
"...Bolond idő,  

esős-napos tavasz, 

kertben, gomblukban  

kis, színes virágok, 

az Április egy szerelmes 

kamasz,telisóhajtja 

széllel a világot..."  

    Köszöntünk minden tavaszt váró ol-

vasót, áprilisban a rügyfakadás hónap-

jában. Április a titkokkal, reményekkel 

teli hónap, mikor a lüktető természet a 

nagy robbanásra vár. Apró virágok bon-

togatják szirmaikat; a tulipán, a nárcisz, 

a jácint a tavasz illatával tölti meg a 

levegőt. Mi emberek óhatatlanul átvesz-

szük a természet megújulásra kész ener-

giáit, a testünk és a lelkünk is felfrissü-

lésre vágyik. Rosszul esik a szobában 

maradni, mikor odakint szikrázó napsü-

tésben madarak szédítő csivitelése hal-

latszik. S mi is vár ránk ebben a bolon-

dos hónapban? Sok kerti munka termé-

szetesen, udvarrendezés, húsvéti nagy-

takarítás…lehet, hogy lehangolóan 

hangzik!? De ne felejtkezzünk el arról, 

milyen öröm lesz „leszüretelni” mun-

kák gyümölcsét, hisz nincs is jobb a 

kertünkből frissen szedett zöldségfélék-

nél, a gyümölcsfánkról leszakajtott ter-

mésnél. Milyen jó lesz végigtekinteni a 

rendezett portán, beszívni a frissen nyírt 

fű illatát, gyönyörködni a muskátlikban, 

leanderekben, kerti virágokban. Áprilisban a 

lányok sem fognak elhervadni, és biztosan 

sikerül a fiúknak sok piros tojást sikerül ösz-

szegyűjteni. Erre lehet, sokan legyintenek, 

hogy már nem divat a locsolkodás. Az idő-

sebb hölgyek biztosan emlékeznek még azok-

ra az időkre, amikor még természetes volt 

őrizni ezt a hagyományt, és a lányok boldo-

gan számolgatták, hogy hány fiú locsolta meg 

őket. Talán unokáink már csak a történeteink-

ben fogják tudni, hogy "bezzeg az én időm-

ben" a fiúk még bizony locsolkodtak. Azért a 

lányok fessék csak azokat a tojásokat, a fiúk 

pedig ne restelljék meglocsolni őket, hisz 

valószínű titokban mindenki kedveli ezt a    

népszokást. 

Mindezek mellett reméljük, hogy Olvasóink 

örömüket lelik majd a Súri Trombitásban 

megjelenő cikkek olvasásában is, örömmel 

élik át újra visszatekintő rovatunk segítségé-

vel az elmúlt időszak eseményeit, ötleteink, 

tanácsaink segíti Önöknek a mindennapokat 

színesebbé tenni. További kellemes tavaszvá-

rást mindenkinek, és pihenés közben ne feled-

jék elővenni újságunk legfrissebb számát!  

Húsvét a keresztény világ egyik legszentebb ünnepe. Jézus feltámadását ün-

neplik mindenhol a templomokban. A húsvéti locsolkodás hagyományának is 

tulajdonítanak Bibliai eredetet: harmadnapon, a Krisztust sírjához érkező ta-

nítványokat egy angyal várta, aki ezt mondta a gyászolóknak: „Ne keressétek, 

mert feltámadott!" A sírt őrző katonák úgy próbálták lecsendesíteni a feltáma-

dás hírét vevő asszonyokat, hogy hideg vízzel lelocsolták őket. A másik erede-

te a húsvéti locsolásnak a víz tisztaságába, megújító erejébe vetett hit. Sokáig 

élt a hagyomány, hogy a lányokat a legények a kúthoz vonszolják, majd hideg 

vízzel, vödörből meglocsolják őket. Sok baj származott azonban e régi szokás-

ból, mert a lányok gyakran megfáztak, így az évek során megkopott ez a mód-

szer, és helyét átvette a kölnivizes locsolás mely egy, a mai napig fennmaradó  

hagyomány.  
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Kitűnő tempóban haladnak a munkálatok a rendezvénytéren. Elké-

szült a multifunkcionális aszfaltos sportpálya alapja, mely tenisze-

zésre, kispályás labdajátékokra egyaránt alkalmas lesz, valamint a 

téli időszakban vízzel feltöltve korcsolyázásra is lehetőséget tud 

nyújtani. Megtörtént a patakon átívelő híd elhelyezése, a szabadtéri 

színpad falazása, és a 

nézőtér területének ala-

pozása is folyamatban 

van. A világítás már 

működik, a sétányok, 

járdák szegélyezése is 

elkészült, s már meg-

történt a sétány térkö-

vezése, április végén pedig lehetőség lesz a parkosítás megkezdésére 

is. A kedvező időjárásnak köszönhetően jól haladnak a munkálatok, az 

előírt május végi elkészülési határidőnek a kivitelező szerint nincs 

akadálya. A 2014-es évi falunapon már birtokba veheti a község la-

kossága a településünk új „szórakoztató központját”. 

így fedezetet nyújt a készülék beszerzésére, melynek 

összege bruttó 390.000,- Ft. További járulékos költ-

ségként merül fel az elektródák cseréje használat után 

vagy 2 év elteltével, továbbá felülvizsgálat és akku-

mulátor csere. Ezeket a tételeket a jövőben az önkor-

mányzat az éves költségvetéseibe betervezi. A készü-

lék a polgármesteri hivatal épületében kerül elhelye-

zésre. 

             

 A hirtelen szívhalál Magyarországon vezető halálok, 

melynek a kamrafibrilláció áll a hátterében. Ez a szív-

izomzat kaotikus elektromos tevékenysége, mely a szív-

nek a mechanikai működését – a normális összehúzódá-

sát – teszi lehetetlenné. Legtöbbször szívbetegeket érint, 

azonban hirtelen szívhalál bárhol, bárkinél bekövetkez-

het. Sajnos a defibrillációra rendelkezésre álló idő korlá-

tozott. Minden egyes defibrilláció nélkül eltelt perccel 

csökken a beteg túlélési esélye. A mentő kiérkezéséig 

növeli a beteg túlélési esélyét az automata külső 

defibrillátor, melynek működése viszonylag gyorsan 

megtanulható. A készülékbe beépített biztonsági rendszer 

kizárja a véletlen vagy felesleges sokk leadását. Települé-

sünkön és annak közelében nem található automata 

defibrillátor készülék, az országos térkép szerint Tatán és 

Oroszlányban van legközelebb ilyen eszköz. Települé-

sünk képviselő testülete március 26-i ülésén úgy döntött, 

hogy támogatja a készülék beszerzését községünkbe a 

következők szerint: Berki Gáborné született Maczkó 

Margit végrendeletében úgy rendelkezett, hogy amennyi-

ben a hagyatékában szereplő budapesti ingatlan eladásra 

kerül, úgy a „vételár 20%-a Súr Község Önkormányzat 

részére juttatandó abból a célból, hogy az Önkormányzat 

azt szociális célra használja fel”. Döntésünkkel eleget 

teszünk Margit néni rendelkezésének, hiszen a tragédia 

pillanatában a készülék segítségére szoruló embertársunk 

és annak családja szociálisan rászorulónak minősíthető. 

A Katolikus Egyházközségtől kapott hagyatéki támogatás 

összegét önkormányzatunk külön letétként kezeli, amely 

Határidőre elkészül a Rendezvénytér-és Szabadidőpark 

Automata defibrillátor készülék beszerzése 
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A Katolikus Egyházközséget hagyatékban 

részesítőkért tartandó misealkalmak  

időpontjai:  

2014. március 16. (vasárnap) 8:00 óra 

Bustyaházi Beáta halálának 23. évfordulója 

2014. április 17. (Nagycsütörtök) 16:00 óra 

Berki Gáborné halálának 2. évfordulója 

2014. június 10. (kedd) 17:00 óra 

Berki Gáborné, született Matzkó Margit 

2014. július 20. (vasárnap) 8:00 óra 

Bustyaházi Beáta születésének 62. évfordulója 

2014. október 12. (vasárnap) 8:00 óra 

Berki Gáborné születésének 85. évfordulója  



Beruházások nélkül nincs fejlődés, 

ötletek nélkül nincsenek fejlesztések. 

Településünk a fejlesztések terén, 

igyekszik megragadni minden hazai 

és Uniós pályázati lehetőséget. Így 

történt ez akkor is, amikor kiírásra 

került az Új Széchenyi Terv támoga-

tási rendszerében, a Környezet és 

Energia Operatív Program (KEOP) 

konstrukciójában az épületenergeti-

kai fejlesztésekre kihasználható pá-

lyázati felhívás. A program feltételei 

elérhetővé tették községünk számá-

ra, hogy megoldja a Művelődési Ház 

és a Polgármesteri Hivatal hatéko-

nyabb energia felhasználását.   A 

pályázat beadásra került a 2013-as 

év végén, és legnagyobb örömünk-

re pozitív elbírálásban részesült. 

Így a KEOP pályázaton nyert 48 

M Ft támogatás felhasználásával  

önkormányzati önerő biztosítása 

nélkül, március hónapban megkez-

dődtek a művelődési ház felújítá-

sára és a Polgármesteri Hivatal 

épületének energetikai fejlesztése 

is a közbeszerzési eljárások. 

Mivel ezek a korszerűsítések mind 

anyagiakban, mind munka tekinte-

tében nagy volumenűek, ezért arra 

törekedik Önkormányzatunk, hogy 

ezekkel a fejlesztésekkel a telepü-

lésképen is javítani tudjon. Tehát 

például a Művelődési Ház eseté-

ben a munka ne „csak” egyszerű 

hungarocellezést, színezést, nyí-

lászárócserét foglaljon magába, 

hanem lehetőségeinkhez képest 

egy kis fantáziát is próbálunk a 

kivitelezésbe csempészni. Terveink 

szerint a régi épületszárnyon össze-

rendezve a földszinti portálokat, 

egy egységes építészeti kialakítást 

kapunk, s egy kis környezetrende-

zéssel egy modern XXI. századi 

épület képe rajzolódik ki a telepü-

lés lakói és községünk vendégei 

előtt. Időközben elkészültek a Pol-

gármesteri Hivatal látványtervei is, 

melyek szintén egy a településkép-

be illő nagyon szép épület képét 

tárják elénk. 

A Művelődési ház és a Polgármesteri Hivatal felújítása 

A pályázati forrásoktól függetlenül is igyekszünk szebbé 

és komfortosabbá tenni lakóhelyünket. Már régóta esedé-

kes volt az óvoda babakocsis megközelítésének megoldá-

sa. Erre került sor az idei év márciusában, mikor a köz-

munkaprogramban dolgozók segítségével elkészült az 

óvoda és a Polgármesteri Hivatal közötti terület térköve-

zése, babakocsi tároló kialakítása, mely fölé már csak az 

esőtől védő tető kialakítása szükséges. Így a babakocsival 

közlekedők számára az óvoda már kényelmesen megkö-

zelíthetővé vált. Új kerítés készült, egységes képet alkot-

va az orvosi rendelőt az oviudvartól elválasztó kerítéssel, 

melyre szintén felkerültek a festett kerítéslécek. Újrabe-

tonozták a munkások a Szabadság térről a Polgármesteri 

Hivatalba vezető lépcsőt, térköves járdát raktak az ovi és 

a hivatal közé, így a pince megközelítése során sem a 

füvet tiporják le az emberek. A parkoló felőli támfal va-

kolása és műgyantával történő bevonása is esztétikus lát-

vánnyal gazdagította a központ látványát, főleg, hogy a 

kerítés újrafestésére is sor került. Kérjük a lakosságot, 

becsüljék meg ezeket a fejlesztéseket is, hisz ezek célsze-

rű használatával, megóvásával évekig nem lenne szükség 

újabb javításokra! 

 

Szépül a Szabadság tér 
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A parkoló környezete is esztétikusabbá vált 

Az óvoda babakocsival is kiválóan megközelíthető 



Szeptember 28.-án az őszi munkálatok méltó lezárásaként nagyszabású szüreti mulatság részesei le-

hettünk.  A menet hangos kurjongatások közepette járta be a falut, a Rédei mazsorettek pedig minden 

megállónál pörgették pálcájukat és a kedélyeket. A pihenőknél a nemzetiszín szalaggal átfont kalácso-

kért cserébe étellel-itallal kínálták a vendéglátók a felvonulókat. A Szabadság téren a helyi gazdák borai 

sorakoztak a kancsókban, s mindenki kedvére kóstolgathatott. A délutáni programokat az óvodások 

kezdték kedves műsorukkal, majd a második osztályosok előadását élvezhették a nézők. A Kaiser 

Kapelle együttes már rendszeres vendége a szüreti felvonulásunknak, most is sikerült megalapozniuk a 

délután hangulatát. A programok egyik fénypontjaként került sor a Nemzeti Vágtán településünket képvi-

selő csapat köszöntésére. A falu lakossága nevében átadott gravírozott emlékplakettel fejeztük ki hálán-

kat és szeretetünket Deres gazdájának, zsokéjának és a csapatvezetőnek egyaránt. Addigra már meg-

telt a tér, a kisebbek lovagoltak, szekerekkel sétakocsikáztak a faluban. Sztárfellépőink a Magic of music 

műsora alatt pedig együtt tapsolt és énekelt a falu apraja-nagyja. A bátrabbak vígan ropták, s példájukon 

felbuzdulva egyre többen csatlakoztak hozzájuk. A nap utcabállal, igazi mulatós zenével zárult.   

Már hagyománnyá vált településünkön, hogy évente egy alkalommal összejövünk azért, hogy kifejezzük 

hálánkat, tiszteletünket, megbecsülésünket és szeretetünket azok iránt, akik hosszú, munkában eltöltött 

évek után köztünk töltik megérdemelt nyugdíjas éveiket. Az Idősek napja alkalmából köszöntöttük 

„ezüsthajú, aranyszívű vendégeinket” egy jó hangulatú vasárnap délutáni programmal. Ez a  nap az idős 

emberekről, az ő tiszteletükről szól. Tiszteletünk magában foglalja elfogadásukat, támogatásukat, szere-

tetüket és annak kifejezését, hogy társadalmunknak ők is hasznos tajgai, és mindannyiunknak nagy 

szükségünk van rájuk, mindarra az élettapasztalatra,  a higgadt bölcsességre, amivel csakis ők rendel-

keznek, és a türelemre, elfogadásra, ahogy tanítanak, nevelnek bennünket. Sütő András gondolatát 

idézve: „Önmagát becsüli meg minden nemzedék azáltal, 

hogy tudomásul veszi: a világ nem vele kezdődött.” A mi vilá-

gunk apáink, nagyapáink életével, munkásságával kezdődött. 

Ők építették számunkra azt a jelent, amelyben a mi generáci-

ónk egy újabb nemzedék jövőjét alapozhatja meg. Mindennapi 

munkánkhoz az elődök példáiból meríthetünk erőt hitet és bá-

torságot.   

„Száguldva vágtat, rohan az idő,  

 Sorra váltják egymást föl a hetek,  

 Minden nyár gyorsabb, mint az előző,     

 Az időnek nem mondhatsz „állj meg”-et…” 

Visszatekintő 2013…. 
A Súri Trombitás előző száma 2013. szeptemberében jelent meg. Következő rövid 

híreinkben  visszatekintünk a 2013-as év eseményeire... 
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Adventi várakozás, Télapó ünnepségek, Falukarácsony, óvodai-

iskolai karácsonyi csodák, Mikulás és Szilveszteri bál – felsorolni is elég tele-

pülésünk decemberi programjait.  

Advent a Karácsony kapuja, a várakozás ideje, mindemellett a kereszténység 

egyik legnagyobb ünnepe, mely a Megváltó eljöveteléig tartó várakozás idő-

szakát jelöli. Ettől a naptól kezdve hivatalosan is megkezdődik a karácsonyi 

csodavárás ideje, és egyidejűleg az ünneppel együtt járó forgatag is kezdetét 

veszi. Így volt ez Súron is.  

Immár hatodik éve, hogy településün-

kön elkészült a falu adventi koszorúja, melyen minden adventi vasárnap 

eggyel több gyertya fénye mutatta a karácsony közeledtét. December 1-én, 

vasárnap este 6 órakor az evangélikus templom harangjátéka a Mennyből 

az angyal dallamát kezdte játszani, és felekezeti hovatartozás nélkül egy 

emberként állta körbe a falu népe az adventi koszorút. A gyertyagyújtások a 

helyi felekezetek jóvoltából vasárnaponként egy nagycsaláddá kovácsolták 

össze a lakosságot.  

Természetesen a gyerekek kedvence a Télapó bácsi is ellátogatott idén az 

óvodába, iskolába egyaránt, sőt este otthonukban is felkereste a legjobba-

kat, megtöltötte a kifényesített csizmácskákat. Virgács helyett csupa finom-

sággal kedveskedett a falu lurkóinak, Épphogy elillant a Télapó varázsa, 

már a Falukarácsonyon ünnepelhetett a falu népe. A MTV stábja reklámarc-

fotózásra várt időset-fiatalt, hogy reklámblokkok között súri arcok mosolyog-

hassanak a csatorna nézőire. Újra járt a Mikulásvonat, műsort adtak az óvo-

dások, iskolások és a meglepetés sem maradt el. A Don Bosco Egyesület 

legkisebb labdarúgóinak, az utánpótláscsapatnak hagyott itt a Mikulás egy 

nagyon értékes csomagot, mely a település lakosainak adományából való-

sulhatott meg: minden kis focista egy igazi mezt kapott, melyben már büsz-

kén képviselhetik településünket a rangadókon. Szintén a falukarácsonyi 

ünnepség keretében került sor az önkormányzati kitüntetések, díjak átadá-

sára is. Az este folyamán jó hangulatú bálban rophatták a táncot azok, kik 

még nem merültek ki teljesen. 

Eközben az iskolások, óvodások izgatottan készülnek a karácsonyra, és 

nem csak kapni, adni is szerettek volna. Mindkét intézmény gyermekei, pe-

dagógusai kedves műsorral tették az ünnepet emlékezetessé.  

A 2013-as év méltó lezárásához sem kellett messze utazni: a szórakozni 

vágyók Szilveszteri Retro party-n búcsúztatták az Óévet! 

 

 

A helyi vöröskereszt szervezésében 2013.12.12-én került sor a súri önkéntes véradók ünneplésére és a többszö-

rös véradók köszöntésére. A Véradók Napja különleges ünnep. Az emberség, az emberi szolidaritás és a felebaráti 

szeretet ünnepe. A véradás nagyszerűsége az önzetlenségben és a szolidaritásban rejlik, abban, hogy erre a vérre 

bármikor bárkinek szüksége lehet, és ez egyben bármikor és bárkinek az életét jelentheti! 

A Véradók Napja alkalmából jutalomban részesültek településünk véradói közül: 

70-szeres véradásáért: Ihász József 

60-szoros véradásért: Szkok Zoltán és Kuglics Imre 

40-szeres véradásért: Hegedüs Tibor 

30-szoros véradásért: Hullám Zoltánné és Geszterédi Sándor 

25-szörös véradásért: Janás Ferencné; Gadnai András; Geszler József; Mészáros László 

20-szoros véradóink: Szukács Lászlóné; Menyhárt László; Takács Norbert; Molnár István; 

10-szeres véradóink: Németh Éva; Beke Ferencné; Vinczei Szilvia; Pék László; Tamási László; ifj. Sógorka Miklós 

Köszönjük mindenkinek az önzetlen segítséget és jó egészséget kívánunk mindannyijuknak!  
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„Olyan jó néha angyalt lesni 

s angyalt lesve a csillagok közt 

Isten szekerét megkeresni. 

Ünneplőben elébe menni, 

mesék tavában megferedni 

s mesék tavában mélyen, 

mélyen 

ezt a világot elfeledni. „ 



2014.02.05-én állampolgársági es-

kütételre került sor településünkön. 

Ez a nem mindennapi esemény, 

azért is különleges, mert nem visz-

szahonosításról van szó, hanem egy 

amerikai állampolgár döntött úgy, 

hogy magyar szeretne lenni. 

Diószeghy Alice Ann már évek óta itt 

él közöttünk, Szőlőhegyen van háza, 

és ahogy ő fogalmazott, „ahol a há-

zam ott a hazám”. Ez a nap ünnep-

nap volt, nem csak az esküt tevő 

számára, hanem minden magyar 

állampolgár számára. Az érzés, 

hogy egy más ország állampolgára 

magyar kíván lenni, s érzelmein, a 

nemzettudaton túl még jogi köteléket 

is szeretne létesíteni országunkkal, 

ez legalább akkora büszkeséggel tölt 

el bennünket, mint az eskü tevőjét. 

Hivatalos történelemkönyveink hiá-

ba hirdetik mindmáig, hogy a ma-

gyarrá váláshoz mindig is elegendő 

volt a magyar nyelv tudása, az általa 

való kommunikáció! Őseink aligha-

nem bölcsebbnek bizonyultak, hi-

szen, élükön Széchenyi Istvánnal, 

tudták, nyelvünk tudásával még 

nem lesz valaki automatikusan ma-

gyarrá, mivel: "a szólás még koránt-

sem érzés, a nyelvnek pergése ko-

rántsem dobogása még a szívnek, 

és ekképp a magyarul beszélő ko-

rántsem magyar még". Inkább ma-

gyar az, aki felvállalja a magyarság 

múltját, jelenét, jövőjét, nem ítéli azt 

meg, hanem legjobb tudása szerint 

részt vesz benne, s nem utolsó sor-

ban, büszke arra, hogy magyar! 

Diószeghy Alice egy régen kezdő-

dött hosszú közigazgatási eljárás 

utolsó állomásához érkezett el ezen 

a szerdai napon, mikor az állampol-

gársági fogadalom tétel után kezé-

be vehette a honosítási okiratot. Ez 

az okirat számára nem pusztán egy 

papírdarab, hanem annál sokkal 

több: immár nemcsak szívben és 

lélekben vallhatja magát magyar-

nak, hanem hivatalos dokumentum-

mal is igazolhatja, hogy nemzetünk 

része, teljes jogú magyar állampol-

gár! 

Ezúton is köszöntjük településünk 
új magyar állampolgárát, és kíván-

juk neki, hogy Magyarország és 
benne ez a kis falu Súr ,otthona és 

hazája is legyen egyben!  

A 2014-es év eseményeiről 
Bár még csak április közepe felé járunk, elmondhatjuk, hogy mozgalmas három hónap áll 

mögöttünk. Igaz, hogy a téli örömöknek nem hódolhattunk az idei évben, de azért nem 

maradt program nélkül településünk lakossága:  

Településünk címere „életre kelt” a WestEnd City Centerben rendezett Országos Címerkiállításon, ahol 

a megyéket képviselő címerek között fellelhetik a látogatók Súr címerét is. A jelképünk mellett a látoga-

tók megismerkedhetnek annak történelmi üzenetével, illetve településünk történetével is. A tárlathoz 

számos kísérő rendezvény - például címerfelismerő játék, rendhagyó történelemóra, tematikus baran-

golás, illetve jótékony célú címerszépségverseny - kapcsolódik majd, s a kiállító települések részt vehet-

nek a WestEnd idei tematikus programjain is, ahol bemutathatják látványosságaikat, turisztikai vonzere-

jüket, sportéletüket, vagy akár egy-egy helyi jellegzetességet is.  

Hazánk egyik legforgalmasabb bevásárlóközpontjában a az év 

folyamán folyamatosan látogatható lesz a tárlat, ahol a kíván-

csiskodók a címerek mellett elhelyezett QR kódokat 

okostelefonjukkal leolvasva, minden lényeges információ meg-

tudhatnak az adott településről, annak múltjától a jelenéig, ter-

mészeti kincseiről, turisztikai látványosságairól, programjairól. 
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„ Azért vagyunk a  

világon, hogy valahol  

otthon legyünk benne!”  

(Tamási Áron) 



 

Mozgalmas februárban volt része településünknek, s elmondható, hogy a legkisebbektől a legidősebbe-

kig mindenki találthatott magának való programot a hónap folyamán. Farsangi bálok, téltemetés… 

szinte minden hétvégére jutott rendezvény.   

A mulatságokat a Diákönkormányzat által rendezett farsangi bál 

nyitotta február 8-án, ahol nemcsak a diákok, hanem a jövőbeli 

tanulók is kellemesen szórakoztak.  A kisebbek nagy izgalom-

mal, titkolózással készültek a bálra, ahol az alsó tagozatosok 

többnyire mesefigurákat választottak jelmezül, de megjelentek az 

aktuális sorozatok szereplői is.  A harmadik, ötödik és a hatodik 

osztályosok egy-egy humoros jelenetet adtak elő. Az egyéni jel-

mezesek versenyét a strucc nyerte, míg a csoportos fellépések 

közül a zsűri a Súri csillag születik című produkciót tartotta leg-

jobbnak. A jelmezverseny díjait a Szülői Közösség ajánlotta fel. 

A délutáni programot arcfestés, táncverseny, székfoglaló, 

limbóverseny és tombolasorsolás gazdagította. A büfé egész dé-

lután üzemelt, köszönve a szülőknek, akik finomabbnál-finomabb 

süteményekkel gazdagították annak kínálatát.  

Még ki sem hűlt az iskolások után a Művelődési ház, mikor a fel-

nőttek tölthettek el egy estét fergeteges hangulatban a farsangi 

báljukon. Nagy Zoltán talpalávalói mindenkit megmozgattak, a 

szünetben pedig tombolán sorsolták ki a felajánlott ajándékokat. 

S, hogy a mókából nem lehet sosem kinőni, ezt bizonyította, 

hogy jobbnál-jobb jelmezek vonultak fel a zsűri előtt, melyeket 

tortával jutalmaztak a szervezők. 

A  hagyományokhoz híven, óvodánkban is megrendezték a far-

sangi mulatságot, ahol szinte minden kisgyerek jelmezbe öltözött 

az óvónénik nagy örömére, akik megörvendeztették azzal a gye-

rekeket, hogy most ők is maskarákba bújtak. Az egész délelőtt 

versenyekkel, ügyességi játékokkal, tánccal és nótázással telt. A 

kedves szülőknek köszönhetően pedig a gyerekek, jót falatoz-

hattak a süteményekből, gyümölcsökből, rágcsálnivalókból! 

Miután minden korosztály kitáncolta magát, igencsak elérkezett 

a február vége, és nagyon vártuk a tavaszt. Hogy hamarabb 

megjöjjön, hagyományainkhoz híven eltemettük a telet és febru-

ár 28-án zajos fáklyás menettel vittük a kisze bábot a Kokas ta-

nyára, hogy a rátűzött rossz dolgokat jelképező cédulákkal 

együtt máglyára vessük és a tűz martalékává váljon. Az idei év-

ben egy kis meglepetést is csempészet az Önkormányzat a ha-

gyományos programhoz. Nemcsak hurka-kolbász, tea és forralt 

bor várta a felvonulókat, hanem a Hestia tűzzsonglőr csoport 

műsorán is elámulhattak a nézők. A pörgős-tüzes produkciót kö-

vetően, felgyulladt a máglya lángja, s annak elhamvadásáig jó 

hangulatú beszélgetések közepette zavartuk el a községünkről a 

februárt, s a telet. Köszöntünk március, köszöntünk tavasz! 
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A programokon készült fotókat megtekinthetik településünk facebook oldalán és honlapunkon a  

képgalériák menüpont alatt. A videofelvételek honlapunkon a Súr Tv ikonra kattintva láthatók. 



Emlékezés az 1848-as forradalom hőseire 

 
Az 1848/49-es forradalomra és szabadságharcra ebben az 

évben is együtt emlékezett az iskola a falu lakóival. Az idei 

műsort a 2. osztályosok és néhány hatodikos tanuló adta elő. 

A tavaszt idéző tánccal kezdődött az emlékezés, majd versek, 

prózai részletek és versidézetek hangzottak el. A műsort ké-

pek és zenei betétek gazdagították. Molnár István ünnepi be-

széde zárta a megemlékezést. Örömmel tapasztaltuk, hogy 

iskolánk műsora egyre több érdeklődőt vonz.  

Településünkön négy nyelvi képzés (2 

német kezdő, 1 angol kezdő és 1 hala-

dó csoport), egy informatikai alapfokú 

képzés igénybevételére nyílt lehetőség 

a program keretein belül. Nagy lehető-

ség volt ez a lakosság számára, hisz 

hátrányos helyzetű település lakosa-

ként, csupán 2 % önerő megfizetésére 

volt szükség ahhoz, hogy a résztvevők 

több évtized után újra iskolapadba 

üljenek, ismerkedjenek a nyelvekkel, a 

számítógép, internet világával, vagy 

éppen felfrissíthessék, bővíthessék 

tudásukat. A TÁMOP 2.1.2. projekt 

során településünkön 12 fő, többségé-

A TÁMOP 2.1.2. projekt alapvető 

célja a felnőtt lakosság gazdasági ver-

senyképességének növelése, valamint 

munkaerő-piaci, elhelyezkedési esé-

lyeinek növelése. A munkaerőpiacra 

jutni korszerű ismeretek birtokában 

lehet, és azok fejlesztése segít abban, 

hogy meg is lehessen tartani a munka-

helyeket. Ehhez korunk megköveteli, 

hogy digitális ismeretekkel és idegen 

nyelvi tudással is rendelkezzenek a 

munkavállalók. A projekt ennek érde-

kében célul tűzte ki a digitális ismere-

tekkel és nyelvi kompetenciákkal ren-

delkező lakosság számának növelését. 

ben 45 év feletti személy ismerhette 

meg a számítógép kezelését, használa-

tát, s mint a visszajelzésekből kiderült, 

a mai napig egyre bátrabban fedezik 

fel az informatika világát. Az idegen 

nyelv elsajátítását kezdőként 36 fő 

tűzte ki célul a program keretében, 

már meglévő tudásának felfrissítése 

pedig 12 főnek sikerült. A programot 

településünkön is eTanácsadók koor-

dinálták, Kadlecsik Gyöngyi, 

Pavlitzkyné Miklós Enikő és Szluka 

Zsuzsanna dolgozott azon, hogy minél 

több ember a képzésbe jusson, és an-

nak végeztével sikeres vizsgát tegyen. 

TÁMOP 2.1.2/12-1. „Idegen nyelvi és informatikai kompetenciák fejlesztése”  

tunk, amely során a munkabér és az 

azt terhelő szociális hozzájárulási adó 

is 100%-ban támogatásra kerül a 

TÁMOP-program keretein belül.  Ezú-

ton kérjük a lakosságot, hogy szokat-

lan események, vagy gyanús esetek, 

személyek észlelésekor értesítsék őket, 

előzzük meg közösen a rongálások, 

házalások, betörések okozta kellemet-

lenségeket. Ne feledjék a csalók, be-

surranók elsődleges célpontjai az 

egyedülállók, az idősek! Ők a legki-

szolgáltatottabbak, sajnos a 

legjóhiszeműbbek is!  Kérünk minden-

kit, soha ne engedjenek be ismeretle-

neket portájukra, ne bízzanak meg 

idegenekben! A közszolgáltatók em-

berei mindig igazolvánnyal rendel-

keznek, melyet fel is mutatnak – ne 

szégyelljék elkérni tőlük!!A kellemet-

lenségek megelőzése érdekében pedig 

értesítsék a településőröket, kiknek 

elérhetőségük a következő: 

 

 Beke Ferenc:  

30/217-3850 

   Horváth István:  

20/252-1946 

A TÁMOP program keretében lehe-

tősége nyílt önkormányzatunknak 

megváltozott munkaképességű mun-

kavállalók foglalkoztatására. Így tele-

pülésünk közbiztonságának növelése 

érdekében 2 fő településőr kezdte 

meg munkáját Súron. Foglalkoztatá-

suk elősegítésére 100%-os bérkölt-

ség-támogatást kap önkormányza-

Újra településőrök foglalkoztatására nyílt lehetőség 
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„Reménytelen időben, márciusi esőben,  

Zenebona támadt Pesten,  

Magyarország szívében” 



Megszülettünk... 

Nádudvari János és Simon Ilona gyermeke: Nádudvari Flóra 

Király Ferenc és Gulás Éva gyermeke: Király Fruzsina 

Pék Győző és Zsemberi Mónika gyermeke: Pék Győző 

Járóka András és Markovics Henrietta gyermeke: Járóka Szonja 

Sógorka Miklós és Gansperger Ildikó gyermeke: Sógorka Szofi 

Sulák István és Kortki Veronika gyermeke: Sulák Viktória 

Krotki Ferenc és Nagy Anita gyermeke: Krotki Áron 

Nyári László és Kövesi Georgina gyermeke: Nyári Mátyás 

Házasságot kötöttek:      Varga Richárd és Marencsák Bernadett 

Fojtyik Gábor és Borszuk Brigitta 

Strádl László és Zsédely Kitti 

 

Fájó szívvel kísértük őket utolsó útjukra: 

 

Március 24-én településünkre látogatott a Komá-

rom-Esztergom Megyei Labdarúgó Szövetség 

Igazgatója, Khéner László úr kíséretében 

Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képvi-

selő asszony és Popovics György úr, a Komárom-

Esztergom megyei közgyűlés elnöke. Látogatásuk 

célja sportfelszerelések (mezek, nadrágok és lab-

dák) átadása volt a Bozsik utánpótlás programban 

szereplő súri focista palánták számára. Az ajándé-

kok átadását követően a gyerekek sportélmény 

beszámolója következett, majd kellemes beszélge-

tést folytattak vezetőinkkel.  

Anyakönyvi híreink  
Mivel szeptemberi számunkban nem szerepeltek az anyakönyvi hírek, így a 2013-as év elejétől jelentetjük meg településünk anyakönyvi híreit. 

Sportfelszerelést kaptak az utánpótlás focisták 
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„Kié vagy? Kié vagy édesanyád karján, kicsi 

gyermek, mindnyájunk szemefénye, boldog szülők 

beteljesült reménye? Enyém! - mosolyog rád édes-

anyád, amikor szívére ölel.  Enyém! - simogat meg 

édesapád, amikor magasba emel.  

Miénk! - mondjuk mi mind, kik velük együtt örü-

lünk neked, s féltve vigyázzuk harmatéleted.”  

Horváth János 

Kónya László Istvánné 

Svehlik István 

Horváth János 

Nyári Csaba 

Lanczerdorfer Józsefné 

Sági István 

Sípos Ferencné 

Sárközi Gyula Árpád 

Benis Ferenc 

Tóth László 

Kovács Lászlóné 

Magyarosi Mártonné 

Fojtyik János 

Sztanó Pál 

Borszuk Józsefné 

Borszuk István 

Benis Vendel 

“Öregedjünk meg együtt, a sors bármit is rendel. Így állunk elébe mi, ketten, egy szerelemmel.“ 

http://www.sur.hu/index.php/hirek/122-sportfelszereles-utanpotlas-focista


20 éve történt ...1994 
20 évvel ezelőtti újsághíreket lapozva bukkantunk a következő hírekre: 

 1994-ben költözött és kezdett el dolgozni Súron Lévai Lóránt állatorvos, derült ki egy januári cikkből, mely sze-

rint mind a termelőszövetkezetek, mind a magángazdák állatainak ellátása is az ő feladata volt.  

 Áprilisban a labdarúgó pálya mellet szalonnasütők készültek és fedett kiülő ”Tőlünk – Mindenkinek”- vagyis a 

súri fiatalok ajándékaként a falunak. Két fő szervező Fikner József  és Kusicza Antal nyilatkozott akkor az újság-

nak a fiatalok munkájáról. Az átadásra bográcsozással került sor, melyet a súri Horgászegyesület támogatott. Dé-

lután barátságos labdarúgó mérkőzést vívtak a fiatalok és a helyi pedagógusok. 

 1994 júliusában elvégezte az önkormányzat a középületek nyári felújítását is: Takács Jó-

zsef, Szekeres István és Truszek István az Árpád utcai támfal megerősítésén dolgozott, 

Somogyi József, Megyesi József az iskolában festettek, míg Sárközi Gyula a radiátorok 

állapotát ellenőrizte. Somogyi Ferenc és Mrázik Vince elkészítette a település padjait a 

kultúrházból kiselejtezett 100 szék fémvázából. Az önkormányzat ebben az évben 12 köz-

hasznú munkást foglalkoztatott, akik a szakemberek munkáit segítették.  

 Súrról a bányászat fénykorában több mint 250 bányász járt Balinkára műszakra. Az ő 

munkájukra emlékezve kapta 2014-ben Súr község a Művelődési ház elé elhelyezett csillét 

ajándékba.  

 Sógorka István diákunk aranyérmet nyert a közlekedés-biztonsági verseny országos döntő-

jén, és pályázat keretében komáromi strandra hordhatták úszásoktatásra autóbusszal.  

 2004-ben kiépítésre került a kábeltelevíziós hálózat az önkormányzat és a tele-

pülés lakossága közötti kommunikáció elősegítésének érdekében, és átadták a 

stúdió helyiségét is. 

 Tárgyalások folytak a csatornázás elkezdéséről, és a gáz bevezetéséről is, a 

földes utak aszfalttal történő burkolásáról. 

 Sulyok Kálmán újságíró 1994 október 24-i cikkében hízelgően ír községünk-

ről: „…aki szép lányokat és asszonyokat akar látni, jól teszi, ha Súr községet 

nem kerüli el… s bizonyára a jó levegő teszi, hogy itt még mindig megőrzött a 

falusi nyugalom.”  A helyi iskoláról szóló cikk bevezetője után megtudjuk,  hogy ebben a tanévben 149 diák tanult 

az iskola falai között. A magyar nyelv mellett ekkor már két éve tanította Danka Istvánné tanárnő a német nyelv 

ismeretére, és Kedves Mariann tanárnő az angol nyelv rejtelmeire a gyerekeket.  

 Ebben a hónapban vidám szüreti bálra is sor került, melyet a fiatalok, a helyi ifjúsági klub tagjai  szerveztek 

Fikner József és Sógorka Miklós vezetésével. 

 1994 novemberében „Őszikékkel Súron” címmel 

jelent meg cikk, melyből kiderült, hogy abban az év-

ben Csapó Mihályné Maris néni volt a település leg-

idősebb asszonya: „Aprócska madárcsontú asszony 

Mariska néni. Mariska néni két dolgos kezét össze-

csukva mellettem üldögélt. Vastag szemüvegén át 

derűsen szemléli a többieket, egy-egy megjegyzést 

enged el, aztán az ugyancsak mellette ülő menye köti 

le a figyelmét, aki gondos , szerető szóval érdeklődik 

nem fáradt-e, jól ül-e” . A legidősebb férfi 1994-ben 

Kulisek Ferenc volt, akit otthonában köszöntött Re-

ményi Imre polgármester úr. „Gyenge vagyok már, annak örülök, hogy hogy itt vannak körülöttem az enyémek, ez 

bearanyozza a napjaimat!”- idézte Ádám Éva újságíróasszony a szavait. 

Tudta, hogy 1994-ben 260 telefon-előfizető volt a településünkön, és az akkori 

világszínvonalúnak számító rendszerre a település lakosságának 60 %-a fizetett elő? 
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A Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia és a turizmus területi fejlesztése fő célként 

az életminőség javítását jelöli meg. Ebben a munkában az önkormányzatok szerepe 

és feladatai is jelentősen nőttek, hiszen a turizmussal kapcsolatos céltudatos fejlesz-

tések hosszú távon több turistát, több bevételt jelentenek. 

Egyesületünk már megalakulásakor azt a célt tűzte ki, hogy a Gaja-patak és a Bakonyalja térségét egyként kezelve, 

az önkormányzatokkal, helyi civil szervezetekkel és a turizmus szereplőivel együttműködve a turizmus területén 

desztinációfejlesztést hajt végre, azaz, közösen piacra visszük azokat a turisztikai élményeket, melynek hatására a 

hozzánk látogató turisták száma nő. Az aktív turizmus fogalomkörébe tartozó programok – többek között a termé-

szetjárás, a kerékpáros turizmus, a vízi turizmus, a lovas turizmus – fejlesztésén túl a táboroztatás és a turizmushoz 

kapcsolódó rendezvények szervezése és lebonyolítása tartozik még egyesületünk profiljába. 

2013-ban az Országos Túrakerékpáros Találkozó programjának kiemelt eseménye volt Súr meglátogatása, ahol 

megismerkedhettek a település látnivalóival, és élvezhették a Kokas Tanya vendégszeretetét. A résztvevők élmé-

nyekkel gazdagabban, Súr jó hírnevével a tarsolyukban tekertek vissza a táborba. 

Miben tud segíteni, együttműködni egyesületünk? 

 Marketing: A gajavolgy.hu honlap már évek óta kiemelten fontos reklám lehetőségként szolgál a Gaja patak 

környéki települések vállalkozóinak. Hasonló tervek a Bakonyalja térségére is kidolgozásra kerültek. 

 Tanácsadás: Elsősorban a mai modern offline (szórólapok, kiadványok) és online (Interneten való megjele-

nés, közösségi média – pl.: Facebook) marketing eszközök helyes használata, és pályázatokkal kapcsolatos 

tanácsadás. 

 Hálózat: Összefogás, szervezett formában történő fellépés fórumokon, tagjainknak támogatása, oktatása. 

 Életmód: Kerékpáros és Fitness szakosztályaink célja megkedveltetni a rendszeres testmozgást, szervezett 

kereteken belül rendszeresen, tömegsport szinten induljanak kerékpáros túrák, Fitness programok egyesüle-

tünk szervezésében.  

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban segítségre szorulna, keressen minket! 

Bemutatkozik a Gaja-völgy Egyesület 

Fedezze fel településünket az interneten is! 
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Gaja-völgy Egyesület 

Tel.: +36 (20) 534-70-76 

E-mail: info@gajavolgy.hu 

Web: www.gajavolgy.hu 

 
 

Szeretnénk Önöknek beszámolni azokról az Internet nyújtotta lehetőségekről, melyeket azzal a szándékkal hoztunk 

létre, hogy bemutassuk községünket, annak társadalmi életét, értékeinket, megkönnyítsük településünk lakói és min-

den érdeklődő számára a tájékozódást, a fontos információk követését.  Tavaly év végén újult meg településünk hon-

lapja, mely a www.sur.hu weboldalon érhető el.  A honlap betekintést nyújt az Önkormányzat munkájába, hasznos 

információkat találhatnak rajta a helyi vállalkozásokról, közérdekű szolgáltatókról, egészségügyi és oktatási intéz-

ményeinkről egyaránt. Ezek mellett nagy hangsúlyt fektettünk a honlap szerkesztésénél településünk és környéke 

látnivalóinak bemutatására. Híreink között a község kulturális életének eseményei, felhívások és közérdekű hirdet-

mények folyamatosan frissülnek. Honlapunk mellett több százan látogatják már településünk facebook oldalát is 

(https://www.facebook.com/surkozsegonkormanyzata), ahol fotókkal tarkított beszámolókat láthatnak napi szinten a 

községünkben zajló eseményekről.  Reményeink szerint a portálok nyújtotta lehetőségek, hasznos tartalmak, a bővü-

lő elektronikus szolgáltatások megfelelnek a kor elvárásainak, és a továbbiakban is törekszünk színvonalas, korszerű 

szolgáltatást nyújtani ezen a területen is. Minden érdeklődőt arra bátorítunk, virtuálisan is vegyen részt településünk 

életében, és véleményével segítse munkánkat!  

http://www.gajavolgy.hu
http://www.sur.hu
https://www.facebook.com/surkozsegonkormanyzata


Tavasszal ismét megjelennek azok a dolgok körülöttünk, 

amelyeket télen nélkülöznünk kellett. Kisüt a nap, felmele-

gedik a természet, megjelennek az énekes madarak, kizöl-
dellnek a fák. Tegyünk azért, hogy mi is a részesévé váljunk 

a megújulásnak! 
A tél során elfogyasztott rengeteg fehérje, nehéz étel, kevés 

mozgás kedvez a méreganyagok felhalmozódásának. Ilyen-

kor elnehezedünk, egyre több élénkítő szert kívánunk, rosz-

szabbul alszunk, szellemileg és fizikailag lelassulunk. 

Ilyenkor testünknek jó segítséget ad, ha néhány napig gyü-

mölcs- és zöldségleveken élünk, amit kevés teljes kiőrlésű 

rozskenyérrel vagy főtt barna rizzsel egészítünk ki. Fo-

gyaszthatunk mellé tisztító gyógyteákat, mint a csipkebo-

gyó, csalán, citromfű. Ám a napi 2-3 liter víz fogyasztása 

nélkülözhetetlen a "nagy takarításnál". S ami nagyon fon-

tos: mindennap mozogjunk legalább fél órát a friss levegőn, 

és aludjunk eleget! 

A test mellett a lelkünknek is nagy szüksége van a lenyug-

vásra.  Legjobb, ha böjtünk idejére kikapcsoljuk a híreket, 

felzaklató műsorokat, újságokat és csökkentjük az 

facebookon eltöltött időt. A lélek megtisztulásának 5 fontos 

alaplépése a következő: 

 1. Akard a változást! 

A párkapcsolatod ideális, a családi életed szuper, a munka-

helyed maga a csúcs, személyes fejlődésed már-már szédítő 

magasságokba emel? Akkor csak folytasd, amit eddig tet-

tél. Ha azonban elégedetlen vagy a jelenlegi életed bármely 

területével, akkor javíts rajta! Akard azt, hogy megváltoz-

zon az életed! 

2.Tedd le a terheket! 

Ahogyan a természet is megkönnyebbül ilyenkor, tegyél le 

te is minden olyan terhet, amelyet már régóta cipelsz ma-

gaddal, pedig semmi szükséged rá! Lépj ki a számodra kel-

lemetlen helyzetekből. Szabadulj meg minden felesleges 

lelki és tárgyi dologtól, így biztosíthatod, hogy legyen elég 

hely és idő azoknak a dolgoknak, amelyek újként köszönt-

hetnek be az életedbe. Lélegezz fel, és élvezd a felszabadu-

ló energiák áramlását.  

3. Nyílj ki! 

Tavasszal kinyílnak a virágok, és ha valóban új életre 

vágysz, akkor neked is ki kell nyílnod. Légy kíváncsi, fi-

gyelmes és befogadó. Annyi minden történik a világban, 

annyi lehetőség rejlik körülötted és benned, hogy ezeket 

megragadva a változás ezer meg ezer különböző módon is 

beköszönhet az életedbe. Az új lehetőségek mindenütt ott 

hevernek az úton, csak le kell értük hajolnod. 

4. Kifelé és befelé 

Ha nem akarsz elmenni életed lehetőségei mellett, akkor 

jó, ha figyelsz kifelé. Láss, hallj, tapints, szagolj és ízlelj 

valóban figyelmesen, hiszen sokszor a lényegtelennek tűnő 

információk mögött találod meg az igazán  fontos tartal-

mat. Ugyanakkor befelé is figyelned kell, hiszen az életed-

del kapcsolatos fontos döntések csakis a te kezedben van-

nak. Ha jó döntéseket akarsz hozni, ismerned kell önma-

gad, és fel kell hagynod minden olyan tevékenységgel 

vagy állapottal, mint az önámítás, önbecsapás, fásultság, 

depresszió, cinizmus vagy negatív gondolkodás.  

5. S végül egy egyszerű gyakorlat a megújulásra 

Ha kellemes az idő, menj el egy szép helyre. Ez lehet egy 

folyópart, egy erdei tisztás, egy csendesebb park . Ülj le, és 

fél órán keresztül semmi mást ne tegyél, csak figyelj. Nézd 

a természetet, hallgasd a madarakat, érezd a bőrödön a sze-

let vagy a nap sugarait. 30 perc alatt nyugodt, békés és be-

fogadó állapotba kerülhetsz, ilyenkor pedig sokkal köny-

nyebben kaphatsz új ötleteket és hasznos gondolatokat tu-

dattalan elmédtől. A tavasz a megújulásról szól, alkalmazd 

ezt a saját életedre is! 

http://www.harmonet.hu/ 

gyökerével narancssárgára színezhetjük őket, míg a dió 

összepöndörödött héja ragyogó barna színt ad a tojások-

nak. 

Festhetünk különleges, színát-

menetes húsvéti tojások. A 

titka annyi, hogy először csak 

kevés festőlébe állítsuk a to-

jást, majd fokozatosan emeljük 

a "vízszintet". A végén, mikor 

teljesen ellepi, már csak egész 

kevés ideig hagyjuk benne, 

hogy épphogy megfesse a fel-

ső részt. Időigényes, de gyö-

nyörű!  

A tojás az élet jelképe. A hímes tojásnak megkülönbözte-

tett bűverőt tulajdonítottak elődeink, hittek gyógyító- és 

varázserejében. A tojásdíszítés szokását a Kárpát-

medencében az avarokig vezethetjük vissza. Rövid cik-

künkben bemutatunk pár tojásfestési technikát: 

A levélrátétes tojás készítéséhez gyűjtsünk a kertből né-

hány apróbb, érdekes alakú levélkét. A megmosott tojá-

sokra vízzel tapasszuk fel a kiválasztott leveleket, majd a 

tojást szorosan burkoljuk be nejlonharisnyával. Ezt köve-

tően mártsuk a tojásfestékbe a tojásokat.  A festéshez 

használhatunk növényi eredetű festéket is, előnyük, hogy 

az egészségre teljesen ártalmatlanok és egy fillérünkbe 

sem kerülnek.  Zsenge csalánlevél főzetével zöldre festhet-

jük a tojásokat, a cékla levével lilás bordóra, a kutyatej 

A tavasz és a lélek harmóniája 
Tavasszal megújul a világ körülöttünk, s ez remek alkalom arra, hogy belül, lélekben is megújuljunk, 

hiszen ha harmóniába kerülünk a természettel, akkor sokkal könnyebben virágba borulhatunk magunk is.  

Húsvéti tojás….fessük közösen! 
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Észrevehettük már, hogy elérkezett a 

téltemetők, gyöngyikék kék korszaka 

melyet hamarosan követnek a vidám 

piros, sárga és narancs virágok, míg 

egészen tarkabarkává varázsolódik a 

világ. Megérkezett a vakond is. Ne 

bántsuk őt! Hasznos vendég a kertben, 

csak "féregtelenít", amikor kupacok 

sorozatával boldogít minket! 

Túl vagyunk már az első fűnyíráson is. 

Ne feledjük a gyepápolás lépéseit: alaptrágyázás, ill. 

nitrogénben gazdag tavaszi trágyázás szerves trágyával, 

beöntözés. Ilyenkor pótoljuk fűmagvetéssel a kipusztult 

foltokat!  

A hónap elejétől telepítsük ki a szabadba szobanövénye-

inket! A leanderrel kezdjük, különben megjelennek rajta 

a kártevők. Napos időben a balkon- és dézsás növénye-

ket is szoktathatjuk a szabad levegőhöz, de ne tegyük ki 

erős napsugárzásnak. A leander, muskátli nagyon bol-

dog lesz, ha a cserepéből kivéve kiültetjük a talajba az 

őszi fagyokig, de mindenképpen déli oldalra helyezzük 

el őket!  

Elültethetjük gumós virágainkat is. A dáliagumókat 

kardvirágok gumóit nagyobb távolságban helyezzük a 

tápanyagban gazdag földbe. Mivel fagyérzékenyek, 

ezért csak a fagyosszentek után hajtanak ki. A hónap 

első felében kiültethetjük a veteményeskertbe a jégcsap-

retket, póréhagymát, leveleskelt, bimbóskelt, cukkinit, 

padlizsánt, patisszont, spenótot.  

A hónap második felében a karós és a bokorbabot, a 

spárgatököt, a céklát ültessük el. A tarkabab nagyon ma-

gasra fel tud futni, ha adunk erre lehetőséget, látványnak 

is csodás. ( Tutti tipp: tűzbabot, Juliskababot ültessünk, 

kössük fel az útját, így egészen magasra tud futni. Nagy 

szemű, finom ízű bab, a legfinomabb lesz belőle a bab-

gulyás).   

Figyelem! Már a kártevők szaporodá-

sát figyelemmel kell kísérni és időben 

védekezni kell ellenük!Nem árt szem 

előtt tartani, hogy melyik növényt, me-

lyik mellé ültessük, már csak azért is, 

mert vannak úgynevezett rovarűző nö-

vények. Így nem kell használnunk 

mesterséges rovarirtót, csak egy-két 

szabályt kell betartanunk. Ha el szeret-

nénk űzni a káposztalepkét, akkor zsá-

lyával, mentával díszítsük a káposzta közötti sorokat.  

A körömvirág nem csak gyönyörű, több árnyalatban 

pompázó gyógynövényünk, hanem veteményesünk-

ben is jó szolgálatot tehet a bogarak és rovarok ellen a 

káposzta, paradicsom és bab közelében. A paradi-

csomtövek közötti büdöske nem csak vidám hangula-

tot varázsol a veteményesünkbe, hanem megvédi pa-

lántáinkat is. Ahhoz pedig hogy távol tartsuk kertünk-

től a levéltetveket ültessünk koriandert, kaprot, cicka-

farkat, citromfüvet! 

Áprilisban jelenik meg a szilvánál, a ringlónál, a po-

loskaszagú szilvadarázs. Ez egy nagyon kicsi, kb. 0,5 

cm-es, majdnem kizárólag sárga színű kártevő. Az 

időjárástól függően április eleje és vége között bújik 

ki, és azonnal ellepi a virágzó fát. Lerakja a petéit, 

majd kifejlődik a lárva. Ezek mintegy 5 hét elteltével 

lehullnak a földre, és befúrják magukat a talajba, ahol 

áttelelnek. A jó öreg ütögetős módszerrel sok lárvát 

felfoghatunk, és elpusztíthatunk. Terítsünk reggel 

(ekkor a rovarok még merevek) egy világos terítőt 

vagy nagyobb csomagolópapírt a fa alá, és ütögessük 

vagy rázzuk erőteljesen a fa törzsét. 

Ezt ismételjük néhány napon át, és a lepotyogott lár-

vákat semmisítsük meg. 

Kertünk a gondoskodásunkat bő terméssel, és gyönyö-

rű látvánnyal hálálja meg! 

Áprilisi teendők a ház körül, a kertben  
„...és megtelt a kert valamivel, amelyen egyszerre dolgozott a kertész és a 

fátyolkabogár, a szél és az eső, Isten és a méhek…”   

Színes tojás asztalterítő nehezék: Íme egy kis vidámság, amivel megalapozhatjuk az ünnepi hangulatot. Horgonyozzuk le 

ünnepi asztalterítőnket színesre festett műanyagtojásokkal! A tojásokat töltsük meg bármivel, amit elég nehéznek találunk, 

például homokkal, majd kedvünk szerint fessük olyan színre, mely illik húsvéti abroszhoz. Akár egy szép szalagot is ra-

gaszthatunk a tojás köré pisztolyragasztóval, amivel egyszerűen rögzíteni is lehet a tojásokat a terítő négy sarkához. 

 A csokorba szedett, különböző fajtájú és színű virágok frissességet, üdeséget kölcsönöznek az ünnepi asztalnak, ráadá-

sul azt az érzést keltik bennünk, mintha egy csodálatos tavaszi kertben költenénk el ebédünket. 

Húsvéti gyertyák tojáshéjban 

Egy igazi ünnep nem múlhat el gyertyák nélkül. Hangulatos tavaszi gyertyákat készíthetünk az alábbi módon. Vegyünk egy 

tojást, tűvel szúrjuk ki a tetejét és fújjuk ki a tartalmát. Mossuk ki és színezzük kedvünk szerint. A száraz tojáshéjakat rakjuk 

tojástartóba, kicsit tágítsuk meg a tetején a lyukat, és egy drót segítségével lógassunk bele kanócot. Ezután egy tölcsérrel 

töltsünk bele forró waxot körülbelül a háromnegyed részéig. Ha a tojások megszáradtak, vágjuk le az üresen maradt héjat, 

így a kis gyertyatojások azt az érzetet keltik majd, mintha egy kiscsibe bújt volna éppen elő belőlük. 

Nemsokára itt a húsvét és még nincs ötlete hogyan dekorálja  lakását?  
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Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2014/2015. tanévre  

a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ  

Kisbéri  Tankerülete fenntartásában működő 

Arany János  Általános Iskolába történő beíratásokra 

az alábbi időpontokban kerül sor: 

2014. április 28. - 30. 

8.00 órától 18.00 óráig 
A beiratás helyszíne:  

Arany jános Általános Iskola Súr 
A tanköteles, azaz 2008. augusztus 31. előtt született 

gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában 

tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott is-

kola első évfolyamára beíratni. 

Az első évfolyamra történő beíratáskor a gyermek sze-

mélyazonosítására alkalmas,  

 a gyermek nevére kiállított személyi azonosí-

tó és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt 

 és az iskolába lépéshez szükséges fejlettség 

elérését tanúsító igazolást kell bemutatni. 

A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, 

elutasítás esetén a Klebelsberg Intézményfenntartó 

Központ Kisbéri Tankerületének igazgatója hivatott 

a felülbírálati kérelmet elbírálni. 

        

 

Az  Arany János Általános 

Iskola beiskolázási körzete : 

Súr község    

A falugazdász ügyfélfogadási rendje : 

Az ügyfélfogadás április 22-ig szünetel! 

Falugazdászunk elérhetősége: 

Csiszár Éva: 0630/552-9567 

Ügyfélfogadás: április 22-től  

minden kedden 10:00-13:00 

Helyszín: Teleház 

Tájékoztatás általános iskolai beíratásról 

TeSzedd - Önkéntesen a tiszta Magyarországért! 
A TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta Magyarországért akció ma hazánk legnagyobb önkéntes mozgalma. Idén 

immár negyedik alkalommal valósul meg. A szemétgyűjtési akció keretében szerte az országban „tavaszi nagyta-

karítanak” az önkéntesek. A mozgalom fő célja, hogy közösen megtisztítsuk szűkebb-tágabb környezetünket. Azt 

is szeretnénk, ha minél több ember kifejezésre is juttatná a benne rejlő igényt a tisztaságra és felhagyna a szeme-

teléssel. Hiszen ha a kukába kerül a szemét, akkor nincs mit összeszedni. Emellett az is a célunk, hogy minél töb-

ben ráérezzenek az önkéntesség ízére… Településünk minden évben részt vesz, a Te Szedd! szemétgyűjtési prog-

ramban. Az önkéntes szemétgyűjtés napjára az idei évben május 9-én (pénteken) kerül sor. Találkozás a Sza-

badság téren, 14:00-kor, ahol kesz-

tyűk és zsákok kerülnek kiosztásra. 

Megkezdődött már a közeli határ bejá-

rása a szemétkupacok felderítésének 

céljából, és a látvány sajnos elkeserítő 

(pl: Csatkai utcából a „kertek alatt” a 

Kokas tanyára vezető útszakaszon 

elszomorító a sok zsákos kidobott sze-

mét)! 

Akciónk és a környezetünk védelmé-

nek érdekében tett fáradozást előre is 

köszönjük mindenkinek! 

Oldal  14 Súri  Trombitás 

Felhívjuk a figyelmet,  

hogy az általános iskola udvara, sportpályája tanítási 

időt követően  

csak engedéllyel lehetséges! 

 Engedélyt a Polgármesteri Hivatalban munkaidőben lehet 

kérni.  

Az udvar használatához szükséges legalább egy  

18 éven felüli személy jelenléte, aki teljes körű 

anyagi felelősséget vállal a használat során a léte-

sítmény területén keletkezett károk megtérítésére. 

http://www.sur.hu/index.php/hirek/felhivasok/119-iskolai-beiratkozas


Településünkről külön busz indul a komáromi Magyar 

Lovasszínház  díszelőadására, április 30-án szerdán! A 

műsor átfogó visszatekintést nyújt a lovaszínház elmúlt évei-

re. Az előadás során szinte minden premier-darabból egysé-

ges és összefüggő részleteket láthatnak a nézők a legkivá-

lóbb művészek (pl. Vadkerti Imre) tolmácsolásában. Az elő-

adáson a színház valamennyi művésze, fogata, lova és lova-

sa,  egyaránt megjelenik. A műsorelemek között operett, 

rock, daljáték egyaránt elhangzik! Rendező : Derzsi György 

Bővebb információ és jelentkezés:  

Szluka Zsuzsanna (Teleház) tel:+3630/3871657 

Jegyárak:  „A” szektor: 6.500.– Ft/fő;  

               „B” szektor: 5.500.- Ft/fő 

A buszköltség hozzájárulás: 2.000.– Ft/fő  

A Magyar Nemzeti Levéltár Komárom-Esztergom Megyei Levéltára 2014 szeptemberében önálló 

kiállítás megrendezésével készül az első világháború kitörésének 100. évfordulójára. 

A levéltári anyag gazdagítása miatt és azért, hogy a kiállítás látványos, személyes élményt nyújtó legyen minden korosztály 

számára, a családok birtokában lévő tárgyi és írásos emléket is szeretnénk felhasználni. Ehhez kérjük mindazoknak a segít-

ségét, akik rendelkeznek az első világháború idejéből származó családi fényképekkel, a frontokon harcoló családtagok által 

hazaküldött levelekkel, háborús relikviákkal, illetve a hadifogság idejéből származó emlékekkel, vagy az otthon maradottak 

által megőrzött felhívásokkal, plakátokkal, élelmiszerjegyekkel stb., jelentkezzenek a Magyar Nemzeti Levéltár Komárom-

Esztergom Megyei Levéltárának Esztergom, Vörösmarty utca 7. szám alatti épületében.  

Telefonszám: (33) 500-405; E-mail: info@kemarchiv.hu 

A gyűjtés 2014. február 3 – május 31. között munkanapokon 8-tól 16 óráig történik a Levéltárban. A fényképeket és a doku-

mentumokat természetesen csak kölcsönkérjük, a digitalizálást (szkennelést) követően azokat rögtön visszaadjuk a tulajdo-

nosaiknak. A Levéltár tervezi, hogy a tulajdonosok a számukra kedves és fontos dokumentumaikról, illetve tárgyaikról, és 

az azokhoz fűződő személyes, vagy családi emlékeikről a kiállítás megnyitóján megosszák gondolataikat a közönséggel. 

Szíves segítségüket és közreműködésüket előre is köszönjük! 

Csombor Erzsébet 

A Komárom-Esztergom Megyei Levéltár Igazgatója 

Magyar Lovasszínház Komárom –díszelőadás 

ELERGÉ KFT hirdetménye: 
Cégünk a  következő szolgáltatásokkal várja 

a tisztelt érdeklődőket: 

Erdőgazdálkodási szolgáltatások: 

 erdőápolás 

 erdősítés 

 fakitermelés 

Zöldövezet fenntartás: 

 fűnyírás 

 kaszálás 

 parlagfű-mentesítés 

 sövény nyírása 

 

Érdeklődni: 0630/501-2184 telefonszámon 

 

Oldal  15 Súri  Trombitás 

BÚTOROK SZÉLES VÁLASZTÉKA! 

Kerti bútorok, étkezők, székek, asztalok 

Akár katalógusból , megrendelésre is. 

FERI LÁSZLÓ 

SÚR ATTILA U. 

Telefon: 0630/302-8949 

               0630/617-1723 

mailto:info@kemarchiv.hu
http://www.sur.hu/index.php/hirek/felhivasok/119-iskolai-beiratkozas


 – Közeleg a húsvét, s én éppen most törtem el a kezemet! – sóhajtott a nyuszi  – Hogyan fogok én így hímes tojáso-

kat festeni… 

     Ebben a pillanatban kopogtattak. 

     –Tessék belépni! 

  Egy kisfiú és egy kislány volt a látogató. Julcsi és Máté: mindketten óvodások, s 

már napokkal ezelőtt elhatározták, hogy meglátogatják a húsvéti nyuszit. Kedve-

sen köszöntötték egymást. Nagy volt az öröm. A gyerekek csodálkozva nézték a 

nagy-nagy kötést a nyuszkó kezén. 

     – Hogy’ tudsz bekötött kézzel hímes tojást készíteni? 

     – Törött kézzel hogyan tudnék… Kesergek is eleget miatta… 

     – Ne keseregj, majd mi segítünk! 

 Nyuszi könyvtárából előkereste a Húsvéti hímes című könyvet. Sok-sok mintát 

találtak benne.  Hamarosan munkához is láttak. Nyuszi irányításával készültek a 

szebbnél szebb hímes tojások.  – Örülnek majd a gyerekek! – lelkendeztek min-

dannyian. Ettől a naptól kezdve Julcsi és Máté minden délután meglátogatta a 

nyuszit. Mire elérkezett a húsvét, a tojások is elkészültek, s nyuszi kezéről is le-

került a kötés. 

     – Köszönöm a segítséget! Most már magam is boldogulok… 

 Vidám kedvvel köszöntek el egymástól. Jó érzéssel, könnyű szívvel várták húsvét vasárnapját.  Kiszaladtak az ud-

varra. A fák és a bokrok alatt hímes tojások, az egyik fa tövében két óriási csokoládé nyuszi üldögélt. A gyerekek 

titokzatosan egymásra mosolyogtak. Az udvar kerítése mögül mintha nyuszi-nevetést lehetett volna hallani...  

Ki segít a Nyuszinak?  
Devecsery László meséje nyomán 

LOCSOLÓBÁL!! 
ÁPRILIS 20-ÁN VASÁRNAP  
A MŰVELŐDÉSI HÁZBAN 
LOCSOLÓBÁLT TARTUNK, 

MELYRE SZERETETTEL VÁRUNK MINDENKIT!! 
A fergeteges hangulatért Szalai Kálmán és zenekara a felelős 

 

Mindenkit szeretettel várnak a  
Szülői Közösségek!!  

Asztalfoglalás: Szluka Zsuzsanna és Ackermann-né 
Wágner Katalin 


