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„A tétlenség nyugtalanná, türelmetlenné 
teszi az embert…a tétlenül üldögélő 

ember… szellemi és testi ereje rohamosan 
hanyatlik.” 
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Tavasz van, milyen szép tavasz van." S tényleg 
az van. A nap melegen süt, a madarak énekelnek 
a fák, kizöldültek, napsütésben kezd éledezni a 
természet. Ez a csodálatos idő, az erdők, a 
hegyek, a természet, kirándulásra csábít 
mindenkit. Reméljük a sok munka mellett, jut 
ideje mindenkinek elolvasni e havi számunkat, 
melyben reméljük, mindenki talál kedvére valót. 
„A gyökered az, amiből egész életedben az erőt 
meríted." Ez lehetne  a szlogenje a z evangélikus 
parókián tartott múltidéző beszélgetésnek, 
melyről bővebben a 4. oldalon olvashatnak. 
Nem győzzük hangsúlyozni, a múlt értékeit óvni 
kell. A lapunk hasábjain keresztül újra kérünk 
mindenkit, segítsen ebben! De nem csak a 
múltidézésnek van szerepe e havi számunkban. 
Áprilisi eseményeink, jövőbeli terveink 
elevenedhetnek meg olvasóink előtt. 
Kérjük, legyenek segítségünkre a településünk 
lapjának szerkesztésében, jelezzék, miről 
olvasnának szívesen, üzenjenek szeretteiknek 
hasábjainkon keresztül. Együtt színvonalasabb, 
mindenki számára megfelelő lap szerkesztése 
válhat valóra. Addig is kellemes olvasást, szép 
tavaszt kíván mindenkinek:  

A Szerkesztőség 



 

 

Nagy előrelépés történt áprilisban az Urasági szőlő villamos energia hálózatának 
létesítésében.  Az E-On Áramszolgáltatóhoz történő igénybejelentésünk óta több 

helyszínbejárásra került már sor a legjobb megoldás megtalálása érdekében. Az első verziók még arról 
szóltak, hogy a TSZ területén található trafóról történik leágazás, és légkábel építésével kerül a 
középfeszültség felvezetésre, a pincesorra. Azonban a februári helyszínbejáráson a tervezést végző 

Szink-Vill Kft munkatársai javaslatot tettek egy újabb megoldásra, ami költségtakarékosabb és könnyebben 
kivitelezhető. E szerint a Táncsics utcában található trafóról történik leágazás földkábellel, és három lakóingatlan 
érintésével kerül a nagyfeszültségű vezeték a pincesor kezdetéhez. A pincesoron a kisfeszültség vezetése 
faoszlopok, légkábelen történik. Április elején megtörtént a szakhatósági területbejárás, az érintett lakóingatlan 
tulajdonosok hozzájárulásukat adták a kivitelezéshez. A műszaki kiviteli tervek elkészültek, jelenleg az építési 
engedélyezési eljárás folyamata zajlik. A jogerős építési engedély birtokában kezdődhet meg a kivitelezés. 

 

  

 

Az Árpád utcában lévő támfal a tavaszi csapadékos időjárásnak köszönhetően megdőlt. A támfal dőlése 
veszélyezteti az utcában lévő 4 lakóingatlant, illetve a közúton közlekedőket. A támfal megerősítésére, javítási 
munkálataira érkezett árajánlat 4, 5 M Ft-ot irányoz elő. A munkálatok elvégzésére pályázatot nyújtunk be a 
Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács vis maior pályázati alapjára, ahol a beruházás költségének 80%-a 
igényelhető. Az igénylés feltétele a katasztrófavédelmi igazgatóság támogató szakvéleménye. 
Támogatásigénylésünket eljuttattuk az illetékes közigazgatási szervekhez, a napokban helyszíni szemlére kerül 
sor. Amennyiben a helyszíni szemlén igényünket megalapozottnak találják, a Regionális Tanácshoz kerül 
döntéshozatalra, ahonnét várhatóan nyár folyamán kapunk választ. A beruházás optimális esetben ősszel 
kerülhet elvégzésre. 

  

 

Mint arról már több alkalommal beszámoltunk, sikeres pályázat eredményeként 
51, 5 M Ft értékben építési beruházás keretében, újíthatjuk fel iskolánkat. A 
pályázati eredmény kihirdetés óta gőzerővel dolgozunk a beruházás sikeres 
megvalósításán:                                                                                                  

-  
- támogatási szerződés megkötéséhez szükséges iratok és adatok leadásra kerültek a Minisztérium 

illetékes osztályán 
- kiviteli terv szintű műszaki tervdokumentációt készíttettünk a kivitelező vállalkozó pontos feladatkiírása, 

illetve ellenőrizhetősége végett 
- közbeszerzési eljárást indítottunk a beruházás kivitelezőjének kiválasztására. 

A napokban kaptuk a Minisztérium értesítését, miszerint a támogatási szerződés megkötésére május végén, 
június elején kerülhet sor. Terveink szerint a tanév végéig befejeződik a közbeszerzési eljárás is, így a nyári 
szünetben megkezdődhetnek a felújítási munkálatok.  
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Élmény gazdag kirándulás  

Március utolsó péntekének kora reggelén, már öt órakor, kis csoport gyülekezett a főtéren, indulásra 
várva. Nyugdíjas klubunk lelkes idősein kívül, a faluból még mások is csatlakoztak a felüdülésre, 
kikapcsolódásra vágyókhoz. Úti célunk Dombóvár és Gunarasfürdő, ahol a két helység, különböző 
élményeket tartogatott számunkra. Kilenc órai kezdettel, Dombóvár egyik vendéglője adott otthont, az 
ott elhangzó előadásnak, melyben igen költség hatékony, energiatakarékos, többfunkciós 
fűtőberendezést ismerhettünk meg, egy német cég jóvoltából. Bemutatásra került egy újonnan 
kifejlesztett masszírozó-gép, melyet az érdeklődők ki is próbálhattak. Hallhattunk még más 
egészségmegőrző termékekről is, melyek használatát az előadó, látványos keretek között mutatott be a 
közönségnek. A délben felszolgált finom ebéd elfogyasztása után, ellátogattunk a dombóvári Fekete 
István Emlékmúzeumba, ahol a magángyűjtemény lelkes tulajdonosa, díjtalan szolgáltatás keretében 
tartott kimerítő előadást, híres írónk életéről, munkásságáról, kevéssé köztudott hazafiasságáról, 
igazságszeretetéről. Az ismeretszerzés és kultúra után, elérkezett a testi felüdülés, kényeztetés ideje. 
Buszra szállva, mintegy három kilométer megtételével érkeztünk Tolna megyének több mint harminc 
évre visszatekintő, gyógyvízéről elhíresült gunarasfürdői létesítményéhez. A jelentékeny fluorid 
tartalmú alkáli hidrogén-karbonátos hévíz, mely segít visszaszerezni a valamilyen mozgásszervi, 
gyomor-, bél-, és epebántalmakban, nőgyógyászati, valamint bizonyos légzőszervi, szív- és érrendszeri 
elváltozásokban szenvedők egészségét, a súri kis csapatnak is megmutatta áldásos hatásait. Érdemes 
mindannyinknak visszatérni eme impozáns gyógyközpontba gyermekeinkkel, unokákkal is, hiszen a 8 
hektáros parkban, minden korosztály megtalálja a számára megfelelő szórakozást: gyermek 
kalandmedence, strand-, úszó-, élmény-, trambulinmedence, csúszdapark várja a látogatókat. De 
található itt fény-, illat- és zeneterápiás finn szauna, gőzkabin, sóterápia, különféle masszázsok, a 
sportolni vágyóknak röplabda-, focipálya, kosárpalánk, ping-pong asztal. Gyógyászati részlegükön, 
minden igényt kielégítő, változatos kezelések igénybevételére van lehetőségük az idelátogatóknak. 
Minden bizonnyal, e kiránduláson közülünk résztvevők közül sem távozott senki elégedetlenül a 
programok végeztével, és a legközelebbi alkalommal is bizton számíthatok arra, hogy igénybe veszik a 
hasonló szervezéseken való részvétel lehetőségét.  
Addig is kívánok minden kedves Olvasónak jó egészséget, és örömteli mindennapokat.                     

Bakos Ildikó   
klubvezető      

 
                                                                                                      

 
 
A jövő technikája maholnap megjelenik az iskolákban is. Az új eszközök és 
kiegészítőik használatával az oktatás is megújulhat. Az interaktív tábla egy 
új eszköz, ami nagyban segítheti a tanárok munkáját, használatával a tanórák 
szórakoztatóbbak lehetnek, a diákok és pedagógusok egyaránt motiváltabbakká, 
együttműködővé válhatnak. Iskolánknak ez idáig 1 db interaktív táblát sikerült 
beszerezni és felszerelni. További 3 várható még ebben az évben pályázati 
pénzekből és alapítványi támogatásokból.  Tekintettel az árukra (kb. 900. 000 Ft/db) csak az előbb 
megjelölt forrásokra tudunk támaszkodni jelenleg. Fontos, hogy a pedagógusok elsajátítsák a táblák 
használatának módszertanát mielőtt az, ténylegesen bekerül a közoktatásba, ellenkező esetben csak az 
iskolákban kihasználatlanul álló drága felszerelés lesz, és nem a motivációt erősítő hatékonyságot javító, 
interaktivitást biztosító prezentációs eszköz. Meg kell ismerkedni a táblával, a benne rejlő 
lehetőségekkel, módszertanával, és igyekezni kell beilleszteni a saját pedagógiai eszköztárunkba, hogy 
annak használata hatékony legyen a tanítási folyamatban.  
Pedagógusaink továbbképzése az eszközök használatára folyamatban van. Erre TÁMOP pályázaton 
nyertünk pénzt. Az interaktív tananyagok beszerzése folyamatos, elég sokba kerülnek, s még nem a 
legjobban szerkesztettek. Jelenleg földrajz és történelem órán használjuk az interaktív tananyagot 6. és 
8. osztályban. Ezen kívül a táblának vetítéseknél, projekttoros előadásoknál vesszük hasznát. 
                                                                  



*  ESEMÉNYEINK * ÁPRILISI VISSZATEKINTŐ  *  ESEMÉNYEINK * 

SÚRON JÁRT AZ MTV1 FORGATÓCSOPORTJA 
Április 8.-án településünkön járt a Magyar Televízió Főtér című műsorának 
forgatócsoportja. Kisbér és Bábolna környékéről készítettek riportfilmet, melyben 
Csatka mellett Súr is szerepel. A falunkról készített pillanatképek mellett a 
Kastélypark keresztjeit látogatták meg, nagy érdeklődést mutatva a volt kastélyunk 
iránt, s ők is csak úgy, mint mi helyiek, elképedve hallgatták, hogyan lett enyészeté 
egy ilyen épület. Mivel műsorukban fő hangsúly a környékünk sportolási 
lehetőségein lesz, ezért a rallypályán is forgattak, ahol operatőrük kocsiban ülve is 
tett egy kört a pályán, de bizony azt mondta, nem vállalkozna újra rá. Dicséretes 

kezdeményezésnek vették, hogy sikerült egy olyan helyet adni az autó, motorsportot kedvelőknek, hol 
levezethetik a feszültséget, s barátok közt szórakozhatnak. Kiemelték, hogy ezzel nagy lépést tett a 
település a baleset-megelőzés felé is, hisz sok faluban a motorosok az utcákat róva fitogtatják erejüket, 
nem kevés bosszúságot okozva ezzel a lakosságnak. A sporthoz visszatérve, büszkélkedhettünk Csima 
Pongrác Guiness rekordjával, és a szőlőhegyre látogatva festői környezetben egy-két trükköt be is 
mutatott nekik rekorderünk. Összegezve elmondható, nagyon kellemes benyomással távoztak tőlünk, 
ígéretet adva arra, hogy próbálnak még lehetőséget nyújtani Súr nevezetességeinek bemutatására. A 
felvett műsor április 19-én volt látható a televízióban. Akinek nem állt módjában megnézni, a 
Teleházban megtekinthető a felvétel.   

    
 

 
„Az új hajtások is akkor lesznek erősek, ha a gyökerek és az ágak is erősek” 

 
Április 13-án nagyon kedves vendégünk érkezett Győrből. Volt falubeli lelkészünk fia, Bödecs Barnabás 
látogatott el hozzánk, azzal a céllal, hogy segítségünkre legyen a Súri Krónika megírásában, vagy egy 
esetleges Súrról szóló kiadvány megjelentetésében. Édesapja révén rengeteg olyan információ van a 
birtokában településünk múltjáról, mely segítségünkre van abban, hogy feltérképezzük gyökereinket.  
Nem előadást tartani jött el közénk, hanem kötetlen hangulatú beszélgetést kezdeményezett, melynek 
során újabb és újabb emlékeket csalt elő a jelenlevők memóriájából. A moderátor szerepét Szarka István 
tisztelendő úr látta el, mivel ő is folytatott kutatásokat a Súri Egyházközség történetéről. A jelenlévő 
idősek meglepő pontos dátumokkal szolgáltak, emlékeik leginkább az első és második világháború 
eseményeihez kötődtek, szüleiktől  
hallott, átélt történetekben nem volt hiány.  
A beszélgetés irányítására nem is volt szükség, hisz a jelenlevők maguk szőtték annak fonalát. Szemük 
felcsillant amikor  a régi kastélyról érdeklődtünk. Ki 9 évesen átélt történetet, ki cselédként megélt 
dolgokat mesélt. Kiderült a kastély bontásakor előkerültek olyan papírok, melyek az óta az enyészeté 
lettek, hisz senki nem gondolt a fontosságukra, de azt is megtudtuk, hogy olyan családok is vannak, akik 
még ma is őriznek valamilyen relikviát  
a kastélyból. Megtudtuk, hogy valaha a súri bornak még a mórinál is nagyobb kereslete volt, s messze 
földön nem volt párja az itteni gazdaságnak.  A régi malom gőzmalomként működött eleinte,  a 
téglaégetőben készült téglák a mai napig is 
állják a sarat, és a súri szeszgyárban készült 
92%-os alkoholnak sem volt párja. Rengeteg 
emlék, történetek, melyeket, ha tovább 
szövünk csak sikerül elérni, hogy unokáink is 
tudjanak a gyökereinkről. Sajnos a fiatalok 
nem igazán érezték magukénak ezt az 
eseményt, talán egy következő alkalommal ők 
is aktívabbak lesznek, mert reméljük lesz még 
folytatás. Addig is kérünk mindenkit, ki 
birtokában van bármilyen használható 
anyagnak,  legyen az fénykép, irat, használati 
eszköz, jelentkezzen a teleházban, ahol 
lefényképezzük azokat, s ezzel  gazdagítjuk a 
településünk múltjára utaló emlékeket. Előre is köszönjük! 

 „Ha szeretnéd megváltoztatni a világot, a változás légy Te magad!” 
(Mahatma Gandhi)                                                                                                                               



*  AKTUÁLIS  *  AKTUÁLIS  * AKTUÁLIS  * AKTUÁLIS * AKTUÁLIS *  

KÖZÖD! Önkéntes Fiatalok Napja 
2009. ÁPRILIS 25. 

A KÖZÖD! Önkéntes Fiatalok Napja elnevezésű program Magyarországon ebben az évben 2009. április 25-én 
immáron negyedszer kerül megrendezésre a NOKIA támogatásával. Célja az idei évben is, hogy helyi 
programokon keresztül minél több fiatalt motiváljon közösségi önkéntes tevékenységekben való részvételre, 
valamint, hogy ezzel ráirányítsa a társadalom és a döntéshozók figyelmét a fiatalok által végzett közösségi 
önkéntes tevékenység eredményeire.                                                                                                                                            

Ha tenni szeretnél közösségedért, környezetedért, a körülötted élőkért, csatlakozz! 
Legyél Te is részese az önkéntesség ünnepének 

2006 óta az Önkéntes Fiatalok Napja keretében összesen közel 400 helyi közösségi projekt valósult meg 
országszerte, mintegy 20 000 fiatal bevonásával. A tevékenységek széles palettájából lehet válogatni a hazai és 
nemzetközi példák alapján: játszótér felújítás, vagy -építés; szelektív hulladékgyűjtés; virágültetés; erdőtakarítás; 
gyermekotthon látogatás; idős-gondozás, stb. Ebben az évben a Súri Ifjúsági Klub is csatlakozott a programhoz, 
melynek keretében a jövendő játszótér helyét szeretnénk kialakítani. Kérnénk a minket követő nemzedék 
segítségét a programhoz. Jelentkezzenek azok a tanulók, akik 5.-8. osztályosok és szívesen segítenének nekünk 
április 25.-én. Egy kis vidám takarítás, s rögtön jobban érzi magát mindenki. A látogatókat már a faluba beérve 
kellemes látvány fogja fogadni, s mindez csak rajtunk múlik. Várunk benneteket, jelentkezni a Teleházban 
lehet. 

Neked lesz hozzá KÖZÖD? 
                                      CSATLAKOZZ!                       Krotki György 

A Föld napjának célja, hogy különféle akciókkal hívják fel a figyelmet a környezetvédelem 
fontosságára. Denis Hayes amerikai egyetemi hallgató 1970. április 22-én mozgalmat indított el 
a Föld védelmében. Már akkor több mint 25 millióan álltak mögé, ma, pedig szinte az egész 
Földre kiterjed a mozgalom. Ezernél több szervezet vesz részt benne, melyekhez hazánk 1990-
ben csatlakozott. Tudnunk kell, hogy nemcsak a saját környezetük, hanem az egész Föld 
védelemre szorul. Mi itt élünk. A Föld valójában egy óriási űrjármű, amelynek átmérője 13000 
kilométer, és 30 kilométeres másodpercenkénti sebességgel száguld a pályáján. 24 óra alatt teljes 
körülfordulást végez. Elméletben mindent tudunk a Földről, amit megtanultunk az iskolában. De 
ez mind nem elég. Sajnos, sokan megfeledkeznek arról, hogy a mi mozgó kis űrjárművünk 
minden egyes apró részlete maga az élet, Az eldobált szemét, a mérgező gázok, az állatok és 
növények pusztítása, együtt jár a mi környezetünk pusztításával. Pedig nem mai darab ez a 
Földnek nevezett valami. Pontos életkorát nem tudjuk, de meg kell hagyni, hogy már rengeteg 
mindent kibírt. Nem hiszem, hogy továbbra is próbára kéne tenni tűrőképességét, muszáj tenni 
valamit az egészségéért. Ha még évek múlva is szeretnék madarak zenéjére ébredni reggel, vagy 
ha szeretnénk nyuszit látni az erdőben, akkor mozduljunk meg! Fel kell szednünk a szemetet, 
védeni kell a növényeket, állatokat és figyelmeztetni kell másokat, hogy ne tegye. Mármint, 
hogy nem törődik a környezettel! Ne dobja a szemetet a Balatonba, a kitömött állatok testét a 
szobája falára, hogy ne vásároljon ózonkárosító szereket. S 
ha ezt megtesszük, akkor felkaphatjuk a hátizsákot, 
felpattanhatunk a bringára, és jöhet a piknik az erdőben. Na, és a 
szemét az otthoni kukába. Ezek után, pedig nyugodtan hajthatjuk 
álomra fejünket, mert egy nappal mi is meghosszabbítottuk Földünk 
életét. Boldog Születésnapot, FÖLD! 



 

Születés Hete: nőből anyává anyából nővé 
Anyák Napján kezdődik a Születések Hete. Öt évvel ezelőtt a szervezők azzal a céllal 
indították útjára a rendezvénysorozatot, hogy a várandós, szülés előtt álló kismamák, 
családok minél szélesebb körű tájékoztatást kaphassanak az előttük álló nagy eseményről, 
illetve a számukra elérhető választási lehetőségekről. Hogy a szülés ne csak megtörténjen 
velük, de életüknek valóban egyik legemlékezetesebb, legszebb élménye lehessen 
kisbabájuk világra hozatala; lehetőség szerint olyan körülmények között, amely mamának 

és babának egyaránt megnyugtató, bensőséges környezetet teremt, amelyben háboríthatatlanul figyelhetnek 
egymásra, saját igényeikre. A rendezvénysorozat nem titkolt célja továbbá, hogy a várandós családokban 
tudatosítsák ennek az életszakasznak a fontosságát és szépségét; hogy a kismamákat megerősítsék 
nőiségükben; segítsék őket babájukkal és párjukkal való kapcsolatuk elmélyítésében, és megfelelő 
mennyiségű információt nyújtsanak át nekik a számukra legmegfelelőbb és emberhez méltó szülési mód 
kiválasztásához. Környékünkön, Móron, Tatán és Bábolnán is ingyen látogatható rendezvények lesznek, 
melynek pontos helyszínét, idejét és témáját az érdeklődők a www.szuleteshete.hu internetes oldalon 
megtalálhatják.  
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Köszönöm Istenem az édesanyámat! 
Amíg ő véd engem, nem ér semmi bánat. 

Körülvesz virrasztó áldó szeretettel, 
Értem éjjel-nappal dolgozni nem restell. 
Áldott teste, lelke csak érettem fárad, 
Köszönöm Istenem az édesanyámat! 

Köszönöm a lelkét, melyből reggel, este 
Imádság száll Hozzád, gyermekéért esdve. 
Köszönöm a szívét, mely csak értem dobban 
Itt e földön senki sem szerethet jobban! – 
Köszönöm a szemét, melyből jóság árad, 
Istenem köszönöm az édesanyámat! 

Te tudod, Istenem – milyen sok az árva, 
Aki oltalmadat, vigaszodat várja. 

Leborulva kérlek: gondod legyen rájuk, 
Hiszen szegényeknek nincsen édesanyjuk! 
Vigasztald meg őket áldó kegyelmeddel, 

Nagy-nagy bánatukat takard el, temesd el! 
Áldd meg édesanyám járását-kelését, 
Áldd meg könnyhullatását, áldd meg 

szenvedését! 
Áldd meg imádságát, melyben el nem fárad, 
Áldd meg két kezeddel az édesanyámat! 

Halld meg jó Istenem, legbuzgóbb imámat:                                                                                           
Köszönöm, köszönöm az édesanyámat 

 

AZ ISKOLÁSOK ANYÁK NAPI 
MŰSORÁRA MÁJUS 3.-ÁN 8 
ÓRAKOR KERÜL SOR, A 
KATOLIKUS TEMPLOM 

ÉPÜLETÉBEN. MINDENKIT 
SZERETETTEL VÁRNAK A 
SZEREPLŐ GYEREKEK! 

AZ ÓVODÁSOK NAGY 
SZERETETTEL VÁRNAK MINDEN 
ÉDESANYÁT, NAGYMAMÁT 
MÁJUS 3.-ÁN DÉLUTÁN A 
KULTÚRHÁZBAN TARTANDÓ 
ANYÁK NAPI ÜNNEPSÉGÜKRE! 



 

 
                                                                                         

 
Puha, ölelő karok, anya illata, melege. Még 
negyven éves fejjel is emlékeim között 
szerepelnek ezek az életemet meghatározó 
érzések. Hány és hány gyermek álmodik erről, és 
hány olyan van, aki csak akkor jön rá e dolgok 
fontosságára mikor már késő? Más gyermekként 
és más anyaként átélni ezeket a 
dolgokat. Nekem megadatott 
mindkettő, s ezért kicsit 
formabontó módon anyaként, és 
gyermekként is szeretnék erről a 
napról megemlékezni. 
Elbeszélésekből tudom, hogy 
„sírós” kicsi voltam, de anyukám 
minden éjjel szó nélkül hozta 
kiságyamba az áhított kakaót. 
Ennek köszönhetem, hogy a mai 
napig, ha legkisebb lányom az 
éjszaka közepén legszebb 
álmomból ébreszt az „anya 
szomjas, vagyok” indokkal, már 
tudom, hogy igazából a 
közelségemre vágyik, egy 
simogatás egy ölelés ilyenkor 
többet jelent neki mindennél. Nagyobb 
koromban szerettem a munkából haza siető 
édesanyám elé menni, s mikor feltűnt a 
kanyarban az alakja boldogan futottam feléje. A 
„hiányoztál” szó, lehet érzésekkel teli, és lehet 
sablonos is. Valaki hiányozhat egy hét után, de 
édesanyánk az, aki a nap minden órájában 
hiányzik az embernek. Hol bölcsességére, hol 
tanácsaira lenne szükségünk. Lehet, hogy ezt 
nem is érezzük, csak az adott pillanatban, mikor 
találkozunk vele, vagy a telefonban meghalljuk a 
hangját. Mennyit sírtam anyai szidások után, 
amelyekről gondoltam, hogy jogtalan, és engem 
nem szeret, nem ért meg senki. Ezek az emlékek 
elevenednek meg előttem, mikor nagylányomat 
megszidom, és ugyanezeket az érzéseket, látom a 
szemében. Én már tudom, amit Ő nem. Hogy 
mindezt a jót akarás, a szeretet diktálja. Tudom, 
egyszer majd ő is megérti, de addig még 
ugyanúgy vívjuk napi csatáinkat, ahogy én 
vívtam édesanyámmal akkoriban. Haragudott, 
én is haragudtam, de nem volt este, hogy ne 
kaptam volna „jóéjt”, puszit, ne takart volna be 
gondoskodva. A harag elszállt, talán ő is 
visszaemlékezett csínytevéseire, én pedig durcás 
gyermekként ezt győzelemnek éltem meg. Pedig 
nem én győztem. Én csak nyertes voltam azzal, 
hogy igazi meleg családi fészek vett körül, 
melyhez feltétlen szükség van egy tyúkanyóra, ki 
mindent lát, mindent tud és mindent megért. 
Leszek én is ilyen? Egy édesanya feltételek nélkül 
szeret és megbocsát. Ő az, kinek felnőtt fejjel is 
elmondhatom vágyaim, gondjaim, bajaim.  
 

Ő az, akinek büszkeséget látok a szemében, ha 
unokáira néz, ha dicsérik gyerekeit.                                                               
Minden nap meg kellene köszönnöm a 
bekötözött térdeket, az átvirrasztott éjszakákat, a 
szidást, ami ilyen emberré tett. S hányszor van 
mégis, hogy megbántom!? Csak, azért mert azt 

hiszem, igazam van. Hiába vagyok 
már anya, felnőtt ember, a határ 
elmosódik ilyenkor, s újra a kislánya 
vagyok, a durcás, az akaratos és 
mindent jobban tudó kislánya. 
Megbántom, szégyellem magam, de 
Ő akkor is tudja, mert tudnia kell, 
hogy szeretem, és élete végéig 
számíthat rám, ránk. Csodálom 6. 
érzékét, mellyel pont akkor csörgeti 
meg a telefont, mikor szükség van rá. 
Neki nincs dolga, ha vigyázni kell a 
gyerekekre, ha segítséget kell 
nyújtani. Példaképem? Fele olyan jó 
anya szeretnék lenni, mint Ő. Ezt 
csak gyermekeimen tudom majd 
lemérni. Ha fele annyi szeretet 
éreznek majd irántam, ha fele annyi 

bizalommal fordulnak majd hozzám, mint én az 
édesanyám iránt, már megnyertem egy csatát. 
„Majd meglátod, ha neked is lesz gyereked”, 
szokta mondani, mikor még éjfélkor ébren várt 
haza a bálból. Megláttam. Én sem tudok 
nyugodtan aludni, míg nem hallom mindhárom 
békés szuszogását. S mikor a nagylányom 
megkérdezi: Mi van, nem tudsz aludni? - 
Elhangzik a már jól ismert mondat „majd 
meglátod, ha neked is lesz gyereked”. Ez az élet 
örök körforgása? Nem tudom. Csak azt tudom, 
hogy hálám és szeretetem soha nem fogom tudni 
oly mértékben kimutatni, ahogy azt 
megérdemelné az ÉDESANYÁM. 
S itt köszönteném azt a másik édesanyát is, ki 
felnevelte, felelősségteljes, igaz emberré faragta a 
páromat, kinek segítségével nekem is megadatik 
a lehetőség, hogy édesanyáink nyomába lépjek, 
boldog, szerető embereket neveljek 
gyermekeimből. 
Kicsit formabontó anyák napi köszöntőm végén 
arra kérek mindenkit, becsüljük meg szüleinket, 
s ne felejtsünk el május első vasárnapján egy szál 
virággal a kezünkben puszit nyomni édesanyánk 
homlokára! Gondoljunk hálával egy percre, 
azokra az édesanyákra, nagymamákra is, kik már 
nem lehetnek közöttünk, de felnevelték, óvták a 
mi szüleinket, vagy akár gyermekkorunkban 
bennünket.  

BOLDOG ANYÁK NAPJÁT 
MINDENKINEK! 

Szluka Zsuzsanna 
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Az esélyegyenlőség napja alkalmából futóversenyt,és 
egész napos toleranciaépítő programokat szervez az 
Egyenlő Esélyek Egyesület, a Veszprém Megyei Civil 
Hálózatért Közhasznú Egyesület és a Magyar 
Vöröskereszt Fejér Megyei Szervezete. A 
rendezvény nyilvános, a programokon való részvétel 
ingyenes. A program célja a településeken olyan 
toleranciaépítő nap lebonyolítása, amely felhívja a 
figyelmet a fogyatékkal élők és a sérült emberek, 
valamint az elfogadás fontosságára.  Az idei évben 
erre a napra május 8.-án kerül sor a súri, a csetényi és 
a bakonycsernyei iskolában 10-12 óra között. A 
programok az iskolában, a művelődési házban és a 
sportpályán zajlanak. Az ünnepélyes megnyitóra 9: 00 
–kor kerül sor a Szabadság téren, ahol Sógorka 
Miklós polgármester mond köszöntőt, majd Dr. 
Balogh Ibolya Fejér Megyei Közgyűlési elnök és Dr. 
Völner Pál Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlési 
elnök tart beszédet. 9:20-kor kezdetét veszi a 
futóverseny, melynek keretében  váltófutás 
formájában jutunk el a bakonycsernyei helyszínre. 
Szintén 9. 00 órától Ingyenes egészségügyi 
vizsgálatokra(vércukorszint, érnyomásmérés, 
állapotfelmérés) lesz lehetőség, 

 
 
 

 
a Vöröskereszt szervezésében. 10. 
00-12. 00-ig Esély-órák lesznek az 
általános iskolában. Az Esély Órák 
speciálisan megtervezett 
toleranciaépítő foglalkozások. 
Játékos formában hívják fel a 
gyermekek figyelmét, a fogyatékkal 
élőkkel szembeni elfogadásra, az 
akadálymentesítés ügyének 
jelentőségére. A gyerekek megismerkedhetnek többek 
között a kerekesszék használatával, a vakvezető-kutya 
feladataival a siketek jelnyelvével és a Braille írással. 
Az órákat fogyatékkal élő emberek tartják, a saját 
életükön keresztül megszerzett tapasztalataik átadása 
a cél, amely közelebb hozza életüket az egészséges 
gyermekek számára. Az esély órákat követően az 
órákon bemutatott szabadidős tevékenységek, 
speciális sportok, kipróbálására nyílik majd lehetőség 
a résztvevő közönség számára. Ilyen például a 
csörgőlabda, a vakok és látássérültek egyik 
paraolimpiai sportszáma, de lesz kerekesszékkel való 
közlekedés akadályok leküzdésével.  

  

Magyarország előkelő helyet foglal el Európában az oltási rendszerek korszerűségi listáján, azonban 
változatlanul akadnak olyan szülők, akik nem tartják fontosnak, sőt, ellenzik a kötelező védőoltások 
beadatását a gyerekeiknek. Tapasztalatok szerint a védőoltások ellenzői leginkább a mindenben a "lehető 
legtermészetesebben" elvet követők, és a nagyon fiatal szülők közül kerülnek ki. Ez utóbbiak valószínűleg 
azért nem tulajdonítanak nagy jelentőséget a kérdésnek, mert nem tapasztalták már meg a védőoltások 
hatására megszűnőben lévő nagy járványokat, súlyos szövődményeket, és az oltásokban szereplő vírusok 
amúgy is ismeretlen, távoli, "egzotikus" betegségnek tűnnek számukra, amit "az ő gyerekük úgysem kaphat 
el". Vannak olyanok is, akik éppen a gyengített vírus okozta következményektől, tartanak. Hazánkban 
szerencsére tényleg nem fordult elő az elmúlt években sem torokgyík, sem kanyarós vagy gyermekbénulásos 
megbetegedések sorozata. Ez nem utolsósorban a korszerű oltási rendszernek is köszönhető. Az oltások 
eredményeként ma már szinte mindenütt ismeretlen a fekete himlő, a "következő cél" pedig a 
gyermekbénulás megelőzése. (DE: Oroszországban például az 1990-es évek első felében ötezer gyerek halt 
meg diftériajárványban, az utóbbi években, pedig Szerbiában és Németországban is felütötte a fejét 
kanyarójárvány.) Hazánkban, ma tizenegy kötelező védőoltás van (10 betegség ellen), amelyeket 14 éves 
korukig kell megkapniuk a gyerekeknek.  2005 óta létezik az európai védőoltás hete, melyet április 20.-26. 
között tartanak. Ennek keretében Súron Április 27.-én az ÁNTSZ előadást tart a kötelező és 
ajánlott védőoltásokról, az Evangélikus Parókia épületében. Szó lesz a hasmenéssel járó rotavírus, a 
kullancs és hepatitis elleni oltásokról is. Amikor a kicsi után a nagyobbikon is végigmegy a rotavírus okozta 
betegség, aztán jön a nagyi, majd az apa, végül az anya, aki köztudottan soha nem lehet beteg. Nincs aki 
óvodába, vigye a nagyobbat, ápolja a nagymamát, aki ugyanolyan veszélyben van, mint a gyerekek.  Szóval 
egy családon belül komoly problémát tud okozni egy ártalmatlannak induló hasmenés. Mostanság 
ébredeznek téli álmukból a kullancsok, így lassan itt az ideje a kullancsos agyvelőgyulladás elleni oltások 
megkezdésének. Akik még keveset tudnak, a kullancs okozta betegségekről, főleg a védőoltással megelőzhető 
agyvelőgyulladásról, azoknak röviden összefoglalják a legfontosabb tudnivalókat. Szintén az idősebb 
korosztályt is, érintő oltás a hepatitis elleni védőoltás, melyről szintén szó lesz. Az előadásra mindenkit nagy 
szeretettel várunk, mert nem csak a gyermekes szülőknek, hanem minden korosztálynak szüksége van ezekre 
az információkra, a betegségek megelőzésének érdekében.  
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2009. 04. 05.- én, tartotta újjáalakuló ülését a 
Súri Polgárőrség. Anyagi, elszámolási és jogi 
okok végett a Kisbér Városi Polgárőr Egyesület 
Súri alcsoportjaként végzi munkáját. A régi 
aktív tagok mellett több új jelentkező is akadt, 
így 18 aktív tag jelent meg a gyűlésen, és 
hallgatta meg Gunázer Gyula és Büki Zsolt 
előadását, oktatását. Rövid tesztet kellett 
kitölteni a meghallgatott anyagból. Szeretnénk, 
ha az újjáalakult polgárőrségségnek sikerülne 
bizalmat és tiszteletet kivívni a falu 
lakosságának körében. Munkájukat társadalmi 
munkában, szabadidejüket feláldozva, ingyen és 
bérmentve dolgoznak a közrendért, 

közbiztonságért, a bűncselekmények megelőzéséért. Az ő feladatuk nem csak a rendezvények rendjének 
biztosítása, hanem elsősorban a bűnmegelőzés. Rongálások, zaklatások megelőzése, randalírozások 
megakadályozása. Kiemelt figyelmet fordítanak az idősekre, lakásaik környékére, hisz korukból adódó 
hiszékenységüket többen kihasználják. A jó idő megérkezésével eljött a biciklik, gördeszkák ideje. 
Polgárőreink figyelemmel kísérik a gyermekek közlekedési szokásait is, figyelmeztetéssel próbálják 
javítani a közlekedési moráljukat. Ez úton kérjük a lakosságot, észrevételeikkel forduljanak bizalommal 
a polgárőrökhöz. Ha gyanús személyeket látnak, jegyezzék meg kinézetüket, az időpontot, amikor 
találkoztak velük, gyanús autó esetén a rendszámot írják fel, és jelezzék polgárőreinknek, akik tisztában 
vannak jogaikkal, kötelességeikkel és tudják, ilyenkor mi a teendőjük. Tegyük biztonságossá 
településünket, s dolgozzunk együtt-egymásért. Kérdéseikkel, észrevételeikkel forduljanak bizalommal 
Szluka Zsuzsához a 06-30/387-1657-es telefonszámon, illetve az alábbi polgárőrök bármelyikéhez: 
Bedecs Csaba, Boleraczki Jenő, Geszler József, Hegedüs Tibor, Horváth Tamás, Janászik Imre, Kopócs 
István, Kovács Zoltán, Kuglics Imre, Megyesi József, Nagy Tibor, Sógorka Miklós, ifj. Sógorka Miklós, 
Sógorka Ottó, Takács Ferenc, Tamási Zsolt, Vachler Ferenc. A polgárőrség előreláthatólag április 24-én 
tart 17:30-kor gyűlést a teleházban, ha programunk bárkinek felkeltette az érdeklődését szeretettel, 
várjuk. 

A májusfa állításának hagyománya több mint hatszáz évre tekint vissza, 
ugyanis 1400-tól jegyzik ezt a népszokást, amely valószínűleg ősi 
termékenységünnep maradványa. Május elsejére virradó reggelre egy 

szalagokkal feldíszített fácskát állított a legény kedvese udvarába. Ez a szokás vidékenként kissé eltérő, 
de mindenképpen az udvarlás jele. A májusfa sudár, a törzsén gallyaitól megtisztított, hegyén lombos fa 
vagy szép növésű ág. A legények éjszaka vágták ki az erdőben, és hajnalra állították fel a helyi 
szokásnak megfelelően minden lányos ház elé együttesen, vagy mindenki a maga kedvese háza elé. Sok 
helyen csak a bíró és a pap háza, esetleg a templom előtt állítottak fel egyetlen magas májusfát, a lányos 
házak udvarán kisebb fa díszelgett. Szalagokkal, zsebkendőkkel, virágokkal, üveg borral díszítették fel, 
mielőtt a földbe beásták, vagy a kapufélfára felszögezték volna. A magyar nyelvterületen a májusfára 
vonatkozó adatokból, leírásokból megállapítható, hogy a két világháború közti időszakban a Dunántúlra 
a középületek, kocsmák elé állított közösségi fák voltak a jellemzők, és ritkábban állítottak a lányos 
házak udvarára. Idén is eljött az idő, hogy kis falunkban felállítsuk a májusfát. Hagyományokhoz híven 
2009. április 30-án Súron, a falu főterén, a Szabadság téren kerül sor délután 18 órakor. Szeretettel 
várják a szervezők az érdeklődő falubelieket, falukörnyékiekket és minden kedves érdeklődőt a Májusfa 
felállítására. 
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Április Szent György hava. Névadója Sárkányölő 
Szent György, a lovagi erények megtestesítője. Ő 
a magyar népi vallásosságban úgy él, mint a 
pásztorok, állattartók védőszentje. Napja előkelő 
helyet foglal el a jeles napok sorában. A néphit 
szerint Szent György napja a legszerencsésebb 
nap az egész naptárban. Egész Európában - 
hagyományosan nálunk is - a mezőgazdasági 
tavasz kezdeteként tartják számon. A virágzó 
gyümölcsfák látványa, a friss, üde zöld szín 
ünnepi hangulatot sugall, a megújulásét. 
Töltsünk minél több időt a szabadban, hogy mi 
is feltöltődjünk ezzel az érzéssel. Ha időben 
sikerült elvégezni a kora tavaszi munkákat: a 
magvak vetését, a gyümölcsfák és a szőlő 
metszését, a kiválasztott díszbokrok ültetését, 
akkor eddigi munkáink lassan látványossá 
válnak Ideje lesz a korai burgonyát és a borsót 
kapáláskor földdel feltölteni. A legfontosabb 
kerti munkáink a kapálás, gyomlálás és az 
öntözés, valamint a kártevők és betegségek 
megelőzése, leküzdése. Ápoljuk gondosan a 
gyepeket is, rendszeresen locsolva, nyírva.  
Virágos kertünkben tervezzünk lepkekertet, 
olyan virágfajokból, melyek nektártermelők és 
színpompás pillangókat csalogatnak 
virágágyásunkba. Május közeledtével az 
áprilisban elvetett egynyáriak már kelnek, 
ritkítsuk meg őket és tartsuk tisztán a 
gyomoktól. A rózsatövekről távolítsuk el mielőbb 
a megjelenő vadhajtásokat, hogy ne használják 
el feleslegesen a tápanyagot. A levéltetvek ellen 
permetezzünk csalánlével, szükség esetén 
vegyszerrel. Május 10. után vethetjük 
szabadföldbe a tökféléket, uborkát, babot. 
Kiültethetjük az előnevelt palántákat: 
paprikát, paradicsomot, tojásgyümölcsöt. 
De, ne feledjük el a fagyos szenteket, 
Pongrác, Szervác és Bonifác május 12. és 14. 
között hozhat még talaj menti fagyokat. Ők a 
„fagyosszentek”. Szent Pongrác és Szent 
Bonifác ókeresztény vértanúk voltak, Szent 
Szervác püspök, hitvalló volt. Évszázados megfigyelés és 

tapasztalat szerint a tavaszi meleg időjárás május 
közepe felé hirtelen hidegre fordulhat. Figyeljük 
ezeket a napokat, hogy éjszakára szükség esetén 
takarással megvédhessük a kiültetett palántákat.  A 
szamóca (földieper) gyümölcse csak akkor élvezhető, 
ha nem szennyeződik, ezért már most vegyük körül a 
töveket szalmával, lekaszált fűvel, friss komposzttal, 
vagy - ezek híján - műanyag fóliával. A munkát 
megelőzően a talajt gyommentessé kell tenni! A 
csemegekukorica kerítés mellé vetve megakadályozza 
az illetéktelenek bepillantását a kertbe. 
Elválaszthatjuk egy-egy sor csemegekukoricával a kert 
különböző részeit is. Egy-egy fészekbe három szem 
magot vessünk 4-5 cm mélyen. Virág nélkül sivár 
műhely maradna a kert; ültessünk minél több évelő és 
egynyári virágot! A szakszerűen összeválogatott 
évelőágy kitüntetett része lehet a kertnek, de el kell 
fogadni azt, hogy bizony, az évelő növények többsége 
tavasszal virít. Ezért érdemes vásárolni egynyári 
virágokat, amelyek folyamatosan, egész nyáron át, a 
fagyokig nyílnak. Nagy a választék belőlük, a 
megszokott büdöske, oroszlánszáj, petúnia mellett, 
keressünk a természeti adottságoknak megfelelő 
egyéb egynyárikat is, mint például a Kleopátra tűje 
(Cleome) nevű növényt, amely közparkban gyakran 
látható, s a kiskertekben is kitűnik gazdag 
virágzásával. A szabadba kívánkoznak már a dália 
gumói. Az ágas-bogas gumókat több darabra lehet 
szétszedni, de arra ügyeljünk, hogy mindegyiken 
legyen rügy.A gumókat rakjuk egy lapos dobozba vagy 
ládába, tőzegbe vagy földbe, és meleg, védett helyen 
hajtassuk. Az így előkészített gumókat a fagyok után 
lehet kiültetni a kertbe, és jóval korábban fognak 
virágozni, mint azok, amelyek nem részesültek 

előkezelésben. Viszonylag nagy gödröt kell a 
számukra ásni, és azt megtölteni friss, tápdús 
kerti földdel. Még jobb, ha a gödör aljába érett 
istállótrágyát vagy szuperkomposztot teszünk. 
A gumó 10-15 cm mélyen legyen. A magas 
ültetés kellemetlen következménye az lehet, 
hogy a dália szára kifordul a földből. Itt van az 
ideje a kardvirág gumók kiültetésének is. 
Érdemes ültetés előtt a gumókat 0,3%-os 

Orthodic oldatban megfürdetni. Ha azt szeretnénk, hogy 
kedvelt virágaink, növényeink gyorsan növekedjenek, 
akkor kéthetenként öntözzük meg őket tápoldattal, 
vagyis lombtrágyás vízzel.  

                                                                                                                

A növényvilág legnagyobb családjába tartoznak az Orchideák. Gyönyörű virágaik miatt, amelyek 
kecsesek, színesek, mindenki szereti őket. Amit mi hétköznapi emberek nem tudunk, az, hogy több 
mint 25 000 ismert faja van, és hazánkban is vannak honos orchideák. A Fertő-Hanság Nemzeti 
Parkban orchidea fajok tömegei találhatók. Az Virágaik rendkívül bonyolultak, különleges 
felépítésűek, színük, alakjuk, változatos. Ha valaki orchideát szeretne otthon tartani, érdemes a 

lepke orchideát választania, mert a tartása egyszerűbb, mint a többié. Az orchidea a tápanyagot a levegőből veszi, ezért 
léggyökereket ereszt, amit ne távolítsuk el a növényről. Soha ne ültessük virágföldbe, mert a földben a növény 
megfullad. Vegyünk virágboltban kapható minőségi keveréket, amelyet ki is "mikrózhatunk" ezáltal biztosak lehetünk 
abban, hogy nem marad a földben semmi kártevő. A lepke orchideát két-háromévente egyszer érdemes átültetni, de 
vigyázzunk arra, hogy az új ültető cserép nagysága ne legyen sokkal nagyobb az előzőnél, mert akkor csak a gyökérzet 
fejlődik, nem a növény. A növény egyik legfontosabb igénye az állandó és meleg környezet: 10-15 fokos hőmérsékleten 
növekedésük leáll, és az épp fejlődésben levő bimbók lehullnak. A lepke orchidea legjobban télen a 18-23 fokot, nyáron 
a 18-27 fokot kedveli. A túl meleg és száraz klíma nem tesz jót a növénynek, ne tegyük ki nyáron napos helyre, mert 
levelei könnyen megéghetnek. Árnyékos védett helyet keressünk számukra, amely nem huzatos. Az orchidea nyáron 
levelet növeszt, és télen hozza a virágot. A növényt egy héten egyszer öntözzük, soha ne álljon alatta a víz, mert 
rothadási folyamat indulhat meg. Kéthetente egyszer tápoldatozzuk speciális orchidea tápoldattal Ha elvirágzott, a 
növényen maradt virágszárat vágjuk le, így másodvirágzásra serkentjük, mint minden virágos növényt. A második 
virágzásnál a virágok kisebbek, de ugyanolyan szépek. Orchideát tehát érdemes nevelni annak, aki szereti a szépet, és 
szeret vele foglalkozni. Mivel színben változatos, kellemes, vidám színfoltja lehet lakásunknak.  



   *   SÚRI TROMBITÁS    *   2009. ÁPRILIS   *   SÚRI TROMBITÁS   * 

  

A napsütésben kezd éledezni a 
természet, a madarak 
csicseregnek  a fák kizöldültek. Ez 

a csodálatos idő kirándulásra csábít mindenkit. 
Annyira várjuk minden évben a tavaszt és a jó időt, 
hogy hajlamosak vagyunk megfeledkezni arról a 
kellemetlenségről, amit az új életre kelő rovarok és 
bogarak jelentenek. Persze, ők is részei a természet 
nagy egészének, nekik is van helyük a nap alatt, de 
miért akarnak belénk csípni minden adandó 
alkalommal? A legkisebb, ám leggyakoribb problémát 
a szúnyogok csípése szokta jelenteni, s mivel rémesen 
tud viszketni, sokan csúnyán elvakarják a 
jelentéktelennek induló bőrpírt. Kenjük be a csípést 
valamilyen hűsítő, antiallergiás kenőccsel vagy recept 
nélkül is kapható lidokaintartalmú krémmel, hogy 
mérsékeljük a viszketést. Az arcunkra „sikerült” 
szúnyogcsípések hűtő borogatás és kenőccsel való 
kezelés hatására általában hamar lelohadnak. Ha nem 
így történne, óvatosságból jobb orvoshoz fordulni. A 
méhek, és darazsak csípése esetén komolyabb lehet a 
helyzet, a piros duzzanatok fájdalmasak is, nemcsak 
viszketnek. A méh és darázscsípés egyaránt allergiás 
reakciót válthat ki a bőrbe juttatott méreganyagra 
érzékenyből. Emiatt a többszörös csípések 
veszélyesebbek, hiszen nagyobb mennyiségű méreg jut 
az emberi szervezetbe. A méhek általában a sebben 
hagyják a fullánkjukat, amely kis fekete pontként 
látható a csípés közepén. Tiszta csipesszel vagy 
körömmel vegyük ki a fullánkot a bőrből, de csak 
óvatosan, mert ha nem tudjuk elég finoman kiemelni, 
akkor még több méreganyagot nyomhatunk ki belőle! 
A fullánk jelenléte vagy hiánya nagy biztonsággal 
megmondja, hogy mi okozta a csípést, és így a 
duzzanat kezelését is célzottan végezhetjük. A méh 
váladéka savas kémhatású, ezért a csípést lúgos 

folyadékkal jó bekenni, ehhez 
szódabikarbónát keverjünk el kis vízben. 
A darázscsípés ezzel szemben lúgos 
méreganyagot juttat a bőrbe, így azt savas oldattal, pl. 
citromlével, ecetes vízzel érdemes kezelni. Mindkét 
rovar okozta csípés esetén, mossuk le a bőrt langyos, 
szappanos vízzel és használhatunk jeges borogatást is. 
A csípés meg kell figyelni, hogy nem alakul-e ki 
allergiás reakció. Ez általában nem az első csípéskor 
lép fel, hanem a második vagy későbbi alkalmakkor, 
mert a rovar mérgével többször kell találkoznia a 
szervezetnek, hogy túlérzékennyé váljon vele szemben. 
A tünetek lehetnek enyhébbek és súlyosabbak is. A 
jelek, amelyekre figyelnünk kell: a szédülés, 
eszméletvesztés, hideg verejtékezés, szorításérzés a 
mellkasban, torokduzzanat, nyelési nehézség, alacsony 
vérnyomás és szapora szívverés. Ilyenkor azonnal 
mentőt kell hívni!A legjobb persze, ha magát a csípést 
próbáljuk megelőzni. Néhány óvintézkedéssel 
nagymértékben csökkenthetjük annak esélyét, hogy 
kellemetlen összetűzésbe keveredjünk a repülő kis 
veszélyforrásokkal. A lakás ablakaira szereltessünk 
szúnyoghálót. Ha kimegyünk a szabadba játszani, 
piknikezni, gondosan válasszuk meg a helyet, ahol 
letelepszünk, lehetőleg ne legyen a közelben 
darázsfészek. A ház körül, a kertben rendszeresen 
ellenőrizzük, hogy nem telepedett-e meg nálunk 
darázskolónia. Viseljünk világos, nem feltűnő színű 
anyagból készült ruhákat, ezek kevésbé vonzzák a 
méheket, darazsakat. Fürdéskor ne használjunk 
illatosított fürdőzseléket, szappanokat, mert az édes 
szagok is vonzzák a rovarokat. Ha a természetbe 
készülünk, kenjük be magunkat  rovarriasztóval, bár 
az csak a szúnyogok, és kullancsok ellen véd, a darázs- 
és méhcsípés ellen sajnos nem. 

 

Dávid Mihály az országszerte ismert nyíregyházi meteorológus, okleveles mérnök 1972-ben alkotta meg a 
híres Dávid-naptárat, amely évről évre az egyik legbiztosabb támpontot nyújtja az embereknek. A 
kíváncsiskodók mellett a gazdák és a szabadtéri rendezvények főszervezői is sokat köszönhetnek neki, s 
rendre megvásárolják az időjárás-előrejelzést az újságárusoknál vagy a postákon. Lássuk mit is jósol az 
elkövetkező időszakra: 

• Április 5.-én, indul a tavasz, s rohamosan emelkedni fog a hőmérséklet. 25 fokos hőmérséklet is 
elképzelhető, de tartósan 20 C° fölött lesz a hőmérséklet egész hónapban.  

• Május -június-július a sokévi átlagnál összességében hűvösebb, Medárdos évünk lesz, viszont 
• Június 5-én 15-én és 25-én erős meleg várható, amolyan egy-két nap alatt belobbanó.  
• Júliusban folyamatosan hűvös lesz, 20°-ot fogja közelíteni a hőmérséklet, kivétel a 20.-a környéke, 

akkor ugyanis lesz egy 4 napos meleg szakasz, viszont  
• Augusztus első fele igazi nyár lesz 25.-éig. 30-40 C ° fölötti hőmérsékletet prognosztizálok.  
• Szeptember közepe hűvös lesz, a sokévi átlagnál 5 C° -kal hűvösebb. Az ősz is enyhébbnek ígérkezik. 
• Október 15.-én megjelenik az első fagy: egy hétig éjszaka fagyni fog.  
• November kicsit enyhébb a sokévi átlagnál  
• December közepén erős hidegre és mínusz tíz-tizenöt fokra lehet számítani, mélypont: 15. és 22. 

körül. A csapadék mennyisége a sokévi átlaghoz hasonló lesz: a Dunántúlon 700 mm/év, Kelet- 
Magyarország 600 mm/év. 
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Talán még ennyi nézőt és versenyzőt sosem vonzott a Súri Amatőr Rally-Csoss 
verseny, mint Húsvét vasárnapján. Az időjárás is kedvező volt, hisz ragyogó 
napsütésben zajlott a megmérettetés. Igaz ez végett a pályát is sűrűbben kellett 
locsolni a lajtos kocsinak, hogy megfelelő körülményeket biztosítson a 
versenyzőknek. Nyelték a port a nézők, versenyzők egyaránt, de ez senkit nem 

akadályozott meg abban, hogy jól érezze magát. Több mint 300 néző izgult a 30 nevezőért, kik között 
egyre több nem helyi is akadt. A súriak mellett érkeztek a szomszédos településekről, de még 
Mosonmagyaróvárról is versenyzők. A 10 órakor kezdődő programon először időmérő köröket futottak 
a versenyezők, melynek alapján 5 kategóriában hirdettek eredményt. Így vihetett haza kupát Kusicza 
Lajos a Trabant kategóriában, Farkas Róbert a Lada, Csáki Péter a Lada extrém kategóriában. Az 
elsőkerekesek közül Murányi Zsolt, míg a szöcskések közül Ódor László vehette át, az őt megillető 
kupát. Egy jóízű ebéd, röpke szusszanás után következett a szórakoztatóbb rész, a verseny roncsderby 
nevet is kiérdemlő része. Itt már nem kímélve az autókat rótták a köröket, melynek következménye a 
telefonszám csere Trabantajtó maradékon, de hajtogatták össze a Lada elejét is. A kitartó nézők késő 
délutánig szórakozhattak, sőt a bátrabbak ki is próbálhatták a pályát, kedvet kapva a következő 
versenyen való szerepléshez. Gyerekek szórakozásáról légvár gondoskodott, quadozási lehetőség várta 
az érdeklődőket. Gratulálunk a rendezőknek a színvonalas szervezésért, köszönjük a polgárőrök 
segítségét a rend fenntartásában, bár bátran elmondhatjuk, ilyen téren nem sok dolguk akadt. 
Elmondhatjuk, hogy a súri rally versenyek mindez idáig, rendbontás és baleset nélkül zajlottak, 
reméljük ez a jövőben is így lesz.  

 

 

„Józsi és Sanyi focimeccsre mentek. 
Egy üveg pálinkát is vittek magukkal és megbeszélték, hogy amikor gól 

esik a meccsen, lehajtanak egy-egy kupicával. 
A meccs befejeződött, a végeredmény 0:0.  
Nagy csend után Sanyi leverten megszólalt: 

- Te Józsi, legközelebb menjünk inkább kosárlabda meccsre.” 

A súri szurkolókkal, valószínű nem fog megtörténni a fenti eset. 
Labdarúgócsapatunk magabiztos teljesítményével továbbra is az első helyen áll a Bakonyalja 
Kupában. Egyre több néző kíváncsi, hogyan űzik, hajtják a labdát focistáink.  
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A tavaszi szezonban eddig játszott mérkőzések:                                                                                          

• 11. Forduló 03. 29.  Súr - Kerékteleki 3-2 Gólszerzőink: Varga Zoltán (2 gól), Jáki 
Tamás,  

• 12. forduló 04. 05.  Réde – Súr 2-3 Gólszerzőink: Jáki Tamás (2 gól), Derschner Gábor   
• 13. forduló 04. 12. Súr - Kisigmánd 2-0 Gólszerzőink: Jáki Tamás, Derschner Gábor  

 A 14 fordulót követően a bajnokság csapatai két csoportra oszlanak. Az 1-4 és 5-8 helyezett 
csapatok számára a rájátszás következik. Csapatunk 8 pont előnnyel érkezik a rájátszás 
szakaszába. 

A bajnokság jelenlegi állása: 

Bakonyalja Kupa 
                       2008-2009 ÉVI BAJNOKSÁG 

Felnőtt bajnokság állása         Forduló: 13 

HELY CSAPATOK MSZ GYŐZ DÖNT VER RÚG KAP GÓLK PONT 
1 Súr 13 12 0 1 60 16 44 36 
2 Réde 13 8 4 1 54 24 30 28 
3 Kisbér 13 8 2 3 38 20 18 26 
4 Szák 13 6 0 7 40 34 6 18 
5 Vérteskethely 13 5 2 6 41 43 -2 17 
6 Kerékteleki 13 4 4 5 34 30 4 16 
7 Kisigmánd 13 2 2 9 31 40 -9 8 
8 Bakonysárkány 13 0 0 13 11 102 -91 0 

  

 

A focisták lehetnek varázslók is. Itt Súron is él egy, 
aki képes bárkit elbűvölni mutatványival. 
Tapasztalatból mondom, hisz láttam, hogy vette le 
a lábáról a tv forgatócsoportjának tagjait, s 
szerintem sokan láttuk a műfüves pálya avatóján a 
Guiness rekord megdöntését, mellyel úgy mond, 
világbajnokot köszönthettünk falunkban. Csima 
Pongrác új rekord megdöntésére készül már három 
hónapja. Ennek lehetnek tanúi, akik eljönnek 
május 2-án a kultúrházba, hogy részesei legyenek 
egy rekordkísérletnek. Ez a fekve dekázás, melyet, 
ha otthon kipróbálunk, bizony érezhető lesz, hogy 
mennyi izmot mozgat meg, és milyen erőnlétet 
kíván. Mi pedig csak azt kívánjuk Ponginak, 
teljesüljön a terve, s újra rekorder legyen. Utána, 
pedig jó felkészülést a következő megmérettetésre, 
hisz ahogy ismerjük, ő már tudja mi lesz a 
következő rekordkísérlete. 

Sok sikert! 
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Gyalogtúra az iskolában 

 
Egy tanítási napot kiváltva az iskolánk „kiránduló napot” szervezett. Választani 
lehetett biciklitúra, vagy gyalogtúra között. Én a gyalogosokkal tartottam. Terveink 
szerint Csatkára mentünk volna, de az idő megváltoztatta terveinket. A 9 órai 
gyülekezőkor elkezdett az eső esni. Nem volt akadály számunkra ez sem, 
tanárnőinkkel elindultunk a földúton. A régi vadászház felé vettük az irányt, ahol 
kicsit megpihentünk. Mindenki nagyon jól érezte magát, jókat beszélgettünk, 
viccelődtünk. Hazafelé kissé fáradtan, de élményekkel gazdagon indultunk el. A 
kellemes fáradság mindenkinek jót tett. Reméljük hagyomány lesz ebből a 
programból. 

Hárer Orsolya 

 

Szeretek 
 
Szeretek 
elengedve tánclejtésbe feledkezni, 
lágy esőben önfeledten fürdeni. 
 
Szeretek 
sorok közt mélységet felfedni, 
szép álmokat cselekvéssé tenni. 
 
Szeretek 
mértékkel: mindent megélni, 
magamat minden Jónak átadni. 
 
Szeretek  
kitárulkozva őszintének lenni, 
beismerve: gyengének is mutatkozni. 
 
Nem könnyű szeretnem tengernyi 
baj mellett, a Jót erősíteni. 
 
Szeretek 
a csendben muzsikát hallani, 
zaj közepette, belső csendnek örülni. 
 
Szeretek 
illatos fűben heverni, 
arcomat Égre emelve, befelé figyelni. 
 
Szeretek 
mozdulatlan szárnyra kelni, 
lassan magamba Hazatérni. 
 
Szeretek 
Mindenséget érezni, átélni, 
„kintre” nyilvánítva, „bentnek” élni. 
 

Bakos Ildikó 
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Bár nincs még egy napja, hogy legutóbb láttalak, 
Szívem egyre jobban mardossa a bűntudat! 
Ki vagy Te? Szépséged miért oly erős hatalom? 
Szemed csillogását nem látva mit ér a fájdalom? 
 
Ha vidámságot, jó kedvet észlelek szemedben 
Nekem is azonnal megjön az életkedvem. 
Pedig nem ismersz, én sem ismerlek, 
A végén majd mégis megszeretlek?! 
 
Vajmi kevés közöd van ahhoz Néked, 
Amivel megáldott a természet Téged! 
Az sem kevés, viszont amiről Te felelsz, 
Mert azzal énnálam már az első lehetsz. 
 
Telik az idő, s még mindig csak ott tartok, 
Ha bánat ül szemedben, mily szomorú vagyok. 
Holnap újra szép szemeid közé nézhetek, 
Melyek villantásától szinte elernyedek. 
 
Én „Pelyheskének” neveztelek valaha, 
Ám ez soha nem vallott sértő szándékra. 
Bánthattalak viszont sokszor, bevallom,  
Holott nem volt rá semmi indokom. 

Boleraczki Jenő 

Tovább 
                    Miből fonsz hálót szárnyad köré? 

Félelmeid fonala fojtogat? 
Fénytelen szemeid vaksága? 
Szeretetlen szíved kongása? 

Örömtelen napjaid szorongása? 
Élettelen lelked romjai? 

 
Növekedj az Égig, 

eléred a felhők csücskét, 
bár néha oly szűk e bolygó: 

de simogasd! 
Máskor végtelen tág a Lét: 

ne riogasd! 
Ittlétedet reménytelenségben is: Éld! 

Teremtsd! Alkosd! Ne féld! 
Bakos Ildikó 


