi som sa mu 
zapáčil, keď ma aj 
tento rok pozval. Je 
to človek s veľkým 
srdcom, 
excelentným 
zmyslom pre humor, 
ale najmä človek 
s obrovskými 
skúsenosťami. 
Dokonca nám aj 
prisľúbil, že sa tento 
rok príde pozrieť na 
Slovensko. No a to, 
čo sľúbil aj splnil, 
pretože skutočne 
prišiel za nami. Bol v našej dedinke 
(v Hrubom Šúri) v novembri a naozaj sa 
mu tu veľmi páčilo. Je tu síce úplne 
odlišný život  ako tam kde on býva, no 

veľmi si pochvaľoval ten kľudný životný 
štýl. Pri odchode dokonca prisľúbil, že sa 
sem ešte niekedy určite príde pozrieť...  

No nie len on bol taký milý 
a ochotný vždy pomôcť, vskutku to boli 
všetci zamestnanci reštaurácie. Apropo, 
aby som nezabudol, naše zariadenie sa 
volalo La Pinède, čo v preklade znamená 
borový les a tento názov nie je náhodný, 
naopak je opodstatnený, v campingu sa 
totiž takýto borový les naozaj nachádzal. 
Teda môžeme skonštatovať, že kolektív 
reštaurácie bol fakt super. Zaujímavosťou 
pre mňa bolo, že ako študenti sme tam 
pracovali len my - Slováci. Napríklad 
vlani som mal tú česť pracovať aj 
s francúzskymi študentmi a naviac 
i s bulharskými. Asi zistili, že práve tí 
slovenskí stážisti sú tí najlepší ... :-)    

Presuňme sa ale už k nášmu 
pôsobeniu počas tých troch mesiacov. 
Samozrejme prvé dni v novom prostredí 
boli len také oboznamovacie. Spoznávali 
sme okolie, nových ľudí, novú prácu ... 
Náš manažér bol taký milý, že nám 
dokonca dal aj jeden celý týždeň voľna. 
V priebehu tohto týždňa sme navštívili 
množstvo nových miest a sem-tam sme 
len tak relaxovali. Po týždni nič nerobenia 
sme začali zarezávať v práci. Spočiatku 
sme robili len takých 5 - 6 hodín denne, 

teda len večer (17:00 - 23:00) a za tento 
čas sme stihli obslúžiť zhruba 50 - 70 
hostí. Naše pracovné úlohy boli 
nasledovné: Monika - kuchárka 

 
Pohľad na uličku mesta Montpellier 
Horná rada (zľava): Tomáš, Peťo 
Dolná rada (zľava): Monika, Laco, Anita 
 

Pohľad na Marseillan Plage 
Stojaci: Tomáš 
Sediaci (zľava): Peťo, Laco 
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(pripravovala studené predjedlá 
a dezerty), Peťo - barman (pripravoval 
nápoje), Tomáš - čašník (nosil hosťom 
nápoje) a ja Laco - čašník (som nosil 
hosťom jedlá). Objednávky brali v tomto 
období len francúzsky 
čašníci Aurélien a Emilie. 
Tento systém obsluhy je 
pre nás trochu neobvyklý, 
pretože každý má svoju 
prácu, ktorú robí len sám, 
no iné práce nerobí. 
Najdôležitejšiu úlohu má 
jednoznačne manažér, 
ktorý toto všetko 
organizuje tak, aby všetko 
fungovalo tak, ako má. 
Takto nejako vyzeral 
predsezónový júnový 
mesiac.  

V nasledujúcich 
mesiacoch, teda v júli 
a v auguste boli naše 
pracovné úlohy rovnaké 
až na výnimky. Zmena 
však nastala v pracovnom čase. Už sme 
nerobili len večer, ale aj na obed. Náš 
týždenný harmonogram vyzeral asi takto: 
Tri dni sme pracovali celý deň (09:00 - 
15:00 a 18:00 - 24:00) a potom štyri dni 
len pol dňa (17:00 - 24:00). Teda denne 
buď 12 hodín, alebo 7 hodín. No niekedy 
sme pracovali aj dlhšie, napr. do 01:00 
respektíve 02:00. Na obed nás navštívilo 
okolo 50 - 90 ľudí, čo sme v pohode 
zvládali. Ťažšie to bolo vždy na večer, 
vtedy sme zvykly obslúžiť aj 250 - 300 

hostí, no aj to sme vždy zvládli a to 
hlavne vďaka dokonalému manažovaniu. 

Takže môžeme si povedať, že tieto dva 
mesiace boli dosť tvrdé, ale dokázali sme 
to ...  

No a zrazu tu bol mesiac 
september. Opäť sme pracovali len večer 

(17:30 - 22:00), takže sme znova mali 
veľa veľa voľného času, ktorý sme však 
vždy efektívne využili. Chodili sme sa 
kúpať, opaľovať sa alebo sme si zahrali 
futbal a raz nás dokonca i zobrali do 
neďalekého mesta Montpellier, ktoré sme 
si prezreli. V tomto mesiaci pracovali 
s nami už len dvaja Francúzi, jedným 
z nich bol náš hlavný kuchár Ivan 
a druhým, už viackrát spomínaný manažér 
Hervé. Teda v kuchyni robila Monika iba 
s jedným kuchárom a pochopiteľne, mala 

priradených už 
viac pracovných 
úloh. V obsluhe 
sme zostali sami 
traja chalani zo 
Slovenska. Našim 

jediným 
pomocníkom bol 
náš manažér, 
ktorý však 
neobsluhoval, len 
nás riadil. Teda 
Peťo robil všetky 
nápoje a vzápätí 
ich aj vyniesol, 
Tomi vyniesol 
všetky jedlá, 

prestieral, 
debarasoval a na 
mňa (Laca) 
zostala asi tá 

najzodpovednejšia úloha - brať 

objednávky od hostí. Teda privítať hostí, 
zobrať objednávku, nahrať objednávku do 
počítača, organizovať ostatných pri 
výnose jedál a nápojov a nakoniec 
zúčtovať a rozlúčiť sa s hosťami. Táto 

práca bola pre mňa najskôr dosť 
ťažká z dôvodu určitej rečovej 
bariéry, no túto prekážku sa mi 
rýchlo podarilo odstrániť a 
komunikácia s klientmi ma 
v posledných dňoch bavila 
a dodávala mi energiu. Takže, asi 
takto vyzerali naše dni v poslednom 
mesiaci.  

Deň pred našim odchodom 
sme ešte stihli zorganizovať jednu 
menšiu rozlúčkovú párty, kde sme sa 
poslednýkrát porozprávali s naším 
manažérom o sezóne, ktorá bola fakt 
super a taktiež o budúcom roku, teda 
o našich plánoch po skončení školy. 
Naše plány sa v podstate zhodli 
a vyzerá to tak, že nabudúce leto sa 
opäť vyberieme na takúto „cestu 
hľadania nových poznatkov“, no už 

nie prostredníctvom školy, ale 
individuálne. Samozrejme, len ak sa nám 
podarí úspešne zmaturovať, ak nám to 
zdravie umožní a hlavne, ak všetko bude 
doma v poriadku.  

Na záver by som chcel zhrnúť do 
jednej vety, aké to vlastne bolo. Asi si 
poviete, veď tej roboty bolo určite dosť 
a bola určite aj náročná, no klamal by 
som, ak by som tvrdil opak. Myslím si, že 
človek na tieto ťažšie chvíle rýchle 
zabudne, a práve naopak na tie lepšie 
momenty nikdy nezabudne... Jednou 
vetou - Bolo to leto, na ktoré nikdy 
nezabudnem. 

V úplnom závere mojej výpovede 
by som chcel vyjadriť nesmiernu vďaku 
všetkým ľuďom, ktorý nám pomohli pri 
uskutočnení našich snov. Najväčšia vďaka 
patrí našej skvelej škole na čele s pani 
riaditeľkou Ing. Oľgou Hargašovou, za 
umožnenie výkonu tejto stáže, ďalej našej 
pani profesorke francúzštiny Mgr. Tatiane 
Lejkovej, ktorá toto všetko vybavila 
a samozrejme aj rodine a blízkym, ktorí to 
určite nemali ľahké bez nás ... 

      
Vive la France et la Slovaquie - 

Nech žije Francúzsko a Slovensko 
 
Ladislav Ferenci 

5. A Hotelová akadémia 
Šamorín 

 

 
Prvé dni na pláži 
Zľava: Tomáš, Monika, Peťo a Laco 

 
Poslednýkrát na pláži 
Zľava: Monika, Tomáš, Anita a Laco       
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Kolozsvári emlékek 
 

Csaknem minden esetben furcsa, 
csodálkozó arckifejezéssel találtam 
szemben magam, mikor arra a kérdésre, 
hogy hova is készülök négy hónapra, azt 
válaszoltam, hogy Romániába. Hát igen, 
valahogy bennünk van az, hogy a fejlett 
nyugat felé vágyunk, s hajlamosak 
vagyunk előítéletekkel viseltetni a tőlünk 
keletebbre fekvő országok iránt. 
Bevallom, azért az én fejemben is 
megfordult pár ilyen gondolat, de aztán 
nagyon gyorsan el is hessegettem azokat. 
Különben is: mindig is vonzottak idegen 
országok, más kultúrák, érdekes 
tapasztalatok. És hogy miért pont 
Románia? A pozsonyi magyar tanszék 
egy-egy diákja ösztöndíjjal eltölthet egy 
szemesztert a környező országok 
egyetemein. Én meg úgy gondoltam, még 
egy ilyen kinntartózkodás – pozitív 
szegedi tapasztalatim alapján – méltó 
lezárása lesz diákéveimnek. S mivel még 
azelőtt sosem jártam Romániában, a 
kolozsvári Babes-Bolyai 
Tudományegyetemet választottam.  

Alapos információgyűjtés és 
előkészületek után január utolsó napján 
útnak indultam. Az ismeretlentől való 
félelmet enyhítette az, hogy nem egyedül 
kellett utaznom, sőt, kényelmesen, 
autóval tehettem meg az utat. Később 
azonban rájöttem, mennyire is egyszerű a 
több száz kilométer megtétele 
autóbusszal. Kolozsvár és Budapest 
között ugyanis sok egyenes járat 
működik, s a mikrobuszok 5–6 óra alatt 
meg is teszik ezt a távolságot. A Pest–

Pozsony útvonal meg már igazán nem 
olyan nagy probléma.  

Na de térjünk vissza az elejére! 
Mikor először léptem át a magyar–román 
határt, az elképesztően elhanyagolt 
állapotban levő határátkelő látványa 
beigazolni látszotta a Romániával 
szembeni előítéleteket. Az esős, sáros, 
szürke idő meg csak rátett egy jó nagy 
lapáttal az egészre. Nagyvárad 
következett, az első város a határ után. 
Magyar szakosként rögtön Adyra 
gondoltam, de a kaotikus forgalom, a 
latyakos utcák meg a szürke lerobbantság 
semmi költőit nem kínált. Majd kis falvak 
sorakoztak csempézett falú házakkal, 
több emeletes kastélyszerű tornyokkal 
bőven ellátott építményekkel. Később 
megtudtam, hogy ez utóbbiak 

cigányházak; állítólag felépítik őket, 
aztán kint laknak az udvaron sátrakban… 
Útközben egyre több lovas kocsival 
találkoztunk, ez a közlekedési eszköz 
még arrafelé elég gyakori.  

A havas, dombos, kanyargós 
utakon végül megérkeztünk Kolozsvárra, 
Erdély legrégibb és Románia egyik 
legnagyobb városába. A külvárost ott is 
az elmúlt rendszer – hazaiaktól kicsit 
különböző, de azért éppen annyira 
ízléstelen – lakónegyedei „díszítik”. A 
ronda betonrengetegért azonban kárpótol 
a város központja. A főtér Mátyás király 
szobrával, mely a gótikus Szent Mihály-
templom előtt áll, első látásra lenyűgözi 
az arra látogatót. A teret régi épületek: 

polgárházak, paloták veszik körül, s 
szinte mindegyikhez fűződik valamilyen 
történelmi érdekesség. Mint később 
megtudtam, a tér egyik sarkában álló, 
égnek meredő szoborcsoportot a 89-es 
rendszerváltáskor az ezen a téren életüket 
vesztettek emlékére állították.  

Ezt a „magyar” főteret 
ellensúlyozandó – melynek arculatát a 
Szent Mihály-templom, s a román 
zászlókkal körülölelt Mátyás-szobor 
uralja – létrehoztak egy ún. „román” 
főteret is, melynek közepére egy 
monumentális ortodox katedrális került. 
Előtte egy román hadvezér szobra áll 
magas oszlopra helyezve, szemben a 
román (eredetileg magyar) opera rikító 
színűre festett épületével. 

A négyszög alakú magyar főtérről 
az egyik utca Mátyás király szülőházához 
nyílik, mellette található a stílusosan 
„King”-nek nevezett szórakozóhely, mely 
minden csütörtökön várja a magyar 
rockzenére szórakozni vágyókat. 
Egyébként a város központjában található 
magyar kocsmák egyikébe, mint 
amilyenek a Krajczár, az Angyalok vagy 
a Bulgakov, minden Kolozsvárott járó 
magyar fiatalnak érdemes ellátogatnia. 
Ezek ugyanis az ott-tanuló jelentős számú 
magyar diákság legkedveltebb találkozási 
helyei.  

Az egész Erdély területéről 
származó kolozsvári diákok nagy része 
„bentlakás”-ban lakik. Így nevezik 
ugyanis azt, amit nálunk „intri”-nek. Én 
is egy ilyen bentlakásban laktam. Meg 
kell jegyeznem, hogy kellemesen 
csalódtam, ami az ottani szobámat illeti. 
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Az épület, ahol laktam ugyan még 
nem volt felújítva, mint az azt 
körülvevők közül néhány, a szobákon 
azonban már folytak a munkálatok. 
Külföldi diákként teljesen felújított, 
vadonatúj berendezéssel ellátott 
szobába kerültem. Volt alkalmam 
azonban azokat a még nem 
felújítottakat is meglátogatni: 
rettenetesek voltak…  

Kaptam szobatársat is, egy 
szegedi lányt, aki szintén annyi időre 
érkezett Kolozsvárra, mint én. A 
folyosónkon egyébként sok romániai 
magyar diák lakott; nagyon kedves, 
barátságos emberekként ismertük meg 
őket. Érdekesnek találtam, hogy mikor 
megtudták, hogy szlovákiai magyar 
vagyok, arra voltak kíváncsiak, hogy 
az itteni magyarok tudnak-e jól 
szlovákul. A romániai magyarok közül 
sokan, főként a székelyek híresek 
arról, mennyire nem tudnak románul 
(sőt, sok esetben még büszkék is erre). 
Érződik a feszültség a románok és a 
magyarok között, a külföldivel azonban 
mindenki egyaránt készséges, 
ugyanakkor a magyarországi 
magyarokkal szemben távolságtartóbbak 
az ottani magyarok. Ami a nyelvi 
nehézségeket illeti, nem nagyon akadtak. 
Sok a magyar, de azért nem minden 
esetben ajánlatos magyarul próbálkozni. 
A külső azonban sokat elárul az emberek 
nemzetiségi hovatartozásáról. A románok 
általában sötétebb bőrrel és hajjal 
rendelkeznek, és feltűnően divatosabban 
öltözködnek, mint a magyarok. Az 
olaszokra hasonlítanak külsőjükben, 
temperamentumukban (ez a kaotikus 
közlekedésre is vonatkozik), 
de még a nyelvük is az olaszra 
emlékeztet leginkább. Angolul 
egyébként el lehet boldogulni 
velük. A diákok általában 
tudnak angolul, de előfordul, 
hogy az idősebb eladók is 
visszaszólnak ezen a nyelven. 
Angol nyelvtudásuknak az is 
kedvez, hogy Romániában a 
külföldi filmeket nem 
szinkronizálják, hanem csak 
feliratokkal látják el. A 
számítógépes programok is 
angol nyelvűek. (Román 
Windows-szal – szerencsére – 
nem találkoztam.)  

Ha már valaki 
Kolozsvárott jár, a magyar 
színház vagy opera egy-egy 
előadására nagyon is érdemes 

jegyet venni. Szinte minden nap 
megtekinthetünk valamilyen színvonalas 
előadást, ráadásul olcsón. A diákjegy 
mindössze 5 lejbe (kb. 50 korona) kerül.  

Ami nagyon jellemző Erdélyre, az 
a vallási sokszínűség. A magyarok Erdély 
négy „bevett” felekezetének hívei: 
katolikusok, reformátusok, evangélikusok 
és unitáriusok. Ez utóbbi vallás erdélyi 
unikum, hívei azonban már elfogyóban 
vannak. Az unitáriusok szentháromság-
tagadók, nem hisznek a három isteni 
személy egységében. Istentiszteletük 
egyébként nagyon hasonlít a 
reformátusra. A különböző felekezetek 

tagjai nagyon jól megférnek egymás 
mellett. Szinte minden utcában áll egy 
templom (néha kettő is), mindenki 
talál vallásának megfelelőt. A 
románok szinte mindannyian 
ortodoxok, esetleg görög katolikusok. 
Az ortodox templomok gombamód 
szaporodnak minden településen. 
Monumentális méreteik, díszes 
kupoláik elmaradhatatlan kellékei 
minden romániai helységnek. Belülről 
töméntelen mennyiségű aranydíszítés 
borítja őket; székek nincsenek, a 
hívek végigállják a több mint kétórás 
miséket, esetleg ki-be sétálnak 
közben. Mikor belépnek a 
templomba, a középen álló ikonhoz 
visz az útjuk, melyet megcsókolnak, 
majd többször is keresztet vetnek 
(kicsit másképp, mint mi), s közben 
néhányszor földig hajolnak. A pap 
háttal miséz, a hívek kenyérdarabokat 
kapnak, azt eszegetik, mikor 
távoznak.  

Kolozsvári tartózkodásom 
során többször is ellátogattam az óriási 
területen fekvő Házsongárdi temetőbe, 
ahol több jelentős magyar személyiség 
sírja is megtalálható. Közéjük tartozik 
Szenczi Molnár Albert is, a protestáns 
prédikátor, szótárkészítő, zsoltárfordító, 
Szenc város szülötte.  

Kolozsváron kívül még 
meglátogattam Dévát is, ahol az 
árvaházban voltam elszállásolva, s ahol 
alkalmam nyílt – a balladából is ismert – 
dévai vár romjaihoz is felmászni. 
Továbbá részt vettem egy kiránduláson is 
Nagyszebenbe, egy régi szász városba, 
melyet 2007-ben Európa kulturális 

fővárosává választottak.  
Annak, aki már 

járt Erdélyben, nem kell 
mondanom, hogy az 
egy varázslatos hely: 
rabul ejti az arra 
látogatót. Gazdag 
történelme és kultúrája 
a csodálatos 
környezettel, s az 
ottaniak kedvességével, 

vendégszeretetével 
párosulva olyan légkört 
teremt, mely 
feledhetetlenné teszi az 
ott átélteket.  

 

Gujber Zsuzsa 
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V Hrubom Šúri máme kurzy spoločenských tancovV Hrubom Šúri máme kurzy spoločenských tancovV Hrubom Šúri máme kurzy spoločenských tancovV Hrubom Šúri máme kurzy spoločenských tancov    
 

V minulom roku, asi tak na 
jeseň, sa zastavil  v našej obci mladý 
diplomovaný tréner spoločenských 
tancov z Tanečnej školy Royal 
v Trenčíne, Radoslav Kováčik so 
svojou partnerkou, Silviou 
Zambojovou. Ich úmyslom 
bolo zaviesť krúžok 
spoločenských tancov na ZŠ. 
Detský krúžok však 
nefungoval dlho, pretože v 
tunajšej ZŠ boli väčšinou 
chlapci. Chýbali tanečné 
partnerky.  

Neviem podľa akých 
kritérií si vybral práve takú 
malú obec ako je Hrubý Šúr. 
Ale jedno som hneď vedela, 
že nemôžem dopustiť, aby 
nám tento tréner odtiaľto odišiel. 
Keďže sme s manželom už roky 
rozmýšľali, že sa zapíšeme na kurzy 
spoločenských tancov, bez váhania 
sme sa prihlásili. Tréner Rado si 

myslel, že žartujeme. Videla som mu 

na očiach, čo si myslí.: 
"Vo vašom veku?" 
Ubezpečila som ho, že sa 
nemusí báť, že máme 
určité základy. Po troch 
týždňoch presviedčania 
sme začali trénovať. 
Netrvalo dlho a na kurzy 
spoločenských tancov sa 
prihlásil  ďalší manželský 
pár. Chceli sme však, aby 
viacerí využili túto 
jedinečnú príležitosť. 

Záujemcov bolo pomerne dosť. 
Nielen tréner Rado, ale aj starosta 
obce Hrubý Šúr Ing. Ladislav Gujber 
nám  vyšiel vo všetkom v ústrety. A 
tak sme zaviedli 20 týždňový kurz 

spoločenských tancov, ktorý 
prebiehal v telocvični ZŠ v Hrubom 
Šúri. Prihlásilo sa 17 mladých od 17 
do 35 rokov z Hrubého Šúru, z Novej 
Dedinky, z Vlkov, zo Senca, z 
Tomášova a z Kostolnej pri Dunaji. 

Začiatky boli nesmierne 
ťažké. Každý z nich mal pocit, 
že nič nevie, že sa nič nenaučí. 
Ale zázraky sa dejú. Po 
štrnástich týždňoch sa naši 
kurzisti zúčastnili súťaže 
MODRANSKÝ POHÁR 2007 
- hobby dance v Kultúrnom 
dome Modra - Kráľova. S 
hrdosťou sme na nich hľadeli. 
Neboli to už tí bojazliví 
začiatočníci. Nešli sme do 
Modry zvíťaziť, ale nabrať 

skúsenosti, získať nových priateľov a 

hlavne reprezentovať našu obec 
Hrubý Šúr. 

Prvý kurz spoločenských 
tancov sme úspešne ukončili zábavou 
22.06.2007 za spolupráce 
manželských párov /kurzistov/ - 

Katonových a Jasenovcových, 
ako i za spolupráce starostu Ing. 
L. Gujbera. Všetci kurzisti, ktorí 
vydržali až do konca kurzu,  
predviedli hosťom krátke ukážky 
tancov: Waltz, Tango, Cha-cha, 
Samba, Rumba, Quick-step, Jive, 
Slowfox, ...   

Na zábave sa predstavili 
svojimi tanečnými kreáciami aj 
tanečníci z kurzu spoločenských 
tancov v Modre, ako aj tréner 
Radoslav Kováčik s partnerkou 
Silviou. 

Prvý kurz spoločenských 
tancov v Hrubom Šúri mal veľmi 
dobrý ohlas. Záujemcov o tento druh 
tanca neustále pribúda. Svedčí o tom 
i fakt, že sme 4.10.2007 odštartovali 
ďalší kurz. S veľkým elánom začalo 
7 párov z Hrubého Šúru, zo Senca, 
z Kráľovej pri Senci, z Turňa 
a z Blatného. Kurzisti sú nesmierne 
pozorní a vnímaví. S ľahkosťou sa 
učia jednotlivé tanečné prvky.  

Teší ma ich záujem o tento 
druh tanca. Najviac ma však teší to, 
že oni patria medzi tých, ktorí nielen 
rozprávajú o tom, ako sa im páčia 
spoločenské tance, ale nabrali 
odvahu naučiť sa ich. 

 
Mgr. art. A. Katonová  
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Falunk életéből 

 

 

 
2006. december 10-én régi játékokból és 

 
Szeptember végén az iskolások, tanítóik és szüleik 

 
töklámpások társaságában szórakoztak 

a Vigadóban. 

 
imakönyvekből összeállított kiállítást 

tekinthettünk meg az új iskolában. 

A focipályán búcsú alkalmával elhelyezett 
hinták már évről évre egyre üresebbek… 

 

 
Falunk életének még mindig egyik legfontosabb 

eseménye a búcsú. 



Šúrsky spravodaj                                               28                                                     Súri  Híradó 

 

  

Falunk életéből 

 

 

 
 

 

 
Vadászbál – poľovnícka zábava 2007 

 
Falubál – Obecná veselica 

 
Az idén is ellátogatott falunkba a Mikulás, 

 

 
Éljenek a vadászok! 

 
Zeneszóval fogadtuk őt a Súri Vigadóban. 

 

 
hogy megajándékozza a jó gyerekeket. 
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Falunk életéből 

 

 

 
Az idén is meglátogattuk Mons. Paxy László sírját. 
 

 
Fánkkóstoló teadélután 

 
Gyertyát gyújtottunk. 

 
Karácsonyi műsor tavaly az iskolában 

 

 
Kereszt falunk határában. Ismeretlen „tettes” levette és 

átfestette a kereszten függő Jézust. Köszönet érte! 

 
Ilyen finomságokat kóstolgattunk. 
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O našej TJ 
 
Slávnostná večera pri príležitosti 

ukončenia jesennej sezóny našich 
futbalistov. 

Keď pred rokmi sme spolu už 
s dnes nebohým Alojzom Nagyom 
mladším a Bariczovými zakladali v našej 
obci TJ – málokto by veril, že za 
niekoľko rokov činnosti môže naše 
mužstvo  postúpiť do súťaže V. ligy 
oblastného futbalového zväzu Bratislava - 
vidiek, a že bude hrať s takými 
mužstvami, ako Baník Pezinok, Slovan 
Modra, Družstevník Budmerice, ŠK 
Šenkvice, ŠK Ivanka pri Dunaji, Častá 
alebo Doľany mužstvo zo Záhoria atď... 
Väčšinou sú to mužstvá z dedín alebo 
miest, kde počtom obyvateľov sa naša 
obec nemôže ani porovnať. Naše 
výsledky sú nad očakávaním. Nie že sme 
obstáli vo vyššej súťaži, ale aj dlho sme 
bojovali a bojujeme o popredné 
umiestnenie. O našich výsledkoch sa 
môžete dočítať v denníkoch ako ŠPORT, 
ÚJ SZÓ, SME. 

Kto stojí za tými výsledkami 
a úspechmi? 

V prvom rade tréner, vedenie TJ, 
hráči ktorí sú ochotní reprezentovať našu 

TJ, obecný úrad na čele so 
starostom, El-tras s.r.o. s pánom 
Jasenovcom, Natur Art s.r.o. 
s pánom Kamarashkim,  JUDr. 
Varga Rudolf,  a ďalší menší  
sponzori, ktorí nechcú byť 
menovaní, ako aj hŕstka divákov, 
ktorí pravidelne navštevujú naše 
stretnutia v domácom prostredí, ale 
tí najvernejší odprevadia mužstvo 
na zápasy vonku. 

 
Vedenie našej TJ  
 predseda: KAMARASHKI 

Plamen 
 tajomník: KIŠŠ Štefan 
 pokladník: VARGA Tibor 
 hospodár: KISS Ladislav 
 tréner: MIKÓ Stanislav 
 vedúci mužstva: KOCIÁN 

Miroslav 
 asistentky: VARGOVÁ 

Viola 
 ved. mužstva starých 

pánov:  KISS Július 
 

Káder mužstva na sezónu 2007/2008 
tvoria nasledujúci hráči : 

1. Bakuš Andrej 
2. Bakuš Ján 
3. Bakuš Michal 
4. Bedecs Richard 
5. Bögi Alexander 
6. Čechovič František – kapitán 

mužstva 
7. Chmúra Jozef 
8. Fodor František 
9. Hoffer Pavol 
10. Jasenovec Marián 
11. Kevežda Štefan 
12. Kamarashki Plamen 
13. Kiss Anton 
14. Kiss Tomáš 
15. Kišš Tibor 
16. Kocián Miroslav 
17. Kropacsek Tibor 
18. Kviecinský Ján 
19. Mikula Michal 
20. Mikulášek Martin 
21. Moško Patrik 
22. Schramko Norbert 
23. Vígh Karol 
24. Zúbek Vladimír 

 
Umiestnenie: V. Liga ObFZ Bratislava -vidiek 

 1. Baník Pezinok   12 11 0 1 43 :14  33 
 2. FC Budmerice   13  8 2 3 25 : 11  26 
 3. Slovan Častá   12  8 0 4 32 : 21  24 
 4. Družstevník Závod   13  6 5 2 38 : 16  23 
 5. TJ Hrubý Šúr   13  7 2 4 29 : 24  23 
 6. Pl. Podhradie   13           6 3 4 27 : 25  21  
 7. ŠK Igram   13  6 1 6 31 : 22  19 
 8. Slovan Modra   13  6 0 7 20 : 17  18 
 9. ŠK Šenkvice   13  5 1 7 23 : 27  16 
 10. ŠK Nová Dedinka    13  5 1 7 16 : 24  16 
 11. KŠK Pl. Mikuláš  13  5 1 7 12 : 27  16 
 12. Slovan Ivanka pri Dunaji 13  3 3 7 20 : 26  12 
 13. Družstevník Doľany  13  3 2 8 11 : 22  11 
 14. ŠK Láb   13           0 1           12   4 : 55    1 

 
 Naši hráči zahájili zimnú prípravu na jarnú časť a to pondelkovým tréningom v telocvični ZŠ maď. v Senci. Veríme, že 

v jarnej časti ešte budú úspešnejší a nám priaznivcom šúrskeho futbalu vytvoria  nezabudnuteľné športové zážitky. 
 
 Jarné zápasy: 
 
 Program zápasov V. ligy ObFZ Bratislava – vidiek na sezónu jar 2008 
 
 14. kolo  Hrubý Šúr – Pezinok  23. III. 2008   15,00 
 15. kolo  Modra – Hrubý Šúr  30. III. 2008   15,00 
 16. kolo  Hrubý Šúr – Láb   6. IV.  2008   16,30 
 17. kolo  Plavecké Podhradie – Hrubý Šúr 13. IV. 2008   16,30 
 18. kolo  Hrubý Šúr – Igram  20. IV. 2008   17,00 
 19. kolo  Doľany – Hrubý Šúr  27. IV. 2008   17,00 
 20. kolo  Hrubý Šúr – Plavecké Podhradie 4.   V. 2008   17,00 
 21. kolo  Šenkvice – Hrubý Šúr  11.  V. 2008   17,00 
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 22. kolo  Hrubý Šúr – Častá   18.  V. 2008 – hody  17,00 
 23. kolo  Hrubý Šúr – Plavecký Mikuláš 25.  V. 2008   17,00 
 24. kolo  Závod – Hrubý Šúr  1. VI. 2008   17,00 
 25. kolo  Hrubý Šúr – Nová Dedinka 8. VI. 2008   17,00 
 26. kolo  Budmerice – Hrubý Šúr             15. VI. 2008   17,00 
 

Všetkým priaznivcom futbalu v našej obci ďakujeme za podporu a prajeme príjemné prežitie vianočných sviatkov ako aj 

šťastný Nový rok 2008. 

 

Výbor TJ, Hrubý Šúr 
 

Kártyaverseny – tekeverseny 
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