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2. évfolyam, 1. szám

búcsúztató is. Számos városban ekkor
rendezik meg a híres karneválokat (riói
karnevál, velencei karnevál), Magyarországon pedig a farsang legnevezetesebb
eseményét, a mohácsi busójárást.

Kedves Sukoró Polgárok!
Az Új esztendőbe első alkalommal üdvözlöm Önöket. Az előttünk álló időszak számos eseményben bővelkedik.
Még alig ért véget a Szent Karácsony
ünnepe, a Farsang már itt kopogtat az
ablakunkon. Még csak néhány hete,
hogy leszedtük a karácsonyfadíszeket,
koccintottuk a pezsgős poharakkal,
beléptünk az újesztendőbe. A farsang
a vízkereszttől (január 6.) hamvazószerdáig, a nagyböjt kezdetéig tartó időszak
elnevezése, amelyet hagyományosan
a vidám lakomák, bálok, mulatságok,
népünnepélyek jellemeznek. A farsang
jellegzetessége, hogy a keresztény liturgikus naptárban nem kötődik hozzá jelentős vallási ünnep, alapvetően a
gazdag néphagyományokra épül mint
például, a torkos csütörtök. A farsang
csúcspontja a karnevál, hagyományos
magyar nevén „a farsang farka”. Ez
a farsangvasárnaptól húshagyó keddig tartó utolsó három nap, ami nagy
mulatságok közepette, valójában tél-

A hetek peregnek tovább, a természet
a hótakaró alatt éledezni kezd. Az elültetett magok élettől duzzadóan várják,
hogy újjászülethessenek. Megjelennek
az első hóvirágok, amelyek fehérsége
figyelmezteti lelkünket, hogy közeleg
a Húsvét. Kötelességünk megtisztítani
testünket és lelkünket. A húsvét napjainkban a keresztények egyik legfontosabb ünnepe. A Biblia szerint Jézus
– pénteki keresztre feszítése után – a
harmadik napon, vasárnap feltámadt.
Kereszthalálával nem szabadította meg
a világot a szenvedéstől, de megváltotta
minden ember bűnét, feltámadásával
pedig győzelmet aratott a halál felett.
A valláson kívül is a tavaszvárás, a tavasz eljövetelének ünnepe is, amelyet
március vagy április hónapban (a Hold
állásának megfelelően) tartanak. A húsvét egybeesik a tavaszi napéjegyenlőség
idején tartott termékenységi ünnepekkel is, amelynek elemei a feltámadás, az
újjászületés. Az idei évben, április 20án Ünnepeljük a Húsvétot.
A tradicionális ünnepek mellett, egyik
legfontosabb nemzeti ünnepünk március 15-e is a tavasz kezdetére esik.

MEGHÍVÓ
SUKORÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
Képviselő-testülete szeretettel meghívja és várja Sukoró lakosságát az

1848. MÁRCIUS 15-e emlékére tartandó ünnepségre
2014. március 15-én (szombat) 9.00 óra
Sukoró Főtér – Református templom előtt

Ünnepi műsor:

Megemlékező beszédet mond: Mészárosné Hegyi Gyöngyi Éva polgármester
Óvodásaink műsora
Iskolásaink műsora
Kardos Ábel tiszteletes úr ünnepi méltatása
Kiss Csaba plébános úr ünnepi áldása
Az emléktábla és a kopjafa koszorúzására az Önkormányzatunk
Képviselő-testületével és az Egyesületek részvételével kerül sor.

Tavalyi évben az időjárás téli megemlékezéshez teremtett díszletet. Bízom
benne, hogy az idő idén kegyesebb lesz
nemzetünkhöz, és a szabadtéren megrendezésre kerülő állami és helyi ünnepségekhez.
Legújabb kori történelmünk során
mindig kiemelkedő jelentőséggel bírt
1848 március 15 megünneplése. Fontos volt, mert a magyar szívekben
mindig magában hordozott egy sajátos szimbolikus jelentéstartalmat, a
szabadság, a fejlődés, a modernizáció
és a nemzeti tudat érzését. Az ezen
dátum által jelképezett korszaknak
köszönhetjük gyönyörű himnuszunk
keletkezését, zászlónk piros-fehér-zöld
színeinek hivatalossá válását, illetve azt,
hogy országunk fővárosa Pozsony helyett Budapest, hivatalos nyelve pedig a
latin helyett a magyar lett. Büszkének
kell lennünk tehát erre a napra. Úgy
gondolom ma, amikor nemzetünk újra
a fejlődés útját keresi, egy válságokkal,
viszontagságokkal teli korban, ennek
a napnak az emléke nagyon fontos tanulságokkal töltheti fel ünneplésünket.
Ezek a tanulságok pedig az összefogás,
a kitartás és a tenni akarás hegyeket
megmozgató erejének és egymásnak a
megbecsülése. De mi is történt pontosan ezen a jeles napon? 1848 március
15 a történelem magasságából szemlélve csupán egy egyszerű tavaszi nap volt.
Ám iskolai tanulmányainkból tudjuk,
hogy ezen a napon Pesten forradalom
zajlott. Tudjuk, hogy Petőfi Sándor és
fiatal társai – akiket márciusi ifjak néven emlegetett az utókor – a Pilvax kávéházból elindulva a Landerer nyomdához vonultak, kinyomtatták 12 pontba
foglalt követeléseiket, és kiszabadították a jobbágyok sorsát szívén viselő
Táncsics Mihályt.
Ezen események mindannyiunk iskolai
emlékeiben szerepelnek, ám tudnunk
kell azt is, hogy 1848 március 15 igazi jelentőségét nem a pesti eseménysor
adja meg, hanem a várostól 180 km –re
lévő pozsonyi országgyűlés tevékenysége, de méginkább a március 15 –ét
megelőző majd két évtizedes időszaknak, a reformkornak kiharcolt eredményei. Nem lehet és nem is szabad, március 15 –ét elválasztani az ezen napot
megelőző 18 esztendő küzdelmeitől.
Maga Kossuth Lajos is ezt fejezte ki,
amikor híres idézetében a következőket
mondta március 15 –ről:

„…Letétetett a szabadság talpköve, a
felelős független magyar minisztérium
alakítása által feltétetett az alkotmány
boltozatának záróköve.”
Emlékezzünk együtt 1848-as Forradalom és Szabadságharc Hőseire,
tisztelettel várom 2014. március 15én 9:00 órakor községünk főterén
tartandó megemlékezésre és koszorúzásra. Bízom benne, hogy egyre
többen, és többen állunk felemelt
fejjel, büszkén Nemzeti Himnuszunk
elhangzása alatt.
Az ünnepek mellett nem halványodhatnak el a dolgos hétköznapjaink sem.
A tavasz beköszöntével egyre több a
kerti munkálat. Szorgalmas időszaka ez
az évnek, a kert rendezése, a madarak
csicsergése, az első napsugarak hívnak
minket a természetbe. Ez a nagy rendrakás időszaka, a kertben és környezetünkben. Lombgereblyézés, égetés,
lomtalanítás. Mind-mind fontos részletei a gyönyörű faluképnek. Tiszta udvar
rendes ház, tartja a mondás. Ennek a
megteremtéséhez nyújt segítséget Önkormányzatunk a hivatalos időpontok
előre jelzésével, amelyet lapunk 2. oldalán megtalálhat.
Rengeteg erőt, jó egészséget kívánok
mindennapjaikhoz, és szeretettel várom
Önöket tavaszi programjainkra.
Zelk Zoltán szavaival köszöntsük a tavaszt:
Zelk Zoltán: Hóvirágok, ibolyák
„Jó reggelt, Nap, ég,
hegyek,aludtunk egy éven át..
„Így köszönnek a kibújó
hóvirágok, ibolyák.
„Jó reggelt, szél, fellegek,
jó reggelt, te szép világ!”
Bólogat a kék ibolya,
nevetgél a hóvirág.
„Jó reggelt, fa, kis bogár,
mikor hajt rügyet az ág?
Mikor lesz az ágon levél,
levelek közt száz virág?”
„Jó reggelt, virágszedők,
Örül, aki minket lát...”
Jő a tavasz, hirdetik a
Hóvirágok, ibolyák.
Mészárosné Hegyi Gyöngyi Éva
polgármester

Portré

Megalakult a Sukorói Települési Értéktár Bizottság
Sukoró Község Önkormányzata Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló
2012. évi XXX. törvény és a magyar
nemzeti értékek és a hungarikumok
gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.)
Kormányrendelet vonatkozó rendelkezései alapján a 2013. december 15-én
megtartott ülésén 83/2013. (XII. 15)
számú határozattal létrehozta a Sukorói
Települési Értéktárat, valamint a Sukorói Települési Értéktár Bizottságot.
A képviselő-testületi ülésen egyhangú
szavazás mellett elfogadták az újonnan
alakult bizottság szervezeti és működési szabályzatát és tagjainak az alábbi
személyeket választották meg: Halász
Kriszta, Tarnócziné Horváth Judit,
Nemcsek Mihályné Aranka, Székely
Enikő Réka, Mészáros Csaba László,
Németh István, Döme János.
A megalakult értéktár bizottság várja a
lakosok javaslatait!
A magyar nemzeti értékekről és a hungaricumokról jogszabály rendelkezik.
A törvény elfogadásával párhuzamosan országos, megyei és helyi szinten is
szerveződik az a feltáró munka, amely
a magyar értékek gyűjtését, megőrzését

szolgálja. Nemcsak a magyar nemzeti értékeket, hanem a helyi, települési
különlegességeket is meg kell őrizni az
utókor számára.
A bizottság számára fontos, hogy Sukoró lakóinak lehetőséget nyújtson abban,
hogy javaslataikat, ötleteiket a bizottság
elé terjeszthessék. Ezzel is segítve, hogy
valóban településünkre jellemző értéktár valósuljon meg. A testület minden
ötletet, véleményt, elképzelést örömmel vár és köszönettel fogadja a lakosság együttműködését.

A javaslatot email, postai úton vagy
személyesen is be lehet nyújtani a Sukoró Község Önkormányzatán (8096
Sukoró, Óvoda u. 2/A.).
A nyomtatvány megtalálható az újságban, valamint letölthető a www. sukoro.hu honlapon.
A Sukorói Települési Értéktár Bizottság
a beérkezett javaslatot megvizsgálja és
dönt a Helyi Értéktárba történő felvé-

"[nemzeti érték megnevezése]"
[települési/tájegységi/megyei/külhoni magyarság] értéktárba történő felvételéhez
Készítette:
........................................................................................................................................... (név)
....................................................................................................................................... (aláírás)
..................................................................................................................... (település, dátum)
(P. H.)
I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI
1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve:
2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai:
Név:
Levelezési cím:
Telefonszám:
E-mail cím:
II. A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI
1. A nemzeti érték megnevezése:
2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása
□ agrár- és élelmiszergazdaság
□ egészség és életmód
□ épített
környezet
□ kulturális örökség

□ sport

□ természeti környezet
□ turizmus
3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye:
4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik
□ települési
□ tájegységi
□ megyei
□ külhoni
magyarság
5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása
6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett
7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia,
honlapok, multimédiás források)
8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe:
III. MELLÉKLETEK
1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális-dokumentációja
2. A Htv. 1. § (1) bekezdés j) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok,
támogató és ajánló levelek
3. A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozó
hozzájáruló nyilatkozat.
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A bizottság célja, nem csak a szoros értelemben vett kulturális örökség részét
képező javak leltárba vétele és bemutatása, hanem fontosnak tartjuk a környezetünk elválaszthatatlan zenei, sportolói, építészeti, horgászati, szőlészeti
hagyományok bemutatását is.
Ez a kiállítás Sukoró értékeit bemutató
sorozat első állomása, amelyet a tervek
szerint több is követ, hisz településünk
igen gazdag természeti és történelmi
hagyományokat, épített örökséget,
népművészet illetően is.

A Sukoró közigazgatási területén fellelhető, illetve az itt létrehozott helyi
érték felvételét a települési értéktárba
bárki írásban kezdeményezheti a javaslattételi lap kitöltésével és visszaküldésével.

Javaslat a

□ ipari és műszaki megoldások

téhez tartozó kis tárgyakat állítottunk
ki. A későbbiekben a Néprajzi ház felújítása után nagyobb tárgyak kiállítását
tervezzük. A kiállítást a „Kultúrházak
éjjel-nappal” rendezvénysorozat keretén belül nyitottuk meg február 28-án
pénteken 17 órakor. A kiállítás három
hétig látogatható, hétköznap 9:00 és
15:00 óra között, valamint hétvégén:
szombat és vasárnap 14:00 és 16:00 óra
között.

telről vagy a felvétel elutasításáról.
A Helyi Értéktárba felvett helyi értékek bekerülhetnek a Megyei Értéktárba, onnan pedig a Magyar Értéktárba, majd a következő lépcsőfokként a
Hungaricumok Gyűjteményébe.
A helyi értékek szakterületenkénti
kategóriái a következők:
a) agrár- és élelmiszergazdaság: az
agrárium szellemi termékei és tárgyi
javai – beleértve az erdészet, halászat,
vadászat és állategészségügy területét -,
különösen a mezőgazdasági termékek
és az élelmiszerek, a borászat, továbbá
az állat- és növényfajták;
b) egészség és életmód: a tudományos
és népi megelőzés és gyógyászat, természetgyógyászat szellemi termékei és
tárgyi javai, különösen a gyógyszerek,
gyógynövények, gyógyhatású készítmények, gyógyvíz- és fürdőkultúra;
c) épített környezet: a környezet tudatos építési munka eredményeként
létrehozott, illetve elhatárolt épített
(mesterséges) része, amely elsődlegesen
az egyéni és közösségi lét feltételeinek
megteremtését szolgálja; valamint az
embert körülvevő környezet fenntartásához kapcsolódó szellemi termékek;
d) ipari és műszaki megoldások: az
ipari termelés – beleértve a kézműipart,
kézművességet is – szellemi termékei és
tárgyi javai, különösen az egyes technológiák, technikák, berendezés-, gép- és
műszergyártás, műszaki eszközökkel
végzett személy- és áruszállítás;
e) kulturális örökség: a kulturális
örökség szellemi és tárgyi javai, különösen az irodalom, a tudomány, a nép-

művészet és népi kézművesség, néprajz,
filmművészet, iparművészet, képzőművészet, táncművészet és zeneművészet;
továbbá a védett ingatlan értékei, különösen a nemzeti vagyon körébe tartozó,
kiemelkedő értékű műemlékek és régészeti lelőhelyek, nemzeti és történelmi
emlékhelyek, világörökségi helyszínek;
f ) sport: a fizikai erőnlét és a szellemi
teljesítőképesség megtartását, fejlesztését szolgáló, a szabadidő eltöltéseként
kötetlenül vagy szervezett formában,
illetve versenyszerűen végzett testedzés
vagy szellemi sportágban kifejtett tevékenység, különösen a sportolói életművek és csúcsteljesítmények;
g) természeti környezet: az ember
természetes környezetének tárgyi javai,
különösen a fizikai és biológiai képződmények vagy képződménycsoportok,
geológiai és geomorfológiai képződmények, természeti tájak, természeti területek, életközösségek és ökológiai rendszerek; valamint az embert körülvevő
környezet fenntartásához kapcsolódó
szellemi termékek;
h) turizmus és vendéglátás: a turizmus és a vendéglátás szellemi termékei
és tárgyi javai, különösen a turisztikai
attrakciók, szolgáltatások, a vendéglátó-ipari termékek, valamint a vendéglátás körébe tartozó étel- és italkészítési
eljárások.
Első kiállításunk a település régi arculatát idézi fel. Régi sukorói képeket, családtagokról, régi fotókat, képeslapokat,
amelyek a település régi arculatát idézik, utca képét, műemlék házait elevenítik meg, valamit a település régi éle-

A sukorói internetes honlap megtalálható
a www.sukoro.hu címen.
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A mai kor embere elmagányosodásra
ítéltetett. Napjaink szellemi, emberi váláságának alapgyökere és oka, a
társadalom alapegységeként szolgáló
nagycsalád eszméjének és a közösség
megtartó erejének széthullása. Természetgyógyászként nap, mint nap
látom, hogy korunk embere megfáradt, érzelmileg instabil, és szinte
minden esetben magányos ember.
Legtöbben nem tudjuk, hogy a hely
ahol élünk mennyi erőt, mennyi
megtartó energiát adhatna nekünk,
ha nyitnánk egymás felé, mert egy jó
szó, egy mosoly, segítő erejű, maga az
orvosság. Ennek a sorozatnak a célja a községünkben élők bemutatása,
hogy az utcán sétálva merjünk végre
újra köszönni, megismerni és érteni
egymást.

Beszélgetés Nemcsek
Mihállyal
„Megláttam az angyalt a márványtömbben, és addig véstem, míg ki nem szabadítottam.”
Ez az örökérvényű mondat, minden
idők leghíresebb szobrászmesteréhez
Michelangelo Buonarroti nevéhez
fűződik. Időtálló, súlyos szavak ezek,
amelyek tökéletesen körülírják a művészi létet. Az alkotás mindig egy szent
révülésben történik, a tér és időtlenség
állapotában.
Ma az alkotás rejtélyét boncolgatom
beszélgetőtársammal Nemcsek Mihály
alkotóművésszel, aki közel 10 esztendeje él településünkön. Mihály életkorát
meghazudtoló módon agilis, tetterős és
vidám, telve segítő szándékkal. Belepillantva a szemébe látom, érzem az erőt
és az élet szeretetét. Azt az önbecsülést
és tartást, amelyet korunk emberéből
szívós munkával igyekszik kiirtani a
fogyasztói- kommunikációs társadalom. Egészséges aktív életet él, a mai
napig sportol, focizik és pingpongozik.
Egyetlen szem gyógyszert sem szed.
Vallja, tapasztalja, hiszi a növények,
gyógynövények éltető erejét. Tavasztól
késő őszig a kertben alkot, tapasztal,
ahogyan Ő mondja: figyeli az élet születését, ünnepli a termést. Ismerkedik a
földjének tulajdonságaival. Késői szerelem az életében a gazdálkodás, földművelés öröme, ehhez a földhöz kötődik.
Ahhoz a telekhez, amelyet első pillantásra szerettek meg feleségével. Ahol
hatvanon túl új életet kezdtek.
Boldog embernek vallja magát. Pedig
élete kortársaihoz hasonlóan, nehéz és
kalandos volt. Szegény anyagi körülmé-

Akik köztünk élnek
Dr. Hauberl Emőke állandó rovata
nyei közül kétkezi munkával, esztergályosként emelkedett ki. De egyvalami,
a szívből alkotás mindig elkísérte. Elkísérte a munkájában, a házépítésben, a
gyermeknevelésben.
Nézem Mihály egyik utolsó alkotását;
az unokái számára karácsony alkalmából készített fa mozdonyt és kocsit.
Lélegzetelállító aprólékosság, precízség
és finomság árad a megmunkált fából.
Eltűnődöm azon, milyen jó, hogy léteznek még olyan családok, ahol a gyermekek nem csak tabletet, vagy okos telefont kapnak karácsonyra, hanem egy
darabot az őseikből, a nagyapából. Az
első alkotását nagyapaként a ma 23 éves
unokájával együtt készítette.
Mihály az utolsó pillanatban, középiskolásként a katonai pálya helyett az
esztergályos szakmát tanulta ki. Két
műszakban dolgozott egy állami vallatnál, munka mellett nevelte fel feleségével két fiát, kollégáival a műszak
után közösen építette a házát, és esti iskolában tanult, hogy legyen magasabb
végzettsége. Az élet elsodorta a műszaki pályától, de mint mondja tevékeny,
örökké cselekvő emberként képtelenség
lett volna számára az íróasztal mellett
eltölteni az életét. Nehéz idők voltak,
de legalább volt az emberekben segítőszándék. Segítettük egymást munkával, jó szóval.
Valóban, Mihály egész lényével a tetterőt, a manuális munka tiszteletét hirdeti. Azt a munkát, amit korunk ledegradál és lenéz, mert nem tartja művelt
emberhez méltónak. Ugyanakkor fékevesztetten tombolunk, amikor egy
egészen kicsi munka elvégzésére nem
találunk egy tisztességes szakembert.
Tudják mit jelent a mesterember szavunk? Iparos, kézműiparos, szakember; szakértő, szaktekintély, műértő,
művész. Csodálkozzanak rá, ezt jelenti.
Olyan embert jelöl, aki kreatív, megoldó típusú, akinek nem nyűg a munka, mert Mester Ember. Mihály ilyen.
Neki a munkához nem papír kellett,
Ő dolgozott. Mint mondja kétkezi
ügyességére nem csak, itthon hanem
az Egyesült Államokban élő fiánál még
a szomszédok is felfigyeltek. Azonnal
munkát ígértek neki, de ő maradt itthon.
Manapság a kertjéből, a természetből
merít inspirációt, keresi az anyagot,
amiből teremteni fog, aztán keresi a
tárgyat, amelyet szeretne megalkotni. Az igazi szerelem a Fa, amely mint
mondja, folyton változik, alakul. Sok
idő kell a fának, amire elnyeri a végleges formáját. Mihály nagy műgonddal
tervezi meg, választja és vitelezi ki alkotásait. Nem az idő számít, hanem az
eredmény. Minden alkotás egy próba-

tétel, mint a népmesei hősök kalandja.
Kell hozzá ötlet, kitartás, gondolkodás.
Ez edzi a jellemet. Valóban, ha megnézzük Mihály alkotásait rádöbbennünk,
végre egy emberi alkotás, amelyet nem
gépek teremtettek. Amelyben ott izzik
az ember legfőbb sajátossága a gondolkodás és a kézügyesség. Jó megérinteni,
megérteni ezeket a tárgyakat.
Végszóként arról kérdezem, Mihályt
milyennek látja a világot? Szavai megdöbbentő erővel visszhangoznak, HIÁNYOSNAK. Mi hiányzik, belőle faggatom tovább?
A válasz rövid és tárgyilagos: Hiányzik
belőle az ember önbecsülése. Arra kell
rácsodálkoznunk, hogy ebben az elanyagiasodott pénzközpontú világban
elfelejtettük Mi emberek vagyunk, akik
alkotásra születtünk, nem pedig gépeknek a falanszterben. Majd hozzáteszi,
még egy alaptétele van gondolkodásának, ami elengedhetetlen a létezésünkhöz:
„Ha békét szeretnél, akkor annyit engedjél meg magadnak, amit mástól is elviselsz.”
Higgyék el minden személyes találkozás, minden történet mindannyiunk
története. Rólunk és nekünk szól.
Gondolkozzunk el Mihály hitvallásán,
és merjünk alkotó Emberek lenni.

A sukorói internetes honlap megtalálható a www.sukoro.hu címen.
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Portré
Eseménynaptár 2014.
(első félév)

A NÁDAZÁS ŐSI
MESTERSÉGE

Március:

Sukoró községünk a Velencei-tó méltán
legszebb zsellér házaival büszkélkedhető települése, melynek lakosai évszázadokon át a nád aratásából és halászatból
éltek. A tóban található halállomány és
nádas területek az itt élő lakosság számára - a mezőgazdaság mellett - megélhetésük alapjául szolgált. A zsellérek és
a telkes gazdák által learatott nád felét,
a mindenkori munkaadó illetve uraság
kapta, a másik felét az arató a saját céljaira használhatta, például a saját háza
tetejének javítására, esetleg új tető emelésére. A hatalmas nádasok minden évben bő termést biztosítottak az aratást
végző egyszerű emberek számára.

• 8. 9:00 órától Asztalitenisz
bajnokság tavaszi forduló –
Sportegyesület – Iskola Aula
• 14. Táncház
Iskola Aula – 16:30- tól
• 15. Ünnepség
március 15. emlékére
• 22. Gyalogos túra Sportegyesület
• 29. Egészségnap az Általános Iskola
aulájában 10 órától
• 30. Természetbarát egyesület
szervezésében: „Mesélnek a kövek”
túra

Április:

• 3.-4.-5. Ruhabörze
és horgászbörze a kultúrházban
• 4. Táncház
Iskola Aula – 16:30- tól
• 12. A Föld napja: szemétszedés
és faluszépítés a település
lakóközösségével
• 25. Táncház
Iskola Aula – 16:30- tól
• 26. Májusfa állítás:
Hagyományőrző- és Polgárőr
Egyesület

Május:

• 16. Táncház
Iskola Aula – 16:30- tól
• 24. Autóbuszos kirándulás –
Sportegyesület – Cuha-patak
szurdokvölgye
• 31. Májusfa kitáncolás - táncház

Június:

• 7. Gyermeknap a sportpályán
Horgászverseny
• 21. 28. szombat délelőtt Mozdulj
Sukoró – Sportegyesület

Égetési napok

Önkormányzati rendelet alapján
Március 1.(első szombat)
Április 5. (első szombat)
Május 3. (első szombat)
Szeptember 27. (utolsó szombat)
Október 11. (2. szombat)
Október 25. (4. szombat)

Szelektív hulladék szállítási
időpontok – 2014:

Minden hónap első csütörtökjén.
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Néprajzi házunkban megállva kézzelfoghatóvá válik ezeknek a nagyszerű
embereknek a kemény, fáradságos, szűkös, de mégis tiszta élete. Sukoró számos házának tetején megcsodálhatjuk
a Velencei-tó természeti kincsét a nádat. De tudjuk-e, hogy milyen komoly
hagyományokkal bír településünkön a
nád felhasználása? Milyen precíz, nehéz
fizikai munkát igényel a nád aratása és
szakszerű használata? Egyáltalán tudjuk-e, hogy településünkön született és
él az országos hírű nádazó mester Dostál Károly?

Mai beszélgető társam
Dostál Károly nádazó
mester

Akik köztünk élnek
Dr. Hauberl Emőke állandó rovata
ezt a kemény fizikai munkát.
Károly szavaiból válik számomra is világossá, hogy a nádazás mestersége jóval
sokrétűbb munka, mint pusztán a tetőfedés. Aki a nádból él, annak az egész év
folyamatos munkával telik. Ennek főbb
szakaszai: a nádasok szakszerű ápolása,
gondozása, aratás, kévélés, kötözés,
kúpozás, szállítás, tetőkészítés. Egész
éves elfoglaltság, teljes embert kíván.
Szerencsére Károlynak van segítője,
és tudásának örököse. Ma már felnőtt
fiaival, Karcsival és Dáviddal együtt
dolgozik. A mesterség így apáról fiúra
száll. Fiai már 8 évesen ismerték az ös�szes eszközt, sőt 20 évvel ezelőtt Károly
a helyi iskolásokat rendszeresen vitte
nádvágáskor, aratáskor a tóra, hogy
megismerhessék ezt az ősi mesterséget.
Tisztában legyenek a hely lehetőségeivel, hagyományaival.
Most is szívesen tesz eleget ilyen jellegű
felkérésnek, ha biztonságosan befagy a
tó vize, szívesen várja az iskolásokat és
az érdeklődőket.
Bizony az időjárás sorsdöntő a nád aratása szempontjából. Úgy, mint régen a
nád aratása most is novemberben kezdődik és február 15-ég tart, különleges
hidegben ezt az időszakot meghos�szabbítják. Az idei enyhe tél jelentősen
megnehezíti Károlyék munkáját.
Ha nem alakul ki a tó felszínén megfelelő vastagságú jégtakaró, akkor csak
a part menti sávokban tudnak biztonságosan dolgozni, a beszakadás veszélye

nélkül. A régi időkben, ha nem volt
fagy az aratást végző emberek a helyi
halászoktól kölcsönkért csónakokból
dolgoztak az úgynevezett gyalázka nevű
szerszámmal. Ma már a csónakból történő vágása a nádnak, környezetvédelmi szempontok, uniós előírások miatt
tilos. A vágásnak ez a típusa ugyanis
károsíthatja a nád töveit, előidézheti
annak pusztulását.
De mivel vágják fagy esetében a nádat,
még mindig tolókaszát használnak?
Károly elmondása alapján az eszközök
modernizálódtak, a régi hagyományos
nádarató eszközeit a Pákozd-Sukorói
Alborétumnak ajándékozta egy állandó kiállítás létesítéséhez. Itt mindenki
megtekintheti a tolókaszát, a gyalázkát, a jégen használt fa klumpát, és a
rakonczás szánkót, amellyel a levágott
nádat húzták a partra. Ma már a vágáshoz, mint ahogyan a képeken is
látszik, egy közel 160 kg tömegű motoros kaszát használnak, a nagy felületű partszakaszok aratásához kombájnt,
és a nád kötözése, kiszállítása is gépi
erővel történik. A megkötözött nádat
kúpok formájában tárolják, a Dinnyést
Pákozddal összekötő út mellett szinte tisztelegnek nekünk az idei évben
megrakott kúpok. Károly a part menti sávokat a Duna-Ipoly Nemzeti Park
Igazgatóságától bérli. A tavon zajló
munkákat a Dunántúli Vízügyi Igazgatóság felügyeli, a régi időkben ez a
Tócsősz feladata volt.

Károly együtt lélegzik a Velencei-tóval,
a természettel. Arcát, kezeit megedzette a szél, a nap, a fagy, a nád. A beszélgetésre is egy kemény küzdelmekkel teli
munkanap után érkezett. A jégtakaró
vékonysága miatt többször beszakadtak, kihúzták egymást a fagyos vízből.
Mégis a tekintete csillog és szavaiból
érződik, ez a munka számára hivatás,
tisztelet és adózás egy ősi lassan elfeledetté váló mesterség előtt.
Mint mondja 30 évesen buszsofőrként
dolgozott a Dinnyési Nádüzemnél. A
Hortobágyra vitt egy nádtető készítő
brigádot, és magával ragadta a tetőkészítés ősi mestersége. Beállt és tanult.
Tudják Önök, hogy jelenleg egyetlen
intézményben sem oktatják a nádazás
ősi művészetét? Bizony nem, megtanulni, fortélyokat ellesni pedig egyre
kevesebb embertől lehet. 20 éve még
39 brigád dolgozott országosan. A
szakemberek mára azonban, elkoptak,
egyre kevesebben választják hivatásként

A sukorói internetes honlap megtalálható a www.sukoro.hu címen.
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Károly nagyon örül annak, hogy az
elmúlt esztendőkben a nádazás az építészetben visszakapta méltó helyét.
Sukoró nádtetős házainak több mint
90%-át Károly kivitelezte. Ma már
több mint ezer ház, épület fedése áll
mögötte. A válság ellenére rengeteg a
munkája, hiszen a becsületes szakembert mindenhol, minden időben keresik. A sukorói nád nagyon jó minőségű, kiválóan alkalmas tetőkészítésre.
Kevesen tudják, hogy a tetőhöz vörös
törzsű, acélos, kemény vékonyszálú nád
szükséges, nos, a velencei tavi nád ilyen.
Időtálló, korszerű, nagy hagyományokkal bíró kipróbált építőanyag.
Sokan mégis félnek tőle, mondván,
hogy nem időtálló, költséges a javíttatása, illetőleg gyúlékony. Károly gyorsan
fejszámolást végez. Húsz év tűzmentes
időszak után, az elmúlt 3 évben ös�szesen három nádtetős ház égett le településünkön, ebből, kettő gondatlanságból egy villámcsapás következtében.
A hivatalos adatok, statisztikák szerint
a káreseményeknek összesen csak az
1%-át teszik ki a nádtetőt érintő balestek. Megnyugtató, hogy most már
a nád kezelésére alkalmaznak olyan
vegyszereket, amelyek lassítják az égést.
A nádtetők készítésének munka ideje
nem tér el jelentősen a cseréppel fedett
házakétól. 100 m2 esetében 3 nappal
hosszabb a nádtető kivitelezésének ide-

Akik köztünk élnek
Dr. Hauberl Emőke állandó rovata

je. A költségeket csökkenti, hogy a nádtetőhöz nem kell olyan erős szerkezetet
ácsoltatnunk, mint a nehéz mázazott
cserepek esetében. A javításra 7-8 évente van szükség, ilyenkor a tető külső gerince, valamint a nád külső, felső rétege
kerül újra borításra.
Kiváló hőszigetelő, nyáron klímaként
működik. Károly szavait idézve a régi
zsellérházak padlásán bizony a nyári
forróságban sem izzadt a szalonna és a
kolbász.
Amennyiben nádtetőt kívánnak készíttetni, előzetesen már a tervezés fázisában kérjék ki szakember tanácsát.
A tervezett tető lejtőszege nádazás esetében ugyanis kulcskérdés, ettől függ
a csapadék elvezetése. Az ideális dőlésszög 45 fok. Ahogy Károly mondja,
voltak olyan házak, amelyek kivitelezését etikai okok miatt nem vállalt el.
Tudta, hogy az elkészített munka a nem
megfelelő tervezés miatt nem lenne tartós. Károly országszerte rengeteget dolgozik, keze munkáját híres középületek
viselik méltósággal. Alkotásait megcsodálhatjuk a Fővárosi Állatkert Krokodil
házának tetején, a Hortobágyi Pásztormúzeum tetőszerkezetén valamint kiállító termeiben.
Az alábbi linkeken tájékozódhat Károly
munkáiról:
www.dostal-nad.hu
http://napok.4t.hu/magyarorszag
/hajdu-bihar/hortobagy
/hortobagy-pasztormuzeum
http://w3.zoobudapest.com/

A masszázs eredete

küle nem nevezhető teljesnek.

Az ókori görögök nevéhez fűződik a
ma is alkalmazott, klasszikusnak számító fizioterápiás eljárások eredete.
Hippokratész idejében is kezeltek ízületi fájdalmakat, a nap melegével, alkalmaztak borogatásokat, tekercseléseket,
masszírozásokat. Természetesen más
kultúrákban is a kínai, japán orvoslásban, egyiptomi ősi szokások között is
megtalálható a masszázs, mint egészség
megelőző és helyreállító terápia. Magyarország gyógyfürdőiben már a múlt
század elején is igen népszerű volt.
Napjainkban a rohanó stresszes világban újra hódít az ősi kultúra és tudás,
amivel gyógyítják a testet és gyógyul
a lélek is. Ma sokféle masszázst alkalmaznak, én a klasszikus masszázsterápiát alkalmazom. A klasszikus masszázs
lehet: helyi - gyógy - frissítő és még
sok másfajta. Gyógyhatása majdnem
mindenre kiterjed, komplikációk pedig gyakorlatig nincsenek. A masszázs
lazítja az izmokat, javítja a vér és nyirokkeringést. Működésbe hozza a hajszálereket, melyeken keresztül több vér
és oxigén jut a belső szervekbe. A páciens rögtön a masszázs után érzi a fizikai
és lelki feszültség enyhülését, javul a
munkaképessége és általános közérzete.
A masszázs a természetgyógyászat egyik
alappillére. A gyógyászati folyamat nél-

A klasszikus masszázs általános szabályaihoz tartoznak:
Nem kelthet kellemetlen érzést, a fájdalmas gócokra ( isiász - ízületi gyulladás) csak felszíni masszázs alkalmazható.

Jogi Sarok
Tisztelt Sukorói Lakosok!
2011. évtől biztosítja a Sukoró Község
Önkormányzata a sukorói állandó és
ideiglenes lakók számára az ingyenes
Jogsegélyszolgálat igénybevételének
lehetőségét.
Az eltelt időszak alatt 115 ügyben fordultak az ügyfelek a Jogsegélyszolgálathoz jogi tanács, okirat értelmezése
és okirat szerkesztés céljából.
Az ügyek a polgári jogi, családi jogi,
öröklési jogi, társasági jogi, hagyatéki,
szabálysértési és ingatlan nyilvántartási

A páciensnek kényelmesen, maximálisan laza izmokkal kell elhelyezkednie.
Ezért is nagyon fontos, hogy a masszőr
és a miliő is megfeleljen. Nézzük meg
a rendelőt tiszta, rendes, halk zene, finom illat lengje be, ha ez mind megvan
a páciens fizikailag, lelkileg megfelelően tud ellazulni.
A masszázs lebonyolításában nincsenek
egységes szabályok. Olyan rögtönzés ez,
amely függ a konkrét szituációtól.
Lehet sportoló izmainak nyújtása vagy
nyak, váll, gerincfájdalmaitól a beteg
megszabadítása vagy az egészséges ember lazítása, felfrissítése. Innen a mas�százs sokféle típusa.
Összegezve a mai rohanó stresszes világban minden ember számára ajánlható ez a kellemes egészségmegőrző vagy
fájdalmat enyhítő masszázs.		
Dégi Márta
masszőr
Sukoró, Fő utca 66.

jogviszonyokat érintették. Néhány esetben, folyamatban lévő bírósági végrehajtási ügyben is igényelték a Jogsegélyszolgálat tevékenységét.
Tekintettel arra, hogy a törvény tartalmaz változásokat a jelenleg még hatályban lévő jogszabály rendelkezései
vonatkozásában, így a következő lapszámokban igyekszem a közérdeklődésre számot tartó változásokról Önöket informálni.

A sukorói internetes honlap megtalálható a www.sukoro.hu címen.
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Ünnepeink - Közélet
Ha már nem volt szép
fehér karácsonyunk,
legyen színes húsvétunk!
A tél végén már igencsak ki vagyunk
éhezve a színekre, virágokra.
Tervezzük meg előre a húsvéti nagy
családi ebédet, és készítsük el időben
a húsvéti asztaldekorációhoz szükséges
dolgokat. Csalogassuk elő a tavaszt. A
húsvéti dekoráció a tavaszt is az otthonunkba csempészi az ünnepek alatt.
Szinte mindenkinél megtalálhatók a
cserepes vagy vágott virágok, amelyek
a tavasz eljövetelét hirdetik. Alig pár
hét és főtt tojást eszünk főtt tojással.
De félre a tréfával. A hagyományos
húsvéti ünnepi gasztronómia sok más
finomsággal fűszerezi a húsvéti menüt.
A foszlós kalács, a főtt sonka, a fánk és
a friss zöldségfélék nélkül nincs húsvéti
ünnepi asztal. Az „édes élmények” kulinális élvezetéhez ajánljuk a Mandula
cukrászda kínálatát.

Húsvéti receptek
Az elmaradhatatlan húsvéti sonka
mellé ajánljuk a koszorús kalácsot,
ami az alábbiak szerint készül:
Hozzávalók 4 kalácshoz:
- 1 kg liszt
- 25 dkg margarin
- 1 tojás sárgája
- 1 csomag élesztő (a futtatáshoz egy
pici tej és egy marék cukor)
- 2 marék cukor
- 1 csipet só
- 2-3 ek. olaj
- tej
Elkészítés:
A lisztben elmorzsoljuk a margarint,
hozzátesszük a felfuttatott élesztőt, a 2
marék cukrot, a sót és a tojás sárgáját.
Langyos tejjel összegyúrjuk, ügyeljünk
arra, hogy a tejet apránként adagoljuk,
és csak annyit öntsünk amennyit felvesz. Legvégén az olajjal simára keverjük és kelni hagyjuk, körül-belül a duplájára. Vigyázzunk, hogy ne fázzon meg
a tészta, ne érje hideg! Kelesztés után –
átgyúrás nélkül – 4 részre osztjuk, majd

mindegyik részt kettévágva tetszőleges
hosszúságra sodorjuk. Két szálat egymáson keresztbe téve négyes fonásban
megfonjuk, majd koszorúra hajtjuk. A
többi kaláccsal is megismételjük ezeket.
Tojássárgájával megkenve kelesztjük,
míg duplájára nem dagadnak, és 180
C°-on kb. 30 perc alatt szép pirosra
sütjük. Sütés előtt magvakkal, mákkal
díszíthetjük, valamint tehetünk főtt tojást a fonatok közé is.
Egy másik mutatós és finom sütemény , az ünnepi asztal egyik színfoltja lehet a gyümölcskosár.
Hozzávalók a tésztához:
- 50 dkg liszt
- 25 dkg szobahőmérsékletű margarin
- 1 egész tojás
- 1 csomag vaníliás cukor
- 1 csipet só
- 12,5 dkg átszitált porcukor
- 1 kávéskanál szódabikarbóna
- csokoládé a kosarak burkolásához
- Gyümölcsök ízlés szerint
A tészta elkészítése:
A lisztben elmorzsoljuk a margarint,
majd a többi hozzávalóval elgyúrjuk.
Amíg elkészítjük a krémet, addig a
tésztát hűtőben állni hagyjuk. Pihentetés után 1 cm vastagságúra nyújtva
nagy szaggatóval kiszaggatjuk, és kosárformákba belelapogatjuk, a felesleget
lehúzzuk. 180 c°-os sütőben pár perc
alatt rózsaszínesre sütjük. (Ha marad
tészta , több napig a hűtőben eltartható .) Kihűlés után a kosarakat csokoládéba mártjuk .
Hozzávalók a krémhez:
- 4 dl tej
- 7,5 dkg puding
- 7,5 dkg kristálycukor
- 2 teáskanál vaníliás cukor
- 25 dkg szobahőmérsékletű margarin
A krém elkészítése:
A tejből 3 dl-t felteszünk a kristálycukorral és a vaníliás cukorral forrni. A
maradék 1 dl tejben elkeverjük a pudingot. Ha forr a cukros tej, akkor a
pudinggal besűrítjük, majd állni hagyjuk amíg kihűl. Ha kihűlt, a margarinnal kihabosítjuk, ha van, csillagcsöves
zsákkal a kosarakat megtöltjük. A tetejére gazdagon gyümölcsöket rakunk ,
és tortazselével megkenjük.
Kellemes Húsvétot
és jó egészséget kívánunk!
Mandula Cukrászda

Pillanatok
- Sukorói Advent –
Falukarácsony 2013
Az adventi rendezvénysorozat felhívásának eleget téve, az elmúlt évben is
együtt készültünk a karácsonyra, nem
csak a tennivalókkal, hanem lelkileg is
ráhangolódtunk az ünnepekre. Az előkészületeket a hagyományokhoz híven
közös erővel valósítottuk meg.
I. advent előtti pénteken az iskolásainkkal koszorút készítettünk, a Kultúrházban Kissné Németh Klára szakmai
vezetésével, így sokunk asztalát már az
első adventi vasárnapra meghitté varázsolta az egyedi, gyerekük által készített
adventi koszorú.
A karácsonyváró napokra az óvodások
számára Telegdi Ágnes meseíróval mesedélelőttöt szerveztünk, karácsonyi varázsgömb készítésével színezve, sajnos
az előadás betegség miatt elmaradt, de
februárban 17-én pótoljuk.
A katolikus templom kertjében három advent szombaton megjelentek
az ünnepii fények, az adventi koszorú
egyre erősödő gyertyafénye szombatról-szombatra egyre több gyereket és
felnőttet csalogatott a Betlehem köré.
A szombati programokat a Sukoró Iskolájáért Közalapítvány lelkes csapata
szervezte, a sukorói családok felajánlásával hangulatos programokkal, finom
süteményekkel és forralt borral gazdagította.

Ünnepeink - Közélet

iskolásaink és óvodásaink csengőhangja
tette meghittebbé. A programot színesítette a Márványos Tamburazenekar
interaktív karácsonyi zenélése és az Ikarus Néptáncegyüttes „Karácsonyi ös�szerázó” tánca.
A műsor után a Gémeskút étterem jóvoltából szeretetvendégség fogadta a
látogatókat.

A nagyböjti idő

Köszönetnyilvánítás
mindazoknak,
akik az ünnepek szervezésében, megvalósításában szerepet vállaltak, valamint
azoknak a kedves magánszemélyeknek
akik a sukorói óvodásaink és iskolásaink karácsonyi megajándékozásához
hozzájárultak:

A nagyböjti idő bűnbánati célokat szolgál. Szigorú előírások betartására tanítja az Egyház a híveket: ilyenkor nem
rendezünk hangos mulatozást, nagyböjt péntekjein a hústilalom 14 éves
kortól nem váltható át más jócselekedetekre. Péntekenként keresztútjárással
elmélkedjük végig Jézus szenvedéseit,
mely hagyomány az apostolokig nyúlik
vissza.
Hamvazószerdával kezdődik az ünnepkör. A „hamvazó” elnevezést azért kapta
ez a nap, mert az ősegyházban a bűnbánók vezeklőruhát viseltek, és a ruhák
megáldásakor hamuval hintették meg
magukat. Ez a gyakorlat-a hamvazásmáig is megmaradt. A hamu az előző
évi virágvasárnapi megszentelt és elégetett barkából készül, és figyelmeztet az
élet múlandóságára. Hamvazószerda
szigorú böjti nap, húst nem fogyasztunk ezen a napon, háromszor eszünk
és csak egyszer lakunk jól.
Nagyböjti idő alkalmas arra, hogy megújuljunk lélekben és rendezzük a kapcsolatunkat az Istennel. Használjuk fel
ezt a kegyelmi időszakot jól, hogy valóban közelebb kerülhessünk Istenhez és
általa minden embertársunkhoz.

• Telegdi Ágnes előadása, Márványos
Tamburazenekar és az Ikarus
Néptáncegyüttes műsora a
Vörösmarty Mihály Könyvtár KSZR támogatásával valósult meg.
• Sukoró Község Önkormányzata
• Sukoró Iskolájáért Közalapítvány
• Gémeskút Étterem
• Mandula cukrászda
• Sukorói Borbarátok Egyesülete
• Sukorói Hagyományőrző Egyesület
• Sukorói Horgászegyesület
• Sukorói Sportbarátok Közhasznú
Egyesület
• Sukorói Polgárőr Egyesület
• Tere-Fere Klub
• Zólyomi ABC
• Julietta Devondel
• Gaál Éva tűzzománcmester
• Móga Erzsébet keramikus
Székely Enikő Réka

A Sukorói Önkormányzat szervezésével a hagyományos falukarácsonyt az

Kiss Csaba
plébános

SUKORÓI BORBARÁTOK
EGYESÜLETE
sukoroiborbaratok@gmail.com

Egyesületünk 2014. évi első eseménye, a
második Borász-bál, február 8-án került
megrendezésre a Gémeskút étteremben.
Ez alkalommal is Egyesületünk Tiszteletbeli Tagja Mészárosné Hegyi Gyöngyi
Éva községünk polgármestere nyitotta
meg bálunkat. A báli nyitótánc természetesen nem lehetett más, mint Johann
Straus Kék Duna keringője.
A talpalávalót ezúttal is, Molnár István
szolgáltatta. Sokan voltunk, nagyon jó
hangulatban telt az est. Finom borok
és finom ételek mellett hajnalig tartott a
tánc, a mulatozás, és a nótázás.
Az egyesületünk 2014. évi közgyűlését
február 22-én tartjuk meg. A tagságunk,
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Húsvét ünnepét hosszú várakozási időszak előzi meg, amit nagyböjti időnek
nevezünk. Ez az időszak negyven napos
szent idő, szimbolikáját a Bibliából veszi, Jézus Krisztus negyven napos böjtjének az emlékére. Hamvazószerdától
húsvétvasárnapig tart ez az időszak.

A sukorói internetes honlap megtalálható a www.sukoro.hu címen.

amely már 42 fő, értékeli az elmúlt évet
és meghatározza az ez évi programjainkat.
Borversenyünket március utolsó hetében
rendezzük meg, neves bírák meghívásával. Az ünnepélyes eredményhirdetésre
április 5-én kerül sor. Minden év kiemelkedő eseménye, az egyesületi kirándulásunk, melyre április 26-án kerül sor. Úti
célunk ezúttal Pannonhalma vagy Esztergom és Ászár – Neszmély borvidék.
Hamarosan megkezdődnek szőlőinkben
a munkálatok, a tél nem volt kemény,
fagykárral nem kell számolnunk. Isten
áldásában bízva, reméljük, hogy jó szőlőtermés és jó borok lesznek idén is.
Döme János
elnök

Kedves Olvasóim, Tisztelt
Horgásztársak!
A legutóbbi újságban a nyár eseményeiről írtam, a tanévkezdést megelőző
Gólyatáborral bezárólag. Ezt követően
az október 23-ai ünnepségen és koszorúzáson vettünk részt karöltve településünk többi civil szervezetével együtt.

A téli szünet közeledtével hagyományainkhoz híven ajándékkal leptük
meg óvodásainkat, iskolásainkat és pedagógusaikat, akik kedves Karácsonyi
énekekkel fogadtak bennünket. A gyerekek szépen növekvő létszámára való
tekintettel vezetőségünk úgy döntött,
hogy nem egyénileg, hanem közösen
ajándékozza meg az óvoda és iskola növedékeit. Hatalmas csoki tortákat fogyaszthattak el a gyerekek és pedagógusaik sok-sok az addig a tortákat díszítő
marcipánokkal együtt.
Önkormányzatunk által szervezett Falukarácsonyon egyesületünk teafőzéssel
járult hozzá az ünnep szépségéhez és
hangulatához.
A 2014. évet február 01-én most is
„batyus” formában megrendezett Horgászbálunkkal kezdtük. Az Iskola Auláját Igénybe vehettük, köszönjük Polgármester Asszonynak. Amit vittünk enni
és inni, azt szokás szerint közös asztalra
tettük és eszegetünk, iszogatunk belőle.
Közben hajnalig táncoltunk, mulattunk Molnár Pisti segítségével! Negyvenhárman voltunk -és ami nem kis
örömömre szolgál- sokan jötten el gyerekeink is velünk bálozni, szórakozni.

A tél nem kedvezett sem a korcsolyázni vágyóknak, sem nekünk nádvágás
tekintetében, így ez a feladat még ránk
vár, amit ismét csak partról és a vízből
kell megoldanunk.
Mind a tavalyi, mind az idei év sok változást hozott, illetve hoz majd egyesületünk és a horgászok részére. Többen
már tudják, sőt a kezdeti nehézségeit
meg is tapasztalhatták annak, hogy
2013. június 30-ától állami horgászjegyet kiadni kizárólag online adatfelvitel
mellett van lehetőségem. Vonatkozik ez
akár felnőtt, akár gyerek horgászokra.
Ezért kifejezetten kérem Horgásztársaimat, hogy az engedélyváltási időpontokban érvényesítsék engedélyeiket.
Alapszabályunk módosítására kötelez
bennünket a Civil törvény, a Halászati törvény, valamint a Polgári Törvénykönyv változása. Alapszabályunk
módosításának tervezete elkészült, a
március 08-ai Közgyűlésünk elé fogom
terjeszteni elfogadásra.
Kérem valamennyi Horgásztársamat,
hogy lehetőleg a Halászati törvényt,
ha nincs rá módja a fogási naplóját és
állami horgászjegyét alaposan tanulmányozza át mielőtt a vízpartra indul.
A Sukorói „csónakkikötő” helyzete továbbra is változatlan, tehát a csónakok
kikötése továbbra sem engedélyezett,
mindenki csak saját felelősségére tárolhatja ott csónakját.
Végezetül köszönöm mindenkinek aki
anyagiakkal, vagy munkájával segítette
Egyesületünket.
Továbbra is várom kérdéseiket, ötleteiket, észrevételeiket a sukoroihorgasz@sukoro.hu e-mail címen, vagy a
+36-70-9488218-as
telefonszámon.
Programjainkról folyamatosan tájékozódhatnak a www.facebook.com/sukoroihorgasz oldalon.
Deák Zoltán
elnök

Tisztelt Sukoróiak!
FIGYELEM
2014. április 3-4-5, /csütörtök,
péntek, szombat/ 10-16 órá között
Használt Ruhák, Tárgyak, Sporteszközök és Horgász kellékek
Börzéje a Kultúrházban
Nagy örömmel értesítem Önöket, hogy az
idei évben is Sukoró Község Önkormányzata áru-csere börzét rendez a Kultúrház
épületében. A börze sikeréhez mindannyian
hozzájárulhatunk, használt gyermek-felnőtt
ruháinkkal, könyveinkkel, játékokkal, háztartásunkban már nem használt eszközökkel.
Minden fölöslegessé vált, de használható állapotban levő sport eszközt szívesen fogadunk.
A horgász kellékek börzéje a hagyományos
módon zajlik.
A felajánlott tárgyak itt ingyenesen cserélnek
gazdát. A börze célja, hogy a családunkban
már nem használt ugyanakkor hasznos tárgyainkkal, ruháinkkal, lábbelikkel másnak
segíthessünk, örömet szerezhessünk. A mai
nehéz gazdasági helyzetben a legkisebb segítség sokszor a legnagyobb egy másik embernek. A közösség erejét az is jól mutatja,
ha tudunk és akarunk is hozzájárulni egymás
boldogulásához.
Örömmel várunk ezért minden felajánlást a
börzét megelőző héten, /március 24-28-án,
és április 1-2-án de. 9-12 és du. 14-18 óráig
/ amelyeket a kultúrházban gyűjtünk és szortírozunk. Kérem Önöket, hogy ne lomtalanításnak tekintsék a börzét! A felajánlott tárgyakkal
embertársainkon segítünk.
A börze csak úgy lehet sikeres, ha minél többen részt veszünk benne. Rajtunk múlik, milyen lesz!
Amennyiben bármilyen kérdésük van a börzével kapcsolatban, információt a következő
elérhetőségen kapnak: Székely Enikő Réka
tel: 22/598-007
e-mail: kultura@sukoro.hu
Várom Önöket, találkozzunk és segítsünk egymáson!
Mészárosné Hegyi Gyöngyi Éva
polgármester

Református Egyházközség
istentiszteleteinek időpontjai:
Református templom:
Sukoró, Fő u. 66.

Istentisztelet: vasárnaponként 10 óra
Kardos Ábel, református lelkész
Gondnok: Sági Ernőné
06-20-588-7074

Római Katolikus
Egyházközség miserendje:
Szent Ignác római katolikus
templom: Sukoró, Öreg u. 19.

Szentmise: minden vasárnap
09:30 órakor
Kiss Csaba, plébános
Plébánia: 2481 Velence, Fő u. 70.
tel.: 06 (22) 472-149
Gondnok: V. Mohai István
tel.: 06-22-476-004, 06-30-3727053

A sukorói internetes honlap megtalálható a www.sukoro.hu címen.
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Gyermekszemmel a világ - Farsang

Gyermekszemmel a világ - Farsang
A Sukorói Óvoda hírei
A 2014-es év beköszöntével is sok program várta és várja óvodás gyermekeinket
az elkövetkezendő hónapokban.

A SUKORÓI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS A
SUKIDANCE SZERVEZÉSÉBEN
Farsang az iskolában
Mint minden évben, az idén is nagy
izgalom és készülődés előzte meg a farsangi mulatságot, melyet 2014. február
14-én tartottunk az iskolában. Már a
tavalyi évben is azt a gyakorlatot követtük, hogy délelőtt kezdtük a mulatozást, s a napközis idő végére a bulizásnak is vége szakadt. Ezzel szeretnénk
egy kicsit zártabbá, bensőségesebbé
tenni ezt az ünnepet, amikor mi – pedagógusok és gyerekek – együtt tudunk
vigadni, viccelődni, mókázni.
A napot – pénteki szokás szerint – korcsolyázással kezdtük, majd onnan vis�szaérve kezdetét vette a mulatság.
Elsőként egy tréfás, bohókás gyerekelőadást tekinthettünk meg, amelyen
sokat nevettük, jól mulattunk - mindezt az ovisokkal együtt tettük. Az előadás után megebédeltünk, s aztán teljes
gőzzel beindult a buli!!! A jelmezes felvonulás az idén is nagy sikert aratott,
hiszen rendkívül változatos és ötletes
maskarákban pompázott mindenki. A
gyerekek nagy örömére ilyenkor a peda-
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gógusok is jelmezt öltenek, amin mindenki jókat mulat, viccelődik. Az egyik
teremben „terülj, terülj asztalkám”-at
varázsoltak a szülők a megszámlálhatatlan finomsággal, sütivel, szendviccsel és
a rengeteg üdítővel. Itt aztán éhen nem
maradt senki. Akármilyen érdekes és
izgalmas volt is azonban a jelmezes felvonulás, a legnagyobb várakozás mindig a tombolahúzást előzi meg. Idén is
nagyon sok tombolatárgy gyűlt össze
(köszönet ezért a szülőknek), így aztán
nem volt olyan gyerek, aki a sorsolás
után üres kézzel ment volna haza. Játékos versenyekben is bővelkedett ez a
délután: volt keksz evő verseny, lufi
borotválás, termény válogatás, tésztafűzés… Az egyik tanteremben pedig jó
kis talpalávalóra mulathatott, táncolhatott akinek kedve volt hozzá.

Január 31-én: délután 16.30 –tól Apák
napját tartottunk, ahol a gyermekek
édesapjukkal, nagyapjukkal közösen barkácsoltak madáretetőt. A kész munkákat az édesanyák megnézhették, majd a
felajánlott madáretetőket kihelyeztük az
óvoda udvarán.
Február 14-én: délelőtt a gyermekek
farsangi bálját tartottuk, ahol nagyon
sok ötletes jelmez született. A táncban,
játékban elfáradt óvodások 11.00 órától
a Fekete cilinder című gyermek előadást
tekintették meg, amelyet a Sukoró Iskolájáért Közalapítvány finanszírozott. Köszönjük a támogatást!
Február 17-én: Telegdi Ágnes meseíró
egy mese délelőttre invitált bennünket,
ahol projektoros vetítéssel egybekötött
előadáson és meselolvasáson vehettünk
részt. Barnabás mackó legizgalmasabb
kalandjaival ismerkedtünk meg. Az
előadás támogatója Sukoró Község Önkormányzata és a Vörösmarty Mihály
Könyvtár volt, amit ezúton is szeretnénk
megköszönni.
Február 25-én: Pákozdra látogattunk
a Művelődési házba a Pegazus Színház
előadásában a Hókirálynő című mesét
nézhették meg óvodásaink.
Február 28-án: a Sukorói Óvoda és a
Székesfehérvári Felsővárosi Általános Iskola Sukorói Tagiskolája közösen egy jó
hangulatú felnőtt farsangi bált szervezett.
Köszönjük a helyet és a finom ételeket,
italokat a Gémeskút étteremnek! A befolyt összegből a két intézmény tanulmányi kirándulását kívánjuk finanszírozni.

Életképek a farsangi bálról:

Maci csoport

Kifáradt, a boldogságtól kipirult arcú
gyerekeket engedtünk haza 16 óra után
abban a reményben, hogy jövőre is így
együtt és legalább ilyen jókedvűen tudjuk búcsúztatni a telet.
Fischer Attiláné
tagintézmény-vezető

A sukorói internetes honlap megtalálható a www.sukoro.hu címen.

Gondolatok négylábú
kedvenceinkről!

Március 15-én: Nemzeti ünnepünkön
a nagy- és középső csoportos gyermekek
műsorát láthatják Sukoró Főterén.
Április 02-án: 16.30-tól szülői értekezletet tartunk a nagy csoportos gyermekek
szüleinek, amelyre az iskola intézményvezetője Vali néni és a leendő első osztályosok osztályfőnöke, András bácsi lesz
a meghívott vendégünk. 17.30-tól kezdődik valamennyi óvodásunk szüleinek
értekezlete.
Április 04-én: 8.00-tól fényképezés lesz
óvodánkban.
Április 10-én: 10.00-ra fogászati szűrővizsgálatra megyünk Pákozdra.
Április 14-én: 16.00-tól alkotó délutánra hívjuk az édesanyákat, nagymamákat,
ahol különböző tojásfestési technikákkal
ismerkedhetnek meg az érdeklődők.
Április 15-én: délelőtt a Tropicariumba
visszük óvodásainkat.
Április 16-án: érkezik óvodánkba a nyuszi ajándékaival.
Április 22-23-án: óvodai beiratkozást
tartunk 8.00-16.00-ig.
A 2014/15-ös tanévre azokat a gyermekeket kell beíratni, akik 2015. augusztus
31-ig betöltik a 3. életévüket. A beíratáshoz szükséges dokumentumok a következők:
• gyermek születési anyakönyvi
kivonata, lakcímkártyája, TAJ
kártyája
• szülő személy igazolványa,
lakcímkártyája
Május 06-án: délelőtt a Pegazus Színház előadásában a Terülj, terülj asztalkám
című zenés előadást tekintjük meg a pákozdi Művelődési házban.
Május 07-én 16.00-tól a süni csoportban május 08-án 16.00-tól a maci csoportban Köszöntjük az édesanyákat,
nagymamákat!
május 24-én: szombaton, délelőtt gyermeknapi családi programot szervezünk a
sukorói kistónál.
május 30-án: 16.00-tól óvodai évzárót
illetve ballagást tartunk, amely egyben
lezárja nevelési évünket.
A 2013/14-es nevelési évben nevelőközösségünk igyekezett változatos, sokszínű
programokat szervezni óvodás gyermekeinknek.
A munkánkkal illetve programjainkkal
kapcsolatos részletes tájékoztatást és információt a faliújságra kihelyezve, valamint személyesen az óvodapedagógusoktól kaphatnak az érdeklődő szülők.
A Sukorói Óvoda nevelőközössége nevében:

Süni csoport

A Bakony gyöngyszeme
Sportegyesületünk tovább folytatja a
tágabb környezetünk megismerését célzó túrákat. A tél elmúltával vágyunk a
szabadba, a friss levegőre, a természetbe. Az őszi sikeres autóbuszos kirándulásunk folytatásaként az idén tovább
ismerkedünk a Bakony hegység nevezetességeivel, látnivalóival. Az Öreg - Bakony egyik közkedvelt kirándulóhelye
a közel négy kilométer hosszú sziklás
völgy, melynek legszebb része a számtalan védett növény és állatfaj számára
menedéket adó Cuha- völgyi kirándulóerdő. A vadregényes, vízmosásokkal
tarkított Cuha patak ezen szakasza Vinye és Porva-Csesznek település között
található. A völgy megközelíthető a
Cuha – patak mentén döcögő millenniumi vasúton is, amely három alagúton
és két völgyhídon halad át. Magyarország egyik legszebb vasúti útvonalának
tartják ezt a szakaszt. Utunk során, a
patak mentén haladva több barlangot
is láthatunk, ezek a sziklaüregek egykor
az üldözőbe vett betyárok számára szolgáltak menedékként. A Tanösvényen
haladva kialakított szalonnasütők és
pihenőhelyek várják a szomjas és éhes
kirándulókat, így lehetőséget adva egy
közös, hangulatos ebéd elfogyasztásához.
A kirándulás tervezett időpontja 2014.
május 24. (szombat) Programjaink
iránt az alábbi elérhetőségeken lehet
érdeklődni:
sukorosport@freemail.hu
06-30-428-11-06
Mozogj Velünk!
Halász Kriszta
elnök

Az ember évszázadok, talán évezredek óta hű
társának élete, az emberekhez való viszonya
napjainkban megváltozott, úgynevezett társállat, házi kedvenc lett. Még ellátja a hagyományos állat feladatát, de fő feladata a porta
őrzése és szeretetünk egyik célpontjává vált.
Ő lett sok ember Társa! Ezen érzelmi változás
velejárója, hogy a kutyát tartó ember felelősséggel tartozik állatáért és állataiért. Ez megnyilvánul elsősorban abban, hogy számára
megfelelő életteret biztosít. Nincs szomorúbb
látvány, mint egy eldöntött vashordó mellé
levert karóhoz 1-2 méteres láncon kikötött,
évekig tengődő eb. Figyeljünk rá, hogy a kutyánk által „átjárhatatlan” kerítés mögött társunk szabadon élhessen az udvaron. Inkább
a védendő bokrokat, virágágyásokat kerítsük
el, biztosítva, hogy állatunk ezekben kárt ne
tehessen vagy bizonyos növényeket elfogyasztva magát meg ne mérgezhesse. (pl.:
Leander stb) Napjainkban állatvédelmi illetve
uniós előírások is behatárolják a kutya nagyság szerinti minimális lánchosszúságát illetve
a kenel minimális alapterületét.
Ismert, hogy 2013. január 01-től kötelező minden 4 hónaposnál idősebb eb mikrochippel
történő megjelöltetése állatorvossal, aki a beültetés után maximum 8 napon belül az eb és a
gazdi adatait, az utóbbi elérhetőségeit regisztrálja egy számítógépes országos adatbázisban (www.petvetdata.hu). Ennek egyik nagy
előnye, hogy az elbitangolt ebet a legrövidebb
időn belül beazonosítjuk és a számítógépes
rendszeren megadott telefonszám és e-mail
cím alapján a gazdát értesítve az visszakerül
aggódó gazdájához. Ezért is fontos, hogy aki
nem biztos benne, hogy kedvence regisztrálva
van, keresse fel állatorvosát ennek ellenőrzése miatt. Lényeges még, hogy ha lakcímet változtatunk, elérhetőségeink változnak jelezzük
állatorvosunknak, hiszen ezek átírását is csak
ő végezheti el. Nem közismert az sem, ha úgy
döntünk, hogy vállaljuk egy hű négylábú tartását, keressük fel állatorvosunkat, legalább
az oltási könyvvel, aki regisztrálja, ellenőrzi,
hogy fent van-e a rendszeren (helyes adatokkal), felhívja a figyelmünket az esetlegesen
elmaradt, kötelező védőoltás elvégeztetésére,
tanácsot ad a kötelező féregtelenítés illetve az
ajánlott külső parazita-élősködő védelmére,
esetlegesen takarmányozási, tartási vonatkozásokban is segítségünkre lehet.
Ezen pár rövid gondolat csak leegyszerűsítése annak a sokrétű feladatnak, amit úgy nevezünk: FELELŐS ÁLLATTARTÁS

Viza Tiborné
megbízott óvodavezető
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Dr. Keresztes János
Szolgáltató magánállatorvos
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Kultúra - Pályázat
Olvasni jó!
E számunktól kezdődően kulturális
ajánlót indítunk, amelyben könyvet,
zenét, kiállítást, filmet, izgalmas eseményt ajánlunk olvasóinknak. Alapelvünk: nem kell rohanni az újdonságok
után, a nagy művek úgyis megmaradnak. Elsőként a magyar irodalom
egyik legnagyobb alakját, Fekete Istvánt ajánlunk olvasóinknak.
Este van, hűvösödik az idő. Akkora a
köd, hogy már a református templom
tornyát sem látni. Nem fagy még éjszaka sem, de szeretjük hallgatni a kályha
duruzsolását, így hát lemegyek tűzrevalóért. Idén nem kell gyújtóst aprítanom,
a tavaly kivágott fák ágai egész évre garantálják a könnyű begyújtást. Papírról
gondoskodnak azok a munkáim, amelyek már számítógépre kerültek. Persze
a feleségem is gondoskodik papírról: éghető csomagolóanyagokat soha nem dob
ki, azok is adnak néhány másodperc meleget. Gyufát persze venni kell, de nem
a szokásosat használom, hanem a fehérvári bolhapiacon néhány forintért vett
reklámgyufákat. Végül is, minden tűzbe
kerül, végül is minden hamuvá lesz.
Szabad az este: zenét hallgassak, tévét
nézzek, vagy megnézzek egy jó filmet?
Nem, nem, inkább olvassunk! Az egyik
legizgalmasabb kérdés, amelyet akár órákig képes az ember végiggondolni. Mi
az a mű, amely illik éppen hangulatomhoz? Szépirodalom, krimi, vers, filozófia,
színházi mű, művészettörténet, útleírás,

életrajz, önéletrajz? Ha már tisztában vagyok magammal, úgy könnyű a döntés!
Gyakran fordítva működik a választás:
nem gondolkodom sokat az olvasnivalón, helyette inkább nézelődöm könyvespolcomon: leveszek egy-egy könyvet,
beleolvasok, visszateszem, másikkal próbálkozom. Egy idő után mindig megtalálom az éppen akkor, éppen nekem
szóló könyvet.

„Nehezen indult el ez a reggel és benne
minden, aminek el kellett indulnia. Nehezen virradt, mintha a világosságot a város végén feltartóztatta volna valaki. Mert
úgysincs semmi megvilágításra érdemes
dolog ebben a városban, és különösen nincs
ma, hiszen a felhők is csak jönnek-mennek tanácstalan gomolygásban, mint a
reménytelen nyáj, amelynek ködből van a
gyapja, és se pásztora, se gazdája.”

Így jártam most is. Január elején gyorsan elolvastam egy izgalmas skandináv
krimit, amely valóban fontos társadalmi-gazdasági kérdéseket feszegetett a
maga módján. (Jo Nesbo norvég író és
zenész regénye a Police.) Ezután az ember valami nyugodtabbra vágyik, olyanra, amit lassan, szépen olvashat, még
akkor is, ha látszólag kevésbé izgalmas.
Télen, Karácsonykor, Újévben valahogy
mindig megtalálom Fekete István műveit. Közel jártam már a negyvenhez,
amikor kezembe került a Téli berek. Talán így a jobb, hiszen felnőtt fejjel lehet
igazán mélyen élvezni és értékelni Fekete
regényeit.

Akár modern amerikai krimiben, vagy
francia egzisztencialista regényben is olvashatnánk a sokak által ifjúsági műnek
tartott Téli berek első mondatait!

Azóta talán már minden művét elolvastam. A már említetteken kívül regényei
közül a Vuk, a Kele, a Zsellérék, az Őszi
vásár, A koppányi aga testamentuma, a
Ballagó idő, a Végtelen út, az Éjfél után
mindenképp olvasandó. És még az elbeszélés-köteteit nem is említem: Búcsú,
Karácsonyi látogatók, Köd, Tűz mellett!
Szinte lehetetlen kihagyni egy művét is,
annyira teljes és tökéletes az életmű. A
versekről pedig még nem is beszéltünk!

Keresztrejvény és fejtörő

Fekete István talán nem csak író volt.
Illene inkább szószólónak tekinteni, aki
megelőzve a nagy világtrendeket halkan,
de nyomatékkal figyelmeztet bennünket arra, hogy az ember nem különálló
ura a természetnek, hanem annak csak
egy kis része, amelynek nagyon kell vigyáznia arra, mit tesz környezetével,
élőlény társaival. Mert társak vagyunk
mindannyian, legyünk szarvasok, őzek,
rókák, vidrák, gólyák, egerek, verebek,
tölgyfák, fenyők, gombák, füzek, szentek vagy emberek. Egymásra vagyunk
utalva, sorsunk által összekötöttek, akik
alig-alig élhetik túl a másik elvesztését.
Így hát vigyázzunk egymásra.
Ebből következik művei világszemlélete
is: a világban alapvetően minden a helyén van. Aki megtanult már odafigyelni, az hallja a csendet és látja a rendet.
Aki nem, az igyekezetében sok zavart
kelt, de ez sem baj, a másik ember dolga meg az, hogy próbálja megszüntetni
a zavart. Ha meg nem sikerül, hát az se
baj, előbb-utóbb úgyis mindenki megtudja majd az igazságot.
Regényeiben, novelláiban, verseiben
nem az emberé a főszerep, hanem a természeté. Feketénél a természet nem csupán az állatokat és növényeket jelenti,
hanem a csillagokat, a napot a holdat,
a köveket, a domboldalt, a harangszót,
a felhőket, a harmatot, a csendet. Fekete
- és ebben is a legmodernebbek közé tartozik - nem megszemélyesíti az élőlényeket és a jelenségeket, hanem megmutatja
azok valódi személyiségét.
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Fekete István maradandót alkotott. Ha
valamilyen világnyelven írt volna, biztos,
hogy világhírre tett volna szert. Művei
nagy része tökéletesen érthetőek a világ
minden részén - talán csak azok nem,
amelyek a magyarság XX. századi tragédiájáról szólnak. Magyarságát ugyanúgy,
mint istenhitét mindig nyíltan felvállalta. Műveiben nem ezek kapták soha a fő
hangsúlyt, de ízük, hangsúlyuk ott van
minden mondatban: a világ teremtett,
nincs itt mit magyarázni.
Figurái közül talán Matula képviseli legteljesebben a szerző világképét. Matula,
aki taoista, buddhista, keresztény és még
ki tudja milyen világnézetek embere,
úgy, hogy nem is tud róla. Mert Matula
nem sokat töpreng az élet dolgain, inkább teszi a dolgát: egyszerűen, takarékosan, teljes összhangban a világgal. És
olyan szeretettel és odafigyeléssel éli az
életét, amely a legkisebb fűszálat is számon tartja. Így búcsúzik tőle is Tutajos,
a Téli berek utolsó mondatában:
„Visszanézett még egyszer a ködös, messze
náderdőbe, s most úgy érezte: nem hagy itt
semmit, sem jót, sem rosszat, mert csak a
szemét kell behunynia, és megrezdül körülötte életének az az ideje, amelyben megsimogatta a napsugár, elöntötte a szenvedély,
szélesen nevetett és összetörten, sírva gyötrődött, miközben hol simogatta, hol szöges
ostorral verte szívét, de a férfiak útjára terelte: a téli berek.”

Sukoró Község Önkormányzata
2014. április 22-én, a Föld napja alkalmából pályázatot hirdet a Szép,
Tiszta, Rendezett Sukoróért címmel.
A tiszta, szép környezet minősíti az embert és környezetét, a helyet ahol élünk.
Mindannyiunk számára fontos, hogy
milyen a követlen és tágabb környezetünk állapota, minősége. Fontos számunkra, hogy fejlődjön, épüljön. Ahogyan az emberi test esetében mondani
szokás: ép test ép lelket feltételez. Igaz
ez a környezetünkre is. A rendezett ember rendet teremt maga körül, és nem
áll meg kerítése határinál. A rendet kiterjeszti a közterületekre, hozzájárulva
ezzel egy élhető, gyönyörű településhez.
A rend forrása mindig az egyén, az ember. Ne csak vágyjunk a rendre, hanem
vegyünk részt annak megteremtésében.
Elengedhetetlen, hogy a természeti
adottságokhoz igazodva, a tájba illő,
a településünk arculatát meghatározó
épített környezetünket óvjuk, és szerető, odaadó munkával gondoskodjunk
arról, hogy lakóhelyünk még szebb,
tisztább településképet mutasson.

Befejezésül egy jó tanács: ahogy lehet,
töltsük poharunkba sukorói Irsai Olivért, és igyunk arra, hogy élt Fekete István, és hogy élünk. Aztán vegyünk le a
polcról egy könyvet…
dr. Venczel Sándor
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saját környezetük megóvásában, rendben tartásában. Amelyek példaként
szolgálhatnak a rendezettségre.
Pályázati feltételek:
A pályázaton minden sukorói lakos és
nyaraló tulajdonos részt vehet, függetlenül a tulajdonában álló telek és ház
nagyságától, elhelyezkedésétől.
A pályázat tárgyát képezi: a telek és az
előtte elhelyezkedő közterület magas
színvonalú rendben tartása, fejlesztése,
az épület példaértékű gondozása, a faluképbe illeszkedő felújítása, a melléképület (ek) stílusos kialakítása mindezek együttesen vagy külön-külön is.
A pályázatra három kategóriában lehet
nevezni.
Pályázati Kategóriák:
1. Szép utca pályázat
A pályázat egyetlen közösségi összefogást igénylő kategóriája. A pályázat
benyújtását bármelyik az utcában élő
ingatlan tulajdonos kezdeményezheti.
Ebben a kategóriában a nyertes az az
utca lehet, ahol valamennyi épület karban tartott, az épületekhez tartozó kertek, előkertek egyaránt gondozottak. A
teljes utcakép sukoró arculati elemeit
megtartó, virágos, gondozott, ápolt
egységet mutat.

3. Sukoró legszebb portája
(háza, kertje)
Az a porta nyerheti el, amelyik az 1. és
2. kategóriában meghatározott kritériumokon túl, az autentikus arculat mellett a mai környezetbe illeszkedve innovatív, egyedi, szemet gyönyörködtető
különleges összképet, látványt nyújt.
Ebben a kategóriában összesen
egy nyertest hirdetünk:
A nyertes az alábbi díjban részesül: A
házra felkerül a „Sukoró legszebb portája” cím, amelyik szintén egyedi, egységes tervezésű kerámiatábla, valamint
átadásra kerül egy 25.000, Ft értékű –
kizárólag a sukorói Zólyomi, és a Gazsi
- kertészetekben felhasználható vásárlási utalvány.
Részvételi feltételek:
Nevezési lapokat a település honlapján:
www.sukoro.hu lehet letölteni.
Nevezési határidő: 2014. július 20.
A névvel, címmel ellátott, zárt borítékban elhelyezett kitöltött nevezési
lapokat, pályázatokat Sukoró Község
Önkormányzata címére (8096 Sukoró Óvoda utca 2/a.) kell eljuttatni, illetve leadhatók a személyesen vagy a

kultura@sukoro.hu e-mail címen. A
borítékra kérem, írják rá: Pályázat a
Szép, Tiszta, Rendezett Sukoróért. A
pályázatnak tartalmaznia kell, a benevezett ingatlan pontos címét, tulajdonosának nevét és állandó lakóhelyét,
telefonos elérhetőségét és aláírását.
Szemlézés: 2014. július 25 – 30. között. A zsűri tagjai a fent megjelölt
időszakban felkeresik a pályázatban
részvevő ingatlan tulajdonosait bejárva
a települést és döntést hoznak a nyertes
utcák, házak listájáról.
Eredményhirdetés: 2014. Falunapon.

Ebben a kategóriában összesen
egy nyertest hirdetünk:
Elnyerhető díj: egyedi, egységes tervezésű, az utca arculati elemét tükröző
kerámia utcanév és házszám tábla, amelyet a községünkben élő kortárs alkotó
készít el.

Fekete István szerette a jó bort, a jó pálinkát. Legtöbb könyvében koccintanak
egymással az emberek. Nem szenvedélyből, nem muszájból, hanem úgy, ahogy a
reggel feljön a nap, este meg lemegy. Egy
pohár bor, jól megíva olyan, mint egy jól
elmondott ima. Egy pohár bor melletti
jóízű beszélgetésnél pedig kevés szükségesebb dolog van a világon.
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PÁLYÁZAT

A jól végzett munka eredménye, az igényesen formált és gondozott környezet
minősít minket itt élőket. Meghatároz
számunkra egy elfogadott magas színvonalú értékrendet, amely példaértékű
lehet az idelátogatók számára is.
Sukoró Község Önkormányzata a
fent leírtak előmozdítása érdekében
pályázatot hirdet a Szép, Tiszta, Rendezett Sukoróért címmel.
A pályázat célja:
Olyan egyéni/ közösségi erőfeszítések,
fejlesztések, környezet tudatos magatartások bemutatása, propagálása és jutalmazása, melyek példaértékűek

2. Tiszta udvar – Rendes ház
cím elnyerése
Annak az ingatlantulajdonosnak adható:
• akinek ingatlana, s az azon
található épület, kert, udvar
megjelenésében harmonikusan,
esztétikusan illeszkedik a
környezetébe, és
• akinek az ingatlana előtti /járda,/
árok, árokpart gyommentesen
tisztántartott.
Ebben a kategóriában összesen
három nyertest hirdetünk:
A nyertesek az alábbi díjban részesülnek: A házra felkerül a „Tiszta udvar-rendes ház” cím, amelyik szintén
egyedi, egységes tervezésű kerámiatábla, valamint átadásra kerül egy 15.000,
Ft értékű – kizárólag a sukorói Zólyomi, és a Muskátli- kertészetekben felhasználható vásárlási utalvány.

NEVEZÉSI LAP
SUKORÓ LEGSZEBB PORTÁJA

NÉV: ______________________________________________________________________
CÍM: ______________________________________________________________________
TELEFON: _________________________________________________________________
E-MAIL: ___________________________________________________________________
FOTÓK: (2-5 darab fotó)

A sukorói internetes honlap megtalálható a www.sukoro.hu címen.
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Közérdekű információk
Lomtalanítás 2014
A Depónia Kft. a házhoz menő lomtalanítást az alábbiak szerint végzi
az Ön településén.
Az új módszer bevezetésének
az oka:
A régi rendszer során jelentkező szabály-talanságok, (gondolva itt a meghirdetett időpontok előtti, illetve utáni kipakolására vagy az
„előlomtalanításra”) valamint a lomtalanítás
ideje alatt kialakult kedvezőtlen utcakép tette
indokolttá, hogy egy új, korszerűbb módszert
találjunk, alakítsunk ki, erre az évek óta jelentkező problémára.
Bízunk benne, hogy ezzel az új rendszerrel
sikerült megoldást találnunk, és a jövőben
megszűnnek a szabálytalanságok, s a lakosság is üdvözli majd ezt a módszert. A jövőben
a lomtalanítás időpontja jobban alkalmazkodni
fog a lakossági elvárásokhoz, igényekhez.
Mit kell tennie a lakosságnak, ha el
szeretné szállíttatni a lomot a
háztartásából?
1.) Az ügyintézéshez előkészíti az alábbi adatokat:
• név, cím (utca, házszám), számlán
található partnerkód
• elszállítandó lom mennyisége (m3)
• elérhetőség (vezetékes, vagy mobil
telefonszám)
2.) Jelentkezik a Depónia. Kft. Ügyfélszolgálati Irodájában, az alábbi elérhetőségeken,
munkanapokon 8 és 16 óra között:
Depónia Kft. Ügyfélszolgálati Iroda
Cím: 8000 Székesfehérvár, Sörház tér 3.
Tel.: 06 22 202-260
E-mail: diszpecser@deponia.hu
3.) Kiválasztja a számára ideális időpontot az
általunk ajánlott begyűjtési napok közül. (március 1. és október 30. között)
4.) Az egyeztetett napon reggel 6-ig kiteszi a
lomot úgy,
• hogy a gyűjtőautó által megközelíthető
legyen az ingatlan,
• hogy a gyalogos- és a gépjárműforgalmat
ne akadályozza,
• hogy a kisebb hulladékok be legyenek
zsákolva.
5.) A lomtalanítás során nem kerül elszállításra:
• elbontott gépjármű karosszéria
• építési törmelék, nyílászárók
• veszélyes hulladék (olaj, festék,
akkumulátor, pala stb.)
• kommunális (vegyes) hulladék
• ágnyesedék, szőlővessző, zöldhulladék
• tehergépjármű és traktor gumiköpeny
• kézi erővel nem rakodható túlsúlyos vagy
túlméretes hulladék
Kérjük a lakosságot, hogy csak
abban az esetben helyezzék ki a
lomot a szállítási útvonalra, ha azt
az Ügyfélszolgálati irodánkban
kollégáinkkal előzetesen egyeztették, mert kizárólag csak ebben az
esetben áll módunkban elszállítani
a kihelyezett hulladékot!

EGÉSZSÉGNAP
SUKORÓN
2014. március 29. szombat
Sukoró Község Önkormányzata a település lakóinak betegség-megelőzése és
a szükséges szűrővizsgálatok megkön�nyítése érdekében helyben ingyenes tanácsadást és szűrést biztosít, valamint
véradást szervez.
Helyszín: Általános Iskola
(Sukoró, Óvoda utca 2/b.)
Program:
• Véradás
• Vérnyomásmérés, vércukorszint
mérés, testzsírmérés
• Bőrgyógyászati szűrővizsgálat
• Látás- hallásvizsgálat
• Arcdiagnosztika
• Talpdiagnosztika
• Környezetbarát termékek –
mosódió
• Emlőönvizsgálat
• Csontritkulás szűrővizsgálat
• Tüdőszűrés, szén-monoxid mérés
dohányosoknak
• Táplálkozási, dietétikai tanácsadás
Verseny a fogyni vágyóknak!
Szeretettel várjuk a vizsgálatokra családjával együtt!
Egészségünk a legfontosabb kincsünk!
Éljünk bátran a lehetőséggel!

A vizsgálatok térítésmentesek!

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: 15:00-17:00.
Telefon: 06 (22) 598-040
Ügyelet:Velence, Balatoni u. 65.
Telefon: 06 (22) 311 – 104
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) 413-6910
Fogászati rendelés:
Gőbölösné Dr. Sztafa Dorota
Pákozd, Hősök tere
Telefon: 06 (22) 459-198
HUMÁN CSALÁDSEGÍTŐ ÉS
GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT
2481 Velence, Zárt utca 2.
Tel: 22- 470- 288,
Fax: 22- 589- 157
Email: human01@freemail.hu

Közérdekű telefonszámok:
Ingyenes jogsegélyszolgálat:
Dr. Puskás Ferenc 06-20/3887908
Polgárőrség:
Schieder István 06-30/9469-041
Magán állatorvos:
Dr. Somogyi Rita 06-30/530 54 34
Falugazdász:
Nagy János 06-70/436-2461
E-ON Áramszolgáltató
TÓ-VILL Bt. Székházában
Ügyintézés: 06-80-533-533
Kápolnásnyék, Tó u. 20.
Ügyfélfogadás:
kedd: 8:00-12:00
csütörtök: 14:00-18:00
Folyékony hulladék elszállítása megrendelhető:
HERKE Bt. 06-20/939-1955
DRV Zrt. információs Pont - Velence
Szabolcsi út 40.
Ügyintézés: 06-40/240-240
illetve 06-84-501-299
Ügyfélfogadás:
hétfő-szerda: 8:00-15:00
péntek: 8:00-13:00
MÁVDIREKT
telefonos ügyfélszolgálat
06-40/49-49-49

Szakorvosi Rendelőintézet
2481 Velence, Balatoni u. 65.
Rendelési idő:
Hétfőtől – péntekig 7.00 – 19.00 óráig
Telefon: 22-311-104
Gyógyszertár
2481 Velence, Balatoni u. 65.
Hétfőtől – péntekig 8.00-20.00 óráig
Szombaton: 8.00-14.00

Zöldhulladék gyűjtési akció!
Sukoró Önkormányzata értesíti a Tisztelt Lakosságot, hogy a Depónia Kft.
lebonyolításával 2014. április 28-án
zöldhulladék gyűjtést szervez Sukoró
település területén.
Az ingatlanukon keletkező zöldhulladékot összekötözve, zsákba csomagolva
a közlekedési út mellé kérjük kihelyezni
úgy, hogy az sem a gyalogos, sem pedig
a jármű forgalmat ne zavarja.
Nem kerül elszállításra:
• kommunális jellegű hulladék
• egyéb hulladék, ami a lomtalanítás
keretében kerül elszállításra
• veszélyes hulladék

A kipakolást a jelzett időpontot megelőző este vagy legkésőbb reggel 600
óráig végezzék el!
Az akció sikeres lebonyolítása érdekében kérjük az Önök segítségét és a
határidő PONTOS betartását!
A meghirdetett időpont után kihelyezett zöldhulladékot a Depónia Kft.
nem szállítja el a zöldhulladék szállítás
keretében.
Kérem, minél többen éljenek a lehetőséggel saját portájuk és településünk
tisztasága érdekében is.

Sukorói Hírforrás a sukorói Önkormányzat hivatalos, ingyenes lapja, megjelenik időszakosan, 8 oldalon, 1000
példányban. Felelős kiadó: Sukoró
Közös Önkormányzati Hivatal, 8096
Sukoró, Óvoda u. 2/A

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

