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Sárgulnak a falevelek, egyre többször érint meg bennünket az ökörnyál, miközben kora reggel 
munkába, iskolába menet egyre összébb húzzuk magunkon a pulóvert. Az időjárás ebben az évben 
elkényeztetett bennünket, sokáig élvezhettük a nap melegítő simogatását, melynek természetesen a 
gazdák is nagyon örültek, hisz nem mindegy milyen termést takarítottak be az ősz elérkeztével. A 
szeptember végétől novemberig tartó időszak legfontosabb gazdasági, s egyben társadalmi eseménye 
a szüret. Ez még ma is olyan eseménynek számít, amelyen rokonok, barátok, családtagok 
összejönnek, s a közös munka mellett szórakoznak. Súron is megélénkült a szőlőhegy, majd a 
Szabadság tér is, ahol a jól megérdemelt munka után mindenki feledhette a hétköznapok gondjait. 
Az ősz természetesen nem csak kellemes dolgokat, hanem bosszúságokat is okozhat. Megkezdődik az 
immunrendszer harca a hideg ellen, egyre többen fordulnak megfázásos tünetekkel orvoshoz. Pedig 
néha egy kis házi patika is segít a kezdődő megbetegedéseken, s a helyes táplálkozás, rendszeres 
mozgás is megelőző hatással bír. Kerülni kell a stresszes életmódot, próbáljunk időt szakítani 
egymásra, családunkra. Egy-egy hétvégi kirándulás alkalmával gyönyörködjünk el az ősz színeiben, 
legyen időnk rácsodálkozni egy kismadárra, egy szép falevélre. Este pedig vegyük magunkhoz a Súri 
Trombitás legújabb számát, és kényelmesen hátradőlve olvassuk el a településünkről szóló legújabb 
híreket. 
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A szeméttelep rekultivációja  
Településünket Bakonycsernye irányából 
megközelítve, a rally pálya bejáratánál az elmúlt 
hónapokban munkagépeket, illetve a 
szeméttelepen végbemenő változásokat láthatták 
az arra járók. Néhány mondatban szeretnénk 
tájékoztatni a lakosságot, olvasóinkat az ott folyó 
munkálatokról, annak szükségességéről, várható 
hatásáról. Mint tudjuk ezt a területet 
szemétlerakónak használták az elmúlt években, 
sajnos nem csak a súriak, hanem más 
települések lakosai is ide hordták a feleslegesnek 
ítélt dolgaikat, szemetet egyaránt. 
Magyarország rendelete szerint azonban, csak 
engedéllyel rendelkező hulladéklerakóba lehet 
szemetet szállítani. Hozzánk legközelebb 
található hivatalosan üzemelő szemétlerakó hely 
Oroszlányban található Remondis Oroszlány Kft. 
A községünk határában kialakult szemétdomb, 
azontúl, hogy nem nyújtott esztétikai látványt, a 
felgyülemlett hulladék mennyisége végett 
nagymértékben veszélyeztette az élővíz bázist. 
Tehát Önkormányzatunknak lépni kellett. A 
Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási 
Társulással közösen pályázati támogatást 
igényeltünk, és nyertünk el a bezárt szeméttelep 
rekultivációjára.  (A rekultiváció más szóval 
újraművelés, technikai, biológiai és agronómiai 
eljárások összességét jelenti, melyek során a 
terméketlenné vált földterület alkalmassá válik 

mezőgazdasági, erdőgazdasági művelésbe való 
visszaállításra vagy egyéb módon történő 
újrahasznosításra. ) A kivitelezési munkálatok 
célja a 0111 hrsz.-on (mélyút) elszórtan 
elhelyezkedő hulladék összegyűjtése és a lehető 
legkisebb helyre történő elhelyezése. 
Munkálatok megkezdése előtt rekultivációs 
tervet kellett készítenünk, melyet a 
Környezetvédelmi Felügyelőség jóváhagyott, és a 
munkálatokat jogszabályi előírásoknak 
megfelelően elkezdhettük. 
Az első ütemben történik a hulladék 
összegyűjtése és termőfölddel történő lefedése. A 
depónia köré csapadékvíz elvezető árok kerül 
kialakításra és a Súr- Bakonycsernye összekötő 
út előtti részen 800 m3 csapadékvíz szikkasztó 
hely kialakítása történik. Szintén az első ütem 
feladata a monitoring kutak létesítése. Ezek a 
vízvételi minta vevőhelyek szolgálnak a 
depónián található hulladék lebomlás 
folyamatának a figyelemmel kísérésére. A 
monitoring kutakból évente két alkalommal, 
vízminta vétel történik, tíz éven keresztül. 
Amennyiben a vízmintavétel során az 
egészségügyi határérték alatti eredmények 
születnek, úgy sor kerülhet a rekultiváció 
második ütemére a végleges letakarására. Az 
első ütem befejezése terveink szerint október 
végére tehető. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szennyvíztisztító telep energiaracionalizálása 
 
Napjainkban egyre többet hallani a Földünket károsító energiafelhasználók-és 
termelők hatásáról. Az önkormányzatoknak létfontosságú szerepe van az európai 
szintű energiahatékonysági célkitűzések elérésében, lehetőségeikhez mérten 
támogatva az alternatív energiahordozók felhasználását. A közös cél, és az évről 
évre emelkedő energiaárak következtében községünk önkormányzata is 
megpróbálja a megújuló energiafelhasználás lehetőségeit kihasználni. A helyi 
adottságokat figyelembe véve, ezek közül elsősorban a nap-, és szélenergiáját 
célszerű hasznosítani napelemek és szélgenerátorok telepítésével. Ennek egyik 
lehetséges felhasználási területe a szennyvíztisztító telep, melynek energia 
felhasználási költségeit tudnánk optimalizálni. Egy pályázati kiírás keretében esélyünk adódnak ennek a 
megvalósítására, ahol a KEOP a költségek 85 %-át támogatja. A projekt megvalósításával az 
önkormányzat megteremti a takarékos energiagazdálkodás feltételeit, a szennyvíztisztító telep hosszú 
távon fenntartható, költség-hatékony energiaellátását. A megvalósítást a tervezett megújuló energiaforrás 

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a település határában bárminemű  

SZEMÉT LERAKÁSA SZIGORÚAN TILOS!! 

A szemétlerakási tilalom megszegése komoly büntetést von maga után! 

Amennyiben bárkit tetten érünk, vagy nyomozás eredményeképp 

rájövünk a szabályszegő kilétére FELJELENTÉSSEL FOGUNK ÉLNI az 

illetékes hatóságnál, mely komoly anyagi büntetést jelent a 

szabálysértőre!!! 



típusától függően, két helyszínre tervezzük. A napelemes rendszer elhelyezése a Mező utcai 
szennyvíztisztító telep közvetlen közelébe, az ÉDV Zrt. által felügyelt, rendszeresen ellenőrzött 
területen történhet. A szélgenerátor létesítéséhez legkedvezőbb a település határán lévő 
önkormányzat tulajdonában lévő, mintegy 4 hektárnyi szabadterületen, a Rally pálya mellett 
célszerű kiépíteni.  
Szennyvíztisztító rendszerünk összetettségéből adódóan az üzemeltetési költségek nagyságrendekkel 
meghaladják a környező települések rendszereinek üzemeltetési költségeit. A szennyvíztisztítás 
során felmerülő költségek jelentős részét képezi a rendszer működtetéséhez felhasznált villamos- 
energia költség. 
Súr Község Önkormányzata a lakosság terheinek csökkentése érdekében döntött úgy, hogy pályázati 
források bevonásával, a hazai és az EU energiagazdálkodás elvárásainak eleget téve, a hagyományos 
energiahordozót megújuló energiaforrással váltaná ki.  
Három alternatív megoldás lehetséges: napelemek telepítése, szélgenerátor elhelyezése, illetve a 
harmadik a nap- és szélenergia hibrid kiépítését tartalmazza. Mivel 15 % önerővel rendelkeznünk 
kell a lehetőségeink is korlátozottak. Jelenleg még várunk a pályázat kiírására, viszont, ahogy ez 
megtörtént teljes erővel azon fogunk lenni, hogy elnyerhessük a szükséges pénzösszeget, segítve 
ezáltal községünk lakosait. 
 

Védőnői rendelő felújítása 
 
A Kisbéri Kistérségi Társulás által benyújtott 
és elnyert „Szociális iroda kialakítása” című 
pályázat keretében elkezdődött a védőnői 
rendelő felújítása. A felújítás során az épület 
főbejárata akadálymentesítésre kerül, melynek 
következtében az utcától a főbejáratig a 
rendelő könnyen megközelíthetővé válik. 
Törtkarú rámpát építünk, mely térkő 
burkolattal lesz ellátva, a teraszon fagyálló 
greslap burkolat készül. Az épület főbejárata 
megmarad, a helyiségek felújításra kerülnek. 
A falakra és a födémre hőszigetelés kerül. 
Mind az épületen kívül, mind pedig belül a 
falakon vakolatjavításra kerül sor, majd 
újrafestik az felületet, valamint a 
csempeburkolatok, és a váróban meglévő 
márványmozaik lapok is megújulnak. A 
meglévő bejárati ajtó és ablakok helyére 
műanyag hőszigetelt nyílászárók kerülnek 

beépítésre. A jelenlegi konvektorok mellett a 
villanykapcsolókat is kicseréljük. A védőnő 
irodájába telefon és internet csatlakozó kerül 
beépítésre. 
Amint a kedves olvasók is láthatják, nagy 
munkálatok előtt állunk. A munkálatokat a 
legoptimistább előre jelzések szerint 
novemberre elvégzik. Előre nem látható 
akadályok is felmerülhetnek, illetve az időjárás 
is nagy befolyásoló tényező, ezért a korábban 
olvasott dátum még változhat. Viszont minden 
bizonnyal még az idén visszaköltözhet a 
védőnői szolgáltatás az épületbe. 
Ezúton is kérjük a kismamák türelmét és 
elnézését, hogy jelenleg a védőnői rendelés a 
Gondozási központban működik, de bízunk 
benne, hogy a jelenlegi kis bosszúság a 
jövőben sokszorosan megtérül majd. 

 

Megkezdődött az iskola aszfaltos pályájának felújítása 
Előző számunkban már beszámoltunk arról, hogy beadtunk egy pályázatot az iskola aszfaltos 
pályájának felújítására. Örömmel számolhatunk be arról, hogy pályázatunk pozitív elbírálásban 
részesült, így a projektre 5 396 000 Ft támogatást kapunk, melyet 1 349 000.- Ft önerővel kell 
kiegészítenünk. A felújítás keretében megvalósul a pálya felületének letisztítása, marása, aszfalt 
kiegyenlítő - és kopóréteg készítése, a padka rendezése, feltöltése, füvesítése, illetve burkolati jelek 
felfestése (kézilabda-, kosárlabda-, röplabda-, kispályás labdarúgás-, floorball-, teniszpálya). A 
sportpályaburkolásokra kifejlesztett AC-8-as minőségű hengerelt aszfalt kopóréteg a nagy 
szilárdságának köszönhetően időtálló, és magas bitumen tartalma végett a sportolás szempontjából 
csúszásálló lesz, becsült élettartama 13-15 év. A felújítási munkálatok október elején megkezdődtek. 
Emellett benyújtásra került egy újabb pályázat, melynek segítségével a belső udvarból a pályára 
vezető járda rész megjavítását tűztük ki célul. Ez a terület nem csak az összképet rontja, hanem 
sajnos baleset veszélyes is. A tervezett fejlesztésekkel célunk az iskolai testnevelés órák, délutáni 
sportfoglalkozások, edzések, tömegsport rendezvények számára megfelelő, balesetmentes 
feltételeinek megteremtése.  
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Az Országgyűlés a 2011. évi népszámlálásról szóló 2009. évi CXXXIX. törvénnyel elrendelte, hogy ebben 
az évben a természetes személyekről és a lakásokról nép- és lakásszámlást kell tartani. 
A népszámlálás a természetes személyekre, valamint az ország területén lévő lakásokra, lakott üdülőkre és 
lakott egyéb lakóegységekre terjed ki, beleértve a közösségi éjszakai elhelyezést szolgáló 
intézményeket/intézeteket is és a Magyar Köztársaság területén 2011. október l-jén 0 órakor fennálló 
állapot alapulvételével kell végrehajtani. 
A népszámlálást elektronikus és papíralapú, önkitöltéses, valamint az interjús módszer kombinálásával 
kell végrehajtani. Az adatszolgáltatás módját az adatszolgáltatásra kötelezett személy választja meg. 
Az adatfelvételt 2011. október 1. és 2011. október 31. között, a pótösszeírást 2011. november 8-ig kell 
végrehajtani! 
Az adatszolgáltatás – a törvényben meghatározott esetek kivételével – kötelező! 
Az eszmei időpont ezúttal 2011. október 1. (szombat) 0.00 óra lesz, vagyis a válaszokat mindig erre az 
időpontra gondolva kell megadni. 
Az eszmei időpontra vonatkozóan Magyarország területén számba vesznek minden lakást és minden itt 
élő természetes személyt. Ez vonatkozik mindazokra a magyar állampolgárokra, akik az ország területén 
életvitelszerűen élnek, vagy ha külföldön vannak, akkor csak átmenetileg (12 hónapnál rövidebb ideig) 
tartózkodnak ott. Összeírják még az ország területén 3 hónapnál hosszabb ideig tartózkodó külföldi 
állampolgárokat és a hontalan személyeket is. Az adatfelvétel során számba vesznek az ország területén 
minden lakást, lakott üdülőt, egyéb lakóegységet, illetve közösségi éjszakai elhelyezést szolgáló 
intézményt. 
A népszámlálás végrehajtását az Országgyűlés által elfogadott törvény rendeli el. Az adatszolgáltatás 
minden kérdésre kötelező, kivételt képeznek ez alól az anyanyelvre, a nemzetiségre, vallásra, egészségi 
állapotra, fogyatékosságra vonatkozó kérdések, amelyek szenzitív (érzékeny) kérdések, így ezekre a 
válaszadás önkéntes. A kötelező adatszolgáltatás megtagadása a törvény szerint szabálysértés. 
A népszámlálás az egyedüli teljes körű statisztikai adatgyűjtés, amely egy adott időpontra vonatkozva 
számba veszi az ország valamennyi lakosát és lakását, és átfogó képet nyújt az ország, a társadalom valós 
állapotáról, változásairól. A népszámlálás feladata, hogy ezeket az adatokat rendszeres időközönként (10 
évenként) összegyűjtse és – összesített formában – nyilvánosságra hozza, hogy az információk mindenki 
számára hasznosíthatók legyenek. 
Egy átlagos – 2-3 fős – családban az összeírás mintegy 25–30 percig tart. 
Az adatszolgáltatók 3 féle lehetőség közül választhatnak: interneten keresztül maguk válaszolhatnak a 
kérdésekre, esetleg egy papír kérdőívet töltenek ki maguk, vagy a számlálóbiztos közreműködésével adják 
meg a válaszokat. Azt reméljük, hogy az önkitöltési válaszlehetőségek megnyitása még inkább növeli a 
felvétellel kapcsolatos bizalmat. A számlálóbiztosok már szeptember végén minden háztartásba eljuttatják 
az adatfelvételi csomagot, amely tartalmazza a lakás- és a személyi kérdőív egy-egy példányát, egy 
tájékozató levelet, valamint a lakáskérdőíven szerepelnek az internetes kitöltéshez szükséges azonosítók. 
Az internetes kapu október 16-ig lesz nyitva, és ugyanezen időpontig lesz lehetőség a papír kérdőívek 
önálló kitöltésére is. Október 1-jétől kezdve a számlálóbiztosok is felkeresik a háztartásokat, hogy 
megtudják, kik szeretnék a kérdőíveket papíron kitölteni vagy a kérdésekre helyben, a kérdezőnek 
válaszolni. 
A hazai népszámlálások történetében először nyílik mód a kérdőív internetes kitöltésére. Az online 
módszer kidolgozására részben az adatszolgáltatói terhek csökkentése, részben a gyors és 
költségtakarékos feldolgozás érdekében volt szükség. Az internetes kitöltés előnye, hogy nincs 
meghatározott helyszínhez és időhöz kötve: október 1. és 16. között bárki, bárhol, bármikor megkezdheti 
és abbahagyhatja. 
Az adatszolgáltató a számára eljuttatott borítékban előre megkapja az őt felkereső számlálóbiztos nevét és 
népszámlálási igazolványának azonosítószámát, így a becsöngető számlálóbiztost azonosítani tudja, de 
kérheti tőle, hogy igazolja magát személyét azonosító igazolvánnyal is. Ha megváltozna a számlálóbiztos 
személye, erről a lakók tájékoztatást kapnak. 
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ALAPTÖRVÉNY ASZTALA 
Az Országgyűlés 2011. április 18-án fogadta el Magyarország új, 2012. január 1-jén 
hatályba lépő alaptörvényét, amelyet Schmitt Pál köztársasági elnök április 25-én, 
húsvéthétfőn írt alá ünnepélyes keretek között. 
A kormány augusztus végén kérte fel az önkormányzatokat, hogy szeptembertől 
lehetőség szerint a polgármesteri hivatalban, az ügyfélszolgálatukon állítsanak fel egy 
asztalt, az alaptörvény asztalát, ahol az állampolgárok egy adatlap kitöltésével 
személyre szólóan kérhetik az új alkotmány névre szóló kézbesítését. Így 
2011.szeptember 1-jétől kezdődően Súr Község Polgármesteri Hivatalában is 
látogatható az ALAPTÖRVÉNY ASZTALA. Amennyiben Ön az asztalon elhelyezett 
igénylőlapot kitölti, Kövér László, a Magyar Országgyűlés elnöke megküldi Önnek a 
Magyarország Alaptörvénye című kiadvány ingyenes, az Ön nevére szóló példányát.  
AZ ALAPTÖRVÉNY ASZTALA  a későbbiek folyamán bemutatja Önnek a 
Magyarország Alaptörvénye- Díszkiadás című albumot, amely az Alaptörvény szövege 
mellett hatvannégy régi és új festmény reprodukcióját is tartalmazza. E művek a 
magyar történelem jeles eseményeit ábrázolják a Vérszerződéstől napjainkig.  
 

 

ANYAKÖNYVI ESEMÉNYEK 

 
Házasságkötés: Bartos Gyöngyi és Ács Balázs 
Születések: 
Takács Katalin és Czombál Gábor gyermeke: Gábor  
Zimmermann Klaudia és Megyesi József gyermeke: Kevin Balázs 
Pék Melinda és Hegedűs József gyermeke: Joel 
Klupács Éva és Sógorka Miklós gyermeke: Bendegúz 

 
„Megszülettem, hogy ember lehessek. 
Megszülettem, hogy valamit tehessek. 

Hogy elmerüljek, s a magasság is legyen enyém. 
Legyek bár koldus vagy király, oly mindegy, 

Csak ember legyek én.” 
       
 
Halálesetek: Szabó Gábor 
   Janászik Imre  
 
„Hol a fák az égig érnek, ott megérint a fény, 
tudod jól, hova mész, de végül hazatérsz.”  

 

Köszönetnyilvánítás 

A Súri Trombitás hasábjain keresztül szeretnénk köszönetet nyilvánítani mindenkinek, aki adományával 
hozzájárult az evangélikus templom harangjátékának megszólalásához, melyre első ízben a tervek szerint 
október 23.-án kerül sor. 
Bakai Gáborné, Bakai Imréné, Báles Csaba, Baumann Ferencné, Beke Jánosné, Benis Antal, Benis 
Antalné, Benis Attiláné,Benis Endréné, Benis Ferencné, Benis Viktorné, Czombál Kálmán, Csapó 
Mihályné, Erdélyi Istvánné, Érsek Mihály és családja, Fojtyik István, Gansperger Imréné, Gurdon 
Balázs, Gurdon Józsefné, Gurdon Pálné, Gurdonné Földesi Márta, Guzs Ferenc és családja, Hadnagy 
Ferencné, Hullám Istvánné és családja, Id. Sógorka Miklós, Ifj. Lanczerdorfer Józsefné, Ifj. Sógorka 
Miklós és családja, Janás Ferencné, Kéri Gerzson, Kiss László, Koltai Ibolya, Kopócs Istvánné, Kopócs 
Miklósné, Kovács Ferenc, Krotki András, Krotki Ferencné, Kusicza Pálné, Lakics Rudolfné, Makó 
Józsefné, Marencsák Ildikó, Marencsák Istvánné, Melhardt Istvánné, Molnár István, Némedi Géza, 
Nerhaft Balázs, Nerhaft Viktor, Nyemcsek Kálmánné, özv. Kovács Lászlóné (Marencsák Magdolna), 
özv. Lanczerdorfer Józsefné, Palángi Mihályné, Simon Istvánné, Sipos Ferencné, Sógorka Attila és 
családja, Sógorka Istvánné, Sógorka Károly, Sógorka Ottó, Sulák István és családja, Svehlik István, 
Szloboda Lajosné, Zsargó István. Rajtuk kívül köszönjük azoknak is, akik településünk fotójával ellátott 
hűtőmágnes vásárlásával támogatták terveinket! 
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Nem csak a húsz éveseké a világ…  

A Nyugdíjas klub hírei 
Örömmel számolhatok be a kedves 
Olvasóknak, az előző szám megjelenését 
követő időszak élményekben gazdag 
programjairól, melyet az Idősek Klubjának 
tagjai tudhatnak maguk mögött. 
Egyedi előadás részesei lehettek a klubban 
megjelentek augusztus 03-án, amikor is 
Troják Edit természetgyógyász, bemutatóval 
egybekötött előadását láthatták – hallhatták: 
fül-és testgyertyák a terápia szolgálatában? 
Pozitív tapasztalatok a keleti gyógymódokban? 
Mit tehetünk magunkért gyógyszermentesen –
gyertyákkal? Mindezekre választ kaphattak az 
érdeklődők, sőt ajándékba és kipróbálásra 
mindenki egy-egy testgyertyát is kapott, 
ismertető füzettel ellátva. 
Augusztus 22-én, Aka nyugdíjas klubjának 
vendégszeretetét élvezhettük, ahol is 
bográcsozásra invitáltak bennünket. Előző 
polgármesterünk Reményi Imre – a klub 
oszlopos tagjaként is üdvözölt bennünket, s a 
jóízű ebéd elfogyasztása után, még a 
gyönyörűen felújított templomot is kinyittatta 
számunkra, hogy megcsodálhassuk annak 
szépségét és a kis csoport spontán 
indíttatásból, egyházi énekekkel adott egy kis 
lelki táplálékot a jelenlévőknek. Az akai 
testvérklub mindenkinek saját készítésű 
ajándékkal kedveskedett eljövetelünkkor. 
Szeptember 07-én, a pápai gyógyfürdőben 
kapott kényeztetést testünk, s gyógyíthatták az 
ott lévők fájó ízületeiket. A jóleső felüdülést 
követően, átsétáltunk a csodálatos Esterházy 
kastélyba, ahol a színvonalas tárlatvezetés 
alatt, barokk ruhába öltözött színészek 
mutatták be, hogyan is élték akkoriban 
mindennapjaikat a grófok. 
Szeptember 14-én, mi invitáltuk Aka 
klubtagjait a Kokas tanyára, ahol remek 

pörköltet főztek időseink, s nem hiányzott az 
asztalról a finom sütemény és bor sem. Ezt 
követően könnyed testmozgás keretében 
került sor, a barátságos lengőteke bajnokságra, 
ahol mindenki csak győztes lehetett, hisz a 
nevetés és jókedv csak jutalmat adhatott 
mindenkinek. 
Immáron nyolcadik éve, hogy 
hagyományosan, az Idősek Klubja tagjaiból 
verbuválódott „Borostyán” népdalkör fellépett 
a súri szüreti mulatságon, s a lovas kocsin is 
végig kísérték nótázásukkal a menetet. 
Szeptember 26-án került sor a klubban 
megtartott Mária és Gizella névnaposaink 
köszöntésére, ami a megszokott módon az 
ünnep fényében és jó hangulatban telt. 
Két nap múlva, ismét különlegességet 
köszönthettünk a klub helységben. Varga 
Lászlóné nem mindennapi talpmasszírozót 
hozott körünkbe, melyet többen ki is 
próbálhattak a jelenlévő vállalkozó 
szelleműek. Ez egy úgynevezett pulzáló 
elektromágneses hullámokon alapuló 
talpmasszírozó, melynek jótékony hatásait a 
sokirányú kedvező tapasztalatok, 
tudományosan is bizonyítottak. A készülék 
alkalmazható mozgásszervi panaszok, 
keringési elégtelenség, fájdalomcsillapítás, 
görcsoldás, méregtelenítés, és gyógyító - 
regenerációs esetekben. Ez iránt 
érdeklődőknek elérhetőséggel szolgálhatunk a 
Gondozási Központban. 
Búcsúzóul kívánok minden kedves Olvasónak 
kellemes, langy őszi napsugárral 
megajándékoztató, színes, örömteli őszi 
napokat! 

Bakos Ildikó  
klubvezető 
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A Szivárvány óvoda hírei  
 
Az óvodában is megkezdték a gyerekek a 2011-es tanévet. Júniusban megtörtént a beíratás, 
14 gyermeket írattak be, közülük egy gyermeket nem vettünk fel, mivel ő csak decemberben 
tölti a 2.-dik életévét.  
A jelenleg csoportok alakulása: - kiscsoport: 16 fő + 5 fő előjegyzésben; - középső csoport: 10 fő; -
nagycsoport: 16 fő. Az új gyermekek beszoktatása jelenleg is folyamatban van. 
Az óvónők személyében változás nem történt, továbbra is 3 óvónő és 2 dajka foglalkozik a 
gyerekekkel. A közmunkaprogram lehetővé teszi, hogy az intézményünkben foglalkoztassunk 1 főt, 
egy látássérült kislány oktatására és nevelésére. 
Óvodánkban továbbra is vannak logopédiai és fejlesztő foglalkozások, valamint heti két alkalommal 
gyógytestnevelés, az erre vonatkozó felmérések év elején megtörténtek. 
Az idei évtől először van lehetőségük ovisainknak- felekezettől függetlenül- hittan oktatásban részt 
venni. Ez heti egy alkalommal történik Molnárné Sógorka Veronika vezetésével.  Eddig három hittan 
„órán” vettek részt a gyerekek, amit nagy lelkesedéssel és örömmel fogadtak. Ellátogattak az 
evangélikus templomba és a parókiára is, ahonnan új élményekkel tértek haza. Terveink között 
szerepel, hogy az apróságokkal ellátogatunk a katolikus templomhoz, és az őskeresztyén imaházhoz 
is. Augusztus elején ismét részt vettünk a szigetszentmiklósi Oázis Kertészet által kiírt „Mi kis 
kertünk” pályázaton, amelyen 83 nevezőből a harmadik helyezést értük el. Nyereményünk 10 ezer 
forintos vásárlási utalvány, és egy Viking márkájú elektromos fűnyíró volt. 
Óvodánk fejlesztésére igyekszünk megragadni minden eshetőséget, így találtunk rá a SZIMBA 
biztosító által kiírt „Baleset Megelőzése Oktatási Intézményekben” című pályázatra. Ezen pályázat 
keretében az óvoda bejárata fölé tervezett előtető kivitelezéséhez kértünk anyagi segítséget. 
Amennyiben pályázatunk pozitív elbírálásban részesül a szülői munkaközösség anyagi segítségével 
tudnánk terveinket megvalósítani. Természetesen továbbra is figyelemmel kísérjük az adódó 
lehetőségeket, hisz költségvetésünk szűkös, így minden alkalmat meg kell ragadni annak növelésére.  
Az óvodai nevelés mindennapjait igyekszünk 
színesíteni különféle programokkal. Nagy őszi sétát 
tettünk a Pipitér és a TSZ régi épületének környékén. A 
nagycsoportosok megismerhették a mustkészítés 
folyamatát. Csoportfoglalkozás keretében kis házi 
présen lepréselték a szőlőt, majd az elkészült mustot 
jóízűen elfogyasztották. Az óvodás gyerekek idén is 
lelkesen készülnek műsoraikkal települési 
rendezvényekre. Az ősz folyamán már két alkalommal 
szerepeltek. Szeptemberben a szüreti mulatságon, 
majd október 2-án az idősek napján léptek fel. 
Továbbá folyamatosan készülnek a mikulás és 
karácsonyi ünnepségekre. Terveink között szerepel 
még, hogy tavaszra ismét úszásoktatást szervezünk a négy év felettiek részére.  
Az elkövetkezendő időben is igyekszünk feladatainkat úgy ellátni, hogy az óvoda minőségi munkája 
továbbra is teljes legyen.  

Ackermann-né Bakai Veronika 
 

„Kontyos-kendős Ősz- anyó 
söpröget a kertben, 
vörös-arany falevél 
ripeg-ropog, zörren. 

Reggel-este ruhát mos, 
csupa gőz az erdő, 

mosókonyha a világ, 
a völgy mosóteknő.” 

Kedves gyerekek, míg anyáék dolgoznak,  
színezzétek ki őszi képünket! 
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De nehéz az iskolatáska… 
az Arany János Általános Iskola hírei 

Csendesen, észrevétlenül 

elbúcsúzott a nyár és 

beköszöntött a szeptember, 

s vele az új tanév. A nyári 

pihenés után iskolánk pedagógusai, diákjai 

szeptember elsején az ország többi iskolájához 

hasonlóan ünnepélyes keretek között 

megnyitották a 2011/12-es tanévet, mely 

2012.06.15.-ig tart. A diákokat és a jövendő 

elsősöket Molnárné Sógorka Veronika tanárnő, 

majd az ötödik osztályosok nevében Párizs 

Loretta, Párizs Daniella és Tari Gergő 

köszöntötte. A kis elsősök meghatottan mondták 

el verseiket első iskolai szereplésük alkalmával, 

boldogan szorítva magukhoz a nyolcadik 

osztályosoktól kapott apró ajándékot. Nekik még 

nagyon különleges ez a nap, hisz nem a 

megszokott dadusokkal, óvó nénikkel 

találkoztak. Helyette izgalmas dolgok várnak 

rájuk a betűk, számok világában. Az „öreg 

diákok” ilyenkor még megígérik, hogy ebben a 

tanévben nagyobb szorgalommal teljesítik 

feladataikat, melyekhez Molnár István igazgató 

úr megnyitó beszédében minden gyermeknek 

kitartást kívánt. A szorgalmi év változásairól is 

hangzottak el információk, melyek közül a 

legfontosabb, hogy a tanítás az eddigiektől 

eltérően 8:30-kor kezdődik, ami azt jelenti, hogy 

a tanulóknak negyed 9-re kell az iskolába érni. 

Ezzel az apró módosítással kedvezni tudtunk 

azoknak a diákoknak, akik Csatkáról, illetve 

Ácsteszérről járnak iskolánkba. A szülőknek 

fontos tudni, hogy a gyermekük hiányzását 

igazolni kell minden esetben, mivel törvény írja 

elő, hogy amennyiben a diák igazolatlan óráinak 

száma eléri az 50 órát, abban az esetben a családi 

pótlék folyósítását az állam megszünteti! Az idei 

tanévben, hasonlóan az eddigi gyakorlathoz 

napközi igénybevételére van lehetőség 1-4 

osztályosok számára, mely kibővül a mindenki 

által igénybe vehető, ingyenes 14:40-ig tartó 

tanulószobai szolgáltatással. Az eddigi 

gyakorlattól eltérően a menza lehetőségeit is 

minden gyermek igénybe veheti elsőstől a 

nyolcadik osztályosig. Ez napi háromszori 

étkeztetést foglal magába. Az iskola az oktatás 

feladatokon túl, igyekszik a diákok számára 

egyéb elfoglaltságokat is biztosítani. A néptánc 

foglalkozások az iskola 1-3 évfolyamára járó 

diákok számára ingyenes, az oktatás két 

csoportban folyik. Az eddigi évekhez hasonlóan 

az idei év őszén is lehetőségük lesz diákjainknak 

úszásoktatást igénybe venni. A szokásokhoz 

híven tanulóinknak lehetőségük lesz a 

szabadidős tevékenységek kihasználására, 

kirándulásokat, szakköröket, testnevelő 

foglalkozásokat szerveznek a pedagógusok 

számukra. Ezek a programok már szeptember 

folyamán elkezdődtek túrázásokkal. Szeptember 

17-én az általános iskola 33 tanulója túrázott a 

csatkai Szentkúthoz. A túra során megcsodálták 

a természet szépségeit, növényeket, terméseket 

gyűjtöttek a diákok. A nagyobbak a már 

hagyományos Súr-Csókakő távolságot küzdötték 

le kerékpárral és a két napos túra alatt a vár 

lábánál sátorozhattak. Az ötödikeseknek sem 

lehet okuk panaszra, ők Kisbéren, Ászáron jártak 

kerékpárral, ahol megnézték Jászai Mari 

szülőházát és a mini Magyarországot. A 

Táncsics túra útvonalát is sok diákunk teljesítette 

kerékpáron. Októberben a 8. osztály tanulói 

interaktív földrajz-történelem óra keretében 

Pozsonyba látogattak, Dévény várát nézték meg, 

valamint a Bős-nagymarosi vízlépcsőrendszert. 

Az új tanévre kitartást, jó egészséget és sok 

örömet kívánunk minden pedagógusnak, 

gyermeknek és szülőnek.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 VISSZATEKINTŐ  *  SÚRI TROMBITÁS  * VISSZATEKINTŐ  
 
 
 

 Immár tízedik éve rendezték meg az Őskeresztyén Apostoli Egyház szervezésében Súron a 
Békesség szigeten az Egyházzenei tábort. A tábor lakói 
közül többen már jól ismert arcok településünkön, de az 
először ide látogató táborozók is kellemes emlékekkel 
távoztak Súrról. S mi súriak is élményekkel gazdagodtunk 
a táborozók révén. A záró koncert előtti délutánon 
hangulatos utcazenével köszönték meg a vendéglátást a 
„zenészek” és az augusztus 11-ei koncerten pedig egy 
színvonalas, tartalmas zenei élményben volt része a 
hallgatóságnak. Köszönet érte a fellépőknek, 
felkészítőknek egyaránt, és bízunk benne, hogy ez a szép 
hagyomány megmarad, jövőre újra ott ülhetünk a 
Művelődési ház székein, átadva magunkat ennek az 
élménynek. 

 Bursa Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat - Felsőoktatási tanulmányokat 
kezdeni kívánó vagy - felsőoktatási hallgatók számára. Az önkormányzat október 17-én teszi közzé 
a pályázatot, melynek benyújtási határideje: 

2011. november 14. 
A pályázatokat csak az önkormányzat által a honlapon is közzé tett nyomtatványon, vagy a 
www.bursa.hu oldalon megjelent nyomtatványon lehet benyújtani, a szükséges mellékletekkel 
együtt. A határidőn túl benyújtott pályázat nem értékelhető! A pályázati kiírásnál, aki érintett az 
figyelje a honlapunkat további információkért!  

 Általános iskolánk néhány tanulója Ács Rita tanárnő vezetésével, színvonalas műsorral emlékezett 
meg a szabadság harc bukása után halálra ítélt és október 6-án kivégzett hősökről. Az 
emlékműsor felelevenítette a 13 vértanúról tanultakat. Az iskola tanulói a gyásznaphoz méltóan, 
fegyelmezetten hallhatták meg társaik műsorát. 

„A föld alól, a magyar föld alól 
A vértanúk szent lelke földalol:  

E nagy napon, hol emlék s béke leng, 
A bús bitókra hittel nézzetek!  

Hittel, reménnyel, mert most kél a nap, 
Minden napoknál szebb és szabadabb!  

A nap, melyért mi vérben esve el, 
Nyugodtan haltunk ama reggelen.  

Szemünk nem látta, lelkünk látta csak, 
Hisz onnan jönnek mind e sugarak;  

Hisz onnan árad, új világ felett, 
Szentháromságunk, mely jövőt teremt:  

Szabadság minden népnek, aki él 
S halni tudott egy megváltó hitér,  
Egyenlőség, hogy Ember ne legyen 
Mások szabad prédája, becstelen.  

Testvériség, mely át világokon 
Kézt fog a kézbe, hisz mind, mind rokon.” 
 

 

 Súr képviseltette magát a szolnoki Gulyásfesztiválon! 
Bognár István és kis csapata nagy sikert aratott a Szolnokon 
13. alakalommal megtartott gulyásfesztiválon, ahol az Echo 
TV és a TV Paprika stábja is megtudhatta merre fekszik kis 
településünk. A Bakonyi betyárgulyás mindenkinek elnyerte 
a tetszését, és a mellé tálalt Súr nevezetességeit ábrázoló 
képeslap sokak kedvét meghozta, ahhoz, hogy felkeressék kis 
falunkat, a sípályát, a Kokas tanyát. Ez mellett a csapat 
meghívást kapott Tard község kakasfőző fesztiváljára is, ahol 
reméljük hasonló szép eredményeket érnek el, s tovább 
népszerűsítik kis településünket. Gratulálunk a csapatnak! 
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ÉLETFA AVATÁSA
Az elmúlt évekhez hasonlóan az 
idei évben is jelentős 
fejlesztések, szépítések történtek 
településünkön. Ez év 
augusztusában egy ÉLETFÁVAL 
gazdagodott településünk, mely 
a település központjában kapott 
méltó helyet. Saját kis falunk 
történetén azt tanultuk meg, 
hogy egy kis összefogással, 
kitartással sok mindenre 
képesek vagyunk. Mi élteti, 
mozgatja a mi falunk 
közösségét: saját tenni 
akarásunk és ennek 
folyományaként a saját tetteink. 
Semes-Bogya Eszter alkotása, 
ajándéka településünknek nagy 
öröm számunkra. Ahogy ez az 
Életfa és az Ő önzetlen 
cselekedete településünkért – ugyan sajnos 
már nem lakik községünkben, de ettől még 
közösségünk tagja – tovább erősíti az 
összetartozást. Augusztus 20-án megható 
ünnepség keretében került avatásra a több 
mint 8 méter magas kocsányos tölgyből 
készült emlékmű. Az ünnepségen részt vett 
Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési 
képviselő valamint a Történelmi Szent Lázár 
Katonai és Ispotályos Lovagrendtagjai. Az 
Életfa is egy jó példája a súriak kitartásának. 
Egy köztéri szobor felállítása régi vágya volt 
településünk lakosságnak. 2009. évben is 
nyújtottunk be pályázatot, támogatási 
kérelmünket akkor elutasították és most mégis 
a központban áll településünk Életfája. 
Sikerült, megcsináltuk!  Nem pályázati 
pénzből, nem külső segítséggel, hanem az itt 
élők összefogásával! Az életfa egy üzenet 
mindazoknak, akik erre járnak, akik e 
parkban megpihennek, akik 
dolgoztak érte, s akiknek majd örökül 
hagyjuk. Ezért ez az Életfa legyen a 
település összetartozásának, 
kitartásának szimbóluma! Az életfát 
ornamentikával, virágmintákkal 
faragják. A tulipán a nőt, a 
termékenységet jelképezi, a víz az élet 
keletkezését, ezért kerülnek ezek a 
motívumok alulra, mert belőlük indul 
el az élet. A nő minden életkorának 
meg van a megfelelő tulipán. Nagyon 
ritkán tesznek a tulipánba körkörös 
virágot, a mi életfánkon az alkotó 

azért alkalmazta, mert látja, 
hogy a falu mindig meg tud 
újulni, nehéz helyzetekben is. A 
lakosság tesz azért, hogy 
megmaradjon, és ha ránéznek, 
erre a motívumra, mindenki 
tudni fogja mi a feladata, hogy 
szebbé, jobbá tegye a faluját. A 
nőnek párja is van!  A férfit 
legtöbbször a szív motívummal 
jelölik és még a szegfűvel, amit 
az életfa másik oldalán 
láthatunk. A virágbeszéd után a 
község címere következik, és a 
vallások.  A három vallás, a 
katolikusokat a kereszt 
jelképezi, az őskeresztyényeket 
a nyitott biblia kereszttel és egy 
galambbal, és az 
evangélikusokat a Luther rózsa. 

Ezek után a foglalkozások következnek: a 
faluban szatócsok voltak, méhészek, 
szőlőműveléssel foglalkoztak, ezeknek a 
szimbólumai látható valamint az erdészet 
jelképe, az ötágú tölgyfalevél. A súri címer 
hátoldalán helyet kapott a Zichy kastély. 
Amikor az őseink Istene lejött hozzájuk, 
megvilágítva az oszlopot, természetesnek 
vették, hogy a halottak ott mennek fel a 
mennyekbe, ahol az Isten lejött. Ezért egy 
életfa nem lehet meg e nélkül a motívum 
nélkül, ez a lélek elvándorlása, amit, fönn a 
szarv alatt látunk, és rögtön elérkeztünk a 
szarvhoz is. A magyaroknak mindig jelképük 
volt a szarv és nem a csodaszarvasról, ez már 
csak később jelent meg a történetünkben, 
hanem a szürke marháról, amely állat ugye 
tudjuk, hogy csak nekünk magyaroknak volt, 
van, és reméljük lesz is. Fönt a csúcson a 

jobbra csavarodó minta ismét a 
férfit jelképezi. A balra csavarodó a 
nőt, de érdekes, hogy ezt szinte 
sosem használták. És végül a 
harmadik ág újból a nőt jelképezi, a 
szerető ölelő karokat, mert ha 
megnézik majd oldalról a fát egy 
kicsit lent meghajolva, fönt 
széttárva ágait úgy néz ki, mint egy 
ölelő anya, aki nyitott, és bárkit 
befogad és segíti azt, aki eljön ebbe 
a faluba és hitben, szeretetben 
békés közösséget keres. 

 
Pavlitzkyné Miklós Enikő  
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Szeptember 24-én került sor településünkön a 
már hagyományos szüreti forgatagra. Már kora 
reggel jó illat töltötte be a Szabadság teret, ahol 
nagy üstben készült a gulyás. Vásárosok érkeztek, 
nagy volt a sürgés – forgás, díszítették a 
szervezők a teret. Egy órakor a Művelődési 
Házban Csima Pongrác belevágott saját rekordja 
megdöntésébe, így végre régi vágya teljesülhet, 
bekerül a Rekordok könyvébe, a „fekvedekázás” 
rekordereként. (Bővebb beszámolót a sport 
rovatban olvashatnak az eseményről.) A 
programot követően a Szabadság térre vonultak 

az emberek, ahol addigra már számtalan lovas, 
lovaskocsi gyűlt össze. Mindenki megtalálta a 
helyét, és indulhatott a menet! A felvonulók közel 
két óra alatt járták be a falu utcáit, énekszóval, 
ostorcsattogtatással, hangos „Éljen a Súri Szüret” 
kurjongatásokkal. A menetben a hintók, szekerek, 
hátasok mellett még egy igazán otthonosan 
berendezett „kistraktor” is helyet kapott.  A tarka 
forgatag a Rákóczi utca koptatóján kezdte a 
felvonulást, majd a Dankó, és az Akai utca 
következett. A falu főutcája után a Kokas tanyán 

megpihentek, majd a Szabadság térre visszaérve 
kezdődhettek a szüreti műsorok. A felvonulás 
útvonalán barátságos kocsmárosok látták 
vendégül a lovasokat, lovaskocsik utasait, a 
járdáról lelkes nézősereg integetett nekik. A 
kisbíró minden megállónál kidobolta a nevezetes 
szüreti eseményt, ezzel invitálva a vendégeket a 
délutáni műsorra. A színpadi fellépők között a 
helyi ovisok és a népdalkör mellett a Jaffa csoport 
garantálta a jó hangulatot, nótáikkal 
megmozgatva a táncos lábú látogatókat. A nap 
folyamán mini kalandpark várta a gyerekeket, 
ahol bátorságukat kipróbálhatták, kúszhattak, 

mászhattak, egyensúlyozhattak, és a légvárban 
tölthettek feledhetetlen perceket, míg szüleik a 
borkóstolónál jártak, vagy csak egy kellemeset 
beszélgettek ismerőseikkel. Az időjárás is a 
szervezők mellé állt, igazi indián nyár volt, s 
ennek köszönhetően az éjszakai bálban is a 
szabadban rophatták kifulladásig a táncot a 
szórakozni vágyók. 

Szluka Zsuzsanna 
 
 
 
 

 Éljen a súri szüret!!! 

 

 Érik a szőlő, hajlik a vessző... 

Pihennek a felvonulók..az ovisok műsora 
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ÚJ KÖNYVEK A 
TELEHÁZBAN!!! 

KÖTELEZŐ OLVASMÁNYOK, 
KÉPESSÉGFEJLESZTŐK, 
SZAKÁCSKÖNYVEK, REGÉNYEK, 
ISMERETTERJESZTŐ KÖNYVEK 
ÉRKEZTEK AKCIÓS ÁRON! 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

PAPÍRGYŰJTÉS 
Az iskolai szülői munkaközösség papírgyűjtést szervez az őszi szünet idején. Kérjük a 
település lakosságát, hogy a háztartásban összegyűlt papírhulladékkal, (szórólapokkal, 
színes újságokkal) az akció sikeréhez járuljanak hozzá! November első hetében a szülők 
utcánként összegyűjtik a papírt, annak elszállításáról gondoskodnak!  Köszönjük a 
segítséget!   
 
 

ÚJ HELYRE KÖLTÖZTÜNK!!!!! 
A HOBBY BARKÁCS BOLT A  

PETŐFI ÚT 53. SZ. ALATT  
VÁLTOZATLAN NYITVATARTÁSSAL RÉGI 
ÉS ÚJ ÁRUKÉSZLETTEL VÁRJA KEDVES  

VÁSÁRLÓIT!!! 

TANFOLYAMOK INDULNAK!!!! 
- Mezőgazdasági erő és munkagép kezelő (Pl. traktor) 

- Mezőgazdasági rakodógép kezelő (Pl. markoló) 
- Önjáró betakarítógép-kezelő (Pl. kombájn) 

  
Képzésben való részvétel feltételei: - Alapfokú iskolai végzettség 

                                                   - 17 betöltött életév 

                                                   - Egészségügyi alkalmasság 
  

- Fakitermelő 
- Motorfűrész kezelő 

  
Képzésben való részvétel feltételei: - Alapfokú iskolai végzettség 

                                                   - 21 betöltött életév 
                                                   - Egészségügyi alkalmasság 

  
 Részletekről érdeklődni:  

GÁL ISTVÁN – Falugazdász (Szerdai napokon 13:30-tól a Teleházban) 
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Kis falunk neve már ország szerte sok ember 
számára ismerősen csenghet. Nem csak a 
nevezetes tojásfánkkal kapcsolatban, vagy az 
augusztusban felavatott Életfánkról, hanem a 
médiában már többször feltűnt, a rekordjairól 
méltán híres Csima Pongrácról. Pongrác 
nagyra törő tervei 2007-ben kezdődtek, mikor 
elhatározta, hogy megdönti a félóra alatti 
dekázás rekordját, ami a Guiness rekordok 
könyve szerint 2215 labdaérintés volt. Úgy 
érezte, hogy ennél Ő többre is képes. Elkezdte 
a felkészülést a rekord megdöntésére. Az 
eseményre a súri műfüves pálya 
avatóünnepségén került sor. Pongrác fél óra 
alatt 4329 alkalommal ért a labdába, anélkül, 
hogy az a földre esett volna. Magyarországi 
rekordnak rögtön hitelesítették, de a vágya, 
hogy bekerüljön a Guiness rekordok könyvébe 
ezzel még nem sikerült. 2009-ben újabb 
tervvel állt elő, célja, hogy megdöntse a”fekve 
dekázás a leghosszabb ideig” világrekordját. A 
svéd Tomas Lundman tartotta a rekordot 10 
perc 4 mp-el, amelyet 2007. november 24-én, 
a göteborgi Nordstan bevásárlóközpontban 
teljesített. A rekord megdöntésére 2009. május 
2-án került sor a Művelődési házba. Pongrác a 
vártnál jobban teljesített, mindenki 
meglepetésére 62 perc 33 mp-ig tartotta a 
labdát a levegőbe. 2011 tavaszán újra indult a 
Csillag születik tehetségkutató műsor. Pongi 
elhatározta, hogy megpróbálkozik bejutni a 
műsorba. Megmutatja tehetségét a 
nagyközönségnek is. Válogatásokon átjutva 
bekerült élő adásba. Megtalálta a megfelelő 
helyet és időt arra, hogy megdöntse a fekve 
dekázás Guiness rekordját. Előadása nem a 
megszokott volt, nem énekelt, nem táncolt, 
hanem a labdával zsonglőrködött. 
Látványosságot nem nélkülözte produkciója, 
csak ahhoz, hogy megdöntse saját rekordját 
több mint egy órára volt szüksége. A mindenki 
által jól ismert Csillag születik zsűri nem tudta 
végig ülni a mutatványt, ezért egy kis időre 
kinyújtóztatták magukat. Eltelt a híres egy óra, 
már csak másodpercek kellettek ahhoz, hogy 
Pongi megdöntse a korábban már maga által 
felállított rekordot és egyszer csak vége lett. A  

 
kísérlet pedig sikerült! 62 perc 41 mp-el! 
Tovább jutni nem tudott a műsorban, de tervei 
között nem is szerepelt. Mindenki 
megköszönte neki, hogy a Csillag születik- ben 
döntötte meg a rekordot. Pongrác a CSISZ- 
ben kapta meg az oklevelet, melyben 
hivatalosan is elismerték a rekordját. 
Pongrácnak a rekordjai nem a rövidségükről 
híresek, de nem is ezért szeretjük őt. 
Mérhetetlen kitartás és akaraterő van benne, 
hogy elérje az általa kitűzött célt. A vágya, hogy 
a neve szerepelhessen a híres Guiness 
rekordok könyvébe, még mindig nem teljesült. 
Hosszú procedúra szükséges ahhoz, hogy a 
nagy könyvbe feltűnjön a neve. Igyekeztünk 
mindent megtenni ennek érdekében, reméljük, 
hogy az erőfeszítések nem voltak hiába valóak. 
2011 szeptemberében, előkészítve a „terepet” a 
Guiness rekordok hivatalos honlapján, 
Pongrác a Művelődési házban, ismét 
belevágott a rekordja megdöntésébe. Egy ilyen 
kihívás előtt mindennek passzolnia kell, 
testnek-, léleknek egyaránt. Az élet különös 
iróniája, vagy talán a nagy számok törvénye, de 
Pongrác a 46. percben elvesztette uralmát a 
labda felett és az a színpadról a nézők közé 
esett. Ezzel az eredményével ismételten 
megdöntötte a Guiness rekordot, amit Tomas 
Lundman állított fel, ám a saját rekordja alatt 
maradt ez az eredmény. A rekordot hitelesítő 
személy Sebestyén István azonban elmondta, 

hogy badarság lenne 
nem a legjobb 
eredményt elküldeni 
Angliába. Reméljük, 
hogy kis idő múlva 
Csima Pongrác nevét is 
olvashatjuk a mindenki 
által ismert „nagy 
könyvben”.  
Méltán lehetünk büszkék 
kis falunk hírességére, 
aki hihetetlen 

állhatatossággal, mérhetetlen erővel 
véghezvitte ezeket a mindenki által fejet hajtó 
eredményeket!  

 
Nyár közepén még kétséges volt szereplésünk a Megye III. osztályában. 
Kezdetben sok nehézséggel találta szembe magát csapatunk, kiforratlan, 
kezdő játékosok kezdték meg labdarúgó pályafutásukat nálunk. Idő kellett 

még összecsiszolódnak a régi és új játékosaink a pályán. Őszi szezon felénél járva csapatunk kezd 
felkapaszkodni a ranglétra közép mezőnyében. Gyenge kezdés után, jönnek az eredmények. Sok 
nehéz mérkőzés vár még focistáinkra, viszont egyre magabiztosak lesznek, az eredmények sem 
fognak elmaradni, és ami a legfontosabb: sose adják fel, kitartásuk minden bizonnyal a tavaszi 
idényben meghozza a gyümölcsét. 
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EVANGÉLIKUS ISTENTISZTELET 
2011. OKTÓBER 23. 09:00 

Szeretettel meghívjuk és várjuk Önt és kedves családját ünnepi istentiszteltünkre, amelyen hálát 
adunk Istennek templomunk idén elkészült külső felújítási munkálataiért. 

Október 23-án szólalnak meg a korábban a templom oldalára szerelt harangok is. 
Igét hirdeti: Szemerei János, a Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület püspöke. 

  Súri Evangélikus Gyülekezet 

 

EMLÉKEZÉS AZ OKTÓBERI FORRADALOMRA 
2011.OKTÓBER 23. 18:00  

A nemzeti ünnep olyan kitüntetett napot jelöl, amelyen egy ország vagy 
egy nép nemzeti összetartozását ünnepli. Október 23. az 1956-os szabadságharc 
kitörésének napja, mely 1991 óta nemzeti ünnepünk. Az általános iskola diákjai, 
pedagógusai erre a napra ünnepélyes megemlékezéssel készülnek, melyre 
szeretettel várják településünk lakosságát a Művelődési házba. 

Arany János Általános Iskola 
 

MÁRTON NAPI LIBA-BÁL  
2011.NOVEMBER 12. 

Az iskola szülői munkaközösség Márton –napi Libabált rendez november 12.-én 
szombaton 20:00 órai kezdettel. (A bál az eddigi Halloween bál helyett lesz 
megrendezve.) A zenét a METEOR zenekar szolgáltatja, a bál batyus jellegű lesz. 
Belépődíj 1.000.- Ft/ fő, mely magába foglal egy tombola szelvényt is!! Mindenkit 
szeretettel várunk!!! 

Iskolai Szülői Munkaközzösség 
 

ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS 
2011. NOVEMBER 27. DECEMBER 3. 11. 18. 

2011-ben is sor kerül a település adventi koszorújának felállítására, melyen 
advent minden vasárnapján ünnepélyes műsor keretében eggyel több gyertya 
fénye gyúl fel, jelezve a karácsony közeledtét.  A második gyertya 
hagyományainkhoz híven, a falukarácsonyi ünnepségen kerül meggyújtásra, a 
többi adventi napon településünk vallási felekezetei tartják meg ünnepváró 
műsorukat. 

Súr Község Önkormányzata    

 
FALUKARÁCSONY 

2011.DECEMBER 3. 
Vásári forgataggá változik december 3-án a Szabadság tér. Újra sült gesztenye és 
egyéb finomságok illata száll majd a levegőben, hisz ezen a napon tartjuk 
hagyományos falukarácsonyi programunkat! Télapó járkál a gyermekek között 
ajándékot osztogatva, a színpadon pedig meglepetésműsorok várják a gyermekeket 
és a szülőket egyaránt.  

Együtt Súrért Egyesület 
 
 
 
 

SÚRI TROMBITÁS: Készült számítógépen a Teleházban 
Szerkesztette: Lakner Anikó, Pavlitzkyné Miklós Enikő, Szluka Zsuzsanna, 

Nyomtatva: 100 példányban 2011.10.11. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Orsz%C3%A1g
http://hu.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9p

