
Kedves Olvasónk!

Szeretettel köszöntök minden kedves sukorói 
lakost és nyaralótulajdonost!

Viharos gyorsasággal szállt el az idei évi forró 
nyár, szélsőséges hőmérsékleti rekordokkal 
kísérve.
A nyári szünidő már a múlté. Az iskolánkban 
az első napokban ugyan „nehéz volt az iskola 
táska”, de bízom benne, hogy a Tankerülettel 
való jó együttműködésünk eredményeképpen 
a kezdeti problémák közös megoldásával az 

iskola táska újra könnyű lesz. 
Az óvodai foglalkozások már a maguk rendes kerékvágásában zajlanak. Nagy örö-
münkre az óvodánkban a törvényes, kötelező foglalkoztatói létszám betöltésre került. 
A szükséges nagyobb létszám befogadásához a tárgyi feltételeket is biztosítottuk, új 
öltözőszekrények is elhelyezésre kerültek. 
Az iskolánk és az óvodánk udvarában a nyári felújítási munkákat, így a műfüves udvar 
felújítását, a kerítések festését, a játszóház gumilapozását a közmunkásaink a falugazda  
irányításával elvégezték. Ugyanez mondható el a gyermekjátszótereink esetében is. A 
Fő téri játszótérre 3 db fát is ültettünk. A gyermekeink és szüleik részére így a fák adta 
árnyék alatt egy kellemes pihenő- és játszótéri helyszínt tudtunk biztosítani. 
A Körmös utca 1. szakaszának felújítása befejeződött. Egy nagyon szép, minden igényt 
kielégítő nagy forgalmú új aszfaltozású úttal lett településünk gazdagabb. Köszönöm 
az ott élők, és arra közlekedők pozitív visszajelzéseit. Kérek minden kedves ott közleke-
dőt, hogy a balesetek megelőzése érdekében, a kihelyezett forgalomtechnikai táblákat 
és a sebességcsillapító felfestéseket vegyék komolyan, és azok útmutatásával a sebesség 
betartásával vigyázzanak egymás testi épségére.
Tájékoztatom a kedves olvasókat, hogy a Körmös utca 2. és 3. szakaszának a felújítása 
a vízelvezetési projekt elvégzése után valósulhat meg. A vízelvezetés kivitelezése csak a 
folyamatban lévő engedélyek beszerzése, és a közbeszereztetés lefolytatása után indul-
hat meg, amelynek időpontjáról külön tájékoztatjuk Önöket.
 
Egy-egy utca útfelújítása kapcsán nagyon sokan keresnek meg azzal a kérdéssel, hogy 
az ő utcájuk mikor lesz felújítva. Sukoró közel 50 km-es úthálózattal bír. Célom, hogy 
a település minden utcája szilárd aszfalt burkolatot kapjon. Polgármesterségem első 
napjától a programomba vettem, és tapasztalható, hogy jól haladunk. Nagyon sok utca 
megújult az Ófaluban és az Üdülőfaluban egyaránt. Ez részben annak köszönhető, 
hogy aktív m unkával, Önkormányzatunk Képviselő-testületével egyetértésben első-
sorban a pályázati, és a vis maior lehetőségeket használjuk ki. A felújítások programo-
zásánál több tényezőt is figyelembe kell vennünk. Ezek a következők: az utak állapota, 
a még járható vagy éppen a járhatatlansági tényező, az állandó lakosok száma, így 
forgalom mértéke, további út csatlakozások száma. Természetesen minden évben saját 
költségvetési forrásból is végzünk útfelújítási munkálatokat. Ezt bizonyítja az idei évi 
projektünk is, miszerint szeptember folyamán megkezdődik a Fehérvári úton a Kis-tó-
tól a Kiserdő-ig tartó új járda megépítése, a Kiserdei buszöböl felújítása, valamint a 
Kőbánya utcánál mindkét oldalon új buszöblök kialakítása, és buszvárók kihelyezése.
A következő költségvetési évben, azaz 2018 tavaszán elindul a Zsuzsi büfé mellet-
ti buszöböl, a Táncsics buszforduló, a Körmös utcai buszöböl felújítása, valamint a 
hiányzó csatlakozó járda kiépítése. A tervek elkészültek, és az ehhez szükséges engedé-
lyek már beszerzésre kerültek. Képviselő-testületünk a program összességét jóváhagyta, 
tavasszal már csak a jó időre várunk és kezdődhet egy újabb szép program, amelyek 
a Sukorón élők közlekedési feltételeinek ezáltal minőségi életének növelését szolgálja.

Előző számunkban már beszámoltam Önöknek a három nyertes TOP pályázatunkról: 
TOP-2.1.3-15-FE1—2016-00011 Sukoró Község környezetvédelmi infrastruktú-
ra-fejlesztése. Örömmel közölhetem, hogy a Fehérvári út melletti sportpálya szom-
szédságában megépülhet a TOP-1.1.3-15-FE1-2016-00001 Zöld Pont - Helyi ter-
melői piac kialakítása Sukorón. A kivitelezési munkák megkezdése előtt tájékoztatót 
adunk. A TOP-4.1.1-15-FE1-2016-00023 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális 
fejlesztése – a Fogorvosi rendelő megépítése 2018 tavaszán kezdődik.
Nyertes sportpark pályázatunk keretében folyamatban van a park megvalósítása, amely 
a Nemzeti Sportközpontok kivitelezésével valósul meg, fizikai kondicionáló sportesz-
közök kihelyezésével. Helyszínként a sukorói sportpályát jelöltük meg. 

Szintén nyertes pályázatról számolhatok be Önöknek. Az „Önkormányzati étkeztetési 
fejlesztések támogatása” jogcímre kiírt és elnyert pályázatunk keretében az óvodai -, 

KÖZÉLETI LAP 5. évfolyam, 3. szám

iskolai konyhánk felszerelése teljesen megújul, új eszközök kerülnek beszerzésre, és 
még arra is lesz lehetőségünk, hogy az étkezőként is funkcionáló az iskola-óvoda aulá-
ját kifesthessük és felújíthassuk. Sok pályázatunk vár még elbírálásra, bízom benne, 
hogy továbbra is sikeresek leszünk.
Az idei évi nyári kulturális programjaink sokszínűségének lehettek tanúi azok a kedves 
érdeklődők, akik az önkormányzati és egyesületi szervezésekkel megvalósuló rendez-
vényeinken jelen voltak. A programokról bővebben újságunk hasábjain olvashatnak.

A Haditanács 169. évfordulójának megünneplésére készülünk:

Tisztelt Lakosok!

A Honvédség és Társadalom Baráti Kör kezdeményezésére 1998. szeptember 28-án 
került megszervezésre az 1848. szeptember 28-i haditanácsra történő első megemléke-
zés. Mára a megemlékezés községünk legbecsesebb ünnepe, amit már évek óta közösen 
ünneplünk. Az évek során az egykori esemény rangjához méltóan sikerült a templom 
és környezetét rendeznünk, így a látogatók már az év minden napján emlékezhetnek a 
neves történelmi alkalomra.
Várjuk a Tisztelt Lakosságot az idén, szeptember 23-án, 17:00 órakor kezdődő meg-
emlékezésre.

„Hazám, hazám, te mindenem!
Tudom, hogy életem neked köszönhetem.

Arany mezők, ezüst folyók,
Hős vértől ázottak, könnytől áradók. „

Katona József: Bánk bán
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Önkormányzati hírek

Sukoró Község Önkormányzatának  
tulajdonában lévő ingatlan 
(Kultúrház) emeletén. 

Jól megközelíthető helyen, Sukoró 
központjában, 80 négyzetméteres 
felújított, két szobás, világos, 
bútorozatlan emeleti szint kiadó üzleti 
tevékenységre, határozott időtartamra, 
2019. december 31-ig.

A két iroda akár külön is bérelhető 
saját előtérrel és mosdóval. Közös 
konyharész tartozik a két helyiség-
hez. A fűtést és a meleg víz ellátást 
az emeleten található gáz-cirkó kazán 
biztosítja. Az emeleti szinthez külön 
bejáratú lépcsőfeljáró vezet. Posta, bolt 
néhány méterre. Az épülethez utcai 
parkoló tartozik.

Méretek:
Emelet: 80 nm

BÉRELHETŐ!

A KÉPVISELŐ - 
TESTÜLET HÍREIBŐL
Sukoró Község 
Önkormányzatának Képviselő-
testülete 2017. június 16-án 
tartott testületi ülésén az alábbi 
ügyeket tárgyalta:

A buszöblök, buszvárók kialakításával 
kapcsolatos részletezett költségeket, 
tervezési ajánlatokat megtárgyalta és 
összesen 2.406.700,- Ft. értékben elfo-
gadta.

A Helyi Esélyegyenlőségi Programot 
változatlan formában helyben hagyta.

A Székesfehérvári Tankerületi Köz-
ponttal megállapodást kötött az iskola 
üzemeltetési költségeinek megosztását 
illetően. Az iskola költségeit a Tanke-
rület, míg az óvoda működtetésének 
költségeit továbbra is az Önkormányzat 
finanszírozza.

A vis maior pályázatokon nyert össze-
gekből és a konszolidációban részt nem 
vevő önkormányzatoknak járó összeg-
ből útfelújítási munkák valósultak meg 
a településen. 

Körmös utca útfelújítási munkái: 
bruttó 19.996.277,- Ft.

Kőbánya, Völgy és Csúcsos-hegyi 
utcák útfelújítási munkái: bruttó 
13.929.163,- Ft.

Moha utca I. szakaszának útfelújítási 
munkái: bruttó 1.013.460,- Ft.

Óbor utca helyreállítása, kimosások 
zúzott kővel való feltöltése, folyamatos 

tömörítés mellett: bruttó 208.170,- Ft.

A Velencei tavon engedéllyel kihelye-
zett stég kapcsán a Vízügyi Igazgató-
sággal mederbérleti szerződést kötött az 
Önkormányzat 5 évre.

Döntött a Testület, hogy a TOP -5.3.1-
16.FE A helyi identitás és kohézió erő-
sítése című pályázaton a Fejér Megyei 
Civil Információs Centrumot működ-
tető Echo Innovációs Műhely mint 
főpályázóval közösen konzorciumi 
partnerként részt kíván venni. 

Sukoró Község 
Önkormányzatának Képviselő-
testülete 2017. június 28-án 
tartott testületi ülésén az alábbi 
ügyeket tárgyalta:

A Velencei-tavi Regionális Szennyvízel-
vezető és Tisztító Rendszerre vonatko-
zó 2017-2031. évi Gördülő Fejlesztési 
Terv módosítását az alábbi változtatás-
sal fogadta el:

A felújításokat és pótlásokat összefogla-
ló táblázatban a Sukoró hálózati aknák 
felújítása az Önkormányzattal egyeztet-
ve 2019 év 20 millió forint helyett:
A felújításokat és pótlásokat összefogla-
ló táblázatban a Sukoró hálózati aknák 
felújítása az Önkormányzattal egyeztet-
ve 2017 év 20 millió forint.

A Képviselő-testület a kárpátal-
jai diákok zánkai táboroztatásához 
50.000,- Ft-ot, ajánlott fel Bicske Város 
Önkormányzatának.

Az Önkormányzat a Dunántúli Regio-
nális Vízmű Zrt. -vel a csatornahálózat 
üzemeltetésére vonatkozó szerződést 

megszüntette, mivel  -a jogszabályi 
változásoknak megfelelően- a hálózat 
állami tulajdonba került.

A Sukorói Sportbarátok Közhasznú 
Sportegyesület részére 100.000,- Ft,  
támogatást biztosított  a 2017. évi 
Mozdulj Sukoró rendezvénysorozathoz 
és a 2017. évi Falunapi programok 
lebonyolításához.

Sukoró Község 
Önkormányzatának Képviselő-
testülete 2017. augusztus 14-én 
és 29-én tartott testületi ülésein 
az alábbi ügyeket tárgyalta:

Vis maior pályázatokat nyújtott be a 
a) Magos-Galagonya-Hóvirág-
   -Erdőalja-Táncsics utcák
b) Körmös-Iharos utcák felújítására.

A Képviselő-testület elhatározta, hogy 
a sukorói Ivókút és Óbor utcákat új 
aszfalt burkolattal látja el.

Döntött a Testület, hogy a szociális 
tűzifa pályázaton részt kíván venni.

Szerződést kötött a Körmös utcai forga-
lomtechnikai munkálatok kivitelezésé-
re a A RING-BNP Kft-vel és megálla-
podást kötött az EFOTT Kereskedelmi 
és Szolgáltató Kft-vel.

A Sukorói Borbarátok Egyesülete részé-
re százezer forint támogatást biztosított.
Döntött a Testület, hogy Sukoró község 
belterületén a Vasvári utcánál lévő híd 
felújítására, karbantartására pályázatot 
nyújt be és döntött a minibölcsőde 
pályázat benyújtásáról is.
A Képviselő-testület döntött a Fehér-
vári út melletti járda és buszöblök kivi-

Sukoró Község 
Önkormányzata szeretettel és 
tisztelettel köszönti Sukoró 

település legidősebb polgárait: 

Erős Józsefné
született: 1919. november 13.

Kalló István
született: 1926. február 19.

Kívánunk Nekik 
jó egészséget,  

erőt és hosszú,
boldog életet!

telezési munkáiról (saját forrásból), a 
munkálatok előreláthatólag szeptember 
20. körül kezdődnek majd.

Az üléseken az alábbi 
rendeleteket alkotta:

Sukoró Község Önkormányzat Kép-
viselő-testületének 13/2017. (VI.16.) 
önkormányzati rendelete a 2/2017. 
(II.10.) a 2017. évi költségvetésről és 
annak végrehajtási szabályairól rendelet 
módosításáról

Sukoró Község Önkormányzat Kép-
viselő-testületének 14/2017. (VI.16.) 
önkormányzati rendelete a nem köz-
művel összegyűjtött háztartási szenny-
víz begyűjtésére vonatkozó közszolgál-
tatásról

Sukoró Község Önkormányzata Képvi-
selő-testületének 15/2017. (VIII. 30.) 
önkormányzati rendelete A hivatali 
helyiségen kívüli, a hivatali munkaidőn 
kívül történő házasságkötés létesítése 
engedélyezésének szabályairól, az ezzel 
összefüggő többletszolgáltatás ellenté-
telezéseként az önkormányzat részére, 
valamint az anyakönyvvezető részére 
fizetendő díj mértékéről

Sukoró Önkormányzat Képviselő-tes-
tületének 16/2017. (VIII. 30.) önkor-
mányzati rendelete a partneri egyezte-
tés szabályairól 

Tájékoztatom a kedves olvasókat, hogy 
a rendeletek a www.sukoro.hu honla-
pon megtalálhatóak.

Sukoró, 2017. augusztus 30.
dr. Berzsenyi Orsolya

jegyző

1. iroda: ~24 nm
előtér: 5,21 nm, fürdő: 3,46 nm

2. iroda: ~22 nm
előtér: 5,74 nm, fürdő: 4,6 nm

Bérleti díj: 50.000 Ft / hó / iroda + rezsi
Kaució: 1 havi bérleti díj

Bővebb információ:
Sukoró Község Önkormányzata
8096 Sukoró, Óvoda u. 2/A
Telefon: 06-22-598-007 
E-mail: spolghiv@t-online.hu 

Ügyfélfogadás:
Hétfő, Szerda: 8-17 óra
Péntek: 8-13 óra
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Gyerekszemmel a világ
Kerítésfestés az Óvoda 
udvarán

Tájékoztatjuk a kedves szülőket és gye-
rekeket, valamint a tisztelt lakosságot, 
hogy a Sukorói Óvoda kerítését a falu-
gazda szolgálat irányításával a közmun-
kások felújították és lefestették. 

Így szeptembertől megújult udvar várja 
a kicsiket!

 

Sukoró Község Önkormányzata

előtte

utána

Napközis tábor 2017. 
(Első  heti beszámoló)

Immár hagyománnyá vált, hogy 
Sukoró Község Önkormányzata ingye-
nes napközis tábort szervez az intéz-
ményünkben tanuló diákok számára. 
Óriási segítség ez a családoknak, hiszen 
a szorgalmi időszak végeztével azonnal 
indul és két héten át tart a színes , élmé-
nyekkel teli programsorozat, így erre az 
időszakra teljes mértékben megoldott 
a gyermekek elhelyezése. Köszönjük  
a segítséget az Önkormányzatnak és a 
Képviselő testületnek!
Az első hét programja 2017.06.19-én 
indult, ahol 23 tanulóval és két pedagó-
gussal- Ungváryné Ildi nénivel és Babi 
nénivel lehetett eltölteni az öt napot. 
Hétfőn a tábornyitás után gyalogtúrára 
indultunk Nadapra, ahol megnéztük a 
nevezetességeket és játszottunk a helyi 
óvodásokkal. Délután Fekete Kriszta 
vezetésével kerámia foglalkozáson bon-
takoztathatták ki a kicsik a kreativitá-
sukat. Szépséges dolgok készültek, amit 
később – égetés után-minden gyermek 
haza is vihetett.
A foglalkozással párhuzamosan a gyé-
kényezés rejtelmeibe is betekinthettünk 
és szintén szebbnél-szebb kézműves 

remekműveket készíthettünk. 
Kedden Székesfehérvárra utaztunk a 
Koronás Parkba, majd délután  Petanqe 
játék következett a Borház udvarán. 
A következő napon délelőtt Virág 
Krisztánál lovagoltunk majd a nagy 
meleg miatt ebéd után nem túráztunk, 
hanem az iskola aulájában kézműves-
kedtünk Ildi néni ötletei alapján.
Csütörtökön Budapesten jártunk a 
Csodák Palotájában és Vuk játszóterét 
is meglátogattuk Budán.
Az utolsó napon a délelőttöt a Faluház 
udvarán töltöttük kézműveskedéssel, 
majd  egy jó kis fagyizás után a záró 
programunk egy zenés táncház volt 
Györgyiék vezetésével, amit mindenki 
nagyon élvezett.
Köszönjük a segítséget és  a támogatást:-
Sukoró Község Önkormányzatának, 
Fekete Krisztának, Halász Péternek és 
barátainak, Virág Krisztának,Székely 
Rékának, Küttel Szülőknek. De a 
mondatok helyett beszéljenek inkább 
a képek.

Kerékné Fülöp Annamária
tagint. vez.

...és folytatódott a 
táborozás!
(Beszámoló a napközis tábor második 
hetéről)

A Sukoró Község Önkormányzata által 
szervezett nyári napközis tábor második 
hetére június 26. és 30. között került 
sor. Erre a hétre 32 gyerek jelentkezett.
A hétfői napon a sport játszotta a fősze-
repet. Míg az egyik csoport a tenisz 
alapjaival ismerkedhetett meg, addig a 
többiek a francia eredetű golyójáték, 
a pétanque fortélyait próbálták elsajá-
títani. Látszólag könnyűnek tűnhet ez 
a játék, de nagyon nagy ügyességre és 
kifinomult taktikai érzékre van hozzá 
szükség. Ezúton is szeretném megkö-
szönni a Sukoró Sportbarátok Köz-
hasznú Sportegyesület támogatását a 
délelőtti programok lebonyolításában.
Délután asztaliteniszeztünk, melyet 
nagy kedvvel próbáltak ki iskolásaink.
Kedden némi izgalommal, de óriási 
lelkesedéssel indultunk kerékpároz-
ni. Célunk az Agárdi Parkerdő volt. 
Kitartásból mindenki jelesre vizsgázott, 
kisebb pihenőkkel megszakítva sikerült 
Agárdra érnünk. Ott játszótéri játékot 
és számháborút terveztünk. Utóbbit 
nehezen tudtuk abbahagyni és örömteli 
módon a legkisebbek is ügyesen birkóz-
tak meg a számjegyek olvasásával.
A következő napon Budapestre utaz-
tunk. Előbb az UNESCO világörökség 
listáján is szereplő Budai Várnegyed 

épületeit, tereit, többek között a 
Mátyás-templomot, a köztársasági 
elnök rezidenciáját, a Halászbástyát 
tekintettük meg. A délutánt a Campo-
na üzletházban található Tropicarium-
ban töltöttük. Itt hazánkban előforduló 
és egzotikus állatokat tanulmányozhat-
tunk. A trópusi őserdő sok élménnyel 
gazdagított bennünket, bár a pókokkal 
nem mindenki barátkozott meg.
A csütörtöki programban Székesfehér-
vár szerepelt úti célként. Elsétáltunk 
a Bory-várba, majd a Halesz park új 
játékait próbáltuk ki. Nagyon jól szó-
rakoztunk, de délután egy kisebb zápor 
okozott némi izgalmat.
A tábor utolsó napján érdekes előadás 
és akváriumok segítségével megismer-
tük a Velencei-tó különleges élővilágát, 
majd sárkányhajózni indultunk. A 
gyerekek megtanulhatták a helyes eve-
zőhasználatot, kipróbálták az együttes, 
ritmusra evezést. Délután pedig kéz-
műves foglalkozást tartottunk Ildikó 
néni vezetésével.
A gyerekek nevében is szeretném meg-
köszönni az önkormányzat illetve Rei-
chardt Jánosné és Kulcsár Nóra tanító 
nénik segítségét, támogatását a progra-
mok szervezésében, lebonyolításában.

Pap András tanító



Legfrissebb hírekről tájékozódhat a  www.sukoro.hu  Sukoró Község Önkormányzat honlapján4

Gyerekszemmel
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www.sukoroiborbaratok.hu
sukoroiborbaratok@gmail.com

Egyesületünk minden év legfőbb ese-
ménye a a borverseny melyet 2010 
évtől rendezünk meg. Ez úttal is neves 
szakembereket kértünk fel a bírálatra, 
Dr. Janky Ferenc emeritus vezetésével. 
A versenyre április 22-én került sor és 
55 darab 2016 évjáratú bor került meg-
mérettetésre. Az elmúlt év szeszéjes idő-
járása nem kedvezett a szőlőtermésnek, 
ennek ellenére kiváló borokat készítet-
tek a gazdák, egyesületünk tagjai. Ered-
mények a következők: 3 Nagy Arany, 6 
Arany, 26 Ezüst és 20 bronz szintű bor.

„Sukoró legjobb bora” címet Nagy 
György Cabernet Saugvinon-Othel-
lo bora nyerte el, a zsűri Nagy Arany 
minősítésével.
„Sukoró legjobb Othello bora” címet 
Devecsai Lajos nyerte el, Arany minő-
sítéssel. Ezt a különdíjat ismét Gál 
Kálmán ajánlotta fel. 

További eredmények:
I. díjazottak:  
Döme János Chardonnay bora Arany 
minősítéssel.
Németh László, Cabernet Saugvinon- 
Cabernet Franc bora Arany minősítés-
sel.
Szomor János Rajnai Rizling bora 
Ezüst minősítéssel                          
II. díjazottak:  
Vurczinger Zoltán Otthelo bora Ezüst 
minősítéssel.
Szücs János, Csemege vegyes fehér bora 
Ezüst minősítéssel.
Kleisz László Rajnai Rizling bora Ezüst 
minősítéssel
Paksi Gábor Cabernet Saugvinon bora 
Ezüst minősítéssel
Hegyi András Tramini-Zalagyöngye 
bora  Ezüst minősítéssel 
III. díjazottak:  
Szabó József Otthelo bora Ezüst minő-
sítéssel
Nagy Roland Rajnai Rizling bora Ezüst 
minősítéssel
Staudt Imre Kékfrankos bora Ezüst 

minősítéssel
Bocs Ferenc Cabernet Saugvinon bora 
Ezüst minősítéssel
Horváth József Shiraz bora Ezüst minő-
sítéssel
A borverseny eredményhirdetése és a 
díjak átadása május 13-án került sor 
az I. Sukorói Bornapok alkalmával. 
Közgyűlésünkön határoztuk el, hogy 
hagyományteremtő módon minden 
évben megrendezzük a Sukorói Bor-
napokat. Azt is elhatároztuk, hogy 
vándordíjat alapítunk, melyet a legjobb 
bort készítője kapja, hogy, díszítse  
pincéje falát egy évig. Első alkalommal 
Nagy György lett a szép Bacchus fej 
boldog tulajdonosa.
A rendezvényre a borház udvarán 
került sor, ahol felállítottuk sátrainkat. 
Az ünnepi hangulatot teremtettek, 
a fellépő művészek tárogatójukkal, 
mellyel elvarázsoltak bennünket. Az 
üstben nagyon finom étel készült, amit 
Szomor János és felesége Rózsika készí-
tetek részünkre. Köszönet érte!
Gál Kálmán barátunk az egyesületünk 
részére felajánlott egy 1836 évben fából 
készült kétorsós szőlőprést. Pályázat 
keretében, a prést felújítottuk, az 
elmúlt évben. A pályázatunkat sikerrel 
teljesítettük. A felújított prést a borház 
udvarán állandó kiállítás keretében 
lehet megtekinteni.
Egyesületi kirándulásunkat a szép 
Bölcske pincefalúba szerveztük meg, 
Pajor István barátunk szervezésében. 
Megismertük a pincefalu szépségét, 
ahol több mint 500 csodálatos borpin-
ce, présház található. Vendéglátóink 
igaz barátként fogadtak bennünket, 
finom boraikkal vártak és kínáltak 
minket. Bölcske történelmi nevezetes-
sége a római kori emlékek, szobrok, 
kőtáblák melyeket a Dunából emeltek 
ki a 70-es években. A Duna mellett 
római erődítmény állt a 4. században 
végéig.

Egyesületünknek megtisztelő feladata, 
a Sukoró zenei nyár rendezvényen, 
egy alkalommal a zenei hallgatóságot 
borkóstolóra hívjuk meg. Az esemény-
re július 19-én került sor. Köszönet a 
borászaiknak, akik a boraikat hozták és 
a lelkes segítőknek.

A falunapon 60 l-es üstben készítettük, 
Nagy György irányításával halászlét, s 
a negyedik helyezést értünk el. Köszö-
net mindazoknak akik a szervezésben, 
előkészületben és a munkában szorgos-
kottak.
 

Döme János
Elnök

2017. 08. 25.

Tisztelt Olvasók!

Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a 
Sukorói Óvoda 3 csoporttal, 66 óvodás 
kisgyermekkel kezdi a 2017-2018-as 
nevelési évet. Ez a létszám május végéig 
még növekszik így várhatóan eléri a 
maximális 75 főt.
Csoportjaink összetételének szervezé-
sénél fő szempontként a gyermekek 
életkorát vettük figyelembe 
Az óvoda dolgozóinak létszáma szep-
temberben a törvényi előírásoknak 
megfelelően 14 fő. Jelenleg 7 óvoda-
pedagógus, 1 pedagógiai asszisztens, 3 
dajka és 3 konyhai dolgozó látja el a 
gyermekeket.

Tervezett programjaink az őszi 
időszakban:

1. A Sukorói Óvoda 2017 szeptem-
berében tölti be megalapításának 40. 
évfordulóját.
Ezt a jeles napot óvodánk dolgozói 
méltóképpen szeretnék megünnepelni 
óvodásainkkal közösen.
Az ünnepség dátumát 2017. szeptem-
ber 15-re, péntekre tűztük ki.
Helyszíne: óvodánk aulája, udvara. 
Tervezett események:

•  Rosta Géza zenés műsora
•  „Az én óvodám” című rajzpályázat 

munkáiból kiállítás (5 -10 éves 
korig)

•  Torta tűzijátékkal
•  Óvoda történeti kiállítás fotókkal, 

régi játékeszközökkel
•  Faültetés az óvoda udvarán
•  40 db héliummal töltött léggömb 

elengedése 

2. Október 01-től kezdődnek óvo-
dánk szolgáltatásai, amelynek rendje a 
faliújságra kerül kihelyezésre

3. Átfogó intézményi tanfelügyeleti 
ellenőrzésre 2017.11.22-én kerül 
sor, amelyet az Oktatási Hivatal szak-
értői végeznek. A személyes találkozást, 
az érintettekkel készítendő interjúkat 
az  intézményünk által készített  doku-
mentumok, értékelések  alapján az OH 
felületére feltöltött vizsgálata előzi meg.
Ez a szakmai ellenőrzés minden érintett 
intézmény működésének kiemelkedően 
magas szintű ágazati megmérettetése.
A Sukorói Óvoda dolgozóinak nevében 
minden óvodás kisgyermeknek és szü-
leiknek vidám, gondtalan óvodakezdést 
kívánok!

Tisztelettel: 
Viza Tiborné
Óvodavezető
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A tavalyi jól sikerült 2 napos kirándu-
lásunkat az ősszel megismételjük. Az 
idén   első állomásként az Aggteleki 
Nemzeti Parkot választottuk, amelyet 
1985-ben nyilvánítottak nemzeti 
parkká, kimondottan a karszt felszíni 
és felszín alatti világának  védelme 
érdekében. 1995 óta a Világörökség 
része. Területén 300 kisebb- nagyobb 
barlang található. Aggtelektől 15 
km-re  Színpetriben megnézhetjük a 
világ legnagyobb könyvét. A követ-
kező állomásunk Szilvásvárad  lesz, 
amely kis méretével ellentétben  oly  
sok ajándékát őrzi a természetnek és az 
emberi szellemnek. Hazánk egyik leg-
kedveltebb kirándulóhelye a Szalajka- 
völgy, ahol a látogatók szabadon élvez-
hetik a csodás környezetet, a friss tiszta 

8096 Sukoró, Berkenye u. 15.
+36-30-4281106

sukorosport@freemail.hu
www.sukoro.hu

Adósz: 18502105-1-07 
Számlasz: 10405066-50505649-53551007

Hosszú forró nyár...

Az elmúlt, rendkívül meleg nyári 
hónapokban  sem maradtak el a  moz-
gásra, sportolásra invitáló programok 
az Egyesület életében. Folytattuk a 
gyerekek körében oly  kedvelt „Moz-
dulj Sukoró!” programsorozatot. A cél 
változatlanul  a sport, a  különböző 
sportágak népszerűsítése, a mozgás 
megkedveltetése. Nagy örömünkre az 
idén még több óvodás korú gyermek 
vett részt a szombati rendezvényeken. 
Bátran, megilletődöttség nélkül csatla-
koztak az idősebb , iskolás társaikhoz 
és elszántan küzdöttek a jó helyezése-
kért. Köszönet azoknak a  szülőknek, 
akik elkísérték, elhozták ezeket a pici 
gyerekeket hozzánk, így lehetőséget 
adva   számukra  a különböző mozgás-
formák megismerésére, kipróbálására.        

Az Önkormányzat  szervezésében 
megrendezett iskolai  táborokban 
petanque és teniszoktatásban része-
sültek a táborlakók. A foglalkozásokat 
az Egyesület tenisz, illetve petanque 
szakosztálya tartotta. A nagy meleg 
ellenére  a gyerekek lelkesen ütötték a 
teniszlabdát és ismerkedtek a petanque 
szabályaival.  
A petanque talán a legkedveltebb 
sportág az Egyesületen belül. A rend-
szeres szerdai összejöveteleken eddig 
maximális kihasználtsággal működtek 
a Borház udvarán kialakított pályák, 
ez azt jelentette, hogy 18 fő játszott, 
versenyzett egyszerre.   

A Falunapon XI. alkalommal rendez-
tük meg a Sukorói  Hagyományos 
Halászléfőző versenyt. Az idén 11 
csapat vett részt a megmérettetésben. 
A 6  főből álló zsűri nehéz döntés előtt 
állt , hiszen  finomabbnál finomabb 
halászlevek  készültek. 

Végeredmény:

I. hely (100 pont)
Hagyományőrző Egyesület 

II. hely (98,5 pont)
Golyódobálók csapata 

III. hely (95 pont)
Sport Ladyk csapata 

IV. hely (91 pont)
Sukoró Borbarátok Egyesülete 

A halászléfőzéssel párhuzamosan zaj-
lott a kispályás focibajnokság, amire 6 
csapat nevezett. Egyesületünk az idén 
ezt a versenyt a Sukoró FC. -vel közö-
sen szervezte. A bírói feladatokat  fel-
kérésünkre Béd Imre hivatásos játékve-
zető vállalata el. Ezúton is köszönjük 
a kitartó és profi munkáját. A verseny 
részleteiről , eredményeiről bővebben 
Unger Zsolt a Sukoró FC. vezetőjének 
írásából, beszámolójából  értesülhet-
nek. Ajánlom olvasóink figyelmébe a  
cikket.
Az  Önkormányzatnak köszönjük a 
rendezvényekhez nyújtott támogatá-
sát.

levegőt, a nyugalmat. Szilvásvárad ad 
otthont a világhírű lipicai ménesnek. 
Itt található hazánk egyetlen refor-
mátus körtemploma. A leírtakból is 
kitűnik, hogy rengeteg látnivalóval és 
élménnyel vár bennünket ez a vidék.  

Októberi programjaink között szere-
pel az őszi gyalogos túra, novemberben 
a hagyományos asztalitenisz bajnokság 
őszi fordulójának  lebonyolítását ter-
vezzük .    
           
Programjainkra Mindenkit szeretettel 
várunk!                 

Mozogj Velünk!     
Halász Kriszta

elnök
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Az elhelyezett adománygyűjtő üveg 
ezennel 3.085 Ft-ot rejtett. Köszönjük 
szépen.
A pihenés nekünk is kijárt, így 
2017.07.28. – 08.13-ig nyári szünetet 
hirdettünk. 

2017. 08. 14-18. Intenzív Tánctábort 
tartottunk, mikor is minden hétköz-
nap este összegyűltünk, munka után, 
fáradtan, kétballábbal. A nevetés azon-
ban úgy megmozgatta a rekeszizma-
inkat, hogy utána már észre se vettük, 
hogy két órán át, sötétedésig roptuk a 
mezőföldi vonulós táncokat, készülve 
ezzel a Falunapi rendezvényre és már 
szem előtt tartva a Szüreti Felvonulást 
és bált. A táboron készült napi rövid 

Civil szervezetek

Sukorói Hagyományőrző Egyesület
8096 Sukoró, Óvoda u. 2/a.

+36 70/778-9265
sukoroihagyomany@gmail.com

facebook.com/hagyomanysukoro
Adósz.: 18491500-1-07

Bankszámlaszám:57800033-10002546

2017. 06. 24.  Piknik és Kertmozi  
- az egyik egyesületi tagunk régi álma 
vált valóra
Az Egyesület elmúlt 17 évéből néztünk 
vissza régi fényképeket és videókat, 
mellyel ugyan átfogó képet az érdek-
lődőknek nem tudtunk mutatni, de 
betekintést nyújtottunk a Sukorói 
hagyományőrzés világába, az egyesület 
életébe. 
A vetített film az utolsó percekig titok-
ban volt tartva, azonban a választás 
nagyon jónak bizonyult, mindenki 
önfeledten mulatott a megmosolyog-
tató részleteken. Az Égigérő fű kockái 
pörögtek a filmvásznon, Poldi bácsival 

és a szép zöld gyeppel. A filmet a gye-
rekek is nagy áhítattal nézték, mely a 
közösség összefogó erejéről szólt első-
sorban.  Rendezvényeink továbbra is 
ingyenesek, és a közösséget szolgálják. 
Adománygyűjtő üvegünkbe lehetett 
elhelyezni az Egyesületünk támogatásá-
ra szánt összegeket. Mely a nap végére 
1.000 Ft-ot rejtett, amiért nagyon hálá-
sak vagyunk és a soron következő ese-
ményeink megrendezésére fordítunk. 

2017. 07. 19. 11 új tag beiktatása – 
17 éve nem volt ilyenre példa, nagyon 
büszke vagyok arra, hogy olyat tud a 
mai világban adni az Egyesület, mely 
még érték más emberek számára. Sze-
retettel köszöntjük berkeinken belül 
Babics Lászlóné Katit, Boskó Andrást, 
Botlik Dávidot, Dr. Gaál Juditot, Kar-
deván Dórát, Küttel Dávidot, Magyar-
né Fábry Margitot, Szonda Györgyit, 
Tóth Andreát, Törzsök Dórát, Törzsök 
Jánosné Katit. Reméljük, hogy tovább-
ra is élvezik velünk közös munkával a 
közösség összetartó erejét.

2017. 07. 20-án felkérés érkezett a 
Fejér Megyei Hírlap következő hétfői 
számában való megjelenésre – az 
internet bűvös világát Egyesületünk is 
igyekszik kihasználni, melyre a Hírlap 
újságírói is felfigyeltek és érdemesnek 
tartottak bennünket a napilapban való 
megjelenésre aktivitásunk és tevékeny-
ségünk miatt. Így a 07. 24-ei számban 
a 4. oldalon rövid kis összefoglaló jelent 
meg az előbbi hétvégén megtartott II. 
Piknik és Kertmozi eseményünkről. 

2017. 07. 22. második alkalommal 
Piknik és Kertmozi – Hunyadkürti 
István volt a vendégünk. A munkás-
ságából választottunk filmet, melyről 
utána kedélyesen elcsevegtünk. Na 
végre, itt a nyár! című mozifilm - mely-
ből később 12 részes sorozat is készült 
- került műsorra. 
Hunya örömmel mondott igent a fel-
kérésre, régi tagja a falunak, szeretettel 
gondolt vissza a beszélgetés közben 
régi falubeli emlékeire, ismerőseire. 
Hunyadkürti István szavai: „Ti vagytok 
a hagyomány, én pedig az őrző.” (legbe-
lül) Külön öröm volt, hogy az utcáról 
betérő vendégeket is köszönthettünk, 
akik az esti séta közben látták a fénye-
ket és csatlakoztak hozzánk.  
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video összefoglalóinkat a Facebook 
oldalunkon mindenki megtekintheti. 
Külön öröm, hogy invitálásunkra a szü-
reti felvonuláson résztvevő fiatalok is 
csatlakoztak hozzánk, együtt készítjük 
meglepetésünket a szeptember 23-ai 
alkalomra.

2017. 08. 20. Falunap - évek óta nem 
nevezetünk a halászléfőző versenyre, 
így hát itt volt újra az ideje. „Csak 
főzzünk egy jót!” – szólt a mottója a 
tagoknak. Ez olyan jól sikerült, hogy 
maximális pontszámot, 100 pontot 
kapott a halászlevünk. Óriási öröm volt 
számunkra, hogy a Hagyományőrzők 
halászleve bizonyult a legjobbnak a 
faluban. Megérte a fiúk fáradozása, 
hogy hal kerüljön a bográcsba. Köszön-
jük az elismerést!
Faluolimpia – nem az első alkalom, 
hogy hagyományos népi játékokkal 
színesítettük a Falunapi programokat. 
Lopózás, patkó dobás, ostorral csapás, 
sítalpazás és tű keresése szénakazalban 
volt a feladatsor, mellyel meg kellett 
birkóznia a játékos kedvűeknek. A 
délutánra felkerekedett szél ellenére is 
folyamatosan ostromoltak minket a 
gyerkőcök. Önfeledt arcok sokasága 
volt körülöttünk egész nap, ami egyben 
a sikerességünket is jelentette. 
Tervek az idei évre még bőven vannak:
A Szüreti Felvonulás és Bálon aktív 
résztvevői leszünk a menetnek és a 
táncos mulatságnak.
Asszony Műhelyt hirdetünk a késő őszi 
időszakra, ahol többféle kézművesség-
gel, praktikákkal ismerkedhetnek az 

érdeklődők.
Rimsting partnertelepülés hagyo-
mányőrzői várnak bennünket a minden 
évben megrendezésre kerülő Mikulás-
vásárra, december elején. 4 vendégünk 
a húsvéti ittlétekor kaptuk a meghívást, 
mellyel ezúttal is élni szeretnénk. 
Hálásak vagyunk a bíztatásokért és 
támogatásokért, külön köszönet Sukoró 
Község Önkormányzatának és a Suko-

rói Polgárőr Egyesületnek a segítségért, 
melyet igyekszünk mi is viszonozni. 
Bízunk benne, hogy a jövőben tartan-
dó hagyományt őrző-, felelevenítő és 
teremtő rendezvényeinken már üdvö-
zölhetjük kedves Olvasóinkat is. 

Továbbra is minden pénteken össze-
gyűlünk az Iskola Aulájában ismerked-
ni a helybéli és országunk egyéb tájaira 

jellemző néptánclépésekkel. Minden 
táncos lábú érdeklődőt várunk szere-
tettel. 

Varga Edit
a Sukorói Hagyományőrző

Egyesület elnöke
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Civil szervezetek
SUKORÓ FC 

Az idei évben egyesületünket kérték fel a hagyományos falunapi focibajnokság 
szervezésének segítségére. Szoros együttműködésben a Sukorói Sportbarátokkal 
álltunk neki a ránk szabott feladatnak. Előzetes egyeztetések alapján öt csapat 
nevezett a megmérettetésre. Szombat reggeli sorsolás kiírása alatt befutott még egy 
társaság, így 6 csapat vágott neki a küzdelmeknek. Igen élvezetes és jó játékot lát-
hatott a közönség a csapatoktól. A mérkőzések alatt olykor parázshangulat alakult 
ki, de a lefújás után mindenki baráti hangulatban hagyta el a pályát.

Az első helyet a Zsoldosok csapata szerezte meg, akik végig kiegyensúlyozott játékot 
mutatva az összes mérkőzésüket megnyerve lettek az elsők. A második és harmadik 
helyen végzett csapatok a végelszámolásnál egyformán 10-10 pontot szereztek így 
a gólarány döntött melyben a Sukoró Fc eggyel több találatot ért el a harmadik 
helyen záró Toldi Géza előtt.

Végeredmény az alábbiak szerint alakult: 
1. Zsoldosok 15 pont
2. Sukoró Fc 10 pont
3. Toldi Géza 10 pont
4. Dream Team 6 pont
5. Nem mind1 3 pont
6. Veszett keszegek 0 pont

A torna gólkirálya Kacsó Tamás lett aki 14 találatot ért el. 
A legfiatalabb góllövő Kovács Levente.

Köszönjük az összes csapat részvételét és gratulálunk az elért eredményeikért.
Ezúton köszönjük Béd Imrének a játékvezetői feladatok ellátását. Czottner Ivett, 
Béd Betti, illetve Erős Ferenc adminisztrációs munkáját.
Egyesületünk az előző hírvivő megjelenése óta a falunapi tornán kívül még egy 
eseményen vett részt. Június 30-án Pákozdon voltunk. A Szent Iváni Éj elnevezésű 
8 csapatos éjszakai focin sajnos nem sok siker jutott csapatunknak. A sorsoláskor 
igen erős ellenfelekkel kerültünk össze és a csoport utolsó helyén zárva kiestünk a 
további küzdelmekből.
A szerda esti gyerekfoci is igen népszerű lett. Egyre több gyermek jön és rúgja a 
bőrt. 

Szeretnénk ezt a folyamatot továbbvinni az iskola megkezdése után is. 

Elérhetőségek: Unger Zsolt: 06-20/240-0409  |  Czottner János: 06-30/247-2787
Üdvözlettel: Sukoró FC
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Portré
Mennyi sok szép  változást 
hozhat egy település életébe, ha 
érkezik valaki, aki minden érdek 
nélkül szeretné szebbé és egyedivé 
varázsolni környezetét, jót 
cselekedni a közösségért. Mégsem 
hívja fel magára a figyelmet, és ha 
nem kültéri tevékenységről lenne 
szó, talán nem is tudnánk, ki 
színezi újra a sukorói közkutakat. 
Így arra gondoltunk, éppen itt 
az ideje, hogy megismerkedjünk 
Nagy Zoltánnal, a Hímeskutak 
megálmodójával, alkotójával. 

Hogyan kezdődött, mikor született meg 
az első kút?

5-6 évvel ezelőtt egy tanyán festettem 
meg hasonlóképpen egy kutat, ott és 
akkor jött a gondolat, hogy ezt máshol 
is meg kellene valósítani, hiszen milyen 
jó lenne, ha mindenhol ilyen szépek, 
hímesek lennének ezek a közkutak. Így 
a kút, azon keresztül a víz eggyé vált a 
művészettel.
Sukorón a polgármester asszony szeren-
csére nyitott volt az elképzelés iránt és 
nagyon örült az ötletnek.
Sokfelé járok az országban, és szomo-
rúan láttam, hogy milyen elkeserítő 
állapotban vannak a közkutak, így meg-
fogalmazódott bennem, hogy lehetne 
máshol is díszes a kút.

Hogyan jön létre a kompozíció?

Minden kúton különböző megoldások 
láthatók. Először átgondolom, hogy az 
adott helyszínhez, környezethez, a kút 
formájához milyen alakzatban elhelyez-
kedő minta illik, ezt fel is rajzolom egy 

filctollal mindjárt a felületre. Vannak 
v-alakban elhelyezkedő minták, de van 
olyan, amely kanyargósan körbe futja 
a kutat, mint a felfuttatott virág. Nem 
szoktam előre papíron megrajzolni a 
kész kompozíciót, akkor és ott a kúton 
születik meg a végleges mű.
Volt már, hogy az elkészült összkép 
mégsem tetszett végül, így le is „töröl-
tem” a mintát. Ilyenkor újra lefestem 
fehérre az egészet és kezdődhet elölről 
az alkotás. Az a legfőbb cél, hogy a vég-
eredmény szép és tartós legyen.
Sokat kutattam, hogy rátaláljak egy 
kifejezetten Sukoróra jellemző min-
tára, motívumra, de sajnos ilyet nem 
találtam. Azon is gondolkodtam, hogy 
kreálok egyet én magam, de aztán elve-
tettem az ötletet, mivel olyan sokféle 
létezik, hogy bőven van választék.
Ezeket a motívumokat különleges érzés 
megrajzolni. Persze, ránéz az ember egy-
egy mintára, szép, de felrajzolni őket, 
egészen más érzés, bele lehet szeretni 
közben az adott formába, olyan, mint 
egy szívdobbanás.
A nevet is mi találtuk ki, pontosabban 
a kislányom adta neki először a Virágzó 
Kút nevet, ez lett tovább gondolva végül 
Hímeskúttá.

Miért pont a népi motívumokat 
választottad?

Tetszenek a motívumok. Régen is, 
például a kapuk mintáiból ki lehetett 
olvasni, hogy az adott házban ki lakik, 
hány gyermek van, milyen korúak, 
van-e eladó sorban lévő lány. Minden 
ott volt a mintákban, mindnek jelentése 
volt. Elhagytuk ezeket a hagyományo-

kat, pedig fontos értékeket képviselnek.
Elmentem egy antikváriumba és fel-
vásároltam az összes olyan kiadványt, 
ami a népi motívumokat, hímzéseket 
gyűjtötte össze. Ezekből is merítettem.
Itt van mindjárt egy gyönyörű sárközi 
jegykendő minta, ez a motívum megta-
lálható például az egyik Fő utcai kúton. 
Ez egy férfi és egy női minta.
Szomorú volt látni ezekben a könyvek-
ben, füzetekben, a régi fotókon, hogy 
idős hölgyek hímeztek, akik valószínű-
leg már nincsenek közöttünk, velük 
pedig eltűnik ez a csoda, nagyon kevés 
helyen maradt fenn a népi motívumok 
hímzése. Ezért is tetszett a Hímeskút, 
mert így az utcára, az emberek közé 
tudjuk vinni és megmutatni a népi 
művészet ezen formáját. Ami még 
nagyon fontos, hogy így a fiatalok is 
láthatják ezeket a csodás mintákat/, más 
körülmények között nem biztos, hogy 
találkoznának velük. Lehet, hogy nem 
érdekli, hogy melyik milyen minta, 
honnan ered, de lesz esztétikai élménye. 
És talán, amikor évek távlatából visz-
szaemlékezik fiatal korára, eszébe jut az 
a szép Hímeskút. Újra kell gondolni a 
hagyományok átörökítésének módját, 
hiszen az otthonokban már nem látni 
nagymama által hímzett terítőket, de 
szomjas biciklistát, aki megáll a kútnál 
inni, azt igen. Már más korban élünk, 
ezt fel kell tudni ismerni.

Mennyi ideig tart megfesteni egy kutat?

4x2 óra. Sőt, a végére nagyon belejöt-
tem, már gyorsabban megy a minta fel-
rajzolása, az elején még többet gondol-
kodtam rajta. A kútnál lakók is mindig 
megjegyezték mikor elkészültem, hogy 
az övéké a legszebb, de igazság szerint 
mindig szebb lesz. Az első és az ötödik 
között is különbség van, de nem érzek 
elégedetlenséget az elsőkkel kapcso-
latban sem. Tavaly kettőt festettem és 
a tekerős kutat, idén pedig a többit. 
Remélem a maradék pár kutat is be 
tudom idén fejezni.
A kút környezetét először meg kell tisz-
títani, gaztalanítani. Majd lecsiszolom 
a lepattogzó részeket, aztán jön rá egy 
szürke színű, gumis jellegű alapozó, ami 
megköti a hiányzó területeket, majd jön 
rá a fehér festék, végül pedig a minta.
Most fedeztem fel még három kutat, 
ami nincs lefestve, úgyhogy lesz még 
munka, kettő pedig még mintázásra 
vár. Mindig két-három kutat lealapo-
zok, lefestek egyszerre, és mire végzek a 
harmadiknál, megszárad az első és lehet 
is mintázni. Így folyamatában tudok 
haladni.

Mennyire lesznek tartósak ezek a festések?

Zománcfestékkel dolgozom. Azt még 
nem lehet tudni, hogy mennyi ideig 
fognak kitartani a művek, hiszen a suko-
róiak a próbaverziók. Sajnos néhány 
kúton már látszanak a kopás jelei, főleg 
azokon, amelyeket sokszor használnak. 
A legfőbb probléma azonban az volt, 
hogy egyes kutaknál nem várták meg a 
száradási időt, hiába volt kiírva, ebben 
az esetben általában a nyomókaron 
mosódott el a minta. Nyilván nem lehet 
megtiltani a kutak használatát még szá-
radási idő alatt sem, így legalább látszik, 
hogy használják őket. 
4-5 év múlva biztosan újra kell majd 
kontúrozni őket. Öt rétegben van ala-
pozva, így azzal nem lesz gond, tartós 
lesz, a minta kétszer van átfestve, így 
annak rövidebb lesz az élettartama. 
Az elsőnél egy más jellegű alapozót 
használtam, már látom, hogy az nem 
volt jó választás. Ki kell tapasztalni az 
alapanyagok minőségét.

Mi a célja a Hímeskút mozgalomnak?

A fő cél, hogy a mintákról szóljon ez 
az egész mozgalom, az értékmentésről, 
hiszen van rengeteg különleges motí-
vumunk, határon innen és túlról is, 
tájegységenként különbözőek, köztük 
igen-igen régiek is, és feladatunknak 
érzem, hogy ezeket átörökítsük az utó-
kornak.
Szeretnénk, ha önjáró lenne a munka. 
Hiszen körülbelül 6700 darab kút van 
az országban, lehetetlen mindegyik 
sorsát végig kísérni. Erre lett létrehozva 
a weboldal (himeskut.hu), Csabi bará-
tom jóvoltából. Ide a vállalkozó kedvű 
művész felregisztrál, majd feltöltheti a 
kútról készített fotót, akár előtte-utána 
képet az állapotváltozásról, valamint a 
térképes keresőn könnyen megtalálható, 
hogy hol van pontosan az elkészült mű. 
Természetesen a festő arcképe és neve is 
szerepelni fog az alkotása mellett.
Ezáltal mindenki a saját településén 
tehet valamit a környezetéért. Nem 
kell festőművésznek lenni ahhoz, hogy 
valaki megfessen egy kutat, bárki képes 
rá, akinek van egy kis kézügyessége.
Szeretnénk, ha országossá nőné ki 
magát a kútfestés, már több város 
jelentkezett, hogy szeretnék, ha náluk is 
lenne Hímeskút. 
Szeretném, ha tájegységek szerint való-
sulna meg a kútfestés. Persze, itt Suko-
rón, látható sokféle motívum, hiszen 
ez egy bemutató csokornak készült, 
de például Kalocsán egyértelmű, hogy 
kalocsai hímzés legyen a kutakon, nem 
más. Amelyik településnek pedig nincs 
hagyományos mintája, az a hozzá leg-
közelebbi tájegységét használja. Ez az 
adott művészre van bízva.
Arra is gondoltunk, hogy iskolákat, 
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dom. Van egy füzetem, abba szoktam 
skiccelgetni egy-egy gondolatot, ami 
akkor elég. Aztán amikor akarok, vagy 
van időm festeni egy képet, előveszem 
ezt a füzetet, és abból merítek ötletet.
Általában éjszaka festek, kivéve a kuta-
kat, azokat hajnalonként festettem. 
Hajnal 5-6 órakor kimenni nyáron, 
amikor épp feljött a nap, csekély a for-
galom, csak a madarak vesznek körül….
az mindig kikapcsol.

Csodálatos képeket festesz. Tanultad a 
festészetet? Hogyan alkotod a képeidet?

Nincs művészethez kapcsolódó képe-
sítésem, a nullából indult és az ég adja 
hozzá a tehetségem.
A nagy méretű képek híve vagyok, nem 
szeretem a kicsi ecseteket, vásznakat. Az 
elejétől kezdve vászonra festettem. Meg 
kell tisztelni a festményt a jó vászonnal 
és a tartósság is fontos szempont.
A feleségem vette nekem az első vász-
nat és mindent, ami a festészethez kell, 
előtte inkább csak rajzolgattam. Az 
első instrukció Tőle ered és a mai napig 
támogat. Valószínűleg én sokkal később 
vettem volna magamnak nagy vásznat.
Van egy téma, ami megszületik bennem, 
amikor az a vásznon elkezdődik, akkor 
még én magam sem tudom, hogy mi 
lesz belőle. De mindig összeáll valami 
a végére, nem került még kidobásra 
semmi. Nem szoktam előrajzolni, nyil-
ván van néhány réteg, amelyből felépül 

Portré
rajztagozatos diákokat találjunk meg, 
gyűjtsék össze a helyi mintákat, majd 
rajzóra keretein belül fessék rá azokat 
a településükön található kutakra. Egy 
székesfehérvári iskola igazgatónőjének 
nagyon megtetszett az ötlet, ők már 
csatlakoztak is, szeptemberben meg is 
kezdik a munkát.
Gondoljunk bele: egy rajzszakos tanár 
felépít erre tanórákat, akkor minimum 
egy hétig elvannak a feladattal. Gyűjtés, 
tervezés, helyszín keresése. Egy osz-
tálynak nagyon hamar menne a közös 
munka.
Végül talán még hungarikum is lehet 
a Hímeskutakból. Gyárthatnak majd 
kulcstartókat, hűtőmágneseket a kutak 
fotóival.

Ki biztosítja a kellékeket az önkéntes 
festőknek? Milyen anyagi vonzata 
van egy kút elkészítésének és ezt ki 
finanszírozza?

A festék egy nagyon fontos pontja a 
folyamatnak. Persze nem lehet minden-
kitől elvárni, hogy önköltségen vegyen 
festéket, amiből feldíszíti a kutakat, bár 

tényleg nem kell nagy összegekre gon-
dolni. Jó lenne, ha minden településen 
a helyi településvezetés támogatná a 
művészeket.
Önkormányzatonként 15.000 Ft-ba 
kerülne a festék megvásárlása, ebből 
a mennyiségből 10 darab kút festhető 
le. Azt gondolom, hogy nem egy óriási 
összeg, viszont ezzel minden hivatalt 
külön meg kellene keresni. Ez is egy 
fontos lépés az országos hálózat kiépí-
téséhez. Több ezer önkormányzat van 
az országban, így ez hosszantartó ügy-
intézés lenne. Egy helybeli könnyebben 
elintézheti az ilyen ügyeket, ezért is jó 
a himeskut.hu, mert bárki bárhonnan 
regisztrálhat. 
Időközben megkerestem egy magyar-
országi festékgyártó céget is, akik 
támogatnák a Hímeskút programot 
a megfelelő zománcfestékkel, viszont 
elég részletes dokumentálási munkát 
várnak el a felhasznált mennyiségről, 
erre a feladatra azonban egy külön 
emberre lenne szükség, aki ezt admi-
nisztrálja. Persze érthető, hogy vannak 
aggályai a cégnek, de én ezt a feladatot 
nem tudom felvállalni. Folynak még az 
egyeztetések, hiszen nekik is jó marke-
ting lenne, óriásplakátokon használ-
hatnák a Hímeskutak fotóit, frappáns 
szlogenek kíséretében.

Nem néztek furán az emberek, amikor 
belekezdtél a kútfestésbe, nem féltél a 
negatív visszhangoktól?

Egyáltalán nem. Teljesen pozitív volt a 
hozzáállás. Volt, ahol megkínáltak kávé-
val, bár az is igaz, hogy volt, aki megkér-
dezte van-e engedélyem. De alapvetően 
nyitottak voltak a tevékenység iránt.
Azt gondolom, ha az ember bármit sze-
retne, kitalál, elgondol, nem kell feltét-
lenül látnia az út végét, elég látni az első 
egy-két lépést és jönnek majd azok a 
lépcsők, ahová rá tud lépni, jönnek azok 
az emberek, akikkel találkoznia kell. 

Hol van ebben a pénz vagy az átverés?

Miért lenne baj a társadalmi munkával? 
Hiszek az önzetlen jócselekedetben, ami 
mögött nincs elvárás. A normál lelkü-
letű emberek ilyenek. Régen is termé-
szetes volt, hogy az idős szomszédoknak 
segítenek az emberek anélkül, hogy kért 
volna érte bármit utána. 
Valóban nagyon pénzorientált világ-
ban élünk, de nem feltétlenül vagyunk 
emiatt rosszabbak. Csak annyira fel-
gyorsult már körülöttünk az élet, hogy 
sokaknak nem jut szabadideje a közjó-
ért cselekedni. 

Vannak további tervek, más kültéri 
felületek?

Régóta érlelődik bennem egy ötlet.
Imádom Budapestet, sokat is járok 
a fővárosba. Amikor a Lánchíd felé 
haladunk, az út átvisz a Budai Váralag-
úton, majd abból kiérve megpillantjuk 
az oroszlánok által őrzött hidat. Ez az 
egyik legcsodálatosabb része Budapest-
nek, mégis szomorú, milyen lepusztult 
állapotban van. Az alagút belseje fehér 
mozaikcsempével van kirakva, ami már 
koszos, foghíjas. Úgy érzem egyáltalán 
nincs megbecsülve, 
pedig a Lánchíd az 
egyik legszebb ékes-
sége a fővárosnak 
és ahhoz, hogy ezt 
meglássuk, egy ilyen 
nyomasztó alagúton 
kell áthajtanunk, 
nagyon elszomorít. 
Arra gondoltam, 
mennyivel felemelőbb 
lenne, ha például 
matyó mintás moza-
ikkal lenne kirakva az 
alagút belseje, amit 
én nagyon szívesen 
megvalósítanék. Már 
a gyakorlati kivitelezés 
is összeállt a fejemben, 
amihez természetesen 
nem kellene lezárni az 
alagutat sem.
Én ilyen vagyok. Jön 
egy gondolat, azt 
mindig tovább és 
tovább gyúrom, majd 
az ötödik, hatodik 
lépésnél már csak egy 
ugrás a megvalósítás. 
Ha ez kiforrja magát, 
akkor megkeresem az 
illetékeseket az ötletemmel.
Hiszek abban, hogy egy olyan ország-
ban élünk, ahol bármely ajtón beko-
pogtatunk, az kinyílik előttünk, de ha 
nem próbáljuk meg, soha sem derül ki, 
mi lehetett volna.

Hogyan van minderre időd? Adott 
esetben a kútfestésre, de tudjuk, hogy 
tehetséges festő is vagy.

Az idő mindig kevés. Örülnék, ha 
legalább 30 órából állna egy nap. 
Kereskedőként dolgozom, mellette a 
festészet már 15 éve az életem része. 
Zajlik otthon az építkezés és hát van két 
gyermekem, így kissé háttérbe szorult a 
festés. A házunk alatt éppen készülőben 
van egy műterem, eleve úgy lett kiala-
kítva, hogy a fény segítse az alkotást. Ha 
elkészül és az időm is engedi, oda fogok 
elvonulni, festeni.
Nyilván néha megmozdul bennem, 
hogy jó lenne festeni valamit, nem taga-
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tudom kamatoztatni ebben a szakmá-
ban.
Mindenkinek több lelkülete van. Egy 
életen belül sok kis életet kell élni, mert 
akkor tud tartalmas lenni. Nem feltét-
len kell meghatározni az embernek saját 
magát, hogy ezt csinálja és kész.
Ahhoz is kell egy jó helyzetfelismerés, 
hogy az ember mire fókuszál, mi okoz 
neki örömet. Én is mondhatnám, hogy 
festészetből élek meg, de mivel nem 
szeretem eladni a képeimet, így ez nem 
igazán működne. Lehet, hogy elvisz az 
élet másfelé idővel.

A honlapnak köszönhető, hogy a 
média most így felfigyelt a Hímeskút 
kezdeményezésre?

Nem tudom, lehetséges. Már a Petőfi 
TV is felkeresett. Így jogosan gondo-
lom, hogy rövid időn belül országosan 
ismert lesz a Hímeskút.
Úgy veszem észre, hogy jó az ötlet, pozi-
tívak a visszajelzések.
Hogy hová jut el a kezdeményezés, azt 
nem lehet tudni, persze függ attól is, 
hogy mennyire kapja fel a média, de az 
is lehetséges, hogy valamikor kifárad és 
abbamarad az alkotókedv. Meglátjuk, 
hogy ez az első megmozdulás mire lesz 
elég. De bármeddig is tart, a lényeg, 
hogy ez idő alatt sok szép Hímeskúttal 
gazdagodtak a települések.

Portré
egy kép, de azok eltűnnek, összemosód-
nak.
A figuratív festészet az én világom, 
valamint nagyon szeretem a színeket. A 
spiritualitás és a vallási témák is közel 
állnak hozzám.
Nálam a zene nagyon meghatározó. 
Csak zenére tudok festeni, mert van egy 
mélysége, olyan dolgokat megindít az 
emberben, amiből valami jó születik. 
Mindenevő vagyok, a rockzenétől a 
klasszikusokig, jazzt, de hangulattól 
függően bármit szívesen hallgatok. Az 
olyan jellegű zenéket szeretem a legin-
kább, mint a képeim, ahol van egy fajta 
magasztosabb kapcsolat az éggel, Isten-
nel. Úgy érzem, van egy vonal, amire 
az ember rá tud kapcsolódni és akkor 
óriási dolgok jöhetnek létre. Át kell 
szellemülni a festéshez, ebben segít egy 
jó dal és utána már gyorsan születnek a 
képek is.
Azt gondolom, hogy a festményeim 
mindenkiből kiváltanak valamilyen 
érzelmet. Nem hiszem, hogy valaki csak 
úgy képes lenne elsétálni bármelyik 
képem mellett.

Vannak példaképeid? Merítesz a 
nagyoktól?

Dalit nagyon jó festőnek tartom, a 
hazaiak közül Sándorfi István műveit 
emelném ki, ő egy fotorealisztikus festő 
volt.
Nem szoktam másoktól meríteni, azért 
sem mentem el iskolába tanulni a fes-
tészetet, mert nem szeretem, ha sémák 
szerint kell alkotni. Viszont érdekes, 
hogy nem is olyan régen voltam egy 
Dali kiállításon, utána feltűnt, hogy 
kissé érezhető a hatása az éppen készü-
lőben lévő munkámon. 
Pont Sándorfi mondta, hogy valami-
kor 20 évvel ezelőtt egy jó barátja azt 
mondta neki, hogy a vászonnak ne a 
fehér, hanem a barna oldalára fessen, 
mert sokkal mélyebbek lesznek a képek 
és teljesen mások lesznek a színek is, 
ezáltal sokkal jobb lesz a mű. És ő 20 
évig így festett, küzdött azzal, hogy 
nem volt fény, mert nem fehér volt az 
alap. Tehát egy barát hatására technikát 
váltott, és évekig küszködött vele. Én 
így gondolok arra, ha elmegyek egy 
tanárhoz, akkor ott elmondják, hogy 
mit hogyan kell festeni, erre pedig nincs 
szükségem. Jobban szeretem magam 
kijárni az utat.
Egy barátom fogalmazta meg jól. Van 
egy üres lap, rajzolj rá egy pontot és 
abból indulj el. Ami abból születik, azt 
hívják igazi művészetnek, mert az belő-
led, belülről jön és építkezik.
Erre jó példa, hogy amikor a lányom 
kisebb volt, előfordult, hogy belenyúlt 

a nagy ecsetbe és odacsapott valamit a 
képre. Én azt is otthagytam, vagy abból 
kikanyarítottam valamit, hiszen az ő 
volt a vásznon.

Több kiállításod is volt már? Vették már 
meg festményedet?

Termelékenyebbnek kellene lennem. 
Nem szoktam kiállítani a képeket, nem 
vagyok az a magamutogató, exhibicio-
nista fajta. Nem igénylem a visszajelzé-
seket és nem is biztos, hogy szükségesek.
Nem szánom eladásra a képeket, de 
elajándékoztam már egy-egy festményt. 
Nem könnyű abbahagynom egy képet, 
bármeddig tudnám festeni. Amikor 
fel kell emelni az ecsetet, azt a pontot 
nehéz eltalálni. Vagy azt mondja az 
ember, hogy most elég, így vállalha-
tó, vagy megy tovább és túlfesti. Van 
néhány olyan munkám, amit utólag 
már látok, hogy bizonyos ponton abba 
kellett volna hagyni. Nem szoktam szig-
nózni a képeimet, de még csak címet 
sem adok nekik. Tavaly is csak a Kor-
társ Képzőművészeti Kiállítás miatt lett 
címe a bemutatott két festményemnek.

Mi a véleményed a Kortárs 
Képzőművészeti Kiállításról?

Szerintem jó, ha egy faluban van egy 
ilyen volumenű kulturális élet, pláne, 
hogy nagyon sok művészi vénával 
megáldott ember van a környéken, így 
nekik lehetőségük adatik megmutatni 
munkáikat a közönségnek. Példaértékű, 
hogy ilyen színes művelődési lehetősé-
gek vannak egy kistelepülésen. Itt emlí-
teném meg a Zenei Nyár programsoro-
zatot is, amely szintén óriási közönséget 
vonz. Az ilyen közösségi eseményektől 
él a falu.

Az idei Kortárs Képzőművészeti 
Kiállításra készül új festményed? Idén is 
lesz zene kísérőnek?

Igen, egy új képem mindenképpen lesz. 
Zene is lesz természetesen, de most állva 
kell hallgatni, nem ülve, mint tavaly. 
Zene nélkül egy kiállítás számomra ért-
hetetlen. A zene segít abban, hogy életre 
keljen a kép. Szerintem a zenészek a 
legnagyobb művészek. Egy hangszeren 
érzelmeket közvetíteni, csodálatos. 

Honnan költöztetek Sukoróra és miért 
pont ezt a települést választottátok?

Székesfehérvárról költöztünk Sukoróra, 
a belvárosban laktunk, de a gyerekek 
miatt úgy gondoltuk, jobb lenne, ha 
vidéki környezetben nőhetnének fel.
Még évekkel ezelőtt motoroztunk erre 

egy barátommal, este 
eltévedtünk, a Főtéren 
kötöttünk ki és már 
akkor láttam, hogy 
ki volt írva a telekre 
– ahol most lakunk 
– hogy eladó. Be is 
írtam a telefonomba a 
számot. Aztán amikor 
megszületett a gondo-
lat, hogy elköltözünk, 
megnéztünk Suko-
rón néhány telket, 
de elsőre egyik sem 
nyerte el a tetszésün-
ket. Majd felhívtam 
az évekkel ezelőtt 
elmentett telefonszá-
mot és találkoztam is 
a telek tulajdonosával, 
akivel – mint kiderült 
– régóta ismerjük egy-
mást. Akkoriban még 
nem volt ilyen szépen 
felújítva a Főtér, mint 
most, de már akkor 
megérintett ennek a 
környéknek a varázsa. 
A tetszetős nádfedeles 
házikók, a természet 
közelsége; azt gondolom, hogy a Velen-
cei-tó környékén nincsen szebb telepü-
lés Sukorónál. Fontos szempont volt az 
iskola megléte is, hiszen szerettük volna, 
ha a gyerekek falusi iskolába járhatnak.

Gyönyörű a házatok. Elsődleges szempont 
volt, hogy nádfedeles legyen?

Szeretem az építészetet, szoktam ter-
veket rajzolgatni. Fontosnak tartom, 
hogy a tájhoz illő építészetet kövessük, 
hiszen ezzel is őrizzük hagyománya-
inkat. Lehet a régit modernizálni úgy, 
hogy ne veszítse el értékeit. Magyaror-
szágon a vidéki stílusú építészet, a falusi 
parasztházak, a nagypolgári házak nem 
mennek ki a divatból, ezeket újra lehet 
gondolni. A mi házunknál is fontos 
szempont volt a régi építészeti stílusok 
hirdetése. Nem is volt kérdés, hogy a 
tájba illő házat szeretnénk. Azt tudtuk, 
hogy nem akarunk kicsi ablakos, ala-
csony belmagasságú épületet, de újra-
gondoltuk. Lehet úgy modernizálni, 
hogy közben megtartsuk a tájjelleget. 
Itt élünk, ne akarjunk mások lenni, ne 
dobjuk a kukába gyökereinket.

Hogyan fér meg benned a kereskedő és a 
művész személyiség egymás mellett?

A kereskedelmi szakmában emberek-
kel foglalkozhatok, könnyen teremtek 
kapcsolatot bárkivel és jó helyzetfelis-
merő vagyok. Ezeket a vonásokat mind 
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Kultúra - közélet
Falunapi beszámoló

Az idei évben is programokkal teli, 
mozgalmas augusztus végi hétvége 
várta a sukoróiakat.
Augusztus 19-én megrendezésre került 
településünk hagyományos Falunapja 
Sukoró Község Önkormányzata szer-
vezésében, a civil szervezetek és egye-
sületek, valamint a Gémeskút étterem 
közreműködésével. 

A nyári meleg idén sem hagyott cser-
ben bennünket, bár a szél erőteljesen 
megélénkült a délutáni műsorszámok 
idejére.

A délelőtt folyamán a focibajnokságé és 
a halászléfőző versenyé volt a főszerep, 
valamint kicsiket és nagyokat egyaránt 
várt a Kis-tó partján az izgalmas hor-
gászverseny.

Rengeteg színes, ingyenes program 
várta a kilátogatókat a szinte kaland-
parkká változott sportpályán is, hiszen 
idén is volt a kicsik kedvence az ugráló-
vár, a kétféle trambulin, valamint ismét 
lehetőség nyílt a különböző nehézségű 
mászófal felületek meghódításra.
Az idei Falunapon újításként bármely 
korosztály kipróbálhatta az íjászkodást 
a pákozdi íjász csapat jóvoltából, akik-
nek ezúton is szeretnénk megköszönni, 
hogy önkéntesen rendelkezésünkre 
álltak és gazdagították a repertoárt.
Emellett egy régi új szokás is feleleve-
nedett, hiszen bárki kipróbálhatta a 
Hagyományőrző Egyesület által beren-
dezett Faluolimpia feladatait, népi 
játékait.

Délután, az eredményhirdetéseket 
követően mozgalmas színpadi produk-
ciók kápráztatták el a közönséget. Első-
ként a Zichyújfalui mazsorettesek több 
korosztályának sokszínű táncbemuta-
tóit láthattuk, majd pedig a Pákozdi 
Pipacsos Táncegyüttes egy különleges 
country show-val mozgatta meg a 
nagyérdeműt. Mindkét tánccsoportnak 
szeretnénk megköszönni, hogy látvá-
nyos előadásaikat elhozták és bemutat-
ták Falunapunkon. A mozgás és átmoz-
gatás pedig még ezután sem ért véget, 
hiszen következett egy pörgős zumba 
bemutató, ahol végképp bemelegít-
hetett mindenki a sztárvendég, Márió 
érkezéséig. A szeles idő ellenére is sokan 
énekeltek és táncoltak a harmonikás 
zenéjére, aki sok jó dallal köszönte meg 
a lelkes közönség kitartását.

Ennyi tánc után pedig következett a 
finom vacsora, ahol a civil szervezetek 
és egyesületek tagjai szorgosan segéd-
keztek, hogy mindenkinek jusson egy 
adag pörkölt.

A jóleső falatozások közepette pedig 
már készülődött a színpadnál az est 
hangulatfelelőse, Jeges Károly, aki 
dacolva az időjárással még az éjszakai 
eső előtt jól megtáncoltatta a kitartó 
falunapozókat.

Köszönjük, hogy idén is sokan kilá-
togattak a sukorói Falunapra, bízunk 
abban, hogy megtartják jó szokásukat 
és TALÁLKOZUNK JÖVŐRE IS!

Sukoró Község Önkormányzata

Tisztelt Lakosság!

Szeretnénk gazdagabbá tenni 
Sukoró Néprajzi Házának gyűjte-
ményét, tervezünk egy helytörténe-
ti kiállítás létrehozását. 

Ezúton szeretnénk kérni a kedves 
helyi lakosság segítségét.

Amennyiben otthonában, család-
jában, ismerősi körében tudomása 
van olyan régi használati vagy 
berendezési tárgyról, amelyet szíve-
sen felajánlana, kérjük, juttassa el a 
helyi értéktár gyűjteménybe. 

Továbbá a település tervezi egy helyi 
írásos és képi emlékekből álló kiál-

lítás létrehozását. Ha az Ön vagy 
környezetének tulajdonában akad 
olyan képi vagy írásos dokumentum 
a múltból, mely akár régies fogal-
mazásában, külsejében vagy íráské-
pében különlegességet nyújt a mai 
ember számára, és nyilvános, kérjük 
hozza el a Polgármesteri Hivatalba. 
Az eredeti dokumentumot másolás 
/ szkennelés után visszaadjuk, ha 
igényt tart rá a tulajdonos. 

Felajánlásukat jelezhetik, kérdései-
ket feltehetik Székely Rékánál 
a kultura@sukoro.hu e-mail címen
és a 06-0-717-7601 telefonszámon.
 
Köszönjük felajánlásaikat!

2017. augusztus 20-án az esős idő miatt a Kultúrház falai között került 
megrendezésre az Államalapítási Ünnepség.

Mészárosné Hegyi Gyöngyi Éva polgármester asszony köszöntőjét követően ökume-
nikus imát mondott Rohrbacher János diakónus, majd Czakó Roland színész ünnepi 
műsora következett.

Végül pedig Kardos Ábel református lelkész megáldotta és felszelte az ünnepi kenye-
ret.

A résztvevő közönség pedig egyedi, az önkormányzat által az alkalomra készíttetett 
sukorói hűtőmágnest vihetett haza emlékül.
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Tizedik születésnap
A Sukorói Zenei Nyár idei 
harmadik hangversenyén 
ünnepeltük meg sorozatunk 
tizedik születésnapját. A 
négyemeletes ünnepi tortát Nagy 
Roland szolgálta fel, a legfelső 
emeletet pedig Mészárosné Hegyi 
Gyöngyi Éva polgármester vágta 
fel. 

Ez alkalomból érdemes röviden visz-
szatekinteni az elmúlt 10 évre.

Tizenhárom évi lovasberényi szolgálat 
után, 2006 szeptemberében kerültem 
Sukoróra. Örömmel tapasztaltam a 
templom kitűnő akusztikáját, s láttam 
az orgona remek állapotát. Hallot-
tam, hogy évtizedekkel korábban is 

rendszeresek voltak itt a koncertek, 
így minden adott volt ahhoz, hogy a 
következő nyáron új zenei sorozatot 
indítsunk. 

2007. július 28-án volt első hang-
versenyünk, amelyen Csapó Gergely 
római katolikus kántor és Kiss Dániel, 
református gyülekezetünk orgonistája 
játszott. A művek ismertetését Dávid 
Katalin írta meg, és én magam olvas-
tam fel.  A hallgatóság teljesen meg-
töltötte a templomot, és nagyon lel-
kesen fogadta a hallottakat, mindenki 
arra biztatott hogy legyen folytatás.

Éreztem, hogy megfelelő szakérte-
lemmel rendelkező zenész nélkül nem  
lesz hosszú életű sorozatunk, ezért dr. 
Bódiss Tamáshoz, egyházunk országos 
zenei felelőséhez fordultam tanácsért. 
Az ő javaslatára kerestem meg Szabó 
Balázs, Székesfehérváron élő zene-
tudóst, aki rövid gondolkodás után 
vállalta a művészeti vezető feladatait. 
Őt szintén megragadta a genius loci, 
s azóta is lelkesen és fáradhatatlanul 
szervezi a Sukorói Zenei Nyár ese-
ményeit, konferanszaival hozzáadva 
a még a zenéhez adhatót. Olyan 
munkatársra találtam benne, aki nagy 
körültekintéssel és igényességgel végzi 
a sorozattal kapcsolatos teendőket, 

az előkészítéstől kezdve egészen a 
honlapunkon közzétett konferanszok, 
repertoár és adatok szerkesztéséig. 
Mind a fellépő művészek, mind a 
felcsendülő zeneművek tekintetében 
arra a változatosságra törekszik, ami 
tényleg gyönyörködteti a hallgatósá-
got, s közben saját magának is élményt 
szerez. Az ideérkező vendégek rendre 
megcsodálják templomunk szépségét 
és a falunkból a tóra nyíló panorámát, 
a zenészeket pedig ezeken túl mindig 
magával ragadja a hallgatóság figyel-
messége. A hazai tehetségek mellett 
nem egyszer külföldi zenészek is meg-
fordultak nálunk, az európaiak mel-
lett Japánból és Chiléből érkezők is.

Sorozatunkra felfigyelt az országos 
média is. A Bartók Rádióban és az 
MTV-ben többször is adtak rövi-
debb-hosszabb tudósítást rólunk, 
amint a Reformátusok Lapja hasáb-
jain is.

A Sukorói Borbarátok Egyesüle-
te - megalakulása óta - évadonként 
egyszer borkóstolóval teszi falunk 
lakóinak vendégszeretetét közvetlen 
tapasztalattá a hangversenyek látoga-
tóinak.

Megragadom a lehetőséget, hogy 
ezúton is köszönetet mondjak önkor-
mányzatunknak, hiszen hosszú évek 
óta támogatja jelentős összegekkel 
sorozatunk megrendezését, és személy 
szerint Mészárosné Hegyi Gyöngyi 
Éva polgármester asszonynak, aki a 
kezdetektől, a legelső megbeszéléstől 
fogva mindig mindenben támogatta 
rendezvényeinket.

A sukoróiakat szeretettel hívom és 
várom az egyszerűségében is nagysze-
rű sorozatunk következő évi koncert-
jeire:

Kardos Ábel
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Kultúra - közélet
Keresztrejtvény - Sudoku

Kedves Lakosság!

Sukoró Község Önkormányzata szeretné megköszönni az eddigi 
könyvfelajánlásokat, melyeket a könyvtár felé tettek. Mivel ellátónk-
tól, a székesfehérvári Vörösmarty Mihály Könyvtártól is folyama-
tosan kapjuk az új kiadványokat, így helyhiányra hivatkozva tájé-
koztatjuk a kedves olvasóközönséget, valamint a lakosságot, hogy 
településünk könyvtára határozatlan ideig nem fogad semmiféle fel-
ajánlást (könyv, kazetta, cd, újság, kiadvány, füzet, gyűjtemény, stb.). 

Megértésüket köszönjük!

Égetési napok
2017. őszi időszakban

(Önkormányzati rendelet alapján) 

Szeptember 
(utolsó szombat):
szeptember 30.

Október 
(2. és 4. szombat):
október 14. és 28.

Hétfő: 15:00-17:00
Kedd: 10:00-12:00
Szerda: 14:30-16:30

Csütörtök: 10:00-12:00
Péntek:  Szünnap

Szombat: 10:00-12:00

Könyvtári nyitvatartás:

Babahírek
Zákány Fanni
2017. 06. 25.

Kovács Dorina Lia
2017. 06. 28.

Fodor Szonja Henrietta
2017. 07. 13.

Fejérdy Dominik Márk
2017. 07. 18.

Kőszegi Kátya
2017. 07. 21.

Nagy-Szimandl Léna
2017. 07. 28.

Egy kis ízelítő könyvtárunk újdonságaiból:

Kate Morton: A tóparti ház

„Ilyen az élet. A lehetőség ajtaja meg-megnyí-
lik és le-lezárul, ahogy az ember vakon tapo-
gatózik az útján.”
1933 nyara: az Edevane család ragyogó vidéki 
háza, Loeanneth készen áll a várva várt Szent 
Iván-éji estélyre. A tizenhat éves Alice, a szár-
nyait bontogató író talán mindenki másnál 
izgatottabb. Nemcsak mert végre kiötölte, 
mi legyen a váratlan csavar első regényében, 

hanem azért is, mert reménytelenül beleszeretett valakibe, akibe nem 
lett volna szabad. Ám mire Loeanneth órái elütik az éjfélt, amikor a 
tűzijáték csillogó fénye beragyogja az éjszakát, a családot súlyos veszte-
ség éri, melynek hatására örökre elhagyják a birtokot.
Hetven év múltán Sadie Sparrow nyomozó kényszerű szabadságát 
tölti Cornwallban egy kínos munkahelyi vizsgálat miatt, amelynek 
lezárultával talán még elbocsátás is várhat rá. Nagyapja vidéki házában 
unatkozik, igyekszik zavaros ügyeiről elterelni a figyelmét, amikor egy 
nap elhagyott házra bukkan, ahol mintha megállt volna az idő. Sadie 
megtudja, hogy a birtok története sötét tragédiával terhes, és hogy a 
lakók a szomorú esetet követően végleg elköltöztek.
Elegáns londoni otthona dolgozószobájában az idős Alice Edevane 
éppoly precízen eltervezett életet él, mint amilyen történeteket rend-
kívül sikeres krimijeiben megír. Mígnem egy nap felbukkan egy fiatal 
rendőrnyomozó, aki kutakodni kezd a családja múltjában, hogy kibo-
gozza mindazokat a szövevényes titkokat, melyeket Alice egész életé-
ben igyekezett mélyen magába zárni.

Boldizsár Ildikó: Az elveszett 
madártoll

Mik a gyermekjogok? Miért fontos ezek 
megismerése? A gyermekjogi nevelést nem 
lehet elég korán kezdeni. Fontos ez abból a 
szempontból, hogy a gyermekek felismerjék 
az őket ért jogsértéseket, de fontos amiatt is, 
hogy tiszteletben tartsák mások jogait. Ezek 

az ismeretek segítenek abban, hogy a gyermekek felelősségteljes fel-
nőtté váljanak. A gyermekjogi mesekönyv a kicsik nyelvén, számukra 
ismerős közegben – a mesék világán keresztül ismerteti meg a gyer-
mekeket az őket megillető legfontosabb gyermeki (emberi) jogokkal.

Telefonszám
(nyitvatartási időben):

+36-30-181-3635
E-mail: sukorokonyvtar@gmail.com
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Kultúra - közélet
Vegye igénybe a 

HÁZI 
SEGÍTSÉGNYÚJTÁST!

A házi segítségnyújtás keretében 
szociális segítést vagy
 – a szociális segítést is

magába foglaló – 
személyi gondozást biztosítunk.

 
 

Személyi gondozás: olyan célzott 
segítés, mely az igénybe vevő rend-
szeres hosszabb idejű támogatása, 
fejlesztése, amely elősegíti a körül-
ményekhez képest legjobb életmi-
nőség elérését.

Szociális segítés: az ellátott min-
dennapi életvitelében, személyes 
környezete rendben tartásában 
mindennapi ügyeinek intézésében 
nyújt segítséget.

Házi segítségnyújtás igénybevétele 
telefonos vagy személyes kérelemre 
történik.

Intézményi térítési díj:
Személyi gondozás: 650.-Ft/óra
Szociális segítés: 1 500.-Ft/óra

Érdeklődni:
Humán Család-és Gyermekjóléti
Szolgálat
Velence Zárt u. 2.
06-22-589-157
human01@velenceph.t-online.hu

Palánki Katalin
(hsg. egységvezető)
06-30-915-1895

KERÁMIÁZ-LAK
Fekete Krisztina

Kerámiából elkészítek étkészletet, házszámokat, ajtódíszeket, virágokat,
kerti szépségeket. De megismerkedhetsz a kerámiázás szépségeivel,

kipróbálhatod a korongozást, agyagozást is. 

Hívj: 06-20-401-9039

Sukoró, Fő utca 66.
Telefon:

06-30-374-2247

Szeretettel várom régi 
és új vendégeimet 

műköröm építésre, manikűrre,  
kézmasszázsra, egyéb kéz ápolásra!

Lara Nails

BABICS LÁSZLÓNÉ KATA

Sukoró, Fő utca 66.
hétfő, szerda, péntek 

Telefon: 
06-20-263-13-21

Mozgásában korlátozott hölgyeknek, 
uraknak, hajvágást vállalok 

Sukorón, háznál.

CSALÁDI 
FODRÁSZ

Belépő:
Teljes árú belépődíj: 700 Ft

Csoportos jegy 
(10 fő felett): 600 Ft/fő
Kedvezményes belépődíj 
(diák, nyugdíjas): 350 Ft

március 15 - október 31-ig
hétfő és kedd kivételével

naponta: 10-18 óráig

A Néprajzi Ház nyitvatartása:



A sukorói Önkormányzat hivatalos, 
ingyenes lapja. Megjelenik időszako-
san, 1000 példányban.

Felelős kiadó: 
Sukorói Közös

2416-0903

Önkormányzati Hivatal, 
8096 Sukoró, 
Óvoda u. 2/A.

Közérdekű 
információk:
Háziorvosi rendelés: 
Dr. Szigeti Margit Sukoró, Fő u. 50. 
Rendelési idő: 
hétfő: 8:00-10:30 
kedd: 16:00-17:30 
szerda: 8:00-10:30
csütörtök: 8:00-10:30 
Telefon: 06-22-598-040 

Dr. Sirák András 
Sukoró, Fő u. 50. 
Rendelési idő: 
péntek: 13:00-15:00. 
Telefon: 06-22-598-040 

Ügyelet:
Velence, Balatoni u. 65.
Telefon: 06-22-311-104

Fogászati rendelés: 
Gőbölösné Dr. Sztafa Dorota 
Pákozd, Hősök tere
Telefon: 06-22-459-198 

Gyógyszertár
2481 Velence, Balatoni u. 65.
Hétfőtől - péntekig:
8.00-20.00 óráig
Szombaton: 8.00-14.00 

HUMÁN CSALÁDSEGÍTŐ 
ÉS GYERMEKJÓLÉTI 
SZOLGÁLAT
2481 Velence, Zárt utca 2.
Telefon: 06-22-470-288
Fax: 06-22-589-157
E-mail: human01@freemail.hu 

Gyermekorvosi rendelés: 
Dr. Oszvald Éva Sukoró, Fő u. 50. 

Tanácsadás: 
kedd: 8.00-8.30
Rendelési idő: 
kedd: 8:30-9:30 
csütörtök: 14:30-15:00.

Védőnő: 
Bédné Molnár Hajnalka
Telefon: 06-22-475-323
Mobil: 06-30-181-3637

Szakorvosi Rendelőintézet
2481 Velence, Balatoni u. 65.
Rendelési idő: 
Hétfőtől - péntekig 
7.00-19.00 óráig
Telefon: 06-22-589-515

A Sukoró Közös Önkormányzati 
Hivatal parkolójában, az iskola előtti 
téren és a játszótéren ingyenes WIFI 

kapcsolódási lehetőséget biztosít 
Sukoró Község Önkormányzata.

Ingyenes internet-
hozzáférés 

Sukoró közterületén

Szeptember:

 8.  Kortárs Képzőművészeti 
  Kiállítás - Kultúrház
 16-17. Kulturális Örökség Napja
 23. 17:00 - Haditanács emléké-
  re szervezett ünnepség
 23. 18:00 - Szüreti Felvonulás 
  és Mulatság Sukorón

Október:

 1. Idősek napi rendezvény
  Őszi kirándulás
  Sportbarát Egyesület
  Gyalogos túra
  Sportbarát Egyesület
 23. Nemzeti Ünnep - Kultúrház

Madárkórház
a vadon élő madarak gyógyítására 

Székesfehérváron

madármentés ügyeleti telefonszám: 
06-30-992-4876

November:

 17-19. Lego kiállítás
  Asztalitenisz bajnokság 
  őszi forduló - Sportegyesület
 

December:

 3. Advent I
 10. Advent II
 16. Falukarácsony
 17. Advent III

Mentőhely:
(madarak átvétele: 

telefonos bejelentkezés után) 
Sukoró, Ivókút u. 14.

Székesfehérvár, Takarodó u. 5.

Látogassa meg facebook oldalunkat: 
Vadmadárkórház Sukoró-Bird Hospital

Dr. Berkényi Tamás állatorvos
06-30-9464-991

e-mail cím: 
vadmadarkorhaz@gmail.com

www.vadmadarkorhaz.hu

Közérdekű 
telefonszámok:
Falugazdász
Nagy János: 06-70-436-24-61

Polgárőrség
Schieder István: 06-30-946-90-41

Magán állatorvos
Dr. Somogyi Rita: 06-30-530-54-34
Dr. Keresztes János: 06-20-928-74-29

Folyékony hulladék 
elszállítása 
megrendelhető:
LIQUID-PORTER Kft. 
06-20-805-90-09

DRV Zrt. információs Pont
Velence, Szabolcsi út 40.
Ügyintézés: 06-40-240-240 
Ügyfélfogadás: 
hétfő: 8:00-15:00 
csütörtök 8:00-18:00
péntek: 8:00-12:00

E-ON Áramszolgáltató
Közvilágítás hibabejelentő
(vezetékes telefonról ingyenes):
06-80-533-533 
TÓ-VILL Bt. Székházában
Ügyintézés: 
06-20-946-2001
06-22-574-008
Kápolnásnyék, Tó u. 20.
Ügyfélfogadás: 
kedd: 8:00-12:00
csütörtök: 14:00-18:00

Posta
06-22-589-004

Méhraj befogása:
Horváth Zsolt: 06-30-454-77-75 

ALBA VOLÁN
elsősorban helyközi 
közlekedési információk 
hétfőtől-vasárnapig: 4.00-23.00
Telefon: 06-22-514-714

A legfrissebb hírekért keressék,
kedveljék, kövessék a 

Sukorói Kulturális Intézmények 
nevű oldalt!

FACEBOOK

Közérdekű információk
Eseménynaptár
2017.




