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KÖSZÖNTJÜK A SÚRI TROMBITÁS OLVASÓIT! 
                                                                              

Tavaly szeptemberben jelent meg újságunk 
utolsó száma, s azóta sok lakosunk 
érdeklődött, várta a Súri Trombitás 
megjelenését. Reméljük, a következő 
számig nem kell majd hónapokat várni, 
igyekszünk, ha nem is havonta, de 
sűrűbben tájékoztatni a falu lakosságát az 
aktuális hírekről, településünk életéről. A 
nyár közepén járunk, tombol a kánikula, 
sokan most töltik nyári szabadságukat, 
akik nem, azoknak nem kellemes ilyen 
időben a meleg helyiségekben dolgozni. 
Befőzések, elrakások, tüzelő beszerzése 
télire - szórakozás, pihenés mellett a napi 
gondok továbbra is jelen vannak 
mindennapi életünkben. Bízunk benne 
újságunkat lapozgatva sikerül kicsit 
kikapcsolódni. Bár az ősz óta eltelt 
időszakról nem tudunk oldalainkon teljes 
egészében beszámolni, (hisz akkor talán 
évkönyvet írtunk volna e pár oldal helyett) 
de visszatekintőnkben igyekszünk számot 
adni minél több eseményről, és aktuális 
híreinkben pedig a közeljövő terveit is 
nyomon követhetik olvasóink. Júliusi 
számunkat lapozgatva szembesülünk azzal, 
hogy Súr a mai gazdasági helyzetben is 

igyekszik, s többé-kevésbé képes is talpon 
maradni, fejlődni. Ehhez természetesen az 
Önök munkája, segítsége is nagyban 
hozzájárul. Amire azonban nagy szükség 
van, és sajnos egyre nehezebb: az elkészült 
értékek megóvása. Mindig akadnak 
olyanok, akik kevésbé tisztelik mások 
munkáját, a szépet, a hasznosat, s 
vandálkodásukkal jelentős károkat 
okoznak községünknek. Kérjük a 
lakosságot, közös erővel fékezzük meg 
ezeket az embereket, hisz sok pénz, sok 
emberi erőfeszítés árán készült el 
településünkön akár a játszótér, akár az 
iskolai szaletli, a Szabadság tér parkja, és 
sorolhatnánk tovább,- melyeket az utóbbi 
időben egyre többször rongálnak meg. 
Bízunk benne, mire következő számunk 
megjelenik sikerül az elkövetőket 
felelősségre vonni. Természetesen örömteli 
hírekkel is találkozhatnak lapunk 
hasábjain, mely bemutatja kis településünk 
mindennapi életét. Kívánunk mindenkinek 
kellemes nyári napokat, és jó pihenést az 
elkövetkező időszakra: 

 
A Súri Trombitás szerkesztői 

 

A TARTALOMBÓL: 
 Önkormányzati hírek –beszámoló pályázatokról 2-3. oldal 
 Nyugdíjas klub hírei 4. oldal 
 Fejlesztések településünkön 5. oldal 
 Iskolai híreink 6-7. oldal 
 Volt és lesz - programjainkról 8-11. oldal 
 Híreink röviden 13-14. oldal 
 Sport, foci, rally 15. oldal 
 Hirdetések, felhívások 16. oldal 
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A súri önkormányzat igyekszik kihasználni a 
pályázatok nyújtotta lehetőségeket, folyamatosan 
nyomon követi az új kiírásokat és megragadja a 
kínálkozó alkalmat, amire a közeljövőben ismét 
lehetősége nyílik.  
Lakosaink többsége a saját bőrén tapasztalhatja, 
hogy Súr mellékútjai kívánni valót hagynak 
maguk után. Nem csak esztétikailag, hanem 
baleset veszély szempontjából sem felel meg az 
elvárható szintnek. Talán elérkezett a mi időnk. 
Az új Széchelyi terv keretén belül kiírtak egy 
pályázatot, aminek alapvető célja, hogy az 
önkormányzati tulajdonú és kezelésű belterületi 
útszakaszok, belső tehermentesítő utak építése, 
fejlesztése, közlekedésbiztonsági célú átépítése, 
meglévő kiszolgáló utak gyűjtőúttá fejlesztése a 
központi lakott területek tehermentesítése 
érdekében. Súr a belterületen a településközpont 
és a közintézmények és közszolgáltatások 
megközelítését, a lakóterületekkel való 
kapcsolatának a javítását, vagy településközpont 
tehermentesítését szolgáló önkormányzati 
tulajdonú gyűjtő utak kiépítésére adja be a 
pályázatát. Jelen pályázat keretében igényelhető 
támogatás összege minimum 50 millió Ft, 
maximum 250 millió Ft. Az igényelhető 
támogatás mértéke 90 %. Az önkormányzatnak a 
projekt megvalósításához szükséges 10-15 % 
önerőt kell biztosítani. A pályázatot 2011. 
szeptember 15-től lehet benyújtani.  
A pályázat megnyerése esetén a Szabadság tértől, 
a Deák utcát magába foglalva az Akai utcáig, 
összesen 951 m hosszú útszakasz kerülne 
felújításra. Nem csak a jelenlegi útszélesség, 
hanem az útügyi szabályoknak megfelelő 

minősítési osztály kerülne megvalósításra. 
Terveink alapján 6 méter lenne az útszélesség, 
mindemellett a csapadékvíz elvezetését is 
szeretnénk kezelni. Továbbá a pályázat során 
megvalósításra kerülne a zöldterület kialakítása, 
fa bútorok elhelyezése. Elképzeléseink szerint az 
Akai utca és a Hársfa utca kereszteződésénél 
autóbusz megálló telepítése is megvalósulna, 
illetve szorosan hozzátartozik, hogy az Akai utca 
végénél egy nagyobb területet kialakítva, 
buszfordulót tervezünk. A fejlesztés során 
vállaljuk és kezdeményezzük a volán társaságnál, 
hogy a munkásjáratok vagy még jobb esetben a 
menetrend szerinti járatok is kimenjenek az új 
buszmegállóhoz. Megkönnyítve ezzel az ott élő 
emberek életét, akiknek nem kellene megtenniük 
a hosszú utat az időjárás változásainak kitéve.  
A pályázat részét képezi még a Szabadság téren 
egy gyalogos átkelő építése illetve egy kerékpár 
tároló kialakítása is.  
A pályázat benyújtásának feltételét képezte, hogy 
gyűjtőút minősítésűnek kell lennie a rendezési 
tervnek. A minősítés módosítást az 
önkormányzat saját forrásból vállalta, ami 
600 000 Ft-ba került. Folyamatban van az 
építési engedélyezési eljárás, amivel a Fejér 
Európa Kft.-t bíztuk meg. A tervezési díj 493 000 
Ft-ba kerül a Súri önkormányzatnak.  
Több fordulóból áll a pályázat, igyekszünk a 
legjobb tudásunk és belátásunk szerint 
benyújtani a tervezetünket. Jó esetben az idén 
még döntés születik ez ügyben, ha sikeresen 
megnyerjük a pályázatot, akkor jövő tavasszal a 
munkálatok is elkezdődhetnek.  

 
 
 
 
 
 
 

  

 

 
Önkormányzatunk egyik fő feladatának tarja a közterületek rendben tartását, tisztítását, s ennek 
igyekszik is eleget tenni. Évek óta húzódó, megoldatlan problémát jelent a Táncsics utca és a Béke utca 
között található 770/1 hrsz-ú közterület mind tulajdonjogi, mind funkcionális használati 
rendezetlensége. A fenti közterület fontos szerepet tölt be az itt élők életében: ezen közlekednek nap, 
mint nap és ez a terület szolgálna több utca csapadékvíz elvezetésére is. A terület Súr Község 
Önkormányzatának tulajdonát képezi, amely a közelmúltban földmérő cég által kimérésre került. A 
terület rendezését-, amely nyílt csapadékvíz elvezető árok kialakítását és földes közlekedő út 
kialakítását jelenti- július közepén elkezdik. A munkálatokat az önkormányzatunk közhasznú dolgozói 
látják el.  
2011. július 7-én a képviselő testület tagjai, illetve az érintett ingatlantulajdonosok megjelentek a 
korábban egyeztetett helyszínen. Mindannyian egyetértettek abban, hogy a probléma valós, ami 
mielőbbi megoldásra vár. Többen jelezték, hogy a földterületen bokrok, fák állnak, amit az 
ingatlantulajdonosok kitermelnének. Az Önkormányzatnak ez ellen nem volt kifogása, éppen ezért a 
korábban tervezett kezdési időpontnál pár nappal később indulnak el a tisztítási és rendezési 
munkálatok. 
Várjuk a további ötleteket, észrevételeket, ezzel is segítve a munkák gördülékeny lebonyolítását.  
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 PÁLYÁZAT AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA ASZFALTOS PÁLYÁJÁNAK FELÚJÍTÁSÁRA 
 
Községünk életének egyik legalapvetőbb színhelye az általános iskola. Egy pályázat megnyerését követően 
esélyünk adódott, hogy felújíthassuk az épületet, aminek ünnepélyes átadása meg is történt 2009. 
december 11-én, amit mára már be is lakott a közel 120 tanuló. Épületünk megszépült, műfüves pályánk 
nagy kedvencévé vált a súri fiataloknak, viszont az összképet rontja és egyben baleset veszélyes 
(töredezett, felpúposodott) is az iskolaudvarban található aszfaltos foci pálya. Az aszfaltrétegen található 
repedések, süllyedések helyén az alapba szivárgó csapadékvíz a jelenlegi helyzet gyors romlását idézi elő, 
amennyiben nem változtatunk rajta. 
Idén kiírásra került egy pályázat, amely a sportlétesítmények felújítását célozta meg. Önkormányzatunk 
költségvetési helyzetére való tekintettel 2011. évben a legszükségesebb területre, az általános iskola 
aszfaltos pályájának felújítására nyújtotta be támogatási kérelmét. A felújítás keretében a jelenleg 
aszfaltborítással rendelkező sportpálya burkolatának felújítását kívánjuk megvalósítani, illetve  
megvalósulhatna a sportlétesítmény akadálymentes megközelítése is, lépcsőjáró berendezés beszerzése 
során. A tervezett fejlesztéssel célunk az iskolai testnevelés órák, délutáni sportfoglalkozások, edzések, 
tömegsport rendezvények számára megfelelő, balesetmentes feltételek megteremtése. A sportpályát – 
tekintettel több sportág kiszolgálására alkalmas – településünk és a környező települések lakossága is 
előszeretettel használja. 
A pályázatot 2011.április 1-ig lehetett benyújtani, amit önkormányzatunk már március hónap közepén 
postára adott. Jelenleg várjuk a pályázatok elbírálását, illetve annak kiértesítését. 
 

 ÖNHIBÁJUKON KÍVÜL HÁTRÁNYOS HELYZETBE KERÜLŐ 
ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSA 

 
A gazdasági világválság minket, a súri önkormányzatot is nagyon megviselt. Kis település lévén, amúgy is 
kevés bevétellel rendelkezünk, a kialakult helyzet pedig még jobban lemerítette a bankszámlánkat. 
Ennek ellenére a környező településekhez képest mégis fejlett községnek számítunk. Bár lakosaink száma 
nem haladja meg az 1300 főt, mégis rendelkezünk minden olyan középülettel, ami a kényelmes élet 
fenntartásához szükséges. Gyermekeinknek nem kell buszra szállniuk, hogy eljussanak az óvodába, vagy 
iskolába, orvosi, védőnői ellátás is biztosított a falunkban. 
Nehézségeink megkönnyítésére Súr Község Önkormányzata kérelmet nyújtott be az önhibájukon kívül 
hátrányos helyzetben lévő működésképtelen önkormányzatok támogatására létrehozott alaphoz. 
A kormány 31 milliárd forintot különített el a költségvetésben az önhibájukon kívül nehéz helyzetbe került 
önkormányzatok megsegítésére, amelyre idén három alkalommal lehet pályázatot benyújtani. Az 
önkormányzatok jelentős része nagyon nehéz helyzetbe került az elmúlt időszakban. Ötféle témakörben, 
ötféle támogatási formára lehetett a pályázatot benyújtani. Mi a kötelező feladatok ellátására, különös 
tekintettel az alapfokú oktatási intézmények- óvoda és általános iskola- működésére adtuk be 
pályázatunkat.  
Sajnos lakosaink száma folyamatosan csökken, iskolánk és óvodánk tanulói is kevesebben vannak, egyre 
nagyobb erőfeszítésébe kerül az önkormányzatnak fent tartani a jelenlegi helyzetet. Ezért is örültünk 
ennek a kiírásnak, úgy gondoltuk, hogy terheink végre enyhítésre kerülnek. 
A pályázatban kért összeg -26 millió forint –az iskolánk és óvodánk működőképességének fenntartását 
tette volna lehetővé. 2011. július 4-én meg is érkezett a nyert támogatás, mely az igényelthez képest 
csupán 7, 966 millió forint lett. Ez az összeg töredéke annak, ami fedezné a két intézményünk működését, 
viszont bízunk abban, hogy a következő pályázat benyújtásánál kedvezőbb elbírálásban részesülünk. 
 

 
Mint azt kedves olvasóink is láthatják, folyamatosan azon dolgozik önkormányzatunk, hogy élhetőbbé 
tegyük településünket, és talpon maradjunk a jelenlegi gazdasági helyzetben is. Természetesen ezek a 
pályázatok csak egy-egy cseppek a tengerben, de bízunk benne, hogy a jövőben is elérjük céljainkat, fent 
tudjuk tartani intézményeinket, sőt fejleszteni tudjuk lakóhelyünket. Ehhez azonban sok munkára, 
kitartásra és összefogásra van szükség. Ezek segítségével a jövőben is biztosítani szeretnénk a megszokott 
települési programokat, a felújításokat, és növelhetjük településünk megtartó erejét. 
 

Az önkormányzati híreket összeállította:Lakner Anikó 
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Nyugdíjas klub hírei 
Bár már  nyár közepét írjuk, egy kis 
visszatekintéssel kezdem az Idősek Klubja 
életében tavasztól zajló eseményeket. Március 
10-én farsangfarki mulatságot rendeztünk a klub 
melletti étkezdében, melyre meghívtuk Aka 
nyugdíjas klubjának tagjait. A vidám társaság 
legtöbbje be is öltözött a legkülönfélébb, ötletes 
jelmezekbe, a finom falatok és italok mellett, a 
közös kikapcsolódást a Szápárról érkező Panyi 
Balázs remek tangóharmonika muzsikálása tette 
színessé. Az akai testvérklub meglepetésként 
szórakoztató táncműsorral kedveskedett 
vendéglátójának a délután folyamán. A két 
csoport kellemes hangulatban fűzhette 
szorosabbra kapcsolatát, s külön öröm volt 
számunkra, hogy közöttünk üdvözölhettük 
Reményi Imre volt polgármesterünket is. A 
mulatságot követő harmadik napon, már 
Kerékteleki falujában léptek föl népdalkörünk 
tagjai, a Bakonyi Amatőr Népművészeti Fesztivál 
keretében. Március 31-én, Nagy Gábor 
evangélikus lelkészt fogadhattuk klubunkban, 
hogy a délelőtt folyamán a közvetlen beszélgetés, 
tapasztalatcsere kapcsán szót ejtsünk egy mindig 
időszerű témakör kifejtésére, mint a "Közösség - 
egy jó szokás" címmel. 
Április 05-én, már teljesen más irányú 
ismeretekkel gazdagíthatták élményeiket 
klubtagjaink, amikor is Szabó Zsuzsanna 
természetgyógyász tartott bemutatóval 
egybekötött előadást a köpölyözés és Moxa 
terápia rejtelmeiről. A jelenlévők a "saját 
bőrükön" tapasztalhatták az ősi keleti 
gyógymódok áldásos hatásait. Május 28-án 
reggel Csopakra indultunk, hogy ismét részt 
vegyünk a Regionális Nyugdíjas Találkozón, de 
a remeknek ígérkező Balaton-parti programot 
bizony megkeserítette az igen hűvösre fordult idő 
és a szakadatlan eső. Bár a zord időjárás ellenére 
megtekinthettük az akai nyugdíjasok vidám 
színjátékát, s a tőlünk fellépő Varga Ferencné 
Gizi néni szólóénekét is. Már április elejétől 
gőzerővel készült a klubtagokból verbuválódott  

 

lelkes csapat arra, hogy előadhassák június 03-
án, kis falunk óvodás - iskolás gyermekeinek, a 
saját ötleteik és élményeik alapján született "Régi 
idők iskolája" című humoros jelenetet. A 
számtalan próbát, sok készülődést, az idősektől 
sok türelmet és kitartást kívánó felkészülést - 
most már bátran mondhatjuk - nagy siker 
követte. A jól sikerült színjátékot a Falunapon is 
megismételtük, bár a szabadtéri előadás 
technikai feltételei nem voltak kedvező hatással a 
produkcióra. Kéri Gerzson jóvoltából a 
falutévében is megtekinthető volt az érdeklődők 
számára a kultúrházi minőségi felvétel. 
Álljon itt a szereplőgárda névsora, dicséret és 
köszönet fiatalos lendületükért, odaadásukért! 
Bakai Imréné (hetes); Borsos Éva (eminens 
tanuló); Hullám Istvánné (tisztaságfelelős); 
Hullám Lajosné (diák); Marencsák Lajosné 
(diák); Palángi Mihály (rossz tanuló); Palángi 
Mihályné (diák); Sipos Ferencné (leckefelelős); 
Suszter Istvánné (hetes); Svehlik Istvánné 
(diák); Takács Lászlóné (őrsvezető); Truszek 
Jánosné (diák); Varga Ferencné (nótafa). A 
tanítónő szerepét jómagam vállaltam, a rendezés 
oroszlánrészét Kastély Attila végezte, melyért 
ezúton is köszönet Neki. 
Legutóbbi programunk a július 06-án, Kisbéren, 
a tóparton felállított  "Mini Magyarország" 
makett kiállítás megtekintése volt, amely 
kivételes szépséggel ajándékozott meg 
bennünket. Láthattuk többek közt a Jáki 
templom, a hortobágyi Kilenclyukú híd, az 
Országház, a Hősök tere, az Egri vár és még vagy 
harmincöt magyarországi nevezetesség 
kicsinyített mását. Az igényesen kialakított 
környezetben lévő sétánk után a délelőtti 
programot hűsítő fagylaltozás követte. 
A nyári időszakra a továbbiakban fürdőlátogatást 
tervezünk.  Addig is kívánok időseinknek és 
minden kedves Olvasónak kellemes nyarat, 
további szép időt, jó egészséget, derűs 
mindennapokat. 

Bakos Ildikó 
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 AZ EVANGÉLIKUS TEMPLOM FELÚJÍTÁSA 
A helyi közösségben, a 450 főt számláló, a településünk közösségi életében jelentős szerepet vállaló 
evangélikus gyülekezetben régóta megfogalmazódott az igény az 1785-ben épült, többször, részeiben 
felújított evangélikus templom szükségszerű külső felújítása (vizes falazat szellőzetésének megoldása, 
vakolat-, tetőhéjazat-, lefolyórendszer, és a torony ablakainak cseréje). Az orgonát már 2005-ben 
felújították, és 2007-ben sor került a külső ablakok cseréjére is. A ’Bakonyalja- Kisalföld kapuja’ 
Vidékfejlesztési Egyesülethez 2009 januárjában benyújtott támogatási kérelmet, 2009 októberében 
jóváhagyta az Irányító Hatóság. A pályázat célja az súri Evangélikus Templom 
tetőszerkezetének és homlokzatának felújítása. A kapott támogatás összege: 
17 197 921 Ft. A támogató határozat kézhezvételét követően 2011 márciusa és 
júliusa között valósult meg a beruházás kivitelezése a pápai székhelyű Euro-
Bau STARTER Kft. által, állapotvizsgáló szakvélemény, statikai és építési 
engedélyeztetési tervdokumentáció alapján. A fejlesztés keretében a 
településünk megjelenésében jelentős szereppel bíró templomépületünk külső 
felújítását végezték el. A fejlesztés célja a településképünk, a hitéletünk és 
közösségi életünk fejlesztése volt, ezen keresztül az életminőségünk javítása, a 
helyi identitástudatunk és a turisztikai potenciálunk növelése. A külső felújítás 
során elbontották az elavult szerkezeti elemeket, helyükre új vakolat, 
tetőhéjazat, lefolyórendszer, toronyablakok kerültek, kiépítették a vizes 
falazatot szellőztető rendszert, a csapadékvíz-elvezető rendszert és új járdát 
alakítottak ki. 
A felújítással egy időben készült el a templom ablakát díszítő Luther rózsa, mely az evangélikus egyház 
jelképe, és a következőt hirdeti: „akkor leszünk igazán boldogok, ha szívünkbe fogadjuk a keresztet. 
Földi életünk is a rózsa szépségéhez hasonlóan mulandó. De vár reánk a mennyei boldogság, amely 
végtelen, amint a Luther-rózsát körülfogó gyűrű is a végtelenséget jelképezi.” A rózsa 73 cm átmérőjű, 
több száz üvegdarabból készítette ólmozásos technikával Horváth Tímea. Az ablak dísze mellett 
megcsodálhatják a járókelők a templom falát díszítő harangokat is, melyek szintén napjainkban 
kerültek az épültre. A 12 darab, különböző méretű harang előzetes tervek szerint a nap három szakában 
különböző harangjátékkal hívja fel a figyelmet majd az idő múlására. Sajnos jelenleg az anyagi 
körülmények ezt még nem teszik lehetővé, de bízunk benne, hogy a közel 100.000.- forintot, mely 
ennek megvalósításához szükséges, sikerül előteremteni, és újabb egyedi éke lesz településünknek. 
 

 PARKOSÍTÁS A TELEPÜLÉS KÖZPONTJÁBAN 
 
Az evangélikus templom felújításával szinte egy időben megszépült településünk főtere is. A Szabadság 
tér parkosítása során a közel 40 négyzetméternyi területre mintegy 
280 növény került kiültetésre, melyek között lágy –és fás szárú 
növények egyaránt vannak.  A fenyőkéreggel borított ágyások 
szegélykővel lettek elválasztva a füves területtől. A templom felőli 
oldalon a helyi pedagógusok által sziklakert került kialakításra, mely 
tökéletesen illeszkedik a tér hangulatához. Pék Győző ötletét és 
Semes-Bogya Eszter munkáját dicsérik a járda mellett elhelyezett 
padok, melyek valószínű világszerte egyediek. Alapjuk a Coop ABC 
előtti területet elkerítő bányai kaparólánc, melyet társadalmi 
munkában sablon alapján hegesztettek mostani formájukra. A 
faanyagot helyi vállalkozók ajánlották fel, s a belefaragott feliratok 
által minden pad egyedülállóvá vált. Szintén ezen a területen kap majd 
helyet községünk életfája, melyről újságunkban még bővebben 
olvashatnak. Bízunk benne, hogy közös erővel sikerül ezt a parkot 
tovább szépíteni, s mindenki magáénak érzi majd annyira, hogy 
megőrizzük épségét, elkerüljék a rongálások. Így mindenkinek jól esik 
majd megpihenni a „Homokon”, gyönyörködni egy percre a 
virágokban, templomunkban és látni azt, hogy Súr igenis képes épülni, összefogással haladni az elénk 
kitűzött célok felé.  
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A nyár beköszöntével véget ért a tanév az oktatási intézményekben. Több éves hagyomány már, hogy 
általános iskolánkban a ballagási ünnepségünk egyben tanévzáró ünnepély is. A 2010/2011-es tanévet 
intézményünk 124 tanulóval zárta, akik közül 14 tanuló végleg elbúcsúzott az Arany János Általános 
Iskolától. Eredményes évet tudhatunk magunk mögött, az óratervi foglalkozásokon túl idei évben is 
lehetőséget biztosítottunk szakköri foglalkozásokon a tehetséges tanulóink számára, hogy 
kibontakoztathassák képességeiket és indulhassanak különféle szaktantárgyi versenyeken. Azon 
tanulóink számára, akik nehezebben sajátították el a követelményeket, felzárkóztató foglalkozásokat 
tartottunk, melyek jelentős mértékben segítettek a tananyag és az éves követelmények elsajátításában. A 
tanulás megkönnyítése mellett és a délután hasznos eltöltését is segítik az évről évre igénybe vehető 
napközi otthonos foglalkozások. Az iskolai élet nem merül ki a tanulásban, a szabadidő hasznos 
eltöltése érdekében kirándulásokat, sportnapot, kenutúrát, játéknapot, zenés délutáni foglalkozást, 
úszásoktatást, színházlátogatásokat is szerveztünk. Néhány szóban az eredményeinkről. A tanulmányi 
versenyt az idei tanévben a 4. osztály nyerte 3,75 átlaggal, míg a tisztasági verseny győztese az első 
osztály lett. Tanulóink szép sikereket értek el tanulmányi versenyeken egyénileg és csapatban is. A 
teljesség igénye nélkül néhány eredmény:  
- a Simonyi helyesírási verseny megyei döntőjébe jutott: Benis Bálint (6.o.), Sági Bianka (5.o.) 
- Grigoriu Eszter körzeti prózamondó versenyen első, míg Link Eszter második, Farkas 

Benjamin pedig ötödik helyezést ért el. 
- Fizika verseny megyei döntőjébe jutott: Berchi Tímea és Kusicza Dorina 
- Kárpát-medencei rovásírás országos döntőjébe került Tóth Laura 6. osztályos tanuló  
-    Az év történésze címért serleget kapott Benis Bálint 
- Sportban ért el kimagasló eredményt Pádár Tibor, aki atlétikában megyei első, majd országos 

hetedik helyezett lett. 
- Az idei évben is kiosztásra került a„Jó tanuló-jó sportoló díj ” , melyet az a két tanuló kaphatja 

meg, aki a sport és tanulmányi téren is kiválót teljesített. Az önkormányzat által biztosított 10-
10.000 Ft-os összeget Kusicza Dorina és Nyári Zoltán vehette át. 

Természetesen sok-sok jutalomkönyv került kiosztásra, a jól teljesítő diákok között. 
Elballagó diákjaink Kovács Dénes tanár úr vezetésével vettek búcsút a jól megszokott falaktól. 

Fényt nem lehet adni - csak meg lehet gyújtani, A szikrát át lehet adni - de lángolni 
magadnak kell. Azt magadból kell megteremtened! 

Meggyőződésem, hogy az elballagó diákok a nyolc év közös erőfeszítésének gyümölcseit a későbbiekben 
ajándékként élhetik meg.   Nem ígérünk könnyű győzelmeket: a tudás az intelligencia akkor fejleszthető 
a leghatékonyabban, ha nyitottak vagyunk az újra, keressük a kihívásokat és sosem a könnyebb, hanem 
mindig a nehezebb utat választjuk. Azt remélem, hogy közös erőfeszítéseink eredményeként minden 
búcsúzó diákunk rátalál saját útjára. Az lehet könnyű vagy nehéz, de ha az övé és végig járja, akkor 
győztes lesz. A kudarcok, sikertelenségek - bár most még nehéz belátni –, de a javunkat szolgálják. 
Segítségükkel új célokat tűzünk magunk elé, de sose feledjük, s ajánlom elballagó diákjaink számára: A 
legnagyobb és egyben legfontosabb utazás az önmagunk megismeréséhez vezet. Ez az az út, amin 
mindenkinek végig kell járni, senki sem spórolhatja meg. Ha sikerrel járunk rajta, akkor megértjük, 
hogy nincs könnyű és nehéz út. Boldog és elégedett élet vár ránk, amire titokban vagy sem, de mindenki 
vágyik. 

Molnár István 
iskolaigazgató 
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A helyi Arany János Általános Iskola 2003 óta ápol testvériskolai kapcsolatot a sepsiszentgyörgyi Mikes 
Kelemen Líceummal. Ennek eredményeként kétévente iskolánk diákjai ellátogatnak 
Sepsiszentgyörgyre. Az idei év kirándulására június végén került sor. Az igazán aktív pihenés alatt a 
„világjárók” felfedezték Erdély legszebb tájait, látnivalóit. Nagyszalontán az Arany János Emlékház volt 
az utazás első állomása, melyet Kolozsváron Mátyás király, Farkaslakán Tamási Áron, Fehéregyházán 
Petőfi Sándor emlékét idéző helyszínek meglátogatása követett a hét folyamán. Körösfő, Csíksomlyó, 
Vargyas település templomai mellett több református, unitárius és más felekezet templomának 
történetét ismerhették meg, illetve csodálhatták meg azok gyönyörű felépítését, belsejét. 
Gyulafehérváron a Hunyadi szarkofágokat tekintették 
meg a kirándulók, Szejkefürdőn pedig a székely- kapuk 
rengetege varázsolta el őket. Letűzték kopjafájukat a 
nyergestetői csatában elhunytak emlékére, és 
borzongva csodálták a Bözödújfalu elárasztásából 
készült víztározóból kiemelkedő templomtornyot. A 
Tordán található sóbánya meglátogatása nem 
maradhatott ki a programokból, de a régi világ 
kontrasztjaként egy modern ásványvíztöltő üzem 
meglátogatására is sor került vendéglátóink jóvoltából. 
Természetesen az utolérhetetlen erdélyi tájakból sem 
volt hiány: az első éjszaka Torockón - mely a 
világörökség része-, mesebeli bevezető volt a Király-
hágó, a Tordai-hasadék panorámájára, és a Békás-
szoros nyújtotta élményre. A hatalmas sziklafalak, 
zubogó hegyi folyó, vízesés leírhatatlan látványt nyújtott. Természetesen a Gyilkos tó sem maradhatott 
ki az élmények sorából, itt egy órás szabadprogram alatt járhatták be diákjaink, kísérőik a legendás 
helyet. A vendéglátók kedvessége, szíveslátása, a színes programok és a Korondon vásárolt apró 
emlékek segítenek megőrizni mindenki számára ennek az egy hétnek az emlékét. 

2011. június 27-én vidám gyermekzsivaj lepte el újra a Kokas - tanyát. Minden évben egy alkalommal 
Kovácsné Zsuzsa néni a súri gyerekek részére tábort szervez. A hagyománynak örvendő tábort immáron 
6. alkalommal kezdeményezték a szervezők. Ez évben is türelmetlen várakozás előzte meg a kempinget. 
20 gyereknek indult mozgalmasan itt a nyár. A változatos programot idén egy kerékpártúra színesített, 
amit a gyerekek könnyedén vettek és lelkesen vártak. A repertoárban állandó jelleggel szereplő program 
a tájékozódási futás, ahol nem csak a csapatok gyorsaságára, 
hanem leleményességére is szükség volt. Az ügyességi 
vetélkedők alkalmával nevetéstől volt hangos a tábor. A 
szellemi versenyen szükség volt minden kreativitásra és a 
gyerekek élénk fantáziájára. A sátrak 22 óra után 
elcsendesedtek, a jurta nagyjai sem bírták az éjszakázást, a 
fárasztó, mozgalmas napok után, így a táborvezetők is többet 
pihenhettek a vártnál. A gyerekek finomakat ettek, repetáztak 
a sok változatos ételből, amit Juci néni és Erzsike néni szorgos 
kezei készítettek. A táborlakók között voltak olyanok, akik 
már hatodik éve színesítik a tábort jelenlétükkel és így egy 
rendkívül családias hangulat uralkodott a tanyán. A „vén 
táborozókat”(Borszuk Bence és Krajczár Szilárd) idén 
elbúcsúztattuk, hiszen ők a nyolcadik osztályból is elballagtak. Ezúton is köszönjük segítségüket, a 
kicsikhez való türelmüket. Akik első alkalommal voltak itt és nem merték az ott alvást bevállalni, ezt 
nagyon sajnálták és búcsúzáskor megígérték Zsuzsa néninek, hogy jövőre velük is bővül a sátorozók 
száma. Az éjjeli őrködésben Bengó és Csutka kutya aktívan kivette részét, hiszen ők mindig résen voltak, 
így nyugodtan hajthatták álomra fejüket a táborlakók. Egy kisebb szünet után július 11-én egy újabb 
csapat érkezik Budapestről, akik már izgatottan várják a súri élményeket, majd ezt követően 18-án a 
bakonycsernyei fiatalok veszik át a terepet. Következő számunkban ismét beszámolunk a Kokas - tanyai 
élményekről.  

Makai Heni és Gabos Reni  
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Előző számunk megjelenése óta rengeteg programon vehetett részt településünk lakossága. A 
hagyományos téli eseményeket a természet ébredésével együtt a tavaszi megmozdulások követték. 
Elsőként a forradalom és szabadságharc hőseire emlékeztünk március 15-én, mikor az általános iskola 
3. és 6. osztályos diákjai lepték meg a lakosságot ünnepi 
műsorukkal. Áprilisban hatalmas fába -pontosabban tojásfába 
vágtuk a fejszénket. Cél a polgármesteri hivatal udvarán álló 
gesztenyefa feldíszítése volt, méghozzá különféle húsvéti 
tojásokkal, melyeket a Húsvét után árverezésre bocsájtottunk. 
Így szerettünk volna könnyíteni a falu helyzetén csapadékos 
időjárás esetén, hisz a befolyt összegből szivattyú vásárlását 
tervezte az önkormányzat. A kezdeményezésre nagyon sokan 
megmozdultak, az ország sok részéről érkeztek a húsvéti tojások. 
(A teljesség igénye nélkül pl: Csatkáról, Bodmérról, 
Vértesszőlősről, Zámolyról, Akáról, Bodajkról, 
Székesfehérvárról, Bakonycsernyéről, Ácsteszérről, Tárkányból, 
Bakonysárkányból, Keréktelekiről, Kisbérről, sőt még a 
Független Hírügynökség stábja is meglepte Súrt egy tojással.) Természetesen a helyiek is kivették 
részüket az akcióból, az ovisok, iskolások és a lakosság nagy része büszkén akasztotta tojásait a 
gesztenyefára, melyen így közel 2000 tojás díszelgett az ünnepek alatt. A tojások elárverezésének is 
meglett az eredménye: 125.000,- Ft pénzösszeggel gazdagodott önkormányzatunk. Mindemellett 
felajánlásokat is kapott településünk, a kecskeméti Hírös Mester ügyvezető igazgatója adott át 
önkormányzatunknak egy nagyteljesítményű, 600 liter / perc 
kapacitású benzines szivattyút ajándékba, valamint a Pedrollo 
Hungária Kft-től, 1 db villanymotoros nagyteljesítményű 
zagyszivattyút, az ÉDV Zrt-től, 1 db flexi típusú szivattyú motort, 
illetve az Aquline cégcsoporttól, 1 db 800 liter/perc kapacitású 
nagyteljesítményű szivattyút kaptunk ajándékba. A pénzben 
kifejezhető értékek mellett ezen felajánlások eszmei értéke és 
gyakorlati hasznuk szükség esetén felbecsülhetetlen. 
Településünk hírnevét az RTL Klub, a Hír Tv, és a Magyar 
Televízió híradásai is öregbítették. A húsvéti locsolóbál sem 
maradhatott ki a programok sorából. A szülői munkaközösségek 
szervezésében tartott bál bevétele segítette a pályázati úton 
nyert Népi Játékok Fesztiválja elnevezésű gyermeknap 
megrendezését. A kézzel hajtott fakörhinta mellett nagy sikere volt a sárkányölő játéknak, 
csirkepofozónak, katicafogócskának is. A lányok mellett a fiúk is nagy örömmel vettek részt a közös 
lepénysütésen, ahol a búza őrlésétől, a lepény kisütéséig minden munkafolyamatot a gyerekek csináltak. 
Logikai fajátékok, mini gólyalábak mellett nagyon élvezték az apróságok a zsákban futást is. Míg a 
csemeték szórakoztak, anyukák főzték a finom paprikás krumplit a fák alatt, hisz délre már az iskolások 
is megérkeztek a délelőtti akadályversenyről és közel 200 éhes szájról kellett gondoskodni. Minden 
résztvevő emlékérmet kapott a nyakába, amelyre minden helyesen elvégzett feladatért egy pecsét járt. S 
miért volt ez fontos? A nap végeztével eredményhirdetés volt, melynek során pünkösdi királyt és 
királynőt avattak. A lányok közül Bedecs Dorina, a fiúk közül 
Bedecs Csaba lehetett a ceremónia részese. A gyermekek nem 
csak kaptak programot – adtak is. Anyák napja alkalmából az 
óvodások a Művelődési házban tartották ünnepségüket, illetve a 
katolikus templomban és az evangélikus parókián is gyönyörű 
műsorral köszöntötték az édesanyákat, nagymamákat a nagyobb 
gyermekek.  
Természetesen a programok sorából a hagyományos májusfa-
állítás és májusfa-döntés sem maradhatott ki. A felelősségteljes 
feladat már a megfelelő fa kiválasztásával megkezdődött, mely egy 
hónapon keresztül állta az időjárás viszontagságait a Szabadság 
téren, hogy május végén egy kora estén a néptánccsoport 
segítségével kitáncolják a helyéről. 
 

Szluka Zsuzsa 
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MÉLTÓN EMLÉKEZNI A MÚLTRA, TUDATOSAN CSELEKEDNI A MÁBAN - AZ ÉRTÉKES JÖVŐ 
ZÁLOGA 

 2011. június 04-én, hagyományőrző szándékkal, Trianon emlékműsor előadására került sor délelőtt 10 
órakor, a súri főtéren lévő Trianon emlékműnél. A műsor előadóit azonos szemléletű, hazánkért és 
nemzetünkért felelősen gondolkodó és cselekvő egyének alkották. S, hogy miért tartják mindannyian 
lényeges dolognak, hogy a mai fiatalság is tudjon róla, a felnőttek pedig felelevenítsék, s ekképp 
emlékezzünk közösen a kilencvenegy évvel ezelőtti 
igazságtalan békediktátumra? Mert az egészséges 
nemzeti önérzet, magyarságtudat életre keltése nem 
várathat magára, s miként meg kell védenünk 
földjeinket, értékeinket, szakrális kincseinket, úgy 
történelmünk, múltunk ismerete nélkül sem tudunk 
szebb, boldogabb jövőt építeni a mában. Az 
emlékműsorban a történeti áttekintést átszőtték ritkán 
hallott versek, a hazaszeretetről szóló emelkedett dalok 
citera kísérettel, a Székely Himnusz, és József Attila 
"Nem, nem, soha" című megzenésített verse is. A 
megható megemlékezést koszorúzás zárta. 
Ezúton is köszönet minden szereplőnek, s a jelenlévő 
hallgatóságnak. 
"Magyarnak lenni büszke gyönyörűség!"                                                                               Bakos Ildikó 
                                                                                                                                            szervező 

 

 

 

 

Június 18-án tartottuk a hagyományos falunapi rendezvényt településünkön. A sok érdekes program 
között kicsi és nagy egyaránt talált számára érdekes produkciót. A délelőtt folyamán a Percel Mór 
Hagyományőrző Egyesület veterán katonai autókat mutatott be, a kicsik arcfestés, pónilovaglás, 
ugrálóvár közül válogathattak. Természetesen az utcafoci bajnokság sem maradhatott ki a programok 
közül. Az idei évben megtört a Rákóczi utca sok éve tartó első helyezése, helyét a Dankó-Széchenyi utca 
vegyes csapata vette át. A délután a színpadi produkcióké volt, de előtte a Szabadság téren fergeteges 
bemutatókat láthattunk. Először Szájer Gergő BMX bajnok bűvölte el tudásával a nézőket, majd a 
kemény lóerők küzdelme következett a Street Fighter motoros show-val. Lovaskocsival térhettek vissza 
az érdeklődök a focipályára, ahol az Idősek Klubjának színdarabját, a helyi néptáncosok, óvodások 
fellépését tekinthették meg, majd egy kis szabad "risza-táncot" követően a súri Csillag születik 
produkcióra jelentkezők műsorára tapsolhattak. A színpadi produkciók fénypontja Vastag Tamás és a 
Szomszéd néni produkciós iroda fellépése volt, mely szép számmal vonzotta a nézőket. Aki pedig nem 
fáradt el, az éjszakában nyúlóan bálozhatott a Swing együttessel. Az idei falunapon az időjárás is kegyes 
volt a súriakhoz, egész nap ragyogó időben élvezhettük a programokat, beszélgethettünk barátainkkal. 
Egy ilyen nap kiváló alkalom mindenki számára, hogy kilépjen a hétköznapok taposómalmából, s 

felhőtlenül kikapcsolódjon. Reméljük mindenki 
így érezte és szívből mondja, hogy "jövőre veletek 
ugyanitt"! 
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                          Elkészült  településünk  életfája 
"A fák nem nőnek az égig, az Életfa pedig nem nő az égen túlra." 

Súr őrzi a hagyományait, megvédi a régi épületeket (felújított templomok, iskola, óvoda, park), de 
nemcsak a tárgyi, hanem a szellemi örökséget is. Ennek egyik példája az életfa, amely kultikus 
múltunknak, szellemi életünknek állít emléket. 
Nem mindennapi látványban részesülhetett az, aki ez év április 16 és május vége között ellátogatott a 
Csatkai utcába, ahol Semes - Bogya Eszter faragta szülőfaluja életfáját. Egy életre szóló élmény volt a 
fafaragót munka közben látni, belekóstolni a mesterség fortélyaiba, s ez által tisztelettel tekinteni az 
alkotásra. 
Az ÉLETFA az ősi magyaroknál meghatározó szerepet játszott, minden sátorban, minden családnak volt 
életfája, amelyen az életüket örökítették meg virágmintákkal. Utal életre, halálra, az örök fejlődésre és 
növekedésre, a folytonos megújulásra.  
A településünk életfájára, a lakóhelyünkre, hagyományainkra, felekezeteinkre jellemző díszítő elemek 
kerültek, a kastély, a szeszgyár, a szénégetők jelképe, a szőlőműveléssel, a vadászattal, halászattal 
kapcsolatos motívumok. Az életfa három olyan gondolatot testesít meg, mely nem ismeri a gyűlöletet, 
erősíti a szeretetet, az egészséget és elmélyíti az Istenben való hitet. 
Mert miért állítunk emlékműveket? Önmagunknak, a múltnak vagy a jövőnek? Mi csak jeleket állítunk, 
melyek majd emlékhellyé válnak. 
E nemes, önzetlen tevékenység karitatív munkával készült, az Együtt Súrért Egyesület szervezésével, a 
súri Evangélikus Egyházközösség támogatásával, aki biztosította az alkotó szállását, és a helyi 
Önkormányzat, aki tervezéstől a befejezésig minden munkában részt vállalt.  
Az emlékmű avatásra augusztus 20.-án kerül sor, a település központjában, a Szabadság téren, ahol már 
készen állnak az alkotó által készített egyedi padok. 
Reméljük, ez a hely most az a találkozási pont lehet a településen, ahol közel kerülnek egymáshoz az 
emberek. 
„Köszönet mindazoknak, akik részt vettek az életfa megvalósulásában.” 

Pavlitzkyné Miklós Enikő 

     
                    Súr címerének és a méhészet ősi foglalkozásának megjelenítése az életfán                   

 
 

  
MEGHÍVÓ 

Szeretettel és tisztelettel meghívunk mindenkit  

2011.08.20-án (szombaton) 15:00-kor  
tartandó ünnepségre, melynek keretében felállításra kerül községünk életfája.  

Az ünnepségen részt vesznek a Történelmi Szent Lázár  Katonai és Ispotályos 

Lovagrend tagjai! 
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2011. AUGUSZTUS 20-ÁN 16:00 ÓRAI KEZDETTEL 

 MEGNYÍLIK A SÚRI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA AULÁJA 
A LÁTOGATÓK ELŐTT! 

Rendhagyó iskolalátogatásra invitálunk mindenkit, időset és fiatalt egyaránt, melynek során 
számos iskolatörténeti emlékkel találhatja szembe magát! 

 Fotók a régi osztályokról- legrégebbi osztálykép 1911-ben készült, de a 70-es évekig 
visszamenőleg sok-sok osztályképet tekinthetnek meg… 

 Az iskola története képekben és dokumentumokban 

 Régi eszközök, tankönyvek…akár a maival is összehasonlíthatók 

 Hogyan készült? Hogyan fejlődött? – érdekességek iskolai eszközökről 
Szeretettel várunk mindenkit a kiállításra, mely előreláthatólag egy hétig lesz megtekinthető! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ezúton kérünk minden kedves súri lakost, hogy amennyiben rendelkezik a kiállításhoz kapcsolódó 
anyaggal,(régi fotó az iskola épületéről, osztályról, eszköz, tankönyv, toll, ceruza, stb) keresse meg a 
szervezőket és bocsássa azt a rendelkezésünkre, természetesen megóvjuk azt és a kiállítás végén 
visszaszolgáltatjuk tulajdonosának. Köszönjük! 

Benisné Rúzsás Tünde, Kedves Mariann, Szluka Zsuzsa - szervezők 
 
 

SÁRKÁNYI ŐRÜLET FUTÓVERSENY!!!! 
2011.AUGUSZTUS 21-ÉN VASÁRNAP DÉLI 12 ÓRAKOR RAJTOL SÚRRÓL A 

SÁRKÁNYI ŐRÜLET ELNEVEZÉSŰ FUTÓVERSENY, MELYNEK CÉLJA 
BAKONYSÁRKÁNY! A 21,1 KM-ES SZAKASZT MINDEN 2001 UTÁN 

SZÜLETETT SZEMÉLY TELJESÍTHETI!  
RÉSZLETEK A WWW.SUR.HU WEBOLDALON 

http://www.sur.hu/
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FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK A VÉDŐBEN 
Az Anya- és Gyermekvédelmi Tanácsadó működéséhez a Viktória a Gyermekekért Alapítvány 
pályázatán 118.000 Ft értékű eszközbeszerzésre került sor június folyamán. Digitális csecsemőmérleget 
és színlátásvizsgáló könyvet vásárolt az Önkormányzat az elnyert összegből, valamint ezt kiegészítve 
hordozható hosszmérővel és felkaros gyermek-felnőtt mandzsettás vérnyomásmérővel gazdagodott a 
védő felszereltsége. 
Nem csak az eszközállományban történt jelentős változás, hanem az épület várójában is. A sivár helység 
az általános iskola tanulói (Kovács Laura, Bedecs Dorina, Szkok Zoltán, Mrázik Ádám, Hadnagy Máté, 
Lakner Antónia, Morvai Bea és Kulisek Viktória) és a kézműves szakkör vezetői Benisné Rúzsás Tünde 
valamint Kedves Mariann által készített figurákkal, díszekkel vált otthonosabbá. A bútorzat 
elkészítésében a helyi bútorüzem dolgozói Klupács Ferenc és Benis Gábor jeleskedett, asztal és 
játéktároló polc elkészítésével, a szülők jóvoltából pedig játékok kerültek a polcokra. 
Nemcsak az épület korszerűsítésében történtek fontos 
lépések, hanem a védőnő által szervezett, lebonyolított 
programok terén is. Minden második csütörtökön a Móka-
klub Bölcsőringató zenés-éneklős foglalkozásain vehetnek 
részt szüleikkel az apróságok, mikor zsibongóvá alakul át a 
súri gondozási központ. Ilyenkor mondókákkal, 
gitározással, közös énekléssel töltik a délelőttöt, az 
interaktív foglalkozás során az apróságok is kipróbálhatják 
a hangszereket, a játékos tornák pedig segítik a 
mozgáskoordináció kialakulását.  Az együttlét, a közös 
játékok elősegítik a későbbi közösségbe illeszkedést, a társas 
kapcsolatok kialakítását. A résztvevő apróságoknak nagy a 
mozgástere, játékosan tanulnak, fejlődnek.  S, hogy az 
újszülöttek se maradjanak ki semmiből Klesitzné Éva védőnő vezetésével a legapróbbak szülei 
babamasszázsra vihetik gyermekeiket, ahol megtanulják a kényeztetés, masszázzsal történő nyugtatás 
alapjait. 
A jövőben újabb pályázatok, megmozdulások segítségével tovább szeretnénk korszerűsíteni a védő 
felszereltségét, ezzel biztosítva a megfelelő feltételeket az Anya-és Gyermekvédelmi Tanácsadó 
működéséhez. 
 

 

BÚCSÚ AZ ÓVODÁTÓL 
 

„Múlnak az ovis évek, nincs vissza út, új mesék várnak majd reánk” énekelték egy kicsit módosítva Máté 
Péter dalát azok az ovisok, aki fájó szívvel intettek búcsút óvodájuknak, mert szeptemberben már az 
iskolapadban ismerkednek a számok, betűk világával. A hagyományokhoz híven, május utolsó péntekén 
tartották településünkön a ballagással egybekötött óvodai évzárót, mely a jó időnek köszönhetően a 
szabadban, a Szabadság tér árnyas fái alatt lett megtartva. A legkisebbek kedves versekkel búcsúztatták 
társaikat, s hogy mennyire nehéz volt az elválás, azt bizonyította az is, hogy többen még az ünnepség 
előtt a csoportokban virággal, könnyekkel búcsúztak pajtásaiktól. A kiscsoportosok műsorát a nagyok 
produkciója követte. Közülük 11-en utoljára adtak számot az oviban tanultakról, hisz jövőre már elsősök 
lesznek. A középsősökkel együtt énekeltek, táncoltak, kedves szavakkal búcsúztak az óvónéniktől, 
dadusoktól. A műsor végén nyakukba került a kistarisznya, mellyel jelképesen nyakukba vehetik a 
nagyvilágot. A pogácsa mellett minden jövendő iskolás 
névre szóló ballagási emlékkönyvet kapott ajándékba, 
melyben a csoportkép mellett az óvoda fényképe, és az ovis 
évek legszebb pillanatainak képei is helyet kaptak. Szintén 
a ballagással egybekötve köszönték meg a szülők a 
pedagógusok áldozatos munkáját, illetve a szülői 
munkaközösség távozó tagjainak a segítségét is. 
Természetesen az óvoda továbbra is nyitva áll mindenki 
előtt, csak a nyár folyamán már nem a foglalkozásoké, 
hanem a játéké lesz a főszerep az ovi életében.  Június 6-
tól pedig beiratkozásra várták azokat az apróságokat, akik 
a következő tanévben teszik meg az első lépést a közösségi 
élet első színtere, az óvoda felé. 
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ANYAKÖNYVI HÍREINK 
Születések: 

„Az légy, ki sose fél, ki a szívek melegét 

összegyűjti két karjába, mit nem téphet senki szét” 

Kovács Krisztina és Fogl Zoltán gyermeke: Zoltán Noel (2010) 

Marencsák Zsuzsanna és Fritz István gyermeke: Molli Ildikó (2010) 

Kulisekné Losonci Eliska és Kulisek Tamás gyermeke: Emma (2011) 

Szabó Anita és Sógorka Balázs gyermeke: Balázs (2011) 

Bosits Bernadett és Sógorka András gyermeke: András (2011) 

Schveighardt Anita és Benis Attila gyermeke: Boldizsár (2011) 

Szkok Valéria és Báles Csaba  gyermeke: Dóra (2011) 

Benis Anita és Böröcz Sándor gyermeke: Jázmin (2011)  

Tollner Edit és Varga Miklós gyermeke: Barnabás (2011) 

 

Házasságkötés:   

„Mozdul a fű. Szél vagy zápor talán, 

vagy egyszerűen az, hogy létezel 

mozdítja meg itt és most a világot.” 

 

Szabó Anita és Sógorka Balázs (2010) 
Ács Rita és Kantjukov Rüsztem Valerjevics (2011) 

 

Halálesetek:  

„Nincs szó, nincs jel, nincs rajzolt virág. 

Nem szállhat az égen szárnya tört madár. 

Nincs jó, ami jó, nincs már, aki felel.  

Nincs hely, ahová visszatér, ki útra indul el.” 

Gansperger Imre (2010) 
 Bögri Margit Franciska (2010) 

Marencsák Józsefné (2011) 
Fojtyik Jánosné (2011) 

Benis Endre (2011) 
Kuglics Ferenc (2011) 

                                     Szloboda Lajos (2011) 
                                    Takács Ferencné (2011) 

 

HÁZASULANDÓK FIGYELMÉBE: 

Az Országgyűlés a 2010. évi CXLVIII. Törvénnyel módosította az anyakönyvekről, a házasságkötési 
eljárásról, a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendeletet. Eszerint felhatalmazást kap a 
települési önkormányzat arra is, hogy rendeletben határozza meg a hivatali helyiségen kívüli 
házasságkötés engedélyezésének szabályait. A hivatali helyiségen kívüli házasságkötés esetén a szándék 
bejelentésével egyidejűleg, írásban kell  kérelmet kell benyújtani. A kérelemben meg kell jelölni: 

 a házasságkötés pontos helyszínét, időpontját, 

 nyilatkozatot arról, hogy a helyszínen az eseményhez méltó körülmények biztosítottak, 

 a házasságkötés szabadban történő lebonyolítása esetén az anyakönyv elhelyezéséhez fedett 
hely biztosított. 

 a külső helyszín indokát. 
  Hivatali helyiségen kívüli házasságkötésért fizetendő díj: 5.000 Ft/alkalom 
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NYEREMÉNYJÁTÉK 
Óvja Ön is környezetét e-számla használatával 

 
Az Északdunántúli Vízmű Zrt., kiemelt figyelmet fordít arra, hogy 
fogyasztóit ösztönözze a környezetvédelemre, hogy felhívja figyelmüket a 
vízkincs védelmére, a környezet megóvására. 
Teszi ezt azért, mert tisztában van azzal, hogy egy tonna papír 
elkészítéséhez – a papír minőségétől függően – kb. 1,7 tonna élőfa 
kivágására van szükség, ami nagyjából 6 db teljesen kifejlett lucfenyőt jelent. Tudatában van annak, 
hogy ez a pusztítás nem csak az erdei állat és növényvilág drámai pusztulását eredményezi, hanem 
bolygónk oxigénháztartását is kedvezőtlenül befolyásolja, ami fokozza az üvegházhatást.  
Az ÉDV Zrt. 2011 júniusától bevezeti e-számla szolgáltatását (elektronikus számla) 

 Az elektronikus számlát nem kell kinyomtatni, így megtakarítjuk a papír és a nyomtatás 
költségeit.  

 Az elektronikus számla fontos tulajdonsága, hogy minden egyes példánya eredetinek és 
hitelesnek tekintendő 

 Az elektronikus számlák a párhuzamos tárolási rendszernek köszönhetően nem vesznek el, vagy 
sérülnek meg.  

Az e-számlára regisztrálók között az ÉDV Zrt. nyereményjátékot hirdet 
A július 1 és 31, valamint az augusztus 1 és 31 között regisztráló fogyasztók között kisorsolásra kerül 
mindkét hónapban 1 db netbook, 1 db kerti medence, valamint 2 db tömlőkocsi készlet.  
 
Bővebb információ, valamint regisztráció a szolgáltatásra a www.edvrt.hu honlapon. 

Ne tétovázzon, óvja Ön is környezetét, váltson e-számlára!  
 
 

  

FIGYELEM! 
 

Az iskolai sportlétesítmény 
nyitva tartása: 

 

09:00-19:00 
 
 
 
 
 

Az iskola területén a rendre, 
a tisztaságra ügyeljenek! 
Kérjük a műfüves pálya 

és a kültéri bútorok 
rendeltetésszerű használatát. 
Vigyázzunk értékeinkre! 

 
 

Rongálás a játszótéren! 
 

Az elmúlt hónapokban többször nagymértékű 
rongálás történt játszóterünkön! 

 
Sokáig büszkén mondhattuk el, hogy a lassan 

két éve működő játszóteret mindenki 
sajátjaként óvta. Most sajnos ez megváltozott! 

Valaki, vagy valakik nem vigyáznak 
értékeinkre, azokra az értékekre, melyen 

nagyon sokan dolgoztunk! 
Az elkövetők kilétének felderítéséhez kéri az 

Önkormányzat a lakosság segítségét! 
Aki látta vagy tudja, hogy ki/ kik voltak az    
elkövetők, kérjük, 
jelezze a Polgármesteri  
Hivatalban, segítségét 
pénzjutalommal  
háláljuk meg! 

 

http://www.edvrt.hu/
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Huszonnégy fordulóból álló idényen vagyunk túl, amit a környező 
településeken lévő csapatokból összeállított Bakonyalja Kupa bajnokságon 
játszottunk le. Csapatunk a legnagyobb odaadással és kitartással, erején felül 
teljesítve az összesítésben a tabellán 5. helyezést ért el. Az elmúlt évekhez 
viszonyítva a gyengébb szereplés oka, hogy a zsinórban megnyert 3 bajnoki 
aranyérmet követően több játékos eligazolt illetve többen abbahagyták a focit. 
Az összeszokott csapat egysége megbomlott, játékosaink eleinte keresték a 
helyüket a pályán. Játékosállományunk is jelentősen megfiatalodott. A fiatal 
játékosok első mérkőzése inkább tapasztalatgyűjtés volt, mint a pontok gyarapítása. Ezt 
követően Nyári Zoltán és Hegedűs Tibor felkarolták a csapatot, akik összefogták a társaságot, 
rendet és fegyelmet vittek a csapat életébe. Mindemellett a fiúk is egyre jobban összeszoktak, 
megtanultak együtt, a csapatért játszani, aminek meglett az eredménye, jöttek a gólok, a 
győzelmek. Sajnos a korábban elszalasztott pontok a végén megbosszulták magukat, így 2 
ponttal lemaradtunk a felsőház küzdelmeitől. Az eredmények összesítése során megszületett 
csapatunk gól királya is, büszkék lehetünk Tóth Tamásra, aki 23 góllal gazdagította a csapatot. 
Második helyen Gansperger Attila (14 gól), a harmadik helyen pedig Varga Zoltán (10 gól) 
végzett.  
Hosszas „harcok” után a 2011/ 2012-es idényt, újra a Megye III. osztályú bajnokságban kezdik 
meg a Bakonyalja Kupa résztvevői, ezzel együtt a súri foci csapat is. 2011. július 12-én, Kisbéren 
összeült a társaság, hogy megvitassák a megye ajánlatát. Korábban a súlyos anyagi vonzat miatt 
kényszerültünk a kiválásra és új bajnokság létrehozására. Most viszont KEMLSZ jelentős 
kedvezményt tud nyújtani a megye III. osztályú bajnokság szereplőinek, amit az ígértek alapján 
az elkövetkező 3 évre garantál. A versenykiírás értelmében a bajnokság részvételi költségeinek 
mindössze a 20%-át kell viselnie a résztvevő csapatoknak, az MLSZ 80%-os támogatást vállal. 
Ezekkel a feltételekkel a csapatvezetők vállalják a megye III bajnokságot. 
Új feladatokkal, új nehézségekkel kell majd szembenéznie a csapatunknak, viszont a fejlődésük 
szemmel látható volt, éppen ezért jogosan bízhatunk abban, hogy sikeresen megbirkóznak 
majd az előttük álló kihívásokkal.  

Tavasszal lebonyolódott az I. Kincsem Hotel Kupa rally verseny a lendületes, kanyarokkal 
tarkított (Súr-) Szőlőhegy között elterülő aszfalttal borított útszakaszon. A 34 nevezővel indult 
mezőny hét kategóriában mérte össze tudását. A mindegy 600 néző igazán izgalmas versenyt 
láthatott, bár komoly baleset nem történt, de azért a műszaki mentésre szükség volt. A 
szervezők - bár ez volt első ilyen komoly versenyük, hisz eddig csak a földes pályán tartottak 
versenyeket-, odafigyeltek a részletekre, a nézők, versenyzők, szervezők jó hangulata, pedig 
kárpótolt mindenkit az esetleges hibákért. A Súri Rally Club színeiben induló 7 versenyző közül 
ketten értek el helyezést.  
A márciusi versenyt követően a már hagyományos Húsvét vasárnapi rally került 
megrendezésre immár a szokásos pályán, majd 07.09-én a 4. alkalommal tartották meg a 
hántai pályán a rally club amatőr versenyét. A következő futamra előreláthatólag 
szeptemberben kerül sor a súri rally pályán. 
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ELADÓ 
SIMSON S51-eskismotor 

kis hibával, új hengerrel, rugóval, 
megkímélt állapotban!! 

Ár: 65. 000.- Ft      ugyanitt: 
8 hetes sziámi kiscicák 

(1-1 kan és emse) oltás nélkül  
6.000 Ft/db  
Érdeklődni: 0630/3460043 

34/375-300 

Tisztelt ingatlantulajdonosok! 
Felhívjuk figyelmüket, hogy az ingatlanjukon található villamos hálózatot megközelítő fák 

gallyazása a 2007. évi LXXXVI. törvény (VET – villamos energia törvény), valamint a  

122/2004 (X.15.) GKM rendelet (a villamosmű biztonsági övezetéről szóló rendelet) szerint a 

tulajdonos kötelessége. Amennyiben a gallyazást nem végzi el, úgy az életveszély mielőbbi 

megszüntetése, valamint a hálózat védelme érdekében azt az E.ON-Észak-Dunántúli 

Áramhálózati Zrt. az általa megbízott szakemberekkel 2011 július hónapban elvégezteti! 

(pontos időpont megadása 72 órával munkakezdés előtt) 

A munka elvégzése a fenti időintervallumban ingyenes.  
Kérem, hogy a munkavégzést fentiek miatt ne akadályozzák! 

VÉGRE ITT A NYÁR ÉS MELEG AZ IDŐ…. 
NÉHÁNY PROGRAM, AMINEK SEGÍTSÉGÉVEL KÖNNYEBBEN LEGYŐZZÜK A 

NYÁRI HŐSÉGET, ÉS NEM UTOLSÓ SORBAN JÓT SZÓRAKOZHATUNK IS: 
2011. július 21.- 24. XII. Kisbéri Napok 

2011. július 29.- 31. Bakonycsernyei Falunap 
2011. augusztus 6.- 28. Balatonfüredi Borhetek 
2011. augusztus 6. Zánkai Gasztronómiai nap 

2011. augusztus 19. Badacsonyi fényvarázs és vitorlás felvonulás 
2011. augusztus 20. Súri búcsú , Életfa avatás, Iskolai kiállítás, Barátságos labdarúgó mérkőzés 

2011. augusztus 21. Sárkányi őrület futóverseny 
2011. augusztus 25.- 28. Győri Bornapok 

2011. szeptember 24. Súri szüreti felvonulás 
 

S ha a hűvösebbre vágyik valaki, annak ajánljuk figyelmébe 
a következő időszak mozifilmjeit: 

Verdák 2 (07.28.) , Amerika kapitány- Az első bosszúálló (08.04.) Rossz tanár, Frászkarika,                                        
A majmok bolygója: Lázadás (08.18.) Hupikék törpikék (08.25.) Őrült, dilis szerelem (09.01.) .        

Pirosszka 2 (09.08.) Johnny English 2: Újratöltve (09.15.) Barátság extrákkal (09.22.)  
 

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

Nyomtatva: 100 példányban 2011.07.18. 

HÍRDETÉSEIT A WWW.SUR.HU 

HONLPON                         

DÍJMENTESEN MEGJELENTETJÜK.  
ÉRD: TELEHÁZ 

SZINTÉN A TELEHÁZBAN VÁRJUK 

OLYAN INGATLANTULAJDONOSOK 

JELENTKEZÉSÉT, KIK LAKÁSUKAT 

ALBÉRLET CÉLJÁBÓL 

KIADNÁK!!! 

 

http://www.sur.hu/

