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Szeretettel köszöntjük kedves olvasóinkat! 

Mikor a színes is szürke- ezt a lehangoló kifejezést, leginkább a kellemes, vidám ünnepeket követő 
hónapokra szoktuk mondani. Ilyenkor az energiáink elbújnak valami mackóbarlangnak álcázott zugba, 
így reggelente szinte természetes, hogy semmi kedvünk kimászni a jó meleg paplan alól a rideg, sötét, 
szürke „semmibe”. Ha mégis sikerül, sokszor egész nap morcosak vagyunk, álmosak. Alig várjuk, 
hogy ez az állapot múljon már el az életünkből, olvadjon el a koszos latyakkal együtt - teljesen. 
Február, hol a nyár? - visszhangzik emlékeinkből a Móriczi kérdés, s bár még mindig tél van, érződik 
reménye a tavasznak. Való igaz, még el kell űzni a zord időt, még farsangolhatunk, vigadhatunk egy 
keveset. Ahogy tettük is óvodában, iskolában, felnőttek között. A február egy kicsit kurta hónap, így 
hamar beköszönt a március. Vele, pedig a napsütés, a fény, annak a jeleként, hogy március 1.-től 
könyörtelenül itt a tavasz, már ami a meteorológiát illeti. Bár jelenlegi időjárásunk nem erre enged 
következtetni. A hó kicsit később érkezett és kicsit nagyobb mennyiségben, mint vártuk. De itt a 
sípálya, lehet szánkózni, hóembert építeni, közös családi sétákat tenni. Ünnepeljük a névnapokat, 
hódolunk a népi hagyományoknak. S ne felejtsük, hogy közeleg a nőnap is. Ha esetleg valaki nem 
tudná, hogy melyik napon kell virágot venni anyukának, nővérnek, kolleganőnek, vagy szíve 
hölgyének, most eláruljuk. Március 8-a az a bizonyos nap, s hogy nehogy elfelejtsék, máris írja fel a 
naptárjába mindenki. Figyelem, lassan vége a téli szunyókálásnak is! Hamarosan indul a kerti munka. 
Aki azt szeretné, hogy szomszédjai irigykedve kérdezgessék, mitől olyan szép a kertje, az jobb, ha 
idejében nekilát földjének rendezgetéséhez is. Reméljük e havi számunkban is sok érdekes 
információhoz jutnak, s továbbra is kérjük a lakosságot, problémáikkal, mondanivalóikkal, legyen 
öröm, legyen bosszúság forduljanak bizalommal szerkesztőségünkhöz. Ez az újság a falu újságja, s 
szeretnénk, ha mindenki találna benne kedvére olvasni valót. 

Helyezkedjenek el kényelmesen, s egy kávé, tea mellett lapozzák át a Súri Trombitás 
februári számát!  
 
 

Farsangolunk sok-sok éve, 
Kisült már a fánk is végre, 
Maskarában jót vigadjunk,  
A jó kedvből ki ne fogyjunk. 
FARSANGI BESZÁMOLÓK 
      A 6-7 OLDALON 

Esemény
naptár 
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Az  álmokból 
lesznek a 
csodák… 
5.oldal Közérdekű tájékoztatások, 

önkormányzati hírek 
2-3, és a 11.oldalon 
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HULLADÉK SZÁLLÍTÁS 
 
Önkormányzatunk képviselő-testülete decemberi ülésén nem fogadta el a hulladékszállítást végző 
Bakonyszolg. Kft 2009. évi hulladékszállítási díját. Ezt követően az érintett önkormányzatok és a 
Bakonyszolg. Kft egy egyeztető tárgyalást folytatott, amelynek eredményeképpen a 2009. évre 
megállapodás született. A szolgáltatóval megállapodtak arról, hogy havi bruttó 1265 forint/háztartás 
áron teljesítik a hulladékszállítást, függetlenül attól, hogy az év második felében az Oroszlányi telepre 
kerül a szemét elhelyezésre. A szolgáltató május 31.-ig a jövőben várható lehetőségekről 
tájékoztatja az önkormányzatokat. 

Sógorka Miklós                                                                                                               
Polgármester 

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2009. évre vonatkozó (80 literes és 
110 literes edényzet) hulladékszállítási matricákat a Polgármesteri 
Hivatalban vehetik át 2009. február 28-ig. A hulladékszállítási 
díjról és a számlázásról a későbbiekben adunk tájékoztatást. 

INFORMÁCIÓ A  HELYI ADÓKRÓL 

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2009. évre a magánszemélyek kommunális adójának a mértéke 
5000- Ft, ingatlanonként. A gépjárműadó mértékére vonatkozó előírások sem változtak.Azokat a 
gépjárműadó tulajdonosokat, akiknek a gépjárműadóban változás történt határozattal állapítjuk meg 
a fizetendő adó mértékét. A helyi iparűzési adó mértéke az adóalap 2%-a. A 2009. évi helyi adó I. 
félévi befizetésének határideje 2009. március 16. A fizetendő adóról a csekkek kiküldése folyamatban 
van.                                                                                                       Hanzli Zsuzsanna 

MEGÚJUL A HELYI POLGÁRŐR EGYESÜLET  

A médiából hallhatjuk, saját bőrünkön is tapasztalhatjuk, hogy a közbiztonság helyzete romlik, egyre 
több betörés, lopás, garázdaság történik. Sajnos a bűncselekményeknek nem kedvez az ország 
jelenlegi gazdasági helyzete sem. A gazdasági válság hatására többen elvesztették munkahelyüket. 
A kétségbeesett, helyzetét kilátástalannak ítélő emberek gyakran a megélhetésük, a család igényeinek 
biztosítására bűncselekményeket (lopás, betörés) követnek el. Nemrégiben Ácsteszéren történt 
besurranó tolvaj által elkövetett rablás. Hogy Súron ne történjenek hasonló bűncselekmények, hogy a 
lakosság biztonságba érezze magát, ezért fontosnak tartjuk a polgárőrség megerősítését, a jelenlegi 
tagok újbóli megszólítását, új tagok toborzását. Mint ahogy a TV-ből, újságból is hallhatjuk, a polgárőr 
szervezetek megerősítését a rendőrségek is támogatják. Felvettük a kapcsolatot a Kisbér Városi 
Polgárőr Egyesülettel és a Megyei Polgárőr Egyesülettel, valamint a Kisbéri rendőrkapitánysággal. 
Készek és hajlandók segíteni polgárőrségünk újraszervezésében és működésében. A közeljövőben 
(várhatóan március közepe táján) a megyei polgárőr szövetség és a kisbéri rendőrkapitányság 
szervezésében polgárőrképzésre kerül sor Súron; amely vizsgával fog zárulni. A sikeresen vizsgázott 
polgárőrök polgárőr igazolványt kapnak, amely kedvezményekre jogosítja 
őket (pl.: gépjármű kötelező biztosítás kötésekor). A költségvetésünkben 
terveztünk egy kisebb összeget arra a célra, hogy a polgárőrség működését 
segítsük, a kiemelkedő teljesítményt nyújtó polgárőröket megjutalmazzuk. 
Ami nagyon fontos: Minden régi polgárőrnek és új polgárőrjelöltnek egyaránt 
belépési nyilatkozatot kell kitölteni. A nyilatkozat kitölthető, aláírható a 
Teleházban, s ott bővebb felvilágosítást is nyújtanak dolgozóink. Kérem a falu 
lakosainak segítségét, hogy továbbra is egy csendes, békés,nyugodt faluban 
élhessünk. Köszönöm. 
 
                                                                                                                                                     Sógorka Miklós 

Polgármester 
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2009. január 26-án tartottuk az Arany János Általános Iskolában a félévi tanévzáró értekezletet.  A 
tantestület értékelte az első félév munkáját, eredményeit. Iskolai átlagunk 3, 38 lett, az osztályonkénti 
átlagok következőképp alakultak: 5. oszt: 3, 89; 6. osztály: 3, 5; 7 osztály 3, 41; 8. osztály: 2, 73.   A tanulók 
mulasztási átlaga 2, 1 nap /fő. Iskolánkban a félév során személyi változás nem történt, 12 fő a törzstanerő, 
l fő óraadó. A tárgyi feltételek nagymértékben változtak a különféle pályázatoknak köszönhetően / KDOP, 
KIOP, TÁMOP/ Az ablak- és ajtócserén túl, a nyári szünetben folytatódik az épület teljes körű felújítása. 
Többek között folytatódik a nyílászárók cseréje, villany -víz-fűtéshálózatunk korszerűsítése az iskola külső 
renoválása, több mint 57 millió Ft értékben Növeltük az informatikai eszközök számát,/ Lap-top, scenner, 
monitor, PC / irodai eszközöket szereztünk be. Tervezzük az interaktív tananyag folyamatos bővítését. A 
TÁMOP-pályázathoz kapcsolódva továbbképzéseken veszünk részt./ elnyerhető keretösszeg 15 millió Ft /. 
Tanulóinkkal kapcsolatban sajnos el kell mondanunk, hogy szükségessé vált a házirend korrekciója, mert a 
gyermekek magatartása romló tendenciát mutat. A padok és az udvar tisztaságával kapcsolatos tennivalók 
megvitatásra kerültek.                                                                             
A szokásos osztályok közötti tisztasági verseny nyertese ebben a félévben a 3. osztály lett. A napközi 
otthonban a nagy létszám ellenére hatékony munkavégzés folyik. Értékeltük a Diák Önkormányzat 
munkáját, Ács Rita tanárnő megköszönte a DÖK -programok szervezéséhez nyújtott kollegális segítséget. 
Molnárné Sógorka Veronika és Ács Rita dicséretben részesült a karácsonyi ünnepkör színvonalas 
szervezéséért. A jövőben is színvonalas programokat kívánunk rendezni, ezek között szerepel szabadidős 
tevékenység, sport, kulturális tevékenység egyaránt. Megrendezésre kerül a már hagyománynak számító 
Arany-nap, készülünk az erdélyi kirándulásra, megtartjuk a költészet napját. Április végén, egy héten 
keresztül kiemelt hangsúlyt fektetünk a környezetvédelemmel kapcsolatos dolgokra. Megállapításra került, 
hogy az oszt.fői munka eredményesebbé tétele érdekében több közösségi megmozdulás szükséges. A 
második félévben folytatódnak azok az óralátogatások, melynek keretében a pedagógusok 
teljesítményértékeléshez kapcsolódóan évente 3 kolléga alapos ellenőrzésére kerül sor. Megkezdődnek a 
felkészülések a felmérésekre, különös tekintettel a májusi kompetenciamérésre, illetve mérjük a tanulók 
fizikai állóképességét is. 

                                                        Molnár István 
 
 
 
 
 

 

 

Összeállításunkkal segítségükre szeretnénk lenni mindenkinek, aki nincs tisztában az illetményekkel, 
járandóságokkal. 
Pénzbeli társadalombiztosítási ellátmányok, és családtámogatások: 

Terhességi gyermekágyi segély/GYÁS A naptári napi átlagkereset 70 %-a 

Gyermekgondozási díj /GYED A naptári napi átlagkereset 70%-a,  

      de legfeljebb havi 100. 100.- Ft   

Gyermekgondozási segély / GYES 28. 500.- Ft     

Anyasági támogatás   64. 125.- Ft     

Gyermeknevelési támogatás / GYET 28. 500.- Ft     

Öregségi nyugdíj legkisebb összege 28. 500.- Ft 
Rokkantsági nyugdíj III. rokkantsági. csop. 28. 500.- Ft 
   II. rokkantsági  csop.  29. 800.- Ft   
    I. rokkantsági  csop. 30. 850.- Ft 
Baleseti rokk. nyugdíj III .rokkantsági  csop. 28. 600.- Ft 
   II. rokkantsági  csop. 30. 000.- Ft 
    I. rokkantsági  csop. 31. 000.- Ft 
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Februári számunkból sem maradhat ki az eseménynaptár. Kezdjük hát sorjában. 1999-ben az 
UNESCO február 21-ét az Anyanyelv Világnapjává nyilvánította. A mai sokszínű Európában, 
többnemzetiségű vidékünkön tanulni kell más népek nyelvét is, de biztos anyanyelvi ismeretek nélkül 
nehezen boldogulunk a tudományok elsajátításában, a világ megismerésében. Az anyanyelvet 
gyermekkorunkban tanuljuk meg, ez ivódik bele agytekervényeinkbe, ez határozza meg 
világlátásunkat. Anyanyelvén beszél mindenki legszívesebben, tanul legkönnyebben, gondolkodik 
legtisztábban és legrugalmasabban, valósítja meg önmagát legteljesebben. Ezért demokratikus 
követelmény napjainkban is az anyanyelven való oktatás joga, erre emlékeztet az anyanyelv 
világnapjával az UNESCO. Kölcsey Ferenc szavaival élve: "Tiszteld, s tanuld más népek nyelvét 
is, de soha ne feledd: miképpen idegen nyelveket tanulni szép, a hazait művelni 
kötelesség."  
Március 6-án az Energiatakarékossági Világnap napjaink egyre égetőbb 
problémáira hívja fel a figyelmünket. Az energiafelhasználást csökkenteni nem csak úgy 
lehet, hogy a különböző fogyasztóinkat egyszerűen be sem kapcsoljuk, bár kétségkívül ez 
a legegyszerűbb megoldás.  Amit a hétköznapi felhasználó saját érdekében is jó, ha 
megtesz, hogy a fogyasztóinak a mérőóráját rendszeresen ellenőrzi. Ezáltal 
hozzászoktatja magát a takarékos felhasználáshoz, és időben észreveszi, ha valami 
rendkívüli történik. A különböző fogyasztó-berendezések - legyen szó akár a gázkazánról, 
akár a mosógépről - rendszeres karbantartása és ellenőrzése szintén alapvető fontosságú. Ahogy 
mondani szokás: cseppekből áll a tenger! Gondolná, hogy a különböző készülékek (tv, számítógép, 
dvd) készenléti üzemmódja nagyon sok energiát fogyaszt? A háztartási készülékek órái, a 
mikrohullámú sütőé, ébresztőóra és más hasonlók készenléti állapottal együtt, évente akár 100 kW-t 
is fogyaszthatnak.  

Mindenki számára ismerős dátum a március 8. Ezen a napon ugyanis sok országban 
a főszerep a hölgyeké, lányoké, édesanyáké, és nagymamáké. A Nemzetközi Nőnap 
immár majd egy évszázada ösztönzi megemlékezésre a fiúkat és férfiakat. Bár nem egy 
örömteli alkalom szülte ezt a napot, a nőnap ugyanis a mai virágos, kedveskedős 
megemlékezéssel szemben munkásmozgalmi eredetű, harcos, a nők egyenjogúságával 
kapcsolatos demonstratív nap volt. 1857. március 8-án, New Yorkban textilmunkásnők 
tüntettek az utcán a jogaikat követelve. Egyenjogúságot akartak, emberibb 
munkakörülményeket, jogot a munkához a nőknek is. Amerikában, 1909-ben, Európa 
néhány országában, 1911-ben tartottak először ilyen napot.  Magyarország a nőnapi 

felhíváshoz először 1913-ban csatlakozott. Természetesen ma már nincs politikai felhangja ennek a 
napnak. Mint annyi más ünnep, ez is szinte kizárólag az ajándékozásról szól –na meg persze egy kis 
plusztörődésről. A hölgyek jól teszik, ha kicsit jobban kicsinosítják magukat, mint egy átlag hétköznap 
tennék. Tiszteljük meg a férfiakat azzal, hogy kívül-belül ünneplőbe öltöztetjük hódolatuk tárgyát. 
Nőnapra nem szokás drága holmikat ajándékozni: elég néhány szál hóvirág, és higgyék el, Uraim, 
feleségük annak is szívből fog örülni, ha ágyba hozzák a reggelit, és egy napra átvállalják a 
házimunkát. Komolyabb megemlékezések közé tartozik a március 15. Ezen a napon a magyar 
szabadságharc kezdetét ünnepeljük. Március 15-e jelképpé vált, nemzetünk szabadságszeretetét, 
szabadság utáni vágyát fejezi ki. Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc Magyarország 
újkori történetének egyik meghatározó eseménye, a nemzeti identitás egyik 
alapköve. Társadalmi reformjaival a polgári átalakulás megindítója, 
önvédelmi harcával a nemzeti mitológia részévé vált. Szerves része volt az 
európai forradalmi hullámnak. Eredményességét mi sem mutatja jobban, 
hogy csak a cári Oroszország beavatkozásával lehetett legyőzni.  
Talán nem véletlenül esik egy napra a 1848-as forradalom megünneplése és a 
Magyar Sajtó Napja. Hiszen, ha belegondolunk: már a márciusi ifjak is 
követelték a 12 pontjukban a szólás szabadságát, a cenzúra eltörlését. Voltak 
idők, amikor az ember nem mondhatott, és nem írhatott le akármit, amit 
szeretett volna. Ma már szabadok vagyunk, gondolatilag. Ma már mindent 
papírra vethetünk, ami eszünkbe jut, de mégsem szabad visszaélni azzal a 
térrel, amit őseinknek köszönhetünk. 
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Milyen lehet egy olyan kisgyerek élete, akinek a mindennapjaiból a játszótéri 
élmények teljesen hiányoznak? Annyi biztos, hogy az élete a játszótérről szőtt 
álmokkal van tele.

 
Legnagyobb 

gyermekemmel, régen 
szinte minden nap 
elsétáltunk együtt a 
játszótérre. Ott 
töltöttük az egész 
délutánt. Büszke 
voltam, amikor 
boldogan húzott a 
homokozóhoz, hogy 

eldicsekedjen, milyen szép homoksütit 
készített. Abban a talpalatnyi kis 
gyerekbirodalomban, sok csoda megtörtént. 
Beszélgettünk a madarakkal, ültünk a 
mászóka tetején. A hintában ülve felnéztünk 
az égre, láttuk, hogyan táncolnak azok a 
felhők, amik bármilyen állat alakját fel tudják 
venni. Aztán a játszótéri piros padon ülve a 
többi anyukával megbeszéltük a 
gyermeknevelés aktuális problémáit, 
miközben néha nózit töröltünk, lenyúzott 
térdet simogattunk, vagy csak egy intéssel 
jeleztük az apróságoknak: látlak, játssz csak 
nyugodtan. Eltelt 15 év. Legkisebb lányom is 
elindult, egyre inkább igényelte a társaságot, 
kereste a korban hozzá illő gyermekeket. 
Játszótér híján maradt az utca. Néha egy-egy 
ház udvarán összegyűltünk, játszottak a 
gyerekek, de bizony legtöbbször az úton 
sétáltunk, motoroztunk velük. Addig, amíg 
egy autós le nem fröcskölt bennünket, vagy 
amíg meg nem untuk a „vigyázz jön egy autó”, 
„vigyázz ott egy gödör” szituációkat. S akkor 
maradt a magányos játék az udvaron, vagy 
ami még rosszabb bementünk a lakásba.  
Nem csoda, hogy a gyerekek manapság jóval 
kevesebb időt töltenek kint a szabadban, mint 
akár azt még szüleik is tették. A közismert 
bűnbakok – a televízió és a számítógép – 
mellett az is tény, hogy napjainkban a lakáson 
kívül sokkal több veszély leselkedik a kicsikre, 
ha nincs egy közösségi tér, ahol egy elkerített 
területen kedvükre játszhatnak, élvezhetik a 
szabadságot. Hogyan tanulhatnák meg az 
összetartás, a közös játék örömét játszótér 
nélkül? Sokuk mikor óvodába kerül, szinte  
 

 
nem tud mit kezdeni a gyerekekkel, nem 
tudja, hogyan illeszkedjen be egy közös 
játékba. Még hogy a játszótér nem lehet 
izgalmas és kihívó?! Dehogynem! Hiszen 
éppen az a feladatuk, hogy a lurkókat, a 
váratlan és az alkalmazkodást igénylő 
szituációkhoz szoktassák. A játszótér a 
személyiségfejlődés fontos színtere. Igazi 
közösségi tér. De csak akkor, ha ott több 
korosztályhoz tartozó és eltérő képességű 
gyerek képes együtt, vagy egymás mellett 
játszani. Ha vannak ehhez izgalmas eszközök, 
akkor tudnak és fognak is. Egy jó 
játszóeszköznek legalább annyira 
izgalmasnak kell lennie, mint annak a vén 
diófának, amelyre gyermekkorába talán Ön is 
felmászott.                                                                      
2008. december 31.-re Magyarország minden 
játszóterének meg kellett felelnie az európai 
uniós szabványoknak. Az uniós játszótéri 
szabványok azonban többmilliós tétellé 
formálódva torlaszolták el képzeletünkben a 
játszótérhez vezető utat. Nagy valószínűség 
szerint 2009. sem az az év lesz, amikor az 
önkormányzatok legfőbb célkitűzései között a 
játszótérépítés ügye az első helyen szerepel. A 
gyermekük álmainak valóra váltásán fáradozó 
szülők egyet tehetnek: egymás mellé kell 
állnia minden szülőnek, minden 
nagyszülőnek, mindenkinek, hogy közösen 
olyan lehetőségeket és funkciókat találjanak, 
amelyek lehetővé teszik, hogy a gazdasági 
válság, uniós jogszabályok, és mindenféle 
akadály elhárítása után igenis játszóteret 
avathassunk 
településünkön. 
Mászókával, rugós játékkal, 
hintával, amiről közelebb 
érezzük magunkhoz a 
szivárványt. Meg persze 
legyen benne homokozó is, 
amiben a világ legszebb 
homoktortái fognak 
elkészülni. Fogjunk össze, 
hogy gyermekeink több időt 
lehessenek a szabadban, de 
mégse az utcán nőjenek fel! 



  
 
 
 
Gyerekkorunk, majd gyerekeink, unokáink 
legközkedveltebb és legvidámabb szórakozása a 
farsangi bál. Hisz kibújhatnak saját bőrükből, és 
belebújhatnak máséba. Előkerülnek az 
angyalszárnyak és a lovagruhák, mesefigurákat, 
hősöket választanak a picik. A lányok igazi lányok, 
a fiúk, pedig igazi férfiak ekkor. 
Hagyományainkhoz híven ebben az évben is 
megtartotta óvodánk a farsangi mulatságot. A 
gyerekek nagy lelkesedéssel készültek a bálra, már 
hetekkel előtte nagy erőkkel segítették a 
csoportszobák, folyosók díszítését. Készültek a 
szemüvegek, lufik kerültek a mennyezetre. 
Mindenki izgatottan tervezgette minek is fog 
beöltözni. A szülők igazi partnerek voltak a 
szervezésben, előkészületekben. Finomabbnál-
finomabb süteményektől, tortáktól, gyümölcsöktől 
 
 

 
 
 

roskadoztak az asztalok, üdítőket hoztak, hogy a 
gyerekek igazi bálban érezhessék magukat. A várva 
várt napon szinte minden gyermek jelmezben 
érkezett az oviba.  Kisóvodásaink közül sokan 
bújtak állatjelmezekbe, a lányok többsége 
tündérnek, királylánynak, mennyasszonynak a 
fiúk, pedig lovagoknak, kalózoknak, Zorrónak, 
matróznak öltöztek előszeretettel, de volt Túró 
Rudi, boszorkány, szellem, orvos, pillangó is. A 
délelőttöt különböző ügyességi, nevettető 
játékokkal tettük érdekesebbé, sokat nevettünk, és 
bizony a táncparkett sem maradt üresen. A 
kifáradt maskarások a terített asztaloknál 
pihenhettek meg. Nagyon hamar eltelt a délelőtt, s 
nyugodt szívvel elmondhatjuk, igazán emlékezetes 
farsang részesei lehettünk. 

 Ackermann-né Bakai Veronika   

    
 
  
 
 
 
 
A farsangi buli nagyon jó alkalom arra, hogy a jó barátokkal, ismerősökkel összejöjjünk, és egy jót bulizzunk 
együtt. Ezért is vártuk nagyon a február 7-ét, az iskolai álarcosbált. Így utólag csak annyit tudok írni, 
nagyon jó rendezvény részesei voltunk. A jelmezes felvonulás nagyon aranyos volt, ötletes jelmezbe öltöztek 
az apróságok. Boszi, cowboylány, katica, Micimackó, kommandós követte egymást a színpadon. A felsősök 
között már kevesebb jelmezes volt, de az 5. osztályosok vándorcirkusza (bohócokkal, artistákkal, 
discocsibével) mindenkit megnevettetett. A pálmát a 6. osztály vitte el a „stand up komedi” műfajában 
előadott vicces műsorral, ami igazán fantasztikus volt. A felvonulás után a bátor alsósok a felsős lányok keze 
alá kerülve, szebbnél-szebb frizurákat kaptak, és arcfestékkel igazán át lettek alakítva. Az est egyik 
legizgalmasabb pontja a tombolasorsolás volt, kíváncsian vártuk kinek mi jut a nyereményekből. 
Apróságok, édességek mellett igazán értékes ajándékok is kerültek kisorsolásra: pendrive-k, MP4 lejátszó is 
volt a nyeremények között. A táncot néha játékok, mint például a székfoglaló váltották fel, Rita tanár 
nénivel és a lányokkal annyira belemerültünk a karaokéba, hogy még egy apró technikai problémát is 
okoztunk.  Fiúk, lányok együtt énekeltek, és remekül érezte magát mindenki. Szerintem mindenki kellemes 
élményekkel gazdagodott, és jó kedvvel fogunk visszagondolni a 2009-es farsangra.  

Kopócs Mónika
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Ilyenkor, februárban, csak az nem talál magának ünnepelnivalót, aki nem akar. A farsangi hangulat 
a díszek készítésével, a Valentin-nap a szerelem ízeivel és illataival költözött be a településünkre. A 
szürke téli napokat vidámság, könnyed kikapcsolódás tette színessé a február 14-én, tartott vidám, 
farsangi mulatsággal, mikor is ebben a farsangi szezonban utoljára volt még egy esélyünk, hogy ne 
érezzük úgy, hogy kimaradtunk valamiből, hisz legközelebb majd jövő 
ilyenkor vethetjük bele magunkat a farsangi forgatagba. … 
A farsangi bált megnyitó rövid beszéd után a néptánccsoport tagjai 
pillanatok alatt báli hangulatot varázsoltak a terembe. Az előadott 
palotás a régi idők báljait idézte. Ezt követően vidám hangulatú vacsora 
kezdődött, hidegtálakból, melegételből válogathattak a vendégek. Az 
ízlésesen megterített asztalok közti helyeket táncosok vették birtokukba, 
a talpalávalót Horváth László biztosította. 9-99 éves korig mindenki 
fülének ismerős slágerek hangzottak el, egyszerre mozdultak a kacsa-
táncnál a kezek, vonatozáskor, pedig senki nem maradt az asztalnál ülve. 
A táncos lábúak nagy örömére tekeredett a derék a twistnél, de a 
Valentin napi blokk alatt össze is simulhattak a párok. Régi ismerősök 
idézték fel újra közös emlékeiket és talán új barátságok is szövődtek. A 
hangulatot tovább fokozta az értékes nyereményekért zajló 
tombolasorsolás. Az apróságok mellett vasaló, botmixer, vízforraló is 
gazdára talált. 
Akik bírták, azok kora hajnalig szórakoztak, hogy aztán hazamenjenek, és a hétköznapi teendők 
mellett új erőt gyűjtsenek a következő, súri báli rendezvényre. 
 

 
 Reméljük mindenki jól érezte magát, s jövőre még több résztvevővel mulathatunk együtt.  

„Örültem én is fényes éjnek,  
Víg kedvű zajnak, víg zenének 
Csillárok, reszkető világa, 
Bokréták illatos virága” 

 

 

 



 

 

 

          Szeretettel köszöntöm minden kedves testvéremet az Úr Jézus 
Krisztusban ! 
Hálát adok a teremtőmnek ezért az ajándékért, hogy kegyelemből egy esztendő 
eltetével újra itt lehettünk az Ő szent hajlékában.Együtt a három gyülekezet. 

Ökumene ! ! ! Nekem nagyon sokat jelent ! S remélem, valamennyi testvéremnek ugyancsak. Ebből a 
szóból sugárzik a levegőben, lebeg a szivek meleg szeretete, amit a Megváltónktól parancsként kaptunk. 
Úgy szeressétek egymást, mint ahogy Én szeretlek titeket. Őskeresztény -Katolikus -Református-
Evangelikus. Igen, megvan a magunk vele született hite. De az Ő parancsa legyen szent valamennyiőnk 
számára. Mert azt mindannyian tudjuk, hogy a Teremtőnk, Krisztusban megbékéltette a világot 
Önmagával. Mert azt a Szentet, aki nem ismert bűnt, bűnössé tette értünk, hogy megismerjük mi Isten 
fenséges ajánlatának igenlése. Azé az Istené, aki mint örökkévaló szeretet kinyitotta előttünk szívét es 
gyönyörűségeset jelentett ki számunkra, mely az örök élet, dicsőség és ragyogás kincseivel telített : a 
szeretet parancsolatait! Mutassuk ki hálánkat azzal, hogy életünkkel szemléltetjük: a parancsolatok, az 
Úr Jézus Krisztus ereje által megtarthatók. Úgy járjunk ebben a földi életben, hogy arcunkon sugározzék 
ez a drága Mennyei erő, és ez által had torpanjon meg a gonoszság napjainkban ( sajnos ) oly tevékeny 
ereje. Nyerjen teret, az Úr Jézus Krisztus drága Kiralyságának hajnala a mi kedves kis gyülekezteinkben. 
Ez a szeretetről szóló Isteni parancs ne hiányozzék belőlünk egyetlen pillanatra sem. (Kívánom)  Legyen 
velünk az Úr. 
"Úgy szeressétek egymást, mint ahogy Én szeretlek titeket" Igen, Pál apostol figyelmztetése, éppen úgy 
szól a Súri gyülekezeteknek is mint ahogy az Efezusi gyülekezetnek szólt annak idején. A második 
fejezet 8.versében..."Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van. Isten 
ajándéka ez, nem cselekedetekért, hogy senki ne dicsekedjen. Mert az Ő alkotása vagyunk, akiket 
Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint 
éljünk." Drága testvéreim! Tegyünk róla, tanubizonyságot, ahol csak alkalmunk nyílik rá. Olvassák el ezt 
a számomra drága éneket az Úristenről való tanubizonyságom jeléül!  

« Áldjuk Teremtőnk értünk alkotott rétet, virágot, földet, csillagot  
Testvéri szivet és munkás kezet, jóra erőt, mely cél felé vezet. 

Áldott a vér, mely értem is kifolyt, bűnöm lemosta nincsen semmi folt. 
Oldó hatalmad árazd Jézusom, Szent szerelmed vezessen jó úton. «     

Csapó Mihályné 
 

 
 
 

 
Kinek nem jut az élethez joga, a vegetáció elterjedt életforma lett. A bűnözés bocsánatos, melyet 
megélhetési bűnözőnek, megélhetési politikusnak titulálnak, mily finom kifejezések, ami semmi más, 
mint közönséges hazaárulást, köztörvény ellenes cselekményt takar. Börtönért, zéró toleranciáért kiált 
minden jólelkű ember. Az erőszakos bűncselekmények napi szintre emelkedtek szorongás, rettegés 
honol a csukott ablakok mögött.  A gyilkos kés a büdös halfej hozománya. Más normális országban ezek 
a folyamatok a törvény teljes súlyával tesznek rendet. Itt némely törvényhozók a sátán vazallusai lettek. 
Mi csak nézünk, fejet csóválunk, és apátiába süllyedünk, legyintünk. Hát persze mindenkinek 
megvannak a napi gondjai és becsukja az ablakát, hogy ne hallatsszon be a zaj a külvilágból. Az élettér 
becsukódott. A „balsors mi régen tép” globalizáció, és politikus a neved. Kikben megbíztunk, és 
megbíztuk, hogy jobb sorsra kormányozzák országunkat. Mi szegény naiv Ali babák nem gondolhattuk, 
hogy a negyven rablót fogadtuk fel az irányítási feladatra, fájdalmas tévedés volt! Ötletelés, 
koncepciótlanság, őrült törvények, panamák, fizikai lét fenyegetettség jellemzik a politikát, valós 
problémák elhazudtolása a Rákosi rendszert idézik. De tar vezérünk nem dagasztotta annak idején ily 
nagymértékben zsebeit. Ő hamis ideológia mentén hitt abban, amit tett. Mai utódja és holdudvara 
sajnos tudatosabban fosztogatja alattvalói köz és magán vagyonát.  
 Nép nélküli ország, amit a mezítelen király a pénzéhes talpnyalókkal küld a szakadékba. Mikor nyílik 
meg a történelem süllyesztőjének csapóajtaja?          
Lehet, hogy nemsokára a magyar, mint olyan, csak földrajzi fogalom lesz? 

                                          
 

 Szelezsán György  

 



 

Előfordulása: az Antarktika kivétel minden kontinensen megtalálhatóak, de főként 
Európában és Amerikában őshonosak. 
Általában falkákba csoportosulva vadásznak fiatalabb és gyengébb fajtársaikra. A 
falkák körülbelül 3-12 tagúak, vezérük csoportonként változóan lehet hím vagy 
nőstény. Közös jellemzőjük az azonos vagy hasonló fejszőrzet- ill. ruhaviselet. Bár 
csoportos létben nagyon vadak, egyedül bátortalanok, félnek más fajoktól (pl. 
tanár, szülő). A hímek – mint általában minden állatfajnál – úgy hívják fel magukra 
a figyelmet, hogy erőszakos, fizikális párbajba kezdenek, néha csoportosan 
verekednek. Ezzel a módszerrel döntik el a falkavezér szerepét is. 
A nőstények ezzel szemben feltűnő, gyakran rikító ékszereket és ruházatot 
hordanak, festik fejszőrzetüket és a mellső végtagjaik végén található 
szarulemezeket. Céljuk elérése érdekében gyakran öltöznek az időjárásnak nem 
megfelelően, kockáztatva ezzel a későbbi utódnemzés képességét. Többségük 
egyáltalán nem idomítható, vagy nagyon nehezen, akkor is csak provizórikus 
időtartamra. Táplálkozás: a tinédzser állatfaj még nincs tisztában egészsége 
megőrzésének fontosságával, így általában chips-el, energiaitallal, kólával és csokoládéval táplálkozik, így 
semmisítve meg a további hosszú létfennmaradás lehetőségét is. Zsákmányát általában otthon szerzi meg, 
vagy tudattalanul egy közeli ABC-ből tulajdonítja el. 
A furcsa táplálkozási ösztön következtében hatalmas szélsőségek alakultak ki az egyes alfajok között. 
Némelyikük kifejezetten elhízott, más egyedek viszont rettentő soványak, ún. anorexiában szenvednek, 
esetleg bulémiások. Több mint 30 évi komoly kutatómunka bizonyította, hogy ezeknek az elváltozásoknak 

semmi olyan haszna nincs, amelyek a létfennmaradáshoz szükségesek, így a tudósok még 
most sem tudják megmondani ennek a furcsa deformálódási hajlamnak az okát. Emellett 
olyan különös szokásokkal is rendelkeznek, amelyek már végképp rejtélyesek az emberiség 
számára. Egyes falkákba a tagok csak akkor engedik csatlakozni fajtársukat, ha az kimutatja 
ragaszkodását, és alkoholtartalmú italokat fogyaszt a falkavezér jelenlétében, vagy 
dohányzik (lásd még: tüdőrák). Mint már kiderítették, ez is csak egyfajta falkabeli-rituálé, 
amit az említett állatfaj fejlesztett ki gyenge szellemi képességeivel. Ez az élőlény nem túl 
tanulékony, sőt kifejezetten arra specializálódott, hogy rövid élete során egyre több dolgot 
elfelejtsen, bár egyes feltevések szerint agyi tevékenysége az elefántéval vetekszik. Szókincse 
csak ritka estekben haladja meg a 150-et, emellett gyakran használ igénytelen kötőszavakat. 
Általában tanácsos őket elkerülni, főleg, ha falkában tartózkodnak. Ha mégis megtörténne 
egy kellemetlen találkozás, könnyen megvesztegethetőek (falkától függően) egy Tokio 
Hotel-es, egy High School Musical-es, vagy egy Hello Kitty-s tárgyal, vagy egyszerűen egy 
zacskó chips-el. A tinédzser szaglása gyenge, hallása, látása – a megfontolatlan mennyiségű 
zenehallgatásnak és számítógépezésnek köszönhetően – gyatra. Izmai a nőstény és néhány 

hím példány esetében is satnyák. Ezen állatfaj rokona még a lajhár, a trilobiták és az egysejtűek. Bár néhány 
tulajdonságában megtévesztően hasonlít az emberszabásúakhoz, ez csak a látszat, mivel valójában a homo 
sapienssel nem áll kapcsolatban. 
Mindezen tulajdonságok ellenére érdekes módon ez egy védett állatfaj (lásd: gyermekjogok).  

Papp Evelyn 
 
 

 
Egész életünk egy folytonos tanulás, de vajon ki tanít meg bennünket szülőnek lenni? Ki vértez fel bennünket 
mindazon tudással, ami segíti mindennapjainkat. Ez minden szülő számára 20-25 évig tartó feladatot jelent, 
melyet szeretnének jól megoldani. Minden életkor, a csecsemőkortól a felnőtté válásig, addig nem ismert 
problémák megoldása elé állítja a szülőket. Az újszülött világra jöttével minden szülő tele van tervekkel, 
elképzelésekkel, gyermekével szemben. Jobbá, sikeresebbé szeretné nevelni önmagánál, néha 
belecsempészve soha meg nem valósult saját álmait, aztán néhány év elteltével sokszor csalódott, mert a 
gyermek magatartása, szokásai, képességei nem felelnek meg azoknak az igényeknek, amelyeket kezdettől 
fogva vele szemben táplált. A 
szülő-gyermek kapcsolat  olyan kölcsönösség, amely tudatos, felkészült nevelési magatartással törekszik a 
gyermek állandó megismerésére. Tisztában van azzal, hogy a gyermek nem egyszerűen kevesebbet tud, mint 
a felnőtt, hanem másképpen, sajátosan gyermeki módon látja, érzi, gondolja, éli meg a világot, és benne 
önmagát. S tisztában van azzal is, hogy egy új, egyszeri és megismételhetetlen személyiség fejlődésének és 
kibontakozásának felelős részese, együttműködő társa. Bármennyire is szép feladat ez, néha bizony nagyon 
nehéz. Megtorpanunk, elakadunk, egy kicsit fel is adjuk, legyintünk, és azt mondjuk, az apja is ilyen. Az 
ismeretek hiányában védekezünk, elhárítjuk a felelősséget, s közben érezzük, hogy az adott problémát 
mégiscsak nekünk kell megoldani.  

De hol van hozzá a kulcs? 

 



* OLVASÓINK ÍRTÁK * OLVASÓINK ÍRTÁK * OLVASÓINK ÍRTÁK * 
 

EGY   MOSOLY 

A mai rohanó világunkban, ebben a gazdasági válságban mikor nem tudjuk mikor milyen napra 
ébredünk. Lesz-e munkahelyünk és vajon mi vár az emberre, kis falunkban akárhogy is van figyelünk a 
másik emberre és még ha egy mosollyal is, de lehet, hogy jobbá tesszük - egy kicsit- embertársunk 
napját. 

Szemed sarkában, vidáman, ott ragyog.  
Arcodon árad, s legjobb, ha ott hagyod. 
Ha másra nézel, majd ugyanezt kapod, 
és szebbnek látod már ma, a holnapot. 
Mosolynak hívják, - arcodon feldereng, - 
Járványként terjed. S ahogy az emberek 

elkapják tőled, a szívükben meleg,  
biztató érzés és hála kap helyet. 

Add hát tovább, mert meg nem tarthatod! 
Induljon így el minden új napod.                                                                                       

S hidd el nekem, ha szívedből adod,                                                                                    
Akinek nyújtod, majd vissza is kapod.                                              /H. Zs./ 

 

Vallomás 
 
 
Szeretni nem csak érdemes, de tudni is kell, 
Hisz ennél szebb dolog nem történhet az 
emberrel. 
Persze hiába tud valaki szeretni 
Ha nem meri a másikkal közölni. 
 
Szeretni sok mindent lehet, tárgyakat, tájakat, 
S még sok miegymás mellett a rokonokat, 
De a legjobb a saját gyerek szeretete, 
S a Nőé, aki szemünk fényét megszülte. 
 
A rokonaid meg nem válogathatod, 
Az igazit viszont neked kell megtalálnod. 
Sokan sokszor csalódtak már életükben, 
Mert csak a testet öltött angyalt látták a Nőben! 
 
Keserűen csalódtam már többször én is, 
De esküszöm, megszerezlek Téged, ha addig élek 
is! 
Én már nem testet keresek -lombikot- egy 
bébinek 
Csak ura, s egy szolgálója lennék egyéniségednek! 

 
 
Nincsen annál soha rosszabb üzlet, 
Ha nem akarsz mást, mint egy szüzet, 
Sokszor esik a férfi abba a hibába, 
Hogy vakon kezd szeretni, de rádöbben, hiába! 
 
Mindennek örülni tudok, ami Veled kapcsolatos, 
Boldog vagyok, mert ebben nincsen semmi rossz. 
Lehet, hogy sokáig vártam ezzel a vallomással, 
De te is tudod, hogy nem voltam és nem is leszek 
angyal! 

Ilyen és ilyennek kell elfogadnod, majd amilyen 
most vagyok                                                                             
Mert míg élek érdekelni fognak a szép lányok, 

Lehet számodra nem jelent az vigaszt,                                                                                                    
Hogy féltékenységgel majd bíz, nem vádolhatsz.  

Nem várok soha semmi olyat mástól,                                                                                                       
Mit nem kérhetnék meg én saját magamtól.                                      
Hidd el, kell lenni minden embernek                                                                                                     
Olyan fehér foltjának, ahova más be nem láthat. 

 

Ettől függetlenül történjék is bármi véled                                                                                                                                                       
Míg terhes nem lesz néked, addig szeretlek!                                                                                                
Rengeteg akadályt le kell még küzdenünk,                                                                                                      
De ettől csak erősödhet őszinte szerelmünk 

Boleraczki Jenő 



 

Elérkezett az üdülési csekkek igénylésének 
ideje. Az előző évekhez hasonlóan 2009-ben 
is pályázatot írt ki a Magyar Nemzeti Üdülési 
Alapítvány a szociálisan rászorulóknak 
üdülési csekk igénylésére. A pályázat 

benyújtásának ideje 2009. február 1.- április 15. közötti időszak. Ezen kívül üdülési csekkhez juthatunk a 
munkáltató, szövetkezet, vagy szakszervezet által is. Jogosult a csekkre, aki munkavállaló, nyugdíjas, és 
mindezen személyek közeli hozzátartozói, szakképző iskolai tanuló, Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány 
pályázatai alapján szociálisan rászoruló. A kifizető és felhasználó személy számára az Üdülési Csekk 
juttatás a minimálbér mértékéig, azaz 2009-ben 71 500 Ft-ig adó- és járulékmentes. Érvényességi ideje a 
kiállítástól számított egy év. Az üdülési csekket, pihenéshez, üdüléshez, kikapcsolódáshoz, 
egészségmegőrzéshez, betegség-megelőzéshez és szabadidős sporttevékenységekhez lehet felhasználni. 
Február 1.-től az üdülési csekk felhasználható lesz mozijegy és autópálya-matrica vásárlására, felnőttképzés 
finanszírozására, könyvtári és Internet-szolgáltatás igénybevételére, egészségbiztosítási szolgáltatásra.  
Jogosultsági feltételek:                      
Több gyermeket nevelő munkavállalók esetében:  

• Az igénylést megelőző havi bruttó kereset nem haladhatja meg a 100. 000 Ft-ot    
• Az igénylő kettő vagy több 18. életévét be nem töltött gyermeket nevel saját háztartásban  
• Az igénylő az igénylést megelőző hónapban teljes munkaidős munkaviszonnyal rendelkezett                                       

Nyugdíjasok esetében: 

• A pályázat benyújtásának idejében 62. életévét betöltött személy igényelheti 
• Az igénylő havi teljes összegű ellátása nem haladhatja meg a 70. 000 Ft-ot 
• Az igénylő csak nyugellátásban részesülhet, más jövedelemmel nem rendelkezhet � � � � � � � � � � 	 
 � � �  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

 

 

Az új esztendővel együtt elérkezett a 2008-as adóévre vonatkozó 
bevallások ideje is. Az ÁFA fizetésére kötelezett magánszemélyek 
adóbevallásának határideje lassan lejár, hisz február 25-ig kell nekik 
bevallásukat benyújtani. Aki nem ÁFA fizetésre kötelezett, neki van 
még ideje a bevallását elkészíteni, vagy elkészíttetni, ugyanis a 
beküldési határidő részükre 2009. május 20. A 0853. sz. APEH 
nyomtatványt a legtöbb adózó már postai úton megkapta. Aki nem, az 
ingyenesen beszerezheti az APEH ügyfélszolgálatain, illetve mód van 
elektronikus adóbevallásra is. A megszokott gyakorlat szerint idén is van 
lehetőség rendelkezni  az adó 1+1 százalékáról. A rendelkezési 
nyilatkozatot a bevallás mellé kell csatolni.  

TEGYÜNK ÉRTE, HOGY ADÓNK 1 %-A A TELEPÜLÉSEN 
MARADJON!!         Az Együtt Súrért Egyesület arra kéri Önöket, támogassák adójuk 1 %-

val a kezdeményezéseit!            A számlára beérkezett összeget EGÉSZSÉGÜGYI 
SZŰRŐVIZSGÁLATOK támogatására fordítaná az Egyesület, illetve lehetőségeihez mérten 
javítani szeretné a sok gondot okozó                 Súr-Bakonycsernye közötti buszközlekedést.                                                      

ADÓSZÁM:18616442-1-11                                                                             
KÖSZÖNJÜK!! 



 

XVI. Bakonyi AmatXVI. Bakonyi AmatXVI. Bakonyi AmatXVI. Bakonyi Amatőr Népmr Népmr Népmr Népművészeti Fesztiválvészeti Fesztiválvészeti Fesztiválvészeti Fesztivál    
2009-ben is megrendezésre kerül az amatőr néptánc, népzene és 
népdal fesztivál.  A rendezvény lehetőséget kíván nyújtani a 
különböző térségekben többé-kevésbé egymástól elszigetelten 
működő népművészeti csoportoknak a bemutatkozására, ill. a 
szakmai továbbfejlődésre. Az együttesek szakmai segítésére 
országosan elismert szakemberek működnek közre a fesztiválon 
tanácsadással, szakmai útmutatással. További cél a népművészeti 
értékek szélesebb körű népszerűsítése. A Fesztivál előző 
évekbeli sikere és tapasztalatai is ösztönzően hatottak az újbóli 
megrendezésre. A résztvevő csoportok, együttesek, egyéni 

jelentkezők köre minden korosztályra kiterjedhet, kisiskolástól a nyugdíjas korig. 
Súron 2009. március 14-én (szombaton) kerül sor a résztvevő csoportok szereplésére. 

 
Mindenki jöjjön el, aki egy felejthetetlen élményben akar részesülni, szeretne kikapcsolódni, szívesen vesz 

részt népzenei koncerteken, kedveli a népművészetet. 
Ha mindez felkeltette érdeklődését, szívesen várjuk rendezvényünkre! 

 

RALLY NAPTÁR 
Összeállt a 2009-es rally versenyek tervezete. 

Első versenyünket a hagyományokhoz híven Húsvét vasárnapján tartjuk meg, majd ezt követi a 
nyári, illetve őszi nagy verseny. A köztes időpontok sem maradnak üresen, hiszen a hántai pálya 
előzetes egyeztetés után rendelkezésünkre áll, illetve szintén megbeszélés szerint használható a 
saját pályánk is. 

Tervezett időpontok: HÚSVÉTI RALLY: 2009.04.12.   

                                     BÚCSÚI RALLY: 2009.08.16. 

                                      ŐSZI RALLY:2009.10.24. 

 

KÖNYV VÁSÁR 

ÚJRA AKCIÓS KÖNYVEK ÉRKEZTEK A TELEHÁZBA. MINDEN MŰFAJ,  A 
SZAKÁCSKÖNYVEKTŐL A MŰVÉSZETI KÖNYVEKIG, REGÉNYEK, 
MESÉSKÖNYVEK TALÁLHATÓK A KÉSZLETÜNKBEN. 

SÚRI TROMBITÁS: Készült számítógépen a Teleházban, 

Felelős kiadó: Együtt Súrért Egyesület   Szerkesztették: Pavlitzkyné M. Enikő,  Szluka Zsuzsa,  Szelezsán György                                                                   
Készült :150 példányban 

 


