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...Vadvirágokat szedek,  

S kötözöm füzérbe. 
Vagy a fűben heverek, 

S felnézek az égre. 
S haja hopp! 

A madárral dalolok... 
Szép világ, te, jó napot! 

Reviczky Gyula: Nyári dal 
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Szép nyári napokat minden 
kedves olvasónknak! 

 
Itt a nyár, fellélegezhetünk! Végre elérkezett a 
jól megérdemelt pihenés ideje. Az egész éves 
munka, rohanás és stressz után nyáron, a 
szabadságolások ideje alatt próbáljuk 
visszaszerezni életerőnket. De ki lehet pihenni 
egy-két hét alatt az egész éves hajtást? Ebben a 
melegben már az is nehezünkre esik, hogy 
kitaláljuk, mit főzzünk, nemhogy hatalmas 
dolgokat valósítsunk meg. Nem is biztos, hogy 
szükség van rá. Próbáljunk meg feltöltődni, 
sok időt tölteni a családdal, a számunkra 
kedves emberekkel. A gyerekeket rázzuk fel a 
számítógépek elől, játszunk együtt jól bevált, 
régi nyári játékokat, bicajozzunk, 
tollasozzunk! Nekünk felnőtteknek is jól fog 
esni a mozgás, nem beszélve az együtt töltött 
időről. Ahogy „erőre kapunk ”, jöhet egy kis 
házi munka. Sokan nosztalgiával gondolunk 
vissza azokra a hétvégi ebédekre, amelyeket a 
házi befőttek tettek teljessé. A július megannyi 
gyümölcsös csodát csal ki a háziasszonyok 
titkos laboratóriumaiból. Lekvárfőzés, 
befőttek, vagy csak könnyű nyári sütik, - 
korántsem olyan bonyolult dolgok, s ezekkel, 
nyugodt szívvel kínálhatjuk a családunkat, 
adhatjuk a gyerekeinknek. Tudjuk miből, s 
mikor készült. Nem is beszélve az elismerő 
csettintésekről, üres tányérokról.  Kívánjuk, 
mindenki kellemesen töltse a szabadidejét, 
pihenje ki magát, hogy szabadsága elteltével 
újult erővel tudjon dolgozni! 

 
Szerkesztőség 

 
 



  

Pozitív tapasztalatok a közfoglalkoztatásról  

 „A munkára képes, tartósan munkanélküli személyek a korábbiaknál fokozottabb mértékben vegyenek 
részt valamely közfoglalkoztatási formában, annak érdekében, hogy rendszeres munkajövedelemhez 
jussanak. Az alacsony iskolai végzettségű munkavállalók számára ugyanis a nyílt munkaerőpiacra való 
visszakerülés első lépcsőjét közfoglalkoztatásban való részvétel jelentheti.” – fogalmazza meg a 
közfoglalkoztatás legfőbb célját községünk közfoglalkoztatási terve. Ilyen tervet, a Szociális törvény 
tavaly decemberi módosítása után, idén áprilisig minden településnek el kellett készíteni. A 
törvénymódosítás az önkormányzatokra bízza, milyen formában kívánnak a szociális segélyre 
szorulóknak támogatást nyújtani. Két lehetőségük van, vagy segélyt adnak nekik, vagy foglalkoztatják 
őket. A Súri Önkormányzat képviselő-testülete a foglalkoztatás mellett döntött. Több okból is. Az 
önkormányzati költségvetést kevésbé terheli, ha 6 órás foglalkoztatás keretében behívják az embereket 
dolgozni. Nem kapnak „ingyen segélyt”, és az illető is jobban jár, mert a havi jövedelme több lesz, 
mintha csak segélyt kap. Járulékos hatás, hogy az így keresett pénzt a faluban költik el, arról nem is 
beszélve, hogy munkájukkal a település fejlődik, az utcák, a közterületek rendezettek, szebbek lesznek. A 
munka kiosztásában, a dolgozók felügyeletében Guzs Ferenc, alpolgármester nyújt segítséget.. Az 
eligazítást reggel fél nyolckor van, a munka 8 órakor kezdődik, s délután két órakor fejeződik be a 
szerszámok leadásával, leltárral. Ebédidő nincs. Tekintélyes sora van közfoglalkoztatásban dolgozók 
által eddig elvégzett jelentősebb és látványosabb munkáknak. Így az általános iskola szennyvízcsatorna 
dugulás elhárítása, az iskola melletti szerszámtároló épület elbontása. A kitermelt építőanyagokat 
értékesítette az önkormányzat így plusz bevételre tett szert. A területet rendbe tették, és az iskola 
felújítási pályázat keretében parkolóudvart alakítanak ki. A Szőlőhegyre vezető 3 kilométer hosszú 
árokszakaszt is kitakarították, amire évek óta nem került sor. A labdarúgó pálya mögötti terület 
tereprendezése, a Művelődési Ház előtti támfal, „virágóra” kialakítása, az Óvoda udvarán a járda 
térkövezése, az iskola felújításához szükséges munkaterület előkészítése az átadásra, a Pipitér játszótér 
tereprendezése, a játékok helyszínre szállítása is az ő munkájuk volt. A Polgármesteri hivatal előtti árok 
csapadékvíz elvezető gyűrűkkel történő fektetése, lefedése, parkolóhelyek kialakítása mellett a 
köztisztasági munkák sorában a belterületi csapadékvíz árkok takarítása, a temetői konténer ürítése, a 
sövénynyírás is a közfoglalkoztatásban résztvevők dolga. A foglalkoztatás megkezdésekor mindenkit 
behívtak, aki rendelkezésre állási támogatásban részesül a faluban. Összesen 14 személy dolgozik, 
közülük ketten nők. Ők a közterületeket, buszvárókat, a művelődési házat takarítják, a virágokat, 
parkokat gondozzák, a labdarúgó mezeket mossák. Április óta újabb súri lakosok kerültek a 
rendelkezésre állási támogatásban részesülők közé. Őket rövid időn belül bevonják a programba. Fontos 
szabály, ha az önkormányzat behívja őket foglalkoztatásra, akkor kötelező elfogadni a munkát, aki nem 
teszi, nem lesz jogosult a RÁT-ra sem, tehát semmilyen jövedelme sem lesz. Úgy gondolom, közel 2 
hónap után, hogy bevált az elképzelésünk. A foglalkoztatottak is megértették, hogy ez a program az ő 
érdekük is, hiszen több pénzt kapnak a hónap végén. Mivel a munkába állás után sikerült látványos 
munkát végeztetnünk velük, és az alpolgármester úrnak köszönhetően a szigorú felügyelet is megoldott, 
a lakosság részéről is pozitív visszajelzés van. 

Százmilliós fejlesztés az idei 
évben Az önkormányzat sikeres pályázatainak 
köszönhetően az idei évben soha nem látott mértékű 
fejlesztés történhet. A korábban beadott 
pályázatainkról sorra kedvező választ kaptunk 
vissza, így várhatóan (ha a ravatalozó felújítására 
beadott pályázatunkat is támogatják) 104. 275. 210,- 
Ft. értékű fejlesztést tudunk megvalósítani. A 
sikeres pályázatok azonban megkövetelik az önerő 
biztosítását is, amely komoly feladat elé állítja 
önkormányzatunkat és szigorú, költségtakarékos 
gazdálkodást követel meg. Bízunk benne, hogy az előttünk álló nagy feladatot, a beruházások 
megvalósítását sikerül mindannyiunk számára elfogadható színvonalon és határidőre teljesítenünk.                              

 Sógorka Miklós 

Beruházás megnevezése 
Beruházás 
összértéke 

Iskola felújítása 61 492 500 

Árpád utca támfal felújítása 7 197 896 

Óvoda felújítása 11 924 645 

Ravatalozó korszerűsítése 21 160 169 

Szociális tanácsadó felújítása 2 500 000 

    

Összesen 104 275 210 



  

Nyugdíjas klub hírei 
 
Emlékezetes szép napot tudhatnak maguk mögött azon időseink, akik részt vettek a június 29-én 
megrendezett ünnepségen, melyet a súri Idősek Klubja 5. születésnapjának alkalmából rendeztünk 
klubtagjaink számára. 
Az időjárás is kegyes volt hozzánk, a vendégfogadást és a délelőtt 10 órakor kezdődő köszöntőt is, az 
épület előtti füves udvaron tarthattuk. Meghívásunkat elfogadta a Bakonyszombathelyi Nyugdíjas Klub, 
a kisbéri kistérségi intézményvezetőnk, polgármester Úr, jegyző Asszony, Kastély Attila népdalkör 
vezetőnk a feleségével, és nem utolsósorban Reményi Imre volt polgármesterünk, aki néhány keresetlen 
kedves szóval köszöntötte az egybegyűlteket. Ezután hallgathattuk meg Sógorka Miklós jelenlegi 
polgármesterünk szép gondolatait, az ünnep kapcsán. 
A pezsgős koccintást és énekszót követően, vidám játékokkal, lengőtekézéssel, citeramuzsikával 
múlattuk az időt, majd az étkező várt bennünket terített asztallal, válogatott házi finomságokkal. Hátra 
volt még a szépkorúak számára a meglepetés ajándék, mely egy személyre szóló díszes emléklap, 
valamint kis mézeskalács virág volt, mely ugyan szerény, de szeretetteljes és szívből jövő megemlékezést 
sejtet részünkről. 
A megható átadást követően, az igazán látványos, hatalmas feketeerdő szülinapi torta következett, 
melyről igen hamar kiderült, nem csak mutatós, de igazán ízletes finomság.  
Könnyed tánc, éneklés, kellemes társalgás zajlott még, a délutánba nyúló ünnepségen. 
Reményeim szerint sikerült maradandó élményeket, jóérzésű társasági együttlétet megvalósítani 
időseink számára, s bízom abban, hogy még sokáig tehetünk értük, testi-lelki épségükért az 
elkövetkezendő években. 
Ezúton is kívánok mindannyiuk számára nagyon jó egészséget, vidám, békés napokat! 
Szeretettel üdvözöl minden kedves Olvasót:      

 Bakos Ildikó  klubvezető 
 

 
 
 

 
 
 
 

ANYAKÖNYVI HÍREKANYAKÖNYVI HÍREKANYAKÖNYVI HÍREKANYAKÖNYVI HÍREK    
Születések: Magashegyi Mónika és Bihari Zsolt gyermeke: Bihari Krisztina Valentina 

Házasságot kötöttek: Fojtyik István és Szentpéteri Marianna 

Elhalálozott: Benis Józsefné 
                            Benis Antalné 



  
 

 
Elkezdődött. Egyik júliusi reggelen templomunk 
arra ébredt, hogy valaki vakargatja a testét. 
Tudtuk, és vártuk is, hogy eljön az idő, mikor 
gondos kezek helyreállítják, s a munka 
eredményeképp régi pompájában fog Súrra 
tekinteni. Mégis furcsa érzés látni, hogy ahol 
eddig hívek ültek, a megszokott padok helyén 
csupasz föld, vezetékek. Elmozdítva a helyéről 
minden, aki betéved, elámul, milyen változások 
történtek. Elkerítve az egész épület, udvar, a 
templom belsejének látványáról nem is 
beszélve. Gondos kezek acélállványzattal vonták 
be az épületet, belépéskor egy hatalmas 
betonkeverő szedi a perselypénzt. A képfestők 
óvatosan kaparják a festéket a falról. Látható 
lesz, hogy a mostani barna színű minta alatt, 
milyen is volt a templom fala. Előbújnak a 
mályvaszínű rombuszok, a zöld szegély, a 
függönybojt- és farkasfog minta. Fóliával 
óvatosan letakarják az előhívott mintákat, 
lemásolják, s sablon készül majd belőle, ennek 
alapján lesz újrafestve a fal.   Ahol végeztek, ott 
már neki kezdtek a „brutálisabb” munkának, 
leverték a vakolatot, csupasz téglák meredeznek 
az állványok mögül. Máshol már bevakolták, 
elsimították a falat, ami szürkén, hidegen várja 

az újrafestést. Milyen szép is lesz! Eltűnnek a 
repedések, a festményekről az arcok tisztán 
kivehetően fognak letekinteni mindenkire. De a 
munkálatok nem csak belül folynak. Már a 
bejárat, a templom „arca” is állványok mögé 
bújt, ha így haladnak, lassan tényleg páncélba 
öltözik az egész épület. Mindenhol felszedett 
járda, kőlapok, megbontott vakolat. A templom 
fala mellett közvetlen, kb. 80 cm mély árkot 
ástak, ott a szigeteléshez szükséges munkálatok 
előkészületei zajlanak. Láthatóvá válik, az 
időjárás mennyire nem kímélte az alapozást. 
Konténerben gyűlik a föld, építési törmelék. 
Egyszer csak elfogy majd, s a munka menete 
már nem a „rombolás” látszatát kelti a 
látogatóban, hanem a megújulásét. De addig, 
még lesznek napok, mikor nagyon csúnya lesz 
az épület, csupaszon, vakolat nélkül állja majd a 
nyári nap sugarait. Olyankor jól esik majd az 
„öreg hölgynek” egy-egy baráti látogatás, 
jelezve, mellette marad mindenki, s kivárja az 
időt, mikor majd a megújult épületbe hív újra 
misére a harangszó.  

 
 

 

A beállványozott templom épülete, az 
oldalkápolna régi lebontott fala, és a mostani 

festés alól előbújó minta képei. 
 

 
 
Mint előző számunkban hírt adtunk róla, augusztus 14.-16. között kerül második alkalommal 
megrendezésre a Súri Művészetek Dombja elnevezésű programsorozat. Az események több 
helyszínen zajlanak majd. Pénteken a Kokas –tanyán lesz az ünnepélyes megnyitó, de a 
művelődési házban, evangélikus templomban és parókián is lesznek majd fellépések, 
kiállítások. Közkívánatra újra vendégünk lesz Bogányi Gergely zongoraművész, de fellép majd 
Gryllus Dániel, Maros Éva, Geiger György és még sok művész. A részletes műsorról, a Súri 
Trombitás végén található plakáton olvashatnak. A belépőjegy ára egy napra 600.- Ft, ezzel az 
adott napon minden program látogatható lesz. A 14 éven aluliaknak a belépés díjtalan 



  
 
 

 

HONFOGLALÓ NYÁRI TÁBOR 
 
Június 29.-től immár negyedik alkalommal táboroztak a gyerekek a Kokas tanyán. Az idei tábor fő 
szenzációja a tavasszal felállított jurta volt. A gyerekek felváltva aludtak sátorban, illetve a jurtában. A 
tábor programja is ehhez alkalmazkodott, méltán viselhette a „honfoglaló” elnevezést. A 42 gyerek 
törzseket alakított, melyek a 7 ősi törzs nevét viselték, s az egész heti versengés e köré épült. Pihenni 
nem nagyon volt idejük, nagy a valószínűsége, hogy még a számítógép sem hiányzott senkinek. Éjszakai 
túra, számháború színesítette a napjaikat, de voltak szellemi vetélkedők is. Ezek során megismerhették 
a rovásírást, az állatok nyomait. Esténként a tábortűznél a szalonnasütés alatt, ősi történeteket 
hallgattak a gyerekek, melyekből a későbbiekben kérdéseket kaptak. Nem maradt el a hagyományossá 
vált „kertmozi” sem. A tanya falán most a Honfoglalás című film elevenedett meg. Sűrűn előkerült az íj, 
a nyílvesszők, s bizony, jaj volt az ellenségnek kinevezett bálának. A forró napokon strandolással 
hűsíthették magukat, pénteken, pedig hatalmas süti-partival búcsúztatták a tábort.                                 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

ERDÉLYI KIRÁNDULÁS 
 
Ebben az évben iskolánk diákjai látogattak Erdélybe. Július 07. és 11. között töltöttek felejthetetlen 
napokat Sepsiszentgyörgyön. Az első éjszaka Toroczkón szálltak meg a kirándulók, majd a helyi 
családok szállásolták el diákjainkat. Ellátogattak a Gyilkos tóhoz, a Békás szoroshoz, ahol mindenkit 
lenyűgözött a táj szépsége, a csend és nyugalom birodalma. A kirándulás alatt nem győzték csodálni a 
festői tájat.  Ellátogattak a tordai sóbányában is, ahol legnagyobb meglepetésre fekete falakkal 
találkoztak. Hazafelé úton a csíksomlyói nagytemplomot is útba ejtették, majd Korondon a híres fazekas 
településen mindenki vásárolhatott magának egy-egy örök emléket. Mindenki élményekkel gazdagon 
tért haza, barátságok szövődtek, erősödtek meg. Jövőre Súr látja majd vendégül az erdélyi gyerekeket.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

Ha leomlanak a kőfalak II. 
 
…Az egyetlen, ami bűnöd lehetne,  
Mi tetszik nekem lényeden ennyire? 
Amíg e kérdésre a választ meg nem lelem,  
Nem talál nyugalmat se szívem, se testem. 
 
Apró kezeidnek vékony kecses ujjai? 
Lábaidnak térdei, bokái, sarkai? 
Esetleg az állad vagy hófehér nyakad? 
Az Édent ígérő kebled, kócos hajad? 
 
Egy kérdésre sem tudok biz választ adni,  
De tán nem is illő azokat keresni! 
Gondolatban viszont bárki, bármit tehet, 
A szép álmokat megtiltani nem lehet! 
 
Elszálltak a fecskék, de jönnek már a varjak, 
Érzem benned is egyre nagyobbak a vágyak.    
 

 
 
Ha már az állatoknál tartunk az én vágyam, 
legyen a medve, 
Mely meglelvén helyét a barlangban, fejét 
hajtaná kebledre. 
 
Bár igaz a medvék minden egyes télen alszanak, 
Mint én Rólad, azok annyit semmiről nem 
álmodnak. 
Az ilyen álmok után nem lehet ballábbal kelni, 
Ekkor érzi az ember, ha kell, tudna ő repülni! 
 
Bármily hihetetlen álmaim szinte némák, oly 
csendesek, 
Lassan szövődnek, mint a szép szerelmek, de 
éppoly színesek! 
Mostad, szárítottad már mellettem-míg én 
csodáltalak-gyönyörű hajadat, 
S voltál szótlan kalauz, én megigézett utas, 
közben robogott a vonat! 

 
 

Kezdem már érezni, nem a részletek tetszenek benned 
Hanem a harmónia az egység mely alkotja tested! 
Én már sokszor csodáltatlak, ezért sem éltem hiába 

Maradj ilyen, s leszel s boldog szüleidnek szép leánya! 
Boleraczki Jenő 

 
A vers első része a 2009. áprilisi Súri Trombitásban jelent meg. 
 
 
 

Dinnye süti – sütés nélkül 
 
Hozzávalók:    

Piros részhez: 12,5 dkg margarin, 20 dkg darált keksz, 10 dkg porcukor,  

 2-3 cl. tej vagy víz, piros ételfesték, rum- vagy sárgadinnye-aroma, 
 
Zöld részhez: 12,5 dkg margarin, 30 dkg darált keksz,  10 dkg porcukor,  

2-3 cl tej vagy víz, zöld ételszínezék, 
A magoknak kevés tortabevonó 
Elkészítés: 
A hozzávalókat külön-külön összegyúrjuk. A piros masszából készítünk 6 db. egyforma golyót, belegyúrjuk magoknak a 
tortadarát is.  A zöld masszát is elosztjuk 6 felé, és ezzel beburkoljuk a piros golyókat. Egy éjszakára hűtőbe tesszük, 
utána elővesszük és mindegyik dinnyét jó éles késsel 8 felé vágjuk. Érdemes úgy szeletelni, hogy először félbe vágni, 
utána vágott felével lefelé fordítva darabolni tovább. Ha nem így járunk el, akkor morzsálódik a zöld széle. 
Ha nem volt tortadaránk. Akkor szeletelés után, olvasztott csokiból kis magokat pötyögtetünk mindegyik szelet mindkét 
oldalára egy fogvájó segítségével, mint a képen látható.                                                                             

   Kusicza Józsefné 

 



  
 

BANKAUTOMATA! 

 

 

 
LEGYEN ÖN IS A MOSOLY LOVAGJA! 

 
 Mosolygó Kórház Alapítvány azzal a céllal jött létre, hogy 
a magyar kórházakban ápolt beteg gyermekeken segítsen. 
Tevékenysége és konkrét céljai a következők: 
1. Kórházban ápolt gyermekek hangulatát, közérzetét 
javítja az által, hogy élő zenei előadásokat, 
bábműsorokat, kézműves, mesemondó foglalkozásokat 
szervez és szponzorál gyermekkórházakban vagy 
általános kórházak gyermekosztályain.  
2. Adományokat gyűjt olyan orvosi felszerelések 
beszerzéséhez, amelyeket a gyermekkórházak nem 
engedhetnek meg maguknak, pl. gyerekméretű életmentő 
felszerelések. Olyan kezelések finanszírozásában is részt 

vesznek, amelyekre a magyar kórházaknak nincs elegendő forrásuk. 
Dr. Arnold Reynoolds településünkre is ellátogatott személyesen kérve segítséget az alapítvány számára.  
Kérjük kinek módjában áll bárminemű segítséget nyújtani, jelezze a Teleházban, ahol az ezzel járó 
adatlapok megtalálhatók.  Köszönjük!   
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BAKONYVIDÉKE  
TAKARÉKSZÖVETKEZET 
KISBÉR 

ELADÓ INGATLANOKAT KERESÜNK!! 
 

KÖNNYÍTSE MEG HELYZETÉT! 

AMENNYIBEN ELADÓ, KIADÓ INGATLANNAL RENDELKEZIK 
SÚRON, ADATAIT INGYENESEN MEGJELENTETJÜK 

TELEPÜLÉSÜNK HONLAPJÁN!  
AZ ÖN FELADATA CSUPÁN ANNYI A TELEHÁZBAN JELEZZE AZ INGATLAN ADATAIT, AZ ÖN 

ELÉRHETŐSÉGÉT, S HA MÓDJÁBAN ÁLL FÉNYKÉPET IS HOZZON! 
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