KÖZÉLETI LAP

Szeretettel köszöntöm
Kedves Olvasóinkat!
Az elmúlt több, mint egy évben a koronavírus járvány okozta nehézségekkel
kellett nap mint nap szembenéznünk,
együtt kellett vele élnünk. Korosztálytól függetlenül mindenki érintett volt,
így mindannyiunknak nehéz volt ez az
időszak. Mára azonban az óvintézkedések hatására, az oltottak számának nagy
aránya elhozta annak a lehetőségét,
hogy a hőn áhított régi, megszokott
életünk fokozatosa visszatérhet a normális kerékvágásba. Itt ragadom meg
az alkalmat, hogy ezen a felületen is
arra kérjek minden, még be nem oltott
honfitársunkat, hogy a maga és mások
iránti felelősségtudattól vezérelve,
regisztráljon, éljen az oltás adta védettség lehetőségével!
A munka, mint ahogy az élet egyéb
területén, úgy az Önkormányzatunknál sem állt meg. A napi rendszerességű
hivatali munka mellett, intézményeinkben elvégzett ózonfertőtlenítés is nagy
szerepet kapott a megelőzésben, amelyet minden érintett nevében ezúton
is külön köszönök Deák Zoltánnak
a Horgászegyesületünk vezetőjének,
hogy immár egy éve minden hétvégén
társadalmi munkában elvégzi ezt a
nagyon fontos feladatot közösségünk
egészségének megóvása érdekében.
A koronavírus járvány nem törte meg
céljainkat, folyamatosan foglalkozunk
településfejlesztési feladatainkkal, a
költségvetésünket segítő, kiegészítő, és
a településünk szempontjából fontos,
elérhető pályázatok beadásával. Itt
emelném ki és szeretném köszönetemet
kifejezni Képviselő-testületünk nevében is, Tessely Zoltán Miniszterelnöki
Biztos, Országgyűlési Képviselő Úr, és
dr. Molnár Krisztián Megyei Elnök Úr
hathatós támogatásáért.

9. évfolyam, 1. szám

Ennek köszönhetően az elmúlt időszakban a MFP-KTF/2020 kódszámú
„ Közösségi tér ki-/átalakítás és foglalkoztatás” elnyert pályázattal a Zöld
Pont Termelői piacunkat 4 évszakossá
alakítottuk. Ez azt jelenti, hogy a beépített fa és ablak elemekkel, rolettákkal,
szélvédők felszerelésével, minden
évszakban az időjárásnak megfelelően
kellemes, komfortos környezet várja az
árusokat és a kedves vásárlókat.
Önkormányzatunkkal együttműködve, Sukorói Sportbarátok Egyesülete 2
millió Ft-os támogatást nyert a Magyar
Falu Program „civil közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatása” FCAKP-1-2020/3 kiírására beadott pályázaton. Bővebb információ a Sportbarátok
által írt újságcikkben olvasható.
Köszönjük a település közössége nevében az Egyesület szíves közreműködését
és Halász Kriszta Elnök Asszony munkáját.
Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy
a Magyar Falu Program keretében
Önkormányzati kerékpárút építése
(MFP-OKE) elnyert pályázatnak
köszönhetően júniusban megkezdődik
a Móga utcai Kis-híd teljes cseréje,
valamint ugyanezen pályázat keretében
kiegészül a sukorói kerékpárút, amely a
híd folytatásának vonalától kiindulva, a
Fehérvári út bekapcsolásával, a Kossuth
utcán át haladva, a már meglévő Zalka
úti csatlakozáshoz vezeti majd a kerékpározni vágyókat.
Irigylésre méltó, szép zöld környezetben
élünk, de ez nem jelenti azt, hogy hátra
dőlhetünk, és csak a természettől várjuk
a mindenkori megújulás csodáját. A
zöld környezet még zöldebbé alakítása
érdekében részt vettünk az „Ültess fákat
„országos programban. A nemes célt a
Hagyományőrző Egyesületünk vállalta
magára, és az ingyen kapott 12 db fát
társadalmi munkával a Gyepes Lakópark melletti játszótéren ültették el a
tavasz folyamán. A fák szépen megeredtek, nyáron már árnyékot adó lomjuk
kellemes komfortérzetet nyújt majd
kicsiknek és nagyoknak. Köszönöm az
egyesület tagjainak, a szívvel-lélekkel
végzett szakszerű munkáját!
Valamennyi itt felsorolt projektünk
önerő hozzáadása nélkül valósult meg.
Nagyon fontos, hogy Sukoró, mint a
Velencei-tó környékének gyöngyszeme,
megőrizze szépséges vonzerejét, egyediségét, tisztaságát, a zöldövezet melletti
elköteleződését. Az utóbbi években
településünkön is megnövekedett a
családi ház építési kedv, és ennek sok
esetben a negatív vonzata Sukorón is
érezteti hatását. Számos alkalommal
komoly erőfeszítésünkbe kerül az

építkezésekkel kapcsolatos lakossági
bejelentések kezelése. Az építésügyi
szabálytalanságok kivizsgálása nem
önkormányzati hatáskörbe tartozik,
mégis felelősséggel szeretnénk eljárni.
Szoros együttműködést kértünk a szakhatóságtól a tájékoztatás terén, illetve
építésügyi szakember segítségét kérjük
minden esetben.
Felhívom minden ingatlantulajdonos
figyelmét, hogy a magánterületen
történő fakivágást a jegyző felé köteles
bejelenteni az ingatlan tulajdonosa, a
közterületi fakivágás viszont csak jegyzői engedéllyel lehetséges.
„Tisztítsuk meg az országot!” projekt
keretében 2 millió Ft elnyerését tudhatjuk magunkénak, a településünkön
illegálisan lerakott minden nemű hulladék összegyűjtésére, elszállítására. A
hulladék szelektálását, elszállítását arra
hivatott, engedéllyel rendelkező cég
végezte.
Kérjük Tisztelt lakosainkat, hogy óvják
környezetüket, figyelmeztessék embertársaikat, hogy ne szemeteljenek, ne
rakjanak le illegálisan építési törmeléket, védjük meg közösen lakóközösségünk épített környezetét, és a természet
adta értékeinket.
Amint már az előző számunkban megírtuk Önöknek, az Óvoda-bölcsőde
fejlesztésére elnyert pályázati forrásunk
van. A keret szűkös, ezért az optimális megvalósítási mód kiválasztása
érdekében szakhatóságok bevonásával
egyeztető tárgyalásokat kell lefolytatnunk. Ennek pozitív eredményeként
szeretnénk a nyílt közbeszereztetési
eljárást megindítani. Bízunk a hatóság
együttműködő segítségében, így projektünk elindítása is hamarosan zöld
utat kaphat.
A Sorompóvölgyi Turistaház ünnepélyes

megnyitóját május 28-án /pénteken/ 9
órakor tartjuk. JÉGHÁT_MJF/106/2
(2019) “Sorompóvölgyi Turistaház
fejlesztése” című Téry Ödön pályázat
keretében, Révész Máriusz Kormánybiztos úr támogatásának köszönhetően, 310.500.000 Ft kormányzati, és
34.500.000 Ft önerő hozzáadásával
egy teljesen felszerelt, minden igényt
kielégítő modern, magas technikával felszerelt épületet avatunk fel. Az
államtól az ingatlant Tessely Zoltán
Miniszterelnöki Biztos, Országgyűlési
Képviselő Úr közbenjárásának köszönhetően, térítésmentesen önkormányzatunk megkapta. Így településünk a 63
férőhellyel bíró Turistaház épületével,
és az ingatlan birtokba vételével nagy
vagyonnal gazdagodott. Még lesz tennivalónk az üzemeltetés megoldása terén,
de a település költségvetéséért, Sukoró
fejlődéséért, a közvagyon megvédéséért
felelős polgármesterként csak a nyereséget biztosító üzemeltetési módot
támogatom.
Május utolsó vasárnapján a Vadex
Mezőföldi Zrt. szervezésében, a
Pákozd-Sukorói Arborétumban 2021.
május 30-án Gyermeknapi Ramazuri
rendezvényt tart. A meghívó plakátot az újságunkba és a honlapunkon
közzétettük. Önkormányzatunk a
rendezvényt 200 ezer Ft-al támogatja.
Sok szeretettel várunk minden kedves
érdeklődőt! Örömteli és vidám napot
kívánunk a gyermekeknek és a felnőtteknek egyaránt!
NYITOTT, szép nyarat, kellemes feltöltődést, felhőtlenül boldog, közösségi
és családi együttlétet kívánok minden
kedves Olvasónknak!

Mészárosné Hegyi Gyöngyi Éva
polgármester
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A KÉPVISELŐ TESTÜLET HÍREIBŐL
A kihirdetett veszélyhelyzetre való
tekintettel a törvény értelmében
Sukoró Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete sem tarthat testületi ülést, így a hatáskörében Sukoró
Község Polgármestere jár el.
Nem könnyű a döntéshozatal így,
személyes találkozások, tanácskozások
nélkül, de az esetek túlnyomó többségében testületi véleménynyilvánítást
(elektronikus levélváltások formájában)
követő döntéshozatal született. Fontos
volt szem előtt tartani a testületi egységet a döntéshozataloknál!
Olyan, halasztást nem tűrő polgármesteri határozatok születtek, amiket
akut jellegük miatt azonnal meg kellett
oldani.
Azok a döntések, amik alaposabb megfontolást, vitát, véleményütköztetéseket
igényelnek halasztásra kerültek – a Testület egyöntetű véleménye alapján – a
veszélyhelyzet feloldása utáni időszakra.
Bízzunk benne, hogy vége lesz a
veszélyhelyzetnek mielőbb és a Testület
és a Bizottság is meg tudja tartani a szokásos üléseit. Könnyebb lenne a munka
mindannyiónk számára.
Az alábbiakban a lényeges Polgármesteri határozatokról adok számot:
A katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tv. 46.
§ (4) bekezdése alapján Sukoró Község
Önkormányzata
Képviselő-testülete
hatáskörében eljárva az alábbi döntéseket hozta a Polgármester Asszony:
Sukoró Község Önkormányzata:
A 2021. évi költségvetésében vállalja az
alábbi működési hozzájárulások (tagdíjak) és intézményi működési hozzájárulás biztosítását:
HUMÁN Család- és Gyermekjóléti
Szolgálat Intézményi Társulás tagdíja
2020. január 1-jei állapot szerint állandó lakosságszám alapján 9,-Ft/fő/hó,
azaz 191.916,-Ft.
A Társulás keretében fenntartott
HUMÁN Család- és Gyermekjóléti
Szolgálat 2021. évi működési költség
hozzájárulás: 3.659.179,-Ft.
A Velencei Központi Orvosi Ügyeleti
Társulás tagdíja 2020. január 1-jei
állapot szerint állandó lakosságszám
alapján 4,-Ft/fő/hó, azaz 85.296,-Ft.
Megismerte Botlik Dávid kérelmét.
Engedélyezi a helyi természetvédelmi
egyesület bejegyzéséhez a „Sukorói
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Gránitsziklák és Környéke Természetvédelmi Egyesület” név használatát. A
civil szervezet az önkormányzattal teljes
egyetértésében működik, egymás támogatásának előtérbe helyezésével.
A Sukorói Manó Mini Bölcsőde nyári
zárva tartásának időpontját illetően az
alábbi döntést hozza:
A Sukorói Manó Mini Bölcsőde nyári
zárva tartásának ideje: 2021. augusztus
2-től 2021. augusztus 31-ig tart.
A Sukorói Óvodai beiratkozásának,
nyári zárva tartásának időpontját és az
alábbi döntést hozza:
1.) A Sukorói Óvoda beiratkozásának
ideje: 2021. április 12-13. (hétfő-kedd)
9-15 óráig		
2.) A Sukorói Óvoda nyári zárva tartásának ideje: 2021. augusztus 2-31-ig
Megállapítja, hogy Sukoró Község
Önkormányzat Képviselő-testületének
tagjai 2021. január 31-ig benyújtották
a saját és hozzátartozóik vagyonnyilatkozatát.
Sukoró Község Önkormányzat 2021.
évi költségvetésről és annak végrehajtási szabályairól rendelet tervezete 2021.
február 15. napig előterjesztésre került
Sukoró Község Önkormányzat Képviselő-testületének.
A Sukoró Római Katolikus Plébánia
részére a plébánia működésére és fejlesztésére 100.000 Ft, azaz százezer
forint támogatást biztosít.
Velence Város Önkéntes Tűzoltó Egyesületének 200.000,- Ft támogatást biztosít 2021. évi működéséhez.
Önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztések támogatására kiírt pályázaton részt kíván venni (Pálinkaház utca647 hrsz, Gyepes utca-1178/2 hrsz). A
támogatás célja a kötelező önkormányzati feladatot ellátó: belterületi utak,
járdák, hidak felújítása.
Sukoró község Önkormányzata megkeresi a Magyar Országos Horgász
Szövetség Velencei-tavi Kirendeltsége
(2484 Agárd, Chernel I. u. 5309/8
hrsz., képviselő: Pálinkás Imre kirendeltségvezető), azzal kapcsolatban,
hogy a sukorói csónakkikötőt illetően
szándékukban áll-e annak üzemeltetése? A válaszadási határidőt a megkeresés
kézhezvételt követő 8. napban adja
meg. (Az igen választ megkaptuk.)
Vállalkozói szerződést kötött a NOBLE
Kft. – vel az elnyert pályázati összegben.
Sukoró Község területén a Zalka Máté
utcától a Vasvári Pál utcáig kerékpárút

kialakítását 128 fm hosszban, kishíd
újjáépítésével.
A Gárdonyi Rendőrkapitányság vezetőjének beszámolóját Sukoró település
2020. évi bűnügyi-közbiztonsági helyzetéről megismerte, az abban foglaltakat elfogadja.
Sukoró Község Önkormányzata, mint
Ajánlatkérő nyilvános, egyfordulós
pályázatot hirdet a Sukoró Község
Önkormányzata tulajdonában álló
8096 Sukoró, Sorompó völgy 1. szám
alatt fekvő Sukoró Belterület 794
hrsz-ú ingatlan, melyek rendeltetése: a
szerződéskötést követő 1 naptári évre,
az abban meghatározott pontos időponttól pontos időpontig.
Az Ajánlatkérő fenntartja azon jogát,
hogy a pályázatot eredménytelennek
nyilvánítsa, továbbá, hogy a nyertes
visszalépése esetén a második helyezettel kössön szerződést.
A pályázaton minden Magyarországon bejegyzett jogi személy, gazdasági
társaság, egyéni vállalkozó részt vehet,
a pályázni jogosultak körét a pályázati
kiírás részletesen tartalmazza.
Sukoró Község Önkormányzata Képviselő-testülete a pályázati kiírás szövegezését a határozat 1. számú mellékletében foglalt tartalommal fogadja el.
Közzétéve: www.sukoro.hu honlapon,
Fejér Megyei Hírlapban.
2021. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására pályázatot
nyújt be a Magyar Államkincstár felé.
A Képviselő-testület meghatalmazza
a polgármestert az állami támogatás
igénylésének benyújtására és a pályázattal kapcsolatos teendők lebonyolítására.
Az alábbi rendeletek kerültek megalkotásra:
Sukoró Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró
Sukoró Község Polgármesterének
1/2021. (I.04.) önkormányzati rendelete Sukoró Község Önkormányzata
Képviselő-testületének a közösségi
együttélés alapvető szabályairól és ezek
megszegésének jogkövetkezményeiről
szóló 4/2020. (VII.08) önkormányzati
rendeletének módosításáról
2/2021. (I.14.) önkormányzati rendelete Sukoró Község Önkormányzat
Képviselő-testületének a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 14/2017. (VI. 16.) önkormányzati rendeletének módosításáról
3/2021. (III.10.) önkormányzati rendelete a 2021. évi költségvetésről és
annak végrehajtási szabályairól
4/2021.
(IV.13.)
önkormányzati

rendelete a Sukorói Manó Mini Bölcsőde étkezési és gondozási térítési díjairól
szóló 12/2018 (X.02.) önkormányzati
rendeletének módosításáról
5/2021. (V. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a
vagyongazdálkodás szabályairól szóló
2/2012. (III. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról
Tájékoztatom a kedves olvasókat, hogy
a rendeletek a www.sukoro.hu honlapon megtalálhatóak.
Sukoró, 2021. május 14.
dr. Berzsenyi Orsolya
jegyző

Sukoró Község
Önkormányzata
Képviselő-testületének
4/2020. (VII.08)
önkormányzati rendelete
a közösségi együttélés
alapvető szabályairól
és ezek megszegésének
jogkövetkezményeiről
Sukoró Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 143. §
(4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32.
cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint az Mötv. 8. § (2) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva, a
következőket rendeli el:
1. Fejezet
Általános rendelkezések
1.§ (1) A közösségi együttélés, a békés
egymás mellett élés alapvető feltétele,
alapvető szabálya az önkormányzati
rendeletek betartása, betartatása.
(2) E rendelet hatálya kiterjed minden
természetes és jogi személyre, jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezetre, aki, vagy amely Sukoró község
közigazgatási területén az e rendeletben
meghatározott, közösségi együttélés
szabályaival ellentétes magatartások
valamelyikét elköveti.
(3) E rendelet alkalmazásában:
1. az ingatlan használója: az ingatlan
tulajdonosa, valamint az ingatlant
egyéb jogcímen használó személy vagy
szervezet,
2. az ingatlannal határos járda: az a járdaszakasz, amelynél az ingatlan határa
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és az ingatlanhoz közelebbi járdaszegély
távolsága a 10 métert nem haladja meg.
3. a közösségi együttélés alapvető
szabályaiba ütköző magatartás: az a
magatartás, cselekmény vagy mulasztás,
amely bűncselekménynek vagy szabálysértésnek nem minősül, de a közösségi
együttélés szabályaival ellentétes, a
tevékenységre vagy mulasztásra jogszabály közigazgatási bírság kiszabását más
jogszabályban nem rendelték, és azt e
rendelet a közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartásként
határoz meg;
2. Fejezet
A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartások elkövetőjével szemben alkalmazható hátrányos
jogkövetkezmények
2.§ (1) Az e rendeletben meghatározott
közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartás elkövetőjével
szemben ötezer forinttól ötszázezer
forintig terjedő közigazgatási bírság
szabható ki.
(2) Közigazgatási bírság kiszabása
helyett figyelmeztetés alkalmazható, ha
a cselekmény az
elkövetés körülményeire tekintettel
csekély súlyú és az elkövető személyi
körülményeire is
figyelemmel a figyelmeztetéstől kellő
visszatartó hatás várható.
3. Fejezet
A közhasználatú zöldterületek védelmével kapcsolatos alapvető
szabályok megsértésével összefüggő
cselekmények, köztisztasági szabályok
megsértése
3.§ A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartást követ el az
ingatlan használója, aki
a) az ingatlan határától az úttestig terjedő zöldsáv tisztántartásáról.
b) az ingatlanáról vagy az ingatlana
előtti területről az űrszelvénybe nyúló
fák karbantartásáról
nem gondoskodik.
c) közterületre önkormányzati engedély
nélkül bokrokat, cserjéket, fákat ültet,
köveket vagy egyéb tárgyakat helyez ki.
4. Fejezet
A csapadékvíz elvezetésével kapcsolatos
alapvető szabályok megsértésével összefüggő
cselekmények
4.§ A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartást követ el az

ingatlan használója, aki
a) az ingatlannal határos árokszakaszt, a
járműbehajtók átereszét és a folyókákat
betemeti, lezárja, vagy szükségszerűen
nem tisztítja.
b) az ingatlannal határos zöldsávon
nem távolítja el a csapadékvíz lefolyását
akadályozó tárgyakat, anyagokat, ezáltal nem biztosítja, hogy a csapadékvíz
elvezető árokba a csapadékvíz szabadon
lefolyhasson.
c) a csapadékvíz elvezető árokban
áteresz kiépítését önkormányzati engedély nélkül végzi.
d) az út árkában, átereszében, csapadékvíz elvezető csatorna nyílásában
olyan anyagot helyez el, amely a lefolyást akadályozza vagy akadályozhatja.
5. Fejezet
A köztisztaság rendje elleni cselekmények
5.§ A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartást követ el az
ingatlan használója, aki
a) az ingatlanával határos közterületi
járdát nem tartja folyamatosan tisztán
(hulladéktól, portól, sártól, szennyező
anyagoktól mentesen),
b) szükség szerint nem gondoskodik az
ingatlanával határos járdák hótól való
letisztításáról, jegesedés esetén azok
csúszásmentesítéséről,
c) a b) pontban megjelölt csúszásmentesítést szolgáló szóróanyagot a csúszásveszély elmúltával nem takarítja el.
d) folyamatosan nem tartja karban az
ingatlanát, a gyomtól, gaztól, szeméttől, vadon növő bokroktól, egyéb hulladéktól nem tisztítja meg.
e) a saját ingatlanon keletkezett zöldhulladékot közterületen helyezi el vagy
tárolja.
f ) közterületen a dolgát végző állata
után az ürüléket nem takarítja el.
g) avar, és kerti hulladékok égetését
nem a 7/2017 (V.2) számú önkormányzati rendeletben foglaltak szerint
végzi 2020. december 31-ig.
h) 2021. január 1-jétől avar, és kerti
hulladékot elégeti, közterületen gyűjti
és tárolja, valamint nem gondoskodik
annak mielőbbi elszállításáról.
6. Fejezet
Háztartási zajkibocsátás időkorlátozásának megszegése
6.§ A közösségi együttélés alapvető
szabályaiba ütköző magatartást követ
el, aki

a) belterületi ingatlanon háztartási igényeit kielégítő kertépítéssel, zöldfelület
fenntartással, javítással kapcsolatosan
– kivéve a közüzemi szolgáltatók hibaelhárítását és az önkormányzat településüzemeltetéssel kapcsolatos tevékenységeit – zajt keltő tevékenységet végez
vagy zajt keltő motoros háztartási gépet
(így különösen: fűnyíró, lombszívó-fúvó, fűrész, gyorsvágó, köszörű) üzemeltet, használ
• szombaton 9-14 közötti időszakon
kívül,
• vasár- és ünnepnapokon 0-24 óra
között, továbbá karácsonyi- és húsvéti
ünnepnapokon,
b) valamint az a) pontban foglaltakkal
összefüggésben a közterületen olyan
magatartást tanúsít, illetve tevékenységet folytat, amellyel mások nyugalmát,
pihenését, a közízlést zavarja.
c) a település belterületén – ide nem
értve a gazdasági övezetet – zajjal járó –
különösen építési, bontási – tevékenységet munkanapokon 19:00 és 7:00
óra között, szombaton 09:00 órát megelőzően, illetve 14:00 órát követően,
továbbá vasárnap vagy munkaszüneti
napon végez.
d) Sukoró közigazgatási területén az év
bármely napján 1-es, 2-es, 3-as, 4-es
osztályba tartozó pirotechnikai eszközt
használ.
7.§ A turisztikai céllal megrendezésre
kerülő, engedéllyel rendelkező programok, rendezvények esetében a zenei
szolgáltatás engedélyezett szombat
14:00 órát követően másnap reggel
6:00 óráig a 27/2008. (XII. 3.) KvVMEüM a környezeti zaj- és rezgésterhelési
határértékek megállapításáról szóló
együttes rendelet előírásainak betartásával.
7. Fejezet
Közterület rendjével, használatával és
hasznosításával kapcsolatos magatartások
8.§ A közösségi együttélés alapvető
szabályaiba ütköző magatartást követ
el, aki
a) szervezőként közterületen megrendezett sport és egyéb rendezvény
idején nem gondoskodik a várható forgalomnak megfelelő számú illemhely
biztosításáról és folyamatos üzemeléséről, valamint a rendezvény alatt és azt
követően a terület tisztán tartásáról, a
keletkezett szemét elszállításáról.
b) építőanyagot, építéshez szükséges
szerkezetet, valamint bontásból, felújításból származó anyagot, építési törmeléket, ilyen hulladék anyagot engedély
nélkül közterületen tárol.
c) közparkot, közterületen levő

díszburkolatot, zöldterületet, sétányt,
játszóteret, sportparkot és sporteszközöket rendeltetéstől eltérő módon vagy
céllal használ.
d) üzemképtelen járművet a közterületen engedély nélkül, 10 napot meghaladóan tárol.
e) közterületen engedélyezett rendezvények, vásárok területének kivételével
szeszesitalt fogyaszt.
f ) a közterületen engedély nélkül árusít.
g) a közterület használatát követően
annak eredeti állapotát nem állítja
helyre.
h) az ingatlan határa és az önkormányzat tulajdonában levő helyi közúthálózat közötti közterületre engedély nélkül
tárgyakat helyez el, mellyel akadályozza
a közlekedést, valamint a közterületi
parkolást, különös tekintettel: kő,
virágláda, autógumi, virágcserép,
szobor, oszlop, forgalomterelő, forgalomlassító, parkolást-forgalmat akadályozó tárgy, ágyásszegély.
9.§ A közösségi együttélés alapvető szabályai sértő magatartást tanúsít, aki az
önkormányzat tulajdonában levő helyi
közúthálózatra vonatkozóan, megfelelő
közútkezelői hozzájárulás nélkül vagy
attól eltérően
a) utat elzár, az alatt vagy a felett építményt vagy más létesítményt, illetőleg
ezekhez csatlakozást létesít,
b) utat felbont vagy elfoglal,
c) az utat vagy az út műtárgyát gondatlanul megrongálja.
10.§ A közösségi együttélés alapvető
szabályait sértő magatartást tanúsít,
aki a pilóta nélküli légi járművel végzett műveletekre vonatkozó európai
uniós A BIZOTTSÁG (EU) 2019/947
VÉGREHAJTÁSI
RENDELETE
(2019. május 24.) a pilóta nélküli
légi járművekkel végzett műveletekre
vonatkozó szabályokról és eljárásokról
(EGT-vonatkozású szöveg), valamint az
országos a 1995. évi XCVII. törvény a
légiközlekedésről és a 392/2016. (XII.
5.) Korm. rendelet a katonai légügyi
hatóság kijelöléséről előírásokat nem
tartja be.
8. Fejezet
Növény-egészségügyi és telepítési szabályok megsértése
11.§ A közösségi együttélés alapvető
szabályaiba ütköző magatartást követ
el, aki
1) a község közigazgatási területén a
jogi és magánszemélyek tulajdonában (kezelésükben, használatukban, a
bérlők a bérleményükben) lévő területet a virágzó allergén gyomnövényektől
nem mentesíti, az irtásról – virágzás
előtt – az időjárástól függő gyakorisággal nem gondoskodik, valamint
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2) aki a növények telepítési távolságáról
szóló 3/2018 (III.29.) számú önkormányzati rendeletben foglalt szabályokat nem tartja be,
3)
4)
9. Fejezet
Állattartással kapcsolatos magatartások
12.§ A közösségi együttélés alapvető
szabályait sértő magatartás tanúsít, aki
a kedvtelésből tartott állatok tartásáról
szóló kormányrendeletben meghatározottaktól eltérően
a) bekerítetlen ingatlanon ebet szabadon tart,
b) ebet a község közigazgatási területén
póráz nélkül sétáltat,
c) a kötelező immunizálásra, a transzponderrel való megjelölésre vonatkozó
kötelezettségét ismételten elmulasztja,
10. Fejezet
Eljárási rendelkezések
13.§ Az e rendelet hatálya alá tartozó
eljárások során az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL.
törvény (a továbbiakban: Ákr.) rendelkezéseit kell alkalmazni.
14.§ (1) Fiatalkorúval szemben közigazgatási bírságot csak abban az
esetben lehet kiszabni, ha a fiatalkorú
annak megfizetését vállalja.
(2) A fiatalkorúval szemben – amen�nyiben az (1) bekezdés alapján bírság
kiszabható – ötvenezer forintig terjedő
közigazgatási bírság, szabható ki.
(3) Abban az esetben, ha a fiatalkorúval
szemben az (1) bekezdésben foglaltakra tekintettel közigazgatási bírságot
kiszabni nem lehet, vele szemben a 2. §
(3) bekezdésében meghatározott figyelmeztetést kell alkalmazni.
(4) Ha a fiatalkorúval szemben közigazgatási bírság szabható ki, az eljárás
lefolytatása során
az alábbi feltételeknek együttesen kell
fennállniuk:
a) a fiatalkorú meghallgatásától nem
lehet eltekinteni, és
b) a fiatalkorút törvényes képviselője
jelenlétében kell meghallgatni.
15.§ (1) A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartás
gépjárművel történő elkövetése esetén a
felelősség a gépjármű üzembentartóját
terheli.
(2) Az üzembentartó mentesül a közigazgatási bírság megfizetése alól, ha
a) a gépjármű a szabályszegés időpontját megelőzően jogellenesen került ki a
birtokából és igazolja, hogy a jogellenességgel összefüggésben szabályszegésre
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vonatkozó eljárást megelőzően kezdeményezte e tárgyban a megfelelő hatóság eljárását;
b) a gépjárművet más személy használatába adta, és ezt teljes bizonyító
erejű magánokiratba foglalt adatokkal
(gépjármű hatósági jelzése, üzembentartó és használatba vevő neve, születési
ideje, helye, lakcíme, nem természetes
személy esetében megnevezése, székhelye, cégjegyzék száma) bizonyítja, vagy
– azon gépjárművek esetében, amelyek
külön jogszabály alapján a közúti forgalomban menetlevéllel, illetve fuvarlevéllel vehetnek részt – olyan menetlevéllel, illetve fuvarlevéllel igazolja,
amelyek a fent meghatározott adatokat
tartalmazzák. E pont fennállása esetén
a közigazgatási bírságot a használatba
vevő személlyel szemben kell kiszabni.
16.§ (1) A közigazgatási bírság kiszabásával kapcsolatos eljárásban – átruházott hatáskörben – a jegyző jár el.
(2) A közösségi együttélés alapvető
szabályaiba ütköző magatartás miatti
eljárás hivatalból, továbbá bármely
szervezet vagy személy bejelentése
alapján indítható. A bejelentést írásban
lehet megtenni. A szóban tett bejelentést jegyzőkönyvbe kell foglalni.
(3) A bejelentésnek tartalmaznia kell
a közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartást megvalósító
személy ismert személyi adatait, a
magatartásnak, az elkövetés helyének
és idejének, továbbá a körülményeinek
leírását és a bizonyítékokat.
(4) A közösségi együttélés alapvető
szabályaiba ütköző magatartás elkövetőjével szemben közigazgatási hatósági
eljárás a közösségi együttélés alapvető
szabályaiba ütköző magatartás hivatalból, vagy bejelentés alapján történő
észlelésétől számított 30 napon belül
indítható meg. Ezt követően a közösségi együttélés alapvető szabályaiba
ütköző magatartás elkövetése miatt
eljárás nem indítható.
11. Fejezet
Záró rendelkezések
17.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő
napon lép hatályba.
Mészárosné Hegyi Gyöngyi Éva
polgármester
dr. Berzsenyi Orsolya
jegyző
Záradék: Kihirdetve 2020. július 8
napján.
dr. Berzsenyi Orsolya
jegyző

Tájékoztató az
elkülönítetten gyűjtendő
hulladékok köréről és a
gyűjtőedény használatáról

az alábbi, üres állapotú csomagolási
üveghulladékot, kupak és fedél nélkül:
- italos üvegpalack, befőttes üveg,
Nem kihelyezhető: ablaküveg, tükör,
jármű szélvédő, fénycső, kerámia.

A két edényes hulladékgyűjtési
rendszer bevezetése után
közszolgáltatója a házhoz
menő szelektív gyűjtést az
alábbiak szerint végzi az Önök
településén:

A műanyag- fém- és a papírhulladék
gyűjtése egyidőben történik!
Az elkülönítetten gyűjtött csomagolási
hulladék ne legyen olajos, zsíros, vagy
egyéb élelmiszerrel szennyezett!
A műanyag-, fém- és papírhulladék
elszállítása továbbra is ingyenes és
nincs mennyiségi korlátja.

Műanyag-, fém-, és papír csomagolási
hulladék gyűjtése
Az új edényben kizárólag az alább
felsorolt hulladékokat szíveskedjen
gyűjteni:
• műanyag üdítős, ásványvizes
(PET) palackok,
• műanyag kozmetikai és
tisztítószeres flakonok,
• többrétegű italos (tejes,
gyümölcsleves) kartondobozok,
• fém italos (üdítős, sörös), ill.
konzerves dobozok, alufólia,
fémtálcák, fém zárókupakok
• nem kötegelhető papír hulladék,
• A műanyag és fém palackokat,
flakonokat, többrétegű italos
kartondobozokat kiöblítve, kupak
nélkül, kilapítva rakják a gyűjtőbe,
így kevesebb helyet igényel!
Kérjük ne tegyen bele gyermekjátékot,
nem újrahasznosítható műanyagból
készült tárgyakat.
Papírhulladék gyűjtése kötegelve:
Kérjük, hogy az alábbi papírhulladékokat összehajtogatva és összekötözve az
edény mellé helyezze el, olyan módon,
hogy az a forgalmat ne zavarja és szét
ne szóródhasson!
- újságpapír, prospektus, irodai papírok, géppapír, papírzacskó, kartondoboz
Üveghulladék gyűjtése közterületre
kihelyezett szelektív üveggyűjtőben:
Kérjük, hogy a kihelyezett szelektív
üveggyűjtőkbe csak az alábbi, üres
állapotú csomagolási üveghulladékot
helyezzék, kupak és fedél nélkül:
- italos üvegpalack, befőttes üveg,
Nem bedobható hulladékok: ablaküveg, tükör, jármű szélvédő, fénycső,
kerámia.

Ingatlanhasználó a szelektív hulladék
gyűjtésére szolgáló edényzet átvételével
az alábbiakat tudomásul veszi:
1. Hulladékgyűjtő edényzetnek a hulladék elszállítását megelőzően a közterületre való kihelyezéséről és a tárolási
helyére való visszajuttatásról az Ingatlanhasználónak kell gondoskodni. Az
Ingatlanhasználó az edényzetbe csak a
tájékoztatóban felsorolt, hasznosítható
hulladékokat helyezheti el.
2. Az Ingatlanhasználó személyének
változása esetén az Ingatlanhasználó
köteles az új igénybevevő adatainak
bejelentésével egyidejűleg a változást
közölni a Közszolgáltatóval. A szelektív gyűjtőedény az új Ingatlanhasználót illeti meg.
3. Ingatlanhasználó az edényzetet
köteles a károsodástól megóvni, a
jó gazda gondosságával kezelni. Az
edényzet rendeltetésellenes használatából adódó károkért, valamint az
edényzet elvesztéséért, megsemmisüléséért az Ingatlanhasználó kártérítési
felelősséggel tartozik.
4. Ingatlanhasználó az edény átvételével kötelezi magát arra, hogy azt csak
szelektív hulladékgyűjtésre használja,
és gyűjtési napokon ürítésre kihelyezi
reggel 6 órára.
A gyűjtőedény Közép-Duna Vidéke
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tulajdonát és a Depónia
Nonprofit Kft, mint Közszolgáltató
bérleményét képezi.
Köszönjük együttműködését!

Üveghulladék gyűjtése házhoz menő
rendszerben:
A hulladéknaptárban külön megjelölt
napokon áttetsző zsákban kihelyezheti
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Közép-Duna Vidéke
Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás,
Depónia Nonprofit Kft
VHG Kft

Gyerekszemmel a világ
Sukorói Manó Mini
Bölcsőde hírei
Bölcsődénkben a decemberi koronavírus fertőzés miatti zárás után egészségesen és újult erővel tértünk vissza.
2021. elején kedves munkatársnőnktől,
dr. Baloghné Szigeti Márti nénitől
elköszöntünk. Ezúton is szeretném
megköszönni munkáját és odaadását.
Sok sikert kívánunk a jövőben.
Református Egyházközségnek, valamint Kardos Ábel lelkésznek a Sukorói
Manó Mini Bölcsőde dolgozói és ide
járó gyermekek nevében szeretném
megköszönni anyagi támogatásukat,
amit a bölcsőde játék- és eszközkészletének bővítésére fordítunk.
Az év eleje a változásokról szólt, több
gyermektől búcsúztunk, megkezdték
óvodai életüket. Helyettük pedig új
beszokó gyermekek érkeztek.
Új kolléganőt is köszönthettünk csapatunkban Nagy Vivien Valéria kisgyermeknevelő személyében.
Ebben az évben, február 1.-én farsangi
mulatságot tartottunk a bölcsődében.
A kisgyermekek szebbnél szebb jelmezekbe öltöztek. Köszönjük a szülőknek
együttműködésüket.
Húsvéti ünnep után az Anyák napjára
készülődünk a kisgyermekekkel.
A 2021/2022-es gondozási-nevelési
évre a jelentkezés lezárult. A felvételről
az érintett szülőket online formában
tájékoztattam.
Elérhetőségeink:
8096 Sukoró Óvoda utca 2/a.
e-mail cím:
sukoroimanominibolcsode@gmail.com
mobilszám: +36 30/408-6361
Mészölyné Unger Ildikó

Tisztelt Olvasók!
A Sukorói Óvoda nevében szeretném
tájékoztatni Önöket, hogy intézményünk a 2020-21-es nevelési évet 92
kisgyermekkel zárja a szorgalmi időszak
végére. (Május 31.)
Az áprilisi óvodai beíratás alkalmával
33 Sukorón élő kisgyermeket írattak be
intézményünkbe.
Május 28-án nagycsoportos óvodásainktól búcsúztunk, akik közül 22-en
kezdik meg tanulmányaikat az első
osztályban. A tavalyi évhez hasonlóan
idén is faültetéssel emlékezünk meg az
óvodában töltött évekről.
Sajnos a jelenlegi nevelési év, csak úgy
mint az előző a Covid járvány miatt
erősen korlátozta működésünket és
kapcsolatainkat. Remélhetőleg az elkövetkezendő nevelési évben már zavartalanul folytathatjuk nevelő munkánkat,
visszatérhetünk az eddig jól működő
mindennapi életünkhöz.
A Sukorói Óvoda kollektívájából
négyen a nyár folyamán megkezdik
nyugdíjas éveiket.

Köszönöm eddigi áldozatos, magas
színvonalú szakmai munkájukat!
Az elkövetkezendő esztendőkre jó
egészséget és örömteli napokat kívánok
a kollektíva nevében mindnyájuknak!
Az óvodai szorgalmi időszak végeztével
(05.31.) intézményünk dolgozói a
nyári hónapokban felváltva veszik ki
éves szabadságukat. Ezért csoportjaink 2021.06.15-től két csoportban,
az épület régi szárnyában összevontan
működnek.
Augusztus 02-től 31-ig a Sukorói
Óvoda zárva tart, Sukoró Község
Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2021. (II.01..) számú határozata
alapján.
2021.szeptember 01-től szeretettel
várjuk ismét óvodásainkat.
Intézményünk dolgozói nevében
jó pihenést, feltöltődést, sok közös
élményt kívánok valamennyi óvodás
gyermeknek és szüleiknek!
Tisztelettel:
Viza Tiborné intézményvezető
Kelt: Sukoró,2021. 05.04.
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Gyerekszemmel a világ
Iskolai Hírek
A 2020/21-es tanév második fele hasonlóan az előző évhez- a pandémia
jegyében telt, hiszen márciustól közel
két hónapig online oktatás keretében
működött iskolánk is.
Az átállás gördülékenyen ment, hiszen
már szeptemberben mindenki megkapta az intézményi e-mail címét,
mellyel zárt rendszeren belül tudott a
Classroomba belépni, feladatokat megoldani.
Minden pedagógus ezen a felületen tartotta meg órái jelentős részét, igazodva
a kisiskolás korosztály igényeihez, életkori sajátosságaihoz.
A tanulók kiválóan vették az akadályokat, hamar képzett „felületkezelőkké”
váltak. Beküldött munkáikból több
alkalommal is készült online kiállítás.
Április 19-től aztán birtokba vehette
az ifjúság ismét az iskolát. Mindenki
nagyon várta már a személyes találkozásokat, a barátokat, a vidámsággal teli
napokat.
A tavaszi programok nagy része a szigorú szabályok miatt elmaradt, de
fontosabbnak tartottuk a járványügyi
előírások szigorú és pontos betartását.
Szerencsére eddig nem kellett karantént elrendelni. Dolgozóink mindegyike élt az oltási lehetőséggel, a kéz
-és felületfertőtlenítők mindenütt
folyamatosan rendelkezésre állnak az
épületben, a távolságtartást előírása
miatt a kooperatív munkákat háttérbe
szorítottuk a tanórákon. Köszönjük az
önkormányzatnak és Deák Zoltánnak,
hogy minden hétvégén lehetőség volt
az épület ózongenerátoros fertőtlenítésére is.
Kolléganőnk nyugdíjbavonulása, illetve sétálóidejének vége lehetővé tette,
hogy május közepétől egy új tanító
néni kerüljön nevelőtestületünkbe.
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Örömmel és bizalommal fogadtuk
Kercsóné Gál Gabriellát, akinek szívügye a sport és a tanulók fejlesztése.
A következő évben Fischer Attiláné,
Vali nénivel együtt fogják a kis elsősöket tanítani. Nagy örömünkre 20
kisgyermek kezdi meg tanulmányait a
2021/22-es tanévben az első osztályban. A kicsik már találkoztak is a tanító
nénikkel a játszótéren, megkezdődött
az ismerkedés, a négy közös év alapozása.
A szülők pedig részt vehettek az első
iskolai szülői értekezleten - igaz, még
online formában.
Elsőseink már gyönyörűen olvasnak,
a másodikosok álmukból felriadva is
tudják a szorzótáblát. A negyedikesektől pedig sajnos hamarosan búcsúzunk.
Igazán jó lenne, ha láthatnánk még
négy évig magunk körül a felnövekvő,
kamoszodó, nyíladozó, szárnyaikat
próbálgató tanítványainkat - felsősként.
Ez a tanév kevesebb élménnyel, de
annál több szeretettel zárul.
Szokták mondani, hogy ha egy ajtó
bezárul, több másik kinyílik. Az iskola
ajtaja bezárult, de a közösség egy más
szempontból elkezdett épülni. Megtanultunk egy másfajta együttműködést.
Megtanultuk az online oktatás ideje
alatt, hogyan támaszkodjunk egymásra a gyerekek érdekében. A szokatlan
munka meghozta gyümölcsét, a tanév
sikeresen zárul, a bizonyítványok szépek
lesznek, mivel egy közös cél érdekében
összefogott tanuló, szülő és pedagógus.
Köszönöm mindenkinek ezt a nagyszerű együttműködést.
Jövőre folytatjuk a közös munkát.
Szeptemberig mindenkinek sok pihenést, aktív kikapcsolódást és feltöltődést kívánok!
Kovácsné Darabos Erzsébet
tagintézmény-vezető
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Civil szervezetek

SUKORÓ
SPORTBARÁTOK
KÖZHASZNÚ
SPORTEGYESÜLET
8096 Sukoró, Berkenye u. 15.
tel: +36-30-4281106
email: sukorosport@freemail.hu
www.sukoro.hu
Adósz: 18502105-1-07
Számlasz: 10405066-50505649-53551007

KEDVES
SPORTBARÁTAINK,
SUKORÓIAK!
Az elmúlt egy évben, a mögöttünk
álló időszakban azt hiszem mindenki
életében a járványhelyzet, a Korona
vírus játszotta a vezetőszerepet. Sajnos
az egyesület tagjai közül is többen
megbetegedtek. Társainkat hetekig kórházban, intenzív osztályon kezelték és
voltak , akik otthoni ápolásban részesültek. Szerencsére mindenki felgyógyult a
betegségből és próbálja lassan visszanyerni régi egészségi állapotát. Nagyon
régóta személyes találkozás, közösségi
élet nem volt,de ebben az időszakban
is igyekeztünk az egyesület működőképességét fenntartani a tevékenységi
körünkbe beleillő pályázat beadásával.

beadta a pályázatát. A nyertes pályázat
összege közel 2 millió Ft volt, így nyílt
lehetőség a pályák és a sporteszközök
közelében a szabadidős, pihenésre
alkalmas terület kialakítására. A közelmúltban elkészült és kihelyezésre került
5 darab háttámlás három személyes
pad, 6 darab a sportpályák mellé elhelyezett három személyes sportpad és 3
darab nádfedeles hat személyes asztal és
pad szett. A szabadtéri sportparkot így
nem csak a sportolni vágyok élvezhetik,
a családoknak is korosztálytól függetlenül megfelelő pihenést, kikapcsolódást
nyújt. Fontos szempont volt , hogy
a szabadidejét mindenki a lehetőségekhez mérten a legjobb körülmények
között töltse el.
Az elmúlt hetekben már felcsillant
egy kis remény a járványhelyzet miatt
kialakult helyzet enyhítésére. Mindenki
nagyon várta már a személyes találkozásokat, programokat. A kültéri szabadidős lehetőségek április végétől nyitottá váltak, így a szabadtéri sportágak
lassan elindultak. A teniszesek a velencei
pályákon már elkezdtek játszani. Május
első napját többen egy közös sétával
ünnepeltük meg. A Borház udvara is
várta már a petanqueos csapatot. Ők
május 5-én kezdték a házibajnokságot.
Reméljük , hogy a beltéri mozgáslehetőségek is hamarosan felszabadulnak
és az asztaliteniszezők is megkezdhetik
hétfőnkénti programjukat.
Természetesen minden kültéri és beltéri
programon kötelező a járványügyi szabályok betartása.
Jó egészséget kívánunk Mindenkinek!
Vigyázzunk Egymásra!
MOZOGJ VELÜNK!
Halász Kriszta
elnök

A Toldi Géza emlékpark multifunkcionális sportcentrummá fejlesztése
és átadása 2019-ben valósult meg. A
sportlétesítmény látogatottsága azóta is
töretlen, hiszen kézilabda, kosárlabda,
strandröplabda pálya, edzőpark,200
méter hosszú futókör, terepfutó pálya
és egy kis méretű füves focipálya került
kialakításra a meglevő műfüves focipálya mellé. A következő lépés a szabadtéri
sportpark komfortosabbá tétele volt. A
létesítmény területén még hiányoztak a
pihenő és az ülő alkalmatosságok. Egyesületünk tavaly ősszel a Magyar Falu
Program „civil közösségi tevékenységek
és feltételeinek támogatása” kiírására

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

7

Civil szervezetek

Sukorói
Hagyományőrző
Egyesület
8096 Sukoró, Óvoda u. 2/a.
+36-70-778-9265
sukoroihagyomany@gmail.com
facebook.com/hagyomanysukoro
Adószám:
18491500-1-07
Bankszámlaszám:
57800033-10002546

Emlékek hada lepi el az embert, ha az
utóbbi 20 évre visszagondol. Milyen
gyorsan eltelt ez az idő. Egy szempillantás volt. 2001. január 31-ével jegyezte
be az Egyesületünket 07-02-001627
nyilvántartási számon a Székesfehérvári
Törvényszék, mint eljáró bíróság. Az
adószámunkat 2001.02.08-án kaptuk
meg. Egy egyesület életében a 20 év
nem tűnik hosszú időnek, de akik
átélik, azoknak fontossá válik. Egy
kis közösségben 20 évig fenntartani
a folyamatos érdeklődést, olyan célkitűzéseket tárni a tagok elé, ami perspektívát mutat nekik, be kell vallani
nagy feladat és elismerést érdemlő.
A Sukorói Hagyományőrző Egyesület
nevében ezúton kívánjuk köszönetünket kifejezni minden kedves segítőnknek, támogatónak, akik az elmúlt
két évtizedben bármilyen formában
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hozzájárultak az Egyesület fennmaradásához, munkájának elősegítéséhez.
Köszönet a családoknak, barátoknak,
akik mindig a tagok mellett álltak és
támogatták őket tevékenységükben.
Külön köszönetünket szeretnénk
kifejezni az Egyesület tagjainak, hogy
önkéntes munkájukkal és segítségnyújtásukkal hozzájárultak a Sukorói
Hagyományőrző Egyesület sikeréhez.
Összetartásuk nélkül nem érhette volna
meg kicsiny közösségünk az elmúlt
húsz évet. Köszönjük, hogy együtt tölthetjük a mindennapokat.
2020. utolsó negyedévében a Nemzeti
Adó-, és Vámhivatal által a személyi
jövedelemadó 1%-ának kiutalása megtörtént, melyet ezúton is köszönünk!
Köszönjük, hogy felajánlásával segítette
Egyesületünk működését.
A Fejér Megyei Hírlap hasábjain két
alkalommal is olvashattak 2021 első
negyedévében Egyesületünk munkásságáról. Először a címlapon való szereplés
mellett, egy hosszabb hangvételű cikk
jelent meg a 2021.01.27. szerdai kiadás
Velencei-tó és környéke rovat vezető
híreként, ahol kitörölhetetlen nyomunkról és a felcseperedő generáció
érdekében tett törekvéseinkről, elmúlt
húsz évünkről írtak.
A második alkalommal a 2021.03.10.
szerdai kiadásban a Hagyományőrzők

segítségével árnyékosabb játszótérről, a
faluban lévő mégtöbb fáról, a faültetési
programról olvashattak.
Tagjainak kezdeményezésére Egyesületünk beadta a pályázatát az Agrárminisztérium által az Országfásítási
Program keretében 2020. júniusában
meghirdetett Településfásítási Programjára. Az Önkormányzattal, mint
a terület tulajdonosával folytatott
előzetes egyeztetés és hozzájárulás
alapján a pályázattal a Gyepes lakópark
mögötti játszótér fásításához tudott
egyesületünk hozzájárulni. A pályázat
célja a fával borított területek növelése, a települések zöldítése mellett az is
fontos, hogy a fák elültetése, gondozása
erősítse a helyi közösségeket. Az ültetést
okleveles erdőmérnök tagunk, Nagy
Bálint vezényelte. Elültetésre került:
2db platán, 3db nyírfa, 3db juhar, 4db
kislevelű hárs
Büszkék vagyunk, hogy az Egyesület
által ismét gyarapodott Sukoró és hozzájárulhattunk környezetünk kellemesebbé tételéhez.
Ezúton határtalan szeretettel tájékoztatunk mindenkit, a NEA „Civil
szervezetek szakmai programjának
megvalósítására
és
működésének
biztosítására fordítható összevont
támogatás 2021” című pályázati
kiírásra 2020.10.19-én benyújtott

NEAO-KP-1-2021/4-000069 pályázati azonosító számon nyilvántartásba
vett, Sukorón jelenben a múltért elnevezésű pályázatunk alapján vissza nem
térítendő támogatásban részültünk
támogatási előleg formájában. A pályázat elszámolási időszaka: 2021.04.01.
- 2022.03.31. A pályázat tárgya: 20.
jubileumi évünk aktív megélése a látókörünkben lévő Fejér megyei népművelő társaságokkal karöltve.
A májusfa állítás élő hagyományát 2020
évben a veszélyhelyzet miatt kihagytuk.
Vérzett a szívünk akkor. Idén, minden
óvintézkedést betartva, ugyan a hagyománnyal szakítva, de a szokást megtartva, mégis helyi összefogással felállításra
került a falu májusfája. Újra igaz a
mondás, hogy „Összefog a falu apraja, s
nagyja és már áll is a Májfa”
Kérünk minden tisztelt Sukorói lakost,
tevékenységünkkel szimpatizánst, hogy
értékteremtő törekvésünk folyamatosságának biztosítása érdekében, ebben a
bizonytalan időszakban is, amennyiben
módjában áll és lehetősége van adója
1%-ával támogassa a Hagyományőrző
Egyesületet.
Varga Edit
a Sukorói Hagyományőrző Egyesület
elnöke
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ÚJABB KIHÍVÁS
Igazán izgalmas focimérkőzést tudhatunk magunk mögött a tavasszal
megrendezett kispályás bajnokságok
mérkőzéseit követően. Sikerült az őszi
torna győzelmét megismételni. Köszönet érte a srácoknak.
Szerintem minden játékosunk titkon
reménykedett is, hogy magunk mögé
tudjuk az ,,E’’ csoportban résztvevő
Baracska, Nadap, Velence és Zichyújfalut.
A reménykedésen felül igazán nagy
teljesítményt nyújtottak. Példaértékűn
vettek részt a derbiken.
Nem számított a kor, a térdműtét, a
lábfájás a hátfájással párosulva. Kitartóan készültek és edzettek.
A meccsnapon időben érkezve melegítettek a pályaszélen és alig várták, hogy
a bíró a sípjelzésével elkezdődjék a
rangadó. A csapat egységet alkotva szerezte meg fordulórólfordulóra a győztes
pontokat és menetelt a győzelem felé.
Ennek az egységnek köszönhetően
került ki a csapatunkból a gólkirály
Kiss Dániel személyében és a legjobb
kapus Mátyás Zoltán is.

Igazán jó nevelési példa a sportra,
amikor az apa és fia is egy csapatban
tud játszani, együtt tudnak pályára
lépni. Kiss Kálmán és fia Dani, valamint Kovács Krisztián és fia Levente is
így szerezték a pontokat a csapatnak.
A lelkes focistáink a kitartó menetelésnek köszönhetően kivívták maguknak
a csoport elsőbbséget és így tovább
jutottak a Fejér Megyei 2020-2021 évi
Kispályás Bajnokság megyei döntőjébe.

pályánk adottságai miatt az ellenfeleink
is Sukorón rendezték meg a rájuk eső
mérkőzéseket. Azt hiszem ez érthető. A
hely szépsége mindenkit magával ragad.
Szeretném megköszönni az Önkormányzati Hivatal részéről Polgármester
Asszonyuk Mészárosné Hegyi Gyöngyi
Évának, hogy mindenkor biztosította
a helyszínt, Mészáros Lajosnak pedig
köszönet a pálya karbantartási munkálataiért.

A döntő helyszíne: MOL Aréna Sóstó
Utánpótlás Központ műfüves pálya /
Szfvár. Csíkvári út 10. /
Időpont: 2021. május 29. szombat
10:00 – 13:00
A résztvevő csapatok: Az öt csoport 1.
helyezett csapatai lesznek.
Az öt részvevő együttes körmérkőzéses
formában dönti el a végső helyezések
sorrendjét.
A rendezvény alatt a sportlétesítmény
területén szurkolóként az éppen aktuális járványügyi szabályok betartása mellett lehet majd tartózkodni. Bízzunk az
oltás folyamatosságában, a beoltottak
számának növekedésében, hogy minél
többen tudjunk szurkolni a lelátóról a
mieinknek.
Szeretném kiemelni, hogy a műfüves

Köszönet a finom ebédért, desszertért,
amit a Gémeskút Étterem biztosított a
záró mérkőzésre.
Külön köszönet Cseke Zoltán velencei vállalkozónak az Anna Haus Kft.
tulajdonosának, aki névre szóló egyen
mezzel és melegítővel látta el a csapatunkat.
Ilyen egységben, bizakodva várjuk a
május 29.-ei kihívást és hogy a nagy
öregjeink égi őrangyalai is a csapattal
legyenek:

Hajrá Szúkárnóóóóóóó!
Hajrá Toldi Géza Sukoró Fc!
Köszönettel: Krausz Györgyné
Sukoró Község Önkormányzatának
Képviselője

Az MLSZ -nél történő igazolt őszi és
tavaszi játékos keretünk a következő:

Játékosaink:
Kapus:
Mátyás Zoltán
Játékos:
Álland Zsolt
Czottner János
Csáki Attila
Csontos János
Dostál Károly
Dr. Molnár Krisztián
Kacsó Tamás
Kiss Dániel
Kiss Kálmán
Kovács Krisztián
Kovács Levente
Kurucz Ferenc
Mátyás István
Nagy Attila
Szili Csaba
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Pünkösd
A pünkösd ünnepe egy nagyon sokszinű ünnep- biztosan állítom, hogy
nem ugyanaz jut mindenkinek az
eszébe e fogalomról. A zsidóknak például a szövetségkötés ünnepe (az egyiptomi kivonulás a húsvét, a szövetségkötés a pünkösd). Ugyanakkor feltehető,
hogy már a zsidóság is egy korábban
létező ünnepi szokást tettek magukévá,
azáltal, hogy ekkor lett az Isten és az
Ő népe közötti szövetség megkötve.
A keresztények, akik a Pünkösdkor az
Egyház születésnapját is ülik, ugyanúgy, átvették ezt az ünnepet, azzal az új
megfogalmazással, hogy Isten az újszövetség népével kívánt szövetségre lépni.
Ennek megnyilvánulása a Szentlélek
kiáradása volt. Kicsoda ez a Szentlélek?
Hitünk szerint Ő a harmadik isteni
személy, „aki az Atyától és a Fiútól
származik. Akit épp úgy imádunk és
dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút,
Ő szólt a próféták szavával.” (NiceaiKonstantinápolyi hitvallás). Tehát
olyan valaki, aki szintén Isten, aki már

SUKORÓI LEGENDÁK 1.
A legendák bennünk élnek – mondta
valamikor egy nagy ember, egy másik
pedig azt, hogy „velünk élnek”. Valószínű, mindkettő igaz, hiszen a legendák világában szinte minden igaz. Ez
a szinte szócska teszi hagyománnyá,
értékessé, izgalmassá múltunkat: ez
teszi legendává történelmünket, és ez
teszi legendává mindennapi életünket.
Ráadásul Sukoró és környéke a legendák gazdag szülőhelye. Sukoró népe
szereti a legendákat, nem csak szereti,
de meg is őrzi a szebbnél szebb történeteket. Olvassuk szeretettel, és a szavak
mögött halljuk nagyapáink, őseink
hangját az Örök Legendáról.

Krúdy Gyula Sukorón
Krúdy Gyula, ki ne ismerné ezt a nevet,
nagyon szerette az életet élvezni, legyen
szó szerelemről, borról, barátságról
vagy színházról. Történt egyszer, hogy
Fehérváron játszott a színházban az a
színésznő, akire már régóta vágyott az
író. Ráadásul Shakespeare egyik művét
adták. Ebben kiváló volt a fehérvári
társulat, hisz ők mutattak be először
Magyarországon olyan kitűnő Sékszpír
Vilmos darabokat, mint a Hamlet, a
Macbeth, a Lear király, Makrancos
Kata. Arról sem szabad elfeledkeznünk - mormogta magában Gyulánk,
hogy Petőfi Sándorunk is játszott itt
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az ószövetségben is kifejtette munkáját,
de akit jobban csak most az újszövetségben ismerhettünk meg. Amikor
megpróbáljuk őt ábrázolni, akkor azt
a két formát használjuk, amit a szentírásból meríthettünk: galamb, hiszen
Jézus megkeresztelkedésekor a Lélek
galamb képében szállt alá; tűz, mert
az apostolokra lángnyelv formájában
szállt az első pünkösdkor. A Szentlelket,
azonban nem szabad csak e két képhez
kötnünk. Ennél jóval több. Sőt!!!
Sokkal inkább kellene Őt megközelítenünk a gyümölcsei, vagy az ajándékai
által. A katolikus Egyház a Szentlélek
7 ajándékáról gyakran beszél: bölcsesség, értelem, jótanács, tudomány,
lelki erősség, jámborság, Istenfélelem.
Hogy ki melyiket és mennyit kap
ezekből, abban logikát ne keressünk.
Ugyanakkor kérni bármelyiket lehet a
Lélektől. A Szentlélek gyümölcseiként
tartjuk számon a szeretetet, az örömet,
a békességet, a türelmet, a béketűrést,
a jóságot, a kedvességet, a szelídséget,
a hűséget, a szerénységet valamint az
önmegtartóztatást.

A pünkösdi ünnepen kívül egy másik
ünnep is közelebb hozza a Szentlélek
misztériumát. Amikor egy egyházközségben a főpásztor kiszolgáltatja a
bérmálás szentségét, mindazok, akik
részesülnek benne, nem csak arról tesznek tanúságot, hogy a hitben felnőtté
váltak, hanem arról is, hogy készek
átadni magukat a Szentlélek vezetésének . A velencei katolikus közösség és
a társplébániák közösségei, így Sukoró
is, abban a szerencsés helyzetbe került,
hogy főpásztora május 29-én kiszolgáltatja a jelentkezőknek a bérmálás szentségében a Szentlelket. Vagyis, a hitben
felnőtté válás küszöbén, amikor már az
egyén tudja vállalni a maga tetteiért a
felelőséget, amikor szava, már nem a
gyermeki gondolkodást, hanem sokkal
inkább a logikai gondolkodást tükrözi,
és kész hitvallóvá válni, akkor kérheti
az Egyházat a Szentlélek kiszolgáltatására. A bérmálás szentségében tehát
két elem is kidomborodik: az első pünkösd- vagyis a Szentlélek kiáradása, és
a tudatos keresztényi hitvallás –vagyis,
amikor az egyén a szülei által kért

két hónapig. - Hát akkor induljunk,
ha nincs más elfoglaltsága, szolt Gyula
a fiákeresnek. - Hová megyünk Gyula
úr? - kérdezte. - Csak ide, Fehérvárra. modta az író, és lassan belmerült abba
a tudatállapotba, amelyben félig aludt,
félig ébren volt.

Így történt, hogy Gyula bátyám végigette és végigitta az étlapot, a konyha és
a felszolgáló személyzet alig bírta az írói
kívánságok teljesítését. Közben Gyula
kikérdezte a helybélieket sorsukról, a
faluról, a legendáikról - el is határozta
ír belőlük egy karcsú szép könyvecskét
Sukorói Legendák címmel. A végére
még fogpiszkáló rudacska is akadt,
mert arra bizony nagy szüksége volt az
írónak. - Szolgálhatunk még valamivel?
- kérdezte Váci uram. - Nem is tudom.
Árpád van néked kedved Fehérvárra
menni. Vagy talán megpihennénk
reggelig, aztán majd meglátjuk? Árpád
bólintott.

Nyék környékén fölemelt hangon
szinte fölkiáltott: - Most már meginnék
egy pohár bort! És harapnék is valamit!
- Árpád, szólt a fiákeresnek, biztos tudsz
valami hiteles helyet errefelé. Árpád
nem szólt egy szót sem, de halkan és
ügyesen elvezényelte a kocsit a sukorói
falu közepébe a Boglya csárdába. Ki
sem szállt az író, már ott is termett a
kocsinál Váci uram és gyönyörű leánya
Virág. Fölöttébb szerették a magyar szerelmes irodalmat, és ki tudja hogyan,
már előbb értesültek Gyula érkezéséről,
mint az író a Boglya létéről.
- Nahát, mit tudna ajánlani Váci uram
a megfáradt és kiéhezett utasnak? Váci
uram sorolta is a jobbnál-jobb ennivalókat, köztük a Rózsa Sándor kedvencét, a Sukorói pecsenyét, túróscsuszát
tepertővel, tejföllel és piros paprikával.
Gyula nem is hagyta tovább sorolni
az ételeket, hanem felemelte kezét: Így ebben a sorrendben! Na és a bor,
már majdnem elfelejtettem: - Fürtike,
hm, iható ez Váci uram? A vendéglős
kacsintott és mosolyogva bólintott. Na jól van, hozzon egy üveggel!

Így történt tehát, hogy Krúdy a nagy
magyar író eltöltött egy éjszakát Sukorón. A Boglya lassan megtelt, iszogattak,
beszélgettek, nótázgattak a vendégek.
Krúdy csak ritkán szólalt meg, akkor is
halkan, röviden beszélt. Mintha otthon
lenne, úgy ült, úgy hallgatott.
Reggel úgy tűnt el a ködben a fiáker,
mintha ott se lett volna. Nem tudunk
róla, hogy járt volna még máskor is a
kis faluban, de az igért könyvecske elkészült, és a sukoróiak nagy büszkeséggel
olvasgatnak belőle ünnepnapokon és
vasárnap.

keresztség (amit adott esetben még csecsemőként, tudatlanul élt át) és Istenhez kötöttséget, immár tudatosan éli
meg, önmaga kéri. Ezért nevezhetjük
e szentséget a keresztény nagykorúság
szentségének is.
Ez a logikai „irány” viszont meg is fordítható, vagyis, azok a katolikusok, akik
eljutottak a keresztény nagykorúságra
és kérték a maguk életére a Szentlélek
kiáradását Pünkösd ünnepe alkalmával
megemlékezhetnek erről az eseményről, amikor ők nagykorúvá váltak a
hitben és amikor megkapták/vállalták a
küldetésüket a világba…. ugye milyen
sokszínű Pünkösd ünnepe???
Mint Sukoró római katolikus papja
hálát adok az Istennek azon sukorói
kistestvéremért, aki az idei évben kérte
a bérmálás szentségének kiszolgáltatását.- Add Uram, hogy sok jó gyümölcsöt teremjen szolgálód és mindazok,
akik már korábban részesültek ezen
szentségben!
Récsei Norbert

NÉPRAJZI HÁZ
Nyitvatartás:
március 15 - október 31-ig
hétfő és kedd kivételével
naponta: 10-18 óráig
Teljes árú belépődíj: 700 Ft
Csoportos jegy
(10 fő felett): 600 Ft/fő
Kedvezményes belépődíj
(diák, nyugdíjas): 350 Ft

Lejegyezte: Venczel Sándor
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Új könyvek érkeztek a
könyvtárba!
Kedvcsinálónak néhány:
Gerald
Durrell:
Istenek kertje
Olyan az egész,
mintha
megismétlődne
a
Teremtés, csak
még rosszabbul.
Egy bagolyból egész hadosztály támad,
mire észbe kap az ember; a szobák valamennyi zugában szexőrült galambok
tombolnak, a lakás dugig szárnyasokkal, mint egy madárkereskedés, nem is
szólva a kígyókról, a békákról és az apró
halakról, amelyeken Macbeth boszorkányai évekig megélhetnének.
A Korfu-trilógia záródarabjában a
Családom és egyéb állatfajták, illetve a
Madarak, vadak, rokonok című kötetek lapjain megismert Durrell család –
a pattanások sújtotta, csélcsap Margo, a
fegyvermániás Leslie, a mizantróp írópalánta Lawrence, az állatbolond Gerry,
valamint sokat tűrt édesanyjuk, Louisa
– életének további vicces kalandjairól és
kalamajkáiról olvashatunk a paradicsomi sziget, Korfu csodálatos tájakkal, no
meg mindenféle csúszó, mászó, röpködő, ugrándozó és úszkáló állatokkal teli
világában.

Kerry Fisher:
Senki sem az,
akinek látszik
Gyakran
a
tökéletes külső
mögött bújnak
meg a legsötétebb hazugságok.
Egy új otthon
boldog befejezés lehet. Vagy egy új
kezdet. Vagy akár egy rejtekhely…
Kate Jones menekül. Maga mögött
hagyta a múltját, megváltoztatta a saját
és a lánya nevét is. Soha senki sem kapcsolhatja össze őt azzal a hibával, ami
tönkretette az életét.
Új életet kezd a Parkview Roadon, egy
vadonatúj utcában, ahol újonnan épült
házak állnak. Kate irigykedve figyeli az utcában lakó nőket, hisz nekik
látszólag mindenük megvan: Gisela
elfoglalt asszony, a háza vendégektől
hangos, a gyerekei sikeresek. Sally izgalmas,spontán házasságban él, csodálatos
helyekre utazik és a karrierje szárnyal.
Az internetre posztolt fotóik is mind
megerősítik tökéletesnek tűnő életüket,
miközben Kate minden erejével próbál
elbújni a világ elől.
Egy nap azonban minden megváltozik.
Kate-et egy borzalmas baleset helyszínére hívják… Kiderül, semmi sem az,
aminek látszik, és az utca lakóin a tökéletesség álarca repedezni kezd…
Az Amiről hallgatunk, az nem fáj
bestsellerszerzőjének új, lebilincselő

regénye olyan titkokról szól, amelyeket a hozzánk legközelebb állók sem
ismernek. A titkok azonban egyszer
napvilágra kerülnek és szörnyű következményekkel járnak…

Kertész Edina:
A kislány,
aki szavakkal
varázsolt
Élt egyszer egy
kislány, aki előtt
egy
könyvet
lapozgatva megnyílt egy szavakból
épülő varázslatos világ. Szabó Magda
azonnal tudta, hogy ebben a világban
van az igazi helye.
A kislány mielőbb olvasni és írni akart,
hogy a valóság az ő képzeletbeli világához és az álmaihoz igazodjon. A valóság
azonban, amelyben felnőtt, majd gyerekeket tanított, regényeket, verseket és
színdarabokat írt, nehezen igazodott,
és sok-sok évnek kellett eltelnie addig,
míg végre azt és úgy és annak és arról
írhatott Szabó Magda, amit, ahogyan,
akinek és amiről akart.
Könyveit ma a világ több mint negyven
nyelvén olvassák.
Az Abigél című regényéből készült
film korsót tartó lányszobra ma egy
budapesti ház kertjében áll, és ma is
üzeneteket rejtenek a korsójába azok,
akik hisznek a kívánság erejében.

Kirschner-Teller Milán
2020. 10. 10.

Hécz Marcell
2021. 02. 02.

Herczeg Ágnes Katalin
2020. 10. 16.

Kudelich Vilmos
2021. 02. 03.

Szebényi Barna
2020. 09. 06.

Benkő Emma Júlia
2020. 11. 01.

Büki Abigél
2021. 02. 05.

Nagy Zara Flóra
2020. 09. 08.

Heim Léna
2020. 11. 27.

Radev Sarolta Anna
2021. 02. 05.

Haraszti Hunor
2020. 09. 10.

Szőke Botond
2020. 12. 07.

Szabó Botond
2021. 02. 12.

Szűcs Moira
2020. 09. 10.

Hullám Benedek
2020. 12. 15.

Andó-Halasi Sámson
2021. 03. 18.

Kömíves Vendel
2020. 09. 22.

Szabó Émi
2021. 01. 09.

Fórján Lujza
2021. 03. 23.

Vajnóczki Dánile
2020. 09. 25.

Szánthó-Szigeti Emma Kata
2021. 01. 27.

Mocsári Odett
2021. 03. 24.

Babahírek

P.M.Schmitt
-S. Orosz
- H. Vogel:
Miért nem a
tengerben él a
tengerimalac?
Ti tudjátok, miért
nem esnek le a
csillagok az égről, és miért van annyi
homok a sivatagban? Elgondolkoztatok
már azon, hogy miért nem a tengerben
élnek a tengerimalacok? Újabb izgalmas kérdések, újabb mesés válaszok!
A gyermeki kíváncsiság határtalan, de
néha nem árt egy kis segítség, hogy a
megfelelő válaszokat adhassuk nekik.
Ezekben a történetekben, a gyerekek
számára is könnyen érthetően, újabb
izgalmas tényeket tudhattok meg a
világunkról!

Tisztelt Olvasók!
Értesítem Önöket, hogy 2021. május
hónaptól könyvtárunk rendes nyitvatartással üzemel. A szombati nyitvatartás
változott, 9.00-11.00 óráig.
Maszk használata az épületben
kötelező!
Belépés a Könyvtárba csak Védettségi
igazolvánnyal!
Kölcsönzési igényüket a
sukorokonyvtar@gmail.com
e-mail címre tudják küldeni.
Kovács Emese

SUKORÓI
KÖNYVTÁR
NYITVATARTÁS:
Hétfő: 15:00-17:00
Kedd: 10:00-12:00
Szerda: 15:00-17:00
Csütörtök: 10:00-12:00
Péntek: Szünnap
Szombat: 9:00-11:00

Telefonszám
(nyitvatartási időben)
+36-30-181-3635
Cím: Sukoró, Fő u. 58.
sukorokonyvtar@gmail.com
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Virágkereső

Az oszlopokat megfelelő sorrendbe
állítva Verdi egyik operájának címét
olvashatjuk. Melyik ez az opera?

A betűvel jelzettek közül valamilyen logikai szempont alapján melyik virággal zárható a felsorolás?

Jusson el a vonalak mentén a hálózat
valamelyik sarkától egy másik sarokig
úgy, hogy közben mindegyik betűt
egyszer érintve egy jelentős keresztény
esemény nevét olvassa össze!

Számokból idézet

Fejtse meg a meghatározásokat, majd a kapott betűket írja a számoknak megfelelően (azonos számok azonos betűket rejtenek) a fenti rejtvényábrába! Helyes megfejtés
esetén Ernest Hemingway egy gondolatát olvashatja.

Kékeszöld színű drágakő, nevének jelentése tengervíz.
22
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2
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1

4
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Szent András hava.
10

17

8

1

E költőnk írta: "Ábrándozás az élet megrontója".
8
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19
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20
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A fényerősség mértékegysége.
12

22

10

14

1

20

22

Tölgyesek aljnövényzetében előforduló, tavasszal gyűjthető, fehér virágú, csípős gyógynövény.
2

1

14

8

1

19

22

16

11

2

22

Az ókori római boristen tiszteletére rendezett féktelen mulatság.
3

22

21
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10

18

20
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22

Az új pápa megválasztására összeülő tanács.
12

17

10

12

20

18
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9

Tartós nélkülözés, koplalás.
9

19

13

10
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9

16

A heraldika szó magyar megfelelője.
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SUKORÓ ZÖLD PONT
TERMELŐI PIAC

Levelezési cím: 1365 Budapest, Pf.: 646.
Központi telefon: + 36 (1) 8969 000
weblap: www.ijsz.hu

Az intézményben az ön területileg
illetékes betegjogi képviselője:
Megléczné Ocsenás Mária
TELEFONSZÁMA:
06/20-4899-658
melyen elérhető hétfőtől-csütörtökig:
08:00 – 16:30 óra között
pénteken: 08:00 – 14:00 óra között
E-MAIL CÍME:
maria.ocsenas@ijb.emmi.gov.hu
FOGADÓÓRA IDŐPONTJA:
telefonon előre egyeztetett időpontban
FOGADÓÓRA HELYE:
Fejér Megyei Szent György
Egyetemi Oktató Kórház
8000 Székesfehérvár,
Seregélyesi út 3.
A jogvédelmi képviselő az
integrált jogvédelmi szolgálat
(ijsz) munkatársa, az egészségügyi
intézménytől független személyA
fenti elérhetőségek sikertelensége
esetén az ijsz zöldszáma hívható:

A helyi termelői piac célja a piacozás
hagyományának újjáélesztése a településen, a közvetlen árucsere termelő, készítő
és vevő között, a háztáji, a kis- és őstermelők becsületének visszaállítása. A helyi
termelői piac a vevő számára lehetővé
teszi, hogy magától a termelőtől, készítőtől szerezzen információkat a termék
minőségéről, eredetéről.
Egy másik fontos célja a piacnak a tehetséges kézművesek, alkotók felfedezése,
portékáik népszerűsítése, értékesítése.
Magas színvonalú, egyedi és kis mennyiségben, nem tömegtermelési eszközökkel
és módszerekkel előállított élelmiszerek
és tárgyak árusítása engedélyezett.
A heti rendszerességgel nyitva tartó piac
elősegíti az eladó és a vásárló közösség
kialakulását, egyben tartását, fórumot
teremt, ahol a térségbe látogató megismerheti a táj emberét, annak tevékenységét.

PIAC NYITVA TARTÁS

szombat: 7:00 órától – 12:00 óráig
8096 Sukoró, Fehérvári út 416 hrsz.
A SUKORÓ ZÖLD PONT
TERMELŐI PIAC
házirendje és működési rendje
www.sukoro.hu honlapon elérhető.

06/80-620-055

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
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Kultúra - közélet
Vadgesztenyefák kezelése
Tavasz folyamán Sukoró közterületén
46 db vadgesztenyefa kezelését rendelte
meg önkormányzatunk.
25 db idősebb és nagyméretű fa esetében
a törzsinjektálás módszerét választottuk,
szakemberi javaslatra. A törzsinjektálás
során 3,5 mm-es furaton keresztül jut
be a megfelelő hatóanyag a fatestbe, ami
a kezelés után sebzáró anyaggal lezárásra
került. Ez a módszer az évi háromszori
permetezést váltja ki. A permetezéssel
szemben ez a módszer sokkal előnyösebb, mivel a környezetet nem terheli a
növényvédő szer és nem csak az alsóbb

régiókba, hanem veszteség nélkül, a
teljes lombozatba eljut és két év teljes
védettséget biztosít a kezelt fának. Az
injektált fák egyedi azonosítóval lettek
ellátva az utánkövethetőség végett.
A településen lévő 21 fiatalabb fát
hagyományos permetezéssel óvtuk meg
a kártevőktől.

Madármentő inkubátor
működik Sukorón a Vadmadárkórház
bejáratánál!
8096 Sukoró, Ivókút u. 14.
Madárkórház a vadon élő madarak
gyógyítására Székesfehérváron
madármentés ügyeleti telefonszám:
06-30/992 4876

Mentőhely: (madarak átvétele:
telefonos bejelentkezés után)
Sukoró, Ivókút u.14.
Székesfehérvár, Takarodó u. 5.
Facebook oldalunk: Vadmadárkórház
Sukoró Bird Hospital
Dr. Berkényi Tamás állatorvos
+36-30-9464-991
e-mail cím:
vadmadarkorhaz@gmail.com

www.vadmadarkorhaz.hu

TIED A PÁLYA
• Végre itt a jó idő, kint lehetünk a szabadban, újra együtt.
• Kezdődhet a bandázás, indulhat a kaland a gyerekek legnagyobb örömére.
• A legjobb hely is adva van a falun élő gyermekeink számára.
• A Toldi Géza Emlékpark egy ilyen lehetőség, mely felfedezésre vár.

• Sukoró Önkormányzata és a Képviselő- testület névében jómagam segíteni szeretnénk, hogy minél több gyerkőc egészséges
élménydús testmozgás jegyében tudja felfedezni a pályák adta lehetőséget.
• Legyen a cél a gyerekek testi, lelki feltöltődése, az egészséges életmódra való nevelés.
• Fontos számunkra , hogy a gyerekek változatos labdajátékok mellett jól szórakozzanak és élvezzék az együtt töltött időt. A
különböző csapatjátékok, közösségi játékok segítenek a gyerekek egyéni fejlődésében együttműködésében és fejleszti az
összetartást.
• Az együtt mozgás során megtapasztalhatják a közös győzelem élményét és megtanulhatják tisztelni a másik csapat sikerét.
• Bízom a lelkes gyerkőcökben és a szüleikben, hogy órarend keretében megtaláljuk azt az időpontot, heti rendszereségben , hogy
a füves pályán el tud indulni egy mindenki számára kedvező sporttevékenység.

• Kérem az apukák, anyukák jelentkezését is , hogy együtt tudjuk biztosítani a gyerekek edzését, felügyeletét.
• Mozgassuk meg gyerkőceinket, építsünk csapatot !!!
• Várom a megkereséseteket , javaslataitokat. Hívjatok vagy írjatok bátran.
Krausz Györgyné - Tünde-

Sukoró Önkormányzat Képviselője
tel.:06/30/7475595, email: gtsprint@t-online.hu

Legfrissebb hírekről tájékozódhat a www.sukoro.hu Sukoró Község Önkormányzat honlapján
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Közérdekű információk
Közérdekű
telefonszámok:
Egységes
segélyhívószám: 112
Sukoró Község
Önkormányzata
8096 Sukoró, Óvoda u. 2/a.
Telefon és fax:
06-22-598-007
06-22-475-521
E-mail: spolghiv@t-online.hu
Ügyfélfogadás:
Hétfő, Szerda: 8-17 óra
Péntek: 8-13 óra

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

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

MOHOSZ

Gyógyszertár

Velence-tavi Kirendeltsége
22-700-012
Sebestyén András vezető:
06-30-954-0731
Velencei-tavi halőr
Bozay Zsolt
csoportvezető:06-30-512-7947

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

Folyékony hulladék
elszállítása
Herke Szolgáltató Bt.
06-20-93-91-955

Posta
Sukoró, Fő u. 44.
06-22-589-004
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig:
8.00-16.00
ebédidő: 12.00-12.30

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

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

E-ON Áramszolgáltató
Közvilágítás hibabejelentő
LAKOSSÁGI!
(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: 13:00-18:00
csütörtök: 8:00-12:00

DRV Zrt. információs Pont

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

Velence, Szabolcsi út 40.
Ügyintézés: 06-80-240-240
Ügyfélfogadás:
hétfő: 8:00-15:00
csütörtök 8:00-18:00
péntek: 8:00-12:00

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

Falugazdász

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

Zábori-Moskola Bianka
06-70-489-38-82

Ügyelet:

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

Fogászati rendelés:
Gőbölösné Dr. Sztafa Dorota
Pákozdon heti 3 napban:
Pákozd, Hősök tere
Telefonszám: +36-22-459-198
Rendelési idő:
hétfő, csütörtök: 8:00-13:00
szerda: 13:00-18:00
Sukorón heti 2 napban:
8096 Sukoró, Fő utca 50.
Telefonszám: +36-30/502-7685
Rendelési idő:
Kedd: 13:00-18:00
Péntek: 8:00-13:00

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

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

Polyák László
(vadász)
06-70/379-50-00
Elhullott vad, róka, erdei vad
bejelentés esetén hívható!

Sukorói Katolikus Temető
karbantartási és rendezési
ügyek:
Récsei Norbert - plébános
Mobil: +36-30-547-4113

Sukorói Református
Temető
karbantartási és rendezési
ügyek:
Kiss Kálmán
Mobil: +36-30-997-6155

Ingyenes
internet-hozzáférés
Sukoró közterületén

A Sukoró Közös Önkormányzati
Hivatal parkolójában,
az iskola előtti téren
és a játszótéren ingyenes
WIFI kapcsolódási lehetőséget biztosít
Sukoró Község Önkormányzata.

FACEBOOK

A legfrissebb hírekért keressék,
kedveljék, kövessék a Sukorói
Kulturális Intézmények nevű
oldalt!

A sukorói Önkormányzat
hivatalos, ingyenes lapja.
Megjelenik időszakosan,
1000 példányban.
Felelős kiadó:
Sukorói Közös
Önkormányzati Hivatal
8096 Sukoró,
Óvoda u. 2/A.

2416-0903

