
KÖZÉLETI LAP 10. évfolyam, 2. szám

A legutóbb megjelent újságunk hírei 
után a következő aktuális témákkal 
szeretném Kedves Olvasóinkat meg-
ismertetni.

Komoly nehézségekkel kellett meg-
küzdenünk a koronavírus járvány 
miatt az elmúlt két évben.  Minden 
nehézség ellenére nyugodt szívvel 
elmondhatjuk, hogy látványos, hasz-
nos és szép eredményeket tudhatunk 
magunkénak. A településünkért és a 
közösségünkért érzett felelősségteljes 
elköteleződésből fakadó településve-
zetés, és az összefogással végzett aktív 
munka mindig meghozza a gyümöl-
csét. Ez így van Sukoró életében is. 

Mint tudjuk, Sukorónak a helyi 
adóbefizetéseken túl, nincs egyéb 
bevételi forrása – ami egyébként az 

Szeretettel köszöntöm
Kedves Olvasóinkat!

idegenforgalmi adó idei évi változá-
sán kívül – nem növekedett 2010 óta. 
Településünk csodálatos természeti 
és épített környezeti adottságokkal 
rendelkezik. Mód és lehetőség sincs 
ipari ágazat kialakítására. Szok-
ták mondani: abból kell főznünk, 
amink van. Igy tettünk és tesz-
szük ezt ma is. Több, mint 12 éve 
folyamatosan kihasználunk minden 
egyes pályázati lehetőséget.

Az elmúlt időszakban ennek 
köszönhetően több LEADER pályá-
zat elnyerésével számos fejlesztés 
valósult meg településünkön.

*
Nyáron nyitotta meg kapuját a 

Borostyán utcai játszótér. Az Önkor-
mányzat felkérésére és segítő támo-
gatásával pályázatot a Sportbarátok 
Egyesülete adta be. Nagyon köszön-
jük a kimagasló együttműködést és 
a sok munkát Halász Kriszta Elnök 
Asszonynak. Nagy öröm, hogy ezzel 
a fejlesztéssel az üdülőövezet terüle-
tén lakók, az ingatlanjaikhoz közeli, a 
gyermekek számára fontos szabadidős 
helyszínt könnyedén igénybe tudják 
venni. A terület előkészítését közmun-
kásaink végezték el. Nagy munka volt 
a több évtizedes gaztenger kiirtása és 
a játékok telepítésére alkalmas terü-
let kialakítása. A játszótér biztonsá-
gos üzemeltetését szem előtt tartva, 
kerítéssel határoltuk az utcafronti 
részeket, amelyet önerőből finanszí-
roztunk. A játszótérre tervezzük még 
árnyékot adó fák ültetését, pihenőpad 
telepítését, hogy minden szükséges 
igényt kielégíthessünk.

*

Szintén a LEADER pályázatnak 
köszönhetően, a Zöld Pont Termelői 
piacra egységes kiszolgáló pultokat, 
árusítási pontokat, és 3 db faházat 
készíttettünk, amellyel a kényelme-
sebb vásárlást és az egységes meg-
jelenést kívánjuk biztosítani. Ezek 
átadására a közeljövőben kerül sor. 
A pályázati keretösszeg lehetőséget 
adott arra, hogy a Rendezvényterün-
ket számos pad megvásárlásával, nyá-
ron napvitorla kihelyezésével tudjuk 
még használhatóbbá tenni.

*
A településünk tisztán tartására, a 

téli munkák elvégzésére két pályá-
zaton is nyertünk forrást, a Magyar 
Falu Program keretében. Az egyik-
ben egy traktorra erősíthető hóto-
lólapát és lombszívó cső került a 
tulajdonunkba. Másik LEADER 
pályázatunkban pedig egy nagy tel-
jesítményű utcaseprő gépet tudtunk 
beszerezni, amely alkalmas az utak 
széleinek gyomtalanítására, megtisz-
títására. Hasznos eszköz a kerékpáru-
tak tisztántartására is.

*
Azt gondolom, hogy az elmúlt egy 

év bebizonyította, hogy sokak nagy 
megelégedésére jól vizsgázott a fogor-
vosi szolgáltatás helyi szintű ellátásá-
nak biztosítása. A modern rendelőnk 
felszerelését, egy újabb Magyar Falu 
Program pályázat elnyerésével bőví-
tettük, a fogászati kezelőegység kie-
gészítő eszközeinek megvásárlásával.

*
Településünk történetében az egyik 

legnagyobb beruházása indult el a 
nyár folyamán. Sikeres nyílt közbe-

szereztetés kapcsán, egybehangzó 
képviselői döntéshozatallal, a TOP-
1.4.1-16-FE1-2019-00006 – Bölcső-
dei és óvodai infrastruktúra fejleszté-
se Sukorón pályázat keretein belül a 
HBD Kft nyerte el a fejlesztés kivi-
telezését. A projekt anyagi ráfordítása 
720.531.990,- Ft, ebből európai uni-
ós pályázati forrás, 534.783.103,- Ft, 
kormányzati támogatás 179.707.197,- 
Ft önkormányzati önerő 6.041.690,- 
Ft összegű. Nagyon örülünk ennek 
a lehetőségnek, hiszen a modern, jól 
felszerelt korszerű óvoda-bölcsőde 
gyermekeink számára nélkülözhetet-
len alapfeladatellátási kötelezettség 
alapköve, és a jövő záloga. Az ünnepé-
lyes alapkőletételre 2022. július 6-án 
került sor, Tessely Zoltán országgyű-
lési képviselőnk és Dr. Molnár Krisz-
tián megyei elnök urak részvételével. 
Az ünnepélyes momentumon a Kép-
viselő Testület tagjai mellett, jelen 
voltak az óvodánk, bölcsődénk veze-
tői, a nevelők, a kisegítő dolgozók és 
nem utolsósorban, nagyon sok fiatal 
házaspár kisgyermekeikkel együtt. 

*
Az utóbbi hónapokban a gazda-

sági nehézségek hatására mára az 
építőanyag nagyütemű drágulása, 
és többszörösére növekedett ener-
giaárak tapasztalhatók. Ezért meg-
fontolandó az új épületben terve-
zett gázfűtés olcsóbb, a jövő igényét 
kielégítő, fenntartható, korszerűbb 
fűtési módszerrel való kiváltásának a 
lehetőségét megvizsgálni.

Örömmel számolhatok be arról, 
hogy az idei évben, a jó gazdálkodá-
sunknak köszönhetően a költségve-

Nyáron nyitotta meg kapuját a Borostyán utcai játszótér az Önkormányzat és a 
Sportbarátok Egyesülete összefogásával

Október 06. Tisztelgés a Hősök emléke előtt. Iskolásaink ünnepi műsorral készültek. A megemlékezés 
virágait, egy-egy szál rózsát helyezett a 13 Aradi Vértanú emléktábláira Tessely Zoltán országgyűlési 
Képviselőnk. Dr. Molnár Krisztián megyei elnök úr és a helyi Fidesz csoport megkoszorúzta az Aradi hidat.
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tésünkből számos utat újítottunk fel, 
és új utakat is készítettünk. Kökény 
utca, Moha utca, Haraszt utca, Zen-
gő köz, Géczihegyi út, Hajnal köz, 
Szőlőhegyi út, Galagonya utca, Pás-
kom utca. 

Nem túlzás, ha azt mondom, hogy 
kevés település büszkélkedhet olyan 
jól karbantartott belterületi utakkal, 
mint Sukoró. Persze, még van ten-
ni való. Terveink között szerepel a 
vápás utak jövőbeni javítása is.

A Magyar Falu Program sikeres 
pályázatával elindítottuk a Fiatalok 
Háza megépítéséhez, és a műfüves 
foci pálya teljes felújításához szüksé-
ges nyílt közbeszerzési eljárást.

*
Elnyertünk egy Magyar Falu Prog-

ramos pályázatot a Kalász utcát és a 
Borostyán utcát összekötő, a Fő útig 
tartó gyalogos járda kivitelezésére. 
Ez a projekt régóta elvárt kérés volt 
az ott élő lakók részéről a biztonságos 
közlekedés szempontjából. Örömmel 
tájékoztatom Önöket, hogy a kivite-
lezés hamarosan megkezdődik.

*

Számos program valósult meg tele-
pülésünkön, ezekről olvashatnak tar-
talmas beszámolókat az újság hasáb-
jain.

*
Október 1-je, az Idősek Világnapja. 

Ez alkalommal is levélben köszöntöt-
tük a településünkön élő megbecsült, 
tisztelt időseinket. A Képviselő Tes-
tület határozata értelmében idén is 
5.000,- Ft-ot juttatunk el számukra. 

*
Szeptember 28-án a KEMPP (Kato-

nai Emlékpark Pákozd) szervezésé-
ben megemlékeztünk az 1848-49-as 
Haditanácsról a Sukorói Református 
templomban, koszorút helyeztünk el 
az emléktáblánál. 

*
Október 06-án az Aradi Vértanúk 

emléke előtt tisztelegtünk az Ara-
di Hídnál. A megemlékezők között 
volt Tessely Zoltán országgyűlési 
képviselőnk és Molnár Krisztián a 
Megyei Közgyűlés elnöke is. Iskolá-
saink is jelen voltak a megemlékezé-
sen. Köszönjük pedagógusainknak a 
közös együtt gondolkodást.

Önkormányzati hírek

Csokonai Vitéz Mihály: Az ősz

„Már hát elérkezett a víg október is,
Mely után sóhajtott Bakhus ezerszer is.
Itt van a víg szüret, s mustos kádja körűl
A szüretelőknek víg tábora örűl.”
„Itt van már november didergő hónapja,
Hideg szele a fák ágait megcsapja,
Meghalva elhullnak a sárga levelek,
Játszadoznak vélek a kegyetlen szelek.”

*
Ez évben is rendszeresen tisztán 

tartottuk és karbantartottuk a ját-
szótereinket, és a közterületeinket. 
Kérem a Kedves Sukorói Ingatlantu-
lajdonosokat, hogy védjük és óvjuk 
településünket, a szép környezetün-
ket. Ingatlanjaink körül tegyünk 
rendet, a mások által eldobott szeme-
tet szedjük össze. Csak együtt, közös 
erővel, összefogva tudunk eredményt 
elérni a szeretett településünk, Suko-
ró szépségének megtartásáért. 

Tájékoztatjuk Kedves Olvasóin-

kat, hogy az Önkormányzat, Székely 
Enikő Réka szervezésével 2 alkalom-
mal tart Adventi Ünnepi rendezvényt 
a Zöld Pont Termelői Piac Rendez-
vényterén. Időpontok november 26. 
és december 10. Szeretettel várunk 
minden kedves érdeklődőt a téli idő-
szak legszebb ünnepein.

Jó egészséget, erőt, kellemes őszi, 
téli időtöltést kívánok Mindenki-
nek!

Mészárosné Hegyi Gyöngyi Éva
polgármester

Sukoró Község Önkormányzata 
részéről Mészárosné Hegyi

Gyöngyi Éva polgármester és
dr. Berzsenyi Orsolya jegyző 

asszony felköszöntötte Sukoró 
település legidősebb polgárát: 

Strobl Vince Lászlóné
Julika nénit

aki született: 1922. október 15-én 
Debrecenben.

Köszöntjük Sukoró legidősebb 
férfi lakosát

Kalló Istvánt
aki született: 1926. február 29-én.

Jó egészséget, erőt, 
hosszú és boldog 
életet kívánunk!

Gratuláció!

Augusztus 20-án a magyar 
államalapítás ünnepség 
keretében adtuk át az idei 
évi Sukoróért Kitüntetés 
címet Halász Krisztának, 
aki a Sukoró Sportbarátok 
Közhasznú Sportegyesület 
Elnöke. Ezúton is köszönjük 
a településen közösségért 
végzett aktív munkáját.

Sukoró Község Önkormányzata
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Önkormányzati hírek

Sukoró Község Önkormányzatá-
nak Képviselő-testülete 2022. ápri-
lis 28-án tartotta a nyílt testületi 
ülését, melyen az alábbi ügyeket 
tárgyalta:

A SÉSZ módosítással kapcsolatos 
partnerségi véleményezést lezárta.

Az Önkormányzat közszolgáltatá-
si szerződést kötött a nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvíz 
begyűjtésére vonatkozóan a Hazai 
Kommunális Kft-vel.

A „Bölcsőde és óvoda fejlesztés 
Sukorón” közbeszerzési eljárásban 
a nyertes ajánlattevő a HBD Kft. 
Idő közben a támogató rendelke-
zésre bocsátotta a hiányzó fedeze-
tet a 1207/2022. (III.28.) Kormány 
határozatában, így mindösszesen: 
714.490.300,- Ft-ra egészül ki a már 
megkapott támogatás. A HBD Kft. 
nyertes ajánlatában nettó 541. 981. 
364,- Ft. (Bruttó: 688.316.335,- Ft.) 
vállalkozási díjon nyertes ajánlatot 
adott. A pályázati összegből az épít-
kezésre fordítható összeg összesen: 
Bruttó 682.274.645,- Ft. A hiányzó 
összeget önerőből szükséges kipó-
tolni, melynek összege Bruttó: 6. 
041.690,-Ft. ezt a Sukoró Község 
Önkormányzata a 2022. évi költség-
vetésének tartaléka terhére rendelke-
zésre bocsátja.

„Sukoró Iskolájáért Közalapítvány” 
Alapító Okiratának módosítása ügyé-
ben Sukoró Község Önkormányza-
tának Képviselő-testülete a Közala-
pítvány nevét „Sukoró Gyermekeiért 
Közalapítvány” elnevezésre módo-
sította. A Kuratóriuma létszámát 3 
főben állapítja meg. A Kuratóriuma 
elnöke változatlanul: Nagy Roland, 
tagjai még: Závotszky Noémi és Dos-
tál Károly Mihály.

Megtárgyalta, elfogadásra javasolta 
a taggyűlésnek a Sukoró Invest Kft. 
2021. éves beszámolóját.

Elfogadta a 2021. évi belső ellenőr-
zés összefoglaló jelentést.

Döntött a Sukorói Manó Mini 
Bölcsőde nyári zárva tartási idő-
pontjáról: 2022. augusztus hónap.
Elfogadta a Székesfehérvári Hiva-
tásos Tűzoltó-parancsnokság 2021. 
évben végzett tűzvédelmi tevékeny-
ségének beszámolóját és a Gárdo-
nyi Rendőrkapitányság vezetőjé-
nek beszámolóját Sukoró település 
2021. évi bűnügyi-közbiztonsági 
helyzetéről.
A Sukorói Sportbarátok Közhasznú 
Sportegyesület részére 200.000,- 
forint támogatást biztosított spor-
teszközök bővítéséhez, újításához, 

rendezvényeik színvonalas lebonyo-
lításához.
Velence Város Önkéntes Tűzoltó 
Egyesületének működési és fenn-
tartási költségekre 200.000,- Ft, 
támogatást biztosított.
A VTT Nonprofit Kft. 2021. évi 

egyszerűsített éves beszámolóját, kie-
gészítő mellékletét és a könyvvizsgá-
lói jelentést megismerte és az abban 
foglaltakkal egyetértett.

A Sukorói Hagyományőrző Egye-
sület részére 200.000,- Ft, támogatást 
biztosított a Sukorón megrendezésre 
kerülő rendezvényeik színvonalasabb 
megszervezésére és több program 
megtartásának elősegítésére.

*
Sukoró Község Önkormányza-
tának Képviselő-testülete 2022. 
május 30-án tartotta a nyílt testü-
leti ülését, melyen az alábbi ügye-
ket tárgyalta:

Megtárgyalta és elfogadta a jegy-
ző által készített átfogó értékelést a 
2021. évi gyámügyi, gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatok ellátásáról.

Sukoró Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Vadex Mezőföl-
di Zrt. részére 200.000,- Ft. támo-
gatást biztosított a Pákozd-Sukorói 
Arborétum és Vadaspark területén 
2022. május 29-én megrendezésre 
került Gyermeknapi Ramazuri ren-
dezvény megvalósításához, ahová a 
sukorói lakosok ingyenes belépési 
lehetőséget kaptak ezáltal.

Sukoró Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete a Molier Kft. a 
sukorói Turistaház (8096 Sukoró, 
Belterület 794 hrsz) üzemeltetéséről 
szóló 2021. évi beszámolóját megis-
merte, az abban foglaltakat elfogadta. 
A bérleti szerződést további 1 év idő-
tartamra meg hosszabbította.

Sukoró Község Önkormányzata 
Képviselő-testülete megismerte és 
elfogadta Deák Hajnalka képviselő 
beszámolóját a Hulladékgazdálkodá-
si Társulással kapcsolatos ügyekről.

*
Sukoró Község Önkormányzatá-
nak Képviselő-testülete 2022. júni-
us 28-án tartotta testületi ülését, 
melyen az alábbi ügyeket tárgyalta:

Sukoró Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Sukorói Bor-
barátok Egyesület részére 200.000,- 
Ft. támogatást biztosított a Sukorón 
megrendezésre kerülő rendezvénye-
ken való borkóstoltatási tevékenység 
támogatására. 

Sukoró Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete a Molier Kft. a 

sukorói Turistaház (8096 Sukoró, 
Belterület 794 hrsz) üzemeltetéséről 
szóló 2021. évi pénzügyi beszámoló-
ját megismerte, az abban foglaltakat 
elfogadta. 

*
Sukoró Község Önkormányzatá-
nak Képviselő-testülete 2022. július 
13-án tartotta testületi ülését, melye-
ken az alábbi ügyeket tárgyalta:

A gyermekorvosi és a fogorvosi fel-
adatellátási szerződéseket módosította.

Sukoró Község Díszpolgára és 
Sukoróért Kitüntetés adományozásá-
ról szóló 4/2015. (II. 18.) számú ren-
delete alapján Sukoróért Kitüntetés 
címet adományozta Halász Krisztina 
sukorói lakosoknak Sukoróért vég-
zett munkásságának elismeréséül, a 
településért végzett tevékenysége elis-
meréséül, Sukoró jó híréhez nagyban 
hozzájáruló és példamutató tevékeny-
sége alapozta meg a kitüntetés odaíté-
lését. A kitüntetés ünnepélyes keretek 
között 2022. augusztus 20-án átadás-
ra került.

*
Sukoró Község Önkormányza-
tának Képviselő-testülete 2022. 
szeptember 9-én és 30-án tartotta 
testületi üléseit, melyeken az aláb-
bi ügyeket tárgyalta:

Sukoró Község Önkormányzata 
vállalja, hogy a TOP_Plusz-1.2.1-21-
FE1-2022-00016 „Közösségi és spor-
tolási infrastruktúra fejlesztése Suko-
rón Fiatalok Háza Sukorón” pályázat 
tervezési költségei kapcsán felmerült 
plusz 337.100.- Ft összeget önerőből 
finanszírozza a 2022. évi költségvetés 
általános tartalék terhére. 

A helyi építési szabályzat módosí-
tására vonatkozó kérelmeket megtár-
gyalta és egyetértett abban, hogy nem 
kívánja módosítani Sukoró Község 
Helyi Építési Szabályzatáról szóló 
13/2003. (XII. 18.) önkormányzati 
rendeletét.

Csatlakozott  a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösz-
töndíjpályázat 2023. évi fordulójá-
hoz. 

A Sukorói Manó Mini Bölcsőde 
beszámolóját az éves működéséről a 
2021-2022. nevelési évre vonatkozó-
an megismerte és az abban foglaltak-
kal egyetértett. 

Egyetértett abban, hogy 2022. 
október 1-jén tartandó Idősek Napja 
alkalmából egyszeri 5.000 Ft pénzbeli 
támogatást biztosít a Sukorón állandó 
lakcímbejelentéssel /2021. december 
31-ig létesített állandó lakóhely/ ren-
delkező és a 65. életévüket betöltött 
személyeknek.

2022. november 5. szombati napra 
égetési napot hirdet ki kerti zöldhul-

ladék elégetésére 8:00-14:00 óra 
közötti időintervallumban. 

Sukoró Sportbarátok Köz-
hasznú Sportegyesület részére 
70.000,- Ft, támogatást biztosít 
az egyesület az idei Falunapon 
megrendezésre került hagyomá-
nyos felnőtt és gyermek kispályás 
focibajnokság lebonyolításához.

A „Fiatalok Háza Sukorón” 
tárgyú közbeszerzési eljáráshoz 
a közbeszerzési dokumentációt, 
ajánlati felhívást és vállalkozási 
szerződés tervezetet megismerte, 
az abban foglaltakkal egyetért és a 
közbeszerzési eljárást megindítja.

*
Rendeletek:

Sukoró Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 3/2022. 
(IV.28) önkormányzati rendele-
te a szociális és gyermekvédelmi 
ellátások helyi szabályairól

Sukoró Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 4/2022 
(IV.28) önkormányzati rendelete 
a közösségi együttélés alapvető 
szabályairól és ezek megszegésé-
nek jogkövetkezményeiről szóló 
4/2020 (VII.08.) önkormányzati 
rendelet módosításáról

Sukoró Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 5/2022. 
(V.30.) önkormányzati rendelete a 
2021. évi költségvetésről és annak 
végrehajtási szabályairól szóló 
3/2021. (III.10.) önkormányzati 
rendelet módosításáról

Sukoró Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 6/2022. 
(V.30.) önkormányzati rendelete 
az önkormányzat és költségvetési 
szerveinek 2021. évi költségveté-
sének végrehajtásáról

Sukoró Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 7/2022. 
(V.30.) önkormányzati rendelete 
A nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíz begyűjtésére 
vonatkozó közszolgáltatásról

Sukoró Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 8/2022. 
(VI.29.) önkormányzati rendelete 
az önkormányzat vagyonáról és a 
vagyongazdálkodás szabályairól

Sukoró Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 9/2022. 
(VI.29.) önkormányzati rendelete 
Sukoró Község Helyi Építési Sza-
bályzatáról szóló 13/2003. (XII. 
18.) önkormányzati rendelete 
módosításáról.

A rendeletek a www.sukoro.
hu honlapon megtalálhatóak.
Sukoró, 2022. október 4.

dr. Berzsenyi Orsolya 
jegyző

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET
HÍREIBŐL
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Az Állatok Világnapját 1931-ben hoz-
ták létre, Firenzében. A dátuma min-
den év október 4., assisi Szent Ferenc 
emléknapja. Ki volt Assisi Szent 
Ferenc?

Assisi Szent Ferenc eredeti neve 
Giovanni di Pietro Bernardone, egy 
gazdag itáliai nemesi család sarja volt 
1182-1226-ig élt. Ő volt a ferences 
rend megalapítója, többek között az 
állatok és a természet védőszentje. Azt 
hirdette, hogy mindent szeretnünk 
kell, ami körülvesz bennünket, legyen 
az élő, vagy holt. Korabeli források 
szerint prédikált az állatoknak – főleg 
a madaraknak – is, ezért is ünneplik 
az Állatok Világnapját Assisi Szent 
Ferenc emléknapján, október 4-én. 

Az Állatok Világnapjának 
jelentősége napjainkban

Az Állatok Világnapján az egész vilá-
gon megemlékezéseket, rendezvénye-
ket tartanak az állatok jólétével kap-
csolatban. Ezért van esély rá, hogy 
legalább ezen a napon egy pillanatra 
megállunk és elgondolkodunk néhány 
fontos témán:

Felelős állattartói magatartás 

Ha úgy döntünk, kell egy kutya, vagy 
egy cica, inkább menjünk el a legköze-
lebbi menhelyre és fogadjunk örökbe 
egyet, minthogy tenyésztőtől vásárol-
nánk. A menhelyeken több ezer állat 
közül lehet választani. Azon kívül, 
hogy ezek az állatok ivartalanítva, chi-
pelve, tisztán és egészségesen kerülnek 
hozzánk, meg lehet az a jó érzésünk is, 
hogy megmentettünk egy életet!

A kutyatartás alap feltételei, 
melyet minden gazdinak be kell 

tartania:

Megfelelő életkörülmények bizto-
sítása:

A kutya nem láncra való, és nem egy 
pár négyzetméteres kennelben kell 
leélje sivár életét. A kutya társállat, és 
az ember társaságában érzi jól magát. 
Minél több közös program, több akti-
vitás, a kutyatartás annál megfele-
lőbb. Megfelelő alvóhelyet, élőhelyet, 
életkörülményeket kell biztosítani 
kutyánk számára.
Szeretet. A kutyának szeretetre, 
elismerésre van szükség:

A kutyatartás, a kutya és az ember 

együttélése kölcsönös szereteten kell, 
hogy alapuljon. Fontos a kölcsönös 
szeretet és a bizalom. Ne éljünk visz-
sza kutyánk érzéseivel, ne rajta töltsük 
ki mérgünket, keserűségünket, ne 
tegyük őt mások előtt nevetségessé, 
ne alázzuk meg és ne csapjuk be. A 
felelős gazda tiszteletben tartja kutyá-
ja érzelmeit, és ezért cserébe a kutya 
teljes szívével gazdája mellett áll.
Megfelelő táplálás, étel, ital bizto-
sítása:

A kutya nem táplálható megfelelően 
csak házi koszt maradékkal, vízben 
áztatott kenyérrel. Ételében megfele-
lő arányban kell lennie fehérje, zsír, 
szénhidrát, valamint vitaminoknak 
és nyomelemeknek. Mindezeket 
leginkább száraz vagy konzerv ele-
delek biztosítják optimálisan, de ha 
időnk, kedvünk engedi, főzhetünk 
is a kutyának, az is megfelelő lehet 
számára. (a főtt húst, farhátat stb. 
keverjük főtt rizzsel vagy puffasztott 
gabonával) Bármilyen ételt is kap a 
kutya, legyen előtte mindig friss víz. 
A kutya a szomjúságot sokkal rosz-
szabbul és rövidebb ideig bírja, mint 
az éhséget. Nyáron sokkal több vízre 
van szükségük, ezt soha ne felejtsük el 
és cseréljük rendszeresen az ivóvizét, 
naponta többször is. 

A kutya ugyan szereti a csokoládét, 
de az méreg számára. Ha mindenkép-
pen édességgel akarjuk kényeztetni, 
vegyünk neki kimondottan kutyák 
számára készített kutyacsokit. A 
kutya fogaira is vigyázzunk, adjunk 
neki, amit rágcsálhat és vegyünk neki 
„kutyafogkefét”, ami fogkő ellen véd.
Mozgásigényének rendszeres kielé-
gítése:

A kutya lételeme a mozgás. A moz-
gásra nemcsak az izomzat megtor-
náztatása miatt van szüksége, hanem 
az élménydús események szellemi 
kapacitását is növelik. Rendszeresen 
mozogjunk kutyánkkal. A kertes ház-
ban élő kutya számára is szükséges 
biztosítani a rendszeres sétát.
Egészségének védelme:

Ha a kutya beteg, nincs mellébe-
szélés, azonnali állatorvosi segítségre 
van szükség. A megfelelő táplálással, 
a mozgásigény kielégítésével ennek 
kockázata alacsonyabb, de ahogy a 
kutyát élettartam kitolódik, ahogy a 
környezetünk egyre szennyezettebb, 

Állatok világnapja alkalmából néhány 
gondolat a felelős kutyatartásról

Önkormányzati hírek

A hatályos jogszabályi rendelke-
zések alapján az ingatlan előtti 
járdaszakasz, a járdaszakasz mel-
letti nyílt árok és ennek műtár-
gyai, továbbá tömbtelken a külön 
tulajdonban álló egyes épületek 
gyalogos megközelítésére és körül-
járására szolgáló terület tisztán tar-
tásáról, a csapadékvíz zavartalan 
lefolyását akadályozó anyagok és 
más hulladékok eltávolításáról az 
ingatlan tulajdonosa köteles gon-
doskodni.

Felhívjuk a lakosság szíves figyel-
mét arra, hogy a fenti kötelességének 
minden ingatlantulajdonos tegyen 
eleget, hiszen közös érdekünk, hogy 

Kinek a feladata a járdák és árkok 
karbantartása?

a településünk ápolt, karbantartott, 
szép arcát láthassuk és a vízelveze-
tő árkok a céljukat betölthessék, így 
vizet szállítsanak a Velencei-tóba!

dr. Berzsenyi Orsolya

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

Égetni csak megfelelően kialakí-
tott tűzrakó helyen, vagyoni és sze-
mélyi biztonságot nem veszélyeztető 
módon, nagykorú, cselekvőképes 
személy folyamatos felügyelete és a 
lakókörnyezet lehető legkisebb zava-
rása 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 vég-
ző köteles gondoskodni. Az égetés 
helyszínén olyan eszközöket és fel-
szereléseket kell készenlétben tarta-
ni, amelyekkel a tűz terjedése meg-
akadályozható, a tűz eloltható, így 
különösen kerti locsolótömlőt, vagy 
legalább 50 l vizet edényben, tűz 
oltására alkalmas tűzoltó készülé-
ket, homokot, lapátot, ásót, vasvillát 
vagy egyéb kézi szerszámot.

Amennyiben tüzelés közben olyan 
jelek mutatkoznak – az időjárás 
megváltozik, szél felerősödése –, 

 Tisztelt Lakosság!

Sukoró Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a 2022. szeptember 9-én tartott nyílt testületi ülésén az 

94/2022 (IX.09) határozatával az alábbi időpontot jelöli ki
A KERTI HULLADÉK NYÍLTTÉRI ÉGETÉSÉRE:

2022. november 5. szombat (8.00-14.00)

hogy az égetés folytatása veszéllyel 
járhat, úgy az égetést azonnal be kell 
fejezni.

Az égetendő hulladék nem tar-
talmazhat 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 gon-
doskodni 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 szabály-
talanságokból, illetve az égetésből 
eredő károkért az égetést végző teljes 
körű felelősséggel tartozik.

Sukoró, 2022. október 3.
  Sukoró Község Önkormányzata
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egyre gyakoribbak náluk is a civili-
zációs ártalmak okozta betegségek 
kialakulása.

A kutya oltási programját mindig 
be kell tartani a betegségek elkerülése 
érdekében. Nagyon fontos a kutyák-
nak a kullancs elleni védelme. Egyre 
több fertőzött kullancs van Magyar-
országon, nem csak vidéken. A babé-
zia gyors felismerése megmentheti a 
kutya életét.
Az ivartalanítás fontossága:

Magyarországon több millió kóbor 
kutya él, akiknek valahol van egy 
felelőtlen gazdája. Ezért a legnagyobb 
felelőtlenség, amelyet bármelyik gaz-
da elkövethet a kutyákkal szemben 
az, ha indokolatlanul hagyja kutyáját 
elleni. Természetesen nem lehetünk a 
különböző fajták egészséges egyede-
inek tenyészése ellen. A legnagyobb 
problémát a megélhetési szaporítók, 
illetve a keverék kutyákat nemtö-
rődöm módon tartók és különböző 
okok miatt szaporodni hagyók visel-
kedése okozza. Aki nem egy konkrét 
fajta mellett tette le a voksát, hanem 
csak egy kutyát szeretne, ne a sza-
porítóktól vásároljon olcsón kutyát, 
hanem fogadjon örökbe egy helyes 
keveréket valamelyik állatmenhely-
ről, és gondoskodjon a kutya mielőbbi 
ivartalaníttatásáról.
A mikrochip fontossága:

Sajnos Magyarországon még nem 
eléggé elterjedt a mikrochip alkal-
mazása. A mikrochip egy rizsszem 
méretű eszköz, melyet az állat bőre 
alá ültetnek be. A parányi szövetba-
rát kapszulába egy antenna, és egy 
mikrochip van beépítve, mely egy 15 
számjegyből álló egyedi kódot tárol. 
A mikrochip csak egy drága piercing 
lenne, ha nem lennének adatbázisok, 
melyek a chipben tárolt 15 jegyű 
számhoz hozzárendelik a tulajdonos 
adatait. A mikrochip beültetése egy 

fájdalom mentes 2 perces procedúra, 
melyet csak az arra felhatalmazott 
állatorvos végezhet el. A mikorchip 
regisztrációját az azt beültető állat-
orvosnak kell elvégeznie, az általunk 
helyesen kitöltött adatok alapján. A 
beültetés után egy vonalkódot kell 
kapnunk, amit legjobb az állat oltási 
könyvébe beragasztani.

A regisztrációt minden esetben elle-
nőrizzük! Ezt a www.petvetdata.hu 
oldalon tehetjük meg, ahol csak az 
állat neve, faja és fajtája lesz megtalál-
ható adatvédelmi okokból. Egy mik-
rochippel rendelkező, megfelelően 
regisztrált elveszett kutya a megtalá-
lást követően 5-10 perc alatt visszajut-
tatható a gazdájához.
A környezet tiszteletben tartása:

A kutyatartás nem azt jelenti, hogy a 
környezetünknek kötelessége különfé-
le kellemetlenségeket elviselni, hanem 
azt, hogy kutyát nem tartó, kutyatartó 
és a kutya úgy él együtt, hogy kölcsö-
nösen tiszteletben tartják egymás élet-
terét. A kutya viselkedése elsősorban a 
gazdán múlik. Soha nem a kutya hibás, 
bármi is történik, hanem elsősorban a 
gazda. A felelőtlen kutyatartás súlyos 
következményekkel járhat. A gazda 
kötelessége a kutyája által okozott kár 
megtérítése, a különböző szennyező-
dések eltakarítása is. A felelős gazda 
hosszútávban gondolkodik. Pontosan 
tudja, hogy ha egy kutyát vesz maga 
mellé – és teljesen mindegy, hogy drá-
ga pénzért vásárolja, vagy az út széléről 
szed össze egy csont sovány keveréket 
-, akkor az állat korától függően leg-
alább 10-15 évre kell előre gondol-
kodnia. A kutyás családokban még a 
nyaralás, de akár a leghétköznapibb 
események, egy nagy bevásárlás, vagy 
váratlan vendég fogadása is másképp 
zajlik, mint egy nem kutyás családban.
A kutya figyel rád, figyelj te is 
kutyádra:

A kutya képes kommunikálni az 
emberrel, képes az ember lelkiálla-
potát olvasni, és annak megfelelően 
viselkedni. Melyik gazda ne tudna 
arról beszámolni, hogy amikor beteg 
volt, kutyája akár napokig is őriz-
te betegágyát, vagy ha rosszkedvű a 
kutya végig ott volt mellette a bajban, 
sőt megpróbálta vigasztalni. A kutya 
legfontosabb feladata figyelni az 
embert, és a hosszú együttélés során 
megtanult az ember testbeszédével 
kommunikálni. A kutya képes szo-
morú, fájdalmas “arckifejezésre”, a 
kutya tud „mosolyogni” :). Sőt képes 
saját fajának testbeszéde és az emberi 
testbeszéd között különbséget tenni 
(bár ezek a különbségek csak látszóla-
gosak). Ha a kutya meredten néz egy 
másik kutyára, az a támadási szándék 
egyik jelzése. De ha imádott gazdá-
ját bámulja meredten, akkor tudjuk, 
hogy csak fel szeretné hívni magára 
a figyelmet, igazából kérni szeretne 
valamit (falatkát, sétát). A kutya gon-
dolkodás nélkül életét adná emberé-
nek. 

Kutyát tartani különleges élmény, 
de komoly felelősség is. Mind a 
kutya, mind a gazda mind a kör-
nyezet érdekében csak tudatosan, 
felelős gazda módjára, felkészülten 
szabad vállalni. 

Jogszabályok, kötelességek:

Az állatok védelméről és kíméleté-
ről szóló 1998. évi XXVIII. törvény, 
valamint a kedvtelésből tartott állatok 
tartásáról és forgalmazásáról szóló 
41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet sza-
bályai alapján a kutyatartás főbb sza-
bályai a következők:
1. A törvény rendelkezései alapján az 

állattartó gondoskodni köteles az 
állat megfelelő és biztonságos elhe-
lyezéséről, szakszerű gondozásáról, 
szökésének megakadályozásáról.

 Tilos a kistestű ebet 10 m2-nél, 
közepes testű ebet 15 m2-nél, nagy-
testű ebet 20 m2-nél kisebb terü-
leten tartósan, a kistestű ebet 4 
m-nél, közepes testű ebet 6 m-nél, 
nagytestű ebet 8 m-nél rövidebb 
eszközzel tartósan kikötve tartani.

2. Közterületen az eb tulajdonosának 
biztosítania kell, hogy az eb sem 
más állatot, sem embert harapásá-
val ne veszélyeztethessen. Belterület 
közterületén – kivéve az ebek futta-
tására kijelölt területet – ebet csak 
pórázon lehet vezetni. Közterületen 
ebet csak olyan személy vezethet, 
aki az eb irányítására, kezelésére és 
féken tartására képes.

3. A kutya tulajdonosának évente 
kötelező veszettség elleni védőoltást 
a kutyának beadatni, valamint az 
ebet transzponderrel (chip) megje-
löltetni.

4. Aki tevékenységével vagy mulasz-
tásával az állatok védelmére, kímé-
letére vonatkozó jogszabály vagy 
hatósági határozat előírását meg-
sérti vagy annak nem tesz eleget, 
magatartásának súlyához, ismétlő-
déséhez, és különösen az állatnak 
okozott sérelem jellegéhez, időtar-
tamához igazodó mértékű állat-
védelmi bírságot köteles fizetni. A 
határidőre meg nem fizetett állat-
védelmi bírság adók módjára behaj-
tandó köztartozás.

Az eb tulajdonosa köteles beje-
lenteni és nyilvántartásba vetetni 
az ebet az Önkormányzatunknál 
a www.sukoro.hu/dokumentumok 
oldalon található formanyomtat-
vány segítségével.

Köztisztasági szabálysértés:
A 2012. évi II. törvény 196. § (1) 

bekezdés a)-b) pontjai szerint:
“(1) Aki a) a közterületen, a köz-

forgalom céljait szolgáló épületben, 
vagy közforgalmú közlekedési eszkö-
zön szemetel, ezeket beszennyezi, b) 
a felügyelete alatt lévő állat által 
az a) pontban megjelölt helyen 
okozott szennyezés megszüntetésé-
ről nem gondoskodik, szabálysér-
tést követ el.” 

Kérjük a kutyasétáltatások alkal-
mával is vigyázzunk településünk 
tisztaságára!
Forrás:  http://www.allatvedok.hu/alla-
tok-vilagnapja-2022/ https://csomori-
allatvedok.hu/orokbefogadas/felelos-ku-
tyatartas/
Sukoró, 2022. október 6.   

dr. Berzsenyi Orsolya 

Önkormányzati hírek
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Gyerekszemmel a világ
Tisztelt Olvasók!

Engedjék meg, hogy bepillantást 
nyújtsak óvodai életünkbe! Az 
elmúlt időszakban végre ismét aktí-
van telhettek napjaink. Szervezhet-
tük a hagyományos programjainkat, 
teret adhattunk közös rendezvé-
nyeknek.  

Tavasszal, régen dédelgetett 
álmunkat sikerült megvalósítani. 
Az óvoda udvarán kialakítottunk 
egy ovi kertet, virágokkal, gyógy-
növényekkel, egy-két zöldségfélével. 
Ennek megvalósításában segítsé-
günkre voltak a szülők, az önkor-
mányzat, és nem utolsó sorban a 
Menta Virágbolt. 

Az egészséges életmódra, a mozgás 
szeretetére nevelés szerves része az 
óvodai életünknek. Májusban csat-
lakoztunk a Mozgás napja program-
hoz, melynek keretén belül együtt 
mozgott óvodánk apraja-nagyja. 
Ódor Patrícia zumbával mozgatott 
meg kicsiket, nagyokat. Az idei 
nevelési évben, reményeink szerint 
sikerül bővíteni a programot. 

Nagy örömünkre ismét hívhat-
tunk színvonalas műsorokat szolgál-
tató előadókat.

Májusban, a Madarak és fák nap-
ján hagyományteremtő jelleggel 
közös kirándulást szerveztünk a gye-
rekeknek, „Kirándul az óvoda” elne-
vezéssel. Együtt fedezték fel kicsik és 
nagyok Sukoró természeti kincseit. 

A nevelési év végén 22 nagycso-
portos kisgyermektől búcsúztunk. 
A tavalyi évhez hasonlóan idén is kis 
cserje ültetésével emlékeztünk meg 
az óvodás évekről.

A nyári szünet után megújult cso-
portokba fogadhattuk a gyerme-
keket. A tisztasági festést követően 

kolléganőim tették barátságossá, 
már-már otthonossá a csoportszobá-
kat. Hálásak vagyunk azért, amiért 
ötleteinket, javaslatainkat intézmé-
nyünk fenntartója maradéktalanul 
segítette, megvalósította. 

Az idei nevelési évet teljes létszám-
mal működő csoportokkal kezdtük 
meg. Kivétel ez alól a legkisebbek 
csoportja, amely év végére, nagy 
örömünkre, szintén eléri a maximá-
lis létszámot.

A folyamatos pályáztatások ered-
ményeként, nevelőtestületünk újabb 
taggal bővült. Külön öröm szá-
munkra, hogy fiatal gyakornokunk 
sukorói lakos. Egy óvodapedagógu-
sunk az idei évben sikeres minősítő 
eljárásban vett részt, 5 főre emel-
ve ezzel a Pedagógus II. fokozatba 
lépett óvónőink számát. 

Törzsökné Vidovits Tímea
Intézméyvezető
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Gyurkovics Tibor vidám kis versé-
nek kérdésére a válaszom az, hogy a 
2022/23-as tanévet 70 tanuló kezdi 
meg a Felsővárosi Általános Iskola 
Sukorói Tagiskolájának 4 osztályá-
ban. 

Nyolc elhivatott, lelkes pedagógus 
koordinálja a mindennapokat egy 
nem kevésbé lelkes takarító néni 
segítségével.

Iskolánk a  tanévet több újdonság-
gal indítja.

A német nemzetiségi nyelvet és 
népismeretet, néptáncot a 2., 3. és 4. 
osztályosaink tanulják.

A bejövő 20 elsős nem idegenként 
érkezett meg szeptember 1-jén. Peda-
gógusaink gólyatábort szerveztek 
számukra, ahol két napon keresztül 
vidám programokon ismerkedhet-
tek egymással, az iskolával, a taní-
tó nénikkel. Legkisebbjeink az első 

„Iskola, iskola, ki a csoda jár oda…”
héttől kezdve ismerkednek az angol-
lal, mint idegen nyelvvel – játékos 
formában. Különösen nagy lehető-
ség számukra, hogy ének óra kereté-
ben hangszeren játszani – furulyázni 
– is megtanulnak.

A 3. osztályosaink számára új tan-
tárgy és új lehetőség a digitális kul-
túra titkaiba való betekintés.

A negyedikesek a német mellett az 
angol nyelvvel is ismerkednek.

A 2. osztályosok testnevelés óra 
keretében minden héten Kápolnás-
nyéken tanulnak úszni. 

A délutáni idősávban képzőművész 
szakkör, logika, szorobán és társasjá-
ték szakkör, valamint kölyökatlétika 
is várja az érdeklődő gyerekeket. A 
negyedikesek informatika szakkö-
rön kóstolhatnak bele a digitális 
világba, ahol a munkát két „Zümi 
robotméhecske” (blubot) is segíti.

Örökös ökoiskolaként kiemelten 
kezeljük a fenntarthatósággal kap-
csolatos programokat.

Fenntartónk – a Székesfehérvári 
Tankerületi Központ – egy nagy-
teljesítményű projektorral, osztály-
létszámnyi (16) korszerű, legújabb 
generációs laptoppal, és 24 főre szá-
mított (másfél millió forint értékű) 
iskolabútorral támogatja munkán-
kat. Minden pedagógus számára 
biztosítanak laptopot is.

Osztálytermeinkben JBL rendsze-
rű hangszórók segítik a nyelvtanu-
lást, zenehallgatást.

Két teremben korszerű interaktív 
panel, két teremben interaktív tábla 
teszi izgalmasabbá és élményszerűb-
bé az oktatást.

Tantermeink klimatizáltak, így 
különösen komfortosak tanulóink 
mindennapjai. A tanítási időn kívü-
li órákban is igyekszünk barátságos 

helyszíneken, kényelmes körülmé-
nyek között biztosítani a pihenést 
és feltöltődést. Mindkét zsibon-
gónkban törekszünk arra, hogy sok 
könyv és játék álljon rendelkezésre. 
Külön köszönjük a szülők támoga-
tását, akik ülőgarnitúrát, szőnyeget, 
csocsót, könyveket és könyvespolco-
kat, játékokat, párnákat ajánlottak 
fel ezekre a helyekre.

Köszönöm az SZMK lelkes csapa-
tának a mosdók tisztasági festését, 
az ülőgarnitúra szállítását, illetve a 
2. és 4. osztály aktív szülőinek a tan-
teremük kifestését.

Ha egy idegen érkezik iskolánkba, 
mindig csodálkozva mondja, hogy 
ez az iskola egy gyöngyszem.

Igen az. Legfőbb kincseink pedig a 
gyerekek és a pedagógusok.

Kovácsné Darabos Erzsébet
       tagintézmény-vezető

Gyerekszemmel a világ
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Civil szervezetek
Sukorói Hagyományőrző Egyesület

Rohan az idő 2022-
ben is. Ebből követ-
kezően régen volt 
március 15-e, de 
a jelen visszaem-
lékezést ott kell 

kezdjük, ahol az 
előző Hírforrásban 

abbahagytuk. 
Az 1848–49-es forradalom és sza-

badságharc 174. évfordulója alkal-
mából a Sukorói Hagyományőrző 
Egyesület helyi gyermekekkel kar-
öltve, élőzenei kísérettel valósította 
meg méltó ünnepi megemlékezé-
sét. Büszkén tűztük fel a kokárdát, 
azonban nem magunkra voltunk 
büszkék, hanem magyarságunkra, 
hazaszeretetünkre és őseinkre. 

Köszöntőt mondott Varga Edit a 
Sukorói Hagyományőrző Egyesület 

elnöke, ünnepi beszédet tartott dr. 
Schäffer István tősgyökeres suko-
rói, történelem tanár. Megosztotta 
a jelenlévőkkel ünnepi gondolatait 
Kardos Ábel tiszteletes és ünnepi 
áldást mondott Récsei Norbert plé-
bános.

*
2022. március 17-én a velencei sző-

lősgazdák emlékére avattak szobrot 
a Bence-hegyen, a Vörösmarty Pin-
cénél Tessely Zoltán országgyűlési 
képviselő úrral, L. Simon Lászlóval 
a Magyar Nemzeti Múzeum főigaz-
gatójával és Dr. Molnár Krisztiánnal 
a Fejér Megyei Közgyűlés elnökével. 

A szobor teljesen civil kezdemé-
nyezés alapján valósult meg, Krausz 
Györgynek és családjának köszön-
hetően. Saját diófájuk törzséből 
Varga Norbert láncfűrészes fafaragó 
művész alkotta meg a nagyapáról 
mintázott szobrot. 

Az eseményen a velencei Szent 
Benedictus Borlovagrend tagjai is 
jelen voltak, a jó hangulatról pedig 
Egyesületünk dalolással igyekezett 
gondoskodni.

*
Virágvasárnap alkalmával 2022. 

április 10-én hagyományőrző foglal-
kozással váltottuk ki a táncpróbát. 
A lányok hagyományos techniká-
val díszítettek tojásokat, míg az ifjú 
legények locsolóvers tudásukat bőví-
tették.

2022. április 18-án, húsvéthétfő a 
locsolkodás napja volt.

A helyi legények és férfiak 08:00 
órakor indultak a Református temp-
lom előtti térről és körbejárták az 
előre egyeztetett helyi lányos háza-
kat, piros tojás és itóka reményében. 
A fiúk szülők kíséretében kézhez 

kapták a szódás szifonjaikat, mely-
lyel büszkén vonultak az utcákon. 
Spórolni is tudtak a csípős vízzel, 

az utolsó lányra is jutott a ballo-
nokból, pedig egyiket sem kímél-
ték. A lányok is hősként viselték a 
hervadás elleni védő intézkedéseket. 
Senki sem futott el sikoltva, gyöke-
ret eresztett lábakkal álltak az őket 
felkeresők előtt. A Néprajzi Ház 
udvarán vártuk a megfáradt legénye-
ket süteményekkel, ahol napot jóízű 
beszélgetéssel zártuk.

Ezúton is szeretnénk a fogadó csa-
ládoknak megköszönni a közremű-
ködésüket. Ezek után életben marad 
ez a hagyományunk is.

*
A TÁJHÁZSZÖVETSÉG felhí-

vásához csatlakozva a 2022. április 

24-én a Tájházak Napja alkalmából 
szeretettel vártunk minden kedves 
érdeklődőt – gyönyörű Néprajzi 
Házunk udvarára – egy kis hagyo-
mányőrző foglalkozásra, jó hangula-
tú délutáni időtöltésre. 

A sárfalú, nádtetős ház koráról az 
első szoba gerendájába vésett 1863-
as évszám tanúskodik. Az udvar-
ról egy keskeny gádoron keresztül 
léphetünk be a nyitott kéményes 
konyhába, innen az első- és a hátsó 
szobába. Ezekben a helyiségekben a 
ház eredeti, az utolsó tulajdonostól 
ránk maradt berendezését, bútorait, 
tűzhelyeit láthatjuk. Ezeket egészí-
tette ki Sukorón gyűjtött tárgyak-
kal Pesovár Ferenc néprajzkutató, a 
Néprajzi Ház megteremtője, beren-
dezője, Fejér megye ELSŐ NÉP-
RAJZI MÚZEUMÁNAK megál-
modója. 

Az időjárás a nap derekán nem 
volt kegyes Egyesületünkhöz és eső-
vel áztatta a virágos udvart, azonban 
rendíthetetlen és kitartó célközön-
ség táborozott le a fedett szín alatt, 
akik a napsütés megérkezte után is 
Dáviddal és Györgyivel tartottak. 

Köszönet nekik az egész napos 
foglalkozások megtartásáért! A 
Tájházszövetség az esemény után 
gratulált a sikeres lebonyolításért és 
örömét fejezte ki, hogy élő tájház-
ként tudjuk megélni a Sukorói Nép-
rajzi Házat.  

*
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2022. április 30-án rendre felál-

lítottuk a falu májusfáját, Zólyomi 
Lászlónak köszönetünket szeret-
nénk kifejezni a segítségéért. 

*
2022. május 27-én megtartásra 

került az éves rendes közgyűlésünk 
is, ahol elfogadásra került a 2021.évi 
beszámoló, tájékoztatást kaptak a 
tagok az EMET és NEA pályázatok 
szakmai-, és pénzügyi elszámolásá-
ról, a helyi Önkormányzattól kapott 
támogatásról, továbbá Balogh Lász-
ló személyében új taggal bővült a 
létszámunk. 

*
2022. július 30-án az aszályos 

nyári időszak közepén eső miatt 
voltunk kénytelenek elhalasztani a 
Kertmozi rendezvényünket, mely 
minden évben a nyár ékköve és 
nagyon vártuk már a csillagos ég 
alatti meglepetés film vetítését. Az 
esőnek örültünk, a mozit jövőre újra 
megtartjuk.

*
2022. augusztus 3–7. között Suko-

rón tartotta nyári táborát a Vasas 
Művészegyüttes Tánckara. Már a 
tábor létrejöttében is nagy szerepe 
volt a helyi Hagyományőrzőknek, 
szállás keresésben, próba helyszín 
kijelölésében és szabadidős prog-
ram lehetőségekben is segítségükre 
voltunk a fiataloknak. A Piac szín-
padjának használatáért nem kért a 
falu ellenszolgáltatást, hanem kér-
tük Tőlük a Sukorói Táncház soro-
zat folytatását. Remek hangulatú 
estét tölthettek együtt a résztvevők 
a fővárosból érkező táncos fiatalok-
kal. Ezúton is köszönjük a Tánckar 
művészeti vezetőinek Bacsó Lillának 
és Darabos Péternek az együttműkö-
dést és nagyon bízunk benne, hogy 
a jövőben több projekten tudunk 
együtt dolgozni. 

Kérjük kövesség figyelemmel a 
jövőbeli tevékenységeinket és csat-
lakozzanak apró csoportunkhoz. 

Varga Edit
a Sukorói Hagyományőrző

Egyesület elnöke

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

sukoroihagyomany@gmail.com
facebook.com/hagyomanysukoro

Adósz.: 18491500-1-07
Bankszámlaszám:

57800033-10002546

SUKORÓ SPORTBARÁTOK KÖZHASZNÚ 
SPORTEGYESÜLET

KEDVES 
SPORT-

BARÁTOK,
SUKORÓIAK!

Hosszú szünet, 2 év 
kihagyás után visszatértünk a már 
hagyományossá vált programjaink 
megszervezéséhez. Így került sor az 
alábbi kirándulásokra, összejövete-
lekre, sportversenyekre. 

*
2022. március 12., Gyalogos túra   
Barlang-kút
Vártuk már a találkozást sporttár-
sainkkal, nagyon régen láttuk egy-
mást, a járvány miatt a társas össze-
jövetelek elmaradtak. Szép időben, 
jó hangulatban keltünk útra. Első 
állomásunk az Angelika forrás volt, 
itt tartottunk egy kis pihenőt, majd 
tovább indultunk a Bodza völgyön 
keresztül a Barlang-kút felé.    Ahogy 
közelítettünk az úti célhoz egyre több 
fehér színfolttal, hóvirággal találkoz-
tunk.  A Barlang-kútnál letáboroz-
tunk, volt miről hosszan beszélgetni, 
ettünk, ittunk, majd elindultunk 
haza felé. Kellemesen elfáradtunk, 
mire visszaértünk a településre. Szép 
délelőttöt töltöttünk együtt.   

*
Márciusban elveszítettük Szineg 
László sporttársunkat, aki 66. életé-
vében hosszú betegség után elhunyt. 
Emlékét megőrizzük.

*
A petanque szakosztály április köze-
pén indította el a házi bajnokságot a 
Borház udvarán kialakított petanque 
pályákon. 3 pályán 18 fő játszik min-
den héten szerdán áprilistól október 
közepéig.

Áprilisban kezdték meg a tenisze-
sek is Velencén a szabadtéri salakos 
szezont. Péntek és vasárnapi napokon 
itt játszanak a tél beálltáig.   

*
2022. április 30., Asztalitenisz 
bajnokság, tavaszi forduló                                                                                                   
Április végén került megrendezés-
re az asztalitenisz bajnokság tavaszi 
fordulója. A járvány miatt szűkebb 
keretek között, csak felnőtt verseny-
zők részére hirdettük meg a versenyt. 
Két évvel ezelőtt találkozott utoljá-
ra a résztvevők többsége, így  nagy 
örömmel   köszöntötték egymást 
és alig várták a verseny  kezdetét.                                                                                                                                        
Eredmények:

I. helyezett: Németh László
II. helyezett: Horváth Mihály
III. helyezett: Janurik Zoltán
IV. helyezett: Roósz Péter 
Az egyéni versenyek után páros, 

ill, vegyes páros játékra került sor. Jó 

hangulatban telt el a szombat déle-
lőtt.  
Eredmények:

I. helyezett: Horváth Mihály 
  Janurik Zoltán
II. helyezett: Roósz Péter
  Szalai Zalán 
III. helyezett: Monfera Katalin
  Béres Dániel
IV. helyezett: Baranyai Olga
  Tóth Andor                          

*
2022. május 26., Autóbuszos 
kirándulás Tata - Agostyán
Május végére terveztük a tavaszi 
autóbuszos kirándulásunkat, Tatát 
és környékét kerestük fel. Elsőként az 
Agostyáni Arborétumhoz vezetett az 
utunk. Az arborétum, melyet a Gere-
cse gyöngyszemének is neveznek, a 
hegység páratlan szépségű völgyé-
ben, a Bocsájtó-völgyben található. 
A völgy különleges mikroklímával 
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MMOOZZOOGGJJ    VVEELLÜÜNNKK!!

EGYESÜLETÜNK 2022.OKTÓBER 15-ÉN  

( szombat )
                    

KIRÁNDULÁST
SZERVEZ A

SUKORÓI ARBORÉTUMBA
                                                                                    

TALÁLKOZÓ: 10 ÓRAKOR A
SPORTCENTRUM ELŐTT

           
BELÉPŐ 1200.-FT/FŐ
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Tata melletti Fényes karsztforrás- 
csoportjánál kialakított egyedülálló, 
fából épült sétány. Másfél kilométer 
hosszan végig kalauzol a tiszta vizű 
források felett, a láperdő égerfái közt. 
Megismerkedtünk a különleges vízi 
világgal, növényekkel, állatokkal. 
Ámulattal néztük a tavon százával 
elterülő csodálatos tavirózsákat. A 
szigorúan védett természetvédelmi 
terület 2006 óta a világ legértéke-
sebb vízi élőhelyeit védő nemzetközi 
Ramsai Egyezmény helyszínei közé 
tartozik. Ajánljuk mindenkinek, aki 
szépet és különlegeset akar látni.

Kirándulásunk utolsó állomása a 
Tatai Esterházy Kastély volt, amely 
az Öreg tó partján áll. Több éves 
felújítás után teljes régi pompájában 
tavaly májusban nyitotta meg kapuit 
újra a kastély.  Az Esterházy család 
fraknói grófi ágának tatai kastélya a 
béke minden áldásával megajándé-

kozta lakóit. A kényelemmel, a csa-
ládi boldogsággal, a vidéki rezidencia 
kínálta vadászatokkal, a muzsika 
örömeivel. A kastély nem egyszer 
fogadott királyi vendégeket, egy 
alkalommal 1809-ben egy nevezetes 
békeszerződés, a Napóleonnal kötött 
ún. schönbrunni béke aláírásának 
helyszíne is volt, így joggal viseli a 
„béke szigete” nevet. 

Jó volt újra együtt lenni, érdekes, 
szép dolgokat felfedezni és élvezni 
egymás társaságát. 

*

A nyári hónapokban, a nagy meleg 
ellenére a szabadtéri összejövetelek, 
edzések nem maradtak el. A női 
tornát már harmadik éve a nyári 
időszakban a Néprajzi Ház udvarán 
tartjuk, amely minden szempontból 
tökéletes, árnyas és csendes.

Az asztaliteniszesek hétfő estén-
ként tartottak edzéseket június végé-
ig, majd a Kultúrház bezárása miatt 
pihenőre kényszerültek. Igyekszünk 
az Önkormányzat segítségével meg-
felelő helyet találni az átmeneti idő-
szakra.

*
2022. augusztus 20., Falunap
A reggeli szakadó eső ellenére férfi 
tagjaink a sátrakat felállították, bíz-
va abban, hogy az idő jobbra fordul. 
Délutánra csoda történt, száz ágra 
kiütött a nap. A pörköltfőző verseny-
re 2 bográccsal jelentkeztünk, így a 
főzés is elindult már korán, hogy a 
mintavételre készen legyenek a pör-
költek. Finomak voltak az ételek és 
örültünk, hogy szép számmal össze-
jött a társaság. Egész délután ment 
a beszélgetés és a sport is. Többen 
hozták magukkal a petanque készle-

rendelkezik, melyet Esterházy Móric 
fedezett fel. Az ő kezdeményezésére 
indult meg az európai vörösfenyők 
telepítése. Az 1950-es években az 
arborétum fatermesztési kísérleti 
céllal létesült, 300 fajta fát ültettek, 
melyek mára jelentős méreteket értek 
el, impozáns látványt nyújtanak. Az 
Arborétum méltán viseli a „Madár-
dalos Agostyáni Arborétum” jelzőt. 
71 madárfaj költése és 110 madárfaj 
megjelenése vált bizonyossá. Május 
végén gyönyörű színekben pom-
páztak a rododendron bokrok, cso-
daszép arcát mutatta a természet. 
Sokunk számára ismeretlen volt ez 
az arborétum, de egyedi fekvésével, 
mikroklímájával, bájával valóban 
kiérdemli a „Gerecse gyöngyszeme” 
minősítést.

A következő állomásunk a Tatai 
fényes tanösvény volt. Ez hazánk 
legérdekesebb tanösvénye, amely a 
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Civil szervezetek

tüket és mentek a Sportparkban levő 
petanque pályára játszani, ahol késő 
estig gurították a golyókat. Kelle-
mes, jó hangulatú napot töltöttünk 
együtt. 

A focistákat és a játékvezető-
ket sem riasztotta el a zuhogó eső 
attól, hogy reggel 8 órakor mindkét 
pályán elkezdjék a játékot. A meg-
hirdetett versenyre 8 csapat jelent-
kezett a környék településeiről. A 
mérkőzéseket kitartás, lelkesedés 
jellemezte. A kezdeti zord időjárást 
délutánra napsütés váltotta fel, így 
az eső elálltával a szurkolók is egyre 
többen gyülekeztek és lelkesen biz-
tatták a csapatokat, délutánra meg is 
született a végeredmény:

I. helyezett: Kutyaütők csapata
II. helyezett: Sukoró Toldi csapata
III. helyezett: Paralim csapata
Legjobb játékos:
Lelkes Norbert (Soma-Gerivill) 
Legjobb kapus:
Balogh Gábor (Sukoró FC.)
Köszönjük a 3 játékvezetőnek a 

mérkőzések levezetését és Czottner 
Jánosnak a verseny megszervezését. 

*
A település Velence felőli, üdülőfalu 
részen, ahol az utóbbi években meg-
növekedett a kisgyermekes családok 
száma nem volt játszótér. Az igény, 
hogy a település ezen részén is legyen 
játszótér, ahol a szülők és gyermekek 
együtt lehetnek már több lakó részé-

ről felmerült. Így a cél új korszerű 
elemekkel felszerelt játszótér létreho-
zása volt a Borostyán utcában. Egye-
sületünk Alapszabálya rendelkezik a 
„baba és a mama” együttes hasznos 
szabadidő eltöltéséről. Az Önkor-
mányzat kérésére, az Önkormányzat 
részéről Székely Réka közreműkö-
désével a Velencei-tó Térségfejlesztő 
Közhasznú Egyesület kiírására Egye-
sületünk beadta pályázatát. A döntés 
pozitív volt, így július végére már a 
játékok is a helyükre kerültek (4 faj-
ta hinta, kötélpiramis, tűzoltó autó, 
homokozó). Reméljük, hogy a telepü-
lés ezen részén élő gyermekek és szü-
lők szívesen fogják birtokba venni és 
használni az új játszóteret.    

A NEA 2022-es pályázati kiírásán 
150 000 forintot nyert Egyesüle-
tünk, amelyet új egységes sportmezek 
beszerzésére fordítunk. Nagy létszám-
mal rendelkezünk, így beadtuk támo-
gatási igényünket az Önkormányzat 
felé, hogy az Egyesület minden tag-
jának tudjunk új sportmezt csinál-
tatni. A megítélt összeg 200 000 Ft, 
amit már átutalt az Önkormányzat. 
Köszönjük a támogatást.  

*
Őszi terveink között szerepel:

Autóbuszos kirándulás - Farkas-
gyepű (Csurgó-kút) 

Petanque házibajnokság   évadzáró 
összejövetel (eredményhirdetés)

 
Reméljük, hogy közösségi éle-

tünket tovább tudjuk folytatni. 
Várunk mindenkit, aki szeret 
mozogni, kirándulni!

MOZOGJ VELÜNK!                                                     
Halász Kriszta

 elnök

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

email: sukorosport@freemail.hu
www.sukoro.hu

Adósz.: 18502105-1-07
Számlasz.:

10405066-50505649-53551007
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SUKORÓI BORBARÁTOK 
EGYESÜLETE

Egyesületünk két 
év kihagyás után 
– corona vírus 
miatt nem volt 

lehetséges – bor-
versenyünket ismét 

megrendeztük immár 11. 
alkalommal itt Sukorón. A borverse-
nyen kistermelők, kézműves borászok 
vehetnek részt, a maguk által készí-
tett boraikkal. Tizenegy évvel ezelőtt 
Gaál Kálmán, Herczeg Imre és Suko-
ró Önkormányzata kezdeményezte, 
hogy legyen Sukorón borverseny, ahol 
csak a kistermelők szerepelhetnek. A 
borverseny célja elsősorban, a borok 
minőségének javítása és a nagy múltú 
sukorói szőlőtermelés fennmaradása. 
Jövőben is ennek szellemében mun-
kálkodunk és szervezzük meg a bor-
versenyünket.

Az elmúlt évek látványos eredmé-
nyeket hozott. A gazdák egyre jobb 
borokat készítenek, boraikat palackba 
töltik és díszes szép egyéni címkével 
látják el.                                         

Ez évben is neves szakemberek bírál-
tak, Dr. Janky Ferenc úr, a Kertészeti 
Egyetem szőlő- és borászati tanszéké-
nek nyugalmazott tanára vezetésével.

A bírálók bizottság tagjai: Velence-tó 
Körzeti Hegyközség Elnöke Dobos 
Ferenc és Hegybírója Nagy Gábor, 
Lics Balázs borász, Takács Edina 
NÉBIH borászati osztály laborvezető-
je, valamint Szalai László martonvá-
sári borász.

A versenyre április 25-én került sor, 
45 darab 2019–2020 és 2021 évjá-
ratú bor került megmérettetésre. Az 
elmúlt évek időjárása nem kedvezett a 
szőlőtermésnek, ennek ellenére kiváló 
borokat készítettek a gazdák, egyesü-
letünk tagjai. Eredmények a követke-
zők: 1 nagy arany, 11 arany, 19 Ezüst 
és 17 bronz minősítésű bor.
„Sukoró legjobb bora” címet Hor-

váth József Pinot Noire bora nyer-
te el, a zsűri Nagy Arany minősí-
tésével. 

„Sukoró legjobb Othello bora” 
címet Nagy György nyerte el, 
Arany minősítéssel. Ezt a külön-
díjat ismét Gál Kálmán ajánlotta 
fel. 

További eredmények:
I. díjazottak:
 Döme János Cabernet Sauvignon 

bora Arany minősítéssel.
 Parti János Zweigelt bora Arany 

minősítéssel. 
 Oros Endre Cabernet Sauvignon 

bora Arany minősítéssel.
II.  díjazottak:
 Béd Imre Zengő bora Ezüst minő-

sítéssel.
 Devecsai Lajos Zengő bora Ezüst 

minősítéssel.
 Staudt Imre Kékfrankos rozé bora 

Ezüst minősítéssel.
 Stieber József Chardonnay bora 

Ezüst minősítéssel.
 Paksi Gábor Rizlingszilváni bora 

Ezüst minősítéssel.

III. díjazottak:
 Bocs Ferenc Rozé bora Ezüst 

minősítéssel.
 Gál Kálmán Zenit bora Ezüst 

minősítéssel.
 Németh István Vegyes fehér bora 

Ezüst minősítéssel.
 Szücsné Németh Ildikó Cabernet 

frank bora Ezüst minősítéssel. 
 Szücs János Csemege bora Ezüst 

minősítéssel.
A borverseny eredményhirdetésére 

és a díjak átadására május 21-én került 
sor az  IV. Sukorói Bornapok alkalmá-
val. 2016 évi közgyűlésünkön hatá-
roztuk el, hogy hagyományteremtő 
módon minden évben megrendezzük 
a Sukorói Bornapokat. Azt is elhatá-
roztuk, hogy vándordíjat alapítunk, 
melyet a legjobb bort készítője kapja, 
hogy díszítse pincéje falát egy évig. Ez 
alkalommal Horváth József lett a szép 
Bacchus fej boldog tulajdonosa.

A rendezvényre a borház udvarán 
került sor, ahol felállítottuk sátrain-
kat. A fellépő zeneművész barátaink 
tárogatójukkal, ünnepi hangulatot 

teremtettek, mellyel elvarázsoltak 
bennünket. Az üstben nagyon finom 
étel készült, amit Pajor István és fele-
sége Szép Mária készített részünkre.  

Egyesületi kirándulásunkat június 
hónapban Tapolcára, Badacsonyörsre 
a Folly arborétumba és Balaton Szent 
György-hegyre szerveztük meg. 

Egyesületünknek megtisztelő fela-
data, a Sukoró zenei nyár rendezvény 
utolsó alkalmával, a zenei hallgató-
ságot borkóstolóra hívjuk meg. Az 
eseményre augusztus 6-én került sor. 
Köszönet a borászaiknak, akik a bora-
ikat hozták és segítőknek.

A falunapon reggel az eső is mege-
redt, nem haragudtunk rá, de jöhe-
tett volna korábban is, a szőlőnek már 
nagyon kellett. A főzőversenyen az első 
és második díjat hoztuk el. Nagyné 
Marika az elsőt, Gyuszi a másodikat. 
A köszönet mindazoknak, akik szerve-
zésben, előkészületben szorgoskodtak.

Döme János
Elnök

www.sukoroiborbaratok.hu
ukoroiborbaratok@gmail.com

Civil szervezetek

Táblák jelzik a védett természeti értékeket

A Sukorói Gyapjaszsák (ingókő) grá-
nit formáció 1975 óta természetvé-
delmi oltalom alatt állnak. A védett 
természeti terület és a hozzá kapcso-
lódó gyepterületek sziklagyepei szin-
tén kiemelt természetvédelmi érté-
ket képviselnek. Ennek megfelelően 
a terület 2004 óta része az Európai 
Unió ökológiai hálózatának (Natura 
2000 terület). 

A Sukorói Gránitsziklák és Kör-
nyéke Természetvédelmi Egyesület 
a terület hatékony védelme érdeké-
ben a tavasz folyamán egyeztetést 
hívott össze. A találkozón részt vet-
tek a terület tulajdonosai (a terüle-
tek magánszemélyek tulajdonában 
állnak), a Duna-Ipoly Nemzeti Park 

Igazgatóság, valamint Sukoró Község 
Önkormányzat jegyzője mint helyi 
természetvédelmi hatóság. 

Az egyeztetésen elhangzottak sze-
rint a terület természeti értékeit 
veszélyeztető tényezők a következők: 
a gyepeken történő járműközleke-
dés, hulladékelhelyezés, cserjésedés, 
idegenhonos inváziós fajok terjedése 
(bálfányfa, akác). 

Az egyeztetés eredményeképpen 
„védett természeti terület”, valamint 
„Natura 2000 terület” táblák kerül-
tek kihelyezésre a jogszabályi előírá-
soknak megfelelően. 

A gépjárművel történő közlekedés, 
parkolás visszaszorítása érdekében 
a védett terület határára „behajtani 

tilos” tábla is kihelyezésre került. A 
„kivéve engedéllyel” módosító tábla 
továbbra is biztosítja a kerékpáros 
közlekedést az úton. A táblát Sukoró 
Község Önkormányzata készíttet-
te, valamint gondoskodott a táblák 
kihelyezéséről is.

A Sukorói Gránitsziklák és Környé-
ke Természetvédelmi Egyesület meg-

kezdte a terület idegenhonos inváziós 
fajainak visszaszorítását.

A terület tulajdonosai a fenti ter-
mészetvédelmi intézkedések megva-
lósításával kapcsolatban kifejezték 
hozzájárulásukat és támogatásukat. 
Találkozik a tulajdonosi igényekkel 
továbbá az a szabályozás is, mely sze-
rint a védett értékek védelme érdeké-
ben a természetvédelmi oltalom alatt 
álló területekre tilos behajtani gép-
kocsival, quaddal, motorkerékpárral, 
valamint kutya csak pórázon sétáltat-
ható. 

Óvjuk, védjük közösen természeti 
értékeinket!

Botlik Dávid
elnök

Sukorói Gránitsziklák és Környéke 
Természetvédelmi Egyesület

sukoroigranitsziklak@gmail.com
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Közérdekű információk

Babahírek
Benkő Nándor
2022. 05. 01.

Tóth Zenna Flóra
2022. 06. 04.

Tóth Baum Bercel
2022. 06. 24.

Rácz Anna Ilona
2022. 06. 30.

Märzluft Maxim
Hermann

2022. 07. 22.

Deák Lili
2022. 07. 28.

Lokár Emília Sára
2022. 08. 08.

Halász Botond
2022. 08. 17.
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Kultúra - közélet
KÖNYVTÁRKÖZI KÖLCSÖNZÉS

A sukorói könyvtár állományából hiányzó – az olvasó 
önképzését és szakmai munkáját segítő – műveket az olvasó 
kérésére az Országos Dokumentum-ellátási Rendszeren 
keresztül, könyvtárközi kölcsönzés útján biztosítjuk. A 
könyvek visszaküldésének költségét a szolgáltatást igénybe 
vevő olvasónak kell fizetni a mindenkori postai díjszabás 
szerint, ezt a költséget Sukoró Község Önkormányzata eddig 
átvállalta.

A könyvtárközi szolgáltatást igénybe veheti a könyvtár 
bármely beiratkozott olvasója.

2022. október 15-től havi 2 db könyv kölcsönzése ingyenes.
A könyvtárközi kölcsönzés díja a havi harmadik könyvtől:

500,- Ft/dokumentum.

A kölcsönzési időt minden esetben a küldő könyvtár 
határozza meg (átlagosan 2-3 hét).

Érdeklődni a könyvtár elérhetőségein lehet.

Sukoró Község Önkormányzata

GYERMEKEKNEK:

Kálmán Jenő - Tankó Béla:
Sicc Meseországban 

Mindnyájunk ked-
ves kismacská-
ja, Sicc ezúttal 
M e s e o r s z á g b a 
repíti olvasó-
it, ahol nem kis 
kalamajkát okoz-
va látogatja meg 

a birodalom néhány lakóját. Rög-
tön sikeres földet érését követően 
összetűzésbe kerül a rőzsét cipelő 
öreg főboszorkánnyal, ahonnan 
Meseország híres csősze, Kancsal 
Flóris kíséri a hétfejű sárkánnyal 
őrzött börtönbe. Táltos Miska, a 
tűzokádó ló, azonban Sicc nagy 
szerencséjére egy kis kockacuko-
rért cserébe segít neki megszökni, 
és elrepíti messzire. A színes raj-
zokkal gazdagon illusztrált verses 
mese még számtalan érdekességgel 
szolgál a kíváncsi kismacska rövid 
utazásáról és bravúros megmenekü-
léséről a mesebirodalomból.

Plâckovskij, Mihail: A nyúl, aki 
senkitől sem félt  
Mind a mai napig rendkívül nép-
szerűek Mihail Pljackovszkij rövid 
történetei, melyeknek köszönhe-

tően sokszínű, 
gazdag mesevi-
lág tárul föl a 
gyerekek előtt. 
Magyarul először 
1983-ban jelent 
meg Réz András 

fordításában A sün, 
akit meg lehetett simogatni című 
mesegyűjteménye, amely közel fél-
száz történetet tartalmazott, s azóta 
többször is kiadták. A kiadó ezút-
tal két külön kötetben adja ki újra 
a házi vagy vadállatok mindennapi 
kalandjait. Megelevenedik Hápisá-
pi, a piszkos kiskacsa, Csíkoska, a 
repülni vágyó tigris, Bogárka, aki 
meg szeretne nőni, Konnektor, a 
kismalac, Brek-Hopp, a zöld béka, 
Zimezüm, a méhecske, Csahos, az 
éneklő kutya, Banán, a csimpánz, 
az Esti Dzsungel című lap munka-
társa, Trikó, a zebra, Balegyenes, 
a lobbanékony természetű orosz-
lán, Ejnye, a papagáj, s természe-
tesen Torzsarágó, a bátor nyuszi. 
A mulatságos és tanulságos mesék 
hőseit Vlagyimir Szutyejev illuszt-
rációi ábrázolják.

Breitenöder, Julia: 3-5-8 perces 
mesék a dzsungelből 

Esti – vagy bár-
milyen más nap-
szakra időzített 
– meseolvasáshoz 
ideális lehet ez a 
szép képeskönyv, 
amely hosszuk 
szerint csopor-

tosítva 3, 5 és 8 perces történeteket 
tartalmaz. Ezek közös vonása ez 
alkalommal az, hogy mindegyik a 
dzsungelben játszódik, szereplői az 
emberek mellett a dzsungel lakói. 
Így a gyerekek csupa egzotikus 
lényről hallgathatnak meg meséket, 
majmok, madarak, hüllők, békák, 
lepkék, bogarak, pókok, csodás 
ragadozók lépnek színre, de mindig 
úgy, hogy a kerettörténetet egy-
egy emberszereplős sztori adja, 
amelyek visszatérő témája a 
természetvédelem, az állatok és 
növények ismerete, szeretete és 
tisztelete. A kedves és tanulságos 
történeteket ízléses színes rajzok 
kísérik a kiadványban, amelynek a 
helye gyermekkönyvtárak polcain 
van.

FELNŐTTEKNEK:

Atkins, Dani: Amikor kiolvad
a szív

A csalódottságtól 
való félelem könnyen 
elmagányosíthatja az 
embert: nincs ezzel 
másként a jelen 
regény hősnője, 
Sophie Winters 
sem. Egyedül 

él apró lakásában macskájával, 
Freddel; magát és kis kedvencét 
fordítói munkájából tartja fenn, 
ami még inkább elszigeteli az 
amúgy is távolságtartó nőt az 
emberektől. Ám nem maradhat 
minden változatlan, Dani Atkins a 
regény elején felkavarja az állóvizet, 
ugyanis Sophie lakása alatt tűz 
üt ki, menekülnie kell. Jellemző a 
nőre, hogy először macskáját menti 
ki az ablakon keresztül, azonban 
ezzel időt veszít, és úgy tűnik, 
számára már nincs kiút. Azonban 
ekkor lép a színre Ben, a klasszikus 
megmentői szerepben tetszelgő 
lovag, aki nemcsak kimenti Sophiet 
a tűzből, de felajánlja a szorult 
helyzetbe került nőnek, hogy lakjon 
csak nála, sőt még a macskát is segít 
megkeresni. A zsáner rajongóinak 
nem, viszont lehet, hogy 
némelyeknek problémát fog okozni 

Ben karakterének tökéletessége. 
A férfi egyszerűen hibátlan: 
empatikus, kedves és segítőkész, 
válsághelyzetben határozott és 
céltudatos, de ne gondoljuk, hogy 
Sophie olyan törékeny lenne, a 
segítséget is csak azért fogadja el, 
mert szó szerint mindene odalett 
egy éjszaka alatt. A férfi kedvessége 
viszont nem marad hatástalan, és 
bár az évtizedek óta befelé forduló 
Sophie szíve csak lassan enged ki, 
a regény szépen végigvezeti azt a 
pszichológiai és érzelmi folyamatot, 
melynek végén a két fél szerelme 
elől végre minden akadály elhárul. 
Közben megismerjük a nő múltját 
is, kiderül, hogy milyen tragédiák 
tették olyanná, amilyenként a könyv 
elején megismertük. Aki egy ízig-
vérig romantikus szerelemi kalandot 
szeretne olvasni, azoknak Dani 
Atkins könyve tökéletes választásnak 
ígérkezik.

Huckelbridge, Dane: Vízkastély 
A klasszikus hajótö-
rött sztori 21. századi 
újragondolása Dane 
Huckelbridge debü-
táló regénye. Két 
egymástól nagyon 
különböző ember 
véletlen találkozásá-

ról van szó – egy lakatlan szi-

ÚJ KÖNYVEK A KÖNYVTÁRBAN!



Legfrissebb hírekről tájékozódhat a  www.sukoro.hu  Sukoró Község Önkormányzat honlapjánLegfrissebb hírekről tájékozódhat a  www.sukoro.hu  Sukoró Község Önkormányzat honlapján 15

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

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 

személy. A fenti elérhetőségek 
sikertelensége esetén az IJSZ zöldszáma 

hívható:

06/80-620-055

geten. Sophie Ducal sikeres építész, 
huszonkilenc éves, Párizs tizedik 
kerületében lakik, és férjével együtt 
vezeti az építészirodáját. Étienne-nel 
Francia-Polinéziába mennek nászút-
ra. Sophie izgatottan készül egy 
fakultatív útra: egy szigetre, ahol 
kedvenc énekesének, Jacques Brelnek 
az egykori háza is áll. Egy kis Cess-
na géppel tartanak a szigetre, néhány 
másik turistával együtt. Köztük van 
Barry Bleecker, a harmincnégy esz-
tendős volt bankár, aki feladta pénz-
ügyi karrierjét, hogy képzőművészet-
tel foglalkozzon. Nagy példaképe, 
Paul Gauguin hatására, inspirációt 
keresve utazik Francia-Polinéziába. 
A kis repülőgép azonban hatalmas 
viharba keveredik a Déli-Csen-
des-óceán fölött, és lezuhan egy 
aprócska korallzátony közelében. A 
tragédiát csak ketten élik túl: Sophie 
és Barry, akik egymástól függetlenül 
kikecmeregnek a partra. De vajon mi 
vár rájuk szigeten, mely alig nagyobb 
területű, mint egy háztömb? Sikerül 
vízhez és élelemhez jutniuk? Mihez 
kezdjenek ketten, több ezer mérföld-
nyire a legközelebbi lakott sziget-
től? Lehet esélyük a hazatérésre? És 
hogyan képesek túllendülni a köztük 
lévő nézeteltéréseken?  

Musso, Guillaume: Ott leszel? 
A francia író ismét 
megjelenő roman-
tikus regényé-
nek főhőse Elliott 
Cooper, amerikai 
sebész, aki harminc 
éve nem tudja elfe-
lejteni élete szerel-

mét, a tragikus balesetben meghalt 
Ilenát. Elliot azóta önmagát vádolja a 
történtek miatt, ám egy alkalommal, 

amikor a Vöröskereszt önkénteseként 
Kambodzsában dolgozik, különös 
dolog történik vele: egy idős úr hálá-
ból egy pirulákkal teli fiolát ad át 
Elliotnak azzal az ígérettel, hogyha 
sorra beszedi őket, újra láthatja éle-
te szerelmét. Elliott élete új értelmet 
nyer: visszatérhet a múltba, és nem-
csak Ilenát láthatja újra, de saját, egy-
kori, fiatal, forrófejű énjével is talál-
kozhat. A történetből megtudhatjuk, 
hogy vajon jóvá teheti-e Elliott a 
múltban elkövetett hibákat, és meg-
változtathatja-e sorsa alakulását.... A 
francia szerző kötete a romantikus 
kikapcsolódást kedvelő olvasók szá-
mára ajánlható. 

Szél Dávid: Tabuk és dilemmák a 
gyereknevelésben 

A nagy sikerű Apa-
para című kötet 
gyakorló pszicholó-
gus szerzője ezúttal 
megosztó témákról, 
kőbe vésett hie-
delmekről, féltve 
őrzött titkokról és 

tudattalan tabukról ír. A gyerek 
születésétől a kiskamaszkor kezdetéig 
az életkori sajátosságokhoz kapcsoló-
dó dilemmák mellett olyan kényes, 
ám megkerülhetetlen témákkal is 
foglalkozik, mint a halál, a pénz, a 
klímakatasztrófa vagy a társadalmi 
egyenlőtlenségek. A friss kutatási 
eredményekkel és szemléletes példák-
kal illusztrált szülőnevelési könyvből 
fogódzót kaphatunk izzasztó helyze-
tekhez és kényelmetlen kérdésekhez. 
A szellemes, tabudöntögető és hiány-
pótló kötet arra is rámutat, hogy 
olykor azt is mondhatjuk: fogalmam 
sincs. Ettől nem leszünk kevésbé hite-
les, tudatos szülők.



Legfrissebb hírekről tájékozódhat a  www.sukoro.hu  Sukoró Község Önkormányzat honlapján16

Kultúra - közélet

SUKORÓI LEGENDÁK 4.
A legendák bennünk élnek - mondta 
valamikor egy nagy ember, egy másik 
pedig azt, hogy “velünk élnek”. Való-
színű, mindkettő igaz, hiszen a legen-
dák 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.

Immár hagyomány katolikus 
közösségünkben, hogy az előző 
évben megkeresztelt kisgyermekek 
tiszteletére fát ültetünk a temp-
lomkertben. Idén augusztus 28-án 
került sor szép hagyományunk 
ápolására, ezúton is köszönjük a 
fák adományozójának és minden 
jelenlévőnek, köztük településünk 
polgármester asszonyának is, hogy 
bekapcsolódtak a szertartásba. 
Közösségünk családi napját gyer-
mekeknek szóló programokkal 
folytattuk. A Térszínház művészei-
nek Magyarföldi szenteket bemuta-
tó előadása mellett a kápolnásnyéki 
Mesterműhely agyagozó foglalko-
zásán és több más kézműves prog-
ramon vehettek részt kisebbek 
és nagyobbak. Ebben az évben a 
Sukorói Könyvtár és Borház udva-
rán rendeztük meg az eseményt, 
mert a katolikus közösségi ház épü-
lete jelenleg felújítás alatt áll. A tető 

cseréje már megtörtént, jelenleg a 
belső munkálatok folynak. Hama-
rosan egy biztonságosabb, és remé-
nyeink szerint melegebb közösségi 
ház ad majd menedéket bővülő 
közösségünk programjainak lebo-
nyolításához.

A korábban ministránsként szol-
gáló gyerekek megnőttek, egyetem-
re, főiskolára járnak, és plébániánk 
életében volt egy rövid időszak, ami-
kor a szentmisék ministránsok nél-
kül zajlottak. Nagy örömmel adjuk 
hírül, hogy tavasz óta újra minden 
misén számos kis ministráns áll az 
oltár körül, előfordul, hogy nincs is 
elég fehér ruha a számukra! Közü-
lük sokan igen picikék még, de nagy 
igyekezettel és figyelemmel vesznek 
részt a miséken.

Ministránsaink segítségével tud-
tuk szépen és méltón ünnepelni a 
húsvétot. A szent három nap miséit 
Lukovits Milán ferences atya mond-

Élő közösségünk

mielőbbi békéhez. Az aktuális idő-
pontokat a templom hirdetőtáblá-
ján, a szentmisén és a plébánia face-
book oldalán is hirdetjük. 

Minden hónap harmadik vasár-
napján a mise után, aki teheti, nem 
siet haza, megállunk beszélgetni, 
amelyhez teát, süteményt mindig 
más egyházközségi tag hoz. Nagy 
szeretettel várunk minden kedves 
hívőt és érdeklődőt közösségünkben.

Szerzők a sukorói
római katolikus közösségből:

dr. Cserny Helga
Kardeván Dóra
és Pinczés Gréta

ta, akire nagy hálával gondolunk, 
hisz nem először érkezett kis plébáni-
ánkra szolgálatot tenni. Hosszú évek 
után a nagypénteki szertartás kere-
tében énekelt passió is elhangzott, 
a szereplők Ulicza Henriette kántor 
segítségével készültek fel. Nagypén-
teken a velencei Kavics közösség 
Sukorón szervezte meg idén is a csa-
ládok keresztútját, amelyhez öröm-
mel csatlakozott a sukorói plébánia 
családos közössége is.

Az ukrajnai háború kitörése óta 
közösségünk rendszeres imaalkal-
makat tart a templomban, hogy 
imáink erejével hozzájáruljunk a 

Rigó Jancsi: Édes élet

Ragyogóan fényes augusztusi dél-
után sukorói kertünkben olvasgat-
tam Szindbád valamelyik könyvét. 
Az irodalmi élményhez, az általam 
sukorói fröccsnek nevezett italt kor-
tyolgattam, amely egy deci száraz 
fehér borból, egy deci száraz fehér 
pezsgőből és egy deci nyéki szódából 
áll – a kényesebbek még egy szem 
jeget és tettetnek a italra kishajónak. 
(Az 1. számú legenda utórezgéséből 
tudjuk, hogy Krúdy abbahagyta a 
róla elnevezett fröccs ivását – suko-
rói látogatása után már csak suko-
rói fröccsöt ivott. Tibor fogadós 

jónéhány tucat pezsgőt raktározott 
– több gazda nekiállt pezsgő gyártá-
sának.)

Egyszercsak messziről a nadapi 
út mellől cigányzenét sodort felém 
a szél. Nem értettem a szövegét, de 
a zene olyan megragadó volt, hogy 
boldogan adtam át magamat a nóták 
hangulatának. Gyorsan kiderült, 
hogy azokat – több mint 100 éve – 
Rigó Jancsi szerezte, és, amelyek egy 
csodálatos élő kultúra és egy nagy 
szerelem emlékei. 

Nem tudjuk, hol született ponto-
san Rigó Jancsi, de az biztos, hogy 
életrajzai többsége Sukorót és/vagy 
Pákozdot említi. Innen kerül az akkor 
már nagyvárosnak tekinthető Nagy-
kanizsára, ahonnan Simplicius néven 
híressé vált Barcza prímás csalta 
magához 15 éves korában. Ahogy az 
lenni szokott, a prímás lánya, Mariska 
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beleszeret Jancsiba - komoly küzdel-
mek után 1882-ben a fiatalok össze-
házasodnak. A két prímás nem jött ki 
jól egymással, így Jancsi saját bandájá-
val 1885-ben Párizsba költözött.

Az előkelő Payard étteremben ját-
szottak, Caraman-Chimay belga 
herceg és jóval fiatalabb felesége, 
Clara Ward törzshelyén. (Mások sze-
rint az Alhambra mulatóban) A her-
cegné egy amerikai multimilliomos 
lánya volt, két apró gyerek anyja. A 
pletykák szerint ő volt a kezdemé-
nyező: a mellékhelyiségben sebtében 
írt, találkára hívó levélkét hagyott 
a magyar cigányprímás számára a 
főpincérnél, aki a gazdag borrava-
ló fejében át is adta a címzettnek. 
Másnap már szenvedélyes pásztoró-

ra színhelye volt a Hotel Terminus 
egyik szobája. 

Clara úgy döntött, megszökik a 
prímással. Bebarangolták Európát, 
úgy költötték a pénzt, ahogy csak 
kedvük tartotta: Clara egy 6 ezer 
forintos Maggini hegedűt vett Jan-
csinak. (Mai ára 2 millió dollár) Már 
csak egy hiányzik a boldogságból: a 
házasság. Mariska azonban nem haj-
landó válni. 1898-ban a magyar bíró-
ság azonban szétválasztotta a házas-
párt, a herceg és Clara már egy éve 
elváltak. Jancsi és Clara végre össze-
házasodhatnak, de amikor elmúlik 
a szerelem Clara lassan rájön, hogy 
a köztük meglévő társadalmi-kultu-
rális különbségek nem szüntethetők 
meg. Ráadásul unatkozik Jancsi mel-

HIDALGÓ 
Rejtvényábránkban a kék mezők a folyót, a szavakat összekötő 
négyzetrácsok pedig a hidakat jelképezik. Írjon olyan rago-
zatlan szavakat a hidakra, amelyek a bal és a jobb parton álló 
szótöredékekkel összeolvasva egy-egy értelmes szót hoznak 
létre! (Pl. ha a két parton a VÁ és az OL betűcsoportok állnak, 
akkor a hídra a SÁR szót kell írni: vá-sár-ol.)
Helyes megoldás esetén a híd zöld mezőibe kerülő betűkből 
egy híres ember nevét olvashatja össze.

ANAGRAMMA
A sukorói haditanács melyik négy 
résztvevőjének neve állítható össze 
az alábbi sorok betűiből?

FALEVELEK
Melyik falevél nem illik a többi közé, és miért?

lett, akit hiába tanítgat írni-olvasni 
idegen nyelvekre. 

Clarát kitagadja a rokonsága, tőlük 
nem várhat segítséget. Mivel a telt for-
mákat kedvelő kor ízlése szerint szép 
volt, botrányos házassága révén híres 
is, Párizsban felcsapott fotómodellnek: 
testszínű, akkoriban merészen feszes 
trikóban domborított a Folies Bergère 
színpadán. A házaspár között állandó-
sulnak a veszekedések Jancsi nőügyei, 
italozása és kártyaadósságai miatt. 
Tíz év múlva elválnak. Clara felesé-
gül ment egy olasz varietéművészhez, 
de nemsokára megözvegyül. Végül 
Nápolyban köt ki, a Vezúvra vezető 
drótkötélpálya főnökének oldalán. 
1916-ban, 43 évesen halt meg. Rigó 
Jancsiról Mariska sokáig nem mondott 

le, végül 1910-ben sikerült elérnie, 
hogy eljöjjön Nagykanizsára. Mind-
össze két napig maradt, aztán eltűnt. 
1927-ben, 69 évesen nagy nyomorban 
halt meg Amerikában. Más források 
szerint Fejér megyében hal meg sze-
gényen, elhagyatottan és magányosan.

Jusson eszedbe mindez olvasó, ha 
sok pénzed van, ha nincs, ha szeretsz, 
ha szeretnek, s ha bús cigánynótától 
megremeg a szíved. És jusson eszed-
be Jancsi rendelése a Nemzeti Szállo-
da cukrászától: „Kivül barna legyen, 
mint a bőröm, belül édes és forró 
„Rigó Jancsi” süti olyan jól sikerült. 
hogy még ma is a kedvencek egyike.

Lejegyezte: Venczel Sándor 
forrás: vasarnap.com/archivum/

ciganyszerelem

DIÓK: Hány szem dió illik a kérdőjel helyére?

SUDOKU
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Közérdekű információk
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Közérdekű információk

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)!

KOZMETIKA

Jankovics Dóra, kozmetikus
telefon: 06 30/536 89 84
Nyitvatartás: bejelentkezés alapján



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.
Nyitva tartás
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


