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Kedves Olvasó! 
 
Új évre virradtunk, elérkezett a 2009-es esztendő. Megfordíthatjuk a homokórát, hogy újra egy éven át 
figyelhessük, hogyan peregnek le a szemcsék az üvegben. Halljuk, látjuk, hogy milyen nehézségek, 
kihívások várnak ránk 2009-ben. Tudjuk, érezzük. Mégis újságunkban arról szeretnék inkább írni, hogy 
mennyi új lehetőséget, jó dolgot és kicsi örömöt rejt a jövő. Gondoljunk arra, hogy volt már sokkal rosszabb, 
mégis felálltunk. Volt már nagyobb szegénység és mégis itt vagyunk. Bízni és hinni kell a jóban és lássuk 
meg azt a sok apró szépséget és jóságot, amely körülvesz bennünket. Ne felejtsünk el, mosolyogni, tegyük, 
amit tennünk kell, s javulni fog a világ. A mi kis súri világunk biztosan. Ha béke és boldogság van bennünk, 
akkor az lesz családunkban, a kisebb közösségünkben, településünkön is. Rajtunk, mindnyájunkon múlik a 
jövő. Az óvodástól az aggastyánig, mindenki pozitív gondolkodására szükség 
van, hogy szép legyen ez az esztendő. Ajánljuk mindenkinek a Fekete István 
füveskönyvében álló Januári gondolatokat: 
„ A csillagok nem tartják számon az embereket, és alig tartják számon az 
eseményeket. Az évek örömmel jönnek, ha jót hozhatnak, és zord 
kegyetlenséggel szórják el romlott terhüket, ha az van rájuk bízva. Az évek 
utak, melyeket végig kell járni, az évek az életet hozzák, és az elmúlást 
viszik foszló tarisznyájukban.     (Almárium: Fekete István füveskönyve)” 
Az új év nem árulja el titkait nekünk, nincs jós, nincs semmilyen 
tudományos szerkentyű, mely meg tudná mondani, mit rejteget számunkra 
a jövő. De: a sorsfordító döntéseinket mi magunk hozzuk, mi tervezünk, s 
rajtunk is múlik, hogy erőfeszítéseink ne legyenek hiábavalóak. Nézzünk 
Önmagunkba, mit szeretnénk másképp tenni, s higgyük el, hogy képesek is 
vagyunk céljaink elérésére!  
Kívánunk az új esztendőben békét, egészséget, boldogságot és 
kitartást Súr minden lakosának !! 

A Súri Trombitás szerkesztősége 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

A  TARTALOMBÓL: 

• Újév, új események, pályázatok. Önkormányzati híreinket 2-3 oldalon találhatják 
• Mindenkinek joga van a szabad vallásgyakorlathoz. Településünk vallási közösségei a 4-5 oldalon 

mutatkoznak be. 
• Még senki sem tudja, mit rejteget számunkra ez az év, de egészen biztos, hogy a jeles napokat az 

idén is megünnepeljük. Így hát már januárra is jut bőven ünnepelni -és tennivaló 6-7 oldal  
• Az időszerű és 90-es évek beli hírekről a 8-10 oldalon tudhatunk meg többet  
• Mikor kint jeges szél fúj és a napsütést már el is felejtettük, akkor a legnehezebb kibújni a meleg 

kuckónkból. Pedig a január is sok szépséget rejteget, s ha szerencsénk van, Holle anyó megrázza a 
párnáit, és végre hatalmas pelyhekben hull a hó. Ilyenkor kell ellátogatni a sípályára. Sportrovatunk 
a 11. oldalon.  



 

Fejlesztések a könyvtárban         

A kistelepüléseken fontos szerepet töltenek be a könyvtárak. Nemcsak a kölcsönözhető könyvállomány 
színvonala fontos, hanem az is, hogy minél könnyebb legyen a kölcsönzés, és a könyvtáros munkáját is 
a mai követelményeknek megfelelő eszközök segítsék. A súri könyvtárban, az elmúlt évben 700 ezer 
forintértékben történtek fejlesztések, ennek eredményeként a könyvtár könyvállománya elérhető a 
település honlapjáról is (Intézmények/Könyvtár menüpontban). Előzetesen megkereshetők, 
kiválaszthatók a kölcsönözni kívánt könyvek. Ahhoz, hogy ezt a szolgáltatás nyújtani tudják az 
olvasóknak megfelelő szoftverre és hardverre volt szükség. A digitális alapú nyilvántartás 
használatához, multimédiás számítógépet, könyvtári programot, vonalkód olvasót, multifunkciós 
készüléket) szereztünk be, s Internet csatlakozás is biztosított.  

Pályázat az Evangélikus templom felújítására  

Megjelentek az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program pályázati kiírásai, amelyeknek első beadási 
határideje 2009. január 10.-e volt. A pályázati kiírás lehetővé tette a településközpontban elhelyezkedő 
épületek külső felújítását. Ennek a kritériumnak megfelel az Evangélikus templom épülete, ezért 
támogatási kérelmet nyújtott be az Evangélikus Egyházközség a templom külső felújítására. A felújítás 
keretében a templom új tetőt kap, bádogos munkálatok kerülnek elvégzésre, a bejárati ajtó kerülne 
felújításra, az épület újraszínezése valósulna meg, a templomkerítés lábazat kerülne újjáépítésre. A 
munkálatok becsült bekerülési értéke 17, 8 M Ft. A pályázat keretében a munkálatok elvégzésére, a 
teljes összegre vissza nem térítendő támogatást nyerhet az evangélikus egyházközség. A felújítás 
keretében tervezzük a templomtoronyban toronyóra elhelyezését. Ez a munkafázis a pályázati 
keretösszegből nem finanszírozható, ezért a toronyóra elhelyezésére adománygyűjtést szervez az 
egyházközség - tudtuk meg Szarka István esperes úrtól. 

Sikeres pályázat a műemlék katolikus templom 
felújítására 

Amint arról hírt adtunk, a súri műemlék katolikus templom 
megmentéséért komoly összefogás kezdődött az elmúlt évben. Az 
augusztusi háromnapos templommentő programot neves művészek 
fellépése tette emlékezetessé. Most újabb jó hírünk van a templom 
felújításával kapcsolatban. A Súri Katolikus Egyházközség pályázatot 
nyújtott be a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácshoz. 
Méghozzá eredményesen. A pályázat támogatottságáról 
decemberben született döntés, miszerint a 87 millió forint értékű 
beruházáshoz 74 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert az egyházközség. A tervek szerint, 
a kivitelezési munkálatok a támogatási szerződés megkötését, valamint a közbeszerzési eljárás 
lefolytatását követően, 2009. tavaszán megkezdődhetnek. 

Új játékok az oviban   

Karácsonyra új játékokat kaptak a súri óvodába járó gyerekek. A két csoportban a Jézuska a szépen 
feldíszített karácsonyfa alá rakta gazdag ajándékát. A gyerekek nagyon örültek a játékoknak, mindenki 
megtalálta a számára legkedvesebbet. Ackermann-né Bakai Veronika, vezető óvónő elmondta, hogy a 
játékokat pályázati pénzből, saját költségvetésből és a szülői munkaközösség támogatásából sikerült 
megvásárolni. A játékok kiválasztásánál nagy figyelmet fordítottak a képességfejlesztő játékok 
beszerzésére. 

 
 

- 2 - 
 



 
 

Településünk 2009. évi rendezvénynaptára 
 
Egy kis közösségben, mint pl. egy faluban a mindennapi munka, a rohanás után az emberek vágynak egy kis 
kikapcsolódásra, szórakozásra. Ezeken az összejöveteleken beszélhetik meg ügyes-bajos dolgaikat, a szülők, 
nagyszülők megnézhetik gyermeküket egy-egy fellépésen, s együtt táncolnak, vigadnak. Nagy szerepe van a 
lakóhelyhez való kötődés, a közösségi összetartás, a kulturális "komfortérzés" kialakításában. A községi 
rendezvények szervezésében, lebonyolításában közreműködnek a helyi óvoda, iskola csoportjai, 
pedagógusok, civil szervezetek, képviselő-testületi tagok. 
 

  
 
 
 
 
 

Sógorka Miklós  
                                                                                                                                           polgármester 
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IDŐPONT 
RENDEZVÉNY 

MEGNEVEZÉSE 
HELYSZÍNE RENDEZŐ 

2009.02.14. Farsangi bál Művelődési Ház 
Együtt Súrért 
Egyesület 

2009.03.14. 
Bakonyi Amatőr 
Népművészeti Fesztivál 

Művelődési Ház 
Bakonytérségi 
Önkormányzatok 
Szövetsége 

2009.04.12. Húsvéti Rally Verseny Rally pálya Súri Rally Club 

2009.04.22. Föld Napja Kastélykert Általános Iskola 

2009.05.03. Anyák Napja Művelődési Ház Óvoda 

2009.05.20. Kihívás Napja Iskola, Sportpálya Általános Iskola 

2009.05.29. Óvodások ballagása Szabadság tér - Park Óvoda 

2009.06.13. Falunap Sportpálya 
Együtt Súrért 
Egyesület 

2009.08.20. Búcsú Szabadság tér Önkormányzat 

2009.08.20 
Súr KSE – Videoton 
UEFA kupa döntős 
csapata 

Labdarúgó pálya Súr KSE 

2009.08.21-23. Művészetek Dombja Több helyszínen 
Súri Katolikus 
Egyházközség 

2009.08.23. 
Sárkányi Őrület 
futóverseny 

Rajt: SúrCél: 
Bakonysárkány 

Sprint Futóklub 

2009.09.26. XIII. Táncsics túra 
Szabadság tér és az 
útvonal 

Önkormányzat 

2009.09.26. Szüreti Felvonulás Szabadság tér 
Együtt Súrért 
Egyesület 

2009.10.04. Nyugdíjasok Napja Művelődési Ház Helyi Vöröskereszt 

2009.12.05. 
Karácsonyi 
Kirakodóvásár 

Szabadság tér 
Együtt Súrért 
Egyesület 

2009.12.31. Szilveszter 
Művelődési Ház 
Szabadság tér 

Súri Rally Club 



 
SÚRI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG TÖRTÉNETE 

 
A település első okleveles említése 1436-ból származik. 
A török pusztítás következtében - a 16. században - 
elnéptelenedett a. helység, amelyet 1650-től már a 
Zichyek birtokoltak összes pusztáival.   
A Zichyek 1715-től kezdődően felvidéki szlovák 
evangélikus telepesekkel „szállatták” meg üresen maradt 
pusztáikat. A súri evangélikusok Nyitra, Turóc és 
Zolyóm megyékből elüldözött jobbágyként érkeztek. Itt 
szívesen fogadták a famunkában nagyon jártas 
felvidékieket és - a vallási különbség ellenére - 
mindenben támogatták őket. A suri evangélikusok első 
szerveződéséről nincsenek adataink, de 1740-ben – 
legkésőbb az 1740-es évek végén – már „szervezett” 
gyülekezetként, sőt anyaegyházként élhettek. Ezt 
támasztja alá, a gyülekezet irattárában ma is féltve 
őrzött viaszbélyegzőn olvasható 1740-es évszám. (A 
körbélyegző szövegének közepén trombitás angyal 
látható, körülötte a hold és csillagok.) De igazolja az 
anyakönyvezés kezdetének időpontja is. A 
házasságkötési és születési anyakönyv első kötete 1747-
ből származik, a halotti anyakönyv 1748-ból való.  Nem 
sokkal később már iskolájuk is volt. Imaházuk 
felépítéséig (1785) abban tartották az istentiszteleteket.  
A gyülekezet első lelkésze Busztor György volt,  őt 
követte Batsúr György és Neogradi Mihály akik csak 
rövid ideig pásztorolták a gyülekezet népét. Liszy István 
és Perlitzy János működése már hosszabb ideig tartott. 
A békésen folyó gyülekezeti élet azonban 1767-ben  egy 
időre megszakadt. A súri evangélikusokat megfosztották 
a szabad vallásgyakorlatától. A szomszédos 
Bakonycsernye lelkészének szolgálatát sem vehették 
mindig igénybe. Három évig (1767-1770) lelkész nélkül 
éltek. Később Horváth Sámuel bakonycsernyei lelkész 
gondozta a súri híveket is. Az önállósult gyülekezet 18. 
századi lélekszámáról nincsenek adataink, de az 
anyakönyvi bejegyzésekből követhető növekedése, 
nagysága, vitalitása.  Lélekszámra vonatkozó adat a 
későbbi időből, a 19. század elő feléből áll 
rendelkezésünkre. Fényes Elek 1851-ben kiadott 
geográphiai szótára szerint Súr 720 evangélikus  
lakossal rendelkezett. Ezt a lélekszámot már békésebb 
viszonyok között érte el a gyülekezet, mert 1783-tól 
ismét volt saját lelkésze Malatidesz Pál személyében. Őt 
követte Faragó Sámuel, Halkó Sámuel,majd Sztanó 
János bakonycsernyei lelkész pásztorolta Súr 
evangélikusait is.1841-től Turcsányi Gyula György látta 
el a lelkészi szolgálatot, pontosan 40 évig. 1882 
októberében a templom, a harangok és a lelkészlak is 
tűzkárt szenvedett. Nem sokkal később a vidéken 
szokatlan árvíz, majd jégeső pusztított. De hamarosan 
újjáépült a templom és a paplak. Az egyházi épületek 
felépítését és a harangok beszerzését a község lakói – 
felekezeti különbség nélkül – önzetlenül támogatták 
.Ekkor már Zatkalik Lajos volt a lelkész, akinek emléke 
„jó szónok”-ként maradt fenn, akár magyar, akár tót 
(szlovák) nyelven hirdette az igét. 1906-ban a templom 
tornyára villámhárítót szereltek, a templomba 
üvegcsillár került Szabados Pál és neje Bécsi Julianna 
adományaként. Ekkor nyílt lehetősége a gyülekezetnek 
arra, hogy régi orgonáját egy kis orgonával cserélje ki. 
Az első világháború megszakította a békés fejlődést. 
Súlyos lelki törést okoztak a katonai behívók, majd a 
harctereken maradt hősi halottak. A gyülekezet két 

harangját is a háborúba vitték. Közel 10 évig csak a 
középső harang hívogatott. Mindkét tanítót hadba 
szólították. Az oktatást egy nyugalmazott tanító és a 
lelkész végezte. A világháború negyedik évében  a 
spanyolnátha tizedelte meg a falu és a gyülekezet népét. 
Különösen 1918 ködös, hideg, korán téliesre fordult 
októbere követelt sok áldozatot. Ekkor meghalt a 
gyülekezet lelkésze is, nem volt még 36 éves. Kéri János 
volt a következő lelkész.  Ebben az időszakban jelentek 
meg a szekták, más gyülekezetek „amerikásainak” 
közvetítésével. 1926 elején lett a gyülekezet pásztora 
Boczkó Gyula Felvidékről menekült lelkész. A sok 
csapással sújtott embert a mindenki iránti szeretet 
jellemezte. Rövid szolgálata idején az első számú iskolát 
teljesen átépítették. 1928 augusztusában – 45 éves 
korában – hirtelen meghalt.  Egy évi helyettes lelkészi 
szolgálat után Bödecs Károlyt választotta lelki 
vezetőjének a gyülekezet. A rendkívüli 
szervezőkészséggel rendelkező lelkésznek az ifjúság 
körében végzett munka volt a legkedvesebb szolgálati 
területe. Több konferenciát rendezett. Áldozatot vállaló 
és áldozatkészségre nevelő lelkész volt. Halála után 
1945.-ben Jakab Miklós egyik korábbi lelkész fia, Súr 
szülöttje – lett a gyülekezet lelkésze.  Szolgálatának 
kezdetén a háborús károk kijavítása, az elpusztult 
értékek pótlása volt a feladat, de a  lelki építkezés sem 
maradt el. 1945 és 1950 között négyszer volt ifjúsági nap 
és kisebb evangélizáció. Később – a társadalmi 
változások hatására - a gyülekezeti élet a templomfalak 
közé szorult: nehéz évtizedekben volt része pásztornak 
és a lassan fogyó nyájnak. Jakab Miklós 1980-ban 
Lajoskomáromba távozott, de a súri temetőben – apja 
sírjában – várja a feltámadás Urát: 1986-ban hunyt el. 
1980-ban a Bakonycsernye-Súr közötti lelkészkapcsolat 
újra éledt. Zászkaliczky Péter bakonycsernyei lelkész 
közel egy évtizeden keresztül gondozta a súri 
gyülekezetet helyettes lelkészként. Szolgálata idején 
elvégeztette a templom teljes külső vakolatcseréjét, 
belső festését, a padok cseréjét és a vizesedő falak 
vegyszerrel történő szigetelő kezelését.  Bencéné Szabó 
Márta 1989–1998 között volt Súr lelkésze, amíg férje 
Bakonycsernye papjaként szolgált. Személyében ismét 
parókus lelkész pásztorolta a gyülekezetet. 
Szolgálatának idején indult el az egyházi épületek 
kárpótlási ügye, s énekkar alakult Molnárné Sógorka 
Veronika tanárnő vezetésével. 1998-ban a lelkész család 
új szolgálati helyre távozott. Azóta ismét a szomszéd falu 
lelkésze gondozza a gyülekezetet, helyettes lelkészi 
minőségben. Az esperesi tisztséget is betöltő Szarka 
István bakonycsernyei lelkészt Szarka Éva beosztott 
lelkész – a felesége - segíti.  
A gyülekezet 2000 nyarán nagy munkába kezdett a 
kárpótlásul kapott pénz, egyéb források és jelentős 
önerő segítségével. Példás összefogással lebontotta régi 
parókiáját, majd annak helyén – 2001. augusztus 11-én 
– lerakta egy több funkcióra tervezett, 10 éves 
futamidővel készítendő épületkomplexum alapját. A 
presbitérium a munkálatok ellenőrzésére építési 
bizottságot rendelt, amelynek vezetésével Kéri Gerzson 
számvevőszéki elnököt, bízta meg. A kivitelezésére a 
móri székhelyű FOCUS Kft – Szatzker Antal vállalkozása  
 
 



 
– nyert bizalmat. 2003-ban az épület szerkezetkész 
állapotba került. A földszinten lévő dísztermében már 
decemberben énekkari, valamint egyházi előadásokat 
tartottak. Felszentelt gyülekezeti teremkénti 
használatára azonban csak a következő évben került sor. 
A felszentelési és hálaadó ünnepély 2004. október 10-én 
volt. Az emeleti rész – 16 férőhelyes, igényes szálláshely 
– kialakítására csak két évvel később (2006-ban) került 
sor a Leader pályázat és önerő igénybevételével.  
 
 

 

 
Elkészült az udvar parkosítása is. A parókiai rész 
elkészítésére 2008 végén került sor. A teljes befejezés 
2009-ben várható.  
Az építkezés alatt (2005-ben) a gyülekezetet közel egy 
évszázada szolgáló Angster orgona legszükségesebb 
javítását – a faszerkezet konzerválását és a sípok 
intonálását – is elvégeztették. A 2008. évben a 
falumegújítási pályázaton szeretnénk a templom külsőt 
rendbe tenni. Ehhez kérjük Urunk gazdag áldását. 

                      Szarka István 
                                                                      lelkész

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG 
 
A súri katolikus egyház 1729-ben lett alapítva, 
anyakönyveit helyben 1739-től vezetik. Temploma 
műemlék épület, mely az utóbbi időkben többször is 
szerepelt mind a helyi újságban, mind nagyobb 
fórumokon. Állaga ugyanis annyira megromlott, hogy 
rekonstruálásra szorul.  Ennek kivitelezéséhez minden 
követ megmozgatva jött létre a Súri Művészetek 
Dombja nevű rendezvény, mely terveink szerint az idei 
év augusztusában is megrendezésre kerül.  A Közép-
Dunántúli Regionális Tanácshoz beadott pályázat 
támogatásáról születtet döntés szerint 74 millió Ft 
vissza nem térítendő támogatást kap az egyházközség a 
templom felújítására. A munkálatokat előre láthatólag 
legkésőbb ez év nyár elején kezdik meg. A plébánosi 
tisztet 1994-től Németh József látja el. Az 
egyházközösség megközelítőleg 760 hívet számlál.  
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A szentmisék rendje: 
minden hónap első hétvégéjén, szombaton 8:00 órai 
kezdettel 
minden más hétvégén vasárnap 8:00 órai kezdettel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ŐSKERESZTYÉN APOSTOLI EGYHÁZ 
Közösségünk a 1930-as évektől a háborút követő években kialakult lelki megújulási mozgalmakból keletkezett. 
Abban az időben sok ember keresett a vallásosságnál élőbb és a gyakorlati életben is segítséget adó hitet. A Háború 
után 1947-ben vált lehetségessé, hogy közösségünk megszerveződjön és ekkor megalakult az Őskeresztyén 
közösség. Ezt az időszakot a buzgóság és aktív lelkiélet jellemezte. A hívő emberek sokszor komoly áldozatokat 
vállalva keresték az összejöveteli alkalmakat, hogy együtt imádkozhassanak, énekelhessenek testvéreikkel. Az 
Őskeresztyén közösség hitvallása a Szentírás tiszteletére és a hétköznapokban megélt hitéletre igyekezett a 
hangsúlyt helyezni emellett fontosnak tartotta a Gyülekezeti közösség megélését. Zenekarok és énekkarok 
alakultak. Az igehirdetés szolgálatát olyan személyek végezték, akiket Isten megszólított és elhívott a lelkimunkára. 
Talán az emberek „egyeszűben” prédikáltak de nagyon fontosnak tartották, hogy a szó mögött megélt hit és 
tapasztalat álljon, és ez bizony sokszor jelentős erővel bírt a kereső emberek életében. Az 1950-es évek aztán a 
nehezebb időszakot hozták el hazánkra, és persze a keresztyén közösségekre is. Ezt követőem a hatvanas években a 
hitélet főleg a gyülekezetekbe szorult vissza a hitélet „magánélet” része lett. Közösségünk ebben az időszakban vette 
fel a kapcsolatot olyan nyugati közösségekkel, akiknek a hitvallása felfogása nagyon közel esett a mi hitünkhöz. 
Külső körülményeinkben jelentős fordulat következett a rendszerváltás idején. Ezt követően sok helyen imaházakat 
építettünk ekkor épült meg a súri táborunk, ami a Békesség Szigete Hitmélyítő tábor nevet kapta. Az elmúlt időszak 
közösségünkben a építkezések ideje volt, 15 imaházat építettünk 13 régebbi imaházat felújítottunk. Az a 
törekvésünk, hogy a lelki építkezésben is új lendülettel előbbre jussunk. 
Úgy érezzük, hogy a mai sok nehézséget hozó korban, nékünk és embertársainknak is megtapasztalható élhető 
hitre, és megerősítő közösségekre, van szükségünk, ahol megtapasztalhatjuk Isten szeretetét.                                                                   
Küldetésünket röviden így tudnánk összefoglalni: 
Legfontosabb célunknak tartjuk, hogy mindenki megismerje Jézus Krisztust és benne bízva, hitben járva élje életét. 
Gyülekezeteinkben szeretetteljes testvéri közösségben kívánunk élni, ahol mindenki szolgál azzal a lelki ajándékkal, 
amelyet Isten adott néki. 
Hitünk szerint minden hívő embernek küldetése, hogy megszentelt életével bizonyságot tegyen Isten szeretetéről és 
életet formáló hatalmáról. 

Ha ez a néhány sor felkeltette érdeklődését, kérem, látogassa meg istentiszteleteinket, amelyek az alábbi 
időpontban kezdődnek: Vasárnap: délelőtt. 9: 30- kor, délután: 5 órakor, 

kedden és csütörtökön: 18 órakor, nyáron 19 órakor                                                                    
Kulisek Tamás / Schmied András 



 
 
 
 

Boldog új évet mindenkinek! Még nem tudjuk, mit rejteget számunkra ez az év, de 
egészen biztos, hogy a jeles napokat idén is megünnepeljük. Így hát már januárra is 
jut bőven ünnepelni való. 
Ami már elmúlt, de jövőre sem feledkezhetünk meg róla, s ami még jönni fog: 
Január 1. - A Béke napja: Arra figyelmeztet minket, hogy az előttünk álló új évben törekedjünk rá, hogy 
békében éljünk szüleinkkel, családunkkal, ismerőseinkkel, más népekkel, környezetünkkel, állatokkal, 
növényekkel - egyszóval mindenkivel és mindennel az egész világon. Ami a legfontosabb, hogy még saját 
magunkkal is.  
Január 6. - Vízkereszt vagy Háromkirályok napja : A hagyomány szerint ezen a napon látogatta meg a 
három király a kis Jézust. Ekkor ér véget a karácsonyi ünnepkör, ez a nap ugyanakkor a farsangi időszak 
kezdete is. A farsang, pedig a nevetésről, tréfákról, mókákról, no, és persze a rengeteg evésről és ivásról 
szól. Nem véletlenül, hiszen utána negyven napos böjt kezdődik, ami egészen húsvétig tart majd.  
Január 18.- A világvallások napja: ENSZ Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának 18.cikke szerint: 
„Minden személynek joga van a gondolat, a lelkiismeret és a vallás szabadságához. Ez a jog magában 
foglalja a vallás és a meggyőződés megváltoztatásának szabadságát, valamint a vallásnak vagy a 
meggyőződésnek mind egyénileg, mind együttesen, mind a nyilvánosság előtt, mind a magánéletben 
oktatás, gyakorlás és szertartások végzése útján való kifejezésre juttatásának jogát." 
Január 22. - A magyar kultúra napja: 1989 óta ünnepeljük azt, ami megkülönböztet minket a föld 
népeitől: a saját kultúránkat. Ezt azért éppen ezen a napon tesszük, mert Kölcsey Ferenc, a XIX. század 
nagy írója és gondolkodója a kézirat tanúsága szerint 1823. január 22-én fejezte be Himnusz című 
költeményét, ami a mai napig magyarságunk legnagyobb szimbóluma a háromszínű zászló mellet. Ezen a 
napon különös hangsúlyt kap az irodalmunkkal, nyelvünkkel, képzőművészetünkkel, hagyományainkkal és 
minden más, a kultúránkhoz kapcsolódó dologgal való foglalkozás. 
Február 11. -A betegek világnapja: Ez a nap 1993-ban került II. János Pál kezdeményezésére a jeles 
napok közé. A világnap célja, hogy "Isten egész népe kellő figyelmet szenteljen a betegeknek, segítse elő a 
szenvedés megértését:" 
Február 14. - A szerelmesek napja: azaz a Valentin nap. Ilyenkor az angolszász hagyományok szerint illik 
egymást kedves üdvözlettel, aprócska ajándékkal meglepni. Na persze, nem kell túlzásokba esni. Tehát elő 
az üdvözlő kártyákkal, a szíves kis mütyürökkel és ajándékozzunk meg mindenkit, aki a szívünkhöz közel 
áll. 
Emlékezzünk meg két híres magyarról is, akik a maguk módján, a maguk lehetőségei szerint dolgoztak 
Magyarország felemelésén.  
Január 8-án ünnepeljük Wass Albert 101. születésnapját. Wass Albert a trianoni magyarság nagy 
nemzedékének nagy személyisége, nagy idők koronatanúja. Elbeszélés- és verseskötetek, regények és 
dokumentumértékű életrajzi vallomások munkásságának jellemzői. Nem csupán a magyar irodalom 
legnagyobbjai közé sorolható műveivel mentette a magyar szót és magyar lelkiséget, hanem hatalmas 
irodalomszervező igyekezetével és vagyonával is. Nem akarjuk pályáját méltatni, azt meghagyjuk a 
hozzáértőknek. Ajánljuk azonban "A funtineli boszorkány" című művét azoknak, akik munkásságával 
ismerkedni akarnak. Wass Albert 1998. február 17-én lépett át Csaba királyfi birodalmába.  
Másik nagy magyarunk, kinek nevét január révén megemlíthetjük Hunyadi Mátyás. Az igazságos királyt  
január 20-án választotta meg az ország a Duna jegén.Uralkodása alatt - talán utoljára az azóta eltelt időben - 
újra régi fényében tündöklött Magyarország, virágzott az élet. Néha úgy érezzük, itt az ideje, hogy Mátyás 
királyunk újra eljöjjön közénk, és gatyába rázza országunkat, mint ahogy akkor tette. Lenne dolga bőven. 
Az idei évet szeretnénk végigkísérni népi bölcsességek, jóslások segítségével is, valamint „kertész szemmel” is, 
kicsit betekintve a kiskertek világába, apró ötleteket adni olvasóinknak. A következő oldalon, az aktuális 
farsangi szokásokról, valamint bár tél van, de a kerti teendőkről is olvashat.   
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      Azt gondolná az ember, hogy mert tél van nincs 
munka a kertben. Pedig a természet csupán pihen, 
de közben azért történnek a dolgok. Jó időben 
elkezdhetjük az idősebb fák törzseinek 
tisztogatását. Távolítsuk el a kéregripacsokat és a 
feltáruló kártevőket. A munka előtt terítsünk fóliát 
a földre, azzal fogjuk fel a férgeket. Most 
csökkenthetjük a gyümölcsfák tavaszi permetezési 
gondjait és a felhasznált szer mennyiségét is 
azzal, hogy eltávolítjuk a hernyófészkeket, 
gyümölcsmúmiákat. A gyümölcsfákon gyakran 
jelennek meg sarjak, amelyek elszívják a 
tápanyagot. Távolítsuk el őket. A gyökérsarjakat 
ne metszőollóval vágjuk le, hanem gyökerestől 
tépjük ki, mert újra kinőnek. A gyümölcsfáink 
törzsét kenjük be mésztejjel, mely óv a 
fagykárosodástól. Ha idén egyáltalán fog esni a hó 
és rárakódik a fák, bokrok ágaira, komoly károkat 
okozhat. Rázogassuk le róluk a havat, mivel súlya 
letörheti az ágakat.  

A jeget, verdessük le, mert a jégpáncél alatt 
elpusztulnak a rügyek. Gondoskodjunk az 
énekes madarakról is! Etessük őket kender, 
köles és napraforgómagokkal, akasszunk a 
fára faggyút, magtári törmeléket. Ügyeljünk 
arra, ha már elkezdtük őket etetni, ne hagyjuk 
abba tavaszig, mert különben megsínylik. 
Január közepén válogassuk meg a hagymát, 
krumplit, nehogy elkezdjen rothadni. A 
bogyós termésű bokrainkat metsszük vissza, 
ha a nyár végén nem tettük volna meg. Elég, 
ha ránézünk a szerszámokra, és máris kiderül, 
hogy a tavaly nyári és őszi munkálatok 
igencsak megviselték a kerti szerszámok éleit. 
Élezzük meg a szerszámokat, ha kell, 
kalapáljuk ki az ásót és a lapátot. A hosszú téli 
estéken van időnk a kertünk megtervezésén 
ötletelni, válogassunk díszfákat, virágokat.  

Január 22. Vince napja, a bortermelő vidékeken fontos nap. Ekkor metszették a vincevesszőt, amit a 
meleg szobában hajtattak, ebből az adott évi termés mennyiségére következtettek. Azt tartották, ha 
ezen a napon jó idő van, jó lesz a szőlőtermés is.                                                                                                                  
Február 2. Gyertyaszentelő Boldogasszony napján, a népi hagyomány szerint eldől, milyen hosszú 
lesz a tél. Ha a medve kibújik barlangjából és meglátja saját árnyékát, azaz napsütéses az időjárás, úgy 
még negyven napot kell várnunk a tavaszra. Ha azonban zord telet talál, akkor kint marad és 
hamarosan beköszönt a várva várt tavasz…

Amarillisz, a lakás dísze! 
Ahhoz, hogy virágunkban gyönyörködni tudjunk, időben el kell kezdeni 
foglalkozni vele. Egy mitológiai görög pásztorleánykáról elnevezett, dallamos 
csengésű Amaryllis jelentése: fényes. A mára közkedveltté vált szobanövény, 
valószínűleg az Andok vidékén nőhetett és botanikusok, növénygyűjtők 
terjesztették el. 
Ültetés, virágoztatás, gondozás: 

- a hagyma méretéhez viszonyítva kétszeres méretű cserepet válasszunk az ültetéshez 
- az ültetés előtt néhány órával áztassuk a hagymát kézmeleg vízbe. Töltsük fel a cserepet 

harmadáig virágfölddel, úgy hogy a hagyma kétharmada a talajszint fölött maradjon. A 
hagyma ne érjen az edényhez, nyomkodjuk le a talajt a hagyma körül és öntözzük meg. 

- a cserepet tegyük meleg, sötét helyre, papírzacskóval takarjuk le, ahol a hagyma 
élettevékenysége megindul. 

- Ha megjelenik a virágszár, és 15-20 cm megnő, intenzíven lehet öntözni, és hetente egyszer              
műtrágyaoldattal is ajánlott 

- A virágzást követően mérsékeljük az öntözést és a tápoldatozást (kb. július közepéig) 
- Szeptember elejétől már csak annyi vizet kapjon, hogy a levelek ne égjenek, inkább 

fokozatosan lesárguljanak, és a földje teljesen szárazzá váljon. A teljes visszahúzódás után, a 
hagyma ki is vehető a földből. 

- A növényt lehetőleg évente tápanyagban dús, új földbe ültessük át      
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Nem is gondolnánk, hogy rohan az idő. Régi újságokat böngészve akadtunk 

olyan cikkekre Súrról, amelyekből sok érdekességet megtudhatunk 

településünk fejlődéséről, de akár mai bulvárhíreknek megfelelő cikkeket is 

találhatunk. 

Gondolta volna a kedves olvasó, hogy lassan húsz éve van vezetékes víz a falunkban?? 1990-ben a 

„Folyik a víz a Bakonyalján” című cikkben, megemlítették, hogy befejezés előtt állnak az ivóvíz 

bevezetésének munkálatai, és a súri lakosok is hamarosan megnyithatják a csapokat. 

1991-ben Kónya Imre és Botos Katalin volt településünk vendége. A miniszter asszony ellátogatott az 

akkori cipőüzembe is, melynek üzemeltetője a Vértes Építőipari és Szolgáltató Kisszövetkezet volt. 

Telefonunk, és a kábeltévé is több mint 15 éves múltra tekint már vissza. Újságcikkek írtak róla, hogy 

1992-ben a községünk csatlakozott a Kisbér és környéke telefon-beruházásához. Ez évben kellett leadni 

a nyilatkozatokat a telefon és kábeltévé előfizetésekről. Az akkori polgármester 180 telefonvonalat 

foglalt le, mely pillanatok alatt gazdára talált. Ez csak azért érdekes, mert akkoriban egy vonal 33. 000 

Ft volt. A kábeltévé díja ez mellé akciósan 10. 000 Ft-ot kóstált.  

1993-ban már 260 telefon-előfizetője volt Súrnak. Ebben az évben állt át a napközi, a tanácsadó 

olajtüzelésről fatüzelésre. Szintén ekkor újították fel az óvoda vizesblokkját, vízkeverő-berendezést 

vásároltak, hogy a gyerekek ne égethessék meg magukat mosakodáskor.  

1994-ben sor került a helyi kábeltévé stúdiójának átadására is. Ez nagy segítségére volt az 

önkormányzat és a falu lakossága közti kommunikációnak. 70%-os kiépítettséggel rendelkezett, kísérleti 

jelleggel időszakosan kezdték meg a helyi adások sugárzását. 

1995 sem maradt esemény nélkül. Ekkor készült el az ivókút a Szabadság téren. Ez a kút napjainkban is 

sok szomjas átutazónak nyújt hűsítő kortyokat. A tardosi követ Bácsi Béla adományozta hozzá, a kutat 

Borszuk János kőműves készítette. 

1996-ban cikkeztek a lapok a csatornázás közelgő befejezéséről, a turistaközpont felújításáról, 

bővítéséről. Az időjárásnak köszönhetően, sokan látogatták meg a sípályát is, még Debrecenből is 

érkeztek vendégek. 

1997 januárjában újították fel az akkori Bánkisok segítségével a Súri sífelvonót. Szintén ez év 

januárjában mérföldkőhöz érkezett a gázbekötés, sikerült Súron a nyomáspróba és jan. 7 utáni hétfőtől 

elkezdődött a lakások rendszerre kötése. Nem csak kellemes ügyekkel kapcsolatban emlegették 

településünket. Szinte országos hírré nőtte ki magát a súri apácák ügye, mely 1998-ban sokáig a 

címlapokon szerepelt, rádió tv is foglakozott vele. Ekkor történt ugyanis, hogy a kétes hírű hölgyek s a 

falu lakossága között verekedés tört ki. Az apácák már előtte is sok bosszúságot okoztak a falu 

lakosainak, elvárták, hogy etessék-itassák őket cserébe, pedig semmit nem nyújtottak. Közeledvén az 

ezredfordulóhoz 1999-ben végre az iskola napközi otthonát is csatlakoztatták a szennyvízhálózathoz. 

Ebben az évben került mai helyére, a művelődési ház elé a bányász-csille, mely arra emlékezteti a 

lakosságot, hány embernek nyújtott biztos megélhetést a bányászat. Reméljük olvasóinkban kedves 

emlékeket ébresztett kis összeállításunk, s ha rendelkeznek bármilyen fényképpel, írásos anyaggal, 

szeretettel fogadnánk feldolgozás céljából.  
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ANYAKÖNYVI ESEMÉNYEK 
 
Halálesetek:      Dodonka Ferenc  
                           Takács Barnabás  
      Sógorka Lászlóné 
      Erdélyi Edéné 
      Janászik Lajosné 
      
 
Születések:   Bökfi Károly és Szabó Tímea gyermeke:             Bökfi Kinga Réka 
                      Vincze László és Sógorka Andrea gyermeke:      Vincze Nóra 
                      Horváth János és Grúber Katalin gyermeke:        Horváth Bence 
 

"Mikor megszületik egy várva várt gyermek,  
az élet dolgai új értelmet nyernek.  

Apaszív, anyaszív dobban meg egy párban,  
új fénnyel ragyognak a világra a hárman". 

 
Örömmel tudatjuk mindenkivel, hogy 2008. december 23-án megszületett unokánk Rabi Zoltán és  
Janás Erika gyermeke: Rabi Lara                                                                   A boldog nagyszülők 

 
 
 
MEGÉRKEZTEK RENDELTETÉSI HELYÜKRE  A”CIPŐSDOBOZ-
AJÁNDÉKOK” 
 

Mint előző számunkban ígértük, beszámolunk a 
cipősdoboz akciónk eredményéről. El kell, mondjuk 
igazzá vált a mondás, ajándékot adni öröm. A 
felhívásra nagyon sok dobozba csomagolt ajándék 
érkezett, zsákokban ruhákat, sőt még tartós 
élelmiszert is kaptunk. Az óvodai bazárból is 
ajánlottak fel ruhát, játékot.  Az adományok egy 
része, a felnőtt és csecsemőruha, az élelmiszer 
Kisbérre a családok átmeneti szállására került, ahol 
lakás, társ nélkül maradt szülők élnek a 
gyermekeikkel. Ott jártunkkor, pont két apróságot 
etetett édesanyja. Az intézet vezetője nem győzte 
háláját kifejezni a segítségért. Mint mondta, nekik 
minden adomány számít, hisz sokuknak egy 

táskával kellett otthonukból távozni.  A gyerekek által készített dobozok a Kömlődi gyermekotthonban 
találtak gazdára. Itt hátrányos helyzetű, és fogyatékos gyermekek élnek. Nem lehet leírni azt az érzést, 
amit az arcukon láttunk, mikor megtudták, hogy ajándékot kapnak. Az otthon vezetője elmondta, 
sokuknak tényleg ez lesz az egyetlen ajándék, amit karácsonyra kapnak. A boldogság, ahogy a 
dobozokat magukhoz szorították mindent elmondott, arról, hogy mit éreznek. Boldogan forgatták a kis 
csomagokat, s izgatottan találgatták, mit rejtegethetnek.  Torokszorító érzés kerített bennünket, 
felnőtteket is hatalmába. Ha ezt gyermekeink látják, biztos sokuk értékrendje megváltozott volna. Mai 
világunkban, szükség lenne néhányuknak arra, hogy szembesüljenek a ténnyel, tényleg köztünk élnek 
azok, akiknek nincs családjuk, nem érzik az otthon melegét. Más érzés a médián keresztül látni ezeket a 
dolgokat, s teljesen más érzés megtapasztalni mekkora örömöt lehet okozni egy csekélységgel, s 
mennyire lehet örülni tudni, érezni a meglepetés erejét. 
Köszönettel tartozunk mindenkinek, aki hozzájárult akciónk sikeréhez, s reméljük hagyományt 
teremtetünk a kezdeményezéssel. 
 

„A szeretet nagyobb, mint a halál, hiszen a szeretet 
maga az Isten. Aki ezt hiszi, annak számára a halál nem 
pont, hanem kettőspont." 
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FOGORVOSI RENDELÉS 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy AKA, CSATKA, ÁCSTESZÉR, SÚR fogorvosi 
körzet rendelése 2009. január 10. – 2009. február 28. időszakban az alábbiak 
szerint alakul:                                                                                                                                       
Rendel: Dr. Dobos Adél fogszakorvos                                                                                                    
Rendelés helye: Súr, Fogorvosi rendelő (Damjanich u. 58).                                                                   
Rendelési idő: változatlan (Bejelentkezés  34/375-144 telefonszámon)  

 2009. március 1.-ét követően a fogorvosi rendelés a Súri fogorvosi rendelőben történik 
Dr. Hugyecz Mária fogszakorvos rendelésével.                                                                                        
Rendelési idő: Kedd: 13 - 18 óra                                                                                                             
Csütörtök: 11 - 16 óra (iskolafogászat) 

 
Hol vannak már azok a régi „szép” idők, amikor üzeneteinket gyalog vagy 
lóháton hozták-vitték a futárok. Sőt már azok az idők is elmúltak, amikor 
kedvencünk a postagalamb volt, vagy éppen a kedves postás bácsi, akinek 
érkezését minden nap epekedve vártuk. Manapság szinte elfelejtjük 
kinyitni a postaládánkat is, hiszen a számlákon kívül más levélre, üzenetre 
nemigen számíthatunk. Napjainkban bármikor, bárkinek írhatunk néhány 

sort, küldhetünk képet, bármit, amihez kedvünk van, és abban is biztosak lehetünk, hogy 
másodpercek alatt eljut a címzetthez az üzenetünk. Az sms-ek, e-mailek, korát éljük, a 
legtöbben ki is használjuk azokat a lehetőségeket, amelyeket az új eszközök kínálnak. De sok 
olyan dolog van, melyet napjainkban is csak a postán tudunk elintézni. Súron a posta 
hétköznaponként 8-15-ig tart nyitva, ebédidő: 12-12. 30 között van. A pénztár 14. 30-ig 
üzemel, tehát pénz felvételére, feladására, eddig van lehetőség. 2009. január 1.-től változtak a 
postai szolgáltatások díjai is. A szabványméretű levél feladása 75 Ft, ugyanez elsőbbségi 
felárral 100 Ft lett. Ha levelünket ajánlottan küldjük el, akkor még 200 Ft-tal fizetünk többet. 
Levelezőlapot, képeslapot szintén 75 Ft-ért adhatunk fel. Ajánlani tudjuk a „postakész” 
borítékot. Ha ezt vesszük, akkor a boríték, képeslap árában az egyszerű feladás díja is benne 
foglaltatik. Ennek ára szabványméretű boríték és levelezőlap esetében 85 Ft. A posta 2009-
ben is széleskörű szolgáltatásokkal áll az Önök rendelkezésére.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÚJ SZOLGÁLTATÁSOK A 
TELEHÁZBAN 

 
Januártól a megszokott szolgáltatások 
mellett újakkal is állunk a lakosság 
rendelkezésére. Ilyen, pl. a laminálás. 
Ezzel a módszerrel bármilyen iratot, /pl. 
TB kártya, fénykép, újságcikk stb./ 
műanyag borítással tudunk bevonni, s így 
meg tudjuk védeni a számunkra fontos 
dolgokat a sérülésektől. 
Vállaljuk iratok spirálozását, átlátszó, 
vagy színes fedőlappal. Szakdolgozatok, 
családi iratok vállnak ezzel a módszerrel 
könnyen átláthatóvá. Látogasson el 
hozzánk! 

HONISMERETI CSAPATOT 
TOBORZUNK 

Várjuk azoknak a gyerekeknek, 
idősebbeknek a jelentkezését, akik 
szívesen részt vennének falunk 
történetének felkutatásában. Nagyon sok 
érdekes történetet hallhatunk az 
idősebbektől, melyeket lejegyezve az 
utókor is megismerhetne. Tárgyi 
emlékeket gyűjteni, kiállítást nyitni 
belőlük- segítségére lenne a mai 
nemzedéknek ahhoz, hogy megtudják, 
honnan indultunk, milyen is volt az élet 
egykoron.  
Jelentkezni a Teleházban lehet, mindenkit 
szeretettel várunk!!! 



 
 
 
 

Szállingózó hópelyhek, csodás hófehér táj, lélegzetelállító panoráma, siklás a lejtőkön és tejszínhabos 
forró csoki. Nekem ez jut eszembe a síelésről. Sok embernek kilométereket kell utazni azért a 
lehetőségért, ami nekünk itt helyben megadatott. Hálásak lehetünk, hogy településünkön a síelés, 
szánkózás, téli sportok adta öröm lehetőségei várnak ránk. Bár a síelés nem tartozik a legolcsóbb 
sportolási lehetőségek közé, de mindenképpen megéri a befektetést. Ez a sport ugyanis nemcsak 
egyszerűen mozgás, hanem sokkal több: szenvedély. Olyan élvezetet nyújt, amire újra és újra vágyunk 
majd. A csend, a friss levegő, amit szinte harapni lehet, és a testmozgás feltölti a testünket és lelkünket 
egyaránt. Nem utolsó sorban, pedig ha mód van rá igazi családi kikapcsolódás, mikor gyermek, szülő 
együtt hódítja meg a hófödte domboldalt, s együtt kacag egy – egy lesiklás alatt. S ha nem megy a síelés, 
akkor marad a szánkózás. Ez is nagyszerű mulatság és messze nem igényel akkora anyagi ráfordítást, 
mint a többi téli sport.  Mindegy, hogy nagy kör alakú műanyag, avagy hagyományos faszánkó-e az 
alkalmatosság, sokszor fel kell húzni a dombtetőre, mire szürkülni kezd.A küzdelem végén nem marad 
el a jutalom, a csúszás élménye nagy mennyiségű boldogsághormont szabadít fel szervezetben.                                                                          
A súri sípálya adatai: A pálya 300 méter hosszú, kezdő síelőknek, illetve kisgyermekes családoknak 
ideális. A pálya kedvező hóviszonyok esetén igény szerint hétköznap is működik, hétvégeken, pedig a 
nagy érdeklődés miatt folyamatosan üzemel. A felvonó 9-17 óráig jár, világítás van. A kötélpálya 
tolókaros rendszerű, kezdők által is könnyen használható. A napi bérlet ára 1500 Ft, a délelőttös, 
délutános bérlet, pedig 1000 Ft. A sípálya mellett külön a szánkósoknak kijelölt pálya található. A pálya 
adottságai kifejezetten kedveznek kezdő síelők számára, a rutinos síelőknek, pedig kitűnő bemelegítő 
pálya egy komoly sítúra előtt.  Használjuk hát ki az alkalmat és irány a szabad! Amíg nincs hó, addig is 
találhatunk számtalan elfoglaltságot: menjünk korcsolyázni, kirándulni a párunkkal, vagy a barátainkkal. 
Igyunk forralt bort, és egymás kezét fogva élvezzük, a friss levegőt, sétáljunk a természetben. Öltözzünk 
fel rétegesen és irány valamelyik ismert turistaútvonal, hisz a mozgás nincs évszakhoz kötve 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BENZINGŐZÖS SZILVESZTER 

December 31-én éjfélkor repültek a pezsgősdugók, hullott a konfetti.  A rally-club tagjai együtt búcsúztatták 
az óévet, és köszöntötték az újesztendőt. A szórakozni, kikapcsolódni vágyók családjukkal együtt a 

művelődési házban várták az éjfélt. A 
hangulatos zene és a finom falatok 
társaságában csak úgy repült az idő. A jó 
hangulat hajnalig tartott. A 2009-es 
esztendőben is izgalmas versenyekkel vár 
mindenkit, és benzingőzös boldog új évet 

kíván a súri rally 
klub!   

 



 

Ha farsang - akkor móka, kacagás, no meg persze bőséges evés, ivás. A farsang szó hallatán szinte 
mindenkiben az álarcosbálok, táncos mulatságok hangulata, a jelmezes felvonulások színes kavalkádja 
elevenedik meg. A farsang évszázadok óta tartó, évenként ismétlődő ünnepsorozat, mely a vízkereszt 
napjától a húsvétot megelőző negyvennapos nagyböjt kezdetéig tart. Vidámsággal kezdődik és böjttel ér 
véget. Magyarországon a farsangi szokások a középkorban honosodtak meg, és számos idegen nép hatása 
érvényesült bennük. Ebben az időszakban álarcos felvonulásokat tartanak a téltemetés-tavaszvárás jegyében. 
A farsang utolsó napjaiban, azaz farsang farkán rendezik a Bálokat, zenés táncmulatságokat. Népszerűek 
voltak régen a batyusbálok, ezekre a résztvevők vitték az ételeket. A farsangi báloknak mind a paraszti 
életben, mind, pedig a városi nagypolgárság körében komoly hagyományai voltak. Magyarázata ennek, 
hogy az eladó lányokat illetve a házasulandó fiatalembereket ezeken az eseményeken vezették be, úgymond 
a társaságba. A farsang elmaradhatatlan jellegzetes édessége a fánk. A fánk attól válik szalagossá, hogy 
sütéskor csak az első felét sütjük fedő alatt, a másik oldalt már fedő nélkül kell sütni. 

 

 

 

Az idén is megrendezésre kerül felnőttek számára a FARSANGI BÁL. 

Várjuk olyan baráti társaságok 
jelentkezését, akik egy jót 
szeretnének 
mulatni.  

 

 

 

A zenét szolgáltatja: Horváth László a balatoni Hotel Ramada zenésze.  

Hangulatos zene,- kellemes vacsora jó alkalom akár 

egy  Valentin napi meglepetésnek is  

Asztalfoglalás február 10-ig  Súron a Teleházban 

SÚRI TROMBITÁS: Készült számítógépen a Teleházban, 

Felelős kiadó: Együtt Súrért Egyesület 

                  Szerkesztették: Pavlitzkyné M. Enikő,  Szluka Zsuzsanna,  Szelezsán György                                                              
Készült :150 példányban 

 


