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Dsida Jenő Ősz című versével köszöntjük újságunk olvasóit, hisz bár az időjárás tréfái miatt, néha nem 
is igazán tudjuk, hogy éppen melyik évszakban járunk, de a reggelente iskolába, óvodába iparkodó 
gyerekek láttán tudatosul bennünk az idő múlása… 
Tudjuk, a számvetés ideje az évvége, de az önkormányzati választások miatt egy kicsit ez a szeptemberi 
időszak is az összegzések idejévé vált. Érdekes beszélgetésnek voltam részese, mikor egy oktatáson 
megkérdezték tőlem honnan érkeztem. Mikor elhangzott, hogy „SÚR”, beszélgető partnerem 
összecsapta a kezét, és azt mondta: De jó neked, ott annyi minden történik! Megvallom jól esett. A 
majdnem kész Súri Trombitást lapozgatva láttam mennyi minden történt nálunk az elmúlt hónapok 
alatt, s mi minden vár még ránk az elkövetkezendő időszakban. Akár a felújításokat nézve, mellyel 
elértük, hogy Súr közintézményei nagymértékben megújultak, akár a kulturális – szórakoztató 
programokat tekintve, melyek minden korosztály számára próbálnak kikapcsolódási lehetőséget 
nyújtani. De látom azt is, hogy mennyi munkát, energiát kell belefektetni ezekbe a programokba. Az 
egyesületek, teleház, Gondozási Központ, SzMK, óvoda, iskola dolgozói, önkormányzat tagjai dolgoznak 
azon, hogy a hétköznapok taposómalmából kilépve egy kicsit elfeledkezzünk a gondokról, szórakozzunk, 
kikapcsolódjunk. Használjuk ki ezeket lehetőségeket, higgyék el a  munka megvár mindenkit! S hogy 
a döntés könnyebb legyen a szokásos „tartalom” helyett álljon itt egy kis ízelítő településünk 
októberi programjaiból.  
Kívánunk mindenkinek kellemes őszi napokat, indián nyarat…                                    A szerkesztőség 

 

OKTÓBERI PROGRAMELŐZETESÜNK: 
• Október 3. (vasárnap) Önkormányzati választások 
• Október 10. (vasárnap) Idősek napja Helyszín: helyi kultúrház (szervező: Vöröskereszt)  
• Október 15. (esőnap: 22.)(péntek) Őszi barkácsnap a játszótéren 
• Október 16. (szombat) XIII. Súri Amatőr Rally Cross Verseny (Szervező: Rally Club) 
• Október 23.(szombat) Ünnepi megemlékezés a művelődési házban (2. és 7. osztály műsora) 
• Október 30. (szombat)Halloween bál a művelődési házban (Zene: Meteor zenekar) 

 



2010. OKTÓBER 3. – TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATI 
VÁLASZTÁSOK 

 
2010 a választások éve. Az ország is választott, és október 3.-án az önkormányzati választásokra kerül 
sor, melynek alkalmával a következő négy év polgármesterét, képviselő jelöltjeit választja meg település 
lakossága. A Súri Trombitás hasábjain lehetőséget nyújtottunk minden polgármesterjelöltnek és 
képviselőjelöltnek illetve a bemutatkozásra. Sógorka Miklós polgármesterjelölt, illetve Guzs Ferenc és 
Szluka Zsuzsanna képviselőjelölt élt a bemutatkozás lehetőségével.  
  

Sógorka Miklós polgármester úr beszámolója 
 
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 
Kedves Súriak! 
 
Négy évvel ezelőtt az önkormányzati választásokat követően, annak eredményét értékelve úgy 
nyilatkoztam, hogy nagy bizalmat kaptam Önöktől. Hiszen az akkori választás előtt nem ismerhették 
képességeimet, egyszerűen a terveim, a településünknek álmodott jövőképem alapján ítéltek meg és 
szavaztak annak bizalmat. Eddigi munkám során végig igyekeztem az akkor ismertetett választási 
program, majd később a képviselő-testület által is elfogadott, akkor már polgármesteri program 
stratégia pontjait megvalósítani.  
Négy év elég hosszú idő, de mégis kevés egy települési stratégia megvalósítására. A mostani, 2010. 
október 3-i önkormányzati választás előtt már nem az ismert jövőképet, fejlesztési terveimet kell 
elmondanom, ismételnem, hiszen azt már ismerik (megtalálható településünk honlapján a 
településfejlesztés/polgármesteri program menüpontban). Most már igaz rám is a mondás, hogy egy 
polgármestert nem elsősorban a következő négy évre vonatkozó ígéretei minősítenek, hanem az, amit az 
elmúlt négy esztendőben teljesített.  
A választásra készülve ennek megfelelően számba vettem az elmúlt ciklus során a településünkön 
megvalósult legfontosabb beruházásokat, amelyeket az alábbi táblázatban foglalok össze:                      
  

Beruházás megnevezése Beruházás rövid ismertetése 
Beruházás 
értéke 

összesen (Ft) 

Elnyert 
támogatás     

(Ft) 

Rendezvény színpad kialakítása 

Települési rendezvények alkalmával látható 
6x7 méter alapterülető, ponyvával fedett 
színpad, illetve a rendezvények 
villamosenergia ellátásához szükséges 
áramszekrény kialakítása, aljzatok, 
vezetékek beszerzése 

500 000 0 

Óvoda folyosó és vizesblokk 
felújítása 

vizesblokkok vízvezeték cseréje, 
járólapozás, csempézés, festés, folyosó 
járólapozás, festés 

3 137 000 2 196 000 

Mőfüves sportpálya kialakítása 

Általános iskola udvarán 20x40 méteres 
mőfüves labdarúgó pálya került kialakításra. 
Köszönet a beruházás során végzett 
társadalmi munkáért. 

10 000 000 4 000 000 

Iskola épületének teljes körő 
felújítás 

Iskola épületének villamoshálózat, 
vízhálózat cseréje, számítógépes hálózat 
kialakítása, az épület összes tantermének 
felújítása, összes nyílászáró cseréje, külsı 
hıszigetelés, padlásfödém hıszigetelés, 
udvar térkövezés, az épület akadály- 
mentesítése, parkoló kialakítás az iskola 
szomszédságában 

69 000 000 44 500 000 

Polgármesteri Hivatal 
nyílászáróinak cseréje 

Az épület elrohadt fa nyílászáróinak 
cseréje. A beruházás során érezhetı 
energia-megtakarítást értünk el. 

800 000 800 000 

Sportmez vásárlás 
Egy garnitúra sportfelszerelés (Trikó, 
nadrág, sportszár) a labdarúgó csapat 
részére 

90 000 90 000 



Árpád utcai támfal megerısítés 

Az Árpád utcában megdılt, 
balesetveszélyessé vált támfal 
megerısítése és a támfal tövében 
csapadékvíz elvezetı folyóka került 
kialakításra 

4 682 778 4 682 778 

Polgármesteri Hivatal elıtt parkolók 
kialakítás 

Polgármesteri Hivatal elıtti nyílt 
csapadékvíz elvezetı árok került lefedésre, 
és a település központjában 10 autó 
parkolására alkalmas térkövezett parkoló 
került kialakításra 

1 200 000 700 000 

Rácsos víznyelık kialakítása 

Honvéd utcában, Petıfi utcában, Damjanich 
utcában, Rákóczi utcában, Evangélikus 
Parókia elıtt a csapadékvíz elnyelésére, 
elvezetésére alkalmas rácsos víznyelık 
kerültek kialakításra, csapadékvíz elvezetı 
árokszakaszok kiépítésre 

300 000 0 

Pipitér-játszótér kialakítása 

Teljes egészében a helyi lakosság 
összefogása során, társadalmi munkában 
került kialakításra a játszótér. Köszönet a 
játékok készítıinek, a támogatóknak és 
Szluka Zsuzsának a beruházás 
megszervezéséért 

1 500 000 0 

Fogorvosi rendelı eszközellátottság 
javítása 

Dr. Dobos Adél vállalkozó fogorvos praxis 
visszaadását követıen a fogorvosi rendelı 
eszközellátottságának javítása vált 
szükségessé a rendelés zavartalan 
ellátásának biztosítása céljából (komplett 
számítógép és nyomtató vásárlása, illetve 
fogászati eszközök kerültek beszerzésre) 

1 500 000 0 

Óvoda és étkezı külsı felújítása 

Az épület külsı hıszigetelése, padlásfödém 
hıszigetelése, nyílászárók cseréje, külsı 
színezés, lábazat hıszigetelés, cserép 
fedés 

11 924 645 9 550 000 

Ravatalozó felújítása 

Az épület bıvítése, fedett-nyitott ravatalozó 
rész kialakítása, közmővek bevezetése, 
mosdók kialakítása, nyílászárók cseréje, 
térkı burkolás, tereprendezés, kegyeleti 
hőtı beszerzése 

21 160 169 15 870 127 

Óvodai csoportszobák felújítása 
Aljzatbeton kiegyenlítés, laminált 
padlóburkolás, FATRA falburkoló anyag 
ragasztás, festés 

1 400 000 0 

Játszóház beszerzése 

Óvoda udvarára szabadtéri játék 
beszerzése. A játszóházban kialakított 
hinta, csúszda, homokozó kombinációjú 
játékot az AFL Hungary támogatásával 
vásároltuk 

500 000 500 000 

Védınıi rendelı felújítása Új világító testek kerültek felszerelésre, a 
váróterem és rendelı festése 

500 000 0 

Evangélikus templom felújítása 

Az UMVP program keretében elnyert 
pályázatot az Evangélikus Egyházközség 
nyújtotta be és nyerte el a támogatást. A 
tervek szerint a templom külsı felújítása és 
a tetı cserépfedése valósult meg. 

17 808 000 17 808 000 

Katolikus templom felújítása 

Településünk egyetlen mőemlék épületének 
külsı- és belsı felújítása valósult meg. A 
templom belsı seccóinak restaurálása, 
lábazati vízszigetelés, homlokzati festés, 
tetı- és toronyfedés cseréje 

96 000 000 81 600 000 

Urasági szılı villamosenergia 
hálózat kiépítése 

Az Urasági szılıben villamosenergia 
hálózat kerül kiépítésre - a kivitelezés 
jelenleg zajlik 

15 000 000 14 600 000 

ÖSSZESEN 257 002 592 196 896 905 

 



Benyújtott, de elutasított pályázataink 
 
Sajnos voltak sikertelen pályázataink is, amelyek forráshiány miatt kerültek elutasításra. Ezeket is meg 
kívánom említeni, hiszen minden egyes pályázat, annak összeállítása és a tervek elkészítése komoly 
értéket képvisel, még ha támogatásban nem is részesült. Szeretném kiemelni, hogy az eredménytelen 
pályázatok során elvégzett munka nem hiábavaló, hiszen jogerős építési engedélyekkel és átgondolt 
fejlesztési javaslatokkal rendelkezünk egy újabb pályázat elkészítéséhez. Feladatunk, hogy ezeket az 
elképzeléseket is a pályázati lehetőségek tükrében megvalósítsuk. 
 

Akai utca - győjtıút - felújítása 
A településszerkezeti tervünk módosításra került a pályázati kiírásnak 
megfelelıen, tervdokumentációval rendelkezünk. Egy esetleges pályázati 
kiírás során a pályázat benyújtható. A beruházás tervezett összértéke 50 M Ft 

Mővelıdési ház felújítása 

Az épület teljes körő felújítására, hıszigetelésére adtuk be pályázatukat. 
Pályázatukat befogadták, megfelelınek találták, de a rendelkezésre álló 
források miatt került elutasításra. Engedélyes tervvel és komplett pályázati 
dokumentációval rendelkezünk. A beruházás tervezett összértéke 50 M Ft 

Egészségház kialakítása 

Az Evangélikus Templom mellett található volt napközi átalakításával 
szeretnénk egy egészségházat kialakítani a település központjában, amelynek 
fenntartása is gazdaságosabb a jelenlegi épületeknél. A pályázati anyagunkat 
forráshiány miatt utasították el. Tervet készíttettünk, jogerıs építési 
engedéllyel és komplett pályázati dokumentációval rendelkezünk.                                                         
A beruházás tervezett összértéke 60 M Ft 

Faluközpont kialakítása 

A település központjának felújítására ifj. Pék László készített látványtervet, 
amelyet a LEIER Hungaria Kft tervpályázatára adtunk be. Sajnos 
pályázatunkat forráshiány miatt utasították el. Komplett tervvel, látványtervvel 
rendelkezünk. A megvalósítást apránként, önerıbıl és lakossági 
szerepvállalással, társadalmi munkával tervezzük. A beruházás tervezett 
összértéke 3 M Ft 

 
Kedves Súriak! 
 
Igyekszem szem előtt tartani egy Bourgeon nevezetű francia nagy mondását: „Az embernek úgy kell 
élnie, amint gondolkodik, mert különben előbb-utóbb úgy fog gondolkodni, amint él.” 
Az első és talán legfontosabb kiindulási pont a nagy angol közgazdasági szakíró, Adam Smith által leírt 
mondat: „A becsületesség a legjobb politika.”  
Vannak szép álmaink, és vannak terveink, amelyekkel megvalósíthatjuk ezeket a szép álmokat! A 
legfontosabb ezek közül az, amit jelmondatként használhatunk: „Mindenütt jó, de legjobb otthon.” Ne 
csak azért legyen jó itthon, mert minden ideköt minket, hanem azért is, mert a jó és tartalmas élet 
lehetőségei megvannak nálunk. Az a feladatunk – nekünk, a település vezetőinek -, hogy hozzátegyük 
mindazt a település életéhez, amit ma egy önkormányzat hozzátehet. Láthatjuk sokfelé, hogy ez néha 
mennyire kevés. Láthatjuk azt is néhol, hogy ez milyen sok tud lenni. „Aki csinálni akar valamit, 
talál rá eszközt, aki nem akar csinálni semmit, talál rá mentséget.” Ez állítólag egy cseh 
közmondás – nem én találtam ki! És ezt az igazságot szintén igyekszem szem előtt tartani. 
Nem tudjuk, hogy miként változik meg az önkormányzatok által betöltött szerep, milyen lesz a törvényi 
szabályozás, és főként milyen anyagi lehetőségeink lesznek. Egy biztos: nehéz idők jönnek! Ha előre 
akarunk jutni, mindenkire szükségünk van, össze kell dolgoznunk mindenkivel. Össze kell dolgoznunk a 
településen mindenkivel, aki hajlandó együttműködni. Itt is szeretném megköszönni a településünkön 
működő civil szervezetek munkáját, segítőkészségét. 
 
Kedves Súriak! 
 
„Hittel tedd meg az első lépést. Nem kell hozzá látnod az egész lépcsőt, csak az első 
lépcsőfokot” – mondja Martin Luther King. Holnap újra nekikezdünk a munkának. Tesszük a 
dolgunkat, ahogy kell.  
Amikor az íróasztalom mögött ülök, gyakran pillantok Súr térképére, amely velem szemben a falon függ. 
Azt hiszem, már csukott szemmel is fel tudnám rajzolni. Ez a térkép a mi kis saját való világunk határait 
jelzi. De mi nem „gépről szálluk fölébe”, mint Radnóti versében az idegen. Mi itt élünk benne, minden 
utcakövét, minden kerítését, bokrát, füvét ismerjük. Ismerjük és szeretjük. Őrizzük meg ilyen 
kedvesnek, szépnek, barátságosnak. Gondoskodjunk róla együtt! Kérem támogassanak közös terveink 
megvalósításában! 

Sógorka Miklós 
 
 



Guzs Ferenc független képviselőjelölt, alpolgármester tájékoztatója
 

 Tisztelt Súriak, tisztelt Választópolgárok! 
 

 
Guzs Ferenc független képviselő és alpolgármesterként igyekeztem a település fejlődése érdekében 
végezni a munkámat. Választásom után örömömre szolgált, hogy a Polgármester Úr megtisztelt azzal, 
hogy felkért és a tisztelt Képviselő-testület elfogadta javaslatát e tisztség betöltésére. 
Az elmúlt 4 év során az eredeti elképzeléseink többségét sikerült megvalósítani. 
Ezekről és a megvalósítandókról szeretnék beszámolni és a további feladatok megoldásához kérni az 
önök támogatását. 
 
Alábbi munkákat végeztük el: 

- Közmunkásokat igyekeztem az együttműködésre késztetni, így sikerült a hivatal és az ABC előtti 
árok lefedése és a fedett térköves parkoló kialakítása, sokak örömére. 

-  Az iskola műfüves pálya talajmunkáinak koordinálása és annak minőségi megvalósítása. 
- Folyamatosan részt vettünk az iskola felújítási munkálataiban és az az melletti parkoló 

kialakításában. 
- Folyamatos volt a vízelvezető árkok és a közterületek karbantartása és azok szépítése, az iskola 

udvarán a fedett nyári óraadó faépület talaj munkáinak és vasbeton munkáinak elvégzése. 
- A lehetőségek kihasználása mellett folyamatosan részt vettünk a Katolikus templom, a 

ravatalozó és az óvoda felújítási munkálatainál is.  
- A településen elvégeztük több víznyelő akna építését. 
- Közterületi parkok, temetők és környékük gondozása, kaszálása, bozótirtás, kaszálás, 

ároktisztítás, szeméttároló, árkok, utak tisztítása. 
- A közmunkásokkal együtt a települési rendezvények helyszínének berendezése, majd azok 

rendbetétele folyamatos odafigyelést igényelt, amit a tisztelt lakosság elismerése is igazolt. 
  
 
Tisztelt lakosság, választó polgárok! 
 
Az eddig végzett 30 éves munka, amit a település fejlődése érdekében végeztem, úgy érzem sikeres volt, 
és ezután is számítok az önök támogatására a további feladatok megvalósításához. 
 

- Szeretném, és egyben kérem a megválasztandó polgármestert és képviselőket, hogy közösen, 
együttműködve végezzük munkánkat. 

- Fontos feladat az elkezdett és megkezdett beruházások elvégzése: központi egészségház, 
faluközpont és a meglehetősen rossz állapotban lévő közúthálózat felújítása. 

- Nagy szükségét látom továbbra is a közhasznú dolgozók alkalmazásának, fontosnak tartom 
folyamatos munkával való ellátásukat és azok ellenőrzését.  
Általuk ellátandó feladatok: vízelvezető árkok tisztítása, további víznyelőrácsok beépítése, 
temetők és környékük, parkok, közterületek, utak, járdák, sportpálya és környéke, sípálya, 
játszóterek rendben tartása. 

 
 
Tisztelt lakosság, lakótársak! 
 
Nagy tisztelettel megköszönöm, hogy eddigi bizalmukat élvezve a teljesség igénye nélkül felsorolt 
munkákat közreműködésemmel sikerült megvalósítani. 
Amennyiben Önök alkalmasnak tartanak, hogy mint képviselő a falu érdekében tevékenykedjek, úgy 
október 3-án szavazatukkal támogatni szíveskedjenek, és egyben várom támogató és figyelemfelhívó 
javaslataikat. 
 

Tisztelettel:  
Guzs Ferenc 

 
 
 
 
 



 
 
 

Szluka Zsuzsanna független képviselőjelölt bemutatkozása
 
Tisztelt Olvasók, kedves Súriak!  
 
Élve a képviselőjelölteknek adott lehetőséggel szeretnék Önöknek bemutatkozni, gondolataimat 
Önökkel megosztani.  
Szluka Zsuzsanna vagyok, 1969-ben születtem Móron. 1987-ben érettségiztem Székesfehérváron, 
jelenleg a Nyugat Magyarországi Egyetem Apáczai Főiskolai Karán tanulok, művelődésszervezői szakon.  
2004 óta élek Súron, és 2008 szeptembere óta vagyok a teleház dolgozója. Munkám során lehetőségem 
nyílt bekapcsolódni a község életébe, és néhány elképzelésemet sikerült is megvalósítani.  

• Játszótér megálmodása, elkészítése az Önök segítségével 
• A polgárőrség újjászervezése, irányítása 
• Aktívan részt veszek az óvodai SZMK életében (úszásoktatás anyagi lehetőségeinek 

megteremtése, gyermeknapok szervezése, pályázati lehetőségek nyomon követése) 
• Ötletek a település közösségi életének színesítésére (mikulásvonat, kiszebáb-égetés, adventi 

gyertyagyújtás, majális, bálok szervezése),  
• Szervezetek, alapítványok működésének segítése (pályázatok elkészítése, a Súri Rally Club 

weblapjának szerkesztése) 
Közéleti munkámmal tehát eddig is igyekeztem községünket szebbé, élhetőbbé tenni, mely véleményem 
szerint nem minden esetben csak a pénz kérdése. Láttam, hogyan fogott össze a lakosság jelentős része 
a játszótér kialakításánál, és vallom, hogy közösen - a források szűkössége ellenére is- lehet 
eredményeket elérni.  
Az elmúlt években településünk fejlődésnek indult, és ezt a fejlődést véleményem szerint lehet, és kell is 
folytatni. Súron nagyon sok dolgozni és cselekedni akaró ember él, akik segítségével tovább mehetünk 
ezen az úton. 
Munkámból kifolyólag a falu lakosainak jelentős részével személyesen találkozom, elmondják 
problémájukat, véleményüket így kialakult bennem egy kép az Önöket foglalkoztató, megoldásra váró 
feladatokról. Könnyelmű ígérgetésekbe felelőtlenség lenne bocsátkozni , de biztosan mondhatom, hogy 
amennyiben képviselőnek választanak munkámat felelőséggel fogom végezni Önökért, gyermekeinkért 
és a falu jövőjéért. 
 
Meghálálva az Önök bizalmát és támogatását, legjobb tudásommal és tapasztalataimmal szeretnék részt 
venni a képviselő testület munkájában. 
Kérem október 3.-án támogassanak engem is szavazatukkal!  
 
Tisztelettel, 
                                                                                                                                                       Szluka Zsuzsanna 

független képviselőjelölt 
 

 

Választási közlemény 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Választópolgárokat, hogy a 2010. október 3-i helyi önkormányzati 
képviselők és polgármesterek választására a Helyi Választási Bizottság Súr községben az alábbi 
jelölteket vette nyilvántartásba.                                                                                                                                        
Polgármester-jelöltek:                                   Sógorka Miklós  független jelölt                                             
Képviselő jelöltek: 

Benis Györgyné      független jelölt                                                                                 
Benis Veronika       független jelölt 
Guzs Ferenc            független jelölt 
Kéri Gerzson           független jelölt 
Molnár István         független jelölt 
Pék Győző                független jelölt 
Sógorka András      független jelölt 
Szluka Zsuzsanna   független jelölt  
Varga László           független jelölt 



 
 

Pásztort kapott a nyáj – 
újra van lelkésze a súri evangélikusoknak 

 
Régi vágya teljesült augusztus közepén a Súri Evangélikus Gyülekezetnek, ugyanis közel három 

évtized után ismét van saját, helyben lakó lelkipásztoruk. A következő pár sorban az új lelkész 
bemutatkozását olvashatják.  

Nagy Gábornak hívnak és idén augusztus 15-től 
szolgálok Súron lelkészként, mely első szolgálati helyem. Már a 
tavalyi gyakornoki évemet is itt töltöttem, de akkor még a 
legtöbb feladatot a bakonycsernyei gyülekezetben láttam el.  
 1985-ben születtem, a fejér megyei Tordas községből 
származom, mely méretében és hangulatában is nagyon 
hasonlít Súrra. Középiskolába és egyetemre is Budapestre 
jártam. Idén szereztem meg a lelkészi diplomámat, majd 
júliusban lelkésszé szenteltek.  

Amit magamról fontosnak tartok elmondani, hogy 
szeretem Istent és szeretem az embereket. Ez alapján szeretném 
végezni szolgálatomat Önök között: segíteni ott, ahol lehet. 
Beszélgetéssel, meghallgatással, Isten Igéjével és imádsággal. 
Közösséget vállalva örömben és bánatban. Mindezt pedig nem a 
magam, hanem Jézus Krisztus nevében, aki hitünk szerint 
Urunk és Megváltónk.  

„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát 
adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete 
legyen.”  (János evangéliuma 3,16)     

 
Gyülekezetünk híreiből: 
 

- 2010. október 9-én a budapesti Deák téri evangélikus Templomban Országos Evangélizációt 
tartanak. Az alakalom mottója: „Krisztus szabadságra szabadított meg minket” (Galata 5,1). 
Erre az eseményre gyülekezetünk egy kisbuszt indít, melyre szeretettel várjuk a jelentkezőket. 
Bővebb információ a lelkészi hivatalban. 

   
- A lelkészi hivatal új telefonszáma: 06/34 375-251  

 
-  Gyülekezetünk legfrissebb hírei és prédikációk az Interneten:   surevangelikus.blogspot.com  

 
 

 
 

ANYAKÖNYVI ESEMÉNYEK 
                

                Házasságkötés:      Pék Ágnes és Kiri Zsolt 
                         Ács József és Benis Rita 
                       
     Születések:           Nerhaft Balázs és Herman Ibolya gyermeke: Luca 

  Nyári Zoltán és Ág Gyöngyi gyermeke: Dominik 
     
     
 Halálesetek: Benis Győző 

                                                     Takács Lászlóné 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Véget értek óvodánk felújítási munkálatai. Szeptember 4.-én hivatalosan is birtokba vehették a 
kívül – belül megújult ovit a pedagógusok és a gyerekek. 
Mint Sógorka Miklós polgármester úr ünnepi beszédéből megtudtuk az épület külső 
felújítására az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium pályázatán 9. 539. 000,- Ft 
vissza nem térítendő támogatást nyert önkormányzatunk, és 2. 385. 000,- Ft saját erőt 
biztosított. A pályázat keretében megvalósult a lábazat-, oldalfalak és padlásfödém 
hőszigetelése, az épület színezése, az összes ajtó és ablak cseréje, a régi azbesztet tartalmazó 
palafedés elbontásra került, helyére a környezettel harmonizáló cserépfedés került. 
Az önkormányzati saját forrásból 2 csoportszoba és a nevelői iroda lett felújítva. A falakra 
lemosható PVC burkolat, a parketta helyére, pedig laminált padló került. A szülők, családtagok, 
az óvoda dolgozói az utolsó percekig dolgoztak azért, hogy minden elkészüljön a megnyitóra. A 
szombat délután időjárása nem kedvezett az udvari ünnepségnek, ezért az étkezőbe szorultak 
azok a vendégek, kik megtisztelték jelenlétükkel az ünnepséget. Az ünnepi beszédek elhangzása 
után – Czunyiné Dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő, Sógorka Miklós polgármester 
köszöntötte a jelenlévőket-, az ovisok kedveskedtek rögtönzött műsorral a vendégeknek, majd 
körbejárták szüleikkel második otthonukat. Az 
ovisokat vendégül látták, gyermekpezsgő, süti várta a 
lurkókat. Talán ez az első kedves emlék segíti őket 
szülői háztól való elszakadásban, és könnyebb szívvel 
indulnak majd reggelente oviba. A szülőket is terített 
asztal várta, mely mellett jóízű beszélgetésekkel 
múlatták az időt. A program végére még a nap is 
kisütött, gyermekzene szólt az udvaron és az ovisok 
birtokukba vehették az udvaron felállított új 
játszóházat is. Köszönjük a szervezők, (pedagógusok, 
szmk, önkormányzat) munkáját. Az avatót követően 
az érdemi munka is elkezdődött. A folyamatos 
beszoktatások, új pajtások, kihívások várják az ovisokat, hisz mind a közösségbe illeszkedés, 
mind a befogadás más-más hatást vált ki minden gyermekből.  
A 2010-11-es ovis évre 46 óvodást várunk, beszoktatásuk folyamatosan történik.                                                                            
Ebben a tanévben is logopédus és gyógytornász segíti a gyermekek fejlődését, mindkét 
foglalkozáson középsős és nagycsoportos ovisok vesznek részt. A gyerekek megkezdték a 
felkészülést az idei tanév első fellépésére, az október elején tartandó idősek napjára készülnek 
kedves kis műsorral.                  
Bár még csak egy hónapja kezdődött meg az igazi élet a falak között már is öregbítették 
ovisaink településünk hírnevét. Szluka Zsuzsanna ötlete nyomán Hege Krisztina vezetésével 
pályaművet készítettek az Ex Horto kft. által meghirdetett „Mi kis kertünk pályázatra” mellyel 
országos szinten első helyezést értek el. A 60 virággal beültetett falusi udvar elkészítése közel 

két hetes munka volt. Kavicsot gyűjtöttek a gyerekek, 
hátteret festettek, virágot ültettek, és az így elkészült 
alkotás nyerte el a leginkább a 35 nevező közül a zsűri 
tetszését. A megközelítőleg 80 ezer forint értékű                                                                                                                       
nyeremény között volt lombfúvó, viking játéktraktor, 
könyv, virág, és vásárlási utalvány, melyet az óvoda 
udvarának parkosításához használunk fel. A 
versenymű elkészítéséről készült képeket településünk 
honlapjának fotógalériájában lehet megtekinteni, 
www.sur.hu/fotógaléria / . 
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Szeptember 1.-én elkezdődött az 2010-2011-es tanév. Néhány – mindenki számára fontos- információt 
szeretnénk Önökkel megosztani. A tanév utolsó tanítási napja: 2011. június 15. (szerda). 

A szorgalmi idő első féléve 2011. január 14-ig tart. Az iskolák 2011. január 21-ig értesítik a tanulókat, 
kiskorú tanulók esetén a szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről. Tanítási szünetek : 
-őszi szünet: 2010. november 2 - 5. (a szünet előtti utolsó tanítási nap október 29. (péntek), a szünet 
utáni első tanítási nap november 8. hétfő). 
- téli szünet: 2010. december 22. - 2011. január 2. (szünet előtti utolsó tanítási nap 2010. december 21. 
(kedd), a szünet utáni első tanítási nap 2011. január 3. hétfő) 
- tavaszi szünet: 2011. április 21-26. (szünet előtti utolsó tanítási nap április 20. (szerda), a szünet 
utáni első tanítási nap április 27. (szerda). 
Mint minden évben, idén is sor kerül a tanulók tudásának felmérésére országos, illetve iskolai szinten 
is. Az országos mérést az Oktatási Hivatal 2011. május 25-én szervezi meg. Szakértők bevonásával az 
anyanyelvi és a matematikai alapkészségek fejlődésének vizsgálatát végzik a negyedik, a hatodik, és a 
nyolcadik évfolyamon, valamennyi tanulóra kiterjedően.  
Az idei év szeptemberétől életbe lépő változások rögzítik az évfolyamismétlés és a szöveges értékelés 
alkalmazásának feltételeit: a 2010/2011 tanévtől ismét lehetőség lesz második év végén, illetve a további 
évfolyamokon is arra, hogy a nevelőtestület szülői beleegyezés nélkül utasítsa évfolyamismétlésre a 
diákot. A tanuló az első évfolyamon azonban továbbra is csak abban az esetben utasítható 
évfolyamismétlésre, ha a tanulmányi követelményeket az iskolából való igazolt és igazolatlan mulasztás 
miatt nem tudta teljesíteni. A módosított törvény rögzíti, hogy első évfolyamon félévkor és év végén, a 
második évfolyamon félévkor szöveges minősítéssel kell kifejezni, hogy a tanuló kiválóan, jól vagy 
megfelelően teljesített, ezt követő évfolyamokban lehetőség van érdemjeggyel történő értékelésre.  
Iskolánk sok gondot fordít az oktatás mellett, a szabadidős tevékenységek megszervezésére, hogy minél 
több időt tudjanak a diákok eltölteni szervezett keretek között társaikkal, nevelőikkel és hasznosabban, 
igényesebben töltsék el szabadidejüket. Kérjük, akik valamilyen foglalkozásra jelentkeznek, legyenek 
kitartóak, ne tántorítsa el őket egy-egy kudarc, és a szülők is bátorítsák gyermeküket a programokon 
való részvételre, legyen az délutáni szabadidő foglalkozás, szakkör, sportverseny, kirándulás. A 
diákönkormányzatot felügyelő pedagógus segítségével a diákok maguk is megszervezhetik saját 
szabadidejüket. Az iskola lehetőségeihez mérten támogatja az életképes, jó elképzeléseket. Örömünkre 
szolgál, hogy a néptánc oktatása tovább folytatódik a második osztályban, illetve bevezetésre kerül a 
mostani elsősök között is. Természetesen az idősebb korosztálynak is lehetősége van szerdánként 
néptáncórákon részt venni, ezekbe a csoportokba is várunk még jelentkezőket.  
Néhány szó a napközi otthonról: alsó tagozatban lesz napközi, Benisné Rúzsás Tünde tanárnő 
vezetésével, a felső tagozatosok számára a menza biztosított, ami napi 3-szori étkezést jelent.  
Bár még csak egy hónap telt el a tanévből, máris beszámolhatunk kirándulásokról, közös programokról. 
Vállalkozó szellemű diákjaink két napos biciklitúrán vehettek részt, céljuk a cseszneki vár volt. A 
gyerekek Molnár István vezetésével kerékpároztak Csesznekre, sátoroztak egy jót, és másnap kicsit 
fáradtan, de hazáig tekertek újra. Mint minden évben, most is részt vett iskolánk a szeptemberben 
szervezett Táncsics túrán. Egy kisebb kört megtéve megtekintették a csatkai és a szentkúti templomot is. 
Az időjárás nagyszerű volt a reggeli felhők ellenére is. A csapat legfiatalabb tagja a 2. osztályos Nyári 
Krisztián gond nélkül tartotta a lépést a nagyobbakkal. Reméljük évről-évre mindig több gyerek fog 
csatlakozni a túrázó csapathoz. 

(Molnár István és Danka Istvánné írásaiból válogatva) 
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AUGUSZTUSI ESEMÉNYEK 

 
EGYHÁZZENEI TÁBOR… SZÍNHÁZI EST… KERTMOZI…

Immár kilencedik éve került megrendezésre az Egyházzenei Tábor itt Súron, mely idén július 27. -
augusztus 6-ig tartott. Mint mindig most is nagy izgalommal vártuk ezt az eseményt. A tábort a 
tanárok koncertje nyitotta meg. Az igei szolgálatot Kulisek Kálmán végezte. Szerda reggeltől 
megkezdődött a kemény munka. Az időbeosztás nagyon szoros volt, de szórakozásra és kapcsolatok 
építésére is maradt mindig idő. A reggeli ébresztő élőzene volt, melyet trombitatanáraink 
játszottak. A napot közös áhítattal kezdtük, majd reggeli után 8-12 között hangszeres órák 
következtek. A finom ebédet a Sógorka Miklós vendéglője biztosította számunkra. Ebéd után egy 
kis pihenőt tartottunk, majd újra folytatódtak a hangszeres és kamara órák. Egy kis uzsonna,- 
finom péksütemény a Kabala pékségből -, és következtek a kórus és zenekari próbák. A közös 
vacsora előtt mindig volt idő egy kis focira, kosarazásra, különböző csoportjátékokra. Hétvégén 
eltértünk a megszokott programtól. A szombat délelőtt még a tanulásé volt, de délután már 
sportvetélkedők, beszélgetés, vagyis pihenés következett. Vasárnap délelőtt a Súri Őskeresztyén 
Imaházban szolgáltunk, a héten megtanult zenékkel és énekekkel. Mivel délután szép idő volt 
átsétáltunk Csatkára. Itt zenéléssel, vetélkedőkkel töltöttük az időt. Hétfőn este fúvószenekarunk 
szórakoztatta menetzenével a helyi lakosokat, akik közül többen meg is vendégeltek bennünket. 
Szerdán mindenki nagy izgalommal ébredt. A diákok a délelőtti vizsga miatt, a tanárok, pedig 
tanítványaikért izgultak. Itt, a vizsgán választották ki a csütörtöki koncert résztvevőit is. Délre 
összeállt a záró koncert műsora, így a délutánt próbákkal folytattuk, amelyek még másnap délelőtt 
is lefoglaltak bennünket. A záró koncertre megérkezett néhány szülő is, hogy meghallgassa 
gyermekét. A koncert alatt nagyon izgultunk egymásért, és együtt örültünk a kemény munka 
gyümölcsének. A fellépés után közösen ünnepeltünk, éjfélig beszélgettünk a tábortűz körül. A 
pénteki utolsó közös ebéd, takarítás után lassan kiürült a tábor. 
Rengeteg élménnyel gazdagodtunk ezalatt a tizenegy nap alatt. Lelki, zenei tudásunk is 
gyarapodott. Ígéretet tettünk egymásnak, hogy jövő nyáron újra együtt táborozunk ebben a kedves 
kis faluban. 

Az E.Z.T. résztvevői 
 
Nagyon köszönjük a tábor résztvevőinek azt különleges 
zenei élményt, melyet ezen a csütörtök estén a 
vendégeiknek nyújtottak. Öröm volt nézni, hallgatni, 
ahogy átélik a zenét, szívvel-lélekkel adják elő a műveket 
a színpadon. Elmondhatjuk megérte a sok munka, 
kellemes estét kaptunk ajándékba. A nézőtéren 
mindenkit megérintett a zene varázsa, amit bizonyított 
az a vastaps is, mellyel a színpadra hívták vissza a 
szereplőket. Köszönjük!  
 
 

S még egy alkalommal volt lehetőség a súriaknak a vastapsra. Egy kellemes színházi estre került sor 
a művelődési házban, mikor a Csatkai Amatőr Színtársulat adta elő Rejtő Jenő: Egy görbe este című 
darabját. A jótékonysági bemutatón megtelt a nézőtér, még pótszékekről is kellett gondoskodni. 
Jóízűeket kacagtunk az előadáson, észre sem vettük és elszállt az este.   
 
A kicsit könnyedebb szórakozást kedvelők sem maradtak 
program híján. Augusztusban a 80-as évek oly divatos 
kertmozijának a hangulata tért vissza a Kokas tanyára, ahol 
csütörtök esténként az Országos Vetítési Program keretében 
magyar filmeket láthattak az érdeklődők. Pattogatott 
kukorica, piknikkosár, nevetés kísérte ezeket az estéket.  
Bár itt az ősz, de programokban ezután sem lesz hiány. 
Bízunk benne mindenki talál kedvére való szórakozást Súron 
az év elkövetkező időszakában is. 
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ÚJ KÖNYVEK ÉRKEZTEK A TELEHÁZBA!! 

Az új könyvek mellett továbbra is kedvezményes áron 
vásárolhatók: 

• Kötelezı olvasmányok 
• Olvasónaplók 
• Magyar helyesírás szabályai 
• Gyakorló munkafüzetek óvodások, kisiskolások számára 
• Elıkészítı feladatlapok továbbtanulóknak, érettségire 

készülıknek 
Folyamatosan készleten: gyermek – és ifjúsági irodalom, albumok, 2011-es falinaptárak, 
szakácskönyvek.                Ne feledjük:  OLVASNI JÓ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEGHÍVÓ 
Peresztegi Sándor 

A MEGHÍVÓ 
 

MEGHÍVÓ 
Peresztegi Sándor  

Cukorbetegség megelőzése és kezelése 
című előadására 

 
Helyszín: Önkormányzat Tanácsterme, Súr, Szabadságtér 1. 
                   Időpont: 2010. október 6. (szerda) 1700 óra 

Peresztegi Sándor Honoris Causa Ph.D. szakpszichoterapeuta, diagnoszta  
A TV2 Magellán című műsorában „CSODADOKTOR”-nak nevezték, olaját pedig 

„CSODAOLAJ”-nak minősítették. 
E-mail: biogyogyaszdoktor@gmail.com    Honlap: http://www.biogyogyaszdoktor.eu 

MINDEN ÉRDEKLŐDŐT SZERETETTEL VÁRUNK! 
 

 

Idı 
Lebben az idı köd-ruhája, 

Már nem szab határt a képzelet, 
S a múltba nézı gondolat most 

Szabadon száll a rét felett. 
 

Élet s halál közt lebegve… 
Élet s halál közt lebegve, 
Várom a döntést epedve, 
Várok egy szót, mi dönt, 

Miben nemcsak gúny van és közöny, 
Várom, hogy végre valaki, 

Reményt adjon, vagy eltiporjon 
Mint egy gıgös ember, ki nem fogja fel, 

Mit tesz, mit érez. 
 

Köszönöm, hogy verseim elolvasták, 

Slivenszky Dávid  Súr, 2010 

Júliusi számunk rejtvényének megfejtése: 
„Akkor visszajövök majd Önhöz amikor 

megint józan lesz” 
A helyes megfejtésért járó könyvjutalmat 

Bakai Gáborné Súr Attila u.10. nyerte. 
Gratulálunk ! 

 
Súron az urasági szılıben mővelt szılı, 

rendben tartott présházzal eladó!! 

Érdeklıdni: 34/375-017 



 

 

 
 2010. augusztus 22-én Súron volt a célja a Sprint futóklub által rendezett Sárkányi őrület 
elnevezésű futóversenynek. Délben indultak Bakonysárkányból a futók, a 21 km-es távot 99 

futó teljesítette. Ezt megelőzően a délelőtti órákban településünkön 
rendezték meg a rövid távú, négy kilométeren, illetve 200 méteren zajló 
versenyt. Ezeken a számokon a legkisebbektől a legidősebbekig részt 
vehetett bárki. Jövőre valószínű a rajt helyszíne lesz településünk, s bízunk 
benne, hogy alapos felkészülés után nemcsak helyszínt, hanem 
versenyzőket is adhatunk ennek a nem mindennapi kihívásnak.  

BAKONYALJA KUPA 

Vereséggel kezdett a tavalyi bajnokcsapatunk a Bakonyalja Kupában, és sajnos 
igazán kiugrót azóta sem tudott teljesíteni. Reméljük ezek csak a kezdeti 
nehézségek, és sikerül a fiúknak a tavalyihoz hasonló teljesítményt 
produkálniuk.  Csapatunk jelenleg a hetedik helyen áll, kitartást és sikert 
kívánunk nekik. Hajrá Súr! 

 

 

SÚRI TROMBITÁS: Készült számítógépen a Teleházban 

Szerkesztette: Szluka Zsuzsanna, Pavlitzkyné Miklós Enikı 

Készült: 100 példányban 


