
KÖZÉLETI LAP 9. évfolyam, 2. szám

Szeretettel köszöntöm 
kedves Olvasóinkat!

Nem mehetünk el amellett, hogy a 2021-
es esztendő még mindig magán viseli 
a Covid 19 járvány negatív hatásait. Itt 
van velünk, és ha figyelemmel kísérjük 
a napi adatokat, akkor bizony   a nyári 
felszabadult időszak után újra komolyan 
el kell gondolkodnunk azon, hogy még 
nagyobb felelősséget tanúsítsunk egymás 
iránt a közösségi életben, felelős maga-
tartást a munkahelyeinken, felelősséget 
a gyermekeink, időseink, és valameny-
nyi honfitársunk irányában. Ezúton is 
kérek minden Kedves Olvasónkat, hogy 
aki még nem vette fel a Covid 19 elleni 
védőoltást, éljen a lehetőséggel! Ez mind-
annyiunk érdeke. Már előzetes regisztrá-
ció nélkül is oltakozhatunk! 
A dolgos hétköznapok rohanó világát 
éljük. Mindannyian tesszük a tőlünk 
telhető legtöbbet a családunkért, önma-
gunkért, a közösségünkért. Néha azt 
mondjuk, szürke hétköznapok ezek. 
Aztán rájövünk, hogy naponta megannyi 
csoda vesz körül minket, sokszor aprók, 
sokszor láthatatlanok, máskor nagy ívű 
megvalósulások, amelyek örömmel tölte-
nek el bennünket.
Munkám során számtalanszor tapasz-
talom meg mindezt. A gondolatokból 
tervek, a jól megtervezett programokból 
- felelős képviselő-testületi döntés után 
- a kivitelezési munkák során örömteli 
eredmény születik meg.
Az elmúlt időszakban látványos és sokak 
számára fontos célok valósultak meg. 
A közel 2,5 km hosszú útjavítás során, 
új aszfaltborítású utakon autózhatnak 
Kedves Lakosaink. A Magyar Falu 
Program keretében Berkenye, Donga és 
Sorompóvölgy utcák, a Belügyminisz-
tériumi pályázat kapcsán Pálinkaház és 
Gyepes utcák, míg önerőből Nefelejcs, 
Vadvirág, Domb utcák kaptak új burko-
latot. A program komplexitását az adja, 

hogy egyidejűleg forgalomirányító-, sza-
bályozó és lassító táblák, közlekedésbiz-
tonságot segítő korlátok, és vízelvezetést 
szabályozó elemek kerültek kihelyezésre.
Nagy öröm, hogy a már régen várt „kis 
Fahíd” a Vasvári utcában szintén elké-
szült.  A régi, balesetveszélyes, korhadt 
híd teljes egészében lebontásra került. 
Szakirányú tervek alapján készült el az új 
műtárgy. Ehhez kapcsolódik egy kerékpá-
rút szakasz kiépítése is, amely a Fehérvári 
úton haladva kapcsolódik a már meglévő 
Zalka utcában kiépített települési kerék-
párúthoz. A projekt a Magyar Falu Prog-
ram keretében valósulhatott meg.  
Ezúttal is köszönöm Szalay Sándor építő 
mérnök úrnak, sukorói lakosunknak a 
pályázat előkészítésében végzett szakági, 
valamint a projekt kapcsán nyújtott hat-
hatós műszaki ellenőri munkáját.
A fentiek mellett, további nyertes pályá-
zatokkal is büszkélkedhetünk az idei 
évben.
 Az új szakmai irányelveknek megfelelően, 
az óvodánk udvarában vadonatúj hinták 
kerültek kihelyezésre és egy mászóelem-
mel is bővült a kis ovisok játszótere. A 
projektet a Magyar Falu Programban 
benyújtott pályázatunk elnyerésével való-
sítottuk meg.
Szintén a Magyar Falu Program kere-
tében beadott pályázatunk elnyerésével 
lettünk gazdagabbak a Falugazdaszolgálat 
munkáját segítő, traktorra szerelhető új 
hótoló lapáttal és kézzel irányítható levél 
szedő kisgéppel.
A pályázatok terén nagyon sokat köszön-
hetünk Tessely Zoltán, Miniszerelnöki 
Biztos, Képviselő Úrnak és Dr. Molnár 
Krisztián Elnök Úrnak a segítő munká-
jukért.
A TOP-1.4.1-16-FE1-2019-00006 
sz. „Bölcsődei és óvodai infrastruktúra 
fejlesztése Sukorón” pályázat sikeres 
elnyerése után megkezdődött a kiviteli 
tervek készítése. A pályázati kiírás és az 
időközben változó jogszabályok közötti 
ellentmondások feloldására a már kész 
terveket többször is változtatni kellett. A 
szakhatóságokkal folyamatosan egyeztető 
tárgyalásokat folytattunk. A törvényi és 
hatósági elvárásoknak eleget téve a szük-
séges módosításokat elvégeztük. A módo-
sított tervek nagyban meghatároztak 
egy költségnövekményt, amelyet az épí-
tőiparban tapasztalható magas árak még 
tovább fokoztak. A nyílt közbeszereztetési 
pályáztatás 2021 november 9-én kiírásra 
került. A beérkező érvényes pályázatok 
átfogó vizsgálata után, a képviselő-tes-
tület felelős döntését követően indulhat 
meg a kivitelezés. A vállalkozási díj isme-
retében egyidejűleg beadásra kerül majd a 
költségnövekmény megigénylése is.
A napokban elindulthatnak a sukorói csó-
nakkikötő építési, kivitelezési munkála-
tai. A tervek szerint 76 csónak kikötésére 
lesz lehetőség a program megvalósulását 

követően. A csónakkikötő jövőbeni üze-
meltetését önkormányzatunk - a képvise-
lő-testület átgondolt döntésének megfele-
lően - a MOHOSZ-nak adja át. 
A program állami beruházás keretében 
valósulhat meg.
És még mindig nem értünk a végére a 
tervezett fejlesztések, beruházások hosszú 
sorának, hiszen szintén örömmel tájé-
koztatom Kedves Olvasóinkat, hogy a 
LEADER pályázat nyújtotta lehetőséget 
maximálisan kihasználtuk az idei évben 
is. Ez a pályázati forma olyan elemeket 
tartalmaz, amely a környezetünk szebbé 
tételét, a történelmi múltunknak emlé-
ket állító szimbólumok megjelenítését, 
geológiai értékeink megőrzését is hiva-
tottak támogatni. Ennek köszönhetjük 
többek között a Főterünket, a Fehérvár 
utcai gyermekjátszóteret, a Címerparkot, 
a ’48—as történelmi ágyút, a 2014-ben 
épült műfüves pályánkat, amelyet a 
jövő évben szeretnénk megújítani. De 
a Leadernek köszönhetjük az Aradi kis 
hidat, és a parkolóink nagyrészét is. 
Néhányan megkérdőjelezhetik egy-egy 
ilyen megvalósult elem szükségességét. 
Meg kell jegyeznem, hogy minden ilyen 
életre hívott projekt nélkül /pl. Címer-
park, történelmi ágyú…stb./ szegényebb 
lenne Sukoró, hiszen helyette mást, /pl. 
utakat, vízelvezetést stb./ nem valósíthat-
tunk volna meg. Felelős polgármester-
ként az a feladatom, hogy a képviselő-tes-
tületünk jóváhagyásával a településünk 
fejlődése, a közösségünk életminőségének 
javítása, értékeink megőrzése, környeze-
tünk védelme érdekében minden pályá-
zati forrás elnyerését megcélozzam.  Ezzel 
értéket teremtünk és nem mellesleg segít-
jük a településünk költségvetésének stabi-
litását is. Legyen szó kisebb vagy nagyobb 
költségvetésű pályázatokról. Mi a kicsit 
is becsüljük, folyamatosan fejlődünk, és 
ettől leszünk nagyok.
A nyár folyamán önkormányzatunk 
szervezésében számos rendezvényünk 
megvalósulhatott. Újságunk hasábjain 
olvashatják a kapcsolódó írásokat, érdekes 

beszámolókat, óvodánk és iskolánk leg-
frissebb híreit.
Nagy örömünkre Kultúrházunk telt 
„házzal”, napi szinten üzemel, számos 
program várja a kedves érdeklődőket, 
kicsiket, nagyokat egyaránt. 
Augusztusban nagy érdeklődés mellett, 
14-ik alkalommal megnyithattuk a 
„Dávid Katalin – Sukorói Kortárs Kép-
zőművészeti Kiállításunkat” 13 kiállító 
részvételével. A nívós kiállítás megnyi-
tóján nagy sikert aratott a Fourtissimo 
együttes magas színvonalú, műsora. 
Önkormányzatunk képviselő-testülete, 
a település szépkorú lakóit névre szóló 
levélben köszöntötte. A járványhelyzetre 
való tekintettel, védve és féltve Idősein-
ket, a közösségben ünneplést nélkülöz-
nünk kellett, érthetően sokak bánatára, 
hiszen az évenkénti nagy találkozás egy 
finom ebéd mellett, egy vidám műsor 
kíséretében öröm mindannyiunk számá-
ra. A pénzbeli juttatást ebben az évben is 
eszközölni tudtuk. Bízunk benne, hogy 
jövőre visszatérhetünk a régi, hagyomá-
nyos, személyes köszöntésre. 
Gondolatok az Adventről:
„ADVENT. Egy szó, megannyi érzés, 
emlék és jelentés. Az év egy olyan idő-
szaka, amikor minden egy picit jobb, 
minden egy picit egyszerűbb, legalábbis 
az emberi kapcsolatok terén. A várakozás 
izgalma, néhány hétig, ahogy közeledünk 
a karácsonyhoz… sokunknak kedvenc 
időszaka. Olyan érzés, mintha néhány 
hétig - csak mert karácsony lesz- megtör-
ténhetne bármi, amit szeretnénk. Áldott 
időszak ez.”

SZÉP ADVENTI VÁRAKOZÁST, 
SZERETETTELJES ÉS ÁLDOTT 

KARÁCSONYI ÜNNEPEKET KÍVÁ-
NOK MINDEN KEDVES SUKORÓI 
LAKOSUNKNAK, INGATLANTU-

LAJDONOSNAK!

Mészárosné Hegyi Gyöngyi Éva
polgármester
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Öröm a falunak!

Gratulálunk a szép teljesítményért, 
az elért eredményért! Példamutató és 
követendő.

Mészárosné Hegyi Gyöngyi Éva
polgármester

A KÉPVISELŐ - 
TESTÜLET HÍREIBŐL

Sukoró Község 
Önkormányzatának Képviselő-
testülete 2021. június 29-én 
tartotta a rendes testületi ülését, 
melyen az alábbi ügyeket 
tárgyalta:

A 2021. évi belső ellenőrzés tervet az 
alábbiakban hagyta jóvá: Szabályza-
tok megfelelőségének ellenőrzése
Célja: annak megállapítása, ho gy az 
önkormányzat/intézmény szabályza-
tai a törvényi és a helyi sajátosságok 
figyelembevételével készültek-e, 
jogszabályi változásoknak megfelelő 
aktualizálások megtörténtének elle-
nőrzése.

A Közép-Duna Vidéke Hulladékgaz-
dálkodási Önkormányzati Társulás 
Társulási Megállapodásának módosí-
tását elfogadta.

Döntött arról, hogy a sukorói 120/1 
hrsz. alatti ingatlanon található hét-
végi ház nem minősíthető lakóházzá, 
mivel a telek szélessége nem felel meg 
a jogszabályi előírásoknak. 

Döntött arról, hogy a Sukoró Község 
Önkormányzatának tulajdonában 
lévő 746/4 hrsz-ú közútnak a Pajta 
köz nevet adja. Ez a köz a Présház 
utcából nyílik és korábban névtelen 
utcaként szerepelt.

Jóváhagyta a Sukorói Könyvtár új 
nyitvatartását az alábbiak szerint:
Hétfő: 15:00-17:00
Kedd: 10:00-12:00
Szerda: 15:00-17:00
Csütörtök: 10:00-12:00
Szombat: 9:00-11:00.

A Sukorói Közös Önkormányzati 
Hivatalban 2021. december 23. nap-
jától 2022. január 3. napjáig igazgatá-
si szünetet rendel el.

A Polgármester Asszony tájékoztatta 
a testületet, hogy az EBR pályá-
zaton utak felújítására fordítható 
nettó 17.770.880.- forintot nyert az 
Önkormányzat. A Magyar Falu Prog-
ram pályázaton utak felújítására for-
dítható nettó 10.254.600.- forintot 
nyertünk. Az útfelújításra fordított 
önerő nettó 10.224.840.- forint.

Zárt ülésen döntött a Sukoró Dísz-
polgára és Sukoróért Kitüntetés cím 
adományozásáról:

Sukoró Díszpolgára címet adomá-
nyozta Törzsök Istvánné és Mózsa 
István Sukoróért végzett munkás-
ságuk elismeréséül, a településért 
végzett tevékenységük elismeréséül, a 
település kulturális életében való aktív 
közreműködésükért, a példamutató 
tevékenységük alapozta meg a dísz-
polgári cím odaítélését.

Sukoróért Kitüntetés címet ado-
mányozta Varga Imre Bélánénak a 
településért végzett tevékenysége elis-
meréséül.

Sukoró Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 2021. augusztus 
11-én megtartott nyílt ülésén az 
alábbi ügyeket tárgyalta:

Döntött arról, hogy indul a LEADER 
helyi felhívás: Velencei-tó értékei 
pályázaton.
A projekt címe: Sukoró település 
fejlesztése: kommunális eszközök 
beszerzése. 
a) A projekt összes költsége bruttó  
     10 499 725,- Ft.
b) Igényelt támogatás 8 000 000,- Ft.
c) Önerő: bruttó 2 499 725,- Ft. 

Döntött arról, hogy a LEADER helyi 
felhívás: Velencei-tó értékei című 
felhívásra a Sukoró Iskolájáért Köz-
alapítvány pályázatot nyújtson be az 
alábbi projekt tartalommal:
A projekt címe: Rendezvénytéri 
elemek beszerzése
A projekt összes költsége 9 415 000,- Ft
Igényelt támogatás 8 000 000,- Ft
Az önrész összege: 1 450 000,-Ft. 
Az önrész összegét Sukoró Község 
Önkormányzatának Képviselő-tes-
tülete biztosítja a Sukoró Iskolájáért 
Közalapítvány részére a sikeres pályá-
zati elbírálás esetén.

Egyetértett azzal, hogy a LEADER 
helyi felhívás: Velencei-tó értékei 
című felhívásra a Sukoró Sportbará-
tok Közhasznú Sportegyesület pályá-
zatot nyújtson be az alábbi projekt 
tartalommal:
A projekt címe: 
Játszótér kialakítása: játszótéri elemek 
beszerzése
A projekt összes költsége 9 415 000,- Ft
Igényelt támogatás 8 000 000,- Ft
Az önrész összege: 1 450 000,-Ft. 
Az önrész összegét Sukoró Község 
Önkormányzatának Képviselő-testü-
lete biztosítja a Sukoró Sportbarátok 
Közhasznú Sportegyesület részére a 
sikeres pályázati elbírálás esetén.

Sukoró Község 
Önkormányzatának Képviselő-
testülete 2021. szeptember 2-án 
megtartott nyílt ülésén alábbi 
ügyeket tárgyalta:

A Sukorói Manó Mini Bölcsőde 
beszámolóját az éves működéséről a 
2020-2021. nevelési évre vonatkozó-
an megismerte és az abban foglaltak-
kal egyetértett.

Velence Város Önkéntes Tűzoltó 
Egyesületének 250.000,- Ft támoga-
tást biztosít eszköz javítására és Sukoró 
Sportbarátok Közhasznú Sportegye-
sületének 250.000,- Ft támogatást 
biztosít új számítógép vásárlására.

Nagy Roland alpolgármester részé-
re 2021. szeptember 1. naptól havi 
bruttó 250.000 Ft illetményt állapít 
meg.

A Nefelejcs utca szilárd burkolattal 
való ellátásáról 2.192.400 Ft +Áfa 
áron gondoskodik. 

A 2021. évi költségvetés terhére 
bruttó 5.643.000 Ft-ot biztosít a 
Sorompóvölgy, Donga utca és Berke-
nye utca aszfaltozási munkáihoz, vala-
mint bruttó 650.000 Ft-ot biztosít a 
településen végzett kátyúzási munkák 
elvégzésére.  

Sukoró Község 
Önkormányzatának Képviselő-
testülete 2021. szeptember 28-án 
megtartott nyílt ülésén alábbi 
ügyeket tárgyalta:

Döntött arról, hogy csatlakozik 
a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 
2022. évi fordulójához.

A képviselők részére 2021. október 1. 
naptól havi bruttó 50.000 Ft tisztelet-
díjat állapított meg.

A LEADER helyi felhívás: Velencei-tó 
értékei című felhívásra a Sukorói Ifjú-
sági és Hagyományteremtő Közhasz-
nú Egyesület pályázatot nyújtson be 
az alábbi projekt tartalommal:
A projekt címe: Trianoni közösségi tér 
kialakítása
A projekt összes költsége: 7 800 000,- Ft
Támogatási összeg: 6 630 000,- Ft
Az önrész összege: 1 170 000,-Ft. 
Az önrész összegét Sukoró Község 
Önkormányzatának Képviselő-tes-
tülete biztosítja a Sukorói Ifjúsági 
és Hagyományteremtő Közhasznú 

Egyesület részére a sikeres pályázati 
döntés esetén, a Támogatói Okirat 
kiállítását követően.

A sukorói 446/5 hrsz alatti kivett 
közterület besorolású ingatlant nettó 
5.500 Ft/m2 áron kívánja értékesíte-
ni és a sukorói 1138/4 hrsz-ú, kivett 
beépítetlen terület megnevezésű, 403 
m2 alapterületű ingatlant nettó 6.000 
Ft/m2 áron értékesíti.
 
A Fejér Megyei Katasztrófavédel-
mi Igazgatóság Székesfehérvári 
Katasztrófavédelmi Kirendeltségének 
100.000,- Ft támogatást biztosít 
sportcélú felhasználásra.

A TOP-1.4.1-16-FE1-2019-00006 
sz. „Bölcsődei és óvodai infrastruk-
túra fejlesztése Sukorón” c. projekten 
belüli átcsoportosítási lehetőségeket, 
az eszközbeszerzésre tervezett bruttó 
37 859 139 Ft átcsoportosítható a 
kivitelezésre azzal, hogy a projekt 
keretében tervezett és a beruházás 
működtetéséhez szükséges eszközök 
beszerzését projekten kívüli más 
forrásból fogja biztosítani az önkor-
mányzat. 

Sukoró, 2021. november 10.
dr. Berzsenyi Orsolya

jegyző

Önkormányzati hírek

Fertőtlenítés

Elmúlt időszakhoz hasonlóan, 
minden hétvégén, minthogy ez 
most is megtörtént intézménye-
inkben (bölcsőde, óvoda, iskola, 

orvosi rendelő és könyvtár) 
elvégeztük az ózongenerátoros 

fertőtlenítést.

Köszönjük Deák Zoltán 
munkáját!

Mészárosné Hegyi Gyöngyi Éva 
polgármester

Nyáresti Szerenád 

„Augusztus 21-én naplementekor 
játszotta el a Nyáresti Szerenád című 
műsorát a Duna Szimfonikus Zenekar 
fúvósötöse. A Könyvtár és Borház udva-
rán fellépő művészek: Jordán Szkordi-
lisz Emília - oboa, Jónás Judit - fagott, 
Szklenár Ferenc - fuvola, Botz István 
- klarinét és Somogyi Zoltán - kürt 
voltak. Az előadás kellemes, családias 
hangulatban telt mind a „színpadon”, 
mind pedig a nézőtéren. Ehhez hoz-
zájárult a Bella pincészet is azzal, hogy 
fenséges borkínálatával látta vendégül 
a megjelenteket. Így elmondhatjuk, 
hogy egy igazi nyáresti szerenád részt-
vevői lehettünk. Ezúton is köszönjük a 
Sukorói Önkormányzatnak, hogy létre 
jöhetett ez az esemény.”

Jónás Judit

KOSÁRFONÓ SZAKKÖR
 
A kosárfonó szakkör indul 2021. december 2-án csütörtökön 16:00 órától 
Sukorón a kultúrházban. Célja, hogy a résztvevők megismerjék a kosárfonás 
mesterségét, az ehhez szükséges alapanyagokat és eszközöket és a hagyomá-
nyos kosárfonó technikákat. 
A kosárfonó mesterség elsajátítása komoly néprajzi ismeretek befogadásával 
és alkalmazásával jár együtt, ez úgymond az alapja a kosárfonás elsajátításá-
nak, hiszen hagyományos népi mesterségről van szó. 
Előadást tart a kosárfonás mesterségéről Hajni Barnáné kosárfonó mester.

Foglalkozások: kéthetente csütörtök 16:00 órától 
Támogató: Nemzeti Művelődési Intézet
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Gyerekszemmel a világ
Sukorói Manó Mini 
Bölcsőde hírei

Szeptemberben újabb nevelési év 
vette kezdetét bölcsődénkben is. Ez 
az időszak a kisgyermekek életében a 
bölcsődei beszoktatásról szól. A gyer-
mekek szüleik biztonságában fokoza-
tosan illeszkednek be közösségünkbe. 
Ez nem csak nekik, hanem szüleik-
nek is nagyon fontos időszak, ezáltal 
betekintést nyerhetnek bölcsődei 
életükbe.  Az ősz sok ismeretet és 
programot kínál az apróságoknak is. 
Alkotótevékenységeink által ismer-
kednek az őket körülvevő környe-
zettel. Az elkövetkezendő időszakban 
készülünk a téli ünnepekre.  

Mészölyné Unger Ildikó

Őszi virágosítás az 
óvodában

Óvodánk, Zöld Óvodaként fontos-
nak tartja, hogy a gyermekek minél 
közelebb kerüljenek a természethez, 
megismerjék, tiszteljék és védjék 
környezetük értékeit, és a szülőkkel 
közösen alapozzuk meg a természet 
szépsége iránti érzékenységüket, igé-
nyüket.

Ennek tudatában óvodánk az SZMK 
segítségével őszi virágosítást szerve-
zett környezetünk szépítése érdeké-
ben. 
Az SZMK tagok lelkesen vetették 

bele magukat a szervezésbe, arra 
ösztönözve a szülőket, hogy minél 
több ültethető virág gyűljön össze. 
A virágok mellé cserepeket, valamint 
virágföldet is hoztak. Az intézmény 
fenntartója, a Sukorói Önkormány-
zat pedig több láda virággal támogat-
ta a kezdeményezést.

Október 22-én került sor a mun-
kálatokra. A szülők és gyermekeik, 
valamint az óvodai dolgozók szorgos 
kezei hamar megtöltötték szebbnél 
szebb színes virággal a ládákat, csere-
peket, amiket gondosan elrendeztek 
az ablakainkban, valamint udvaraink 
különböző pontjaira.

Ezzel a már hagyománnyá vált kez-
deményezéssel, az óvodásaink szépér-
zékét is fejlesztjük, valamint ebben a 
borongós, őszi időben a színes virá-
gok vidámságot is csempésznek az 
óvodai hétköznapjainkba. 

A munkához való hozzáállás, a közös-
ségért való tevékenykedés szintén jó 
hatással van óvodásainkra.

Szeretnénk megköszönni a felaján-
lásokat, valamint a szülők önzetlen 
segítségét!

Cselkó Béláné
Óvodapedagógus

Gyerekszemmel a világ
Tisztelt Olvasók!

Engedjék meg, hogy néhány sorban 
ízelítőt nyújtsak a Sukorói Óvoda min-
dennapjaiból. Szeptemberben elkez-
dődött a 2021-22-es óvodai nevelési 
év. Örömünkre szolgált, hogy a szülők 
ismét bejöhettek az épületbe, újra meg-
nyílt előttünk a személyes kontaktus, a 
találkozás lehetősége.

A nevelési évet 90 gyermekkel kezdtük 
meg, óvodánk négy csoportjában. Az 
új gyermekek befogadása folyamatosan 
zajlik. Számukra biztosítjuk a szülős 
beszoktatás lehetőségét.

A középső –és nagycsoportosok öröm-
mel vették birtokba a számukra új cso-
portszobákat.

Az óvodapedagógusok, dajka nénik 
esztétikus csoportberendezéssel, kiegé-
szítőkkel, sok-sok játékeszköz bizto-
sításával igyekeztek megkönnyíteni a 
gyerekek számára az átmenetet.

Óvodánkban kiemelt helyen szerepel a 
hagyományőrzés, a népi hagyományok 
ápolása.

Nagycsoportosaink október elején 
Mihály-napi vásárt tartottak. Délelőtt 
színvonalas műsort prezentáltak Edina 
néni és Kriszta néni vezetésével, ahol a 
kisebbek még vásárolhattak is, tallérért 
cserébe. Délután pedig saját portékái-
kat bocsájtották áruba a nagycsoporto-
sok.
Az új nevelési évben szeretnénk közös 
programokat szervezni a családokkal, 
a Sukorói Iskola gyermekeivel, felnőtt 
közösségével. Éppen ezért különösen 
fontosnak tartom a Szülői Közösséggel 
való együttműködést. Első ilyen prog-
ramunk a mára már hagyományosnak 
mondható virágosítás. 

November 11-én Márton-napi csalá-
di lámpás felvonulással folytatódtak 
a programok.  Az iskola és az óvoda 
Szülői Közössége lelkesen szervezte és 
bonyolította le az eseményt. Sajnálatos 
módon az óvoda gyermek és- felnőtt 
közösségét érintő betegségek miatt, 
alacsony létszámban tudtunk jelen 
lenni. Továbbiakban a tervezett prog-
ramok megvalósulása a járványhelyzet 
függvénye. 

Október hónapban a Fenntartó: 
Sukoró Község Önkormányzata sikeres 
pályázatának köszönhetően új játékesz-
közökkel, hintával, kötélmászókával 
bővült a gyerekek mozgását fejlesztő 
játékok tára, amelyeket hamarosan 

birtokba is vehetnek.
Minden igyekezetünk ellenére tör-
ténnek személyi változások óvodai 
életünkben. Óvodánk alkalmazotti 
közössége törekszik arra, hogy ezek a 
változások egy-egy gyermekcsoport 
életét a lehető legkisebb mértékben 
zavarják meg.

Nyár óta folyamatosan kezdik meg 
jól megérdemelt nyugdíjas éveiket 
óvodapedagógusok, dajka nénik. Sze-
mélyüket nagyon nehéz pótolni, de a 
tőlük kapott értékeket tovább visszük, 
öregbítjük, építjük a Sukorói Óvoda jó 
hírnevét, hogy ők is büszkék lehesse-
nek ránk.

Ezen változások az intézményvezetést 

is érintik. Viza Tiborné óvodavezető 
felmentési idejét tölti. Az ügyintézést 
az intézményvezető helyettese látja el, 
Törzsökné Vidovits Tímea. Telefonos 
elérhetőség: 06 30/ 898-7219. Sze-
mélyes ügyintézés előzetes egyeztetés 
alapján történik. 

Örömmel tájékoztatom a kedves olvasó 
közösséget, hogy Viza Tiborné részére 
az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
Brunszvik Teréz díjat-adományozott 
Kiemelkedő Óvodapedagógiai mun-
kája elismeréseként. Büszkék vagyunk 
Mariannra, aki két vezetői cikluson 
keresztül irányította óvodai életünket.

Törzsökné Vidovits Tímea
Intézményvezető Helyettes
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Gyerekszemmel a világ
Élmények, versenyek, 
programok

A 2020/21 –es tanévet 51 1-3. osztá-
lyos tanuló kezdte meg iskolánkban.
Az előző évek hagyományait követve 
rengeteg programot szervezünk tanu-
lóinknak. Beindultak a szakkörök is: 
logika, szorobán, társasjáték, képzőmű-
vész és informatika teszi érdekessé a 
heteket.
Az élmények sora már akkor elkezdő-
dött, mikor még  a tanév sem. Augusz-
tusban Gólyatáborban vehettek részt 
a gyerekek, mely a rengeteg változatos 
programon át az elsősök gyors beillesz-
kedését és a többiek baráti kapcsolatai-
nak felelevenítését szolgálja.
A 2. osztályosok aranyos tanévnyitó 
műsorát követően minden elsősünk 
esküt tett és megkapta az egységet jel-
képező sálat/nyakkendőt, melyet azóta 
is büszkén viselnek az ünnepségeken.
Szeptember közepén kirándult egyet 
Martonvásárra, az Agrovezum elneve-
zésű tudományos élményközpontba, 
ahol varázslatos interaktív kiállítás 
ismertetett meg bennünket a környék 
mezőgazdaságával, állatvilágával, 
növényzetével.
Szeptember végén a korosztály egyik 
legkedvesebb nevezetes napját, a 
Magyar Népmese Napját fantaszti-
kus akadályversennyel ünnepeltük. A 

hamuban sült pogácsától a lakomáig 
mindent megtapasztalt a 7 „királyság”.
A következő hét az Állatok Világnapja 
jegyében telt. A meghirdette rajzpályá-
zat remekművei díszletként is  szolgál-
tak a szavalóverseny idején. A 45 ver-
smondót Mészárosné Hegyi Gyöngyi 
polgármester asszony, Zsohár Melinda 
újságíró, Lengyel Orsolya és Tóth 
Zoltánné írók zsűrizték. Két környező 
településről is érkeztek versenyzők.
A szavalatok előtt a rajzpályázat legered-
ményesebbjei kapták meg jutalmukat.
A rajzpályázat helyezettjei:
1.: Molnár-Kiss Mira, Varga-Vidóczi 
Marcell, Udvari Marcell, Beta Regina, 
Steins Quinty
2.: Pechtol Szofi, Sztupa Liza, Var-
ga-Vidóczi Attila
3.:Icsu Gréta, Kovács Noémi Molnár-
dombi Erik Rikó, Szabó Laura, Sörös 
András
Különdíjas: Kemény Frida, és Mol-
nár-Kiss Mira-Sztupa Liza közös mun-
kája
A szavalóverseny eredményei:
1. Tóth Vince, Őri Vince
2. Sidó Boróka, Sztupa Liza, Németh 
Félix
3. Kovács Noémi, Hartal Barnabás
4. Pechtol Eliza, Csordás Fanni, Sörös 
András
5. Botlik Ábel, Halmai Bendegúz, Var-
ga-Vidóczi Attila

Különdíjat kapott:
Molnárdombi Erik Rikó, Munkácsi 
Blanka, Icsu Flóra, Bakó Csongor
Nagy örömünkre a Fejér Megyei Hír-
lapban is megjelent egy cikk az ese-
ményről.

Október első hetében a Nemzetiségi 
Önkormányzatok egyik gimnáziu-
mának 40 fős delegációja látogatott 
iskolánkba. Meghatottan nézték har-
madikosaink igényes német táncát és 
rengeteg dicséretet kaptunk tőlünk 
iskolánk színvonala miatt is.

Október 6-án és 23-án büszkén 
emlékeztünk a történelem nevezetes 
eseményeire. A harmadikosok korhű 
ruhákban bemutatott Bőröndmeséjét a 
nagycsoportosok is ámulattal figyelték.
A Szedtevette zenekar a Hagyományőr-
ző Egyesület jóvoltából látogatta meg 
tanulóinkat egy fantasztikus előadással. 
Az élmények sorát gyarapította a 
Kovács Katalin Nemzeti Kajak-Kenu 
Akadémia bemutatkozó előadása is. 
Azóta több tanulónk is részt vesz az 
edzéseken.

Az őszi szünet után 707 kilogramm 
ruhát adtunk le a Sulizsák programban, 
majd minden energiánkkal a Márton 
napra készültünk. Dalokat, mondóká-
kat tanultak a gyerekeket, barkácsoltak, 

kézműveskedtek e kedves nevezetes 
napra. November 11-én délelőtt meg-
tartottuk a Márton napi vásárt, mely 
hatalmas élmény  volt idén is a gyere-
keknek. Ezen a napon egymásnak áru-
sítják portékáikat – petákokért.

A Márton nap  este 5-kor folytatódott 
az 1. lámpás felvonulással, ahol az 
érdeklődők hosszú sorban vonultak 
a plébánia udvarára egy kis libazsíros 
kenyérre, forró teára, forralt borra.

A közösségfejlesztő eseményt az újjáala-
kult Szülői Közösség szervezte hatalmas 
sikerrel. A szervezet elnöke Németh 
Norbert lett. Az aktív csapat célja, hogy 
segítse az iskola munkáját, rendezvé-
nyeit illetve saját rendezvények szerve-
zésével közösséget formáljon. Hathatós 
támogatásuk nélkül nem valósulhatott 
volna meg egyik versenyünk sem. A 
jutalmakat, vendéglátást minden eset-
ben a szülőknek köszönhetjük!

Sok sikert kívánunk az új csapat mun-
kájához! Kérjük, minél többen támo-
gassák őket!

A közelgő adventi időszakra békés, 
szeretetteljes, vírusmentes készülődést 
kívánok az iskola nevelőtestülete nevé-
ben.

„Az óvoda és iskola pedagógusainak 
ötlete nyomán közös programot szerve-
zett a két intézménybe járó gyermekek 
szüleinek közössége. Az esemény apró-
pója pedig Szent Márton napja volt. Az 
ovisok már évek óta lámpásokat készí-
tenek és a családokkal közösen ünne-
pelnek ilyenkor. De idén először az 
iskolások is hasonlóképpen készültek. 
November 11-én alkonyat után vagy 
száz gyerkőc és megannyi szülő gyűlt 
össze a Xantus szobor körüli téren. 
Kezdésnek a tanítónők vezényletével az 
iskolásaink rövid, de annál vidámabb 
szereplését láthatták a hozzátartozók. 
Majd utána kényelmes hegymenetre 
indultak és így kis lámpások vonuló 
sora végig világított az Óvoda utcán. 
Az úticél a Római Katolikus Plébánia 
udvara volt, ahol sok dolgos kéz segít-
ségével már készen állt a helyszín a 
vendégek fogadására. Sok-sok tálcányi 
libazsíros kenyér, valamint finom tea 

várta a sétában megéhezett gyermeke-
ket. Az idősebbek forralt borral is csil-
lapíthatták szomjukat. Közben Szent 
Mártonról és híres köpenyéről Récsei 
Norbert atya szólt az egybegyűltekhez. 
Ezt és a helyszín rendelkezésre bocsátá-
sát ezúton is köszönjük! Az őszi időjárás 
kegyes volt és köd helyett érvényesülhe-
tett a hangulatvilágítás és fagyoskodás 
nélkül élvezhette a társaság a háttér-
zenét estig. A rendezvény fontos része 
volt továbbá az adománygyűjtés is. A 
befolyt összeggel a szülői közösségek 
az intézményeink nevelési és oktatási 
eszközparkját szándékoznak támogatni. 
Sok lenne felsorolni minden szervezés-
ben és lebonyolításban résztvevő szülőt, 
de mindannyiuknak köszönjük a ren-
dezvényre szánt idejüket és az anyagia-
kat. Külön köszönet a Polgárőrségnek a 
menet felvezetéséért és kiséretéért!” 

Németh Norbert

Civil szervezetek

A közösség összetartó ereje a lényeg, 
ezt igyekeztünk az első találkozások 
alkalmával erősíteni, így 2021.07.11-
én rendhagyó kertmozit tartottunk 
egyik tagunk családi házának udvarán 
és együtt néztük baráti társaságban a 
futball Európa Bajnokság döntőjét. 

2021.07.31-én egy év kihagyása után 
ismét Kertmozit rendeztünk a Néprajzi 
ház udvarán. A fák hűse régi barátként 
üdvözölték a falu utcáiból innen-on-
nan érkezőket. Gyors tereprendezést 
követően mindenki a frissen nyírt fűbe 
kucorodhatott le. Tökéletes időjárás-
ban, szúnyogmentesen örülhettünk a 
nyárnak. A vetített film a szokásaink-
hoz hűen az utolsó percekig titokban 
volt tartva, azonban a választás ismétel-
ten nagyon jónak bizonyult, mindenki 
önfeledten mulatott a megmosolyogta-
tó részleteken. A Nyár a szigeten – Le a 
cipőkkel!  kockái pörögtek a filmvász-
non. A filmet a gyerekek is nagy áhítat-
tal nézték, mely a közösségről, az össze-
fogás erejéről is szólt.  Rendezvényeink 
továbbra is ingyenesek, és a közösséget 
szolgálják.

Született egy könyv, mely a Sukorói 
Hagyományőrző Egyesület 20 évét 
hivatott összefoglalni és bemutatni. 
Már a tavasz folyamán kijött a nyomdá-
ból, azonban takargattam, dugdostam 

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

egy megfelelő pillanatig, mikor méltó 
körülmények között mutathattuk meg 
a nagyközönség előtt. Sok munka van 
benne, egészen pontosan 20 évnyi. A 
munka java részét elnökként magamra 
vállaltam, azonban az Egyesületi tagok 
is kivették a részüket. Hol helyesírást, 
szóismétlést javítottak, hol fényké-
pek után kutattak a szekrény mélyén 
megbúvó dobozokban. Hivatalosan is 
könyv, így megtalálható az Országos 
Széchenyi Könyvtárban, a Székesfehér-
vári Vörösmarty Mihály Könyvtárban, 
de a Sukorói Könyvtárban is. A kiad-
vány ingyenesen elérhető mindenki szá-
mára, aki igényt tart rá. Jó pár példányt 
eljuttattunk a postaládákon keresztül a 
falu lakói számára. A grafikai munkákat 
Heiden József sukorói lakos készítette. 
Rengeteg levél, egyeztetés, módosítás és 
türelem után készült el a végleges vál-
tozat. Ezúton is köszönjük a munkáját. 

2021.08.20-án a sukorói falunap 
keretein belül tartotta meg a Sukorói 
Hagyományőrző Egyesület a 20. jubile-
umi ünnepségét, ahol köszönetet mon-
dott mindazoknak, akik az elmúlt 20 
évben - bármilyen formában - hozzá-
járultak az Egyesület fennmaradásához, 
munkájának elősegítéséhez. Emlékla-
pok, borok és virágcsokrok, valamint 
az Egyesület két évtizedéről készült 
könyv átadásával mutattuk ki hálánkat. 
Köszönjük, hogy együtt élhettük át az 
elmúlt 2 évtizedet. 
Mint ahogy, arról már a korábbi 
Hírforrásban tájékoztattuk Önöket 

Egyesületünk nyertes NEA2021 pályá-
zatának keretein belül valósulhatott 
meg a falunapon belül megtartott jubi-
leumi ünnepség.
Meghívott fellépőink voltak az Agárdi 
Gilice és Bodorka Néptánccsoport, 
régi barátaink a Pákozdi Pipacsos 
Néptáncegyüttes, a Vértesacsai Német 
Nemzetiségi Tánccsoport és Balog Brigi 
és barátai. 

Ezúton szeretnénk köszönetünket kife-
jezni annak a 17 adófizető magánsze-
mélynek, akik személyi jövedelemadó 
bevallásukkor Egyesületünknek aján-
lották fel adójuk 1%-át.

Szeretettel tettünk eleget a Sárosdi 
Kézműves Egyesület meghívásának 
2021.09.11-én szombaton a X. Sárosdi 
Kézműves Találkozó és Vásár népzenei 
műsor részére. Gőzerővel próbáltunk, 
mely jóleső volt és lendületet adott. 

Az Emberi Erőforrások Minisztériu-
ma által meghirdetett egyedi pályázati 
lehetőséggel élve 2021.06.17-ével 
nyertes pályázatot tudhattunk magunk 
mögött. Pályázatunk a „Sukorói 
Táncház” címmel került sikerrel 
benyújtásra, melynek következtében 
2.500.000 Ft vissza nem térítendő 
támogatásban részesültünk az Emberi 
Erőforrások Minisztériumától. A négy 
alkalmas táncház során bevezettük az 
érdeklődőket a moldvai, a csángó és 
a széki tánclépések világába élőzenei 
kísérettel, mely a hangulat alapfokát 

adta. A foglalkozások tematikájának 
megfelelő népzenét magasan művelő, 
ismerő Együttesek, Zenekarok szolgál-
ták a talpalávalót. A táncházakban nagy 
hangsúlyt fektettünk a tánctanításra, a 
tánclépések professzionális elsajátításá-
ra. 
Egyesületünk család centrikus közös-
ség, így figyelemmel voltunk a talál-
kozóink során a gyermekekre, majd 
ezt követően a felnőttekre is. Egyedi 
és büszkeség számunkra, hogy Egye-
sületünk tagjai között a kismamától a 
nagypapáig mindenki megtalálható, 
mindent együtt csinálunk, nem tagozó-
dunk korosztályokra, együtt éljük meg 
a pillanatokat. Ezt közvetítjük rendez-
vényeink alkalmával is. Táncházainkba 
szeretettel vártuk a teljesen kezdőket 
és az újrakezdőket is. Olyan alap tánc-
tudást kínáltunk a táncház foglalkozá-
saink során, mellyel a táncolni vágyók 
bátran részt vehetnek későbbi táncházi 
találkozók alkalmával. Vendégül láttuk 
a BERKA Együttest, a Kákics Zene-
kart, húzta a talpalávalót a Szedtevette 
Zenekar és muzsikált a Daróc Együttes 
is. Kézműves sarokban velünk volt 
Csiki Lóránt és családja. A saját kézzel 
készített ördöglakat mellett Lóri bácsi 
élőszavas mesemondása is örök emlék 
marad. 

A táncház sorozat révén két ízben is 
olvashattak a Fejér megyeiek Egyesü-
letünkről a Fejér Megyei Hírlap hasáb-
jain. Büszkeség, hogy méltók voltunk 
arra, hogy hírértékkel bírjon tevékeny-
ségünk. 

2021.09.23-26. között Sukorón tar-
tózkodott Rimstingből Hans Pichler 
és neje, valamint Thomas Friedrich és 
neje. A családi látogatásuk alkalmával 
sort kerítettek arra is, hogy Egyesüle-
tünk tagjaival találkozzanak. Az Illa-
berek Turistaházban szálltak meg, így a 
pincesorra, a Bella Pincébe hívtuk meg 
őket vacsorára, helyi borok kóstolására. 
Nagyon örültek, hogy találkozhattak 
régi barátaikkal. Jó hangulatban emle-
gettük a múltat és egyeztettük a jövőt. 

Az Egyesületünk jóvoltából 
2021.10.07-én délelőtt került sor az 
iskola aulájában a Pesovár-karavánra, 
ahol az iskolások és a nagycsoporto-
sok interaktívan ismerkedhettek Fejér 
megye népzenei és néptánc sokszínű-
ségével a Szedtevette Zenekar, Majoros 
Andor, Majoros Róbert és Majorosné 
Szabó Veronika (Alba Regia Táncegye-
sület művészeti vezetősége) közremű-
ködésével. Az előadásba csalafintán 
beleszőtték az előadók Sukoró néhány 
meghatározó pontját is, mely szívet 
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Civil szervezetek
melengető volt felnőttként. Rengeteg 
új ismerettel gazdagodtak a sukorói 
iskolások és nagycsoportosok Egyesü-
letünknek köszönhetően. Köszönjük 
a Szedtevette Zenekarnak, Majoros 
Andornak, Majoros Róbertnek és 
Majorosné Szabó Veronikának. A 
Pesovár-karavánt az Alba Regia Tánc-
egyesület Pesovár Ferenc születésének 
90. évfordulójára hívták életre. Pesovár 
Ferencnek nagy szerepe volt abban, 
hogy ma a Néprajzi házat múzeumként 
őrizhetjük tovább az utókornak. 

Az év vége a közösségi élet mellett 
fontos feladatokat tartogat az Egyesü-
letre. Elnökségi választások megtartása 
előtt állunk. A jelenlegi vezetőség 
mandátuma 2021.12.02-án jár le, így 
a vezető tisztségviselőket, akik elnök, 
titkár és pénztáros tagokból állnak 
legkésőbb 2021.12.02-ig kell választa-
nunk az Egyesület rendes tagjai közül. 

Áldott, szeretetteljes karácsonyi 
ünnepeket, 

és boldog új évet kívánunk!”

Varga Edit
a Sukorói Hagyományőrző Egyesület 

elnöke

Civil szervezetek

KEDVES 
SPORTBARÁTAINK, 
SUKORÓIAK!

Nyár elején fellélegeztünk, a járvány-
helyzet enyhülésével korlátozás nélkül 
sportolhattunk. Mindenki nagyon 
várta már a személyes találkozásokat, 
a kis létszámú összejöveteleket.. A 
teniszesek április végén már elkezdtek 
játszani a velencei pályákon, ami tar-
tott egészen november közepéig, majd 
Székesfehérváron fedett pályákon foly-
tatták a játékot. A petanqueos csapat 
május elején kezdte meg a házi bajnok-
ságot a Borház udvarán. A női tornát 
egész nyáron a Néprajzi ház udvarán 
található fedett pihenőnél tartottuk, 
október elején a hidegebb idő beáll-
tával vonultunk be a Kultúrházba. Az 
asztalitenisz szakosztály is Polgár Attila 
vezetésével új tagokkal bővülve lelkesen 
kezdte meg az edzéseket. 
Egyesületünk az Önkormányzat támo-
gatásával tavaly ősszel a Magyar Falu 
program 
„civil közösségi tevékenységek és felté-
teleinek támogatása „ kiírására beadta 
pályázatát. A sikeres pályázat kapcsán 
a Toldi Géza sportcentrumban június-
ban átadásra került 5 darab háttámlás 
három személyes pad, 6 darab a sport-
pályák mellé elhelyezett három szemé-
lyes sportpad és 3 darab nádfedeles hat 
személyes asztal és pad szett. A szabad-
téri sportparkot így nem csak a sportol-
ni vágyók élvezhetik, a családoknak is 

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 

pihenést, kikapcsolódást nyújt. Fontos 
szempont volt, hogy a szabadidejét 
mindenki a lehetőségekhez mérten a 
legjobb körülmények között töltse el. 
Az augusztusi Falunap és a nagyobb 
összejövetelek, versenyek is mutatják, 
hogy mennyire fontosak voltak ezek-
nek a pályák melletti ülő, és a távolabbi 
pihenő helyeknek a kialakítása, szaba-
didőnk komfortosabbá tétele. 
A Falunap a járványhelyzetre való 
tekintettel szűkebb keretek között 
került megrendezésre. A hagyományos 
Halászléfőző verseny az idén elmaradt. 
A hagyománnyá vált kispályás focibaj-
nokságra gyermek és felnőtt csapatok 
neveztek. Egyesületünk a gyermek foci-
bajnokságot irányította, a felnőttek ver-
senyét Czottner János szervezte. Nagy 
lelkesedéssel és precizitással fogta össze 
a közel egész napos sportrendezvényt. A 
továbbiakban leírt adatokat az ő infor-
mációja alapján ismertetjük: A tornára 
10 felnőtt csapat jelentkezett, akik két 
ötös csoportba lettek sorsolva. Az első 
két helyezett jutott tovább a csoportok-
ból az elődöntőbe. A harmadik helyért 
a Hihetetlen család mérkőzött a „9” 
csapata ellen és egy hihetetlen mérkőzés 
után 1:0 nyertek, amivel megszerezték 
a harmadik helyet. Az első helyért 

Sukoró FC és a Bringa presszó csapott 
össze, egy igen küzdelmes, szoros mér-
kőzésen 1:0-ra győzedelmeskedett a 
Bringa csapat. 
A mérkőzéseket Béd Imre, ifj. Béd Imre 
és Vitányi László vezette, akiknek még 
egyszer köszönjük a korrekt játékveze-
tést.
Az adminisztrációt, a meccsek eredmé-
nyeit Czottner Ivett vezette. 
Ezúton is köszönjük a kitartó és profi 
munkájukat!
Köszönjük az összes csapat sportszerű 
részvételét. Jövőre folytatjuk!

Végeredmény:
felnőttek
I. hely: Bringa Presszó Kisfalud 
II. hely Sukoró FC ( Szukárnóóó ) 
III. hely: Hihetetlen család 
IV. hely: „9” csapata
 
A legjobb kapus: Mátyás Zoltán 

A legeredményesebb játékos: Csáki 
Attila

Köszönjük Czottner Jánosnak az 
együttműködését és a kiváló munkáját!

A gyermekeknél második alkalommal 

szerveztük meg ezt a versenyt. Öröm 
volt látni, hogy az iskola diákjain és 
a településen élő gyermekeken kívül 
az itt nyaraló fiatalok is részt vettek a 
mérkőzéseken. A helyszínen összeállt 
csapatokat focit kedvelő lányok is erő-
sítették.

Végeredmény:
gyermekek
I. hely: Pákozd SE
II. hely: Zsuzsi Büfé FC.
III. hely: Sukoró FC.
 
A játékvezető ifj. Béd Imre volt. Az 
adminisztrációt Erős Ferenc vezette.
Köszönjük még egyszer a munkájukat. 

Az Önkormányzatnak köszönjük a 
rendezvényekhez nyújtott támogatását.

Az Önkormányzat anyagi támogatásá-
val sikerült az Egyesület elavult asztali 
számítógépét lecserélni, ami nagyban 
megkönnyíti a hivatalos ügyek intézé-
sét, a kapcsolattartást, vagy akár ennek 
a cikknek a megírását is. 
Az őszi hónapokban a kirándulások 
sem maradtak el. Októberben a Suko-
rói Arborétumba, november elején 
az Angelika forráshoz szerveztünk 



Legfrissebb hírekről tájékozódhat a  www.sukoro.hu  Sukoró Község Önkormányzat honlapjánLegfrissebb hírekről tájékozódhat a  www.sukoro.hu  Sukoró Község Önkormányzat honlapján10 11

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

Civil szervezetek
gyalogos túrát.

A petanque szakosztály is sikeres évet 
zárt.25 héten keresztül tartott a ver-
seny, aminek a végeredményét az októ-
ber 23-i évzáró összejövetel keretében 
hirdettük ki. 
 
Végeredmény:
I. hely: Gombás Ferenc
II. hely: Vurczinger Zoltán
III. hely: Nagy György
IV. hely: Szilaj Szilvia
Gratulálunk a győzteseknek! 
Köszönjük György Antal szakosztályve-
zető precíz és kitartó munkáját.

November 13-án szomorú hírt kap-
tunk. Hosszan tartó, küzdelmes 
betegség után 57 éves korában elhunyt 
Süveges István ( Süvi ) sportbarátunk, 
egyesületünk tagja, a petanque szak-
osztály sikeres versenyzője. Barátunk 
emlékét megőrizzük ! 

A Nemzeti Együttműködési Alap 
2022-es pályázati kiírására Egyesüle-
tünk november elején beadta a pályá-
zatát. Fő szempont az egységes arculat, 
az egységes sportmezek és a sporteszkö-
zök utánpótlása volt. Elbírálás jövő év 
elején várható. 

Köszönjük Polgármester Asszonynak, 
a Képviselő Testületnek és az Önkor-
mányzatnak az együttműködést, anyagi 
támogatást.

Köszönjük, aki személyi jövedelemadó-
ja 1 %-ának átutalásával gondolt ránk, 
így segítve Egyesületünk működését.

Az Egyesület tagjai nevében jó egész-
séget, Békés Karácsonyt és Boldog Új 
Évet kívánunk Sukoró minden lakójá-
nak! 

Mozogj Velünk! 
Halász Kriszta 

elnök

Kultúra - közélet

FOCI, FOCI, FOCI

Lezárult a 2021 -2022—es évre meg-
hirdetett Fejér megyei kispályás foci 
bajnokság őszi fordulója, ahol ismé-
telten nagyszerű játékkal meneteltek a 
győzelem felé a Sukoró Toldi Géza Fc. 
játékosai.

A kitartó esti edzések a csapat baráti 
jókedve igazán szuper csapatot ková-
csolt össze a falu apraja - nagyjából. A 
meccset nézve a pályaszéléről igazán 
lélekmelengető még egy ködös, párás 
meccsnapon is látni, hogy milyen jól 
ismerik a játékosaink egymást, olvasnak 

egymás gondolataiból és félszavakból is 
értik egymást, hogy ki hová helyezke-
dik a pályán, ki hová kéri a labdát. 
Ez az összhang segítette a csapatun-
kat, hogy az őszi bajnokságot sikerült 
úgy zárnunk, hogy magunk mögött 
tudhatjuk BICSKÉT, GÁNTOT és 
NADAPOT.
Meg kell említeni, hogy a derbiken 
fordulóra – fordulóra a góllövőlistát 
is sikerült meghódítanunk dr. Molnár 
Krisztián játékosunk személyében.

Az eredményeségéhez elengedhetetlen 
a többi játékosnak is a példaértékű küz-
deni akarása, ami abban mutatkozik 

meg, hogy az utolsó forduló napon 
rezzenéstelen maradt a háló, mert a 
csapatunk gólt sem kapott.

Szeretnék köszönetet mondani a baj-
nokságra nevezett játékosainknak, akik 
mindig, minden alkalommal lehet 
mondani, hogy 120% -os teljesítményt 
nyújtottak.

Szeretném megköszönni az Önkor-
mányzatunk részéről Polgármesterasz-
szonyunk Mészárosné Hegyi Gyöngyi 
Évának, hogy mindenkor biztosította 
a pályát és, hogy vendégül tudtuk látni 
a vendégcsapatokat egy finom ebédre.

Köszönet a Gémeskút étteremnek az 
étel elkészítésért és a helyszínért, hogy 
a ködös novemberi időben kelleme-
sen, ülve, asztaltársaságban tudtuk 
elfogyasztani a sátor alatt az elkészített 
ebédet.

Jó volt látni és hallani, ahogy az étel 
elfogyasztása közben újra felidézték a 
játékosok a legszebb gólt, már nevetve 
beszéltek a lesből kapott gólról, már 
elfelejtették az elrúgott bóka, lábszár 
fájdalmát.

Igazán baráti lett az ,,E’’ csoportban 
résztvevő csapatok játékosai között a 
kapcsolat.

Úgy érzem, hogy így igazán jó érzés lesz 
várni, hogy tavasszal újra elinduljon a 
bajnokság és ilyen szép meneteléssel 
haladjunk a győzelem felé. Köszönet a 
srácoknak!  

Hajrá Sukoró!
Hajrá Szúkárnóóóóóó!

Kapus: Hajdu László
Játékos keret: Czottner János 

Csáki Attila 
Dostál Károly 

Dr. Molnár Krisztián
Kacsó Tamás 
Kiss Dániel 
Kiss Kálmán 

Kovács Krisztián 
Kovács Levente 
Kurucz Ferenc 

Nagy Attila
Szili Csaba
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Kultúra - közélet
Új könyvek érkeztek a 
könyvtárba!  
Egy kis ízelítő:

Jeffrey Archer: Szem előtt
William Warwick – azAki mer… 
főhőse – immár őrmesteri rangban 
nyomozhat, ám ez azt is jelenti, hogy 
a csapata tagjaival egyetemben átirányí-
tották a Scotland Yard kábítószerellenes 
ügyosztályára. Elsőként azt a feladatot 
kapják, hogy fogják el Ahmed Ras-
hedit, a hírhedt drogkereskedőt, aki 
Dél-Londonból egy óriási hálózatot 
működtet. A nyomozás előrehaladtával 
William új és régi ellenségekkel is szem-
bekerül, miközben a magánélete sem 
eseménytelen: Bethszel az esküvőjüket 
tervezik, ám az oltár előtt kellemetlen 
meglepetés várja őket. Ahogy a bűnö-
zők körül egyre szorul a hurok, William 
és a kollégái olyan csapdát állítanak, 
amit senki sem láthat előre, pedig szem 
előtt van…

Carolyn Brown: A Magnólia 
fogadó
Két sebzett szívnek van-e második 
esélye az igaz szerelemre?
Amikor Jolene Broussard megörökli a 
Magnólia Fogadót, ezt a kelet-texasi 

fenyvesekben megbújó viktoriánus 
épületet, egy álom válik valóra a számá-
ra. Jolene, aki állandó bűntudatban él, 
amiért nem tudta megmenteni önpusz-
tító anyját, tudja, hogy a nagynénje 
és nagybátyja vendégháza új életet és 
szerető otthont kínálhat neki. Csak egy 
bökkenő akad: a makacs és rosszkedvű 
ács, Tucker Malone, aki felerészben a 
Magnólia Fogadó tulajdonosa, és aki 
poros cowboycsizmájával egyenesen 
Jolene álmainak a kellős közepébe 
tapos.
A felesége halála óta Tucker a saját bűn-
tudata és démonai miatt ugyanolyan 
zárkózott, mint Jolene. A legkevésbé 
sem számít arra, hogy új üzleti partnere 
olyan érzést éleszt benne, amiről azt 
hitte, örökre elveszett. A bizalmatlan 
Jolene pedig talán egy rokon lelket 
talált – valakit, akinek segíthet, és akire 
támaszkodhat.
A Magnólia Fogadó felújítása a saját 
sebeik begyógyításához is az első lépés 
lehet. Képesek lesznek elengedni a 
múltat, és egymásban bízva nekivágni 
a jövőnek?
Hagyd, hogy a történetük a te lelkedet 
is felderítse!

Jane Corry: Hiba volt
Elcsattant egy csók… és a vége gyilkos-
ság lett.
Poppy Page szerint csak kétféle nő van: 
az egyik hű marad a férjéhez, a másik 
nem. Egészen eddig a pillanatig Poppy 
kétségtelennek tartotta, hogy melyik 
típusba tartozik.
De feltűnik Matthew Gordon, aki 
jóképű és elbűvölő, és már vagy húsz 
éve nem látták egymást Poppyval – és 
ezzel megváltozik a helyzet.
Poppy csak egyszer hibázik – de a botlás 
következményei jóval veszélyesebbek, 
mint gondolná.
Valaki az életével fog fizetni érte.
 

Dinah Jefferies:  A toszkán 
grófnő
A II. világháború idején játszódó tör-
ténet egy olajfaligetek között megbúvó 
toszkán faluba viszi el az olvasót, ahol a 
grófnő a háború dacára is nyugodt hét-
köznapjait éli. Ám ennek vége szakad, 
amikor őket is eléri a front. A grófnő 
felveszi a harcot a német katonákkal, és 
egy veszélyes játszmában találja magát.

Pam Jenoff: Elvesztek Párizsban
1946, Manhattan: Grace Healey egy 
hétköznap reggel munkába igyekezvén 
átvág a New York-i Grand Central 
pályaudvar nagycsarnokán, és belebot-
lik egy gazdátlan bőröndbe. Kíván-
csiságtól hajtva belekukkant, és egy 
borítéknyi fényképet talál benne. A 
tucatnyi női portré annyira megragad-
ja, hogy a csomagot zsebre vágva sietve 
visszatuszkolja a bőröndöt a pad alá, és 
már szalad is a dolgára.
Hamarosan megtudja, hogy a bőrönd 
tulajdonosa Eleanor Trigg volt, aki a 
második világháború alatt az angol tit-
kosszolgálatnál női ügynökök hálózatát 
szervezte. Az ügynöknőket a megszállt 
Európában vetették be futárként és 
rádiósként, közülük azonban tizen-
ketten soha nem tértek haza, sorsukat 
homály fedi. Grace megpróbálja fel-
göngyölíteni ezeknek a nőknek a törté-
netét. Nyomozása egy Marie nevű ifjú 

anyához vezet, aki veszélyes franciaor-
szági küldetése során a barátság, hűség 
és árulás útvesztőjében maga is kis híján 
odaveszett.

Lucinda Riley: Az olasz lány
Rosanna Menici még csak tizenegy 
éves, amikor megismerkedik Rober-
to Rossinivel, a férfival, aki örökre 
megváltoztatja az életét. A fiatal tenor 
ekkor már ismert sztár a szülővárosá-
ban, Nápolyban, és alig figyel a félszeg 
lányra. Ám amikor a családi ünnep-
ségen az első énekhangok megtöltik a 
szobát, már nem tudja levenni a tekin-
tetét Rosannáról. Hat évvel később 
Rosanna és Roberto újra találkoznak a 
milánói operaházban, és a két művész 
közös útra indul, hogy tehetségükkel 
meghódítsák az egész világot. Egymás 
iránti szenvedélyes szerelmük megszál-
lottsággá válik, nem törődnek a múlt 
árnyaival sem, ami a boldogságukat 
fenyegeti.
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Egy nem könnyű év 
margójára …

Mindannyiunk előtt ismert, hogy 2020. 
tavasza óta a koronavírus térdre kénysze-
rítette a világot. A félelmet, szomorúsá-
got, veszteséget, gyászt azóta is magával 
hordozó pandémiás időszak nehéz 
helyzet elé állította az egyházakat, így a 

mi templomunk, a Loyolai Szent Ignác 
római katolikus templomot, plébánosát, 
Récsei Norbert Atyát és a híveket.
A járványügyi helyzetre tekintettel, 
amikor szentmisét és egyéb liturgikus 
tevékenységet nem lehetett tartani, plé-
bánosunk online mise tartása és közve-
títése formájában biztosította a híveknek 
a szentmiséken való személyes jelenlétet. 
Ilyen mise tartásánál volt, hogy a suko-
rói hívek látták el a szentmise szolgála-
tot (szentírási rész felolvasása, a hívők 
válaszadásai, és ima elmondása a liturgia 
rendjének megfelelően, fohászok elmon-
dása).
2020. adventi időszakában a sukorói 
templom elé felállításra került egy „Min-
denki Karácsonyfája”, és Cselkó Judit 
jóvoltából egy gyönyörű, általa készített 
adventkoszorú. A karácsonyfával kap-
csolatban az volt a kérés, hogy aki tud és 
szeretne, vigyen és tegyen a fára egy díszt.  
2020. december 24-én délután Norbert 
Atya közös szabadtéri imára hívta a 
híveket, amelyen szép számmal megje-
lentünk. A „Mindenki Karácsonyfája” 
felállítása pedig olyan jól sikerült, a hívek 
által feldíszített fa olyan szép lett, hogy 
elhatároztuk, hagyományt teremtünk 
ebből.
Sukorón már hagyománnyá vált, hogy 
minden évben az előző évben Sukorón 
megkereszteltek neve emléktáblára kerül, 
amelyet az Atya által megszentelt, a Kál-
vária stációi mögött  található vérszilva-
fák sorában  helyezünk el. Idén – immár 
harmadik éve – erre az Emlékfa szentelés-
re Nagyboldogasszony ünnepén, augusz-
tus 15-én került sor. Hálával köszönjük 

meg Horváth Ádám kertészmérnök 
úrnak, hogy ebben az évben is az általa 
felajánlott vérszilvafa került beültetésre. 
Ezen a napon délelőtt 9 órakor a sukorói 
templom mondhatjuk történelmi ese-
mény színhelye is volt, miután a néhány 
nappal korábban felszentelt Szakács Péter 
celebrálásában ún. primiciás szentmise 
megtartására került sor. A szentmise és 
a 2020-ban megkereszteltek emléktáb-
lájának elhelyezése után tartottuk meg a 
sukorói Plébánián a családi napot. A ren-
dezvény nagyon jól sikerült, a gyerekek 
örömére volt mesemondás,  kézműves 
foglalkozás. Este pedig a templomunk 
egy Bach koncertnek adott helyet vallá-
sos gondolatokkal.
Horváth Ádám ez évben, a halottak 
napján újabb igen szép gesztussal járult 
hozzá az elhunytakra való méltó meg-
emlékezéshez. A sukorói temető bejá-
ratánál ugyanis nem kevés krizantémot 
helyezett el, amit bárki ingyen elvihetett, 
így olyan sírokra is kerültek virágok, 
amiket valamilyen okból nem látogattak. 
Erről a nemes gesztusról már a környező 
települések egyike-másika is elismerőleg 
beszélt.
Ebben az évben nem mehetünk el szó 
nélkül a Budapesten, szeptember 5-12-e 
között megtartott Nemzetközi Eucha-
risztikus Kongresszus (továbbiakban: 
NEK) mellett, már annál is inkább, mert 
a világjárvány miatt egy évvel később 
került sor az eseményre. A sukorói 
hívek közül  nem kevesen vettünk részt 
a NEK több rendezvényén. Az esemény 
csúcspontja volt Ferenc pápa személyes 
jelenléte, aki a zárómise celebrálására 

Magyarországra utazott. Látogatása 
számunkra is örök életre szóló élmény 
marad.
November 11-én, Márton-napján a 
sukorói iskolába járó gyermekek szülei 
által szervezett felvonulásra került sor, 
amely a közösségi udvaron fejeződött be.
Végül, de nem utolsósorban n a g y 
örömmel értesültünk arról, miszerint 
Magyarország Kormánya segítségével 
- jelentős összegű pályázati támogatás 
elnyerésével – lehetőség nyílik jövőre a 
Sukorói Plébánián égetően szükségessé 
vált korszerűsítési munkák és javítások 
elvégzésére.
November 28-án megkezdődik az 
Adventi időszak.  Karácsony  ünnepének 
szeretete  mindenki szívét találja meg.
Áldott és Szép Karácsonyt kívánunk.

Krecsik Eldoróda

„Kardos Ábel lelkipásztorunk szerve-
zésével és református gyülekezetünk 
támogatásával ismét megrendezésre 
került a ráckeresztúri Drogterápiás 
Otthon lakóival közös tókerülésünk. 
Idén október 2-án szombaton reggel 
immár 10. alkalommal találkoztunk a 
templomunk mellett, hogy néhányan 
futva, a többség pedig kerékpározva 
tegye meg kört. A klasszikus 30km-es 
távot természetesen növelte, hogy a Fő 
utcáról rajtolt a társaság és a fáradtságu-
kat megkoronázandóan dombra mászva 
ide is tértek vissza. Immár szokás szerint 
csatlakoztak hozzánk Budapestről teoló-
gus hallgatók is, hogy ők is támogassák 
a szevedélyeiktől szabadulni vágyokat a 
táv teljesítése közben. Az összesen több 
mint 60 fős rendezvény rövid áhítattal 
kezdődött templomunkban. Ezután 
a csoportképre már nyeregbe pattan-
va álltunk össze, hogy onnan egyből 
indulhasson a mezőny Velence felé. Az 
őszt meghazudtolóan kellemes időjárás 
kedvezett a minket kísérő MTVA stáb-
jának. Református ifjúsági műsorukhoz 
nem csak rajt előtt interjúvoltak meg 
pár résztvevőt, hanem a napsütötte tájon 

keresztülhaladókról is szép felvételeket 
készíthettek. Az agárdi evezős központ-
nál a kerékpárosok megálltak, hogy 
sárkányhajós vizitúrán vegyenek részt. 
A „pihenő” után még hátra volt a táv 
majd fele, így az otthonban lakók fiúk 
becsülettel megizzadhattak még. Közü-
lük többüknek komoly erőpróbával fel 
ért ez a kör, amit hitükben megerősödve 
teljesítettek. Körülbelül 5 órával indulás 
után célba ért mindenki és idén először 
a futók voltak a „gyorsabbak”. A jóleső 
nyújtás és frissítés után következett a 
megérdemelt ebéd. Idén rajtunk házigaz-
dákon volt a sor, hogy ebédet főzzünk. 
Erről az ökumené jegyében katolikus 
testvéreink gondoskodtak. Sőt még 
finom desszertel is készültek. Ezúton 
is szeretnénk megköszönni minden 
adományt és a lebonyolításban segítők 
közreműködését. Továbbá köszönjük az 
önkormányzat által a rendelkezésünkre 
bocsátott könyvtár udvarát és a Borba-
rátok egyesületének ott felállított padjait. 
SDG” 

Németh Norbert
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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 elfeledkez-
nünk - mormogta magában Gyulánk, 
hogy Petőfi Sándorunk is játszott itt 
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.

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 sze-
relmes 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 enniva-
lókat, köztük a Rózsa Sándor kedven-
cét, 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, hogy Gyula bátyám végi-
gette 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. 

Így történt tehát, hogy Krúdy a nagy 
magyar író eltöltött egy éjszakát Suko-
rón. 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 elké-
szült, és a sukoróiak nagy büszkeséggel 
olvasgatnak belőle ünnepnapokon és 
vasárnap.   

Lejegyezte: Venczel Sándor

SUKORÓI LEGENDÁK 2.

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, nagyanyáink, 
őseink hangját az Örök Legendáról.

Molla Szadik különös élete

A múlt század elején már csaknem 
500 kávéház működött a fővárosban. 
Krúdy Gyula, ki ne ismerné ezt a nevet, 
nagyon szerette a kávét, mégpedig a 
forró, erős kávét. Jónéhány kávézó 
helyet ismert Pesten és Budán, ahová 
érdmesnek tartotta betérni, akár egy 
kupica erősre (mondjuk eperre, vagy 
cigánymeggyre), akár “csak” egy sza-
bályszerű hosszulépésre. A szájhagyo-
mány szerint egy ilyen kávéfőzőben 
ismerkedett meg Vámbéry Árminnal, 
a - gyermekkora óta sánta - dervissel, 
aki a rossznyelvek szerint az iszlám hitet 
is a felvette a tudomány kedvéért. A 
tudós olyannyira hatott az íróra, hogy 
Krúdy három művében is megemlíti: 
A Kékszalag hőse című regényében, a 
Szerelem lexikona című novellájában, 
és Vozáry című publicisztikájában. Az 
is lehet persze, hogy Szemere Miklós 
miliomos dzsentri révén ismerkedtek 
össze, a lényeg az, hogy jól megvoltak 
egymással, akár záró óráig is képesek 
voltak beszélgetni a Műzeum Körút 
vendéglátó helyiségeiben.

Nem említi Krúdy Vámbéry inasát, 
tudományos asszisztensét, Molla Szadi-
kot, akivel Vámbéry három éves útján 
hazafelé az Aral tó mellett ismerkedett 
össze, és aki a tudóssal tartott Magyar-
országra. Vámbéry akkor 32 éves volt, 
Szadik pedig négy évvel fiatalabb. 
Molla előneve arra utal, hgy jártas már 
a mohamedán vallástudományban. Jól 
beszélte a török nyelveket és magya-
rul is kitűnően megtanult. A Magyar 
Tudományos Akadémián tudományos 
altisztként kereste kenyerét. Megélhe-
tésére fizetése nélkül is jó lehetősége 
lett volna, hiszen inasként élt Vám-
béry mellett. Vámbéry szegény zsidó 

Vámbéry és tatárja

családban született, így megkövetelte, 
hogy a háztartásban is beosztással és 
takarékkal éljenek.

Szadik, magyar nevén Csatagai Izsák, 
íróként is ismert volt: üzbégre fordítot-
ta Arany János Rege a csodaszarvasról 
című költeményét, valamint üzbég 
mesét közölt magyarul. Közreműkö-
dött, mint élő szótár csagatáj -török 
szövegkiadások és tanulmányok létre-
jöttében.

Elképzelhető, hogy ügynöki feladatai 
is Szadikhoz kapcsolták. Meglepő, de 
csak ritkán hallunk és olvasunk arról, 
hogy Vámbéry a Brit Birodalom kül-
ügyminisztériumának ügynöke volt. 
Magasrangú oszmán politikusokkal 
folytatott tárgyalásairól adott jelenté-
seiben - helyismerete és nyelvtudása 
miatt - nagy valószínűséggel Szadik is 
részt vállalt.  

Viszonylag későn 40 évesen vette el 
Arányi professzor lányát. Négy évre rá 
született meg 1872-ben Rusztem fia, 
akinek neve “vidéki”-t jelent. Érdekes 
felfigyelni arra, hogy Vámbéry csak 
egyszer említi feleségét visszaemlékezé-
seiben.

Élete utolsó éveiben szívbaját gyógyí-
tandó - Vámbéry javasolta a jó levegő 
miatt - a Velencei tó mellé költözött. 
Egy magyar katolikus asszony volt a 
házvezetőnője, a velencei emberek sze-
rették, tisztelték. Szadikahol 56 évesen 
meghalt. Mohamedán szertartással és 
katonai tiszteletadással temették el - 
sírja a velencei református temetőben 
látható.

Lejegyezte: 
Venczel Sándor
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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

Kultúra - közélet

Kerámiából elkészítek étkészletet, 
házszámokat, ajtódíszeket, virágo-

kat, kerti szépségeket. 

De megismerkedhetsz a kerámiázás 
szépségeivel, kipróbálhatod a 
korongozást, agyagozást is.

Átköltözött műhelyem 
Sukoró, Fő utca 64.

Hívj: 06-20-401-9039

KERÁMIÁZ-LAK
Fekete Krisztina

Babahírek

Vajnóczki Dániel
2020. 09.25.

Gulyás-Kovács Lili
2021.04.19.

Palágyi Sára
2021.04.30.

Horváth Lora
2021.05.04.

Úti-Miksán Csenge
2021.07.01.

Úti-Miksán Csatád
2021.07.01.

Valkai Bora
2021.07.02.

Fricska József
2021.07.26.

Visy Patrícia
2021. 09.03.

Munkácsi Richárd
2021.09.08.

Bense Marcell
2021. 09. 24.

Mustyák Anna Dorottya
2021. 10. 05.

Kertész Lia
2021. 10. 21.

Andorka Péter
2021. 11. 08.

Melyik szám hiányzik 
a fenyőfa tetejéről?

Szókereső

Az ábra tizenhárom, az ünnepekhez kapcsolódó szót rejt. Keresse meg, majd húzza 
ki a vízszintesen, függőlegesen és átlósan elhelyezkedő tulajdonneveket és fogal-
makat! A megmaradó betűkből egy karácsonyhoz kapcsolódó gondolatot olvashat 
össze.

Melyik kétszavas 
kifejezés olvasható 
ki a képrejtvényből?
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Kultúra - közélet

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

SZOLGÁLTATÁSAIM:
- személyre szabott hidratáló, 
  regeneráló kezelések
  (igény szerint hidroabrázió, 
   ultrahang kezelés)
- arctisztító kezelések, tini arckezelés
- bőrmegújító, halványító kezelés 
- arc-dekoltázs masszázs
- szempilla- és szemöldökfestés
- gyantázás

Szeretettel várom kedves 
vendégeimet Sukorón, 

a Szépségvarázs Stúdióban
(a Posta mellett)!

Stresszoldó szakkört szervezünk a Kultúrház
(8096 Sukoró, Fő u. 33-35)

Festünk olajjal, akrillal. Kreatívkodunk textillel, üveggel
Nem kell hozzá se előképzettség, se hozzávaló anyag 

CSAK A JÓ KEDVED!
Segítek, hogy legyőzd a fáradtságod 

és megszeresd a kézművességet!

STRESSZES A 
HETED?KOZMETIKA

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:

06/80-620-055

Jelentkezni lehet: Soós Zsuzsa
telefon: 30/228-9626   |   kalmanzsu@gmail.com

Kultúra - közélet

Jankovics Dóra
kozmetikus
06 30/536 89 84

Nyitvatartás: 
bejelentkezés alapján



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

Mészárosné Hegyi Gyöngyi Éva  
polgármester fogadóórája:
Hétfő: 9:00-12.00 
dr. Berzsenyi Orsolya 
jegyző fogadóórája:
Hétfő: 9:00-12.00 13:00-15:00

Magán állatorvos
Dr. Somogyi Rita
06-30-530-54-34
Dr. Keresztes János
06-20-928-74-29
Dr. Berkényi Tamás
06-30-/946 4991

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

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
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

Közérdekű információk

2416-0903

A sukorói Önkormányzat 
hivatalos, ingyenes lapja.  
Megjelenik időszakosan,

1000 példányban.  

Felelős kiadó: 
Sukorói Közös 

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

Falugazdász
Zábori-Moskola Bianka 
06-70-489-38-82

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

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

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

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

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

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

oldalt!

 FACEBOOK

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


