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Kellemes nyarat kívánunk kedves olvasóinknak! 
 
Az elmúlt hónapok során többször láthattunk szivárványt az égbolton. Ez az égi tünemény a természet 
egyik legszebb és legkiismerhetetlenebb alkotása. Tudományos magyarázata száraz és ésszerő: nem kell 
hozzá más, mint esıcseppek és a napsugár, mely az esıcseppeken áthaladva megtörik, és színeire 
bomlik. A szivárvány nem megérinthetı, csak látható szubjektív jelenség. S miért írok errıl egy helyi 
újság elsı oldalán? Talán azért, mert a szivárvány lehetne a szimbóluma az utóbbi idıszak 
eseményeinek. Szivárvány a jelképe Noé és Isten szövetségének, hogy nem lesz több özönvíz a Földön. 
Az elmúlt hónapok idıjárása sajnos nem ezt igazolta, árvíz pusztított, ítéletidı tombolt országszerte. 
Tudományos magyarázatok a globális felmelegedésrıl, népi megfigyelések a Medárd napjáról…Sajnos 
a hétköznapi emberek számára csak a tények maradnak: esett az esı , jég verte  a termést, partoldalak 
csúsztak meg, fák dıltek ki.  Vannak települések az országban, ahol most sem jobb a helyzet. Súron - 
bízunk benne -, túl vagyunk a nehezén. A szivárvány a híd, mely egy másik világba vezet– olvashatjuk a 
népmesékben. Ez a híd, most a remény világába vezetett, a reményébe, hogy talán kisüt a nap, 
megszőnik a rengeteg csapadék, nem lesz több víz a lakásokban, pincékben, garázsokban. Remény, 
hogy lehet dolgozni a kertben, s talán lesz egy kis termés, hogy ne mindent úgy kelljen megvásárolni, ne 
legyenek egekbe szökı árak. A szivárvány a tündérek szalagja. Azoké a 
tündéreké, akik önzetlenül, ismeretlenül segítettek lakosainknak, hogy ki 
tudják javítani az otthonukban esett károkat. És azoké a tündéreké is, akik 
köztünk járnak nap, mint nap, beszélgetnek velünk a postán, a boltban, majd 
maguk is tündérekké válnak, mikor az adományvonalat felhívva, egy csekket 
kitöltve, vagy egy zsák ruhával, élelmiszerrel, számukra ismeretlen 
embereknek nyújtanak segítséget. 
A szivárvány tövében kincs van elásva – hallottam gyermekként 
nagyszüleimtıl. S valóban ott van az a kincs: az összefogás, az egymásra 
figyelés. Mikor nem törıdve esıvel, sárral, mindenki egy emberként tölti, 
cipeli a homokzsákokat, szivattyúzza a vizet az elöntött helységekbıl, mikor 
otthoni feladatokat hanyagolva segít Almásfüzítın az árvízvédelmi 
munkálatoknál. Mindezek után pedig úgy hajthatja álomra fejét, hogy 
megtette, ami tıle telt – ez a mi nagy kincsünk, melyet talán nem is olyan 
mélyre ástak el a szivárvány tövébe.                                                       Sz.Zs. 
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Elkészült a ravatalozó épülete… 

A súri Vöröskereszt munkájáról - felhívás véradásra 
Nevelıszülıket keresünk! 

Mi történt március óta? Nyugdíjas klub, óvoda és iskola híreibıl 
Visszatekintı – májusfa-állítás, majális, falunap 
Hirdetések, felhívások, anyakönyvi események 
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2010. július 3-án sor került az elkészült ravatalozó átadási ünnepségére, mely alkalomból a 

településünkön működő egyházak képviseletében Németh József plébános úr, Szarka István 
esperes úr és Kulisek Tamás lelkipásztor úr áldotta meg, szentelte fel az épületet. 

 
 
 
 

Az embert egy temetőbe belépve mindig a szorongás, a szomorúság érzése hatja át. A temető, 
a ravatalozó épülete mindig az elmúlásra emlékeztet. Ezt az érzést az utóbbi hónapokban, az 
elmúlt hetekben, többünkben felváltotta az alkotás, a teremtés érzése. Teljesen más érzés 
most belépni mindnyájunk számára a súri temetőbe, mint pár hónappal ezelőtt. És, hogy mi 
váltja ki ezt az emelkedettebb érzést belőlünk? Az a látvány, amit közös akarattal, közös 
munkával teremtettük, ez az új ravatalozó épület és környéke… Miért volt fontos a ravatalozó 
rendezése? A válasz rövid, és egyszerű: halottaink, szeretteink nyugvóhelyének a tisztelete, és 
magunk önbecsülése végett! A ravatalozó rendezéséhez vezetői elszántság és bizakodás mellé 
szükség volt a jó segítőtársakra és elegendő pénzre. A képviselő-testület egyhangú döntése és 
a munkatársak segítsége nélkül nem tudnánk ünnepelni. De nem szabad megfeledkeznünk 
azokról a segítőinkről, akik hozzájárultak közös terveink megvalósításához. Keleti György, 
térségünk volt országgyűlési képviselője sokat lobbizott pályázatunkért, Mogyorósi László és 
ifj Pék László látványtervéből választottunk ki a megépült ravatalozót, melyet a tervek alapján 
Szatzker Antal építési vállalkozó és munkatársai, Vachtler Ferenc súri ácsmester és a Barnes 
Bau Kft munkatársai, Pék László vezetésével alkottak meg. Az önkormányzat közhasznú 
dolgozói Guzs Ferenc alpolgármester úr irányításával a területrendezésben segédkeztek, Pék 
Győző helyi vállalkozó a környezet rendezésében, földmunkában vállalt aktív közreműködést, 
a berendezés, a díszítés a kisbéri Funebria Kft és a vértessomlói Batin Péter temetkezési 
vállalkozók adománya. Az épület környezetének virágait Pavlitzkyné Miklós Enikő ültette ki, 
és minden temetőbe járó gondozza. 
Minden átadási ünnepség elengedhetetlen eleme a beruházás költségvetésének ismertetése: 
Nos, akkor hangozzanak el a számok: a beruházás összköltségvetése 21. 037. 876,- Ft, melyből 
önkormányzati saját forrás: 5. 259. 469,- Ft (25%) és az elnyert pályázati támogatás: 15. 778. 
407,- Ft (75%). A felújítás keretében megvalósult az épület közművesítése, bevezették a vizet, 
közcsatornára rákötés megtörtént. Mosdók, wc-k kerültek kialakításra a bővítés keretében; 
nyitott-fedett ravatalozó rész került kialakításra, 300 m2 térkő került lerakásra, új 2 
személyes hullahűtő került beszerzésre, megvalósult az épület villamos energia korszerűsítése 
is. 
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 
A kegyelet lerovása, a halottakról való megemlékezés és gondoskodás kulturált, szépen 
gondozott környezetet feltételez. A sírokat, családi sírhelyeket a még élő hozzátartozók 
rendben tartják. A temető környékének rendjére, tisztaságára vigyázni mindenkire érvényes 
íratlan szabály, a fenntartás és a környezetgondozás az önkormányzat feladata, melyet a 
jövőben is maradéktalanul teljesít. 
Kedves Súriak! 
Felújított ravatalozónk hirdesse a súri közösség halottai és szeretteik nyugvóhelye iránti 
tiszteletét, és saját önbecsülését. 

 
Részlet Sógorka Miklós polgármester úr ünnepi beszédébıl 

 



 

Nyáron a szabadságok miatt kevesebben mennek vért adni, ugyanakkor a közlekedési balesetek 
magasabb száma miatt nagyobb a vérigény a sürgıs és halaszthatatlan mőtéteknél. Éppen ezért 

várunk minden egészséges, 18-65 év közötti felnıttet és fiatalt:  
- azokat, akik tudják, hogy adni mindig jó!  

- azokat, akik még nem adtak vért, de most segíteni akarnak:  

SÚRON A MŰVELŐDÉSI HÁZBAN 
 JÚLIUS 14.- ÉN SZERDÁN  

11: 30 - 15: 30 közötti idıpontban szervezett VÉRADÁSra 
Kérjük, hogy személyazonosságát igazoló okmányát és TAJ-kártyáját minden véradó hozza magával! 

Aki vért ad – életet ad!  Önt is várjuk a véradók táborába!  
 

A  Magyar Vöröskereszt súri alapszervezetének 
munkája  

A  Magyar Vöröskereszt súri alapszervezetének 
taglétszáma 102 fı. Tag lehet bárki, aki 
elfogadja a Vöröskereszt alapelveit, céljait és 
támogatja azok megvalósítását, gyakorolja 
jogait és kötelezettségeit. Az egyik legfontosabb 
feladatává vált az elmúlt években a 
Vöröskeresztnek az    önkéntes véradások 
szervezése. A vérigények nagyok, így szükséges 
az évenkénti háromszori vérvétel. Erre, múlt 
évben is márciusban, júliusban és októberben 
került sor 99 fı részt vételével. A megjelentek 
közül 90 fıtıl vettek vért, összesen 44,5 litert, 
mely vérmennyiség emelkedı mértéket mutat az 
elızı évekhez képest. Fontos lenne, hogy minél 
több jó szándékú, segíteni kész emberben  

megszülessen a véradásra való elhatározás. A 
jubiláló véradók megbecsülése, társadalmi 
elismertsége miatt 2-3 évente Véradó 
Ünnepséget szervezünk. A tíz, húsz, harminc, 
negyven,  ötven és a hatvanszoros véradókat    
tüntetjük ki. Kedves feladata az 
alapszervezetünknek a Nyugdíjasok Napjának 
megszervezése, melyet a Polgármesteri 
Hivatallal közösen végzünk. A korábbi évek 
gyakorlatához híven aktíváink egy-egy tálca 
süteményt sütnek erre az alkalomra és segítenek 
a felszolgálásban. A Vöröskereszt humanitárius 
szervezet lévén, jellegébıl, céljaiból fakadóan 
segíteni próbál a rászorulókon. A 2009-es évben 
10. 000 Ft segélyt osztottunk ki számukra. 

 

A vértranszfúziók biztonsága érdekében csak egészséges ember adhat vért a betegek számára. A 
biztonságot jelentısen növeli, ha a donor jól tájékozott, adományát – mely nemzeti kincsünk része – 
önkéntesen, térítésmentesen, ismeretekkel felvértezve, belsı meggyızıdésbıl adja szenvedı 
embertársának, aki számára nincs más lehetıség a gyógyulásra, mint az, hogy a vérbıl készült adományok 
ott és akkor rendelkezésre álljanak, ahol, és amikor arra szükség van. A jelentkezı donoroknál a vér adását 
megelızıen egy alkalmassági vizsgálat történik, un „próbavér” és vizeletvizsgálat, amit orvosi ellenırzés 
zár. A Vérellátó orvosa dönt az eredmények és az egészségi állapot mérlegelését követıen a donorrá 
válásról. Egy „Önkizáró nyilatkozatot” is kell minden véradónak kitölteni, amely további biztonságot 
jelent abban, hogy a donor vérével átvihetı fertızı betegségek kockázata elkerülhetı legyen. A vérvétel 
steril, egyszer használatos eszközökkel történik, így senkinek nem kell attól tartania, hogy donorként 

megfertızıdik. Helyes, ha véradást megelızıen, 
étkezik a véradó, 4,5 dl teát vagy vizet iszik, és 
lehetıleg tartózkodik a dohányzástól. A véradás 
mindössze pár percet vesz igénybe, és csak kis 
kellemetlenséggel jár együtt. A régi, rendszeresen 
vért adóknak ezúton is köszönetet mondok 
áldozatukért, mert ık át tudják érezni, hogy milyen jó 
adni, segíteni másokon.                                                         

Benis Veronika 



 
Minden gyermeknek 
joga van ahhoz, hogy 
családban nıjön fel, 
megfelelı, harmonikus 
fejlıdéséhez családra, 
saját otthonra van 
szüksége. Amennyiben 
vér szerinti szüleik nem 
képesek eltartani, 
felnevelni, keresni kell 
számára egy másik 
családot, ahol béke és 
szeretet veszi körül, 
ahonnan hasonló 
esélyekkel indulhat a 
nagybetős élet felé, 
mint saját szüleivel élı 
társai. A nevelıszülık 
olyan emberek, akik 
átmenetileg, esetleg 
hosszabb idın át, 
tartósan nevelik más 
gyermekét, vállalják, 
hogy gondoskodnak 
róla anélkül, hogy 
örökbe fogadnák ıt. 
Nem csak saját 
háztartásukban nevelik, 
gondozzák, hanem 
modellt is jelentenek a 
gyermek számára 
magatartásukkal, és 
mindennapjaikkal. Ki–
elégítik az egészséges 
fejlıdéshez szükséges 
igényeit, ugyanakkor 
mindent megtesznek 
azért, hogy a gyermek 
rendszeresen tarthassa a kapcsolatot a vér szerinti szüleivel. A nevelıszülıknek, annak ellenére, hogy az 
idık folyamán szívükhöz nıtt a gondozott gyermek, azon kell fáradozniuk, hogy a gyermek 
visszakerülhessen biológiai családjába. Amikor a kihelyezett gyermek hazamegy, abba egy kicsit 
belehalhat az egész nevelıcsalád. Nem egyszerő az elválás de arra kell gondolni, hogy szeretetükkel, az 

általuk teremtett harmóniával, szoros, bensıséges kapcsolat kialakításával 
töltött idı kitörölhetetlen nyomot hagy a gyermek lelkében, aki mindig 
hálával és szeretettel fog gondolni az ıt nevelı családra. Súr Község 
Önkormányzata teljes mellszélességgel áll ki a nevelıszülıi feladatokat 
vállaló családok mellett, s azon fáradozik, hogy az erkölcsi elismerés 
mellett, anyagilag is támogassa ezeket a családokat. Szeretnénk, ha minél 
többen megismernék, megértenék a nevelıszülıi státusz jelentıségét.  A 
fenti hirdetményben mindenki bıvebb tájékoztatást olvashat a 
nevelıszülıi alkalmasságról, nevelıszülıket megilletı illetményekrıl, 
illetve a területi nevelıszülıi szaktanácsadó elérhetıségeirıl. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
A Bakonyi Amatır Népmővészeti Fesztivál, már jó 
néhány évre visszamenı fellépési, bemutatkozási 
lehetıséget nyújt dalköröseink életében. Ez a tavasz 
sem múlt el részvételük nélkül. A mostani rendezvény 
alkalmából Ete fogadta március 15-én Borostyán 
népdalkörünket, ahol elıször nyílt alkalmuk 
bemutatni felkészültségüket. Március 20.-án Kisbéren 
a Mővelıdési Házban tekinthettük meg „ A muzsika 
hangja” címő zenés darabot, mindannyiunk tetszésére. 
Április elején bensıséges Húsvéti ünnepség keretében 
zajlott klubunkban a megemlékezés, s az ünnepi asztal 
bıségéhez mindenki hozzájárult egy kis tányér 
süteménnyel. A klubgondozónı által készített szerény, 
de mutatós kis ajándékkal kedveskedtünk 
idıseinknek. Április 16.-ra Nagy Gábor evangélikus 
tiszteletes és Szarka István esperes fogadta el 
meghívásunkat klubunkba. A közösségi élet 
fontosságáról, az idıs emberek lelki és szellemi 
egészségének megtartásáról esett szó kötetlen 
beszélgetés keretében, melyet bibliai idézetek, 
tanítások és egyházi énekek gazdagítottak. 
Örömünkre szolgált, hogy nem csak klubtagok, 
hanem sokan mások is érdeklıdtek és eljöttek e 
színvonalas programunkra. Idıseink híresek 
nyitottságukról, minden újdonságot megnéznek, 
megtanulnak, s ha alkalom nyílik rá ki is próbálják. 
Nem volt ez másként május elején sem, amikor is 
Kovács Zsuzsa örvendeztetett meg bennünket a Kokas 
tanyáról, s hozott meglepı lehetıséget az újságpapír 
újrahasznosításával kapcsolatosan. Kis 
kézügyességgel mutatós és hasznos dísz-és használati 
tárgyak készítésébe avatta be az érdeklıdıket. Az 
elkészült tetszetıs tárgyakról senki nem mondaná 
meg, hogy kidobásra ítélt régi újságokból készült. 
Május 12-én vendégül láttuk a csetényi nyugdíjas klub 
tagjait, melynek a Kokas tanya adott otthont. Szolid 
egészségnap keretében, alkalom nyílt a két klub 
idıseinek könnyő mozgásra, melyet a lengıteke, 
tollaslabda, s a diótörı játék jelentett számukra. De 
nem maradt el a finom bográcsgulyás és a 
citeramuzsikával kísért énekszó sem. Május 29-én a 
VIII. Közép-Dunántúli Regionális Nyugdíjas 
Találkozón vettünk részt, ahol az idıjárás is kegyes 
volt hozzánk, esı és szél nem zavarta a több száz 
látogató változatos programokon való részvételét.  
 
 

 
 
 
 

Dalköröseink és Varga Ferencné Gizi néni mősorral 
kedveskedett a hallgatóságnak. A szervezık 
golyódobó és lengıteke versenyre invitálták az 
idıseket, elıtte Balaton-parti sétára, hattyú és 
vadkacsa etetésre is sort kerítettünk. Láthattuk a 
Csopak táncegyüttest, s élvezhettük a délutáni operett 
gálamősort is. A sport játékokon elismert 
ügyességükért, klubtagjaink négy oklevelet és két 
üveg kiváló minıségi csopaki bort kaptak jutalmul. A 
június 22-i nap reggele nem sok jóval kecsegtetett, a 
régóta tervezett szabadtéri programunk 
megvalósításához. De bízva a jókedv és jó társaság 
lankadatlan derőlátásában, nem mondtuk vissza a 
móri nyugdíjas klubbal való találkozást. Szerencsére. 
Ugyanis beváltotta reményeinket a két testvérklub 
fergeteges, a rossz idıt meghazudtoló vidám 
kikapcsolódása. A Kokas tanyára tervezett 
bográcsozással egybekötött senior sport-és 
egészségnap, a fızés kivételével a Kultúrházban 
került megrendezésre. Rögtönzött helyen sikerült a 
lengıtekét is felállítani, lezajlott az izgalmas bajokság 
is 13 csapat részvételével, s jutott hely a 
biliárdasztalnak is, a férfiak nagy örömére. Nem 
maradt el a nosztalgia zene és tánc sem. Móri borokat 
is kóstolhattak idıseink, mellyel a meghívott 
vendégek kedveskedtek a súriaknak. Egyszóval 
mindenki megtalálhatta a kedvére valót. A Kokas 
tanyán megfızött ízletes bográcsgulyást mindenki 
dicsérte, s válogatott házi sütemények is kínálták 
magukat a svédasztalon. A nap sikeréhez nagyban 
hozzájárult Kovács Zsuzsa és férje a Kokas tanya 
tulajdonosai, valamint Sógorka Miklós Polgármester 
úr, aki a gyors helyszínváltoztatás miatt azonnal 
segítségünkre volt a Kultúrház berendezésében, s nem 
utolsó sorban azok, akiknek keze munkájának 
köszönhetıen kerültek helyére az asztalok és székek. 
Ezúton is nagyon köszönöm mindannyiuk 
közremőködését, s az idıseinkért tett szolgálatukat! 
Reményeink szerint, az elkövetkezendı hetek is 
hasonló jókat, szép napokat, tartalmas idıtöltést 
tartogatnak idıseink számára. (Már dolgozunk is 
rajta!) Addig is kívánunk mindenkinek jó egészséget, 
esımentes gyönyörő nyár meleget. Szeretettel 
üdvözöl minden kedves Olvasót:  

Bakos Ildikó klubvezetı

 
 

 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
"Minden anya gazdag, ha gyermekét szeretheti. Szegény anyák nem léteznek, és nincsenek csúnyák vagy 
öregek sem. Az ı szeretetük a legnagyobb boldogság. És amikor a legszomorúbbak, semmi másra nincs 
szükségük, csak egy csókot kapni vagy adni, és minden könnycseppjük csillaggá változik." 

 
 Óvodásaink a hagyományokhoz híven május elsı vasárnapján az édesanyákat köszöntötték nagy 
szeretettel. A mővelıdési házban megtartott ünnepségen szem nem maradt könny nélkül, mikor a 
gyermekek tiszta szívvel, ıszintén szavalták a verseket, melyekkel az édesanyáknak, nagymamáknak 
köszönték meg jóságukat. 
 
„ A gyermekeknek biztonságra, védelemre ,szeretetre és megbecsülésre van szükségük. Arra, hogy 
engedjük ıket létezni és gyönyörködjünk abban, ahogy személyiségük kibontakozik. Aki jót akar tenni 
valaki mással, apró részletekben kell tennie.” 

 
A gyermeknap, egy a világ számtalan országában megtartott ünnepnap, mely a játék, móka és kacagás 
napja. A tavalyihoz hasonlóan idén is a Kokas tanya adott otthont az óvoda gyermeknapi 
rendezvényének. A gyerekeket nagy örömükre Feri bácsi vitte lovaskocsin a helyszínre, ahol hamar 
kezdetét vette a délutánig tartó szórakozás. Különféle játékokkal, sátorral, ugrálóvárral, arcfestéssel, 
nyuszi-simogatóval lehetett múlatni az idıt. A nap meglepetése egy bohóc volt, aki minden gyermeket 
egy hajtogatott kutyus-lufival lepett meg. Mősora nagy sikert aratott a gyermekek és felnıttek körében 
egyaránt. A finom ebédet Kovácsné Zsuzsa néni és a szülık közösen készítették, paprikás krumpli és 
palacsinta töltötte meg az éhes pocakokat.  A gyereknap alkalmából miden ovis ajándékot kapott. Úgy 
vélem a remek nap nem jöhetett volna létre az óvónık, és a szülık szoros együtt mőködése nélkül, 
valamint támogatóink (Kovács család, Takács Ferenc, ÁFÉSZ, Klemm Mariann, Géringer család, 
Szántó Zoltán és az óvodai SZMK) segítsége nélkül. Ezúton is köszönjük nekik! 
 

Szántó Renáta  
 



 
„Óvó néni várt énreám, mikor ide érkeztem. Búcsúzkodni tıle nehéz, bizony nem megy oly könnyen! 
Mikor sírtam ki volt velem? Ki törölte könnyes szemem? Ki tanított szépre, jóra, mintha édesanyám 
volna? Nem várt érte köszönetet, egész szívét adta nekem! Elfeledni nem is tudom, hiszen én is szeretem, 
rá gondolok, késıbb sokszor, míg a táskát cipelem! Tudom vége a játéknak, már a komoly munka vár, de 
ha néha elfáradok, két karja majd visszavár.”  
 Búcsúztak az óvodától május végén a nagycsoportosok. Az évzáróval egybekötött ballagáson Hegedüs 
Elıd, Borszuk Fanni, Mireider Rebeka, Banai Szimonetta, Nyári László, Nyári Alex, Haraszt Ferenc, 
Somogyi Szabolcs, Pék Csaba, Kiss Balázs, Benis Máté, Farkas Balázs köszönt el a társaiktól, 
nevelıiktıl és az óvoda falitól. İk szeptembertıl már az iskola padjaiban ismerkednek a betők, számok 
világával. 

FELÚJÍTJÁK AZ ÓVODA ÉPÜLETÉT 
Egy település hosszú távú fejlıdésének alapja a lakosságmegtartó erıben rejlik. Ha megfelelı 
életminıséget tud a falu biztosítani fiatalnak, s idısnek egyaránt, akkor elérhetı a lélekszám megtartása, 
jobb esetben növekedése is. Súron tavaly decemberben került sor a teljes egészében felújított 
iskolaépület átadására, mellyel megvalósult az a cél, hogy gyermekeink kultúrált, XXI. századi 
körülmények között tanulhassanak.  Fél év elteltével újabb közintézmény – az óvoda renoválása 
kezdıdött meg, s így falunk apróságai az új „ovisévet” már egy megszépült környezetben kezdhetik.  
Az óvoda felújítására 11,5 millió forintos beruházást jelent, melyhez az Önkormányzati és 
Területfejlesztési Minisztérium pályázatán nyertünk el 9, 5 millió Ft-ot, amelyet önkormányzatunk saját 
költségvetésébıl további 2 millió Ft önerıvel egészített ki. A felújítás keretében megvalósult a 
létesítmény külsı hıszigetelése, színezése, új ajtókat, ablakokat kapott az épület. A régi palatetı helyett 
Tondach cserépborítás került a tetıre. A közbeszerzési eljáráson nyertes Véptech Kft a felújítási 
munkálatokkal határidıre, 2010. június 25.-re végzett. A beruházás nem csak esztétikailag, hanem 
fenntarthatósági szempontból is jelentıs. Bízunk benne, hogy a felújítás eredményét a főtésszámlán is 
jelentısen érezni fogjuk. Ahogy az egy felújításnál lenni szokott, újabb és újabb ötletek és feladatok 
jönnek elı. Ugyan a tervekben csak a külsı felújítás szerepelt, de nem tudtunk megállni. Az elkövetkezı 
napokban megkezdıdik a csoportszobák felújítása is. Laminált padlóburkolat kerül az elöregedett, 
hézagos parketta helyére, s folynak a tárgyalások, gazdaságos és praktikus falburkolás kivitelezésérıl is. 
A kívül-belül megújult épület udvara sem marad ki a munkálatok sorából. Az épület környezetének 
rendezését, a csapadékvíz elvezetést, és az udvari játékok kihelyezését az önkormányzat közhasznú 
dolgozói végzik, a parkosításnál –amennyiben az idı engedi, és megvalósítható lesz még az idei év 
folyamán - a szülık veszik ki részüket. Szeptemberre már állni fog az új játszóház, melyben csúszda, 
hinta, homokozó, mászóka várja a lurkók rohamát. A játszóházat az AFL cég pályázatán nyert pénzbıl 
vásárolta az óvoda, és ezúton is köszönjük a dolgozóknak, hogy aláírásukkal hozzájárultak az összeg 
elnyeréséhez. S még egy dolog, mely a megújult óvodához kapcsolódik- nevet kapott az intézmény. A 
névnek hatalma van, egyedivé tesz. Már a súri óvoda sem csak „az óvoda”, hisz a bejárat felett büszkén 
díszeleg a név, melytıl az épület ragyogást kap: Szivárvány Óvoda 

 



 

ERDEI ISKOLÁBAN JÁRTAK A 6. OSZTÁLYOSOK 
A TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0032 pályázat keretében lehetıség nyílt igénybe venni egy újfajta 
tanulásszervezési eljárást az iskolában, melynek 
keretében 20 gyermek erdei iskolában töltött egy 
hetet az İrség szívében, az İrségi Nemzeti Park 
területén található İriszentpéteren. A diákok 
gyalogosan, kerékpáron, tettek hatalmas 
kirándulásokat a tanösvényeken, melynek során 
megismerhették a nemzeti parkra jellemzı 
növényeket, a tavak, folyók élıvilágát. 
Meglátogatták a jáki templomot, a veleméri Árpád 
kori templomot, jártak a téglaégetınél, a 
Pityerszeri Falumúzeumban is. Különbözı 
játszóházi lehetıségekkel várták a tanulókat, 
kipróbálhatták a mézeskalács-sütést, agyagozást. 
A színes programok nagy hatással voltak a 
gyerekekre, sok eddig tanult dolog vált számukra 
kézzelfoghatóvá.  

GYERMEKNAP AZ ISKOLÁBAN 
Az egész éves tanulás, dolgozatírások, kötelezı 
olvasmányok világából kilépve, május végén egy 
felszabadult gyermeknapon érezhették a gyerekek a 
tanév végének közeledtét. Az akadályverseny 
állomásain ügyességi-szellemi feladatok várták a 
csapatokat. A túráról visszaérkezve az iskolában 
minden gyermek tízórait kapott, majd folytatódtak a 
programok. A tantermekben kézmőves-
foglalkozások, üvegfestés, gyertyaöntés várták a 
tanulókat, az iskola udvarán légpuska lövészet, 
íjászat közül lehetett választani. A nap folyamán, a 
kézilabdapályán mobil KRESZ park üzemelt, egy 
közlekedési teszt kitöltése után a nagyobbak 
kerékpárral, a kisebbek, pedig elektromos motorral 
járhatták be a közlekedési táblákkal, vasúti átjáróval, 

gyalogos átkelıvel tarkított pályát. Délután Csima Pongrác bemutatója nyitotta meg az Arany-Kupa 
elnevezéső focitornát, melyet –elvárásoknak megfelelıen- a súri iskola csapata nyert meg.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ág Márk - KVTKIKI Bánki Donát Szakképzı Iskola, Kisbér 
Bakács Dávid - KVTKIKI Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola, Kisbér            
Baranyi Attila - FMÖ Perczel Mór Szakképzı Iskolája és Kollégiuma, Mór 
Bácsi Mirella – Zsigmondi Vilmos Gimnázium és Informatikai Szakközépiskola, Dorog 
Borszuk Bianka - KVTKIKI Bánki Donát Szakképzı Iskola, Kisbér 
Hárer Orsolya - KVTKIKI Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola, Kisbér 
Kádi Zoltán - FMÖ Perczel Mór Szakképzı Iskolája és Kollégiuma, Mór 
Klupács Kitti - Pálffy Miklós Kereskedelmi Szakképzı Iskola, Gyır 
Kopócs Mónika - KVTKIKI Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola, Kisbér 
Kuglics Dániel - KVTKIKI Bánki Donát Szakképzı Iskola, Kisbér 
Link Eszter - Kossuth Lajos Közgazdasági és Humán Szakközépiskola, Tatabánya 
Molnár Réka – Péterfy Sándor Evangélikus Oktatási Központ Gimn.és Ált.Iskola, Gyır  
Nyemcsek Vivien - FMÖ Perczel Mór Szakképzı Iskolája és Kollégiuma, Mór 
Papp Evelin - Vetési Albert Gimnázium, Veszprém 
Polovitzer Ramóna - KVTKIKI Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola, Kisbér 
Schneider Éva - KVTKIKI Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola, Kisbér 
Schneider István - KVTKIKI Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola, Kisbér 
Videnszky Dániel - KVTKIKI Bánki Donár Szakképzı Iskola, Kisbér 
Zsédely Nikoletta - KVTKIKI Bánki Donát Szakképzı Iskola, Kisbér 
Slivenszky Dávid – KVTKIKI Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola, Kisbér 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KÖNYVRENDELÉS 
 

MÁR MOST GONDOLJON A 
KÖVETKEZİ TANÉVRE! 

KÖTELEZİ OLVASMÁNYOK, 
OLVASMÁNYNAPLÓK  

AKCIÓS ÁRON 
MEGRENDELHETİK A 

TELEHÁZBAN! 
SZÜNIDEI GYAKORLÓK, 

FELADATGYŐJTEMÉNYEK, 
ISMERETTERJESZTİ KÖNYVEK 

NAGY VÁLASZTÉKBAN 
KAPHATÓK! 

MŰHOLDAS TV ELŐFIZETŐ, DE 

SZERETNÉ A  FALU TV 

ADÁSAIT NÉZNI? 
ÚJ LEHETŐSÉG!!! 

HAVI 550.- FT-OS ÁRON  
MŰHOLDAS TV ELŐFIZETÉSE  
MELLÉ IS MEGRENDELHETŐ  

A HELYI KÁBELTÉVÉ ÜZEMELTETŐ  
SZOCIÁLIS CSOMAGJA, MELY 

BIZTOSÍTJA A HELYI ADÁS VÉTELÉT! 
A szociális csomag mindenki számára 

elérhető, a helyi adás mellett a 

MTV1, MTV2, Duna1, Duna 2 és a Nóta 

TV adásainak vételére nyújt 

lehetőséget. 

Bővebb felvilágosítás:  

Varga István üzemeltető. Telefon: 

06-34/375-034 vagy 06-30/267-6409 

KERTMOZI – MAGYAR FILMVÍGJÁTÉKOK VETÍTÉSE 
Vágyik egy, pokrócba burkolózós, mégis romantikus esti kertmozizásra?  

Fogja meg párja, gyermekei kezét és irány a KOKAS - TANYA! 

JÚLIUS 22-ÉN ESTE 20:00 PAPÍRKUTYÁK 
(Szereplők: Gesztesi Károly, Káloy Molnár Péter, Pikali Gerda) 

JÚLIUS 29-ÉN ESTE 20:00 SZUPERBOJZ 
(Szereplők: Bajor Imre, Rudolf Péter, Geszesi Károly) 

BELÉPÉS INGYENES!!! 

LÉGVÁR BÉRLÉS! 
TEGYE HANGULATOSSÁ A NYARAT 

GYERMEKE SZÁMÁRA! 
BÉRLETI DÍJ: 

     4.000/FT /NAP  
SÚRI LAKOSOKNAK ,  
   5.000FT /NAP 
   VIDÉKIEKNEK 

ÉRDEKLİDNI: 
ÓVODA SZMK: 
06/20 5756223 

GALLÉROS PIQUE 
PÓLÓ 

ZSEBÉN HÍMZETT 
SÚR CÍMERREL 

MINDEN SZÍNBEN ÉS 

MÉRETBEN 

RENDELHETİ 

FEHÉR PÓLÓ: 4. 050.- FT 

SZÍNES PÓLÓ: 4. 280.- FT  
RENDELÉSÉT KÉRJÜK, 

JELEZZE A TELEHÁZBA 



 
 
Az idei év májusa bıvelkedett eseményekben 
településünkön. A már hagyományossá vált 
májusfaállítás új színnel gazdagodott. Siheder fiúk 
az éjszaka leple alatt nyírfácskákat kötöztek a 
kiválasztott lányok kerítésére, melyek egy hónapon 
keresztül jelezték, hogy a házban fiatal lányzó lakik. 
A falu májusfája a Szabadság téren köszöntötte az 
átutazókat. A hatalmas fenyı, szokásokhoz híven 
traktorral érkezett a térre, ahol már várta a mélyre 
kiásott gödör. Erıs férfikezek húzták fel, temették 
be, s hogy mennyire jó munkát végeztek, mi sem 
bizonyítja jobban, minthogy a május szeszélyes 
idıjárása sem tett kárt benne, s a hónap végén így 
egy jó hangulatú „májusfadöntésre” győlhettünk 
össze. A nehéz munkával felállított fa pillanatok 
alatt kidılt, de a jó hangulatú beszélgetés estig 
tartott. Május a szerelem, a gyöngyvirág hónapja. 
Május elseje világünnep is, hisz 1890 óta ez nap a 
munka ünnepe, melyet világszerte pihenéssel 
köszöntenek. Így volt ez nálunk is. A sportpályán 
megtartott majálison virsli és sör mellett pihent a 
falu lakossága. A rendezık retro-majális keretében 
idézték vissza a 60-80-as évek hangulatát. A 
nagysátorban kiállítást láthattak az érdeklıdık, ahol 
jól megfértek egymás mellett a 70-es évek beli 
nappali díszei, az úttörıélet relikviái, 
gyermekjátékok, kártyanaptárak, „mőszaki cikkek”. 
Az idısebb nemzedék újra találkozhatott 
gyermekkora mesekönyveivel, csokis papírjaival, 
mőködıképes tv, rádió s még egy C64-es 
számítógép is elıkerült a szekrények mélyérıl. 
Játékos vetélkedıkön, Rubik kocka kirakásban, 
limbós ügyességi versenyen buzdíthattuk 
ismerıseinket, a gyerekek aszfalt rajzversenyen, és 
népies ügyességi játékokban próbálhatták ki 
magukat. Rögtönzött divatbemutatón villantak fel a 
60-80-as évek divatját bemutató ruhák: pöttyös 
szoknya, dzsörzé-ruha, gyöngysor, napszemüveg. 
Az estét stílszerően video-disco zárta, ahol a jól 
ismert melódiákat együtt énekelte öreg s fiatal. (Sz.Zs)  



 

 
FALUNAP EGY KICSIT MÁSKÉPP… 
 
Mozgalmas volt a június 19-i hétvége, hiszen 
falunapra készült Súr községünk. Az idei évben 
IX. alkalommal került megrendezésre a súri 
Falunap. A korábbi évek hagyományaitól 
eltérıen új helyszínen, nem a hagyományos 
programokkal zajlott rendezvényünk. Ezúton az 
idıjárás is kegyeibe fogadott, mely az utóbbi 
években nem igazán volt kegyes hozzánk. Habár 
a készülıdés így sem volt felhıtlen, a 
rendezvényt megelızı napokban az esızések 
nehezítették a készülıdést, de az elszántság, a 
tenni akarás felülmúlta az akadályokat. 
„Nincsenek véletlenek” így mondják az idısek, 
és ez így is van. A mi esetünkben Takács Feri 
bácsival találkozva mesélte, hogy valamikor, 
alkalom adtán, szívesen eljönnének a környékbeli 
lovasok, fogatosok a mi településünkre is, 
lovasjátékok, versenyek bemutatására. Az ötlet 
nagyon jókor jött, csak a helyszín nem volt 
egyértelmő. Lehetıségeket körbejárva Váli 
József úr segített problémánk megoldásán, így a 
T. Sz. területén, régi nevén a „teknıben” kaptunk 
helyet rendezvényünk megtartására. Délelıtt 
kezdıdtek a lovas programok, hátaslovas, 
gazdafogat és hintó hajtó fogat versenyek, mely 
este 6-ig tartott. Versenyzık érkeztek Mórról, 
Cseténybıl, Balinkáról, Bodajkról, 
Bakonycsernyérıl, Kisbérrıl és Súrról. A 
díjugrató versenyben szép hazai siker született, a 
súri Varga Szilvia lett az elsı helyezett, ráadásul 
hibapont nélkül teljesítette a pályát. A versenyek 
után kezdıdtek a színpadi mősorok. A 
Morfoonder zenekar Kisbérrıl egy kicsit 
pörkısebb zenével szórakozatta a közönséget, 
majd a súri hipp-hopp táncosok bemutatójára 
került sor. A helyi néptáncosok táncoltak, majd a  

 
„Viva la musica” Kisbérrıl, Zámbó Laura 
vezetésével adtak el könnyőzenei mőfajokat, 
végül a Viking zenekar húzta a talpalávalót. 
„Régi idık szép emlékei” címmel volt látható a 
régmúlt idık feledésbe merült képei. 
Nyugdíjasok kézmőves munkáiból 
vásárolhattunk, az óvodások zsákba macskáiból 
válogathattak az oda látogatók.  Volt „dodgem”, 
édességes-játékos sátor, hot-dog, kürtıs kalács, 
pattogatott kukorica és minden mi szem szájnak 
ingere. A „teknı” bálozó közönség éjjel 2-ig 
ırizte ébren álmát, csak néhány ráadás szám után 
hagyta abba a táncot. Örülünk, hogy ilyen jól 
érezték magukat, s reméljük, hogy ezt sokan 
elmondhatják, akik ott voltak ezen a napon. 
Szereztünk egy szép napot, amit az oda látogatók 
barátaikkal, ismerıseikkel jó hangulatban, 
kellemes idıben, eszegetve-iszogatva, nevetve 
tölthettek el, kiszabadulva a mindennapok 
fárasztó, rohanó, sokszor könyörtelen világából. 
Nekünk szervezıknek ez volt a célunk, s ha ezt 
elértük, még ha csak néhány embernél is, akkor 
megérte a sok-sok munkát. S hogy valóban 
kizökkentsünk mindenkit a hétköznapok 
egyhangúságából még a fızés gondjaitól is 
megszabadítottuk, azokat, aki hagyták magukat. 
Kolbászos bableves várta a szereplıket, 
fellépıket, és szervezıket. 
Köszönjük a munkáját azoknak, akik akár az 
elıkészületben, akár a lebonyolításban részt 
vettek. Köszönetet mondunk a polgárıröknek, 
akik figyeltek a rendre, köszönjük a helyi 
lakósok részvételét és az egész napos részvételt. 
Köszönjük támogatóinknak, akik lehetıvé tették, 
hogy a IX. falunapon is ennyi ember jól érezze 
magát. 

Pavlitzkyné Miklós Enikı
 



 

 
 

 
 

 

FELHÍVÁS ! 
Tájékoztatjuk községünk lakosságát, hogy a kisbéri szakrendelő 
rendeléseit előzetes bejelentkezés alapján lehet igénybe venni. 

Az alábbi telefonszámokon történhet a bejelentkezés: 
34/ 352-338 

552-600/116-os mellék 
 

Magán –és Önkéntes 
NYUGDÍJPÉNZTÁRI 

TANÁCSADÁS 
• Mennyi lehet a nyugdíjam? 
• Hogy lehetne több pénz a számlámon? 
• Biztonságban van a pénzem? 
• Jó nyugdíjpénztárban vagyok? 

NYUGDÍJPÉNZTÁRI 
KEDVEZMÉNYEK 

• Van lakása és felújítaná? 
• Nincs lakása? 
• Van lakáshitele? 
• Segítené gyermeke lakáscéljait?  
VISSZA NEM TÉRÍTENDİ 
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK! 

Kérdéseire választ kaphat:  
2010. július 16-án pénteken 

13:00-17:30 között a Teleházban 
 

Szabó  Sándor megnyitotta 
vállalkozását, amely a következı 

szolgáltatásokat tartalmazza. 
Villanyszerelés 

Számítógép javítás 
Webáruház : www.suncz.atw.hu 

Cím : Deák F. u. 7. 
Telefon : 30/680-4877 

E-mail : systemerror@citromail.hu 
BÉRFŐRÉSZELÉST VÁLLALOK 

Telken rossz helyre nıtt fák : 
- nyesése, 
- vágása 

Erdırészek :  - tisztítása, vágása, 
ritkítása, felgallyazása 
Tőzifa : - Tőzre készre vágása,  

 
Nyári László 

06 30/216-8344 
 

 

                   ANYAKÖNYVI HÍREK 
 
Házasságkötés: Pék Erzsébet és Nyilas Gyula 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------                      
Születések: Pék Gyızı és Zsemberi Mónika gyermeke: Pék Bianka 
  Horváth Krisztián és Truszek Zita gyermeke: Horváth Alex 
  Benis Csaba és Farkas Zsuzsanna gyermeke: Benis Doroti  
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Halálesetek: Beke József 
   Csillag Árpád 
                     Benis Viktor 



 

BAJNOKCSAPATOT 
ÜNNEPELTÜNK! 

 
A 2009-2010-es Bakonyalja Kupa bajnokság élén - a 
tavalyihoz hasonlóan - Súr I. csapata végzett. Június 19-
én már örömmérkızést játszott cvsapatunk, hisz bajnoki 

gyızelmük már biztos volt. Ezzel a gólzáporos mérkızéssel köszönték meg szurkolóiknak a biztatást, és 
támogatóiknak, segítıiknek, hogy anyagilag és erkölcsileg is segítették ıket a sikerhez vezetı úton. 
24 mérkızésbıl 19 gyızelemmel, 131 rúgott góllal és zárta az idényt csapatunk. A Bakonyalja Kupa 
Labdarúgó Bajnokság 2010/2011. szezonban ismételten kiírásra kerül, a szervezık reménye szerint 
bıvülı csapatlétszámmal. Csép község már jelezte részvételét az újonnan induló bajnokságban, illetve a 
KEMLSZ által szervezett megyei III. labdarúgó bajnokság déli csoportjából várják azon csapatok 
jelentkezését, amelyek nem tudnak megfelelni a KEMLSZ versenykiírásának, illetve gazdálkodásuk 
nem leszi lehetıvé az MLSZ bajnokságban történı részvételt. 
Bízunk benne labdarugó csapatunknak újra lehetısége lesz nevezni, s jövı nyáron megint együtt 
ünnepelhetik szurkolóikkal az eredményüket. 

 Hajrá Súr! 

 

VERSENYBEN A LÓERŐK 
 
A hagyományos húsvéti rallyversenyt követıen, májusban már mindenki egy új verseny után 
érdeklıdött. Így hát június 26-án újra felbıghettek a motorok a „malom-hegyen”. A környéken már 
népszerővé vált súri versenyekre nemcsak a szomszédos Bakonycsernyérıl, de Zircrıl, 
Bakonyszombathelyrıl és Kisbérrıl is érkeztek nevezık. A verseny „hivatalos” részét követıen házi-
mocsárjárásra is sor került. Az idıjárásnak köszönhetıen ugyanis a pálya egy része sáros dagonyává 
változott, ahol nagy technikai tudásra volt szüksége a sofırnek, aki megpróbált átjutni rajta. Ha nem 
sikerült, akkor jól jött a traktoros segítség. A versenyt követıen senki sem sietett haza, estig tartó 
beszélgetés vette kezdetét, ahol már a következı megmérettetés szervezése is megkezdıdött, mely 
elıreláthatólag augusztus közepén Hántán kerül megrendezésre.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
A rejtvény megfejtését július 31.-ig kérjük a teleházba eljuttatni. A sorsolással kiválasztott szerencsés 
nyertes könyvjutalomban részesül. Míg a szülık, nagyik rejtvényt fejtenek, a gyermekeknek ajánljuk 
színezınket. Jó pihenést!  
 
 
 

SÚRI TROMBITÁS: Készült számítógépen a Teleházban 
Szerkesztette: Szluka Zsuzsanna, Pavlitzkyné Miklós Enikő 

Készült :100 példányban 


