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Szeretettel köszöntjük Kedves Olvasóinkat! 
„ A tavaszt onnan ismerni fel, hogy nevetni támad 
kedvünk, pedig lucskos a cipőnk”! Milyen igaz is ez a 
mondás. Végre kisütött a nap, örömmel tartózkodunk a 
szabadban, hogy átjárhassa minden porcikánkat a tavasz 
melege, beszippanthassuk az illatát. Ilyenkor még 
kellemes a kerti munka, mindenki lelkesen végzi kinti 
teendőit. A megművelt kertek, a frissen szántott föld illata 
könnyen jókedvre derít. A kiskertekben már nyílnak a 
tavasz első hírnökei, egyre több ablakban jelennek meg a 
virágok. Egyik napról a másikra kizöldül a világ 
körülöttünk. A napsugarakkal együtt megérkeztek a 
gyerekek-anyukák a játszótérre, nagymamák a ház előtti 
kispadra. Előkerülnek az elrakott játékok, biciklik, labdák, 
görkorcsolya. Egyre lassabban érünk haza a pékségből, 
hisz milyen jó is sétálni a langyos esti levegőn, milyen jó is 
elbeszélgetni ismerősökkel. Végre nem kell összehúznunk 
a kabátokat, dideregve zsebre dugott kézzel sietni haza a 
meleg lakásba. Ilyenkor értékeljük leginkább a meleget, a 
napsütést, hisz – nézzünk magunkba – eljön az idő mikor 
már elegünk lesz a hőségből. De hát ilyen az ember, 
mindig azt kívánja, aminek a hiányát megtapasztalja. A 
tavasz jötte az idő múlását is jelenti. Vége egy újabb 
télnek, eltelt az első negyed év. Márciusi újságunk 
összeállítása is jelzi, eseménydús három hónap áll 
mögöttünk a 2010-es évben. Farsangolások, téltemetés, 
márciusi művészeti rendezvények, és nem utolsó sorba, 
egy nagy munka végére is pont került – átadásra került a 
római katolikus templom épülete, melyet ünnepélyes 
keretek között a veszprémi érsek atya áldott meg. Az 
eseményre virágvasárnap került sor, mely már hirdeti, 
hogy újabb ünnep közeleg, a húsvét. A húsvét időpontját 
egy csillagászati esemény határozza meg: az első tavaszi 
holdtöltét követő vasárnap a húsvétvasárnap. Miért erre a 
vasárnapra került a húsvét? Az ókori népeknél az év 
kezdete a tavaszi holdtöltekor volt. A hideg tél 
barlangjaikba, később sátraikba és házukba szorította az 
embereket, de a csillagászati tavasz kezdetére az idő 
megenyhült, és a földeken el lehetett kezdeni a munkákat, 
az állatokat vissza lehetett vinni az újra füvessé váló 
legelőkre. A tavasz, egészen az ipari forradalom idejéig az 
emberek életritmusának kezdete volt. (Angliában egészen 
1752-ig, az év március 25-én kezdődött!) Bár napjainkra ez 
már egyre inkább elveszti jelentőségét, mi mégis kívánunk 
minden kedves Trombitást olvasónak  

SZÉP, TAVASZI NAPOKAT! 

TARTALOMBÓL 
 

∗ Választási hirdetmény, 
településünket érintő 
események 

∗ Anyakönyvi hírek 
∗ Tájékoztató a Klímabarát 

Otthon Program 
lehetőségeiről 

∗ Gondozási központ hírei 
∗ Iskolánk életéből 
∗ Februári visszatekintő 
∗ Márciusi események 
∗ Átadták a római katolikus 

templom épületét 
∗ Pályázati felhívások 
∗ Sport hírek, hirdetések 

 

„Itt a húsvét, eljött végre  
A szép lányok örömére  

Mert a lányok szép virágok  
Illatos víz illik rájuk” 

 
KELLEMES HÚSVÉTI 

ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK ! 



A KÉPVISELİ TESTÜLET 

MUNKÁJÁRÓL 

Képviselő testületünk utoljára 2010. január 28-án 
tartotta ülését és 2010. február 12-én egy 
rendkívüli ülést hívtunk össze. A hozott 
határozatok végrehajtásáról az alábbiak szerint 
adok számot:  
A képviselő-testület elfogadta a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról és a két ülés közötti 
fontosabb eseményekről szóló beszámolót, illetve 
az önkormányzat 2010. évi munkatervét. Döntés 
született a kábeltv előfizetésről, miszerint a 2010. 
évben nem emelkedik a kábeltv előfizetési díj, 
valamint arról, hogy a díjat nem fizetőket, 
lekapcsolják a rendszerről. A képviselő-testület 
úgy határozott, hogy lámpák vásárlásával 
támogatja a polgárőrség munkáját.  

 

EGYÉB TELEPÜLÉSÜNKET 

ÉRINTİ ESEMÉNYEK 
1. Ülésezett a Közép-Duna Vidéke 

Hulladékgazdálkodási Társulás. Az ülésen 
elfogadásra került a Társulás költségvetése, 
a benyújtásra kerülő pályázat, illetve a 
térségi hulladékgazdálkodási rendszer 
ismertetése. 

2. Módosítottuk a ravatalozó felújítását végző 
FOCUS 94 Kft-vel a kivitelezési szerződésünk időpontját március 31-re. Az előteljesítést a 
szerződés nem zárja ki, ami igazából az időjárás függvénye. 

3. Befogadásra került az egészségház kialakításra beadott pályázatunk, illetve az Együtt Súrért 
Egyesület nevében az Integrált Közösségi Szolgáltatói Tér kialakítására benyújtott pályázat is. 

4. 2010. február 8-án megküldésre került a Közbeszerzési Tanács részére az óvoda felújítási 
munkálatok ajánlattételi felhívása, az ajánlattételi határidő március vége. 

5. Február 11-én aláírásra került az ÉDV Zrt-vel közösen benyújtásra kerülő pályázatunk a lakossági 
szennyvíz díjának mérséklése céljából. 

Sógorka Miklós 

Polgármester  

Pályázati felhívás önkormányzati közterületek fűnyírására 

Súr Községi Önkormányzat képviselő testülete úgy döntött, hogy az önkormányzati közterületek 
karbantartására 2010. évben vállalkozót bíz meg. A vállalkozó kiválasztásáról a képviselő-testület a 
beérkezett árajánlatok alapján dönt. Súr község közigazgatási területén a pályázati adatlap szerinti 
zöldterületek ápolására, ajánlatkérési felhívást tesz közzé, melyre vállalkozók jelentkezését várja. 
Azonos minőségű pályázat esetén a helyi vállalkozókat előnyben részesítjük. Amennyiben 
ajánlatkérésünk felkeltette érdeklődését, kérem a Pályázati adatlap „Vállalási ár” rovatának 
kitöltésével, illetve a munka elvégzéséhez szükséges eszközök bemutatásával 
ajánlatát 2010. április 16. határidőig a polgármesteri hivatalba megküldeni 
szíveskedjék. A pályázati adatlap beszerezhető a polgármesteri hivatalban, illetve 
a www.sur.hu honlapon.  

Amennyiben bővebb információra van szüksége, úgy keresse Sógorka Miklós 
polgármestert a 30/226-4063 telefonszámon. 
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Az Electro-Coord Magyarország Nonprofit Kft. és Szigetbecse 
Önkormányzata a környezettudatos gondolkodásra ösztönözve, a lakosság 
körében feleslegessé vált elektronikai hulladék (e-hulladék) szervezett 
begyűjtését valósította meg községünkben. Az Electro-Coord Magyarország 
Nonprofit Kft. az elhasznált elektronikai és elektromos berendezéseket az 
országos begyűjtő hálózata segítségével juttatja el a feldolgozókhoz, ahol az 
Európai Unió előírásainak megfelelően feldolgozzák és a kinyert 

másodnyersanyagokat, minél nagyobb részben visszaforgatják az ipari termelés körforgásába. 
Lakosaink az akció napján, 2010. március 26-án, 9.00 – 16.00 óráig, térítésmentesen adhatták le az 
otthonaikban keletkezett - épségben lévő - háztartási e-hulladékot. Ezek szelektív gyűjtése fontos, mert 
feldolgozás előtt el kell távolítani számos, a környezetre különösen veszélyes, rákkeltő és csak 
speciálisan kezelhető anyagokat (pl. higany, azbeszt, brómtartalmú műanyagok). Sokan éltek a 
lehetőséggel, s az Elektromen Kft autója megtelt a településen leadott használati eszközökkel. 
A mi felelősségünk is, hogy ne növeljük tovább az egyre nagyobb méreteket öltő 

hulladékhegyeket! Kérjük tegyen Ön is településünk tiszta környezetéért ! 
 

 
30-60%-os vissza nem térítendő támogatás igényelhető a 
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium által meghirdetett 
pályázaton, melynek keretében a hagyományos lakóépületek 
klímavédelmi célú energiahatékonysági felújítására 
(nyílászáró csere, hőszigetelés, fűtés- és használati melegvíz ellátás 
korszerűsítése), megújuló energiaforrások alkalmazására, 
valamint új építésű energiatakarékos lakóépületek 
támogatására is lehet pályázni. Támogatást igényelhetnek 

természetes személyek, feltétel a lakásfelújítás esetén, hogy a pályázat megvalósítása révén legalább 
eggyel jobb energetikai kategóriát kell elérni az ingatlannak. A támogatás típusa utólagos, teljesítés 
arányos, vissza nem térítendő támogatás, mely a kifizetett számlák alapján hívható le. 

� Nyílászáró csere / nyílászáró utólagos hőszigetelés esetén a támogatás mértéke 30%, összege 
maximum 555. 000,- Ft lehet.  

� Fűtés- és használati melegvíz ellátás korszerűsítése esetén a támogatás mértéke 30%, összege 
maximum 630. 000,- Ft lehet. 

� Hőszigetelés esetén a támogatás mértéke 30%, összege maximum 540. 000,- Ft lehet.  
� Megújuló energiaforrás hasznosítása esetén a támogatás mértéke 30%, összege maximum 1. 

470. 000,- Ft lehet. 
A pályázat értékelése során előnyt élvez az a pályázó, amelyik vállalja nyilatkozatban, hogy a kivitelezés 
Kiváló Építési Termék védjeggyel ellátott termékeket alkalmaz. Bővebb információt a minisztérium 
honlapján és a www.pafi.hu weboldalon találnak, az érdeklődök. A pályázatokat 2010. október 30-
ig, vagy a rendelkezésre álló forrás kimerüléséig lehet benyújtani. 
 

Tizenhetedik alkalommal hirdették meg a  
"Virágos Magyarországért" környezetszépítő 
 versenyt.  A verseny célja: A kultúrált,  
környezetbarát, vendégváró országkép  
kialakításának elősegítése, a településkép  
esztétikus megjelenítése, növényekkel történő  
díszítése, Új zöldfelületek, parkok, fasorok  
létesítése, fenntartása, kulturált egészséges  
környezet kialakítása, közterek, utcák, épületek, intézmények virágosítása, növénykiültetések elősegítése a 
lakosság bevonásával, részvételével, az önkormányzatok koordinálásával, továbbá a település 
műemlékeinek, épületeinek turisztikai és kulturális értékeinek megőrzése, fejlesztése és a parlagfű irtása. A 
települések bírálatát július és augusztus hónapban szakemberekből álló zsűri végzi. Súr az idei évben is 
részt vesz a mozgalomban, kérjük lakosainkat, harmonikus környezet megteremtésére, szépítésére, 
életterük, környezetük szebbé és élhetőbbé tételére. 
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Előző számunkban nem adtam hírt  a súri 
Idősek Klubjának életében az év eleji 
eseményekről, bár történtek hétköznapjainkban 
érdemleges dolgok... Bepótolván, hadd osszam 
meg a kedves Olvasókkal élményeinket. Január 
25-én ifj. Suszter István és kolléganője 
előadásában hallhattunk egészségmegőrzésről 
és megelőzésről - kicsit másképp. Elhangzott 
többek közt az infra derékalj, a Q10 sokoldalú 
jótékony hatásai mellett, a fényterápiás lámpa 
szerepe az öngyógyításban. Megismerhettük az 
asztali víztisztító és az ásványvízkészítő előnyeit, 
s hogy milyen lehetőséget rejt a lúgosító eljárás 
otthon.  Január 29-én kedves kötelességünknek 
tettünk eleget, elfogadva a móri nyugdíjas klub 
meghívását a batyusbálra, mely híven tükrözte a 
maszkabáli jókedv, az ötletes, humoros 
jelmezek, a vigasság és tánc helyét a farsangi 
időszakban. Jómagam örömmel konstatáltam, 
hogy aktív és víg kedélyű, táncos lábú 
szépkoraink, ismét az asztal alá fektették 
száműzve botjaikat a folyamatos tánc kedvéért, 
s felszabadultan ropták időstársaikkal a remek 
muzsikára. Február 19-én Pápára ruccant a kis 
csapat, hogy egy gyógyfürdő-látogatás 
keretében élvezze, a gyógyvizek áldásos 
hatásait. A zord időjárás ellenére, nagy számban 
vettünk részt a február 26-i téltemetésen, s a  
 
 

 
kiszebábon bizony sok bajt és rosszat elégettek 
időseink, a ráaggatott cédulákra írva. 
Szakadatlanul esett ugyan, de a Kokas tanya 
fedett teraszán a nótaszó, éneklés is 
szakadatlanul folyt, a csetényi és dudari 
testvérklub tagjaival.  Február végétől újra 
indult időseink számára a gyógytorna 
foglalkozás a Kultúrházban, melynek állandó 
időpontja keddenként 15 óra. Klubtagságtól 
függetlenül, szívesen látunk minden mozgásra 
vágyó, kíméletes gerinctornát és könnyed 
labdajátékot kedvelő érdeklődőt. 
Csatlakozzanak, ha a testi felüdülés mellé, a 
vidám hangulatot és jó társaságot is szívesen 
fogadják hétköznapjaikban. Március 8-án igazi 
különlegességnek adott otthont klubunk. 
Vendégünk volt Kovácsné Nagy Márta 
Bodajkról, aki pedagógusként egészen mást is 
kitanult, nevezetesen, a tibeti hangtálakkal való 
gyógyítást, s minket is bevezetett a 
hangmasszázs rejtelmeibe, az ötezer éves keleti 
gyógymód bámulatos technikájába. Minden 
jelenlévő "saját bőrén", személyesen 
tapasztalhatta a különleges érzetet, melyet ezek 
a csodálatosan megmunkált, 12 fém ötvözetével, 
32 munkaórával kézzel kalapált és behangolt 
tálak adtak. Kivételes hangzásuk s az általuk 
előhívott rezgések áramlása kellemes ellazulást 
eredményez, a feszültségblokkok és 
betegséggócok oldása mellett.  

További információt és elérhetőséget kaphatnak az érdeklődők a fentiekkel kapcsolatosan az Idősek 
Klubjában. Telefon 375-028 
Szeretettel kíván minden kedves Olvasónak napfényes, örömteli, derűs napokat:      Bakos Ildikó    
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SZÍNHÁZI  „IDŐUTAZÁSON”  JÁRTAK A SÚRI GYEREKEK 
Nagy élményben volt részük a súri gyerekeknek 
február 14-én, ugyanis ezen a napon jártak 
színházban, Győrben. Bár az iskolánkban évek 
óta van rendszeres színházlátogatás, de ez az 
előadás mégis különleges volt, hiszen a Győri 
Nemzeti Színház nagy sikerű Egri csillagok című 
musicalét tekintette meg 37 gyerek, ingyenesen a 
TÁMOP3.1.4 PROGRAM anyagi támogatásával. 
Az izgalmas cselekmény nem volt ismeretlen az 

5.-6. osztályos nebulóknak, de őket elsősorban a 
nagyszerű látványelemek és a különleges 
pirotechnikai trükkök nyűgözték le, melyek 
maradandóvá tették számukra az előadást. Arról, 
hogy mennyire tudtak azonosulni a látottakkal, a 
későbbi lelkes élménybeszámolóik tanúskodnak. 
Reméljük, hogy felejthetetlen emlékké válik 
majd a gyerekekben ez a közösen átélt színházi 
„időutazás”.  

 

Súri sikerek a az ászári mese- és prózamondó versenyen 
Idén ismét megrendezték Ászáron a már évek óta hagyományossá vált Jászai Mari Mese- és Prózamondó 
Versenyt, melyen általános iskolánk több tanulója is szerepelt. A több hetes felkészülés során a 
résztvevőknek egy, a szervezők által megadott szöveget kellett kívülről, pontosan, szép kiejtéssel és 
megfelelő hangsúlyozással elmondani. A megmérettetésre február 26-án került sor az ászári Jászai Mari 
Általános Iskolában, négy korcsoportban. Az óvodások és az alsósok meséket mondtak, míg a felsősök 
irodalmi szövegrészletekkel készültek. Intézményünk diákjai közül a saját korosztályában első helyezést 
ért el Grigoriu Eszter 6. osztályos tanuló, és második helyezett lett Link Eszter 8. osztályos tanuló. Farkas 
Benjámin, 6. osztályos tanuló korcsoportjában ötödik helyezéssel tért haza, és csak kicsivel csúszott le a 
dobogós helyezésekről Csima Franciska 7. osztályos és Link Ágnes 3. osztályos tanulók. Mindannyian 
kiválóan szerepeltek és öregbítették iskolánk hírnevét! Gratulálunk mindegyiküknek!   

 
DIÁKPARLAMENTI VÁLASZTÁSOK A KISBÉRI KISTÉRSÉGBEN 

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium 2010 
őszén szervezi meg az Országos 
Diákparlamentet. Ezt megelőzően viszont 
kistérségi fórumot kellett összehívni, ahol 
minden oktatási intézmény diákönkormányzata 
képviseltette magát egy küldöttje révén a saját 
kistérségében. A mi iskolánk 
diákönkormányzatának képviselői március 10-én 
vettek részt a kistérségi diákparlamenti 
választáson, a kisbéri városházán. Intézményünk 
Szkok Zoltán, 6.osztályos tanulót delegálta, vele 
együtt vett még részt a megbeszélésen Kusicza 
Dorina 7. osztályos tanuló és Benis Bálint 5. 
osztályos tanuló. A kisbéri kistérség iskoláit 
Keréktelekiről, Kisbérről, Tárkányból, 
Bakonyszombathelyről és Súrról összesen hat 
küldött képviselte, akik egyenként beszámoltak a 
helyi diákönkormányzatok tevékenységéről. A 

beszámolókat követően a küldöttek közösen 
javaslatot tettek a kisbéri kistérség 
diákönkormányzatának jellemzőiről, és a 
felmerülő problémák lehetséges megoldásairól. 
Az ülés második felében, pedig titkos szavazás 
keretében megválasztották maguk közül az 
országos diákparlamenti képviselőket. Egy 
középiskolás és egy általános iskolás képviselőt 
kellett megválasztani, akik a kisbéri és a tárkányi 
iskolából kerültek ki. Viszont nagy örömünkre a 
póttag Szkok Zoltán lett, aki bármelyik 
képviselőt helyettesítheti ősszel Zánkán, a 
diákparlamenti ülésen, amennyiben nem 
tudnának megjelenni. A fórumon számos 
tapasztalatot és hasznos információt gyűjtöttünk, 
mely segíthet helyi szinten a gyerekeknek az 
önkormányzatiság gyakorlásában.                                              

                                                                                           
Ács Rita 

Látogatás a helyi pékségben 
Támop3.1.4 programban vállaltak szerint a 2. osztállyal egy három 
hetes projekt részeként délutáni foglalkozás keretében ellátogattunk a 
Kabala pékségbe. Megnéztük, hogyan készül a kenyér és a 
finomabbnál finomabb péksütemények. Egészen a liszteszsákoktól a 
kemencéből kikerülő finomságokig tartott a bemutató. A gyerekek 
érdeklődve hallgatták Kati nénit, a pékség tulajdonosát. A látogatáson 
szerzett tapasztalatokkal kiegészülve lett teljes az osztály kenyérrel 
kapcsolatos ismerete. 

Danka Istvánné  
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Maszkabálba 
készül az utca,  
A talpalávalót 

Pőce Gyula húzza. 
Ringyes rongyos maskarák, 

Szalma, meg 

kukorica figurák, 
Fura táncuk 

fürgén ropták. 
Szólt a nóta táncolt a láb, 

Nevettük a 
sok maskarát. 

Kanizsa József: Farsangi maszkabál című versével köszöntjük 2010-ben a 
farsangolók hadát. Mindenki tudja, hogy a vízkereszttől hamvazószerdáig terjedő, 
változó hosszúságú periódust tekintjük farsangnak. A népes-zajos vidám mulatságok 
időszaka jelzi az embereknek, ideje elfelejteni a telet, várni a közelgő tavaszt. 
Ilyenkor, kortól, nemtől függetlenül mindenki megragadja az alkalmat egy kis 
mulatozásra. Alkalomban, pedig nem volt hiány Súron az idei évben sem. A farsangi 
mulatozások sorát február 6-án az iskolások kezdték. Szombat délután szép számmal 

gyűltek össze a kultúrházban, diákok, tanárok, szülők.  Csoportos és egyéni jelmezesek felvonulása nagy 
sikert aratott. Lovagok, hercegnők, csontváz, Batmen, korcsolyás Barbie vetélkedtek a győztesnek járó 
jutalmakért. Megelevenedett egy egész Meseország, és a falusi disznóölés minden pillanatát átélhették a 
nézők. A jelmezes felvonulást követően tombolasorsolás, karaoké verseny, fodrászat szórakoztatta a 
gyerekeket. Estig tartott a tánc, a mulatozás.  

 

Az iskolások példáját hétfőn az ovisok is követték. Már reggel zajosabb volt a folyosó, mint más 
napokon. Az óvó nénik meglepetése egy vendég volt, a „világ csavargója” Áprily Géza. Kedves farsangi 
versekkel, énekekkel szórakoztatta lelkes közönségét, sőt a gyerekeket is bevonta a nyelvtörőkkel, 
hangszerekkel színesített előadásába. Játékosan megismerhették a gyermekek a farsang hagyományát, 
ismerős mondókák felelevenítésével, újak tanulásával. A műsor után a jelmezesek felvonulása 
következett. Békésen megfért egymás mellett a sok királylány, cowboy, tündér, pókember, Micimackó 
boldogan kóstolgatta a szakács főztjét, a kalóz, pedig kedvesen elcsevegett a boszorkánnyal. A jelmezes 
felvonulást délelőtti tánc követte, közben pedig terített asztal várta az apróságokat. A farsangi vigasság, 
tánc után, minden gyermeknek jól esett a délutáni pihenés. 
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                          Színes fények, zsongó ünnep,  
                            dob, furulya és cintányér,  
                        az utcákon maszkarás tömeg.  
                     Táncoló csörgők, bolondos színjáték. 

 
A mulatozások sorából a felnőttek sem maradhattak ki. Jól esett a 
mindennapok egyhangúságát egy farsangi bállal megszakítani. A zenéről a 
Régió zenekar gondoskodott, a vacsora alatt Csizmadia Géza varázsolta el a 
közönséget híres operett részletekkel. A súri farsangi bálba ellátogatott 
Kleopátra, és vidáman ropta az indián törzsfőnökkel a táncot. A rendre a 
seriff vigyázott, de félszemű kalózzal is találkozhattunk a jelmezesek között. 
Azon sem lepődött meg senki, mikor egy boszorkány suhant seprűnyélen át a termen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nemcsak farsangolással próbáltuk a telet elűzni. Február 26-án rásegítettünk az égieknek a 
hagyománnyá vált Kisze-bábégetéssel is. A telet jelképező bábura az idei évben is felkerültek az 
elégetendő bajok, betegség és rossz jegyek. Bár az időjárás is siratta a telet –szakadatlanul ömlött az eső 
– mégis szép számmal gyűltek össze emberek a Szabadság téren, ahonnan elindult a téltemető menet a 
Kokas tanyára. Itt finom fánk, forralt bor, gőzölgő tea várta a vendégeket. Az iskolások műsora után 
magasba csaptak a lángok, s a tűz martaléka lett a „tél”. Az eső kopogását nótaszó nyomta el, vidám 
beszélgetések moraja hallatszott mindenfelől. A kedves házigazdáknak köszönhetően késő estig tartott a 
vendégeskedés a tanyán, s bár a tavaszra még várni kellett, de elmondhatjuk, a súriak mindent 
megtettek a tél elűzéséért. 
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Az ének, a népzene és a népdal a magyar kultúra és hagyomány szerves részét képezi. A népdal, amit 
igazán csak szívből lehet énekelni, mindenkinek szól. Szól annak, aki szereti a népzenét, néptáncot és 
ahhoz, aki tiszteli a hagyományokat, aki még ragaszkodik a saját kultúrájához és múltjához. A néptánc, 
azon hagyományaink egyike, melyet szerencsére nem veszítettünk el. Sőt! A fiatalok egyre jobban 
érdeklődnek iránta. Ezt bizonyítja az a lelkesedés is, ahogy az Arany János Általános Iskola elsős 
diákjai, és a már tapasztalt „Csillagfürtös” gyerekek is készültek a féléves táncvizsgájukra. A gyerekek 
tanáraik, és a település lakói előtt adtak számot tudásukról a művelődési házban.  A közönség sorai 
megteltek, s a nézők lelkes tapssal köszönték meg a produkciókat. Márciusban nem csak a helyi 
gyerekek produkcióját láthatták Súron a néptáncot kedvelők. Mint tapasztaltuk, hagyománytisztelő és 
megőrző, a népdalokat kedvelő, táncos lábú 
fiatalok és idősek élnek a Bakonyalján. Őrzik 
azokat az értékeket, amelyeket eleik hagytak 
rájuk. Évről-évre nagy érdeklődés mellett zajlik 
a néptánc és népdal együttesek, népzenekarok 
tavaszi bemutatója. 2010. március 12-15. között 
zajlott kilenc bakonyi település (Ácsteszér, 
Bakonyszombathely, Bársonyos, Ete, 
Kerékteleki, Bársonyos, Réde, Súr, Tárkány) 
részvételével a XVII. Bakonyi Amatőr 
Népművészeti Fesztivál. Az ünnepélyes 
megnyitó rendezvényére ebben az évben Súron 
került sor, itt léptek fel a néptáncosaink is. A 
Borostyán Népdalkör műsorára Etén került sor. 
 
 

 

 
„Rád vár a hajnal - hallgasd dobok zaját  

Puszták büszke népe, itt talált hazát 
A hajnali szél, messze hordja a békesség szavát 

A szívedre hallgass: Ez az ország a hazád!” 
  
Az 1848-as forradalom és szabadságharc hőseire emlékeztek 
az Arany János Általános Iskola diákjai. A művelődési házban tartott megemlékezésen megtelt a 
nézőtér, nemcsak az iskola diákjai, hanem több felnőtt is megtisztelte részvételével a műsort. Az előadás 
alatt, nemcsak a pesti utcán folyó eseményeket élhették át a nézők, hanem részesei lehettek a segesvári 
csatának, és az azt követő gyásznak is. Köszönjük a színvonalas műsort a fellépő diákoknak és felkészítő 
tanáruknak Molnárné Sógorka Veronika tanárnőnek. 
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Így lesz ez, míg a faluÍgy lesz ez, míg a faluÍgy lesz ez, míg a faluÍgy lesz ez, míg a falu,,,, falu lesz. falu lesz. falu lesz. falu lesz.””””    
2010. március 28-án három órakor nagy 
eseményre hívott mindenkit a súri katolikus 
templom harangja. A településünk egyetlen 
műemlék épületének, a felújított, 
Nagyboldogasszony tiszteletére felszentelt 
római katolikus műemlék templom 
megáldására érkeztek az ünneplőbe öltözött 
kicsik és nagyok, gyerekek, felnőttek és idősek.  
„A katolikus egyház története Súron az 1490-es 
évekre nyúlik vissza. Előző, zsúppal fedett 
fatemplomunkat 1781-ben leromlott állaga 
miatt kellett bezárni. A mai templomot a Zichy 
család kezdeményezésére 1784-ben építették, 
1798-ban toronnyal bővítették. A templomban 
állagjavító munkálatokat az 1940-es és 80-as 
években is végeztek, de a hiányos szigetelés, a 
műemlék festmények szakszerűtlen javítása 
miatt a mostani felújítás nélkül az épület lassú 
pusztulása következett volna be. Kisbéri 
Többcélú Kistérségi Társulás turisztikai 
pályázatának keretein belül mintegy 86 millió 
forintból újult meg a súri templomépület. 
Különös gondot fordítottak a lábazat 
vízszigetelésére, ezt követte a külső és belső 
vakolás. Javításra került a tetőszerkezet, a 
toronytető és a toronyablakok is megújultak. A 
padok alatt lévő homokaljzatot időtálló 
téglaborítás váltotta fel, a helyenként elkorhadt 
padokat is javították. A felújítás során 
megvalósult a templom akadálymentesítése is: 
akadálymentes parkoló, valamint a templom 
egy részében speciálisan kialakított padsorok 
kerültek elhelyezésre a hallássérültek részére. 
A műemlék épületben az egyik legjelentősebb 
munkálat a templomban található festmények 
restaurálása volt. Velledits Lajos restaurátor 
vezetésével a szakemberek az eredeti állapot 
szerint újrafestették az oldalfalakat, a 
mennyezet és a szentély képeit. Megújult a Szűz 
Mária mennybemenetelét ábrázoló oltárkép is, 
amely az 1720-as évek végén készült és az 
ausztriai klosterneuburgi kolostor ajándékaként 
került Súrra.  
Templomok nem egyszerű művészeti alkotások, 
hanem szentmisék, istentiszteletek helyei. 
Olyan megszentelt helyek, amelyek Isten 
dicsőségét hirdetik. 
A templom hármas szimbolikával rendelkezik.  
Jelképezi az Istenhez vezető utat, 
hiszen keresztjével, az ég felé mutat, és felhívja 
figyelmünket, hogy a mennybe vezető út 
egyedül Krisztus.  
Másrészt jelképe az Isten-ember 
kapcsolatnak, hiszen a templom az a hely, ahol 
Isten szól hozzánk, s mi énekkel, imádsággal 
szintén megszólítjuk Őt.  
 

Harmadrészt jelképe egy egyházi 
közösségnek, amelynek összetartó ereje a hit. 
1784 óta – amióta templomunk valamilyen 
formában áll – itt kezdődik és itt is végződik az 
élet egy súri ember számára. A kereszteléskor itt 
írták be az élők sorába, a párjával itt kötötte 
össze az életét, s a temetéskor itt köszöntek el 
tőle. A történelem viharai éppúgy megtépázták 
ezt a templomot, mint a körülötte lakó 
embereket.  
A magyarság története és kultúrája 
elszakíthatatlanul összetartozik a 
kereszténységgel - és a templommal. Egy 
templom nekünk magyaroknak nem csak Isten 
házát jelenti. A templom közösségi, lelki, 
szellemi életünk helye is, a templomok a 
települések valóságos középpontjai. Benne a 
kövek nem maradhatnak közömbösek: vallomás 
lakozik minden falban, tetőben, ablakban. 
Vallomás arról, hogy egy nemzet 
építőművészetének is van anyanyelve.  
Mint a kotlós a csibéin, úgy őrködik ez a 
templom a falucskán. A torony széjjelnéz ablak 
szemével a temérdek házikón, azok pedig mind 
köréje sereglenek és szépen meglapulnak alatta. 
A nagy eseményeket mind a templomtorony 
hirdeti: esküvőt és temetést, tüzet s az ég 
csatornáinak vizét, jeget és kiöntést. A templom 
a falucska őrszeme, vára. Harangszavára rögtön 
válaszol a falu szíve: a rémület sikoltása vagy az 
öröm kurjantása, vagy pedig az estvéli ima halk 
mormolása a válasz. „ 
A templom a falu akadémiája, parlamentje, 
meteorológiai intézete, telefonja, szíve-lelke.  
(Részlet Sógorka Miklós polgármester 

ünnepi beszédéből.) 
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Mint egy csokor friss virág, olyan az ember lelki 
otthonában a derű. Cipeljük magunkkal ezt a 
lelki otthont mindenfelé. Mint csiga a házát. De 
ez a csigaház, néha felhővár is. Amíg fiatalok 
vagyunk, rózsaszínű a fala felhőpalotának, de 
aztán megfakul. Olykor azonban egyszerre csak 
rásüt a nap, benn felmosolyog minden és friss 
virág illata bódít. 
Pedig hát nem történt semmi, vagy ha rossz 
dolgok is történtek mégis, hirtelenül úgy érzed 
elég a bánatból, szenvedésből és megállsz egy 
pillanatra, hogy elmosolyodj. Csakugyan friss 
virág ötlött a szemedbe? Vagy gyönyörű kis 
pufókarcú gyerek? Vagy bohókás jelenet? Vagy 
békésen szundikáló öregasszony? Vagy tán két 
fiatal önfeledt egymásra mosolygása? Egyszerre 
megérzed, hogy szép az élet, és hogyha nehéz is a 
sorsod, te nem tehetsz semmiről és így van jól. 
Az élet szép, te nem tehetsz semmiről és így van 
jól. Ez a legmagasabb filozófia, amelyet emberi 
gondolkodással elérhetünk. És ha ezt el tudtad 
érni, akkor a derű otthonos lesz nálad, akkor 
mindennap friss csokrot állíthatsz a lelked 
felhőpalotájába.  Megtettél e mindent, ami rajtad 
állott? Ha nem: viselned kell a felelősséget. Nem 
életfogytiglani büntetés érte a fizetség, ne félj, de 
amit önmagadnak okoztál, azt el kell 

szenvedned. Ha igen: akkor légy nyugodt. Tőkét 
gyűjtesz magadnak, ami soha el nem 
értéktelenedik, és akkor válik arannyá, amikor a 
legnagyobb szükséged lesz rá. Az élet szép, az 
élet jó, az élet édes. Azért mert neked bánatod 
van, kedved lenne eltörölni mindent? Kedved 
lenne eldobni minden virágot, haragosan nézni a 
gyönyörű kis pufók gyerekre, aki az utadba 
kerül, ráförmedni a jókedvű suhancra, aki 
bohókás ugrándozással meg y végig az utcán, 
felriasztani a békésen szundikáló öregasszonyt, 
aki az utadba van, elfordulni attól a sok érdekes 
arctól, akit láthatsz, elrontani örömét annak a 
két fiatalnak, akik a szerelmükben érzik a 
világot? Nem, nem ne légy ilyen gonosz. Hátha 
egyszer majd neked lenne jó kedved, és 
másvalaki jön veled szemben haragosan és 
szomorúan? A lélek derűje nem ismer gátat és 
akadályt, mert felette áll minden más érzésnek 
és minden gondolatnak. Jutalmad azért, ha 
bátor voltál és bölcs jutalmad azért, ha nyugodt a 
lelkiismereted, vagy hogy elszenvedted azt, amit 
kellett. 
Miért nem tanítjuk a gyermeket arra, hogy 
tudják becsülni és értékelni a derűt? 
(Új Idők képes hetilapból ollózta Pék Győzőné)

Hogyan kell harangot önteni 

Harangot csak egyféleképpen lehet önteni. Csak úgy, ahogy Borisz, dehogy Borisz – Boriszka teszi az 
Andrej Rubljovban.  A harangöntéshez nem akármilyen anyag kell. Az ilyen anyagért a világ végére is el 
kell menni, az ilyen anyagot rettentő türelemmel kell fölkutatni, s közben tilos arra gondolni, hogy az 
embert le is fejezhetik, ha nem készül el időben. Mivelhogy a harangöntést nem szabad elsietni. A 
harangöntésnek vannak kritikus pillanatai. Akik ilyenkor kételkednek és leállnak, azokkal nem szabad 
vitatkozni, azokat kényszeríteni kell, hogy folytassák a munkát. De a jó harangöntő szenved ettől a 
kényszerű erőszaktól. Ha harangöntés közben az ember lángra lobban, akkor teljes nyugalommal, 
mellékesen és majdnem félvállról szóljon a mellette állónak, hogy oltsa el. A harangöntést csak az 
vezetheti, aki ért hozzá, az sem baj, ha fiatalkorú. Harangot komolyan kell önteni, hiszen nem közönséges 
használatra szolgál, hanem az lesz a dolga, hogy közös gyakorlatra szólítsa az embereket. Harangot nem 
lehet önteni apáink tapasztalata nélkül, de az öröklött tudás nem elég hozzá. Ha a harang megkondul, és 
mindenki ujjong, akkor az, aki öntötte, lehetőleg az emberek szemétől távol zokogjon, amiért nem 
tökéletes a hangja, mivelhogy nincs tökéletes harang. Aki nincs megelégedve a haranggal, amit öntött, 
csak pillanatnyi elkeseredésében vádolhatja őseit, amiért nem adták át titkukat. Az átok úgysem segít. 
Ehelyett jobb, ha útra kél, hogy még kiválóbb anyagot találjon hozzá, és tökéletes harangot öntsön. 
Harangot akkor is ugyanúgy kell önteni, ha a megbízatás akkora – s olyannyira újfajta öntvény 
elkészítésére szól –, amelynek megalkotásához nem elég egy emberélet. Harangot tehát akkor is Borisz-
módra: türelmes szenvedéllyel kell önteni, ha tudja az ember, hogy sohasem fogja meghallani a 
kondulását. Hiszen úgysem saját használatára önti.” Ancsel Éva (Töredékek az emberi teljességről) 
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A tavasz a megújulás, a szerelem, 
a természetben pedig a rügyezés 
és virágzás évszaka. A világ sok 

országában létezik olyan tavaszi ünnep, mely az embereket nagy tömegben még a nagyvárosokból is a 
természetbe hívja pihenni, kikapcsolódni, ünnepelni. A tavasz ünneplésével kapcsolatosan 
Magyarországon két szokás él napjainkban, melyek ugyanazon naphoz kötődnek, a májusfa-állítás és a 
májusi felvonulás, a majális. Májusi felvonulást először 1890-ben rendeztek Budapesten a munkások. Ez a 
nap, akár a népszokás felől, akár a munka ünnepe felől nézve, a szabadtéri programokról szól. Ilyenkor a 
családok, az emberek kimozdulnak, piknikezni, vagy kirándulni indulnak. Rengeteg szabadtéri 
rendezvényt szerveznek ilyenkor a falvakban, városokban is. Budapesten a Városliget, a Népliget, 
Debrecenben a Nagyerdő teljesen megtelik ilyenkor, már ez is enged következtetni az egész eredetére, a 
zöld természetre. Eddig Súron a majálisnak nem volt hagyománya, de ettől az évtől szeretnénk itt is 
emlékezetessé tenni ezt a napot a falu lakosai számára. A labdarugó pályán tartandó majálisra időset –

fiatalt egyaránt várunk. S, hogy érdekesebbé tegyük ezt az 
ünnepet, szeretnénk felidézni a 60-80-as évek hangulatát, 
kiállításokkal, vetélkedőkkel, zenével. Ki ne emlékezne a 
majálisok sör-virsli „menüjére”? A kis papírzászlókra, a 
felröppenő lufikra? Akik átélték, benne nőttek fel újra átélhetik 
immár más nézőpontból a majálisok hangulatát, a mai fiatalok, 
pedig belecsöppenhetnek egy olyan hangulatú ünneplésbe, amelyről 
eddig csak hallottak, vagy a televízióban láthatták. Nem ígérünk 

neves fellépőket, de ígérhetjük, hogy senkinek nem lesz kedve 
hazamenni. A kiállítások között megtalálhatják majd a 
„Lemezárugyár” termékeit, - olyan játékszerek emlékét idézzük meg, melyek 
annak idején jó eséllyel ott figyeltek gyerekszobáinkban. (vagy legalábbis szerettük 

volna), könyveket, a hétzenélős qarc-órát, kártyanaptár gyűjteményt. 
Az Omega együttes Petróleum lámpa című dalával fémjelzett lámpa 
kiállítást, régi rádiókat. Ki ne emlékezne a ”Merkur telep” 
egyeduralmára? Motorok, autók, kézikönyvek, gépkocsinyeremény 
betétkönyvek elevenítik fel a 70-es évek közlekedését. Terveink között 
szerepel filmvetítés gyerekeknek, felnőtteknek, régi reklámokkal 
fűszerezve, a mozis néni intő szavaival, szotyolával, s persze nézőtér 
takarítással egybekötve. Táncdalfesztiválok hangulata, limbó-hintó 
verseny a még hajlékony derekúaknak, bűvös kocka kirakó verseny és 

rengeteg kvízjáték. De előkerülnek régi társasjátékok, sőt míg a felnőttek 
„múltat idéznek”, addig a gyerekek állatsimogatóban tölthetik idejüket, 
vagy az ólomkatona öntés fortélyait ismerhetik meg. 
S mi az, amit kérünk?  
Ha valakinek van tárgyi emléke a 60-80-as évekből, melyet nem sajnál 
kölcsön adni, legyen az játék, könyv, kitüntetés, oklevél, régi pénz, 

fillérek, moziplakát, bakelit lemez, képregény, írógép, csokipapír-gyűjtemény - egyszóval 
bármi ami „retro” szeretettel fogadjuk, s állítjuk ki május elsején. Sőt, 
saját maga is kiállíthatja azt, amennyiben előre jelzi. Minden ötletet, 
felajánlást szeretettel várunk!  
Jöjjön el mindenki, piknikezzen velünk, családjával, barátaival! Érezze 
jól magát, segítsen abban, hogy a jövőre nézve hagyományt teremthessünk... 

A szervezők nevében: Szluka Zsuzsanna 
 

Te is a 70-es években nevelkedtél?? Hogy élted egyáltalán túl? 

A gyerekágyak és a játékok mérgezık, de legalábbis gyanús 

festékkel voltak lefestve. Nem volt videojáték, Nintendo, 99 

tévé csatorna, DVD, számítógép, mobiltelefon – DE voltak 

barátaink! Egy kapura fociztunk, és ha valaki nem nyert nem lett 

depressziós tıle! A vizet a kerti csapból és más hasonló, kétes 

eredető forrásokból ittuk – nem steril mőanyag palackból!  Öten osztoztunk egy limonádén, 

egy pohárból ittuk, és senki sem halt bele – Hogy éltük ezt túl?    
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ANYAKÖNYVI HÍREK: 

 
 
 
  

Születések: 
                 Troják Norbert és Marencsák Mónika gyermeke: Troják Noel 
                Takács Norbert és Piller Mariann  gyermeke: Takács Ramóna 

 

"Azért mert szerettek, jöttem e világra 
S lettem új fény, csillag, szülők boldogsága.  

Szeressetek mindig igaz szeretettel  
A kincsetek vagyok, pici kincs, de Ember!” 

 

 

 

  Halálesetek: Nyemcsek László, Magashegyi Antal,   Magyarosy Imre                                                                     
„Nem fontos, 

hogy hosszú országúton 
Poroszkálva haladjunk, 

Fontosabb tán, hogy magunk után 
Egy-két lábnyomot hagyjunk” 

 
SÚRI TROMBITÁS: Készült számítógépen a Teleházban 

Szerkesztette: Szluka Zsuzsanna, Pavlitzkyné Miklós Enikő,  
Készült: 110 példányban 


