
Tisztelt Sukoróiak! 

Sukoró előre megy!

Tessely Zoltán Sukoró országgyűlési 
képviselője 2014 óta. A képviselő a 
Fidesz-KDNP színeiben 2022-ben is 
megméretteti magát Fejér megye 3-as 
számú választókerületében. Bár poli-
tikusról van szó, nem csak a politikai 
teljesítményre, hanem az emberre is 
kíváncsiak voltunk.

Mire a legbüszkébb a 2010 
óta eltelt időszakban?
Sok minden eszembe jut e kérdés kap-
csán, de nem akarok egyetlen konkré-
tumot sem kiragadni, inkább néhány 
összefüggésre szeretném felhívni a 
figyelmet. Bizonyára sokan emlékez-
nek rá, honnan indultunk – és hová 
jutottunk el a mai napig. Ezért csak 
kulcsszavakat sorolnék: őszödi beszéd, 
rendőrterror, világválság, elvonások, 

rezsiárak robbanása, vizitdíj és kórházi 
napidíj, eladósodottság, devizahi-
tel-csapda, növekvő közterhek, egekbe 

szökő munkanélküliség. Ezek jelle-
mezték a 2010 előtti, kudarcokkal teli 
időszakot. 
Ebben a helyzetben vettük át az ország 
irányítását, innen sikerült közösen 
talpra állnunk. Újraépítettük a gaz-
daságot, visszaadtuk az emberek hitét 
és reményét, nem utolsósorban a 
munka becsületét. A kormány és az 
ország „összekapaszkodásának” ered-
ményeként – hála a gazdaságélénkítő 
intézkedéseknek – elkezdett növekedni 
a GDP, folyamatosan csökkent a mun-
kanélküliség, növekedtek a keresetek, 
és megkezdődhetett a magyar családok 
megerősítése.

Ezt a folyamatot olyan, soha nem látott 
jelenség sem tudta megtörni, mint a 
2015-ben elindult illegális migráció, 
vagy a 2020-ban berobbant korona-
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vírus-járvány, amely egészségügyi és 
gazdasági világválságot okozott. Beleg-
ondolni is borzasztó, mi lett volna, ha a 
Gyurcsány-Bajnai-féle kormány idején 
történt volna velünk mindez, és nem 
mostanában, amikor egy stabil és erős 
magyar gazdaság tudott szembenézni 
a felmerülő problémákkal. Így most 
nem megszorításokról, munkahelyek 
megszűnéséről, elvonásokról – hanem 
nyugdíjprémiumról, 13. havi nyugdíj-
ról és nyugdíjemelésről; családi adóvisz-
szatérítésről, minimálbér-emelésről és 
a 25 éven aluliak személyijövedelem-
adó mentességéről beszélhetünk. Egy 
érdekesség: a családi adóvisszatérítés 
keretében február 15-éig, Sukorón 
162.574.945 forint összegben összesen 
341 szülő kapta vissza a tavaly befizetett 
személyi jövedelemadóját. Ez összeha-
sonlíthatatlanul kedvezőbb helyzet a 
2010 előtti állapotokhoz képest, nem 
igaz?

Helyben milyen 
eredményekről tud 
beszámolni?
Szerencsére Pannónia Szívében sincs 
sok okunk a szégyenkezésre! Be kell 
vallanom, rendkívül büszke vagyok rá, 
hogy közösen, összefogással tudtunk 
megvalósítani megszámolhatatlanul 
sok beruházást az egész térségben – ter-
mészetesen itt Sukorón is – melyeknek 
köszönhetően környezetünk épült, 
szépült, közösségeink pedig erősödtek. 
Többféle pályázati forrásból nyerhet-
tek a települések, de azt hiszem, mind 
közül a legfontosabb és legnagyobb 
hatású a Magyar Falu Program.
Szeretném megjegyezni, hogy a község 
vezetésével kiváló viszony alakult ki az 

elmúlt években: az Önök polgármes-
tere, Mészárosné Hegyi Gyöngyi és a 
képviselőtestület rendkívül motivált 
abban, hogy előmozdítsák saját telepü-
lése fejlődését. Én pedig, amiben csak 
tudom, segítem őket. Így aztán közösen 
sok szép sikert könyvelhettünk el az 
elmúlt időszakban, amiket nem fogok 
most pontról pontra felsorolni, ám 
néhány fontos, megvalósult beruházást 
azért felidézek. Az életminőség javítását 
célozták például a belterületi út- és jár-
dafelújítások, valamint a buszforduló és 
buszöböl felújítások. Fontosnak tartom 
megemlíteni a külterületi helyi közutak 
fejlesztését, az állapotjavításokhoz szük-
séges munkagépek beszerzését, továbbá 

a helyi termelői piac kialakítását vagy 
az egészségügyi alapellátás infrastruk-
turális fejlesztését. A szabadidő aktív 
eltöltését segítette a többfunkciós 
játszótér és a Néprajzi Ház udvarán a 
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foglalkoztató kialakítása, az önkor-
mányzati kerékpárút építése, illetve a 
Sorompóvölgyi Turistaház fejlesztése. 
Sukoró fontos történelmi helyszín, 
ezért nagy öröm, hogy a Történeti Park 
térelemeit bővíthettük egy 1848-as 
korhű ágyúval; kialakíthattuk a Címer-
parkot és a „170 év a forradalom útján” 
nevet viselő történelmi nemzeti emlék-
helyet. Gyermekeinkre is gondoltunk, 
hiszen mini bölcsődei férőhelyeket 
hoztunk létre, valamint fejlesztettük az 
óvoda játszóudvarát.

Mit hozhat a település 
számára a távolabbi jövő?
Nem kérdés, hogy ez nagyban függ az 
április 3-ai választás végeredményétől 
is. És ha folytathatjuk a megkezdett 
munkát, ugyanilyen lelkesedéssel 
visszük tovább Sukoró fejlesztését. A 
bölcsőde és óvoda fejlesztéséhez már 
csak az igen jelentős többletforrást kell 

megszereznünk, ami a sikeres pályázat-
tal elnyert forrás és a valós bekerülési 
érték között van, ezzel együtt közel 500 
milliós beruházásról van szó. A Suko-
róra megálmodott Fiatalokért Központ 
beruházás előkészítése is megindult. A 
jelenlegi kormány elkötelezett a meg-
valósítása mellett, így végre állandó 
és minőségi helyszíne lehetne olyan 
ifjúsági rendezvényeknek, mint az 
EFOTT – és a község vízparti része is 
méltó módon újulna meg. Fontos meg-
említenem a Kovács Katalin Nemzeti 
Kajak-kenu Sportakadémiát, amelynek 
alapkövét már ősszel letettük, a kivi-
telezés is folyamatban van, ezzel pedig 
az egyik legsikeresebb olimpia sportág 
találna otthonra minálunk. A Velen-

cei-tó vízpótlásával csupán mi foglal-
kozunk érdemben, ezért túlzás nélkül 
állíthatom: ha az időjárás továbbra sem 
jó irányba változik, akkor ennek az 
egyre aggasztóbb problémának a meg-
oldását is egyedül tőlünk várthatják.
Azt hiszem, e fejlesztésekről, ezek 
befejezéséről is döntünk az április 3-ai 
választáson. Ne legyen kétsége senkinek 
afelől: ha a baloldal kerül hatalomra, a 
korábban általam is említett szomorú 
korszak visszatér. Számukra - minden 
állításuk ellenére - a vidék nem fontos, 

ezt láthattuk 2010 előtt is. Ahogyan 
mi azt is megtapasztalhattuk, hogy a 
mi vidékünket különösen gyűlölik a 
baloldal politikusai. Ennek a térségnek 
a fejlődését mindig is el akarták lehe-
tetleníteni. 

Nekünk viszont szívügyünk, hogy az 
eddigi lendülettel folytatódjon Sukoró 
fejlődése. Mint ahogy azt is megígér-
hetem: mi elszántan és határozottan 
képviselni fogjuk továbbra is saját érték-
rendünket. Mert a térség fejlesztése nem 
várható mástól, csak tőlünk. Továbbra 
is sziklaszilárdan kiállunk majd keresz-
tény értékeink, magyarságunk kultúrája 
és nemzeti hagyományaink mellett. 
Minden erőnkkel azon leszünk, hogy 
megvédjük határainkat az ismét erősö-

dő migrációtól és a háborútól. Célunk, 
hogy megóvjuk gyermekeinket az egyre 
szélsőségesebb szexuális propagandától, 
az egyre erősödő liberális tébolytól.

Milyennek látja  
az esélyeiket?
Látom a közvélemény-kutatási eredmé-
nyeket, de mi választást akarunk nyerni. 
Hiszem, hogy megvan minden esélyünk 
erre, hiszen az elmúlt 12 év eredményei 
önmagukért beszélnek Sukorón, a Pan-

nónia Szívében és egész Magyarorszá-
gon is. Ez azonban a győzelemhez nem 
elég, ahhoz még rengeteg munka is kell 
a következő hetekben. Rajtam nem fog 
múlni. Munkatársaimmal és segítőink-
kel mindent el fogunk követni a siker 
érdekében. A végső döntés azonban a 
választóké.

Nyilván most, a 
kampányidőszak a 
munkáról szól. Mivel tölti 
kevéske szabadidejét?
Jól látja, ebben az időszakban egy poli-
tikusnak kevés ideje van a családjára 
és a hobbijaira. Sajnos, a nap nekem 
is csak 24 órából áll. Számomra nagy 
boldogság, hogy a feleségem és a lánya-
ink mindenben támogatnak, mellet-
tem állnak és sok esetben tevékenyen 
kiveszik a részüket a munkából is. 
Szóval velük még csak-csak találkozom 
kampányidőszakban is, de a kutyáim 
meg sem fognak ismerni április 3-a 
után. Egyébként „békeidőben” sokat 
foglalkozom velük, hiszen munkaku-
tyákról lévén szó, kedvelik és igénylik 
a sok mozgást, amely engem is teljesen 
kikapcsol. 
A kor előrehaladtával igyekszem test-
mozgásra is időt szakítani, legyen szó 
kocogásról vagy evezésről. És persze a 
néptánc a másik nagy szerelem, fiatalko-
romat teljes mértékben meghatározta, 
és a mai napig sem ereszt. Azt hiszem, 
bárhová is sodorjon az élet a jövőben, 
mindig is néptáncos maradok. A zené-
ből és táncból a legnehezebb órákban is 
töltekezhetek.

Sukoró előre megy! 

Tessely Zoltán országgyűlési képviselőként 
2010 óta dolgozik a térség fejlesztési elképzeléseinek megvalósításáért. 2018-ban Fejér 
megye legjobb választási eredményét érte el, 53,53 %-os támogatottsággal abszolút 
többséget szerzett választókörzetében. 2010-2014 között az európai ügyek bizottsá-
gának tagja, 2014 óta már a második ciklusban a bizottság kormánypárti alelnö-
ke. Megválasztása óta térségének, a Pannónia Szívének a fejlődését tekintve az egyik 
legaktívabb, legsikeresebb képviselő az Országgyűlésben. Orbán Viktor miniszterelnök 
2016. január 1-től az Etyek, valamint a Szent László- és Váli-völgy fejlesztéséért felelős 
miniszterelnöki biztossá nevezte ki, 2018. október 18-ai hatállyal pedig a Pannónia 
Szíve és a Velencei-tó területfejlesztéséért felelős miniszterelnöki biztossá. E felelősség-
teljes feladatkörében eljárva a Pannónia Szíve Program keretében hangolja össze a 
turisztikai térséget érintő koncepciók kidolgozását, a fejlesztési források terhére támo-
gatott projektek előkészítését és végrehajtását. Települései mind az országos útfelújítási 
program, a Magyar Falu Program és a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 
tekintetében is az ország legsikeresebb települései közé tartoznak.

Sukoró utóbbi 12 éve
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Önkormányzati hírek
Sukoró Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 2022. január 
20-án tartotta a zárt testületi ülését, 
melyen az alábbi ügyeket tárgyalta:

Sukoró Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete

-KOMA ügyeket bizottsági beszámoló-
ban elfogadta;

-az Önkormányzati feladatellátást 
szolgáló fejlesztések támogatására kiírt 
pályázaton részt kíván venni (Borostyán 
utca- 1298, 2482 hrsz, Présház utca 
(Présház köz) 745/2; 744/3; 743/3, 
741/1 hrsz, Névtelen utca (Zengő 
köz) 733/1, 728 hrsz, Galagonya utca 
151 hrsz. A támogatás célja a kötelező 
önkormányzati feladatot ellátó: belte-
rületi utak felújítása. A támogatás mér-
téke 85%, az igényelhető vissza nem 
térítendő támogatás összege: maximum 
20 000 000 Ft (igényelt támogatás: 19 
995 000 Ft). A pályázatból az érintett 
útszakaszok felújítását tervezzük meg-
valósítani, a kivitelezés összköltsége 23 
523 529 Ft. Az önkormányzati felada-
tellátást szolgáló fejlesztések a pályázat-
hoz 3 528 529 Ft önerőt és saját forrást 
biztosít, az Önkormányzat 2022. évi 
költségvetés általános tartalék terhére. 
A megvalósítás tervezett időpontja 
2022. április 01. – 2022. november 01. 
Az önkormányzat képviselő-testülete 
felhatalmazta a polgármestert, hogy 
döntésének megfelelően a pályázatot 
nyújtsa be.

Sukoró Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete a TOP-1.4.1-16-
FE1-2019-00006 sz. „Bölcsődei és 
óvodai infrastruktúra fejlesztése Suko-
rón” c projekt biztonságos megvalósítá-
sának elősegítésére költségnövekmény 
igényt nyújt be az európai uniós forrás-
ból finanszírozott egyes projektek költ-
ségnövekménye támogathatóságáról 
szóló 17/2017.(II.1.) Korm. rendelet és 
a 481/2021. (VIII.13.) Korm. rendelet 
alapján, tekintettel arra, hogy a projekt 
megvalósítására megítélt támogatás 
bruttó 399 999 000,- Ft nem fedezi a 
beruházás összegét. 

Így az igényelt költségnövekmény 
összege összesen bruttó 314 491 300,- 
Ft, melyből

- 17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet 
keretében igényelt költségnövekmény 
összege: 134 784 103 Ft 

- 481/2021. (VIII.13.) Korm. rendelet 
keretében igényelt költségnövekmény 
összege: 179 707 197 Ft.

Felhatalmazta a polgármestert a projek-
ttel kapcsolatos szükséges intézkedések 
megtételére.

Sukoró Község 
Önkormányzatának Képviselő-
testülete 2022. február 14-én 
tartotta a zárt testületi ülését, 
melyen az alábbi ügyeket 
tárgyalta:

Sukoró Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete

-a 2022. évi lakossági víz- és csatorna-
szolgáltatás támogatására pályázatot 
nyújtott be a Magyar Államkincstár 
felé. A Képviselő-testület meghatalmaz-
ta a polgármestert az állami támogatás 
igénylésének benyújtására és a pályázat-
tal kapcsolatos teendők lebonyolítására; 
-úgy döntött, hogy Sukoró Község 
Önkormányzata 2022. évi költségveté-
sében vállalja az alábbi tagdíj biztosítá-
sát:

1. A Velencei Központi Orvosi Ügye-
leti Társulás tagdíja a 2021. január 
1-jei állapot szerinti állandó lakos-
ságszám alapján 4,-Ft/fő/hó, azaz 
89 280,-Ft;

2. A Képviselő-testület felkéri a pol-
gármestert, hogy gondoskodjon 
jelen határozat kivonatának a 
Társulás részére történő megkül-
déséről;

-úgy döntött, hogy Sukoró Község 
Önkormányzata 2022. évi költségveté-
sében vállalja az alábbi működési hoz-
zájárulások, tagdíjak biztosítását:

1. A HUMÁN Család- és Gyer-
mekjóléti Szolgálat Intézményi 
Társulás tagdíja a 2021. január 
1-jei állapot szerinti állandó lakos-
ságszám alapján 9,-Ft/fő/hó, azaz 
200 880,- Ft;

2. A Társulás keretében fenntartott 
HUMÁN Család- és Gyermekjó-
léti Szolgálat 2022. évi működési 
költség hozzájárulása 3 394 473,-
Ft.;

-megtárgyalta a Sukorói Óvoda beirat-
kozásának-, nyári zárva tartásának idő-
pontját és az alábbi döntést hozta:

1.) A Sukorói Óvoda beiratkozásának 
ideje: 2022. április 20-21. 9-15 óráig 
 
2.) A Sukorói Óvoda nyári zárva tartá-
sának ideje: 2022. augusztus 1-31-ig. 
Sukoró Község Önkormányzat Képvi-
selő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a 
tulajdonában lévő Sukorói 2050 hsz-ú 
ingatlan és az azzal szomszédos Molnár 
János pákozdi lakos tulajdonában 
lévő Sukorói 2051 hrsz-ú ingatlan – a 
hatályos rendezési terv szerint – teleka-
lakítás céljából összevonásra, majd azt 
követően megosztásra kerüljön. A tele-
kalakítással egyidejűleg Molnár János 
tulajdonát képező ingatlan területéből 
51 m2-t Sukoró Község Önkormányzat 

tulajdonába átad, a földmérési munka-
részek költségeinek fedezésére. A tele-
kalakítás költségeit az önkormányzat 
viseli.

Elfogadta az összesített közbeszerzési 
tervet 2022. évre:

Készítette: Sukoró Község Önkormány-
zata a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 
CXLIII. (a továbbiakban Kbt.) 42. § 
(1) bekezdése alapján. 
Közbeszerzési eljárás tárgya: 

1. Fiatalok Háza építése Kbt 115. § 
(1) bekezdés alapján

A közbeszerzési eljárás indításának ter-
vezett ideje: 2022. évben folyamatosan. 
Ide értendő a műfüves focipálya kiala-
kítása is, együtt valósulna meg a két 
projekt.

Megtárgyalta Varga Tamás (2481 
Velence, Liget u. 3/8.) telekvásárlá-
si kérelmét és úgy dönt, hogy nem 
kívánja értékesíteni a tulajdonában 
lévő sukorói 1813/2 és 1813/3 hrsz-ú 
beépítetlen ingatlanokat.

Sukoró Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Sukorói Közös 
Önkormányzati Hivatalban 2022. 
április 14. napjától 2022. április 22. 
napjáig igazgatási szünetet rendel el.
Megtárgyalta és egyetért abban, hogy 
2022. évre az alábbi tavaszi időponto-
kat jelöli ki a kerti hulladék nyílttéri 
égetésére:
2022. március 19. szombat  
(8.00-14.00)
2022. április 2. szombat  
(8.00-14.00)
2022. április 30. szombat  
(8.00-14.00)

Sukoró Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Helyi Választási 
Bizottság tagjává az alábbi személyeket 
választja:
A korábbi bizottsági tagok közül Szé-
kely Enikő Réka, a korábbi póttagok 
közül Vargáné Mráz Mónika vállalja 
továbbra is vállalja a megbízatást tag-
ként.

1. Szomor Jánosné Sukoró, Fehérvári 
út 36. szám alatti lakos – tag 
2. Törzsök Dóra Sukoró, Gyepes utca 
2. szám alatti lakos – tag 
3. Érsek Máté Attila Sukoró, Fehérvári 
utca 26. szám alatti lakos – tag 
4. Erősné Veres Erika Sukoró, Móga J. 
utca 11. szám alatti lakos – póttag 
5. Rideg Henrietta Sukoró, Fő utca 1. 
szám alatti lakos – póttag 
6. Hajdú Vilmos Józsefné Sukoró, 
Erdőalja utca 23. szám alatti lakos - 
póttag
7. Törzsök Jánosné Sukoró, Gyepes 
utca 2. szám alatti lakos – póttag 
8. Törzsök Judit Sukoró, Gyepes utca 
2. szám alatti lakos – póttag 
9. Erős Áron Sukoró, Móga J. utca 11. 

szám alatti lakos – póttag 
10. Spanner Renáta Sukoró, Öreg utca 
6. szám alatti lakos – póttag 
11. Horváth József Sukoró, Csend utca 
9. szám alatti lakos – póttag

A Képviselő-testület elfogadta a 
Vagyonnyilatkozat Kezelő Bizottság 
beszámolóját, miszerint Sukoró Község 
Önkormányzat Képviselő-testületének 
tagjai 2022. január 31-ig benyújtották 
a saját és hozzátartozóik vagyonnyilat-
kozatát. Sukoró Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének tagjai 2022. 
február 14. napon a KOMA adatbázis-
ban szerepelnek.

Rendeletek:
Sukoró Község Önkormányzat Kép-
viselő-testületének 11/2021.(XI.17.) 
önkormányzati rendelete Sukoró 
Építési Szabályzatról szóló 13/2003. 
(XII.18.) önkormányzati rendeletének 
módosításáról

Sukoró Község Önkormányzat Kép-
viselő-testületének 12/2021.(XII. 
31.) önkormányzati rendelete Sukoró 
Építési Szabályzatról szóló 13/2003. 
(XII.18.) önkormányzati rendeletének 
módosításáról

Sukoró Község Önkormányzat Kép-
viselő-testületének 1/2022. (II.22.) 
önkormányzati rendelete a 2022. évi 
költségvetésről és annak végrehajtási 
szabályairól

Sukoró Község Önkormányzat Kép-
viselő-testületének 2/2022 (II.22.) 
önkormányzati rendelete a 2022. évre 
vonatkozó köztisztviselői illetményalap 
megállapításáról

A rendeletek a www.sukoro.hu honla-
pon megtalálhatóak.

Sukoró, 2022. március 2.
dr. Berzsenyi Orsolya 

Önkormányzati hírek
A KÉPVISELŐ - 
TESTÜLET HÍREIBŐL

Sukoró Község 
Önkormányzatának Képviselő-
testülete 2021. november 11-én 
tartotta a nyílt és zárt testületi 
ülését, melyen az alábbi ügyeket 
tárgyalta:

Sukoró Község Önkormányzat Képvi-
selő-testülete 
-megismerte a Lechner Ödön Tudás-
központ Nonprofit Kft. által A kiste-
lepülési településtervek elkészítésének 
támogatására címmel kiírt pályázati fel-
hívást, melyen nem kíván részt venni;
-megismerte és megtárgyalta Görgicze 
Zoltán és Dr. Molnár László Istvánné 
övezeti átsorolásra vonatkozó kérelmét 
és egyetért a Településszerkezeti terv, 
a Szabályozási terv és a Helyi Építési 
Szabályzat módosításával az alábbi 
területeket érintően:

•  Sukoró Borjúvölgy településrészen 
található belterületi 834, 835, 
836, 838, 839, 865, 867, 868 
hrsz-ú ingatlanokat tartalmazó Mk 
övezetbe sorolt teljes telektömböt 
területén új beépítésre szánt terület 
kijelöléssel egyetért;

•  A biológiai aktivitásérték szinten 
tartása miatt a Sukoró Kőbánya út, 
Fehérvári út- 057/26 hrsz-ú út által 
határolt üdülő fejlesztési területen 
mezőgazdasági és erdőterület 
kijelöléssel egyetért; 

-megismerte és megtárgyalta Pomoziné 
Belcsug Ildikó Mária kérelmét a sukorói 
Borostyán utca 1323 hrsz-ú ingatlant 
érintő szabályozási terv módosítására 
vonatkozóan és egyetért a Telepü-
lésszerkezeti terv, a Szabályozási terv és 
a Helyi Építési Szabályzat módosításá-
val az alábbi területeket érintően:

•  Sukoró Borostyán utca 2482 
hrsz-ú út „elbirtoklással” 
-elkerítéssel érintett szakaszára 
(1323, 1324 és 1325 hrsz-ú 
ingatlanok) vonatkozóan;

•  
-megismerte és megtárgyalta a Design 
Plan Zrt. kérelme a Sukoró 019/1, 
019/16, 019/17, 019/18 hrsz-ú érintő 
szabályozási terv módosítására vonat-
kozóan és egyetért a Településszerkezeti 
terv, a Szabályozási terv és a Helyi Épí-
tési Szabályzat módosításával az alábbi 
területeket érintően:

•  Sukoró külterület 019/1, 019/16, 
019/17, 019/18 helyrajzi számú 
ingatlanokon létesülő Kovács 
Katalin Nemzeti Kajak-Kenu 
Sportakadémia megvalósíthatósága 
érdekében;

A Képviselő-testület a fenti terve-
zési területeket kiemelt fejlesztési 

területté nyilvánítja és a település-
rendezési eszközök módosítását a 
kiemelt fejlesztési területre tekin-
tettel megindítja, az eljárást tárgya-
lásos eljárás keretében lefolytatja.  

A Testület megismerte és megtárgyal-
ta Herczegné Balogh Ágnes, Balogh 
Gáborné és Balogh Gábor belterület-
be vonási kérelmét a 055/7, 055/8, 
055/9, 055/10 hrsz-ú ingatlanokra 
vonatkozóan; a kérelmet elutasította.  

A Testület a 2022. év belső ellenőrzés 
tervét az alábbiakban hagyja jóvá:
Választások, szavazások pénzügyi elszá-
molásának felülvizsgálata, melynek 
célja: annak megállapítása, hogy a 
2022. évi választás pénzügyi elszámolá-
sa helyesen történt-e, illetve az elszámo-
lás dokumentumai megfelelőek-e.
Sukoró Községi Önkormányzat 
Képviselő-testülete a 2022. év mun-
katervét az alábbiakban hagyta jóvá: 

Február 
1. A képviselő testület tagjainak 

vagyonnyilatkozat tételi kötele-
zettsége (határidő: 2022. január 
1-től számított 30 nap)

2. 2022. évi összesített közbeszerzési 
terv 

3. Sukoró Község Önkormányzat és 
intézményei 2022. évi költségve-
tése (Ktv. hatálybalépését követő 
45 nap)

4. Egyebek

Március
1. Sukoró Község Önkormányzat 

2021. évi költségvetésének módo-
sítása 

2. A Sukorói Óvoda vezetőjének tájé-
koztatója a tagóvoda működéséről

3. Egyebek

Április
1. Zárszámadási rendelet és beszámo-

ló Sukoró Község Önkormányzat 
2021. évi gazdálkodásáról, a költ-
ségvetés végrehajtásáról

2. Belső ellenőrzési éves összefoglaló 
ellenőrzési jelentés

3. Egyebek

Május 
1. Beszámoló (rendőrkapitányság) 

Sukoró község közbiztonsági hely-
zetéről, a közbiztonság érdekében 
tett intézkedésekről és az azzal 
kapcsolatos feladatokról 

2. Az önkormányzat gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatainak ellá-
tásáról átfogó értékelés (határidő: 
2022. május 31.)

3. Egyebek

Június, Július, Augusztus, 
Szeptember

szükség szerint 

Október
1. Közmeghallgatás kitűzése, előké-

szítése
2. A helyi adókról szóló önkormány-

zati rendelet felülvizsgálata, módo-
sítása (szükség esetén)

3. Egyebek

November, December
1. Közmeghallgatás
2. Sukoró Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 2023. évi 
munkaterv

3. 2023. évi belső ellenőrzési terv 
elkészítése

4. A települési szilárd hulladékkal 
kapcsolatos hulladékkezelési helyi 
közszolgáltatásáról szóló önkor-
mányzati rendelet módosítása 
(szükség esetén)

5. Egyebek

A Testület megismerte, megtárgyalta és 
elfogadja Sukoró Község Önkormány-
zatának Stratégiai Ellenőrzési Tervét a 
2021-2024. év időszakra vonatkozóan.
Döntött arról, hogy 1,5 millió forintot 
működési célú támogatási kiadásként 
(macska ivartalanítási akció) betervez a 
2022. évi költségvetésébe. 

A Testület a települési közvilágítás aktív 
berendezések üzemeltetésére vonatkozó 
szerződést, valamint a Vadvirág utca 
aszfaltozási munkáira vonatkozó szer-
ződést megismerte, megtárgyalta, fel-
hatalmazta a polgármestert a szerződés 
aláírására.

Megismerte és megtárgyalta a Fejér 
Megyei Kormányhivatal FE/02/630-
1/2021 ügyiratszámú törvényességi 
felhívását az 5/2015 (II.18) a szociális 
és gyermekvédelmi ellátások helyi 
szabályozásáról szóló önkormányzati 
rendeletre vonatkozóan. A rendelet 
módosítására határidő hosszabbítást 
kért 2022. március 15. napig. 

A Varidance Előadó-művészeti Non-
profit Közhasznú Kft-vel kötött köz-
szolgálati keretszerződést megismerte, 
az abban foglaltakkal egyetértett. Jóvá-
hagyta a szerződés polgármester általi 
aláírását.

Elfogadta Hartalné Törzsök Tímea 
lemondását a 2021. november 5-i 
hatállyal a Sukoró Iskolájáért Közala-
pítvány kuratóriumi tagságáról. Felkér-
te Nagy Roland alpolgármestert, mint a 
Sukoró Iskolájáért Közalapítvány elnö-
két, hogy hívja össze a kuratóriumot 
és jelöljön ki a helyére új kuratóriumi 
tagot.

Döntött arról, hogy 5 sukorói felsőokta-
tásban tanuló diákot a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztön-
díjpályázat keretén belül a 2021/2022. 
tanév II. félévre és 2022/2023. tanév I. 

félévre 10 hónapos időtartamra támo-
gatásba részesít.

Megállapította, hogy Sukoró Község 
Önkormányzat Képviselő-testületének 
tagjai 2021. november 11. napján 
hiánytalanul szerepelnek a KOMA 
(köztartozásmentes adózói adatbázis) 
adatbázisában.

Megtárgyalta a Sukoró belterület 919/1 
hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos S/2124-
13/2021. iktatószámú beadványt és 
úgy dönt, hogy nem kíván településké-
pi kötelezési eljárást indítani.

Sukoró Község 
Önkormányzatának Képviselő-
testülete 2021. december 21-én 
tartotta a nyílt testületi ülését, 
melyen az alábbi ügyeket 
tárgyalta:

Sukoró Község Önkormányzat Képvi-
selő-testülete 

-megismerte Törzsökné Vidovits Tímea 
pályázati anyagát és a Sukorói Óvoda 
óvodavezetői feladatainak ellátásával 
2021. december 30. napjától 2026. 
július 31. napjáig megbízta;

-a TOP Plusz-1.2.1-21 kódszámú 
„Élhető települések” című pályázati 
felhívásra támogatási kérelmet kíván 
benyújtani, a projekt keretében megva-
lósítani, tervezett projektelemek:

1 db műfüves sportpálya teljeskörű 
felújítása
1 db „Fiatalok háza” kialakítás, 
közösségi tér létrehozása;

-megismerte és megtárgyalta a Fejér 
Megyei Kormányhivatal FE/02/1137-
1/2021 ügyiratszámú javaslattételét 
a 13/2003. (XII.18.) Sukoró Építési 
Szabályzatról szóló önkormányzati 
rendeletre vonatkozóan. A javaslattétel 
alapján módosította a rendeletet;

-megtárgyalta Gulyás Gyula telekvásár-
lási kérelmét és úgy döntött, hogy nem 
kívánja értékesíteni a sukorói 1116/5 
hrsz-ú 2447 m2 kivett beépítetlen 
ingatlant;

-megismerte és megtárgyalta Schieder 
István kérelmét és engedélyezte számá-
ra, hogy a sukorói 446/5 hrsz-ú ingatla-
non kivágja a fákat és a bozótot;

-elfogadta Döméné Bali Julianna és 
Fodor Ildikó és Székely Enikő Réka 
lemondását a 2021. december 1. 
nappal a Sukoró Iskolájáért Közalapít-
vány kuratóriumi tagságáról. Felkérte 
Nagy Roland alpolgármestert, mint 
a Sukoró Iskolájáért Közalapítvány 
elnökét, hogy jelöljön ki a helyére új 
kuratóriumi tagot.
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Gyerekszemmel a világ
Sukoró Manó Mini Bölcsőde hírei!

Decemberi hónapunk a télapóvárásról és a karácsonyi készülődésről szólt. 6.-án 
hétfőn reggel mikulás érkezett bölcsődénkbe, énekekkel köszöntötték a kisgyerme-
kek. Ajándék csomagokat vehettek át, majd elbúcsúztunk tőle. Karácsonyi ünnep-
ségünket Dec-23.-án délelőtti órákban tartottuk, közösen fenyőfát díszítettünk 
a csoporttal. Sukorói-Velencetavi Horgász Egyesülettől bábszínház játékkészletet 
vehettünk át Deák Zoltán elnök felajánlásából. Amit ezúton is szeretnénk meg-
köszönni, a gyermekek nagy örömmel fogadták. Az év eleje változatokról szólt, 
ami annyit jelent, hogy egy gyermek megkezdte az óvodás éveit. Helyette pedig 
új beszokó gyermekek érkeztek. Sikeresen zajlott a beszoktatásuk. Februári hóna-
punkat farsangi mulatsággal kezdtük a bölcsődében. Kisgyermekek szebbnél szebb 
jelmezekbe öltöztek. Szülőknek köszönjük az együttműködésüket. 

Elérhetőségeink:
Mobilszám: +36 30/408-6361
8096 Sukoró Óvoda utca 2/a.

e-mail cím: sukoroimanominibolcsode@gmail.com

Tisztelt Olvasók!

A farsanggal, kisze báb égetéssel, 
hangos verseléssel, dalolással a sukorói 
óvodások mindent megettek azért, 
hogy elűzzék a telet. 

A jó idő beköszöntével útra kelnek óvo-
dásaink, és egyre több szabadtéri prog-
ramban lehet részünk. Vártuk már ezt 
az időszakot, mert végre lehetőségünk 
nyílik szabadtéri közös programok 
lebonyolítására. 
Február 24-én, nagycsoportosaink a tél 
témakörének lezárásaként kirándulnak 
az Alcsúti arborétumba, hogy megcso-
dálhassák a fák alatt elterülő hóvirág 
szőnyeget.

Kiscsoportosaink hétvégi gyalogtúrát 
terveznek. A fekete kökörcsin virágzását 
mutatja meg Kriszta néni. A kirándulás 
remek lehetőséget nyújt az ismerke-
désre, barátkozásra a családok között, 
valamint a gyermekekkel foglalkozó 
felnőtteket is kicsit jobban megismer-
hetik a szülők.
A március 15-i megemlékezésünket 
rendhagyó módon szervezzük. A vírus-
helyzet még mindig nem teszi lehetővé 
a zárt térben történő közös ünneplést. 
Fontos számunkra, hogy gyermeke-
inkkel megismertessük elődeink tör-
ténelmét, ezért a középső csoportosok 
emlékhelyet állítanak össze az aulában, 
ahol csoportonként verssel, dallal tesz-
szük tiszteletünket. A nagycsoportosok 
felajánlották, hogy a beszoktatós cso-
port által készített nemzeti színű zász-
lókat kitűzik a templomkertbe, ahol 
mindenki megcsodálhatja óvodásaink 
alkotásait.

Legnagyobb örömünkre, hosszú idő 
után eredményesen zárult az óvodape-
dagógus álláshirdetés. Februártól két 
óvó nénit köszönthetünk közösségünk-
ben. A Süni csoportba Gintl-Kőrösi 
Erika, a Mókus csoportba Vetier Anita 

kapcsolódott be a csoport életébe. A 
fenntartó a zavartalan feladat ellátás 
érdekében két fő nyugdíjas óvodape-
dagógust, és egy fő takarítót biztosít 
az intézmény számára, amely a napi 
teendők elvégzésébe nagy segítség szá-
munkra.
Törzsökné V. Tímea és Barabásné G. 
Edina koordinálásával elindult intéz-
ményünkben a Fejér Megyei Peda-
gógiai Szakszolgálat tehetséggondozó 
programja.
Az óvoda-iskola átmenet folyamatának 
megkönnyítését célzó Áthidaló Iskola 
Előkészítő Program, márciusban indul 
a nagycsoportosok számára, Kercsóné 
Gál Gabriella a Sukorói Iskola tanító-
nőjének vezetésével.
 
Szeretnénk megköszönni, azokat a 
támogatásokat, amelyeket a szülőktől 
kaptunk, kapunk az elmúlt időszakban. 
Nagyra értékeljük bíztató szavaikat, 
megértő együttműködésüket, amelye-
ket a vírushelyzet, és a személyi változá-
sok megpróbáltatásai idején nyújtottak 
felénk. Agócs család - pizzát ajánlott 
fel a farsangra az egész óvoda számára, 
valamint rostos gyümölcsleveket több 
alkalommal. 
 A tavaszi programjaink előké-
születei zajlanak, melyek megvalósítása 
a vírushelyzet függvénye.

Törzsökné Vidovits Tímea
Intézményvezető

Önkormányzati hírek

Tisztelt Lakosság! 
Sukoró Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és egyetért abban, hogy 2022. évre az alábbi időpontokat jelöli ki  

a kerti hulladék nyílttéri égetésére:  

2022. március 19. szombat (8.00-14.00)
2022. április 2. szombat (8.00-14.00)

2022. április 30. szombat (8.00-14.00) 

 Tilos a kerti hulladék égetése a megjelölt időpontokon kívül, valamint párás, ködös, esős és szeles időben.  

Égetni csak megfelelően kialakított tűzrakó helyen, vagyoni és személyi biztonságot nem veszélyeztető módon, nagykorú, cselekvőképes személy folyamatos 
felügyelete és a lakókörnyezet lehető legkisebb zavarása mellett szabad. A tűzrakó hely épülettől és egyéb éghető anyagtól legalább 10 m távolságra legyen. 

A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról az égetést végző köteles gondoskodni. Az égetés helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell 
készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, a tűz eloltható, így különösen kerti locsolótömlőt, vagy legalább 50 l vizet edényben, tűz 

oltására alkalmas tűzoltó készüléket, homokot, lapátot, ásót, vasvillát vagy egyéb kézi szerszámot. 

Amennyiben tüzelés közben olyan jelek mutatkoznak – az időjárás megváltozik, szél felerősödése –,  
hogy az égetés folytatása veszéllyel járhat, úgy az égetést azonnal be kell fejezni.  

Az égetendő hulladék nem tartalmazhat kommunális, egyéb háztartási, ipari eredetű veszélyes hulladékot  
(műanyagot, gumit, vegyszert, festéket, stb., illetve ezek maradványait). 

Az égetés végén meg kell győződni arról, hogy a tűz elhamvadt, és gondoskodni kell a visszamaradt parázs, vagy hamu belocsolásáról, vékony földréteggel 
történő lefedéséről.

A helyszín elhagyása előtt meg kell arról is győződni, hogy az égetés helyén túl saját, illetve a szomszédos ingatlanokon a tüzelésből eredően - felszálló égő 
nyesedék, szikra által - nem keletkezett-e újabb tűzfészek, újabb veszélyforrás. 

A nyílttéri égetés során a szabálytalanságokból, illetve az égetésből eredő károkért az égetést végző teljes körű felelősséggel tartozik.
  

Sukoró, 2022. február 23.  
Mészárosné Hegyi Gyöngyi Éva

polgármester
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Gyerekszemmel a világ Civil szervezetek

Sukorói Hagyományőrző 
Egyesület

8096 Sukoró, Óvoda u. 2/a.
+36 70/778-9265

sukoroihagyomany@gmail.com
facebook.com/hagyomanysukoro

Adósz.: 18491500-1-07
Bankszámlaszám: 

57800033-10002546

2021.11.13-án Márton nap alkalmából 
Pákozdon jártunk, ahol nagyon kedve-
sen fogadtak minket. A zenekar a hang-
szerekkel Balog Brigitta, Balogh Ábel 
és Hoppál Piroska a szomorkás őszi 
napon fergeteges táncházi hangulatot 
varázsolt, ahol a Pipacsos Néptánc-
együttes tagjaival közös táncba hívtuk a 
rendezvényen résztvevőket. Az esemény 
az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
(EMT-E-19-0133), a Fejér Megyei 
Önkormányzat és Pákozd Nagyközség 
Önkormányzatának támogatásával 
valósulhatott meg. Értékes pillanatok 
egyike, mikor Pákozd és Sukoró össze-
dolgozik és fantasztikus közös élményt 
hoz létre. Pákozd Önkormányzatá-
nak hivatalos, ingyenes újságjában, a 
„PÁKOZD lapja” decemberi számban 
Egyesületünkről is esett szó. Ezekkel az 
apróságokkal kerülünk egyre közelebb 
és közelebb a lakókörnyezetünkben 

élőkhöz. Köszönjük!
A táncház sorozat alkalmából elindított 
YouTube csatornánkon november óta 
megtekinthető egy összefoglaló video, 
mely segítségével bárki átélheti azt a 
hangulatot, mely a „Sukorói Táncház”-
ak során volt átélhető Egyesületünk 
szervezésének köszönhetően. 
Hagyományaihoz hűen, advent első 
vasárnapjára 2021-ben is felállította a 
Sukorói Hagyományőrző Egyesület a 
falu karácsonyfáját. Reméljük sokak 
szívébe tudtunk melegséget csempész-
ni! Külön köszönet a település lakóinak 
nevében a fenyőfát felajánló Nagy 
Györgynek és a családjának, valamint 
annak a maroknyi önkéntesnek a segít-
ségéért, akik szabadidejüket áldozták 
eme nemes cél létrehozásához.
11.26-án péntek este tartotta tiszt-
újító közgyűlését Egyesületünk, mely 
alkalmával egyhangúan, újabb 5 évi 
bizalmat kapott az elnökség Varga Edit 
elnök, Hartal István pénztáros és Nagy 
Bálint titkár személyében. A tisztsége-
ket mindhárman köszönettel elfogad-
tuk és nagy levegővétel után azonnal 
folytattuk is a már megkezdett munkát. 
Közös sikerekben gazdag éveket kívá-
nok a vezetőségnek és az egyesületi 
tagoknak!
Advent utolsó vasárnapján ismét a 
szomszéd településen, Pákozdon talál-
kozhattak Egyesületünk tagjaival az 
érdeklődők, ahol adventi műsorunkat 
mutattuk meg a nagyközönség számá-
ra. Fejér Megye Önkormányzatának 
és Pákozd Nagyközség Önkormány-
zatának támogatása nélkül a színpadi 
produkció nem jöhetett volna létre, 
melyért hálásak vagyunk és köszöne-
tünket itt is szeretnénk kifejezni. 
Egyesületünk tagjai december 29-én 
ismét bejárták Sukoró utcáit, hogy a 
lakosság újra élhesse a regölés, kántálás 
és az év végéhez kapcsolódó dalokat 
és népszokásokat. A kolompos, botos, 
láncos, csengettyűs, díszes kompá-
nia-sereg 6 család udvarán állt meg 
köszönteni a háziakat. A népes csapat 

16 órakor indult az Óvoda utcából és 
a menetet a Pincesoron zárta. A lelkes 
ifjak a csípős, téli időjárás ellenére is 
kitartottak. Ezúton szeretném köszöne-
temet kifejezni a lelkes résztvevőknek, a 
fogadó családoknak, a kíváncsi kísérők-
nek! Meghirdetett nyereményjátékunk 
nyertesei: Gattyán Hajnalka, Gergely 
Anikó és Heiden József
Igyekszünk mindig valami újat, érték-
teremtőt előhúzni a tarsolyunkból. 
Nincs ez másképpen 2022-ben sem. 
Felhívást intéztünk a falu lakosai felé. A 
házasság hetének 15. évfordulója alkal-
mából fényképkiállítást hoztunk létre, 
mely a Kultúrházban volt megtekint-
hető. Ezzel folytatjuk a 2018-ban meg-
kezdett „az elmúlt 100 év képekben” 
sorozatunkat, bővítve helytörténeti 
gyűjteményünket. Ezúton szeretném 
köszönetemet kifejezni azoknak, akik 
átengedték féltve őrzött családi fény-
képeiket, hozzá járulva ahhoz, hogy a 
kiállítás létrejöhessen. Köszönöm az 
Egyesület tagjainak a gyűjtőmunkát. 
Büszke vagyok, megérte küzdeni a cél 
eléréséért. A kiállítás a NEA2021 támo-
gatásával valósulhatott meg.
A Fejér Megyei Hírlap online sajtójá-
ban „Kiállítás nyílt Sukorón a Házas-

ság hete kapcsán” címmel olvashattak 
rólunk a megyei lakói.
Az egy.hu szerkesztősége megtisztelt 
minket a megnyitó alkalmával sze-
mélyes jelenlétével, melyből az „100 
év házasságai képekben: egy sukorói 
hagyományőrző kiállításon jártunk” 
című írás született. Büszkeség járja át 
a lelkünket, hogy külső szemmel így 
látta egy helyi kötődés nélküli személy 
a munkánkat. 
2022.02.26-án szombaton meghívás-
nak tettünk eleget szomszéd városunk-
ba farsangi forgatag alkalmából, ahol a 
„Velencei Karnevál” során mutattuk be 
télbúcsúztató műsorunkat. Nagyon jó 
hangulatban telt az a rövid idő, míg ott 
tartózkodtunk, megalapozva az egész 
napos hangulatot. Megismertettük 
térségünk néptáncaival a nagyközön-
séget. Helyi gyűjtésből mutattak be a 
legények botos, az asszonyok üveges 
táncot, volt sudridom, lassú és friss 
csárdás is a repertoárunkban, miközben 
farsangi énekre tanítottunk az érdek-
lődőket, amíg felöltöztettük a kisze 
babát. Mindezt élő zenére, mely emelte 
a hangulatot.
Vesszen a tél, jöjjön a tavasz!
Tervekkel tele vágunk bele a 2022-es 
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Civil szervezetek Civil szervezetek
évbe és továbbra is „nyomot szeret-
nénk hagyni a világban, méghozzá 
jó nyomot” – ahogy Bobby Hambell 
mondta.
Kérünk minden tisztelt Sukorói 
lakost, tevékenységünkkel szimpa-
tizánst, hogy értékteremtő törekvé-
sünk folyamatosságának biztosítása 
érdekében, amennyiben módja 

és lehetősége van, adójának 

1%-ával támogassa az idei évben 
Hagyományőrző Egyesületünket, 
hogy tovább teremthessünk valódi 
értékeket.

18491500-1-07

Varga Edit
a Sukorói Hagyományőrző 

Egyesület elnöke
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 
SPORTBARÁTOK, 
SUKORÓIAK!

Télen, a hidegben nehezebben mozdu-
lunk ki, nehezebb rávennünk magun-
kat a sétára , a gyaloglásra, de megéri 
időt szánni rá. Testi és lelki feltöltő-
dést nyújt jó társaságban  a néhány 
órás szabad levegőn való tartózkodás. 
December elején a járványhelyzet 
romlásával úgy döntöttünk, hogy a 
beltéri mozgás helyett inkább a túrákat 
választjuk.  Általában heti két alkalom-
mal találkozunk, 8-12 fős csapattal 
indulunk a sétákra. Ezek a programok 
mindig tartogatnak valami szépet, 
valami különlegeset. Kalandokban sem 
volt hiány eddig. Rögtön az első túránál 
útitársunk is
akadt „Berci, a falu rossza” személyében 
, aki egy jól megtermett birka volt. Jól 
érezte magát közöttünk, a Kultúrháztól 
Nadapon át visszakísért bennünket a 
faluba. Az út nem volt zökkenőmentes , 
kutyákkal és lovasokkal is találkoztunk 
, de szerencsére Berci nagyon szelíd és 
szófogadó volt. Visszatérésünk után 
sajnos a birka gazdáját nem találtuk 
meg, magára nem akartuk hagyni az 
állatot. Berkényi doktor úr segítségével 
Lovasberénybe  szállították Bercit , ahol 
másnap jelentkezett a gazdája és haza-
vitte. Bercit azóta nem láttuk.      
Három hónap alatt mindig más arcát 
mutatta a  természet. Január elején még 
jeges, havas erdei utakon sétáltunk, 
mostanában már rügyek , bimbók,   a 
földből kibújt téltemető virágfejei szí-
nesítik a még kopárnak tűnő természe-
tet. A kertekben is  két , három héttel 

előbb kinyíltak már a hóvirágok, ezért 
úgy gondoltuk, hogy megnézzük az 
országban egyedülálló Alcsúti hóvirág-
mezőt.                
A Vértes lábánál , a Vál völgyében fek-
szik a 40 hektáros Alcsútdobozi Arbo-
rétum. Sokan az egyik legszebb magyar 
arborétumnak tartják. Az árnyas fák és 
a Vál folyó felduzzasztásával kialakított 
tórendszer szigetei, hídjai kellemes 
sétákra hívogatnak. Az Arborétum 
minden évszakban más- más arcát 
mutatja. Február közepétől a hazánk-
ban egyedi méretű 2, 5 hektáron elte-
rülő hóvirágmező és a nyári szentjános-
bogár rajzás vonzza a legtöbb látogatót. 
József nádor 200 évvel ezelőtt szerezte 
meg az uradalmat, ahol mezőgazdaság 
és állattenyésztés folyt. A  nádor családi 
birodalomnak szánta a parkot. Minden 
családtagja tiszteletére  és a jelesebb 
családi események emlékére mindig 
elültetett egy-egy fát. Az angolparkot 
egy a Schönbrunnból hazaérkező ker-
tépítőmester tervezte 1825-ben, ekkor 
kezdődött  a növények folyamatos 
betelepítése. A 19. század felében 320 
növényfajjal gazdagodott a gyűjtemény. 
A tó és a sziget kialakításakor kerültek 
ide a mocsárciprusok és a mamut-
fenyők. A parkban található hazánk 
legnagyobb klasszicista kastélya a 
Habsburg kastély. Az épület 1944-ben 
ismeretlen körülmények között leégett 
, ma már csak az oszlopos timpanonja 
látható.   A kora tavasszal nyíló hóvirág-
mező egyedülálló az országban. Több 
mint 2,5 hektár alapterületű hóvi-
rágmező teljes pompájában , február 
közepétől március közepéig csodálható 
meg. Az első hóvirágokat az 1800-as 
évek végén telepítették az akkori nádori 
birtok kertészei , majd folyamatosan 
újabb és újabb fajtákkal gyarapították a 
kertet. A páratlan gyűjteményt hét faj , 
összességében 24 különböző fajta , illet-
ve változat alkotja. A látvány lenyűgö-
ző, érdemes felkeresni az Arborétumot 
és megcsodálni a tavasz első hírnökét. A  
hóvirágok mellett a téltemetők, huny-
orok és a krókuszok köszöntik először 
a tavaszt.
A túrákat tovább folytatjuk. Reméljük, 
hogy a járvány további enyhülésével 
újra  elkezdhetjük a beltéri mozgást.

A hagyományos , kedvelt szabadtéri 
sportágaink a tavaszi kedvező időjá-
rás beálltával tovább folytatódnak. 
Sporttársaink már nagyon várják az 
újrakezdést és a  bajnokság indulását.( 
petanque, tenisz) 

A Nemzeti Együttműködési Alap 2022-
es pályázati kiírására Egyesületünk még 
tavaly novemberben beadta pályázatát. 

Az elbírálás a napokban megtörtént. 
Egyesületünk 150.000 ezer forintot 
nyert, amit  új egységes sportmezek 
beszerzésére fordítunk. 

Február elején a Magyar Falu prog-
ram keretében meghirdetett pályázati 
kiírásra szintén beadtuk a pályázatun-
kat. Főszempont a sporteszközök és az 
egységes  sportmezek utánpótlása volt. 
Döntés tavasszal várható.   

Kedves Sportbarát!
Amennyiben egyetért eddigi munkánk-
kal kérjük, hogy további célkitűzésein-
ket támogassa adója 1%-val
Sukoró Sportbarátok Közhasznú 
Sportegyesület 
Adószám:18502105-1-07  

MOZOGJ VELÜNK!

Halász Kriszta
elnök

SUKORÓI 
BORBARTOK 
EGYESÜLETE      

www.sukoroiborbaratok.hu
sukoroiborbaratok@gmail.com                  

Egy éve ragadta el tőlünk a vírus Német 
Lászlót, ahogy mi becéztük Laci Bátyót.
Egyesületünk Alelnökét, nagyszerű 
Barátot, Sukoró legeredményesebb 
borászát.
Méltósággal és tisztelettel emlé-
kezünk Rá. De ahogy mondani 
szokták, de kimondani is nehéz: 
„az élet megy tovább”.  

Remélhetőleg, idén már az egyesületi 
életünk vissza tud térni a vírus előtti 
kerékvágásba.
Kettő év kihagyás után megrendezzük 
borversenyünket, április hónapban, 
majd ezt követően
Sukorói bornapok keretében a „díj 
átadó gálát-t”.
Ünnepelünk is, ez alkalommal, Egye-
sületünk 10 éves. 2012 június 8.-án 
alakultunk 23 alapító taggal.
Egyesületi kirándulásunkat, két év 
kihagyás után, már megtartjuk június 
hónapban megalakulásunk napján. Úti 

célunk Balaton Szent György-hegy és 
Szigliget. További programjaik a tele-
pülésünk programjaihoz kapcsolódnak, 
„Sukorói nyár zenei est, Falu-nap, 
Hadi tanács ünnepe”.

Döme János
Elnök

2022. 02. 25.       
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EGYESÜLETÜNK 2022.MÁRCIUS 12-ÉN 
(szombat) 

      
              TAVASZVÁRÓ KIRÁNDULÁST               

SZERVEZ A 
  BARLANGKÚTHOZ  

 

TALÁLKOZÓ: 9 ÓRAKOR  A 
REFORMÁTUS TEMPLOM ELŐTT 

            
 

A TÚRA HOSSZA KB. 8 km. 
ÉRKEZÉS  12 ÓRA KÖRÜL. 

 

  
 MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK ! 
                         
                                
 
                                                                          Halász Krisztina 

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 
 

Kultúra - közélet

Mindenfajta változás 
gyászfolyamat is egyben – 
hogyan nézzünk szembe a 
veszteségeinkkel?

A gyász nem nevezhető népszerű 
témának, pedig mindennapjaink részét 
képezi. Mai társadalmunk – ha kimon-
datlanul is, de – mégis elutasítja, sőt, 
igyekszik tudomást sem venni róla. 
Eltávolodtunk a veszteségeink megélé-
sétől és azok meggyászolásától, inkább 
tagadjuk őket, és igyekszünk jó mélyre 
elrejteni, nehogy bárki is azt gondol-
hassa rólunk, gyengék vagyunk vagy, 
hogy csak terheljük a környezetünk-
ben élőket, akik egyébként is esetlenül 
állnak egy gyászolóval szemben. Egyál-
talán nem, vagy csak nagyon nehezen 
beszélünk róluk, mert ezt tanultuk a 
szüleinktől és ők is a felmenőiktől, ezt 
láttuk a környezetünkben. Az érzelmi 
kommunikáció hiánya azonban meg-
akadályozza a gyászfeldolgozást.
Ideje lenne, hogy tágítsuk gondolko-
dásunkat a veszteségekkel és a gyásszal 
kapcsolatban, hogy miként is viszo-
nyuljunk tudatosabban ezek megélé-
séhez, illetve hogyan viselkedjünk egy 
gyászolóval, amikor ügyetlennek és esz-
köztelennek érezzük magunkat a tanult 

tévhitek és mítoszok nyomása alatt: 
pl. „Az idő majd mindent megold!” 
„Foglald el magad!”. Az idő és a gon-
dolataink másra való terelése valójában 
nem tünteti el a fájdalmainkat, csak 
mélyre temeti őket. Azzal pedig, hogy 
egy gyászolónak azt mondjuk, ez az élet 
rendje – még ha ezzel igazat is állítunk 
-, nem segítünk érzelmileg, csak egy 
újabb terhet teszünk a vállára, a gyors 
elfogadás és regenerálódás elvárását.
Életünk során több mint 40 féle veszte-
séget élhetünk át, és minden veszteség 
után elindul a gyászfolyamat, amit 
sokszor nem is tudatosítunk, csak azt 
érezzük, hogy valami nem olyan, mint 
máskor. A gyász azoknak az egymás-
sal sokszor merőben ellentétes érzel-
meknek az összessége, melyeket egy 
nagy változás vagy életünk korábbi 
megszokott rendjének felborulása 
okoz. A köztudatban a gyászt mégis 
szinte minden esetben valakinek 
a halálához kötjük. Pedig lehet ez 
egy élettelen dolog, egy álom vagy a 
remény elvesztése, esetleg egy korábbi 
életszakasz lezárása is (pl. egy válás, 
munkahely- vagy iskolaváltás, költözés, 
elmaradt kinevezés, egy új életszakaszba 
lépés, mint pl. a szülővé vagy házastárs-
sá válás). Sigmund Freud megfogalma-
zását használva az elveszített „tárgy” 

olyannyira átitatódik érzelmekkel, hogy 
emiatt képtelenek vagyunk elengedni. 
Ez az egyik oka annak, hogy kognitív 
szinten nem lehetséges a veszteségfel-
dolgozás, ehhez az érzelmek szintjére 
szükséges alászállnunk. A gyász gondol-
kodásunk, magatartásunk és kapcsola-
taink megváltozásával jár. Ha csak az 
elmúlt két évre gondolunk, a pandémia 
miatti izolálódás is az egyénben kiala-
kult veszteségérzést erősítette azon túl, 
hogy sokan veszítették el a szeretteiket, 
ismerőseiket vagy a munkahelyüket. A 
mostani ukrán-orosz háború pedig a 
biztonságba és bizalomba vetett hitün-
ket is megrengette, és a félelem mellett 
a tehetetlenség, kiszolgáltatottság érzése 
kísérheti mindennapjainkat. 
Mivel azonban a veszteségeinket és 
azok meggyászolását igyekszünk kiűzni 
az életünkből, legtöbb esetben fel sem 
ismerjük, hogy épp gyászolunk vala-
mit. A hangulatunk ilyenkor változó 
lehet: érezhetünk szomorúságot, de 
örömöt is, mert a régi elvesztésével egy 
boldogabb új helyzetbe is kerülhetünk. 
Amikor gyászolunk, általában csökken 
a koncentrációs képességünk, többet 
vagy épp kevesebbet eszünk, alvászavar-
ral küzdünk, feszültnek, néha minden 
indok nélkül dühösnek érezzük magun-
kat. Mintha egy érzelmi hullámvasúton 

ülnénk. Mégha a konkrét okokat sok 
esetben képtelen is vagyunk megfogal-
mazni, ezek a tünetek mind normális és 
természetes válaszok a veszteségeinkre, 
a gyászfolyamatunk részei. Az, hogy 
milyen tüneteket, meddig és milyen 
intenzitással élünk át, egyénenként vál-
tozik. Mert ahogyan minden ember és 
minden kapcsolat, úgy minden gyász-
folyamat is egyedi. Egy dolog közös; 
a veszteséggel kapcsolatban ki nem 
mondott érzelmeink őszinte megfogal-
mazása és kifejezése teszi lehetővé, hogy 
el tudjunk köszönni a fájdalomtól. A 
gyász ugyanis mindig attól marad fel-
dolgozatlan, hogy azt kívánjuk, bárcsak 
valamit másképpen, többet vagy jobban 
tehettünk vagy mondhattunk volna.

A Gyászfeldolgozás Módszer® szerint, 
ha ki tudjuk fejezni azokat az érzelmi 
mondanivalókat, amikről úgy érezzük, 
hogy korábban és akár másként lett 
volna helyes szavakba vagy épp tettekbe 
önteni, de ezt nem tehettük meg, képe-
sek leszünk búcsút venni a fájdalomtól. 
Attól a sajgó érzéstől, ami árnyékot 
vet az elveszített kapcsolatra, a szép 
emlékekre, a beteljesületlen álmokra. 
Ami pedig a legfontosabb, hogy nem 
a kapcsolatnak vetünk véget ilyen-
kor, hanem a fájó emlékeknek intünk 

Ping pong élet a 
településen   

Talán 3-4 éve lehetett , amikor egy 
hétfői ping pong után Halász Péter 
megkérdezte , hogy van- e kedvem 
koordinálni az edzéseket. Természete-
sen igent mondtam ennek a megtiszte-
lő kérésnek , hiszen fantasztikus embe-
rek között tölthettem a hétfő estéket és 
órási csatákat vívtunk. Később ezeket 
a meccseket több, az Egyesület által 
szervezett versenyeken is megvívhat-
tuk, ahol lehetőségünk adódott addigi 
tapasztalásainkat más sporttársak 

tudásával összehasonlítani. A pandé-
mia sajnos megtörte ezt a lendületet. 
Miután újra birtokba lehetett venni a 
művelődési házat , játékra kiéhezve el 
is kezdtük az edzéseket. Eleinte kis lét-
számban, ahogy telt az idő, úgy lettünk 
egyre többen. Fiataltól az idősebb kor-
osztályig , mindenki megfordul nálunk 
és szenzációs hangulatban töltünk el 
pár órát , minden hétfőn 18 órától. 
Aki szeretne nevetve jókat izzadni , ezt 
minden héten az első napon megteheti. 
Várjuk szeretettel !
                                                                                        

Polgár Attila  

búcsút, és ezzel teremtjük meg a lehető-
ségét annak, hogy a múltban történtek 
feldolgozásával boldogan éljük meg a 
jelent, és léphessünk át a jövőbe. 
Még mindig sok helyen olvashatunk 
a haldoklás öt pszichológiai fázisáról 
(tagadás, düh, alkudozás, depresszió, 
elfogadás), melyet Elisabeth Kübler 
Ross fogalmazott meg. Ő azonban 
súlyosan beteg, haldokló emberek 
érzelmi reakcióit tanulmányozta, és 
ennek kapcsán születtek meg ezek a 
stádiumok, amit később a svájci szár-
mazású pszichiáter saját bevallása sze-
rint is  a gyászfolyamat szakaszaiként 
magyaráztak félre.
Ha elfogadjuk, hogy nem léteznek 
olyan fázisok, amik minden gyászfo-
lyamatra érvényesek, a veszteségeinkre 
adott reakcióink közt akkor is sok 
hasonlót találunk. Egy biztos, a gyász 
egyedi, ahogyan mi magunk is azok 
vagyunk, és az érzelmi kavalkád megé-
lése egészséges reakció. 

Hogyan segíthetünk,  
és mit ne tegyünk?
Ha látjuk, hogy valaki nincs jól a 
környezetünkben, a legjobb, amit 
tehetünk, hogy ítélkezésmentesen meg-
hallgatjuk és ahelyett, hogy kognitív 
szinten ugyan igaz, de érzelmi szinten 
hasznavehetetlen tanácsokkal látjuk 
el, biztosítsunk számára bizalommal 
teli közeget, ahol őszintén beszélhet az 
érzéseiről. Ezzel lehetőséget kínálunk 
neki arra, hogy tudatosítsa magában a 
veszteséget és az arra adott érzelmi reak-
cióit. A ki nem fejezett érzelmek feldol-
gozatlan gyászt, és hosszú távon egyre 
növekvő veszteséghalmazt eredményez-
nek, ami akár egy apró impulzusra is 
képes maga alá temetni a hordozóját.

Hallgatóként melyek azok a mondatok, 
amiket ugyan segítő szándékkal közöl-
nénk, de biztosan ne mondjunk:
„Tudom, mit érzel!” - Valójában nem 
tudhatjuk, mit érez a másik, mindany-
nyian másként éljük meg a gyászunkat.

„Ne légy szomorú, most erősnek kell 
lenned!” – Ezzel elesett állapotában csak 
bűntudatot keltünk a gyászolóban, és arra 
biztatjuk, hogy ne élje meg az érzéseit.

„Foglald el magad!” – Azzal, hogy másra 
tereljük a figyelmet, a gyász feldolgozását 
tesszük lehetetlenné.

„Légy hálás, hogy neked csak ez jutott, 
másnak...”- Az összehasonlítással szin-
tén bűntudatot kelthetünk a gyászoló-

ban. Felmerülhet benne a kérdés, hogy 
jön ő ahhoz, hogy pl. egy várt, de elma-
radt kinevezés miatt legyen szomorú, 
amikor más elvesztette egy családtagját.

„Az idő majd megoldja!” – Az idő való-
jában nem tünteti el a fájdalmainkat, 
csak mélyre temeti őket. Egy balesetnél 
történt kéztörés esetén sem az időtől 
várjuk, hogy elvégezze a gyógyító folya-
matot.

Ezekkel a mondatokkal ártó szándék 
nélkül ugyan, de arra ösztönözzük a 
gyászolót, hogy rejtse el az érzéseit, és 
viselkedjen úgy, mintha jól lenne.

Mit mondhatunk, kérdezhetünk, 
amivel segítünk:
„Nagyon sajnálom!”

„El sem tudom képzelni, mennyire fáj-
dalmas lehet ez neked!” – Hiszen, még 
ha volt is hasonló élményünk, az a saját 
megélésünk volt.

„Mi történt?” – Ezt csak abban az eset-
ben kérdezzük, ha őszintén érdekel ben-
nünket, mi megy a másikban végbe, és 
képesek vagyunk őt reflektálás nélkül, 
ítélkezésmentesen végighallgatni.

Állapotunk tudatosítása és elfogadása 
nagymértékben hozzájárul vesztesége-
ink konkrét beazonosításához, és annak 
felismeréséhez, hogy van lehetőségünk 
felelősséget vállalni, megoldást keresni, 
cselekedni magunkért. A velünk tör-
ténteket nem tudjuk megváltoztatni, 
de a veszteségre adott reakcióinkat igen.
Nem szégyen a szakember felkeresése, 
gyászunkkal többféle módon és mód-
szerrel is dolgozhatunk.

Demeter Tünde
mentálhigiénés szakember

pszichológus jelölt
Gyászfeldolgozó Módszer® Haladó 

Specialista
EFT „Ölelj át!” csoportvezető

Web: www.mentalkucko.hu
E-mail: info@mentalkucko.hu
Phone: +36 30 207 7726
Facebook: 
www.facebook.com/mentalkucko
Instagram: 
www.instagram.com/mentalkucko/

Jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás

A saját otthonukban élő, egészségi 
állapotuk és szociális helyzetük 
miatt rászoruló, a segélyhívó készü-
lék megfelelő használatára képes 
időskorú, valamint fogyatékos sze-
mélyek, illetve pszichiátriai betegek 
részére az önálló életvitel fenntartá-
sa mellett felmerülő krízishelyzetek 
elhárítása céljából nyújtott ellátás.

A jelzőrendszeres házi segítség-
nyújtás folyamatos készenléti 
rendszerben működik. Segítségé-
vel fenntarthatóak a biztonságos 
életvitel feltételei, krízishelyzet-
ben lehetőséget nyújt az ellátást 
igénybe/vevő személynél történő 
gyors megjelenésre és segítség-
nyújtásra.

A jelzőrendszeres házi segítség-
nyújtás igénybe/vétele szempont-
jából szociálisan rászorult:

a) az egyedül élő, 65 év feletti 
személy,

b) az egyedül élő, súlyosan 
fogyatékos vagy pszichiátriai 
beteg személy, vagy

c) a kétszemélyes háztartásban 
élő, 65 év feletti időskorú, 
illetve súlyosan fogyatékos 
vagy pszichiátriai beteg sze-
mély, ha egészségi állapota 
indokolja a szolgáltatás folya-
matos biztosítását.

A súlyos fogyatékosságot, a pszi-
chiátriai betegséget, valamint 

az egészségi állapot miatti indo-
koltságot igazolni kell (háziorvos 
által, a szolgáltató által kiadott 
nyomtatványon)

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
bár nem kötelező önkormányzati fela-
dat mégis hosszú-hosszú évek óta műkö-
dik a társult településeken (Velence, 
Kápolnásnyék, Lovasberény, Páz-
mánd, Vereb, Nadap, Sukoró, 
Pákozd, és Gárdony). 

Településeinken 2021. júliusától az 
SOS központ segítségével biztosít-
juk ellátottjaink részére a jelzőrend-
szeres házi segítségnyújtást.

Az SOS Központ kft 8 év tapasz-
talattal szolgáltat jelzőrendszeres 
házi segítségnyújtást Magyaror-
szág legmodernebb segélyhívó 
készülékével. Az SOS segélyhívó 
rendelkezik kétirányú hangkom-
munikációval, elesés érzékelővel, 
GPS helymeghatározóval. Több 
év innovatív fejlesztői munka 
eredményeképpen ez a segélyhívó 
független módon használható az 
ország egész területén anélkül, 
hogy társítani kellene hozzá bár-
milyen másik eszközt (pl.: vezeté-
kes telefon)

A készülék térítési díja szociálisan 
rászorultak részére 2022. évben 
55.-/nap.
A díjat utólag, a következő hónap 
10.-ig postai csekken kapja meg az 
ellátott.

Információ és jelentkezés:
Tel.: 22/ 470-288, 
Palánki Katalin
Humán Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat 
Velence Zárt u. 2 
(volt orvosi rendelő épülete)
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SUKORÓI 
LEGENDÁK 3.

A legendák bennünk élnek - mondta 
valamikor egy nagy ember, egy másik 
pedig azt, hogy “velünk élnek”. Valószínű, 
mindkettő igaz, hiszen a legendák vilá-
gában szinte minden igaz. Ez a szinte 
szócska teszi hagyománnyá, értékessé, 
izgalmassá múltunkat: ez teszi legendá-
vá 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. Olvas-
suk szeretettel, és a szavak mögött halljuk 
nagyapáink, nagyanyáink, őseink hang-
ját az Örök Legendáról.

Egy őszi este a mi kis falunkban

Az öregek talán még ma is emlékeznek 
öregapjuk, vagy öreganyjuk egykori 
meséire, amelyeket az áldott nagyszülék 
az ágy szélére ülve (a dunyhát félretol-
va) meséltek az onokák örömére. Ilye-
nek voltak a sárkányokról, a víziször-
nyekről, és a varázspálcás tündérekről 
szóló mesék, de szívesen meséltek saját 
lovukról, kutyájukról és ha volt mit, hát 
a faluszélén álló száz éves diófáról és az 
árnyékában öregedő pléhkeresztről is.  

Az én nagyapámnak bőven volt mesélni 
valója, hiszen mindenki tudta a falu-
ban, hogy huszárként harcolt több éven 
át a Nagy Háborúban (ma I. Világhá-
borúnak hívják). Nyíregyházi huszár 
volt, pálmafás műtermi fényképe 
budai lakásunk falát díszíti. Ráadásul 
apósom is harcolt egy nagy világégés-
ben (ma II. Világháborúnak hívják), 
ő is huszár volt, mégpedig az utolsó 
huszárok egyike. Utolsó kengyelét és 
lovas fényképét ma is őrízzük sukorói 
házunk falán. Sárváron emléktábla őrzi 
a huszármúzeum-alapító júkedvét.

Nem mese tehát, hogy a XIX. század 
végén született nagyapámnak lehe-
tett olyan életkorú nagyapja (nekem 
ükapám), aki hallhatta azt a mesét 
(mondjunk inkább történetet), amelyet 
most én - ötödik generációként - mesé-
lek tovább.

Egy 48 éves szakállas, bajuszos jóvágású 
férfiember ül fehérre meszelt velencei 
pincéje előtti párnás széken. Előtte 
egy fatuskón korsó, benne vörösbor. 
Vörösen izzik a látóhatár, lassan lemegy 
a nap. 

  - Hát így vagyunk Mihály bátyám! 
hallatszik egy ifjú hangja, aki 
kilépve a pincéből, hirtelen megáll, 
úgy mellbevágja a naplemente 
vörös és feketéje.

  - No, mit találtál Jánosom? - kérdezi 
az öreg, pipájában igazítva a 
parazsat.

  - Megkóstoltam mindet, ahogy 
javallottad, végül is ez a szőke 
tetszett meg.

  - Igen az a “hamvas”, nekem is 
kedvet csinál. Ha én nevezhettem 
volna el, bizony tüzesnek hívná 
minden férfi ember.

Erre aztán koccintani kellett. Ittak a 
fehérvári ciszteriekre, ahová mindket-
ten jártak gimnázumba, ittak Mihály 
bátyám legújabb ténsasszony lányára, 
akit gazdája csak úgy szép Ilonkának 
nevezett. Kortyolgatták hát a bort, 
ettek hozzá szalonnát, hagymát, kol-
bászt. Mindketten tudták, hogy fon-
tosnak fontos a borokról való beszéd, 
ám a csata, amire várnak csak néhány 
kilométerre lesz innen. Sukorón és 
Pákozdon. János szintén költő, - vagyis 
szeretne lenni - történetünk idején 21 
éves. Fél évvel ezelőtt ott volt mácrius 
15-én a Pilvaxban, részt vett a pesti for-
radalomban. Petőfi a?? példaképe volt 
mindenben, így 1846-ban vándorszí-
nész is volt hét hónapig.

  - Jön velem a csatába Mihály 
bátyám? - kérdezte János. 

Mihály, körülnézett, mintha keresne 
valamit, talán egy kardot, vagy puskát, 
amivel harcba indulhatna ezzel a fiatal 
költő emberrel. Miután nem talált 
semmi alkalmatos harci szerszámot, 
ezért köhintett egyet és halkan így vála-
szolt:

  - Képviselőknek páholyban a helyük. 
majd akkurátusan megszívta 
pipáját.

  - Innen egyéként is kitűnő a kilátás 
erősítette meg alázatos tisztelettel 
házigazdája véleményét az ifjú 
költő és forradalmár.

  - Erre igyunk! - mondta az idős 
költő és képviselő.

A két költő aztán bordalokat kezdett 
el citálni, majd énekelni. Erre kijött 
a pincéből Ilonka. Szótlanul nekitá-
maszkodott a pinceajtó keretének és 
mosolyogva hallgatta a két férfiú egyre 
érzelmesebb, egyre hitesebb szavalla-

tát és danolászását. Szerették egymás 
társaságát, szerették egymás verseit és 
írásait, szerették egymás szabadságsze-
retetét. Fürödtek a hazaszeretetben és 
a barátságban. Éjfél felé, amikor már 
kissé fáradtan suttogták el a Szózat 
egyre híresebb sorait, Ilonka kihozott 
néhány vastagabb pokrócot, nehogy 
megfázzanak a csata előtt a férfiak. 
Mintha tündér szállt volna rájuk, úgy 
aludtak el a fekvőszékeken, a velencei 
“nagypáholy”-ban.

Másnap nagy zsibongásra és nótázásra 
ébredt a két költő. A szőlőskert alatti 
országúton kis csoportokban mentek 
hazafelé Nyékre a népfelkelők.

  - Vége a csatának! Győztünk, 
győztünk! - rohant fel az útról 
Ilonka. 

A két költő csak nézett, csak hallga-
tott, majd egyszerre kiabáltak olyan jó 
nagyot, hogy elhallatszott a váli erdő 
mélyébe is!

  - Győztünk! 
  

Lejegyezte: Venczel Sándor

Új könyvek érkeztek  
a könyvtárba!
Kisiskolásoknak:

- Geronimo Stilton 
legújabb történetei
A könyvsorozat a címadó főszereplő 
egérről, Geronimo Stiltonról szól (a 
stilton egy sajtfajta), aki családjával 
együtt él a kitalált Egérvárosban. Gero-
nimo újságíróként dolgozik. Különféle 
kalandokba keveredik nővérével és 
testvéreivel, annak ellenére, hogy csak 
csendes és nyugodt életet szeretne élni. 

A könyvekben a történetek önélet-
rajz-szerűen vannak írva, ezzel is biz-
tosítva a könyvsorozat különlegességét, 
illetve humorát.

- Mészöly Ágnes 
– Uborkából szalámi
Majdnem, a macska, igazi otthonra 
talált Levenduláéknál. Emlékeztek? 
Ő az a cica, aki varázsolni is     tud. 
Azaz… majdnem tud. Például labdából 
dinnyét. Vagy szögből csavart. Vagy 
uborkából szalámit…

-Richard Scarry 
– Tesz-Vesz suliváró
Óvodából iskolába menni mindig izgal-
mas dolog. Ebben a könyvben Tesz-
Vesz város apraja és nagyja abban segít 
a kicsiknek, hogy megtapasztalhassák, 
a tanulás csupa játék és felfedezés. A 
könyvben többek között megismerked-
hetünk a betűk és a számok világával, 
a színekkel, a hónapokkal, a formák és 
méretek típusaival, a legfontosabb test-
részekkel, sőt, még egy kis illemtant is 
tanulhatunk.

Kultúra - közélet
Felnőtteknek:

Szabó Győző  -   Toxikóma
El akarod olvasni ezt a könyvet. Mert 
nem akarod, hogy drogos legyen a fiad. 
Vagy éppen azért, mert függő a lányod. 
Mert iszonyúan vonz a mámor, vagy 
mert kegyetlenül taszít a cucc, mégis 
mindennap beadod magadnak. Vagy 
csupán tudni szeretnéd, megéri-e tisz-
tának maradni.
Szabó Győző színész tíz évig volt szer-
használó, majd a kétezres évek elején 
elvonókúrára ment, és letette a drogot. 
Ebben a kötetben felkavaró őszinteség-
gel meséli el, mennyire kalandos az út 
a pokolba. Kendermezőkön és mákföl-
deken vezet keresztül, egészen a halál 
küszöbéig. Visszafelé viszont annál 
gyötrelmesebb. Ezen a szenvedéssel teli 
úton az őt kezelő terapeuta, dr. Csernus 
Imre vezette végig.
A Toxikoma 2012-ben jelent meg elő-
ször. Azonnal a sikerlistákra került, és 
azóta számtalan utánnyomást megélt. A 
kötet alapján készült film 2020 őszén 
kerül a mozikba.

Angela Murinai  
- Mikor feltámad a szél

Hogyan lehet megbirkózni az egyik 
legnagyobb veszteséggel, amely érhet 
bennünket, a gyermekünk elvesztésé-
vel? Mit tehet egy anya, hogyan élhet 
tovább tátongó sebbel a lelkén?
    Angela Murinai három kamasz fiával 
nyaral a csodálatos Gozo szigetén, 
amikor legidősebb gyermekét elsodorja 
egy áramlat és belefullad a tengerbe. A 
Mikor feltámad a szél azonban több 
mint gyászkönyv, nem csupán az anyai 
fájdalomról és túlélésről szól. A szemé-

lyes történeten túl szembesít bennün-
ket az anyaság nehézségeivel, a nőket 
érő erőszakkal, a család, a házasság vagy 
a hit kérdéseivel. Szól a szeretetről és 
az emberi jóságról, valamint a döntés 
erejéről – arról, hogy a legnagyobb 
sorscsapások idején is képesek vagyunk 
meghatározó döntéseket hozni és 
kézben tartani az életünket.

Erica James  - Nyár Korfun
Második esély a boldogságra!
Egy hosszú nyaralás Korfu gyönyörű 
szigetén – Izzy Jordannek nincs is másra 
szüksége, de kérdés, hogy a szerelemre 
és a drámára is készen áll-e?
Izzy Jordan a Modern Nő megtestesí-
tőjével szembeni elvárások és a gyerek-
kori elfojtások között őrlődve elsőként 
ismerné el, hogy ideje felmérni, mit is 
akar az életével kezdeni. Harmincegy 
évesen a tanítói pályája lefelé ível, ami 

nem meglepő, hiszen alig bírja elfojtani 
a vágyát, hogy a tanítványait bezárja a 
rajzterem szekrényébe és elássa a kul-
csot. Mindezt megfejeli az anyja, aki 
mindenbe beleszól és a volt barátja, 
akinek búcsú mondata az volt, hogy 
Izzy unalmas szerető!
Így amikor meghívják, hogy töltsön 
egy nyarat Korfun, és tálcán kínálja 
az élet az ellenállhatatlan Theoval a 
kötöttségek nélküli szerelmi kapcso-
latot, Izzynek el kell döntenie, hogy 
megragadja-e a kínálkozó lehetőséget, 
vagy azt mondja inkább Theo-nak, 
hogy húzza el a csíkot. És amikor már 
azt hiszi, hogy sikerült…

Helen H. Durrant 
– A következő áldozat

Egy fiatalember megkínzott és megége-
tett holttestét találják meg a csatorná-
ban egy elhagyatott manchesteri telken. 
Hamarosan kiderül, hogy kegyetlen 
sorozatgyilkos végzett vele, aki az orrá-
nál fogva vezeti a rendőrséget. Ráadásul 
a gyanú a nyomozást vezető Rachel 
King főfelügyelő titkos szerelmére 
terelődik, akiről egy szót sem szólhat 
még a legbizalmasabb barátjának sem.
Tovább bonyolítja az ügyet egy diák-
lány, akinek köze volt az első áldozat-
hoz, és aki évek óta mániákusan kutat 
elveszett ikertestvére után. Csakhogy a 
lánynak még a saját apja sem hiszi el, 
hogy valaha is volt testvére.
Az elvált anya és rendőrnyomozó 
Rachel munkája és magánélete egyre 
jobban összekuszálódik, míg végül már 
bármit megtenne, akár az egyik helyi 
bűnbáróval is szövetkezne, hogy meg-
védje a családját, és felderítse az ügyet.
„Lebilincselően izgalmas krimi, bor-
zongató és meghökkentő befejezéssel.”

Károlyi Zsuzsa 
– Csak logIQsan!
Grätzer József betűrejtvényei és talányai, 
Kun Erzsébet minikrimijei és feladvá-
nyai, valamint Raymond Smullyan Mi 
a címe ennek a könyvnek? című kötete 
már gyermekkoromban megszerettet-
ték velem a logikai rejtvényeket. Első 
saját rejtvényeim is még az általános 
iskola alsó tagozatában születtek. Ekkor 
azonban még nem gondoltam arra, 
hogy a későbbiekben esetleg másoknak 
is örömet( vagy inkább bosszúságot?) 
szerezhetek feladványaimmal.
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Kultúra - közélet

Képrejtvény - SUDOKU - Scrabble
ZÖLDSÉG SCRABBLE
Helyezze el a felsorolt zöldségek és egyéb ehető dolgok nevét az ábrá-
ban úgy, hogy egy összefüggő rejtvényhálót kapjon, és minden szó 
legalább egy másik szóhoz kapcsolódjon! (Új szavak, betűösszetételek 
nem keletkezhetnek.) Segítségül valamennyi S, L és E betűt megadtuk.

BORSÓ

CÉKLA

CHILI

CUKKINI

CSALÁN

CSEMEGEKUKORICA

CSEMEGEUBORKA

CSICSÓKA

CSIPERKE

HAGYMA

KÁPIA

KARÓRÉPA

LENCSE

LEVELES KEL

LILA BROKKOLI

LILAHAGYMA

MUSTÁR

REPCE

SALÁTA

SPÁRGA

SPENÓT

SZÓJA

TÖK

UBORKA

ZÖLDBAB

TAVASZI VIRÁGOK
Négy tavaszi virág neve bújt el a 
képrejtvényekben. Melyek ezek?

Közérdekű információk

Babahírek
Kármán Emili
2021. 11. 29.

Lánczi Kornél Zalán
2022. 01. 27.

Rangics Mikáel
2022. 02. 17.
Tóth Gréta

2022. 02. 21.
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Közérdekű információk 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

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

Falugazdász

Szmola-Novográdecz Mónika
+36-30-679-7227

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 
megrendelhető:

Herke Szolgáltató Bt.                                                                         
06-20/415-7612

Hazai Kommunális Kft. 
+36-20-8059009
ügyfélszolgálat hétköznapokon:
8:00-16:00 óra között
hazaikommunaliskft@gmail.com

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

Gyermekorvosi rendelés:

Dr. Oszvald Éva
Sukoró, Fő u. 50.
Tanácsadás:
kedd: 8.00-8.30
Rendelési idő:
kedd: 8:30-9:30
csütörtök: 14:30-15:00

Védőnő:

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

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

Szakorvosi Rendelőintézet

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

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

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

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

Közérdekű információk




