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KEDVES  OLVASÓ !  

 
Más település példáján fellelkesedve láttunk 
hozzá az Együtt Súrért Egyesület nevében 
a „Súri Trombitás” közéleti lap 
szerkesztéséhez. Az újság létrehozásával 
célunk tudósítani településünk életéről, 
terveinkről, eredményeinkről, eseményeink-
ről, a Súri Közösséget erősíteni. 
Megalakult az újságot terjesztő kis 
gyermekcsapat is, akik vállalták, hogy 
eljuttatják Önökhöz lapunkat. 
Kedves Olvasó! Ön a 0. számot, a 
próbapéldányt tartja a kezében. Bízunk 
benne lapunk elnyeri tetszését.  
Bármilyen ötletüket, javaslatukat az újság 
tartalmával kapcsolatosan szívesen fogadjuk. 
Reméljük sok örömét leli lapunk olvasása 
közben és ezáltal olyan, a településünket 
érintő dolgokról is információt szerez, 
amelyek elkerülték volna figyelmét. � � � � � � � � � � � � 	
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ÖNKORMÁNYZATI  
H ÍREK  

 

 

Választási tájékoztató 
 
Az október 1-jei önkormányzati választásra a 
választópolgárok július 31. és augusztus 4. 
között névre szóló értesítést ún. „kopogtató 
cédulát” kaptak arról, hogy felvették őket a 
települési önkormányzati választás választói 
névjegyzékébe, és egy ajánlószelvény 
tömböt is, benne sárga, kék, rózsaszín és 
fehér ajánlócédulákkal. 
A névjegyzék a Polgármesteri Hivatalban 
közszemlére került augusztus 2-től 
augusztus 9-ig.  A névjegyzékben 1023 
választópolgár szerepel a közzététel napján.    
Tartózkodási helyen történő szavazáshoz 
igazolást lehet kérni  

– személyesen vagy meghatalmazott 
útján 2006. szeptember 29-én 16,00 
óráig 

– ajánlott levélben úgy, hogy az 2006. 
szeptember 26-ig megérkezzen az 
illetékes helyi választási irodához.  

Igazolás alapján az a választópolgár 
szavazhat a bejelentett tartózkodási helye 
szerint illetékes szavazókörben, aki a 
választás kitűzésének napját – 2006. 07. 11. 
– megelőzően létesített és legalább a 
választás napjáig – 2006. 10.01. – érvényes 
tartózkodási hellyel rendelkezik.  
Településünk (10.000 lakos alatti) kislistás 
választási rendszerben egy 
választókerületet alkot, melyben a 
képviselők száma 1300- 3000 lakosig: 9 fő 
képviselő. 
A választópolgár jelölési fajtánként csak 1 
jelöltet ajánlhat.  
Képviselőjelölt az lesz, akit az adott 
választókerület választópolgárainak legalább 

1 %-a jelöltnek ajánlott. Településünkön 
legalább 11 fő ajánlása szükséges. 
Polgármester jelölt az lesz, akit a település 
választópolgárainak legalább 3 %-a jelöltnek 
ajánlott. Településünkön legalább 31 fő 
ajánlása szükséges.   
Jelöltet, illetve megyei listát ajánlani 2006. 
szeptember 8-án 16,00 óráig lehet és 
ugyanezen időpontig lehet jelöltet 
bejelenteni a helyi választási bizottságnál.  
 
Helyi Választási Bizottság választott tagjai 
és póttagjai:  
Baranyi Lajosné HVB Elnöke 
Lakatos Gyula HVB Elnökhelyettes 
Bajnok 
Károlyné 

HVB Jegyzőkönyvvezető 

Ackermanné Bakai Veronika Tag 
Bognár Istvánné Tag 
Gurdonné Földesi 
Márta 

Tag 

Bálesné Érsek Eleonóra Póttag 
Pavlitzkyné Miklós Enikő Póttag 
 
Helyi Választási Iroda tagjai  
Kadlecsik Gyöngyi    HVI Vezetője 
Bajnok Károlyné Tag 
Fojtyik Istvánné Tag 
Schneider Istvánné Tag 
 
Településünkön működik a Választási 
Információs Szolgálat a Polgármesteri 
Hivatalban, Súr, Szabadság tér 1. szám alatt.  
 � � � � � � � � � � � � 	 	 � �
 � 	 � � �

 
 

Útfelújítások 
 
Árpád utca:  
Kivitelező: Vértesalja Vízgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Kft, Mór. Elkészült 330 
fm hosszan, 4 m széles aszfaltburkolat, 
melyhez 60 m3 melegaszfaltot használtak fel. 
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A 302 m hosszú, részben burkolt 
csapadékvíz árok teljes rekonstrukciójára is 
sor került és elkészült 102 fm kapubejáró. A 
munkák két ütemben valósultak meg, 
melynek műszaki átadása 2006. május 16-án 
volt. A műszaki átadáson a képviselő testület 
több tagja is részt vett, megállapították, hogy 
a kivitelező a munkát jó minőségben végezte 
el. A felújítás teljes költsége bruttó 10 M Ft 
volt, mely összegből 7 M Ft-ot pályázat útján 
a Megyei Területfejlesztési Tanácstól 
nyertünk el és 3 M Ft önerőt kellett 
biztosítani. Sajnos az utca Kossuth utca 
csomópontja és a Magas utca közötti 
szakaszának felújítására pénzforrás 
hiányában nem került sor, de annak jelenlegi 
műszaki állapota még elfogadható. A 
következőkben ennek a szakasznak, 
valamint az említett csomópontnak a 
kialakítása szükséges úgy, hogy az 
autóbuszforduló is kialakításra kerülhessen. 
Deák Ferenc utca:  
Elkészült 190 fm hosszú, átlag 3,5 m széles 
útburkolat felújítása az utca meredek 
szakaszán, ahol burkolatszélesítésre is sor 
került 285 m2 nagyságban. A Hársfa utcai 
csomóponttól a Kabala Pékségig új útpálya 
lett kialakítva 285 m2 nagyságban. A 
beruházás költsége bruttó 4.949.500.- Ft-ba 
került. 
Szabadság tér: 
A nagyon rossz állapotban lévő útburkolat 
kátyúzását követően 1360 m2 
melegaszfaltból készült el a járófelület 6 cm 
vastagságban. Bekerülési költsége bruttó 
5.576.544 Ft.   
A Deák F.  utca és Szabadság tér útburkolat 
felújítási munkáit az Állami Közútkezelő 
Kht. Kisbéri Üzemmérnöksége végezte el. A 
két közterület bekerülési költsége bruttó 
10.526.044 Ft-ba került, melyből pályázat 
útján a Közép-Dunántúli Regionális 
Fejlesztési Ügynökségtől 5.262.693 Ft-ot 
nyertünk el. 
 

 
Szabadság tér és Deák utca új aszfaltburkolata 

 
Pótmunkaként rendeltük meg ugyanettől a 
kivitelezőtől a Szabadság tér parkolójának és 
gyalogjáró felületének aszfaltozását 130 m2-
en 288.600 Ft-ért. Ezt a költséget 
önkormányzatunknak kellet vállalni, mert az 
már nem fért bele a pályázati kiírásba. 
Mindhárom felújítási munka műszaki 
átadása 2006. augusztus 8-án volt, ahol 
minőségi kifogás nem merült fel. � � � � 	 � � � � � �� o � 	 � � � � � � � �

 

 
 

Művelődési ház felújítás 
 
A Művelődési Ház évek óta tartó részleges 
felújításaként ebben az évben a színház és 
tornaterem parkettájának teljes cseréjére 
került sor.  

 
Az új parkett 

 
A nézőtér mozi széksorainak eltávolítását 
követően a szintre hozott aljzattal 
megnagyobbodott a terem, mely nagy 
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jelentőséggel bír a tornatermi 
foglakozásoknak. Az oldalfal lambériájának 
részleges javítását is elvégeztük. A kivitelező 
a Kisbéri székhelyű GÁDOR Építőipari Kft. 
volt, melynek műszaki átadása napokon 
belül  megtörténik. A beruházás költsége: 
bruttó 4.136.002 Ft, melyből az 
önkormányzat a Megyei Területfejlesztési 
Tanácstól 2.890.000 Ft-ot nyert el pályázat 
útján. � � � � 	 � � � � � �� o � 	 � � � � � � � �

 

 
 

Elektronikus ügyintézés a  
Kisbéri kistérség 
önkormányzatainál 

 
Hazánk Európai Uniós csatlakozásával 
kiemelt területté vált a kistérségek Gazdasági 
versenyképességének növelése és a 
közigazgatás elektronizálása. A Kisbéri 
Többcélú Kistérségi Társulás ezért a 
Gazdasági Versenyhivatal Operatív 
Program, pályázati úton biztosított 
forrásából, kistérségi portál keretrendszert és 
a portálon keresztül elérhető elektronikus 
közigazgatást valósít meg. A rendszer 
kiépítését követően – ősztől - nem kell a 
Polgármesteri Hivatalba mennie. Otthonról, 
vagy egy eMagyarország pontról indíthat 
ügyeket és nyomon is követheti azokat. 
Ezentúl nem kell utaznia és sorban állnia 
hivatali ügyei intéséhez. Az e-közigazgatási 
rendszer keretében lehetőség van a 
hivatalnál ügy indítására, az ügyek 
követésére, lekérdezhető az ügy állapota, az 
ügyintézéshez letölthetők a 
dokumentumsablonok, a kétirányú 
kommunikáció feltételei biztosítottak a 
hivatallal. 
Az E-beteg rendszer a kistérségben élő 
polgárok számára teszi könnyebben és 
kényelmesebben elérhetővé a Kisbéri 

Központi Kórház és a kistérség 
háziorvosainak szolgáltatásait. 

• A beteg által kiválasztott szakrendelés 
rendelési ideje megtekinthető 

• A szakrendelést kiválasztva 
megtekinthető, hogy a jelenlegi 
pillanatban milyen szabad rendelési 
időpontok vannak 

• A szabad időpontra előjegyzés adható 
meg 

• A korábban felvett saját előjegyzés 
megtekinthető, módosítható 

A Kistérségi gyűjtőportál kialakításával egy 
információs bázis jön létre, melynek 
segítségével az összes hasznos érdekes és 
közérdekű tudnivaló egy helyen válik 
elérhetővé a „KISOKOS” kiadványhoz 
hasonlóan: a kistérségi hírek forrása, 
szolgáltatók, vállalkozók adatbázisa, 
kulturális, szabadidős programok, 
apróhirdetések, menetrendek, stb. 
A portál megismertetésére a kistérség 
minden településén bemutatók kerülnek 
megtartásra, itt az érdeklődőket megtanítjuk 
a rendszer használatára. Az sem akadály, ha 
valakinek nincsen otthon számítógépe, 
internete, a térségi falvakban a teleházakban, 
eMagyarország pontokon bármikor elérhetik 
a rendszert a lakók. Az idősek számára sem 
jelenthet gondot az elektronikus 
közigazgatás, a családban biztosan van, aki 
tud segíteni, de a teleházas ügyintézők is 
szívesen  segítenek.  
 

 
� � � � � � 	 o � � � � � � � � �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 	 � � � o � �

 

Megszépül a focipálya! 
 

A Súr Községi Sport Egyesület sikeres 
pályázatot nyújtott be a sportpálya 
felújítására, melynek eredményeként vissza 
nem térítendő támogatásban részesült. A 
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pályázat benyújtásához és a megvalósításhoz 
az önerőt az önkormányzat biztosította, a 
pályázati anyag kidolgozását ifj. Sógorka 
Miklós végezte. 
Az elnyert pályázati pénzből felújításra 
kerülnek a játékos kispadok, a nézőtéri 
padok, a pályát körülvevő kerítés, valamint 
új edzőkapu kerül beszerzésre. Terveink 
között szerepel a pálya mögötti terület 
rendbetétele is, amely így bemelegítésre is 
alkalmas lehet. 
A munkálatokat az Önkormányzat 
szakemberei végzik. 
Bízunk benne, hogy az őszi bajnoki 
mérkőzéseken már a felújított pályán 
fogadhatjuk szurkolóinkat. 
 � � � � 	 � � � � � �� o � 	 � � � � � � � �

 

 

 

KÖZMŰVELŐDÉS I  
H ÍREK  

 

 

Néptáncosainkról 
 
"Alapvető emberi jog, hogy minden gyermek 
megtanulhassa édesanyjának beszédnyelvét. 
Ugyanez a jog a játék és a tánc esetében is 
meg kell illesse gyermekeinket" - írja Tímár 
Sándor a Néptáncnyelven című könyvének 
bevezetőjében. 

 
Májusfa kitáncolása 

 

A táncolás öröme, a fellépések izgalma, a 
tánc közösséget formáló ereje, (melynek én 
is részese voltam általános iskolás 

koromban), továbbadása mindenkinek 
kötelessége. A mai felgyorsult világban ne 
menjünk el az értékek mellett, őrizzük meg 
múltunkat a jövőnk épülése céljából. 

 
Májusfa kitáncolása 

 

A súri néptánccsoport 2002 októberében 
alakult meg, melynek tagjai az Arany János 
Általános Iskola lelkes diákjaiból került ki. 
Tagjai 6-13 évesek, akik szabad idejükben, 
heti egy alkalommal gyakorolnak különböző 
táncokat, többek között mezőföldit, 
somogyit, sárközit, rábaközit........ 
Célunk a népi hagyományok megőrzése, a 
különböző táncok, népdalok újraélesztése, 
megőrzése, népszerűsítése. Tánccsoportunk 
évente 3-4 alkalommal mutatja be műsorát. 
Elsősorban a település ünnepségein lépünk 
fel, művészeti fesztiválon, jeles napokon 
(falunapon, szüreti felvonuláson, idősek 
napján), de az idén sikerült megmutatni 
tudásunkat Tárkányban a Bakonyi Amatőr 
Fesztiválon. A gyerekek elmondásai alapján 
tudom, hogy nagyon szeretnének különböző 
rendezvényen, fesztiválon, fellépni. A heti 
egy alkalom (45 perc) kevés ahhoz, hogy jól 
begyakorolhassák a koreográfiát.  
Jelenleg egy „Bakonyi lakodalmas” című 
koreográfia szerepel a műsorunkon, melyet a 
helyi Nyugdíjas Klub népdalkörével és 
Kastély Attila tanár úr citerazenekarával 
együtt tanultunk. A koreográfiát hivatásos 
koreográfusok állították össze. Én azért is 
örülök ennek a műsornak, mert az 
előadásban szereplő énekek eredeti bakonyi 
népdalok, a táncanyag is bakonyi eredetű. 
Gyerekeinknek fontos, hogy elsősorban a 
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térség táncaival, énekeivel ismerkedjenek 
meg.  
„Ha a viselet szép, szemet és lelket is 
gyönyörködtet”. Szűkös anyagi körülmé-
nyeink miatt az iskolában már meglévő 
ruhákban szerepeltünk, annak is nagyon 
örültünk. Ebben az évben az önkormányzat 
segítségével sikerült új öltözéket varratni 
gyerekeinknek. A varrásukban több lelkes 
anyuka segített, akiknek önzetlen munkáját 
ezúttal is szeretném megköszönni. A 
továbbiakban is számítok segítségükre. 
Elengedhetetlenül fontos az utánpótlás 
nevelés, melynek alapköve, hogy már 
kiskoruktól kezdve, népi játékokon keresztül 
ismerkedjenek a néptánc alapelemeivel. 
Örömmel fogadjuk csoportunkba a táncolni 
vágyókat.  
Számomra fontos az is, hogy ezek a 
gyerekek nemcsak táncolni, énekelni 
tanulnak meg, hanem akik ide járnak, jobban 
figyelnek egymásra, társaikra, toleránsabbak 
egymással szemben, segítőkészebbek. 
Szeretném, ha sikerülne egy új utat mutatni 
számukra, amely nem a discók, a 
kiábrándultság, a közömbösség felé sodorja 
őket. Szeretném „elültetni” bennük azt a 
magot, amely az értékek, a hagyományok, az 
emberek, a családok tiszteletén alapszik.  
Nem profi táncosok nevelése a célom, 
hanem a néptáncot szerető EMBEREKÉ.  � � � � � � � � � 	 � � � � � � � � 	 � � �� � � � � 	 � o � � � � �

Nyári tábor 
 
Az idén először hagyományteremtő 
szándékkal, a község gyerekeinek egy olyan 5 
napos nyári tábort tartottunk, melynek 
alapelve a természet tiszteletére és 
szeretetére való nevelés volt. Hangsúlyt 
fektettünk a természetjárás örömeire, az 

egészséges, rendszeres életmód 
fontosságára, a környezetvédelemre. 
A tábor szervezésében és lebonyolításában 
nagy segítséget nyújtott Ács Rita tanárnő, a „ 
Kokas tanya” tulajdonosai Kovács Zoltán és 
Kovács Zoltánné, akik sokat segítettek a 
gyerekek hasznos időtöltésükben, íjászkodni 
tanították őket, ebédet főztek és esténként 
tábortüzet raktak. A tábor megnyitását 
megtisztelte látogatásával Reményi Imre 
polgármester úr és Kadlecsik Gyöngyi 
jegyzőnő, akik örömüket fejezték ki, hogy ez 
a tábor létrejött és kellemes időtöltést 
kívántak. 

 
A táborozók csapata 

 

Programjaink között szerepelt: madár-
megfigyelés, önismereti játékok, drámai 
játékok, kézműves foglalkozások, természet-
fotózás, természet-járó túrák, erdeink és 
vizeink élővilágának tanulmányozása, 
néptánc, szalonnasütés.  
Ahhoz, hogy a tábor teljes legyen, a szülők 
hozták az ebédhez a nyersanyagot, délutánra 
pedig a sok-sok üdítőt, innivalót, a 
süteményt. A gyerekek pedig nem 
válogattak, nagyon jó étvággyal mindent 
megettek. 
A tábor egész ideje alatt nagy öröm volt látni 
a diákok érdeklődő tekintetét, ragaszko-
dásukat a táborhoz, sokan már előre jelezték 
a jövő évi szándékukat. 
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A gyerekek egyik kedvence a Piton volt 

 

Összességében elmondható, hogy feled-
hetetlen, élményekben gazdag napokat 
töltöttünk el együtt, a diákok hasznos 
ismeretanyaggal bővíthették tudásukat. 
Remélem, hogy jövőre is találkozunk és 
ugyanilyen élményekben gazdag vakációban 
lesz részünk. 
     

� � � � � � � � � 	 � � � � � � � � 	 � � �� � � o � � � � � � �
Klubélet és idős gondozás Súron 

 
Örömmel teszek eleget a felkérésnek és írok 
néhány sort, a remélhetőleg nagy jövő előtt 
álló és faluközösségünknek sok örömet adó, � � � � � � o � � � � � �

 nulladik számának. 
A 2004. februárjától működő Idősek Klubja 
az eltelt két és fél év alatt megpróbálta 
színesíteni, programokkal, tevékenységekkel 
átszőni, klubtagjai életét. 
Az elmúlt fél évre visszatekintve: az év eleje 
sok énekpróbát tartogatott a nyugdíjas klub 
népdalköre számára, mely Kastély Attila 
zeneértő citeramuzsikus vezetésével zajlott a 
klubban. A március11-i Bakonyi Nép-
művészeti Fesztiválon beérett szorgalmuk 
gyümölcse, ahol a súri néptánccsoporttal és 
az ácsteszéri citerazenekarral karöltve a 40 
fős csoport maradandó élményt nyújtott a 
közönségnek. 

Március 24-én győri termálfürdőben tettünk 
pihentető látogatást, majd 31-én bemutató 
előadás zajlott a klubban, melynek keretében 
hatékony, gyógyszermentes megoldást 
nyújtó készüléket lehetett kipróbálni 
ingyenes állapotfelméréssel, többek között a 
tanulási problémák, a depresszió és a káros 
stressz okozta egyéb hatások ellen. 
Csalódottságomra, az előadás igen kevés 
érdeklődőt vonzott, bár nemcsak a 
klubtagok, hanem a lakosság számára is 
meghirdetésre került. 
Április 6-án a tatabányai színházban a „Sok 
hűhó semmiért” című Shakespeare darabot 
tekintettük meg, majd gőzerővel kezdtünk 
készülődni a júniusi Falunapra (a népdalkör 
műsorával, kirakodóvásárra kézműves 
tárgyakkal, vetélkedőkkel), mely a rossz idő 
miatt nem váltotta be maradéktalanul 
reményeinket, bár látogatottságot tekintve 
nem lehetett okunk panaszra. 
Június 20-án élvezetes kirándulást tettünk 
Kiskőrös-Ópusztaszer-Kecskemét érintésé-
vel, ahol maradandó emléket nyújtottak a 
Petőfi emlékház, a Feszty-körkép és, a 
Nemzeti emlékpark látványosságai. 
Jelenleg a nyári „uborkaszezon” napjait, 
heteit éljük, készülődve, tervezgetve nyár 
végi bográcsozós, gyógyfürdős 
összejöveteleket. 

 
A Gondozási Központ épülete 

 
Személyesen látogatva el a klubtagokhoz, 
felmérő-lista segítségével próbáljuk fel-
térképezni klubtagjaink véleményét, 
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elképzeléseit, javaslatait annak érdekében, 
hogy igényük és elvárásaik szerint alakítsuk, 
változtassuk és egészítsük ki szolgálta-
tásainkat, programjainkat. 
A gondozási Központ másik 
szakfeladataként működik a „házi 
segítségnyújtás”, melyben - ha alkalmat 
kapnánk rá - a gondozónőkkel karöltve 
sokkalta többet tehetnénk településünk 
időseiért. Ennek érdekében, nyár elején 
rövid tájékoztató levelet juttattunk el minden 
ház postaládájába, és a gondozónők 
személyesen látogatnak el nyugdíjasainkhoz, 
felmérni a szükségleteket és felajánlani 
segítségünket. 
E hasáb lapjain is megragadva az alkalmat, 
szeretném felhívni tisztelt lakosság figyelmét, 
az általunk igénybe vehető szolgáltatások 
lehetőségeire: rászorulóknak bevásárlás, 
takarítás, gyógyszerkiváltás, postai és 
önkormányzati ügyintézés, vércukor és 
vérnyomásmérés, személyi- és környezeti 
higiénia, szociális ebéd házhoz szállítása, 
idősek, betegek gondozása, ellátása. 
Ezen tevékenységeket szakképzett gondozó-
nők teszik. Ha Ön úgy érzi „bizony elkelne a 
segítő kapcsolat”, szeretettel várjuk jelzését, 
érdeklődését bővebb felvilágosításért, illetve 
igénybevételi szándékának reményében, 
személyesen vagy telefonon. (Szabadság tér 
3. Tel.: 375-028) 
Befejezésül álljon itt néhány szép írói 
gondolat, mely mindannyiunk számára 
megszívlelendő lehet: 
„A válság nemcsak megúszhatatlan, hanem 
életünk fontos állomása, s lelkünk 
legnagyobb tanítója. Fontos az a felismerés, 
hogy embernek lenni nem egyéb, mint 
válságról válságra haladunk egyre följebb és 
följebb.”   /Müller Péter/ 
Jó egészséget és sok örömet kívánva, 

Üdvözlet a kedves olvasónak.  
                  � � � o � � � � � � �

 � � � � � � � o 	 � o � � 	 �

 

ANYAKÖNYVI  H ÍREK  
 

 
2006. évi anyakönyvi események  

július 31-ig 
 

Születések 
 � 	 u � �
Hegedűs József és Pék Melinda gyermeke 

Luca � � � � � � �
Szabó László és Marencsák Veronika 

gyermeke, Ákos 
Benis Zoltán és Bognár Mária gyermeke 

Anna � � � u �
Kulisek Kálmán és Ocskaiová Klaudia 

gyermeke, Adrienn 
 � 	 � u �
Góger Béla és Bakk Csilla gyermeke 

Regina 
 

Halálozások 
 � 	 u � �
Vasali Józsefné � � � � � u �
György Pálné 
Varga István 

Borszuk János � � � u �
Müller János 
 � � � u �
Benis Tamás 
Bognár Imre 

Lancer Ferencné 
Sóvölgyi Imréné  

 
Házasságot kötöttek � � � u �

Nerhaft Balázs és Hermann Ibolya 
Onódi András és Fojtyik Viktória 
 � � � u �
Pék Győző és Zsemberi Mónika 
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I SKOLAI  H ÍREK  
 

 

Továbbtanulók 
 

 A súri Arany János Általános Iskola 27 
diákja számára szeptember 1.-én már új 
iskolában szólal meg a tanítást jelző 
csengőszó. Nyolcan gimnáziumban, tízen 
szakközépiskolában, kilencen szakiskolában 
folytatják tovább tanulmányaikat. 
Osztályvezető tanáraik voltak:  
Kastély Attiláné Benis Ilona, Kovács Tibor 
 

Továbbtanulók és választott iskolájuk 
 

Alföldi Fanni 
Kazinczy Ferenc Gimnázium (Győr) 
Banga Renáta 
Bánki Donát Szakképző Iskola (Kisbér) 
Berki Anett 
Bánki Donát Szakképző Iskola (Kisbér) 
Bene Orsolya 
Bánki Donát Szakképző Iskola (Kisbér) 
Boros Veronika 
Kempelen Ügyviteli Középiskola (Komárom) 
Erős Tamás 
Bánki Donát Szakképző Iskola (Kisbér) 
Farkas Károly 
Bánki Donát Szakképző Iskola (Kisbér) 
Gulás Éva 
KEMÖ Ipari Szakmunkásképző és 
Szakközépiskola (Komárom) 
Guzs Rita 
Krúdy Gyula Gimnázium (Győr) 
Hárer Ágnes 
Táncsics M. Gimn. és Szakközépisk. (Kisbér) 
Hege Dániel 
Táncsics M. Gimn. és Szakközépisk. (Kisbér) 
Horváth Adrienn 
Eötvös József Gimnázium (Tata) 
Janászik Ádám 
Bánki Donát Szakképző Iskola (Kisbér) 
Kovács Gréta 
Táncsics Mihály Gimnázium (Mór) 
 

Mészáros Flóra 
III. Béla Gimnázium és Művészeti 
Szakközépiskola (Zirc) 
Mireider Judit 
Perczel Mór Szakközépiskola (Mór)  
Nagy Andrea 
KEMÖ Ipari Szakmunkásképző és 
Szakközépiskola (Komárom) 
Nyári Gyöngyvér 
Hunyadi Mátyás Közgazdasági Iskola (Szfvár) 
Pádár Alexandra 
Bánki Donát Szakképző Iskola (Kisbér) 
Révész Sándor 
Bánki Donát Szakképző Iskola (Kisbér) 
Sárközi Gyula 
Perczel Mór Szakközépiskola (Mór)  
Sógorka Martina 
Péterffy Sándor Evangélikus Gimn. (Győr) 
Somogyi Adrienn 
Móra Ferenc Gimnázium (Győr) 
Somogyi Attila 
Bánki Donát Szakképző Iskola (Kisbér) 
Tamási Dávid 
Táncsics M. Gimn. és Szakközépisk. (Kisbér) 
Varga Dániel 
Táncsics M. Gimn. és Szakközépisk. (Kisbér) 
Venczel Tamás 
Váci M. Szakközépisk. és Szakiskola (Szfvár) 

 

A továbbtanulók összeállításában a 
szerkesztőség segítségére volt Horváth 
Adrienn, akinek ezúton is köszönjük 
segítségét! 

 
Arany János Általános Iskola 

Sok sikert kívánunk számukra új 
iskolájukban, vigyék tovább súri iskolánk jó 
hírnevét! 
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KÖZÉRDEKŰ  
INFORMÁCIÓK  

 

 

Új egyesület alakult: 
„Együtt Súrért” közhasznú 

egyesület 
 
Az „Együtt Súrért” közhasznú egyesület 
2006 márciusában tartotta az első alakuló 
ülését, alapító tagjai 14 főből állnak.  

- Az egyesület létrejöttével egy régi 
elképzelés vált valóra, miután a szándék 
és a szervezőkészség találkozott 
egymással. Az egyesület tagjai nagy 
lelkesedéssel és aktivitással vágtak bele a 
munkába: májusfát állítottak, majd 
kitáncolták; falunapi programot 
szerveztek, a falunap idejére 
szalmabábúval fogadták a településünkre 
érkezőket.  

- És mindez még csak a kezdet… 
 

 
Májusfaállítás 

- Az egyesület megalakításával célunk 
településünk, lakókörnyezetünk ápolása, 
Súr  csinosítása, egy kulturális 
programokban, eseményekben gazdag 
európai falu megteremtése. 

- Szükség van ugyanis egy olyan 
szervezetre, amely által szélesebb körű 

pályázati lehetőségekhez juthat a 
település. 

- Az alapító okirat szerinti célkitűzések 
jelentős része igyekszik a település 
lakosságának igényeihez alkalmazkodni.  

- Várjuk mindazokat, akik tenni 
szeretnének településünk boldogulásáért, 
s várjuk azokat, akik  még csatlakozni 
szeretnének.                                                                               � � � � � � � � � 	 � � � � � � � � 	 � � �� 	 � � � � � � � � � � � 	 � � � � � � � � � 	 � � �

 
 

SÚR - Európai Falu 
LEADER közösség 

 
Ez a felirat fogadja jó ideje a településünkre 
érkezőket. 
Hirdetjük magunkról hogy Európai Faluban 
élünk, a LEADER közösség tagjai vagyunk. 

De mi is az a LEADER közösség?! Mitől 
Európai a falunk?  

A LEADER az Európai Unió által 
kezdeményezett programok (ún. közösségi 
kezdeményezések) közé tartozik. A 
LEADER+ közösségi kezdeményezés része 
az Európai Unió vidékfejlesztési 
politikájának, amely a Közös Agrárpolitika 
második pillérét alkotja. A LEADER célja a 
vidéki szereplők ösztönzése és támogatása a 
térségük hosszú távú lehetőségeiről történő 
együttgondolkodásban és a térség 
fenntartható fejlődősének integrált, 
innovatív stratégiák mentén történő 
megvalósításában. 
A LEADER a helyi akciócsoportok – a helyi 
szinten működő aktív partnerség – által  
kidolgozott vidékfejlesztési programokat 
támogatja. A helyi akciócsoportok felelősek 
a helyi vidékfejlesztési terv elkészítéséért, a 
helyi pályázati rendszer működtetéséért a 
terv megvalósítása érdekében. A helyi 
szinten megvalósuló projektek kisméretűek, 
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innovatívak és pozitív hatással vannak a 
térségre a társadalmi, gazdasági és környezeti 
fenntarthatóság jegyében.  
A LEADER nagy hangsúlyt fektet a 
partnerségre és a helyi akciócsoportokat 
összekapcsoló hálózat működtetésére, 
melynek célja a tapasztalatcsere és a 
gyakorlati tudás minél szélesebb körben 
történő megosztása. Ennek megfelelően a 
LEADER+ program célja: 

A vidéki élet- és munkalehetőségek 
javítása, életképes vidéki közösségek 
kialakítása, új, fenntartható jövedelem-
szerzési lehetőségek teremtése és ezáltal 
munkahelyteremtés és – megőrzés.  

A LEADER+ program alapvetően 
különbözik más pályázati forrásoktól; míg a 
pályázati alapok projekt finanszírozásúak, 
addig a LEADER+ intézkedés program 
finanszírozású. A támogatást a LEADER-
elveknek megfelelő vidéki térségek Helyi 
Vidékfejlesztési Munkacsoportjai (más 
néven Helyi Akciócsoportok) az elfogadott, 
a LEADER elveinek megfelelőn kialakított 
vidékfejlesztési tervük megvalósításához 
kapják. Ezt követően a tervben 
megfogalmazott fejlesztési elképzeléseiket 
helyi pályáztatás (konkrét projektek 
kiválasztása) útján valósítják meg.  

A LEADER+ program a kisbéri 
kistérségben:  
2005. júniusában megalakult a kisbéri 
kistérség önkormányzatainak, gazdasági 
szervezeteinek és civil szervezeteinek 
részvételével a Bakonyalja Akciócsoport. A 
Földművelésügyi és Vidékfejlesztési 
Minisztérium pályázati felhívására 
elkészítettük a kistérségi vidékfejlesztési 
tervet, melynek alapvető célkitűzései a helyi 
lakosság életminőségének, életfeltételeinek, 
jövedelmi helyzetének javítása, a kistérség 
népességmegtartó erejének növelése, a 
fenntartható vidékfejlesztés gyakorlatának 
elterjesztése, alkalmazása. 

 
LEDAER+ Közösséghez tartozást jelző tábla 

 
Pályázatunk pozitív elbírálásban részesült, 
melynek eredményeként a megítélhető 
maximális támogatásban részesültünk, azaz 
85 millió Ft keretösszeg áll rendelkezésünkre 
a kistérségi vidékfejlesztési tervben vállalt 
célkitűzések megvalósítására.  
A Bakonyalja Akciócsoport a keretösszeg 
terhére várhatóan 2006 nyarától pályázati 
felhívásokat tesz közzé a kistérségben élők 
számára, a pályázatok elbírálása szintén a 
kistérségben történik (a Bakonyalja 
Akciócsoport végzi). 
 � � � � � � 	 o � � � � � � � � �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 	 � � � o � �

 
 

Kullancsveszély 
 
A kullancsok a kullancsagyvelő-gyulladás 
vírusát vihetik át az emberre. Ez a veszélyes 
betegség jelenleg nem gyógyítható, de 
megelőzhető. 
A betegség első fázisa kb. 7 nappal a 
kullancscsípés után kezdődik és gyakran az 
influenzához hasonló tünetek jellemzik. 2-4 
héttel később kialakulhat egy, az előbbinél 
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súlyosabb fázis, magas lázzal. Az esetek egy 
részében tartós elváltozások, bénulások 
maradhatnak vissza. 1-1,5%-ban a 
megbetegedés halálos is lehet. 
Az egyetlen védelem a kullancsok által 
terjesztett agyvelőgyulladás ellen az oltás! 
Mikor veszélyesek a kullancsok? 
A kullancsok (minden fejlődési 
stádiumában) az avarban telelnek át. 
Aktivitásukat a talaj hőmérsékletének 
emelkedése (március, április) váltja ki, mely 
az ősz kezdetéig (október, november) tart. 
Ebben az időszakban fennáll a veszély, hogy 
kullancscsípés következtében bárki a 
kullancsok által terjesztett agyvelőgyulladás 
vírusával fertőződjék. A kullancsok 
leggyakoribb tartózkodási helye a fű és 
alacsony bokrok, erdők, mezők, valamint a 
patak- és folyóparti fák. 
 

Az oltás védelem az egész 
családnak a kullancsok 
által terjesztett agyvelő-
gyulladás ellen. 

 
Hogyan fertőz a kullancs? 
A kullancs vért akar szívni, ezért a bőrbe 
fúrja magát. A kullancscsípés (bőrbefúródás) 
nem érzékelhető, mivel a kullancs nyála 
érzéstelenítőt tartalmaz. Ugyancsak a 
kullancs nyála tartalmazza a megbetegedést 
okozó vírustis, ha a kullancs fertőzött. 
Ebben az esetben a kullancs nyálával a 
vírusok is az ember szervezetébe kerülnek és 
kiválthatják az agyvelő-, agyhártyagyulladást , 
amennyiben a megcsípett egyén  
szervezetében nincsen ellenanyag.  
Forduljon orvosához, gyógyszerészéhez, 
hogyan tud tartós védettségre szert tenni e 
veszélyes betegség ellen. 
Különösen fontos, hogy a kullancs-
veszélynek kitett munkahelyeken a dolgozók 
védekezzenek! Erre munkáltatójukat a 
törvény is kötelezi. 

    
� � 	 � � � � � o 	 � � �

 

SPORT  H ÍREK  
 

 

LABDARÚGÁS 

Készül a bajnokságra a Súr KSE 
 

A Súr KSE labdarúgó csapata nagy 
lelkesedéssel készül a Komárom-Esztergom 
Megyei Labdarúgó bajnokság megyei III. 
osztályának déli csoportjában. Nem csak a 
játékos keretben, hanem az egyesület 
vezetőségében is történtek változások. Az 
egyesület 2006. július 1.-én megtartott 
közgyűlésén újraválasztotta a tagság ifj. 
Sógorka Miklóst elnöknek. Elnökségi tagok 
lettek: Gellér Zoltán, Krajcár Szilárd, 
Lakatos Gyula, Pék László. A szertárosi 
teendőket a továbbiakban is lelkiismeretes 
munkát végző Magashegyi István látja el. A 
felnőtt csapat vezetésével Gurdon Józsefet, 
az ifi csapat vezetésével ifj. Sógorka Miklóst 
bízta meg a vezetőség. 

 
Az utánpótlás csapat 

 

A játékos-keretet érintő változások: 
Kerékteleki csapatába igazolt Gansperger 
Attila és Kuti Tivadar, Réde csapatába Mór 
Ottó. A játéktól visszavonult Sulák István és 
Vachtler Ferenc.  
Átigazolásaink: Hánta csapatából érkezett 
Csima Pongrác, Jurcsa Richárd és Pék 
László. 
Új igazolások: Erős Tamás, Janás László, 
Szkok Balázs, Szkok Dávid, Szűcs Zoltán.  
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Mind a felnőtt, mind az ifjúsági csapat 
számos felkészülési mérkőzésen van túl. A 
felnőtt csapat Nagyveleg (2-4), Jásd (5-5), 
Csókakő (1-3) csapatával mérkőzött meg. 
Az ifjúsági csapat Kerékteleki (2-2) és 
Császár (2-2), Csókakő (2-2) csapatával 
játszott előkészületi mérkőzést. 
A Súr KSE első tétmérkőzését 2006. 
augusztus 13-án játszotta a Magyar Kupa 
sorozatban Ete csapata ellen, azt követő 
héten, augusztus 20-án kezdődik a labdarúgó 
bajnokság.  
Mérkőzéseinkre szeretettel várunk minden 
sportbarátot, buzdítsuk csapatunkat! 
 

HAJRÁ SÚR!!! � � � � � � 	 o � � � � � � � � �� � � � � � � � � 	 � �
 

APRÓHÍRDETÉS  
 

Kedves olvasó!  
Ebben a rovatban helyet adunk az Önök 
hirdetéseinek.  
Minden hónap 15-ig szíveskedjenek leadni 
aktuális hirdetésüket a Teleházban. 
 � � � � � � � � � 	 � � � � � � � � 	 � � �� � � � � � � � � � � �
 
Bakonyvidéke Takarékszövetkezet 

Ajánlatai 
 

RENDKÍVÜLI BETÉT AKCIÓ!!! 
 

2006. augusztus 1-től augusztus 31-ig 
 átutalási betétszámla mellett lekötött 

betétekre 1 éves lekötésre kiemelt hozam,  
KAMATADÓ NÉLKÜL!* 

 

BETÉTÖSSZEG 
Teljes futamidőre 
évi fix (%) kamat 

EBKM 

10.000 – 500.000 6,25 
500.001 – 2.000.000 6,50 

2.000.001 - 6,75 
 

*Számoljon utána a meglévő betétjeinek, 
gondolkozzon az áthelyezésen! 

Kamatfizetés lejáratkor egyösszegben! 

HASZNÁLJA KI AZ UTOLSÓ PILLANATOT! 
 

 
ISKOLAKEZDÉS OLCSÓN ÉS GYORSAN 

 
Beiskolázási hitelakció kedvező 

kamatozással és kezelési költség nélkül! 
2006. augusztus 10-től szeptember 15-ig 

Maximális hitelösszeg: 300.000.- Ft 
Feltétel: legalább egy iskoláskorú gyermek 

 
Törlesztési feltételek folyószámlával 
rendelkező ügyfelek részére: 

Hitel összege 
12 havi 
lejárat 

36 havi 
lejárat 

100.000.- 9.200,- 3.628,- 
200.000.- 18.400,- 7.256,- 
300.000.- 27.599,- 10.883,- 

(THM: 100.000,- Ft 36 havi lejáratnál 19,86%) 
 

Törlesztési feltételek folyószámlával nem 
rendelkező ügyfelek részére: 

Hitel összege 
12 havi 
lejárat 

36 havi 
lejárat 

100.000.- 9.299,- 3.731,- 
200.000.- 18.598,- 7.461,- 
300.000.- 27.897,- 11.192,- 

(THM: 100.000,- Ft 36 havi lejáratnál 22,28%) 
 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ: 
BAKONYVIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 

2889 SÚR, PETŐFI S. U. 40. 
TEL.: 34/375-088 
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AZ  ÚJSÁG  
TERJESZTŐI  

 

 
Az alábbi gyermekekből álló lelkes kis csapat 
juttatja el Olvasóinkhoz a Súri Trombitás 
aktuális számait: 
 
Schneider István (Damjanich utca) 
Schneider Éva (Petőfi-Zenedomb utca) 
Szabó Noémi (Kossuth-Árpád-Csatkai utca) 
Hárer Orsolya (Mező-Honvéd utca) 
Papp Evelin (Rákóczi-Dankó utca) 
Kopócs Mónika (Deák-Hársfa-Attila utca) 
Nyemcsek Dániel (Akai-Széchenyi utca) 
Varga Szilvia (Táncsics utca) 
Varga Krisztián (Béke utca) 
 

Köszönjük munkájukat! 
 

 

Régi Képek Súri Kastélyról 
 

 
 

 

 
Az Együtt Súrért Közhasznú Egyesület 
2006. márciusában alakult civil 
kezdeményezésre. A cégbírósági bejegyzése 
2006. júniusában történt meg, amikor 
közhasznú egyesület lett.  
Az egyesület tagjai nagy lelkesedéssel és 
aktivitással vágtak bele a munkába: májusfát 
állítottak, majd kitáncolták; falunapi 
programot szerveztek, a falunap idejére 
szalmabábúval fogadták a településünkre 
érkezőket. És mindez még csak a kezdet… 
Az egyesület megalakításával célunk 
településünk, lakókörnyezetünk ápolása, Súr  
csinosítása, egy kulturális programokban, 
eseményekben gazdag európai falu 
megteremtése. 
Célunk értékeink megőrzése és bemutatása, 
népi hagyományaink felelevenítése, Súr 
történelmének megismertetése, a 
településünk jeles napjainak ápolása, 
tartalmas, színvonalas programokkal történő 
megtöltése 

Szeretnék, ha minden súri szívvel-lélekkel 
azon lenne, hogy településünk még szebb, 

még élhetőbb legyen. 
MERJÜNK BÜSZKÉN SÚRIAK LENNI!!! 

 

Ha Te is szívesen cselekednél Súrért, 
gyere és állj közénk! 

 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ: 
 

Együtt Súrért  

Közhasznú Egyesület 
� 2889 Súr, Petőfi Sándor utca 50. 

� egyuttsurert@citromail.hu 
� 34/575-009, 20/2623168 

 

 SÚRI TROMBITÁS 
Készült számítógépen a Teleházban 

a kiadásért felel: Együtt Súrért Egyesület 

Gépelte: Pavlitzkyné Miklós Enikő, ifj. Sógorka Miklós 

Szerkesztetésben közreműködött : Kadlecsik Gyöngyi 

Főszerkesztő: Pavlitzkyné Miklós Enikő 

Felelős kiadó: Együtt Súrért Egyesület  

Készült : 200 példányban 


