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A tavaszi ébredés jegyében, köszöntjük kedves olvasóinkat!  

Kikelet... Március, pattanó rügyek, szépítkező a fák, új élet...A környezet 
átalakul, kisüt a nap, kizöldülnek, virágba borulnak a növények, az állatok 
levetik téli bundájukat. Amint a természet ébred, úgy alkalmazkodik az 
emberek szervezete is a változásokhoz. A tavaszi fáradtság a hosszú, sötét 
napok következménye, s ne feledjük, nemcsak a testből ered, hanem a 
lélekből is. A test fáradtságának leküzdése sok passzív pihenéssel, alvással 
támogatható, de nem szabad ellustulnunk, szükség van cselekvő pihentető 
tevékenységekre is, amelyek kicsit felrázzák a testet téli álmából. Fontos, 
hogy sokat legyünk ilyenkor a szabad ég alatt, mert a téli zárt térben töltött 
idő ugyancsak elszívta erőnket. Mindenféle szabadban végzett sport 
hasznos: kerékpározás, futás, séta. A friss levegő jótékony a bőrnek, a 
tüdőnek, a keringésnek, az ember vére szinte felpezsdül. A napfény, a 
természet egyéb ingerei, mint a virágok színe és illata, új energiával tölt fel 
bennünket, nincs ember, akire ezek ne hatnának serkentőleg. A pihenésen 
kívül belsőleg is karban kell tartanunk a testünket. Törekedjünk arra, hogy 
a téli lerakódott méreganyagoktól, zsírpárnáktól megszabaduljunk. 

Szánjuk rá magunkat valamilyen salaktalanító, méregtelenítő kúrára. Aztán jöhetnek az új energiát 
tartalmazó friss zöldségek és gyümölcsök. A tavaszi étrend legyen tápláló, könnyű, hogy erőre kaphassunk. 
Fontos, hogy sok-sok C- és E-vitamint, magnéziumot juttassunk a szervezetbe. Külsőnk ugyanúgy 
megújulásra vár, mint belsőnk. A bőr fellélegzése érdekében dörzsöljük le az elhalt hámsejteket, de a tavasz 
kitűnő alkalom arra is, hogy új frizurát, új hajszínt próbáljunk ki. A megújulás legyen teljes! Vegyünk néhány 
új ruhadarabot, válasszunk vidám, színes kelméket, lenge, könnyedebb ruhákat. Jót tesz egy-egy masszázs is 
fáradt izmainknak. A környezetünkben úgyszintén szükség van egy kis újításra. A tavaszi nagytakarítás még a 
legmélyebb fáradtságból is felrázza az embert. Az ablakot tartsuk minél többet nyitva, hogy a tiszta levegő 
beáramolhasson, és húzzuk ki a függönyt, hogy a napfény besüthessen. Kiránduljunk sokat, váljunk eggyé a 
természettel, érezzük, hogy élünk és, hogy a természet részei vagyunk. A rügyfakadás remek alkalom arra, 
hogy új dolgokba kezdjünk, például tanuljunk valamit, rögtön érezni fogjuk, hogy az izgalom és az öröm 
száműzi tavaszi fáradtságunkat.  

 
 

 

 

 

 

 

 

                               

A föld alól a gyors csirák 
kidugják fejüket, 
a fák, mint boltos áruját, 
kirakják a rügyet, 
kamaszok arcán pattanás, 
férfiajkon a csók, 
mind egy repeső kapkodás 
a szoknyák lobogók, 
s már itt és ott fölhangzanak, 
elűzve kínt, fagyot, 
a szívbe húzódott szavak, 
eszmék és kardalok. 
József Attila: Március 

TARTALOMBÓL: 
• ÖNKORMÁNYZAT, INTÉZMÉNYEK HÍREI  2-3 oldal  
• FEBRUÁRI ESEMÉNYEK  4-5 oldal                                                     
• HÚSVÉTI ELŐZETES   6-7 oldal 
• KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK ÁLLÁSKERESŐKNEK, 

HÍRDETÉSEK, ANYAKÖNYVI HÍREK  8-9 oldal 
• KISKERTÉSZ 10.oldal 
• SPORTHÍREK 11. oldal 

 



                                 Pályázat óvoda felújítására 

Pályázatot nyújtunk be az Önkormányzati Minisztérium felhívására óvodánk felújítására. A felújítási 
munkálatok magába foglalják az épület összes nyílászárójának cseréjét, homlokzati hőszigetelését, 
padlástér hőszigetelését, új cserép tetőszerkezet építését. A pályázat keretében igényelt támogatás 10 M 
Ft, amelyhez az önkormányzat 2 M Ft saját forrást biztosít. A pályázat benyújtási határideje 2009. 
április eleje, amelyről döntést májusban kapunk. A kivitelezési munkálatok a nyár folyamán 
kerülhetnek megvalósításra. 

                               

                                  Tájékoztatás közbeszerzési felhívások megjelenéséről 

A Kisbéri Többcélú Kistérségi Társulás (KTKT) 2008. év során elnyerte a KDOP-511/2F pályázaton 
igényelt támogatást a térség öt oktatási intézményének fejlesztésére. Az eredmény kihirdetés óta a 
KTKT teljesítette a pályázat második fordulójában előírt projektfejlesztési tevékenységeit, így 
megkezdheti a megvalósításhoz szükséges építési szolgáltatások beszerzését. A KTKT ezúton 
tájékoztatja a térség vállalkozóit, hogy a nyertes pályázatához kapcsolódóan, a közbeszerzési értesítő 
2009.03.04-i számában a következő részvételi felhívások jelentek meg.  3773/2009 szám alatt: 
Vállalkozási szerződés a KTKT által fenntartott bakonysárkányi oktatási intézmény bővítési-, 
felújítási-, fejlesztési munkáira. 3769/2009 szám alatt: Vállalkozási szerződés a KTKT által fenntartott 
bakonyszombathelyi oktatási intézmény bővítési-, felújítási-, fejlesztési munkáira. 3774/2009 szám 
alatt: Vállalkozási szerződés a KTKT által fenntartott császári oktatási intézmény bővítési-, felújítási-, 
fejlesztési munkáira. 3768/2009 szám alatt: Vállalkozási szerződés a KTKT által fenntartott súri 
oktatási intézmény bővítési-, felújítási-, fejlesztési munkáira.  Egyben tájékoztatjuk a jelentkezni kívánó 
vállalkozókat, hogy jelenleg előkészítés alatt van a rédei intézmény hasonló munkáira szóló beszerzés is, 
melyről hasonló közleményben adunk tájékoztatást. Az érdeklődő vállalkozások a hirdetményben 
megadott tájékoztatási ponton kérhetnek információt a részletekről. 

Sógorka Miklós                                                                              
polgármester 

       Ne az erdőbe, út szélére kerüljenek ki a hűtőszekrények                                                                
Súr Község Önkormányzata és az Elektromen Kft                                                                           

2009. március 26-án (csütörtök)     9:00 – 16:00 óra között                                                                      

ELEKTRONIKAI HULLADÉKGYŰJTÉST                                                                              

szervez a Szabadság téren.                                                                    
Az alábbi elhasználódott, feleslegessé vált eszközök szállítását vállalják TÉRÍTÉSMENTESEN 

• Háztartási kis-és nagygépek 
• Információs (IT) és távközlési berendezések 
• Szórakoztató elektronikai készülék 
• Elektromos és elektronikus barkácsgépek,  
• szerszámok, kivéve a helyhez kötött nagyméretű ipari szerszámok  
• Játékok, szabadidős és sportfelszerelések  
• Ellenőrző, vezérlő és megfigyelő rendszerek 
• Adagoló automaták,  
• világítótestek 
• Rádiótelefon készülék,  
• orvosi eszközök 
• Hűtőberendezés, gázkisüléses lámpák 

A nagy méretű berendezések esetén igény szerint házhoz megyünk! 

    



A Súri Táncsics Sport Horgász A Súri Táncsics Sport Horgász A Súri Táncsics Sport Horgász A Súri Táncsics Sport Horgász Egyesület híreiEgyesület híreiEgyesület híreiEgyesület hírei    
 

A Súri Táncsics Sport Horgász Egyesület 
2009. február 22.-én, tartotta éves 
közgyűlését, mely fennállása óta a 30. 
gyűlés volt. 
A megnyitót követően Sógorka Ottó az 
egyesület elnöke köszöntötte a 
közgyűlésen megjelent horgásztársakat 
és a meghívott vendégeket, Kecskés András urat, a 
Megyei Horgászegyesületek Szövetségének 
ügyvezető elnökét és Dudás István urat, a Horgász 
Szövetség munkatársát.  
A napirendi pontok elfogadásával a közgyűlés 
megkezdte a munkáját. Elsőként az egyesület 
elnöke adott számot a vezetőség által 2008-ban 
elvégzett munkáról. Felelevenítette mindazokat a 
célokat, amelyeket a közgyűlés kitűzött maga elé az 
elmúlt esztendőre, beszámolt a megvalósított 
feladatokról és tájékoztatást adott a folyamatban 
lévő munkák állásáról. Értékelte a szervezeti életet, 
a közösségi munkavégzés tapasztalatait valamint a 
fegyelmi helyzetet. Ismertette az elmúlt év 
haltelepítési adatait, illetve a fogási eredményeket. 
Beszámolt a Nemzeti Civil Alapprogramhoz 
benyújtott pályázat sikeréről, az elnyert összeg 
célszerinti felhasználásáról. A támogatásból 
hordozható számítógép, lamináló gép, digitális 
fényképezőgép, egyéb kis értékű irodai eszközök, 
valamint az iroda helyiségbe új asztalok, székek 
kerültek beszerzésre. Az elmúlt két év sikeres 
pályázatainak köszönhetően be tudtunk rendezni 
egy olyan irodát, ahol a mai kor követelményének 
megfelelően minden technikai eszköz a vezetőség 
rendelkezésére áll a biztonságos és szakszerű 
munkavégzéshez.    
Ismertette a 2009-es évre tervezett tóparti 
fejlesztéseket,(mint a villamosítás folytatása, 
parkosítás,) az elvégezendő feladatokat, (illemhelyek 
felállítása, esőbeállók építése,) a jubileumi évben 
megrendezésre kerülő programokat, úgymint:  
 
 

Egyesületi horgász verseny, családi 
horgászverseny,gyermekhorgászverseny, 
24 órás horgászverseny. Tájékoztatta a 
közgyűlést a 2009-es évre várható hal- 
árakról.  
Második napirendi pont keretében 
Melhardt Csaba az egyesület pénztárosa 

ismertette a 2008. évi zárszámadás adatait 
valamint a 2009. évi költségvetés tervezetet. 
Tájékoztatást adott a 2008.- évi napijegy bevételek 
alakulásáról. Előterjesztést tett a 2009. évi 
tagdíjemelés mértékére. Ezt követően Érsek Mihály 
a Felügyelő Bizottság elnöke értékelte a 2008-as 
esztendőre kitűzött feladatok megvalósulását a 
szervezeti élettel összefüggő problémákról és azok, 
megoldásáról beszélt. Hangsúlyozta a pályázatok 
fontosságát, és köszönetet mondott az egyesület 
elnökének a pályázatok elkészítésért. A személyi 
jövedelemadó 1%-ának felajánlására, mint a forrás 
teremtés egyik lehetséges eszközére hívta fel a 
figyelmet és kérte, a tagságot, hogy minél többen 
éljenek ezzel a lehetőséggel. 
A negyedik napirendi pontban tárgyalta a 
közgyűlés a Fegyelmi Bizottság elnökének 
visszahívását és új 1 fő bizottsági elnök, valamint 1 
fő bizottsági tag megválasztását. Megvitattuk a 
hozzászólásokat, javaslatokat, majd sor került a 
közgyűlés határozatainak elfogadására. 
A jubileumi évforduló kapcsán került átadásra a 
horgászsportért kitüntetés Érsek Mihály 
horgásztárs részére.  A kitüntetést Kecskés András, 
a Horgászegyesületek Szövetségének ügyvezető 
elnöke adta át. 
A kitüntetett érdemeit az egyesület elnöke hosszan 
méltatta. 
Zárszóként az egyesület elnöke megköszönte a 
jelenlévők aktív részvételét, jó egészséget és 
sikerekben gazdag horgászévet kívánt minden 
horgásztársnak.                                                                                                                         

                                                                                                                               
Sógorka Ottó

            
 
 

A napközi jelenlegi létszáma 22 fő.  
Rendszeres napi tevékenységünk a tanulás és szabadidő hasznos eltöltése. Tanulási idő alatt a házi 
feladat elkészítése és a szóbeli tanulnivaló elsajátítása történik. Figyelembe véve a tanulók egyéni 
képességeit, megtanítjuk nekik a tanulás helyes módszereit, az önálló munkavégzést s az 
önellenőrzést, amit természetesen minőségi ellenőrzés is követ. 
Szabadidős tevékenységre a tanulmányi munka megkezdése előtt van lehetőség és péntekenként. 
Fontos, hogy sokat tartózkodjunk a friss levegőn. A gyermekek ötleteit is szem előtt tartva valósítjuk 
meg a különböző programokat. Jó időben az udvaron (fogócska, bújócska, labdajátékok stb.), rossz 
idő esetén a tanteremben sok, új társas- és logikai játék segíti a gyermekek kikapcsolódását. Ezen 
kívül péntekenként kézműves foglalkozások (makramé, fonalgrafika stb.), készülődés, különböző 
ünnepeinkre (meglepetés, ajándékkészítés, az iskola díszítése stb.), sportdélutánok, filmvetítés, 
számítógépezés, kirándulások (tóhoz, erdőbe) keretében próbáljuk a 6-10 éves gyermekek ismereteit 
és készségeit fejleszteni. 

Benisné Ruzsás Tünde 
-  3  - 
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TEMETTÜK A TELET 
Február 20-án hangos kurjongatás, kereplő verte fel a falu csendjét az esti órákban. 
Az ablakon kukucskálók vidám menetet láthattak, melynek elején egy igazán csúnya, 
papírral teletűzdelt bábut vittek. De mi is történt? 
Téltemető kisze-bábégetést tartott a falu apraja-nagyja. Mindenki feltűzte búját-baját 
a bábura, és egy nagy máglyán eltüzeltük, s vele képletesen a telet és a bánatot is. Egy 
kellemes séta a Szabadság tértől a Kokas tanyáig mindenkinek jól esett, nótaszó, 
kacagás hangos kurjongatás váltogatta egymást. Aki nem bírta a gyaloglást, kocsival ment a közeli 
tanyára, ahol a ceremónia zajlott. Ez a népszokás hazánk egyes tájain régi hagyománynak számít, 
szeretnénk, ha Súron is évről-évre megrendezésre kerülne. Szinte minden korosztály képviselve 
volt az eseményen, sőt a szomszédos Bakonycsernyéről is érkeztek vendégek. Tőlük kaptuk ezt a 
kedves beszámolót, melyet szeretnénk olvasóinkkal megosztani: 
 
„Kedves meghívót kaptunk február 20-ra 
Súrra!  A bakonycsernyei 2 sz.. Nyugdíjas 
klubban előzetes egyeztetés után úgy 
döntöttünk, hogy 15 fő részvételével eleget 
teszünk a meghívásnak. Izgatottan 
készülődtünk, hisz még sosem láttunk 
téltemetést. Végül is a hivatal dolgozóival 
valamint néhány rokonnal kiegészülve, több 
autóval közel 30-an vettünk részt egy igazán 
nagyszerűen megrendezett ünnepségen. Már 
az érkezésünkkor kedves fogadtatásban volt 
részünk, ami megalapozta a jó 
hangulatunkat. Rengeteg ismerős, barát, 
kollega fogadott bennünket. Bizony 
néhányukkal évek óta nem láttuk egymást. 
Megható volt látni a sok embert, akik 
őszintén örültek egymásnak. Egy rövid, de 
nagyszerű megnyitó után kimentünk a 
Kokas-tanyára. Itt az iskolások szép és 
színvonalas műsorral örvendeztettek meg 
bennünket.                                                          

Ez a sok ember egy estére elfeledte az élet 
nehézségeit, gondjait, bajait! A kisze-báb 
elégetése után egy közvetlen baráti 
beszélgetés vette kezdetét. Csodálatos 
vendéglátás, nagyszerű fánk, tea, forralt bor, 
édességek… Figyelmen kívül hagytuk a 
hideget, az „elbúcsúztatott” telet. Bár a tűz 
elhamvadt, de a tekintetek tovább lobogtak! 
Nehezen váltunk el egymástól. Azóta is 
sokszor szóba kerül ez az emlékezetes nap 
közöttünk. Bízunk benne, hogy egy 
nagyszerű hagyomány kezdődött el ezen a 
napon, és folytatódik a jövőben is. 
Reménykedünk abban, hogy az 
elkövetkezendő években is meghívást 
kapunk, és együtt búcsúztatjuk a telet. 
Előre is köszönjük BARÁTAINK! 
 

Tóth Gyula 
Bakonycsernye” 

 
 
Reméljük a „hazai” résztvevők is hasonló emlékekkel távoztak, s bízunk benne, jövőre még többen 
fogják együtt búcsúztatni a farsangolás időszakát, temetni a telet.  
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" 1848. március 15. olyan ünnep, amire már gyermekként is emlékezünk, hiszen nemcsak 
látványos esemény a nemzetiszín lobogókkal, kokárdákkal, huszárokkal, de érthető is: a 

forradalom és szabadságharc lendületét és részleteit Petőfi verseivel együtt tanuljuk meg.”  
Petőfi Sándor valószínűleg elcsodálkozna, ha valami csoda folytán itt lehetett 
volna Súron, ahol az 1848-as forradalomra emlékeztek az iskolások, és a 
nézőtéren velük együtt az óvodások is. Nagy készülődés előzte meg nemzeti 
ünnepünk méltó ünneplését. Hetek óta próbáltak a gyerekek, hogy egy igazán 
színvonalas mozgásszínházi előadással elevenítsék fel a forradalom eseményeit. 
A műsor betanítói Kastélyné Benis Ilona és Ihászné Benis Hajnalka tanárnők voltak. Megható volt 
együttműködve látni ötödikest és nyolcadikost, a forradalmárok késői leszármazottai érezhetően átélték 
ünnepünket. Végigélték a márciusi eseményeket, s a műsor felépítésének köszönhetően a nézőtéren a 
fegyelmezett gyerekeknek eszükbe sem jutott, hogy megzavarják ennek a szép ünnepnek a nyugalmát. A 

Himnusz hangjait követően az ünnepély megnyitójában 
Molnár István igazgató úr egy kalitkába zárt madár 
vágyaihoz hasonlította a ’48-as forradalmárok vágyait, 
így a legkisebbek is megérthették az ünnep üzenetét. A 
Kormorán együttes musicaljéből felhangzó dalok alatt 
kivetítőn láthattak részleteket a Kőszívű ember fiai című 
film csatajeleneteiből, hazánk nevezetes tájainak 
szépsége, pedig felhívta a gyerekek figyelmét a kultúránk 
szépségeire, a magyar föld értékére. A tánccal, és sok 
mozgással tarkított előadás végén minden szereplő egy –
egy gyertya meggyújtásával és főhajtással adózott az 
aradi vértanúk emlékének, a magyar nemzeti ünnep 
méltóságának.  
 

 
A fesztivál előzménye, hogy a Bakonyalja kistérségben a 90-es évek elejétől újra 
virágzásnak indultak a népművészetek, elsősorban a néptánc, a népdal és a citerazene. 
A fesztivál célja a Bakony térségben, és a Felvidéken működő amatőr népzenei-, 
néptánc-, ill. népdalkörök találkozójának megrendezése. Idén hat megyéből 81 csoport, 
kb. 1400 szereplővel lépett fel a rendezvény színhelyein. A fejlődéshez tudni kell, hogy 
az első amatőr fesztiválon 3 megyéből 30 csoport szerepelt közel 300 fellépővel. Súron 
március 14-én, szombaton zajlottak a fellépések.  Nagy sikere volt a Kastély Attila 
citerazenéjével kísért, idősebb korosztály alkotta Borostyán Népdalkörnek, de a 
gyermek Csillagfürt Tánccsoportnak sem kellett szégyenkezniük. Nagy tapsot 
zsebelhettek be a nézőktől. Moldvai táncot adtak elő, illetve külön erre az alkalomra 

gyakorolták be azt a bakonyi táncot, mellyel most szerepeltek először közönség előtt. Először szerepelt 
nálunk a nagykéri Mórinca Néptáncsoport. Felváltva dobogott a színpad a táncos lábak alatt, illetve 
népdalok hangjai töltötték be a termet. Sajnálatos dolog, hogy a nézőtéren elég kevés helyi lakos foglalt 
helyet, többségében a vendégek kísérői alkották a nézőközönséget. Reméljük a jövőben nagyobb 
érdeklődés fogja kísérni a találkozót, mely lehetőséget nyújt a különböző térségekben – az egymástól 
többé-kevésbé elszigetelten - működő népművészeti 
csoportoknak a bemutatkozásra, ill. a szakmai 
továbbfejlődésre. 
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 kinek ezért, kinek azért ünnep. 
Összeállításunkban igyekszünk sok 
oldalról megközelíteni az ünnepkört, 
minél szélesebb réteg találjon 

érdekességet az ünneppel kapcsolatban. A húsvét a keresztények 
legfontosabb ünnepe, de a tavaszvárás, a tavasz eljövetelének ünnepe is, 
amelyet március vagy április hónapban (a Hold állásának megfelelően) 
tartanak, tehát úgynevezett "mozgó ünnep". Húsvét vasárnapja a tavaszi 
napéjegyenlőséget követő első holdtölte utáni, első vasárnap. 2009-ben április 
12.-e húsvét vasárnapja. Húsvétkor Jézus feltámadását ünneplik mindenhol a 
templomokban. A történet szerint pénteken feszítették keresztre őt a római 
katonák, töviskoronát tettek a fejére, kezét, lábát odaszegezték a kereszthez. 
Meghalt néhány órán belül, a családja eltemette, zsidó szokás szerint egy barlangot ásva a domboldalba az 
Olajfák Hegyén és egy nagy, nehéz kővel takarták be a sírt. Lévén, hogy másnap szombat volt és olyankor a 
tízparancsolat szerint pihenni kell, a családja és a tanítványai csak vasárnap mentek ki megint a sírhoz. De 
mit találtak ott...!? Üres volt a gödör! Egy angyal állt mellette és azt mondta a gyászolóknak: "Nincs már itt, 
mert feltámadt!". A Biblia szerint tehát Jézus – pénteki keresztre feszítése után – a harmadik napon, 
vasárnap feltámadt. Helyettesítő áldozatával megváltotta minden ember bűnét, feltámadásával, pedig 
győzelmet aratott a halál felett.  A húsvét ünnepi előkészületei, a hagyomány szerint már hamvazószerdával 
megkezdődnek, innentől kezdve 40 napig lemondunk az ételről (ez a nagyböjt időszaka )- úgy, ahogy Jézus 
lemondott értünk életéről. A negyvennapos böjt utolsó hete, a nagyhét, virágvasárnappal kezdődik, ez az 
úgynevezett bevonulás napja. Ekkor az emberek pálmaágakkal, vagy barkákkal mennek a templomba. 
Nagycsütörtök, az utolsó vacsora napja, Nagypéntek, pedig Jézus keresztre feszítésének napja, a gyászünnep. 
Nagyszombat azonban már a feltámadás jegyében zajlik. Elindulnak a körmenetek, a templomokban 
gyertyát gyújtanak és lezárul a böjt is. Húsvét vasárnap maga a feltámadás napja. Ekkor sokan megnézik a 
napfelkeltét, majd a hagyomány szerint bárányt fogyasztanak. A bárányevés az "áldozati bárányságot", azaz 
Jézus halálát szimbolizálja. Ezért is nevezik őt a mai napig Isten bárányának.                                          

 A húsvéti böjt hat-héttel húsvét előtt 
kezdődik Húshagyó kedden, és (másnap) 
Hamvazó szerdától húsvét vasárnapig tart. 
A Nagyböjtnek vallási és egészségügyi 
alapjai vannak, egyrészt önfegyelemre és 
lemondásra tanít, másrészt gyógyítja a 
szervezetünket. A nagyböjti étrendekben 
sűrűn szerepel a bab, az olajos káposzta, az 
aszalt gyümölcsök és a főzelékfélék. Mint 
azt a ránk maradt szokások bizonyítják, az 
ételek helyes megválasztásával a böjti 
napokon is lehet választékosan étkezni.  A 
böjt szinte minden vallásban fontos 
szerepet tölt be és valóban teljes lemondást 
igényel -  legtöbbjük rendszeres vagy  
többszörös „koplalást” ír elő, amely fizikai 
és szellemi tisztulást eredményez. A 
Nagyböjtöt évszázadokon keresztül a 
katolikus egyház nagyon szigorúan 
betartatta, negyven napig nem volt szabad 
húst enni,                                                                            

Nagypénteken, pedig semmi állati eredetűt (halat, 
tojást, tejet). A  hatvanas években a katolikus egyház 
enyhítette a szigort, és manapság csak Nagypéntekre 
ír elő kötelező böjtöt, a többi napra, a hívőkre bízza a 
lemondás idejét, mennyiségét és mivoltát. Ha még 
soha nem böjtöltünk igazán, akkor érdemes azzal a 
változattal kezdeni, amelyikkel szabad zöldségeket 
enni. Később áttérhetünk a folyadékos böjtre. Akár 
háromnapos, akár egyhetes, akár 6 hetes húsvéti 
böjtöt tartunk, célszerű az utolsó napot Húsvét 
vasárnapjához igazítani, és a böjttörést Húsvét 
hétfőjére programozni, bár hagyomány szerint már 
vasárnap este lehet enni sonkát. De ne feledjük -  a 
húsvéti böjt nem egy fogyókúrás program, célja az 
önfegyelem erősítése és a lemondás megtanulása. Ez 
a fajta lemondás tulajdonképpen közösségvállalás, 
amely a vallásos embereknek alkalmat ad a hitben 
való elmélyülésre és kiengesztelődésre. Ezáltal 
méltóképpen felkészülhetnek Krisztus 
feltámadásának, a húsvétnak a megünneplésére.   

HÚSVÉTI SZIMBÓLUMOK  

Húsvétkor, más ünnepekhez hasonlóan környezetünket is ünnepi díszbe öltöztethetjük. Díszítéseinkhez 
használjuk fel ősi szimbólumainkat, hogy erőt adjanak nekünk és a helységnek, amiben elhelyezzük őket! 
Használjunk barkát, aranyesőt, készítsünk tojásfát, melyre felakaszthatjuk a saját készítésű tojásainkat. Ezek 
kombinálásával előkészíthetjük a megújulás és feltámadás meghitt, örömteli pillanatait. Ha a gyerekeket is 
bevonjuk a díszítésbe, még teljesebbé tehetjük a készülődés napjait. Díszítés közben beszélgessünk a régi 
szokásokról, így a Húsvét egy újabb lehetősége lesz a családi együttlét megerősítésének. A tojás az élet, az 
átalakulás, a megújulás, újjászületés és a termékenység ősi szimbóluma.  Az egyházi szimbolikában a sírjából 
feltámadó Krisztust jelképezi. A díszített tojásokon a minta, a szín tájegységenként változó. Érdemes a 
hagyományos tojásfestékeket felcserélni a természetes alapanyagok, hagymalevél, ibolya használatára, de 
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nagyon szép eredményt érhetünk el a vízbe áztatott krepp-papírral is.  Gyertyával mintát rajzolhatunk a 
tojásra festés előtt, akár falevelet, virágszirmot helyezhetünk rá, és nylonharisnyával rögzítve festhetjük. Ha 
kész vannak a tarka tojások, asztali díszek is készülhetnek belőlük. Vesszőből, szalmaszálból nagyon 
gyorsan készíthetünk tojásfészket. Legegyszerűbb módja, ha kosarat, bélelünk ki szalmával vagy csíkokra 
vágott selyempapírral, de használhatunk füvet, már csak a friss illat miatt. A tojásokat csoki tojásokkal,  
húsvéti süteményekkel keverve tegyük a fészkükbe. Tetszetősebb a tojásfa, ebben az esetben barka vagy 
faágakat helyezzük egy nagy vázába vagy cserépbe. Színes szalaggal akasszunk az ágakra tojásokat és a filcből 
ill. papírból készült figurákat vagy kekszeket. Készíthetünk füzéreket -  a dekorált tojásokat, figurákat egy 
szalagra fűzzük, és ezzel dekorálhatjuk a falat, ablakot, az ünnepi asztalt. A húsvét egyik fontos szimbóluma a 
tűz. Az ünnepi esték alatt gyújtsunk gyertyákat, mécseseket. Kis cserepeket, gyertyatartókat dekoráljunk 
matricákkal, vagy fessünk rájuk húsvéti motívumokat.  De akár fonhatunk tömbgyertyák köré szalmát, 
vesszőt, füvet, vagy egy piros szalaggal  egyszerűen átkötjük őket. A húsvéti ételekhez felhasznált tojás héjába 
is helyezhetünk egy kis mécsest. 

A húsvéti locsolkodás eredete még nem egészen tisztázott. Mindenesetre keresztény hagyományok is 
szövődnek bele, hiszen hajdan a vízbemerítéssel, leöntéssel történő keresztelés húsvét táján volt. 
Egyes hiedelmek szerint a húsvéti locsolkodás eredetét Jeruzsálemben kell keresni. Ott ugyanis 
Pilátus háza előtt volt a piac és a kofák, meg vásárlók már kora hajnalban hangosan tárgyalták az 
eseményt, azt tudniillik, hogy Jézus feltámadt. Egyesek elhitték a hírt, mások viszont kételkedtek. A 
csetepaté miatt Pilátus nem tudott aludni, ezért vízzel öntötte le a veszekedő népséget, hogy hagyják 
el a piacot. Más bibliai eredetű hagyomány szerint a Krisztus sírját őrző katonák a feltámadás hírét 
vevő, ujjongó asszonyokat igyekeztek lecsendesíteni úgy, hogy lelocsolták őket. A húsvéti locsolkodás 
első írásos emléke 1545 áprilisából származik, mely szerint akkoriban még szó szerint 
megfürösztötték – és nem meglocsolták – a lányokat. A szokás folyamatosan szelídült, de néhány 
emberöltővel ezelőtt a húsvéti mulatságokhoz még nem volt szükség kölnivízre. A legények 

belemártották a vödröt a kútba, és ezzel locsolták meg a lányokat, 
akik visongva menekültek ugyan, de remélték, hogy, mint a virágok 
a tavasz beköszöntével a nyakukba zúduló víztől ők is harmatosan 
széppé válnak. A vizet később felváltotta a kölni és a parfüm, egész 
illatkavalkáddá varázsolva a locsolkodást. Kislány koromban a 
rokon fiúk, azután a szomszéd gyerekek és az osztálytársak jöttek 
locsolni. Emlékszem rémesen „bűzlöttünk” és már betéve tudtuk a 
locsolóverset, („Zöld erdőbe jártam…”) mert nem mondhatni, hogy 
a fiúk versike dolgában túlságosan megerőltették magukat. Persze 
voltak kivételek, akik már akkor is igazi kölnivel járták a falut. De 
hogy, hogy nem, nekünk akkor jobban imponáltak a vödörből, a 
szódásszifonnal, vagy az elmaradhatatlan „szénaillattal” locsolkodó 
fiúk. És a vers? Kicsiknek ajánlom a következő igazán bájos 
mondókát, a nagyobbaknak, pedig egy nem szokványos, de mégis 
kedves versikét: 

 
Tündérországból jöttem én, 

Tündérországból gyöngyharmatot 
hoztam én. 

Tündérország gyöngyharmatja 
szálljon a fejedre, 

Piros tojás, hímes tojás, 
ugorj a zsebembe! 

 

Locsolni jöttem, nem titkolom, 
Szép szokás ez így gondolom, 
Múljon vizemtől a téli álom, 
Bizony most én ezt kívánom! 

Ha a hatás múlik is esztendőre, 
Ígérem, én itt leszek jövőre. 
S nem adok az illendőre,                      
Locsolok én nyakra, főre

S, hogy a lányok sem maradjanak adósak a piros tojás mellé megtanulhatják a következő „válasz verset”: 

Köszönöm, hogy köszöntöttél, 
Rózsavízzel megöntöztél.  
Én is köszöntelek Téged, 
Tojás lesz a fizetséged. 
Aki adta, ne feledd,   

 És a tojást el ne ejtsd! 
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MÁLYVA PATIKA SÚR 

GYÓGYSZERTÁRI SZAKASSZISZTENSI ÁLLÁST HIRDET 
Feltételek:  

• megbízhatóság,  
• gyógyszerkiadó szakasszisztensi végzettség,  
•  személygépkocsi-vezetői jogosítvány 

Érdeklődni: naponta 8-16 óra között a 34/375-312 telefonszámon.  
 
 

 
Napjainkban egyre nagyobb teret kap az Internet, s holnapajánlónkkal szeretnénk felhívni 
figyelmüket egy-két olyan weboldalra, melynek látogatásával információkhoz juthatnak a falunkról.    
Településünk életéről olvashat a www.sur.hu honlapon. Világos, egyszerűen kezelhető honlap, mely 
napra kész tájékoztatást ad Súr életéről, fényképekkel, videoklippekkel illusztrálva. Szolgáltatók 
elérhetőségei, önkormányzati és egyéb intézmények telefonszáma, egyházaink bemutatása mellett 
beszámolókat olvashatnak az aktuális eseményekről, s ez még nem minden, amiről napra kész 
tájékoztatást kaphat a kedves virtuális látogató. Elektronikus formában olvashatja a Súri Trombitás 
számait a megjelenéstől a legfrissebb számig. 
A Súri Rally Club életét bemutató honlap a www.rallysur.mlap.hu, mely a rallyclub életét mutatja 
be. Fotógalériájában nyomon követhető a versenyek hangulata, sok fényképpel illusztrálva. 
Megtekinthető a versenynaptár, üzenőfalán hozzászólások, vélemények olvashatók, s napi 
kapcsolatot lehet teremteni a klubtagokkal. 
 
 

 Gazdaságkutatók előrejelzése szerint idén 100 ezer ember veszíti el az állását Magyarországon. Főleg a 
családfőknek nehéz feldolgozniuk a sokkot és beszélni az elbocsátásról családi, ismerősi körben. Nem érdemes 
eltitkolni munkanélküliségünket, sőt, ha beszélünk róla, akkor segítséget is kaphatunk, akár az ismerős 
ismerőseiktől. A munkanélküliség bizony komoly stresszt okozhat. Az ember teng - leng, nem találja helyét. 
Mint a mesében elmegy a világvégére, leül és lóbálja lábát a nagy semmibe. Pedig a legfontosabb, hogy ne 
essünk kétségbe. Azonnal tegyük meg azokat a lépéseket, amelyekkel segítséget kaphatunk lehetőségeink 
megismerésében. Jelentkezzünk a lakóhely szerintii munkaügyi kirendeltségnél, ez súri lakosok esetében 
Kisbéren a Vásártér 7. alatt található. Telefon: 06 34/ 352-699, 06 /34 354-306, ügyfélfogadási 
rend: hétfőtől –péntekig, 8-12 óráig. Érdemes bejelentkezni minél több munkaerő-közvetítőnél. 
Ilyen, pl. a Melo Gold Kft , melynek címe: 2800 Tatabánya, Győri út 6/A fszt. 4.; a THR Kft 2800 Tatabánya, 
Szt. Borbála tér 6. tel: 34/511-734 . Kutakodhatunk az Interneten is, nagyon látogatott weboldal pl. a 
www.jobpilot.hu ahol megyére bontva találhatóak az állásajánlatok, illetve a www.allasajanlat.hu is. Az Állami 
Foglalkoztatási Szolgálat honlapjának adatbázisában is találhatunk álláslehetőségeket (www.afsz.hu). 
Átmeneti megoldást jelenthet az otthonról végezhető munka, erről a Magyar Távmunka Szövetség 
honlapján (www.tavmunka.org) tudhatunk meg többet. Ha nem tudunk állást találni az átmeneti időszakon, 
enyhíthetnek az álláskeresőknek nyújtott támogatások, mint az álláskeresési járadék, álláskeresési segély. 
Kevesen tudják, hogy azoknak a nyilvántartott álláskeresőknek, akik tömegközlekedést vesznek igénybe 
ahhoz, hogy eljussanak a munkaügyi központhoz, jár az utazási költség megtérítése is. A munkaügyi 
központ által felajánlott képzésekhez támogatás igényelhető, akár tandíj, vizsgadíj, utazási ktsg. esetében is. 
Ez nemcsak az álláskeresőkre, de a pályakezdőkre gyesen lévőkre, rahabilitációs járadékosokra is vonatkozik. 
Mindazok, akik legalább 3 hónapja nyilvántartott munkanélküliek, és képesek önmaguk foglalkoztatását 
megoldani, tehát vállalkozást indítani, őstermelővé válni, részesülhetnek 6 hónapig havi támogatásban, vagy 
kamatmentes tőkejuttatásban, maximum 3 millió forintig. Kérdéseikkel forduljanak szerkesztőségünkhöz, s 
ha igény van rá következő számunkban, folytatjuk az álláskeresőknek szánt lehetőségek bemutatását.  
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POLGÁRŐRÖK FIGYELMÉBE!!! 

 
2009. MÁRCIUS 28. -ÁN 

SZOMBATON  9 ÓRAI KEZDETTEL 
A POLGÁRMESTERI HIVATAL 
TANÁCSTERMÉBEN VÁRUNK 
MINDENKIT OKTATÁSSAL, 
VIZSGÁVAL EGYBEKÖTÖTT 
ALAKULÓ GYŰLÉSÜNKRE!   

KÉRJÜK EGY IGAZOLVÁNY KÉPET 
MINDENKI HOZZON MAGÁVAL!! 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ANYAKÖNYVI HÍREINK 
 
 
 
 
 
 
 
                                                              Születések:  
             
 Bácsi Béla Géza és Kruska Margit            Sógorka Miklós és Klupács Éva 
              gyermeke: Bácsi Dániel                          gyermeke: Sógorka Lilla Panna 
 
              Baranyi Attila és Karsai Melinda             Járóka András és Markovics Henrietta  
                     gyermeke: Baranyi Ferenc                       gyermeke: Járóka Kiara  
 
Halálesetek: 
                       Simon István  
                       Knipli László 
         Bognár Józsefné 
    

„Gyermekeitek általatok érkeznek, de nem belőletek. És bár veletek vannak, nem birtokolhatjátok őket. Adhattok 
nekik szeretetet, de gondolataitokat nem adhatjátok. Mert nekik saját gondolataik vannak.  
Testüknek adhattok otthont, de lelküknek nem. Mert az Ő lelkük már a holnap házában lakik, ahová ti nem 
látogathattok el, még álmaitokban sem. Próbálhattok olyanná lenni, mint ők, de ne próbáljátok olyanná tenni őket, 
mint ti vagytok. Mert az élet sem halad visszafelé, s nem reked meg a tegnapban.  
Ti vagytok az íj, melyről gyermekeitek eleven nyílként röppennek el. " 
 

„…Ilyen az ember. Egyedüli példány. Nem élt belőle 
több és most sem él, S mint fán se nő egyforma két 
levél, a nagy időn se lesz hozzá hasonló.” 
 

FALUGAZDÁSZ 
TÁJÉKOZTATJUK A FALU LAKOSSÁGÁT, HOGY GÁL ISTVÁN FALUGAZDÁSZ 

ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE A KÖVETKEZŐ: 
MINDEN SZERDA 13:30 - 15:00  A POLGÁRMESTERI HIVATALBAN 

TELEFONSZÁM: 0620/824-9486 
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Március az év harmadik hónapja, nevét Marsról, a háború római istenéről kapta. 
Márciusban megkezdődik a munka a szántóföldeken, gyümölcsösben, szőlőben. 
Ilyenkor vetik a borsót, répát, zöldséget, palántának való magot, dugdossák a 
hagymát. Népi hagyományok is kötődnek ehhez a hónaphoz. A legismertebb mondás 
talán: "Sándor, József, Benedek, zsákban hozzák a meleget".  Ha 
ezeken a napokon kisüt a nap, akkor igazi nyári meleg várható, ha 
nem, akkor sok esőt jósolnak. Sok helyen még a mai napig is József 
napján hajtják ki először a marhákat a legelőre, és ekkor engedik ki a 
méheket is. Ezen a napon ültetik a krumplit, fokhagymát, kaprot. 
Jeles napok közé tartozik Benedek napja is. Ez a csillagászati tavasz 
kezdete, a napéjegyenlőség ideje. Március 24. Gábor napja, a 
káposztaültetés ideje. Március 25. Gyümöcsoltó Boldogasszony 
ünnepe. Elnevezése Jézus Szentlélektől való fogantatására utal. A népi bölcsesség 
szerint ekkor indul meg a mezőn igazán a növekedés, ekkor érdemes gyümölcsfát 
oltani, szemezni. A természet is életerőre kap, elkezd virulni, zöldellni. Fecskehajtó 
napnak is mondják, mert a jó idő ekkorra hazahajtja a vándormadarakat.                                                                                     
Március – áprilisban sok munka vár ránk, de az év további részében kertünk 
pompával fogja meghálálni gondoskodásunkat. Április elején már ébredeznek azok a 
kártevők, amelyek téli védelmet találtak a gyümölcsfák törzsének és vastagabb 
ágainak felváló kéregpikkelyei alatt. Ha most fakaparóval és drót-kefével 
letisztogatjuk a fákat, a kéregtörmeléket fóliára gyűjtjük és elégetjük, akkor rengeteg 
kártevőtől szabadulunk meg, kevesebb gondunk lesz a nyári növényvédelemmel. 
Fontos feladat, hogy a fák koronájában csúfoskodó moníliás gyümölcsmúmiákat, a 
hernyófészkeket és a tojáscsomókat is le kell szedni, és el kell égetni. Ne hanyagoljuk 
el a gyümölcsfák talajának ápolását! Ha ősszel nem történt volna meg, akkor most 
ássunk be a fák aljának a földjébe érett istállótrágyát, tőzeges sertéstrágyát vagy 
műtrágyát. A felásott terület a koronacsurgón belül legyen. A kertben elsőként az ún. 
hidegtűrő zöldségfajokat vethetjük. A termésképzéshez a hőmérséklet 20 fok alatt is 
lehet, és a kisebb fagyokra – ebben az időszakban még gyakran előfordulhatnak – 
sem érzékenyek. Bátran duggathatjuk a vöröshagymát, vethetjük a sárgarépát, a 
petrezselymet, a pasztinákot, a borsót, a spenótot és a sóskát. Mindegyiket érdemes 
szakaszosan vetni egy-két heti különbséggel, hogy később májustól hetente 
szedhessük a termést, és mindig zsenge, fiatal zöldséget tegyünk az asztalra. Fontos a 
fajtaválasztás: a rövid termesztési idejűeket folyamatosan vethetjük, a hosszú 
tenyészidejűeket viszont április második fele után már nem érdemes ültetni. A kései 
borsó például a nagy melegben „megszorul”, illetve kevés lombot fejleszt, hamar 
virágzik, a kevés lomb nem képes nagy termést kifejleszteni. A spenót viszont a 
melegben a kelleténél sokkal gyorsabban felmagzik.. Ha az ősszel elmulasztottuk, 
most sem késő fokhagymát és vöröshagymát duggatni. A korai burgonya alá készítsük 
elő a talajt. Négyzetméterenként 4-5 kiló érett istállótrágyát ássunk be legalább 20–
25 centi mélyre. A burgonyát március 18-a, 19-e és 21-e között a legjobb ültetni. A 
korai vetésből már májusban szedhetünk újkrumplit. Persze ügyelni kell a 
feltöltésre, és a kései fagyokra májusban, amikor lefagyhat a levélzet, ami a 
gumók fejlődésének lelassulását idézi elő. A melegigényes zöldségekkel is 
akad tennivaló ilyenkor. A télen összegyűjtött edénykéket, felhasználhatjuk 
csíráztatóedénynek vagy a kis növények átpalántázására. A melegigényes 
növényeket, a paprikát, a paradicsomot már edényben nevelhetjük, a korai 
vetésűeket átpalántálhatjuk. A szobaablakban, vagy ha tehetjük, 
fóliaházban megkezdhetjük az uborka-, a cukkíni-, a többi tökféle, 
előnevelését. Ezek a növények melegben, 18 fok feletti hőmérsékleten csíráznak. 
Áprilisban továbbra is vethetünk minden olyan zöldségfélét, amit márciusi vetésre 
ajánlanak. 
 A hónap utolsó vasárnapján áttérünk a nyári időszámításra. Ekkor az órákat -- 
közép-európai idő szerint -- hajnali 2-kor előre kell igazítani 3 órára. Ez a vasárnap 
így 23 órát tartalmaz, az ilyenkor elveszett egy órát októberben kapjuk vissza. (Az 

órák ebben az időszakban a nap járásához képest egy órával előrébb járnak.)  
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Március 29-én rajtol a Bakonyalja Kupa labdarúgó bajnokság tavaszi szezonja. A Súr KSK 
labdarúgói edzőmérkőzésekkel melegítettek a reményeink szerint sikeres 
szezonra. Bakonyszombathely csapatát 3-0 arányban győzték le, március 
22-én 14: 30 órakor, pedig Vérteskethely csapatával mérkőznek hazai 
pályán. A tavaszi szezonkezdést az első helyről várja a csapat, és készül a 
címvédésre.                                                                                                                                   

Az első bajnoki fordulóban (2009. március 29. 16: 00 óra) hazai 
pályán fogadjuk Kerékteleki csapatát, előtte a tartalék csapat 
játszik mérkőzést Hánta csapatával. 

 

                                   
 

 
SÚRON 

A RALLYPÁLYÁN 
 

NEVEZÉS: 
• A HELYSZÍNEN 

• SÓGORKA MIKLÓSNÁL 
0630/2353363 

• MINA SZALONBAN: 0620/3354366   
 
 

MEGFELELŐ LÉTSZÁMÚ JELENTKEZŐ ESETÉN QUAD KATEGÓRIÁBAN IS LEHET NEVEZNI!!!  
MINDENKIT SZERETETTEL VÁR A SÚRI RALLY CLUB 
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Április 11. József Attila születésnapja. Ekkor tartjuk minden évben a magyar 
költészet napját. Ezen a napon országszerte előadásokat, versmondó versenyeket, 
felolvasásokat rendeznek a költő tiszteletére. A rendszerváltás után a Magyar 
Írószövetség csatlakozott a rendezvényekhez. József Attila munkássága csak a költő 
halála után nyerte el méltó elismerését. Életműve szerves része a magyar 
kultúrának, verseinek többsége semmit nem vesztett modernségéből, erejéből. A 20. 
század egyik legjelentősebb költőjének tekinthető, költészete nemcsak saját kora, 
hanem az egész század alapkérdéseit felölelte. Művészetében a kor lehetséges 
poétikai eljárásai keverednek. Költészete mindenkit képes megszólítani. Noha a költészet napját 
József Attila születéséhez kötjük, április 11-én született Márai Sándor is, 5 évvel József Attila előtt, 
1900-ban. A magyar költészet napját negyven évvel ezelőtt, 1964-ben ünnepelték meg először.  

 
A világ természeti és kulturális öröksége az emberiség közös kincse. 
Megőrzése és védelme a nemzetközi közösség együttes feladata. Ez a nap 
felhívja a figyelmet örökségünk sokszínűségére és sebezhetőségére, és a 
fennmaradásukhoz szükséges erőfeszítésekre. 
Az UNESCO kezdeményezésére létrehozott ICOMOS (Épületek és Tájak 
Nemzetközi Tanácsa) 1982. április 18-án egy Tunéziában szervezett szimpóziumon vetette fel 
az ötletet, hogy az egész világon egyidejűleg tartsák meg a műemlékek és tájak nemzetközi 
napját. A javaslatot 1983-ban elfogadták, és első alkalommal 1984-ben került megrendezésre. 
Nevezik a világörökség napjának is. Műemlékvédelmi szempontból Magyarországon a helyzet az 
európai átlagnál kedvezőtlenebb. Az országos listán tízezernél több műemlék (szobor, épület és 
ezek együttese szerepel, de ez nem elegendő az ország örökségének megőrzéséhez. Az épített 
környezet fontos tárgyi emlékeit, az utcákat és tereket létrehozó életforma mára eltűnt, 
gyakran társadalmi megbecsültségük se magas, így fennmaradásuk kétséges. 

 

NE FELEDJE: 

• ÁPRILIS 15. – IG MÉG IGÉNYELHETŐ AZ ÜDÜLÉSI CSEKK!!! 
• MÁJUS 20:  AZ ADÓBEVALLÁSOK HATÁRIDEJE 

 

A gyerekeknek szeretnénk kedveskedni ezzel a két kis 
húsvéti kifestővel. Hangolódjatok rá az ünnepre egy kis 
színezéssel, jó munkát kívánunk! 

SÚRI TROMBITÁS: Készült számítógépen a Teleházban, 

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

Készült :150 példányban 


