KÖZÉLETI LAP

4. évfolyam, 2. szám

Református templom, a hamarosan
felújításra kerülő Szent Ignác Katolikus
templom a kálváriával, a Néprajzi Ház,
a műemlékvédelem alatt álló 16 épület,
a több, mint kétszáz éves zsellérház, amelyekre napokon belül felkerül a
„Műemlék” tábla jelölés - igazi turisztikai látnivalót kínál a Sukoróra érkező
látogatók számára. Nem véletlen, hogy
a legkedveltebb és legszebb települések
első tíz jelöltje között szerepelünk. Igaz,
hogy a tízedik helyen, de ez is szép rang
országos viszonylatban.

Kedves Sukorói Olvasónk!
A szélsőséges tavaszi időjárás után hirtelen a meleg, zivatarokkal bővelkedő
nyárba csöppentünk. Ha pedig itt a
nyár, akkor a Velencei tó partján, így
Sukorón is egyre több a látogatóba
érkező turisták száma. Számunkra,
Sukoróiaknak természetes az a szépséges
táj, ahol éljük mindennapjainkat, bár
betelni vele soha nem tudunk. Azok
számára, akik a közelmúltban költöztek településünkre, -ők nem kevesen
vannak- vagy látogatóként olvassák
újságunkat, és szeretnék jobban megismerni falunk szépségeit, kirándulásaik
alkalmával egy kis „útravalót” kínálok a
látnivalók széles skálájából.
Sukoró szépséges tájait már nemcsak
bakancsos turistaként, hanem a településen áthaladó új kerékpár útról is
megcsodálhatjuk. Szerencsére rengeteg
látnivaló kínálkozik, hiszen a település
Isten adta földrajzi fekvése, geológiai
látványosságai, a lankás hegyoldalakban megbújó borospincék, a szőlőültetvények, a takaros porták sora, a
Gyapjaszsák vagy Ingókő, az Olasz gránitfejtő és a Likas-kő, a kedvelt turistaútvonalak, az Éva és Angelika forrás
látványa mindenkit magával ragad.
Mindezek mellett fontos megemlíteni
az épített örökség turisztikai jelentőségét is. A történelmi nevezetességű

Kedves Olvasó! A tiszta, szép környezet minősíti a települést. Ezért fontos,
hogyan fogadjuk az ide látogatót,
milyen képet adunk magunkról. A
településünkről alkotott kép minket, az
itt élőket jellemzi. Sok szép dicséretet
kapunk, amire valamennyien büszkék
lehetünk, de tudjuk, hogy van még
bőven tennivaló. Az igényesen formált
és rendben tartott környezetünk az
első lépés az idegenforgalom, a turizmus fejlődése terén. Adjunk STOP-ot
az illegális szemét lerakásnak! Érezzük
fontosnak, hogy portánk rendbetételét
ne hagyjuk abba a kapunk bezárásával. Rendelet írja elő – de azt hiszem
ez magunktól is természetes-, hogy a
házunk előtti közterületet és az árkokat
valamennyi lakótulajdonosnak tisztán,
rendezett állapotban kell tartania. Ne
csak elvárjunk, hanem tegyünk meg
mindent mi magunk is településünk
szép, tiszta, ápolt környezetéért.
Önkormányzatunk Képviselő-testületének teljes egyetértésével valamennyi,
a településünk fejlesztését, és a sukorói
emberek életminőségének javítását
elősegítő pályázati kiírást megcéloztuk,
kidolgoztuk, beadtuk és folyamatosan
azon dolgozunk, hogy a jövőben is
minden pályázati lehetőséget megragadjunk /kihasználjuk/ céljaink megvalósításának érdekében. A pályázati
eredményekről folyamatosan tájékoztatjuk Önöket.

Településünkön hamarosan elindul a
belterületi utak kátyúzása, javítása. A
vis major pályázat segítségével, a törvényben előirt eredeti állapot visszaállításának biztosításával az utak rendbe
tétele is megtörténik: Vadvirág utca,
Gyümölcs utca.
Az idei évben még számíthatunk további útfelújításokra is. Az első számú
szempont az utak állapota, és azok
forgalma
Önkormányzatunk, lakossági pályázat megírás támogatásával segítséget
nyújtott két esetben. Az elnyert pályázattal két műemlékházunk újul meg a
közeljövőben. Jó szívvel segítettünk és
gratulálunk a nyertes családoknak!
A műfüves iskolaudvaron az óvodás és
iskolás gyermekeink birtokba vehették
az új játszóteret. Szeptember elején egy
újabb páros hinta telepítése történik
meg.
Iskolás gyermekeink örülnek a nyári
vakációnak, amely hamarosan kezdetét veszi. Önkormányzatunk Képviselő-testületének döntése alapján, az
idén is elindítjuk a két hetes napközis
táborunkat, amellyel lehetőséget és
segítséget adunk a családok számára,
a gyermekek két heti felügyeletéhez és
sokszínű, kirándulással tarkított foglalkoztatásához. A tábor az étkeztetést
kivéve ingyenesen vehető igénybe!
Sukoró 14 év alatti gyermekeinek,
ifjúságának, a nyári szünidő előtti első
nagy élményét a gyermeknap megrendezése kínálta. Gyermekeink örömére,
megelégedésére, az egész napos rendezvény bővelkedett a kedvelt szabadidős
programok sokaságával.
Az idei évben Sukorón július végén
három napos tábor keretében vendégül
látjuk a Rimstingi testvértelepülésünk
25 kisdiákját és tanárait. Mint ismeretes, tavaly nyáron mi voltunk a német
település vendégei hasonló létszámmal.
Gyermekeink akkor egy hetet töltöttek

el a szépséges településhez tartozó Chiemsee partján. Öröm számomra, hogy
a nagyon jó testvérvárosi kapcsolatainknak köszönhetően, polgármesterségem
ideje alatt újra működik a csere-táboroztatás Rimsting és Sukoró között.
Tiszteletét teszi Josef Mayer, Rimsting
1. sz. polgármestere is, akinek a delegációját a német település Hagyományőrző Egyesületének a vezetői kísérik. A
tábor ideje alatt a sukorói kisiskolásainkkal, tanáraink és segítőink kíséretével közösen veszünk részt a színvonalas,
kalandos és a település nevezetességeit
is bemutató programjainkon.
Képviselő-testületünk szándéka, hogy
a másik két testvér településünkkel
kiépített kapcsolat az elmúlt évekhez
hasonlóan továbbra is jól működjön.
Terveink között szerepel, hogy az ukrán
Kisszelmenc települést támogatva –
akár adományokkal, akár gyermekek
táboroztatásával – és Nagyszelmenccel
is együttműködve tovább erősítsük a
testvértelepülési barátságot.
A Református Egyház szervezésében és
Önkormányzatunk támogatásával az
idén 10. alkalommal nyitja kapuit a
Sukorói Zenei Nyári Esték rendezvénysorozata.
Kulturális életünk sokszínűségéről
árulkodik Önkormányzatunk programkínálata. A nyár folyamán számos
minőségi, és jubiláló rendezvénnyel
találkozhatnak településünk lakói és a
hozzánk látogató kedves vendégek. A
rendezvényekről és azok időpontjáról
a lapunk utolsó oldalán található Eseménynaptár ad tájékoztatást.
Minden Kedves Olvasónknak jó egészségben eltöltött kellemes pihenést, feltöltődést és tartalmas, élményt nyújtó
programokban gazdag szép nyarat
kívánok!
Mészárosné Hegyi Gyöngyi Éva
polgármester
K. László Szilvia: Nyárköszöntő
„Szervusz, kedves Napsugár!
Örülünk, hogy itt a nyár.
Kérlek, süss jó melegen,
pihenhetsz a réteken.
Érleld meg a gabonát,
lombosítsd a sok szép fát,
langyosítsd a vizeket,
melegítsd a szíveket!”

Önkormányzati hírek
A KÉPVISELŐ TESTÜLET HÍREI
Sukoró Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete 2016. március
8-án tartott testületi ülésén az alábbi
ügyeket tárgyalta:
Döntött a Velencei Szakorvosi Rendelőintézet ellátási területén jelentkező
sportorvosi szakrendelés támogatásáról.
A Sukoró-Velencetavi Horgász Egyesület részére 33.723,- Ft. támogatást
biztosított.
Döntött a Sukorói Óvoda beiratkozásának-, nyári zárva tartásának időpontjáról (2016. augusztus 01-től 31-ig) és
Alapító Okiratának módosításáról.
Megalkotta az önkormányzati tulajdonban lévő Gépjármű igénybevételének és használatának szabályzatát.
Bérleti szerződést kötött a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatósággal a Velencei-tó parti ingatlanok bérbe vételéről.
Döntött az önkormányzat tulajdonában álló Sukoró Ivókút utca 3. szám
alatti ingatlan bérbeadásáról. (nem
valósult meg)
Az ülésen alábbi rendeleteket
alkotta:
Sukoró Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (III.08.)
számú önkormányzati rendelete az
önkormányzat és intézményei 2015.
évi terv- és költségvetésről
Sukoró Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016. (III.08.)
számú önkormányzati rendelete a
11/2014. (XI.24.) önkormányzati rendelete A Képviselő-testület és szervei
szervezeti és működési szabályzatának
módosításáról
Sukoró Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete 2016. április
6-án tartott testületi ülésén az alábbi
ügyeket tárgyalta:
Döntött a Sukorói Református Mis�szió
Egyházközösség
kérelméről,
ami arra vonatkozik, hogy a jelenleg
önkormányzati tulajdonban lévő
sukorói 768/1 hrsz-ú ingatlant az
önkormányzat térítésmentesen adja az
Egyházközösség tulajdonába. E témát
megtárgyalta és úgy határozott, hogy
szándékában áll elcserélni a Sukorói
Református Misszió Egyházközösség
tulajdonában lévő 678/1 hrsz-ú ingatlanra, vagy hosszú távú, határozott
időtartamra térítésmentes használatba
adni a Sukorói Református Misszió
Egyházközösségnek.
Döntött a 2016. évi lakossági víz- és
csatornaszolgáltatás díjának csökkentésére pályázat benyújtásáról és a
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elkészített vagyonértékelés és az abban
szereplő vagyonleltár elfogadásáról.
Elfogadta a Velencei házi gyermekorvosi körzet ellátására feladat-ellátási
szerződés I. számú módosítását és döntött a család és gyermekjóléti központ
működtetésével kapcsolatos megállapodás megkötéséről.
Döntött a muzeális intézmények
szakmai támogatására kiírt pályázaton
való részvételről és a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati
támogatása a települési önkormányzatok működőképességének megőrzésére vagy egyéb, a feladataik ellátását
veszélyeztető helyzet elhárítására kiírt
pályázaton való részvételről, valamint a
strandon levő nádfedeles épület felújításához pályázaton való részvételről.
Elfogadta a VTT Velencei-tavi Terület és Településfejlesztési Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság alapító
okiratát határozatot hozott az ügyvezetőjének megválasztásáról, díjazásának
megállapításáról és a felügyelőbizottsági
tagjainak megválasztásáról, díjazásának
megállapításáról, könyvvizsgálójának
megválasztásáról. Határozott Velence
Város Önkormányzata, Kápolnásnyék Község Önkormányzata, Sukoró
Község Önkormányzata és Velencei-tó
és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi
Fejlesztési Tanács közötti Szindikátusi
szerződésről.
Az ülésen az alábbi rendeletet
alkotta:
Sukoró Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2016. (IV.06.)
számú önkormányzati rendelete a
20/2015. (XII.01.) önkormányzati
rendeletének A hulladékgazdálkodási
közszolgáltatásról módosításáról

készített átfogó értékelést a 2015. évi
gyámügyi, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról megtárgyalta és elfogadta.
Sukoró Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete megbízta Nagy
Roland alpolgármestert, aki a Sukoró
Invest Kft-ben a tagi képviselő, hogy
a soron következő taggyűlésen az alábbiakat képviselje: A Sukoró Invest Kft.
2015. évi egyszerűsített éves beszámolója taggyűlés általi elfogadását javasolja
az alábbi adatokkal: Mérleg fő összege:
51912 e forint. Saját tőke összege:
13202 e forint. Mérleg szerinti eredmény: - 459 e forint. Sukoró Község
Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kft. pontosított kiegészítő mellékletének elfogadására nézve is támogató
javaslattal élt.
A Sukoró Invest Kft. tulajdonában lévő
Sukoró 1178/66 hrsz-ú ingatlan eladásáról szóló döntést elhalasztotta.
A Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság
2015. évi tűzvédelmi tevékenységéről
szóló beszámolóját megismerte, az
abban foglaltakkal egyetértett.
A Sukorói Református Misszió Egyházközösség a 2016. évi nyarára tervezett
zenei estek megrendezéséhez, a 10.
jubileumi rendezvényhez 160.000,- Ft.
támogatást biztosított.
Eldöntötte, hogy Sukoró Község
Önkormányzata részt kíván venni az
alábbi pályázatokon:

Gyerekszemmel a világ
fejlesztéseinek támogatása; továbbá
kötelező önkormányzati feladatot
ellátó intézmények fejlesztése, felújítása, egészségügyi alapellátást szolgáló
(háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás,
védőnői szolgálat) épület vagy helyiség
fejlesztése, felújítása, óvodai, iskolai és
utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás, vagy új sportlétesítmény
létrehozása; belterületi utak, járdák,
hidak felújítása.
Az ülésen az alábbi rendeleteket
alkotta:
Sukoró Község Önkormányzat képviselő-testületének 4/2016. (V. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat
2015. évi terv-és költségvetéséről szóló
1/2015. (II.18.) önkormányzati rendelet módosítása
Sukoró Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2016. (V. 26.)
önkormányzati rendelete az önkormányzat és költségvetési szerveinek
2015. évi költségvetésének végrehajtásáról
Sukoró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2016. (V. 26.)
önkormányzati rendelete A háziorvosi
körzetekről
Tájékoztatom a kedves olvasókat, hogy
a rendeletek a www.sukoro.hu honlapon megtalálhatóak.
Sukoró, 2016. június
dr. Berzsenyi Orsolya
jegyző

Az adósságkonszolidációban nem
részesült települési önkormányzatok

Sukoró Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete 2016. május 26án tartott testületi ülésén az alábbi
ügyeket tárgyalta:
Fejér
Megyei
Kormányhivatal
FE/02/719-1/2016. számú javaslatát
megtárgyalta, az abban foglaltakkal
egyetértve a vagyonkimutatás,
vagyonrendelet, vagyonkataszter, belső
szabályozók jogszabályokkal
való összhangjának, továbbá egymással
való harmonizálásuknak, valamint a
számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben – Sztv.- 15-16. §-ban meghatározott számviteli alapelveknek az
érvényesülésének felülvizsgálatát elvégezte a 2015. évről szóló zárszámadás
elfogadásáig.
Az Önkormányzat 2016. I. negyedévi
gazdasági beszámolóját megtárgyalta és
elfogadta.
Az Önkormányzat éves összesített közbeszerzési tervét elkészítette (nullás),
a belső ellenőrzésről szóló 2015. éves
összefoglaló jelentést, a jegyző által

Példaértékű
Néhány hete lázas munka folyik a Fő
és a Kis utca közötti Aradi Vértanúk
hidjánál. Szücs János tősgyökeres
sukoróiként jól ismeri a helyi adottságokat, szívén viseli a falu arculatát.
János önmaga kezdeményezésére a híd
kőburkolatát aprólékos munkával térítésmentesen átépíti. A Velencei-hegységben jellemző és innét származó
vulkanikus eredetű kövekre cseréli a
korábban nem tájba illő, világos színű

kőborítást. János szorgalma, precíz
munkája környezetében is szembetűnő. A családi házuk és a borospincéjük
szintén a vidékre jellemző megjelenésű,
alapos és megtervezett tevékenység
nyoma. Köszönjük a lelkes, odafigyelő,
kitartó tevékenységet! Sukoró központjának egyik igazi dísze a kis gyalogos
híd.
A település nevében köszönjük!
Sukoró Község Önkormányzata
Mészárosné Hegyi Gyöngyi Éva
polgármester

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

Gyermeknap
Az idei évben június 3-án került megrendezésre Sukorón a Gyermeknap.
A sukorói óvodások és iskolások már
a reggeli órákban birtokba vették
az ugráló várat és a felfújható óriáscsúszdát. Az ugrálás megunhatatlan a
gyermekeknek, a nap folyamán újból
és újból visszatértek a helyszínre. Kerámiafoglalkozást Fekete Kriszta tartott.
Az iskolások fantáziája szárnyalt, edényeket, dísztárgyakat formáztak meg,
festettek ki, karcoltak, mintáztak. Az
óvodáskorúak a kilapított agyagból
kiszúrókkal formákat alkottak meg,
melyeket kedvük szerint díszítettek. Jó
volt látni a sok dolgos gyermekkezet,
amint ügyesen gyúrnak, alakítanak.
A műveket kiégetés után megkapják a
gyerkőcök.
A falu legifjabb lakosait Bédné Molnár
Hajni védőnő várta az óvodai nagycsoport termében Baba-mama klubba,
majd az összetartó kis csapat Kiss
Mónika Manóta nevű interaktív dalos,
mondókás, zenés programján szórakozott.
A délutáni programok a HEROSZ
Egyesület bemutatójával vették kezdetüket. Iskolásaink a felelős kutyatartásról hallgattak, tekintettek meg előadást. Sajnos a focit elmosta az eső, de
bepótolják egy következő alkalommal a
várva-várt eseményt.
Köszönjük az önkormányzatnak a vitamindús gyümölcsöket és a Gémeskút
Étteremnek az ízletes palacsintát.
Igazán élvezetes fellépést énekelhettek
és táncolhattak végig a Palinta Társulat

előadása alatt a gyermekek. Állattár
című előadásukat nagy sikerrel mutatták be Sukorón.
Közös buborékfújással jelképeztük az
összetartásunkat. A kis szappanbuborékok egyszerre emelkedtek a levegőbe,
indultak rövid útjukra.
A további programok szülői kísérettel
valósultak meg. A horgászegyesület a
tőlük megszokott pontos szervezésben
az idei gyermeknapon is megtartotta
a horgászversenyt. A 30 nevező boldogan lódította be horgát a Kis-tóba a
nagy kapás reményében. Gratulálunk
a nyerteseknek, köszönjük a részvételt
mindenkinek.
A Capitol Lovarda két lovával kipróbálhatták, élvezhették a gyerekek a lovaglás szépségeit az Ördög-hegy lábánál.
Bízunk benne, hogy a jövőben többen
is választják ezt a szép sportot, igazi
szerelemmé válik sokak számára majd
a lovaglás.
A napot a kultúrháznál a májusfa kitáncolása zárta a hagyományőrző egyesület
szervezésében.
Bízunk benne, hogy mindenki talált
kedvérevaló programot, élvezetes volt
a gyermekekért, gyermekeknek szervezett nap.
Köszönjük az egyesületek, a pedagógusok, közreműködők, segítők, előadók
szervezését, segítségét.
A Gyermeknap szervezői: Sukoró
Község Önkormányzata, Sukoró Iskolájáért Alapítvány, Sukoró Velencei-tavi
Horgászegyesület, Sukorói Hagyományőrző Egyesület.

Kedves Vali!
Biztosan feltűnik, hogy az elkészült mese nem a 7 éves gyermekem önálló munkája. Vállaljuk ezt, még ha emiatt nem is
veszitek figyelembe a mesénket
az értékelésnél.
Nem csalni akartunk, hanem
egyszerűen segítenem kellett
az elsős lányomnak, annyira
újszerű volt számára a feladat,
arról nem is beszélve, hogy még
csak most tanul írni.
Rengeteg beszélgetésre sarkallt minket ez a kihívás, s egy
újabb oldaláról ismerhettem
meg a lányomat. Az együttgondolkodás ezerrel felpörgette az
agyunkat, mindketten óriásit
profitáltunk a közös munkából.
Kötelezővé kéne tenni a szülő-gyerek meseírást!
Köszönettel,
Kincső anyukája, Viki

A sukorói pancsoló
pocsolyakullancs
Ugye, te is óvakodsz a kullancsoktól? No, nem azért, mert
óriások, vagy hangosak. Épp
ellenkezőleg. Aprókák, mint
a gombostű feje. Pont azért
veszélyesek, mert picik. Rafináltan elbújnak a kutyusok bundájában, vagy az emberek testén,
és csak akkor vesszük észre
őket, amikor már úgy teleszívták
friss vérrel a potrohukat, hogy
az majd’ szétdurran.
Ismerek egy kullancsot, aki egészen más, mint a többi. Ő egy
mesebeli kullancs, méghozzá a
sukorói pancsoló pocsolyakullancs. Akkor ismertem meg őt,
amikor ősszel Sukoróra költöztünk, és Apával elindultunk felfedezni a környéket. Csak arra
emlékszem, hogy végigmentünk
az Erdész utcán, aztán az Angelika forrás mellett elbambultam,
mert megpillantottam egy pillangót. Követni kezdtem őt a sűrű
erdőben, mentem és mentem a
tarkaszárnyú lepke után, elértem a Bodza-völgyet, majd a
Hurka-völgyet, és egyszer csak
megérkeztem egy induri-pinduri
tisztásra. Észrevettem, hogy a
tisztás közepén csillog valami.
Azt hittem, egy aranygyűrűt
hagyott el egy kiránduló házaspár. Közelebb léptem, s láttam
ám, hogy ez bizony nem aranygyűrű, de nem is szikrázó gyémántkrajcár, hanem egy kristálytiszta vizű, sárgán csillogó
pocsolya.
Örömömben felkiáltottam: „Apa,

nézd csak, milyen tiszta pocsolyát találtam!” De Apa nem volt
se mellettem, se mögöttem, se
előttem. Ráeszméltem, hogy
végig egyedül követtem a pillangót. „Hát most mitévő legyek,
merre menjek? Azt se tudom,
merről jöttem. Balról, vagy
jobbról? Előlről, vagy hátulról?”
Nagyon megijedtem, és elkezdtem kiabálni, „Segítség! Segítség!”, de sehonnan se jött válasz.
Kétségbeestem, és dühömben,
tiszta erőmből belerúgtam egy
apró kavicsba, ami csobbanással
érkezett a tócsa kellős közepébe.
Ekkor hallottam meg azt a cincogáshoz hasonló emberi hangot.
Volt a pocsolya szélén egy apró
virág, amin kicsi harmatcsepp
tükröződött. Levettem a harmatcseppet, és a fülembe dörzsöltem, hogy tisztábban halljak.
De a hang még mindig egy egércincogáshoz fogható hangocska
volt. Észrevettem, hogy a csobbanás ereje egy iciri-piciri kullancsot dobott ki a tócsából, aki
egyenesen az ölemben landolt.
Dühös szemekkel nézett rám:
„Ez az én pocsolyám! Muszáj
volt belerúgnod azt a nagydarab
kősziklát?”
Amikor ráeszméltem, hogy ez
bizony
kullancs,
elkezdtem
erősen rázni a szoknyámat, hogy
lepottyanjon rólam a veszélyes
vérszívó. De a kullancs kitartóan kapaszkodott és kiabált:
„Ne félj tőlem, nem bántalak!
Nem vagyok vérszívó, mint a
többi kullancs! A világ egyetlen vízivó kullancsa vagyok, és
kizárólag tiszta pocsolyavízzel,
esőcseppel és harmatcseppel
táplálkozom! Fáj a fejem a véred
szagától, kérlek, ne rázd ilyen
hevesen szoknyádat, mert mindjárt elszédülök, beteg leszek,
és haza kell vigyél ápolni. Ne
legyen a nevem sukorói pancsoló
pocsolyakullancs, ha hazudok!”
Csodálkozó arcot vághattam,
mert a kullancs nekiállt folytatni
a történetét. Elmesélte, hogy
mennyire utálja a vért. Gyűlöli.
Undorodik tőle. Amikor életében
először megérezte egy vakond
vérének szagát, úgy elkezdett
émelyegni a potroha, hogy azon
nyomban
hanyattvágódott.
Szerencsétlenségére,
vagyis
szerencséjére éppen egy tócsa
szélén állt ekkor, és amikor
hanyattesett, egyenesen hátraszaltózott a vízbe. Akkor, úszás
közben megérezte a friss, nyári
zápor vizének ízét, és azóta
csakis tiszta, erdei tócsákkal,
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Gyerekszemmel a világ
esőcseppekkel, és a virágokon
gyöngyöző
harmatcseppekkel
táplálkozik. Legkedvesebb virága
az illatozó, tavaszi hóvirág, mert
a hóvirág szirmain és levelein
olvadó hónál még sosem érzett
zamatosabbat. Régóta ez a tisztás az otthona, mert itt sosincs
vérszag, hiszen jó, ha százévente idetéved valaki. No meg friss
pocsolya is bőven van mindig. A
tisztást sűrű lombkoronák ölelik
körül, amik nem engedik, hogy a
napsugarak felszárítsák a pocsolyákat.
Ezután én is elmeséltem a kullancsnak a hosszú történetemet,
az elejétől a végéig. El is sírtam
magamat: „Ki fog engem hazajuttatni? Hiányzik az anyukám,
az apukám, a nagytestvérem.
Éhes vagyok, szomjas vagyok,
álmos vagyok.”
A kullancs csak mosolygott és így
szólt: „Sose búsulj, amíg engem
látsz! Merre laktok? Melyik
utcában?”. „A Gyepes utcában.”válaszoltam.
A kullancs a vállamra pattant,
majd elkezdett vezetni engem.
Kivezetett a tisztásról, átvezetett a Hurka-völgyön, a
Bodza-völgyön, de aztán nem
is kellett tovább vezetnie,
ugyanis az Angelika forrásnál
már meghallottuk apukám és a
keresőcsapat hangját. Mindenki
a nevemet kiáltozta.
Gyorsan odaszaladtam apukámhoz, boldogan átöleltük egymást.
A sukorói pancsoló pocsolyakullancs ekkor már nem volt a vállamon. Árkon-bokron is túl járt.
Minden jó, ha a vége jó. Ez a történet szerencsésen végződött.
Most biztosan furdalja az oldaladat a kíváncsiság, hogy hol is
van pontosan a sukorói pancsoló
pocsolyakullancs lakóhelye. Ne
kérdezd tőlem, úgysem mondom
el. Talán oda sem találnék újra.
Senki sem tud erről az eldugott
kis helyről, hiszen még föl sem
fedezték. Olyan picurka tisztás, és annyira eldugott helyen
bújkál, hogy még a térképrajzolók se rajzolták föl a térképre.
Esetleg kövesd egyszer a tarka
pillangót, hátha téged is odavezet. Csak közben el ne engedd
apukád kezét!
És ne feledkezz meg a kullancsriasztóról, mert a többi
kullancstól továbbra is meg kell
védened magad!
Miszlai Kincső
I. osztály
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„Helperek” az iskolában
A nyári szünidő közeledtével pedagógusainknak egyre többször kell felhívniuk a gyerekek figyelmét a balesetvédelemre, a balesetek megelőzésének
fontosságára. De mit tehetünk, ha már
megtörtént a baj?
A Budapesten alakult Helperek
– Önkéntes Segítők Közhasznú
Egyesülete május közepén elfogadta
meghívásunkat és iskolánkba látogatott. Az Országos Mentőszolgálat
támogatását élvező Egyesület elsősorban önkéntesek toborzásával különböző zenei –és sportrendezvényeken vesz
részt és nyújt teljes körű egészségügyi
biztosítást.
Egy balesetvédelemnek szentelt délelőtt
keretében fiatal önkénteseik beszélgettek a gyerekekkel az önkéntesség fogalmáról, az őket esetlegesen fenyegető
nyári veszélyhelyzetekről, a segítségkérésről és a segítségnyújtás módjairól.
Játékosan ismerkedtünk meg a sebek
fertőtlenítésének helyes módjával, a
különböző kötésfajtákkal, a betegszállítással, a stabil oldalfektetéssel és annak
jelentőségével, illetve az újraélesztéssel.
A negyedik osztályosainkkal a környezetismeret tanmenethez kapcsolódóan
szót ejtettek a szenvedélybetegségekről
és a függőségekről is.
A Helperekkel való hagyományteremtő találkozás minden gyermek számára olyan plusz ismereteket
nyújtott, amelyre az életben bármikor
szükség lehet. A tartalmas délelőtt zárásaként megsúgták, hogy ők is legalább
annyira várják a következő találkozást,
mint ahogy iskolánk tanulói!

Gyerekszemmel a világ
Erdei iskola –
Vértesboglár

Tisztelt Olvasók!
A Sukorói Óvoda nevében szeretném
tájékoztatni Önöket, hogy intézményünk a 2015-16-os nevelési évet
65 kisgyermekkel zárta a szorgalmi
időszak végére. (Május 31.) Az áprilisi
óvodai beíratás alkalmával 22 sukorói
lakhellyel rendelkező kisgyermeket
vettünk fel.

2016. május 19. – 20.
Év vége felé közeledve a gyerekek egyre
izgatottabban várják a kirándulásokat,
az Erdei iskolát. Nem volt ez másként
idén sem.
Sok-sok készülődés és szervezés után
végre elérkezett az indulás ideje. Az
utazás kissé kalandosra sikeredett,
de végül szerencsésen megérkeztünk
Vértesboglárra. Nagyon vártak már
bennünket, s a szállások elfoglalása
után máris kezdődtek az érdekesebbnél érdekesebb programok.
A suttogó lovasbemutató által nagyon
sok érdekes és eddig számunkra ismeretlen dolgot tudhattunk meg a lovakról és a ló háziasításáról. Természetesen
mindenki lovagolhatott is.
Ebédünket saját magunk készítettük.
Kemencében sütöttünk kenyérlángost,
kakaós csigát és lekváros korongot. Az
elkészült finomságokat nagy élvezettel
fogyasztottuk el.
Ebéd után falmászás , trambulinozás,
bungee trambulin floorboll, görkorcsolyázás és rengeteg játék színesítette
a délutánt.
Az esti rókavadászat, kincskeresés és
bátorságpróba mindenkit alaposan
kifárasztott, de még így is csupán éjfél
körül sikerült ágyba parancsolni a felbolydult társaságot.
Másnap igen korán talpon volt már
mindenki. Reggeli után ellátogattunk
a helyi német nemzetiségi iskolába,
ahol már ismerősként fogadtak bennünket.
Az iskolalátogatás után üvegfestés
majd ebéd következett. Ebéd után a
táborzárás kapcsán mindenki megkapta oklevelét, melyen a tábor alatt
mutatott legjellemzőbb teljesítménye,
tevékenysége lett feltüntetve.
A vértesboglári programok sorát izgalmas számháború zárta.
Most is, mint mindig szívesen maradtunk volna még, hiszen ez a néhány
nap csupán az önfeledt játékról és
szórakozásról szólt. És ezt ki tudná
megunni?
Visszautunk sem volt minden izgalomtól mentes, de végül épségben és
kifáradva érkeztünk meg az iskola elé
péntek délután. A bőséges élménybeszámoló után valószínűleg senkit sem
kellett ringatni az esti lefekvéskor.
					
		
Fischer Attiláné
tanító
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Nap gyermekei pályázaton naptejeket
nyertünk, amelyekkel a nyári tűző nap
káros sugárzásaitól óvjuk, védjük a
gyermekek bőrét. A második a XIXO
Íze pályázaton minden gyermek számára ice teát nyertünk, amely június
harmadikán megrendezendő gyermeknapon kerül átadásra. A Decathlon által kiírt SportManó pályázatra
nagy értékű sporteszközökre adtunk
be pályamunkát, amely jelenleg elbírálás alatt áll. A Vadmadár Kórház és
a Sukorói Kaland Klub által meghirdetett pályázatokon sikeresen indultak
nagy és középső csoportos gyermekek
egyaránt különböző alkotásaikkal.

Május 27-én nagycsoportos óvodásainktól búcsúztunk, akik közül
tizenöten kezdik meg tanulmányaikat
az első osztályban. Az ünnepség leboA
csapat
tagjai:
Döme
Flóra,
Juhász
Tanulóink, akikre
Janka, Szemes Flóra Borsika és Végh nyolításában, a gyermekek vendéglábüszkék vagyunk
Tanulóink,
akikre büszkék
tásában
aktívanvagyunk
közreműködő szülők
Barnabás. Gratulálunk nekik!
A nagycsoportos óvodások és iskoláMájus
hónap17-én
bővelkedett
ünnepekben
és iskolai
szünetekben,
azonban a munkás
hétköznapokon
jeleskedtek tanulóink német nyelvi
segítségét
ezúton
szeretnémigencsak
megköMájus
iskolánk
szervezett
német
sok örömére elkészültek az új udvarversenyeken.
Május hónap bővelkedett ünnepek- szerepléseken,
nyelvi versenyt,
ahol a gyerekek nyelvi szönni.
rész játékeszközei, amelyet ezúton
első alkalommal,
május 6-án
került megrendezésre német nemzetiségi nap, ahová növendékeink is meghívást kaptak.
ben és iskolai szünetekben, azonban Anyaiskolánkban
tudásukat,idén
szókincsüket
tehették
próa színdarab
gyermekek nevében megTanulóink előadása, - a Németországban oly népszerű mese nyomán színpadra állított - „Hans im Glück” című német
nyelvű, zenés
a munkás hétköznapokon igencsak bára. Nem csak iskolánk növendékei, Óvodánkban harmadik alkalommal szeretnék
nagy sikert aratott.
köszönni
fenntartónknak,
Sukoró
jeleskedtek tanulóink német nyelvi sze- hanem a Vértesboglári Általános Iskola rendeztünk a tavasz folyamán családi
Május 11-én Vértesbogláron a német nemzetiségi tájház adott otthont a szintén német nemzetiségi általános iskola
által szervezett
német
Község
Önkormányzatának!
Továbbá,
repléseken, versenyeken.
tanulói is részt vettek a megmérettetéamely
az idénkultúra
a megnövekedett
honismereti versenynek. Vértesbogláron nagy hagyománya napot,
van a német
nemzetiségi
ápolásának. A hagyományőrző
lelkes Közalapítványnak,
Sukoróegyesület
Iskolájáért
Anyaiskolánkban idén első alkalom- tagjaisen.
versenytfogadták
követően,
míg gyerekeket,
zajlott akik
nagyAszeretettel
a versenyző
Fejér megye németmiatt
nemzetiségi
iskoláiból érkeztek. A versenyzők négy fős
gyermeklétszám
csoportonként
a báli
bevételből támogatta a
mérethettékértékelése,
meg tudásukat.
A verseny a „Schule
früher
und heute” ( az Azzal
iskola régen
és ma ) témaamely
köré épült,
sok játékos,
mal, május 6-án került megrendezésre csapatokban
a feladatsorok
vendégeink
került
megrendezésre.
a szándékgondolkodtató,
kreativitást
és
alapismereteket
egyaránt
megmozgató
feladattal.
A
résztvevő
11
csapatból
iskolánk
növendékei
harmadik
beruházást.
német nemzetiségi nap, ahová növen- meglátogatták a Református templo- kal szerveztük ezeket az alkalmakat,
helyezést értek el. A csapat tagjai: Döme Flóra, Juhász Janka, Szemes Flóra Borsika és Végh Barnabás. Gratulálunk nekik!
dékeink is meghívást kaptak. Tanu- mot és a Néprajzi házat. Köszönet a hogy az érintett családok kötetlenül, Az óvodai szorgalmi időszak végezté17-én iskolánk szervezett német nyelvi versenyt, ahol a gyerekek nyelvi tudásukat, szókincsüket tehették próbára.
Nem csak iskolánk dolgozói felváltva
vel intézményünk
lóink előadása, - a Németországban Május
plébániának
és az önkormányzatnak a
élményeken
keresztül
jobban
növendékei, hanem a Vértesboglári Általános Iskola tanulói isközös
részt vettek
a megmérettetésen.
A versenyt
követően, míg zajlott a feladatsorok
veszik
ki éves szabadságukat. Ezért az
oly népszerű mese nyomán színpadra értékelése,
segítségért!
vendégeink meglátogatták a Református templomot
és a Néprajzi házat.
Köszönet
a plébániának
megismerhessék
egymást,
valamint
a és az önkormányzatnak a
iskolai nyári szünet kezdetével (június
állított - „Hans im Glück” című német segítségért!
Az évfolyamonként díjazott tanulók gyermekekkel foglalkozó felnőtteket.
15-től július 31-ig) csoportjaink
nyelvű, zenés színdarab nagy sikert Az évfolyamonként
névsora: díjazott tanulók névsora:
összevontan működnek. Augusztus
aratott.
1. osztály
Katica csoport (mini-kiscsoport) a
1-től 31-ig a Sukorói Óvoda zárva
1. helyezett: Bozó Viktor
Sukoró
Pákozd-Sukorói Arborétumban töl2. helyezett: Kiss Benedek László
Sukoró
tart, Sukoró Község Önkormányzat
tött egy jó hangulatú délelőttöt. Maci
3. helyezett: Zólyomi Dora
Sukoró
képviselő-testületének 22/2016. (III.
2. osztály
csoport (kis-középső csoport) a székes08.) számú határozata alapján.
1. helyezett: Szücs Elizabet
Sukoró
fehérvári Koronás Parkban játszhatott
2. helyezett: Bakó Csenge
Sukoró
a különböző izgalmas játékokkal. A
3. helyezett: Benyovszki Borbála
Sukoró
2016. szeptember 1-től várjuk ismét
Erős Jázmin
Sukoró
Süni csoport (nagy csoport) Szentóvodásainkat. Intézményünk dolgozói
3. osztály
endrén a Skanzenben ismerkedhetett
nevében jó pihenést, feltöltődést, sok
1. helyezett: Nágl Botond
Vértesboglár
a magyar népi kultúrával, építészettel,
Zsitnyányi Eszter
Sukoró
közös élményt kívánok valamennyi
hagyományokkal, játékokkal. A nap
Vértesboglár
2. helyezett: Horváth Julianna
óvodás gyermeknek és szüleiknek!
Zólyomi Fanni
Sukoró
kiemelkedő eseményeként a régmúlt
3. helyezett: Surányi Emma
Sukoró
idők iskoláját idézve múzeumpeda4. osztály
Tisztelettel:
gógiai foglalkozás keretében tapasztal1. helyezett: Berkényi Csongor
Sukoró
Viza
Tiborné
Döme Flóra
Sukoró
hatták meg elődeink tanóráit, tanítási
Óvodavezető
Május 11-én Vértesbogláron a német 2. helyezett: Juhász Janka
Sukoró
módszereit, eszközeit.
Sukoró
Sukoró, 2016. május 30.
nemzetiségi tájház adott otthont a 3. helyezett: Végh Barnabás
Óvodánk az év folyamán három
szintén német nemzetiségi általános
pályázatot készített. Először a dm
iskola által szervezett német honisme- Gratulálunk minden résztvevő és helyezést
elérő
növendékünknek.
reti versenynek. Vértesbogláron nagy
hagyománya van a német nemzetiségi
kultúra ápolásának. A hagyományőrző
egyesület lelkes tagjai nagy szeretettel
fogadták a versenyző gyerekeket, akik
Fejér megye német nemzetiségi iskoláiból érkeztek. A versenyzők négy fős
csapatokban mérethették meg tudásukat. A verseny a „Schule früher und
heute” ( az iskola régen és ma ) téma
köré épült, sok játékos, gondolkodtató,
kreativitást és alapismereteket egyaránt
megmozgató feladattal. A résztvevő 11
csapatból iskolánk növendékei harmadik helyezést értek el.

Gratulálunk minden résztvevő és helyezést elérő növendékünknek.

CSOCSÓ!

A jól megérdemelt nyári szünidőben
A jól megérdemelt nyári szünidőben is lesz lehetőségük a gyerekeknek gyakorolni a német nyelvet. Július végén érkezik községünkbe
is lesz
lehetőségük a gyerekeknek gyaRimstingből, Sukoró testvértelepüléséről egy 25 fős kis csapat. A Németországból érkező gyerekeket tanulóink már tavaly nyáron
korolni
a német
nyelvet.eltöltött
Júliusegyvégén
Az elmúlt
megismerték,
a Rimstingben
hét nyelvi tábor
alatt. Nagynapokban
izgalommal ésnagy
színes meglepetés
programokkal várjuk vendégeinket.
érkezik községünkbe Rimstingből, érte gyermekinket, ugyanis Ferenczi
Ruffné Ulakcsai Veronika
Sukoró
testvértelepüléséről egy 25 fős Bélától és kedves feleségétől érkezett
német tanító
kis csapat. A Németországból érkező egy csocsóasztal iskolánkba.
gyerekeket tanulóink már tavaly nyáron
megismerték, a Rimstingben eltöltött Ahogy a fotó is mutatja, iskolásaink
egy hét nyelvi tábor alatt. Nagy izga- birtokba is vették és nagy örömmel
lommal és színes programokkal várjuk használják ezt a remek játékot!
vendégeinket.
Ruffné Ulakcsai Veronika
német tanító

Nagyon köszönjük!

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

Borbély Nóra - Szivárvány (nagycsoport)

Civil szervezetek

Hatházi Bernadett - Tavasz (nagycsoport)

8096 Sukoró, Berkenye u. 15.
+36-30-4281106
sukorosport@freemail.hu
www.sukoro.hu
Adószám: 18502105-1-07
Számlaszám:
10405066-50505649-53551007

Kedves Sportbarátok!
Egyesületünk az idén is folytatja az
évek óta már hagyománnyá vált
programjait.
Március 19-én az Angelika forráshoz
látogattunk el. Örültünk a jó időnek
és a tavalyi évben felállított kényelmes pihenőknek és a kialakított szalonnasütő helynek.

Farkas Ramóna 3.o.

Zólyomi Fanni 3.o.

Janurik Maklári Mia - Erdő (középső csop.)

Krisztik Bianka 3.o.
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A jó idő beálltával az elmúlt évekhez
hasonlóan elindult a petanque, és
ezzel együtt a házibajnokság. A játék
nagyon népszerű, a környező településekről is nagy az érdeklődés. A Borház
udvarán az elmúlt évben kialakított 2
pályán kulturált körülmények között,
zavartalanul tudnak játszani a játékosok.

Április 30-án részt vettünk az Önkormányzat szervezésében meghirdetett
országos Te Szedd! szemétszedési, település szépítési akcióban. Az Angelika
forrásnál felállított szemétgyűjtőt ürítettük ki, a környéken talált szemetet
szedtük össze és hoztuk le a település
határába, ahonnan a Falugazda Szolgálat szállította tovább.
Május 07-én az autóbuszos kirándulásunk úti célja a Bakonybéltől
4km-re található Hubertlaki-tó, vagy
más néven a Bakonyi Gyilkos- tó és
környéke volt. Túránk a bakonybéli
Odvaskő Motel parkolójától indult
és végig a kék kereszt jelzésen haladva értük el célunkat. Az út gyönyörű
erdőkön át vezetett, a fák aljában
mindenhol a virágzó medvehagyma
virított, amelynek az illata teljesen
betöltötte a levegőt. Ez a tó valóban
egy rejtett kincs a Bakony sűrűjében,
amit egyedül csak az Országos Kéktúra útvonala közelít meg. Egykoron a völgyben , a Hamuházi- réten
magasodott a gróf Esterházy család
impozáns emeletes vadászkastélya.
Az épület azonban az 1900-as évek
második felében egy tűzesetben a
lángok martalékává vált. Helyén ma

vadászház áll. Innen pár száz méterre
található a Bakonyi Gyilkos tó névre
keresztelt mesterséges tó, amelynek
csillogó víztükrét meg- megszakítják
a tóból kiálló elárasztott fák csonkjai. A völgyzáró gát mindkét oldalán
asztalok, padok ,hangulatos tűzrakó
helyek vártak bennünket. Jó hangulatú beszélgetések és éneklések közepette sütögettük ebédünket. A pihenő
végén a Hubertusz Vadásztársaság
által állított emlékoszlopnál készítettük a mellékelt közös fotót. Mivel
a csapat sportosan, jól teljesítette a
túrát, így hazafelé megtekintettük
Bakonybél nevezetességeit. (Bencés
Monostor, Szent Kút, Csillagvizsgáló). A tartalmas és kellemesen fárasztó
nap után vidám énekszó kíséretében
érkeztünk Sukoróra.
A nyári időszakban főleg a gyerekek
körében népszerű és évek óta jól
működő Mozdulj Sukoró! programsorozatot folytatjuk. 7 héten át
szombat délelőttönként biztosítunk
mozgás, sportolási lehetőségeket a
focipályán és környékén. A sportágak
között továbbra is szerepel a kosárlabda , foci és a közkedvelt petanque. Az
elmúlt évekhez hasonlóan a műfüves

pályán folytatódik a teniszoktatás is.
A Nadapra vezető új kerékpárúton
szervezünk futást, kocogást, ill, kerékpározást.
A szombatok pontos beosztása:
július 02. - focipálya - 9.00 óra
július 09. - Gyapjaszsák - 9.00 óra
július 16. - focipálya - 9.00 óra
július 23. - Gyapjaszsák - 9.00 óra
július 30. - focipálya - 9.00 óra
augusztus 06. - Gyapjaszsák - 9.00 óra
augusztus 13. - focipálya - 9.00 óra
Előttünk a nyár , a szabadság, a
pihenés, az aktív pihenés időszaka.
Használjuk ki a település természeti
adottságait, találjunk minél több
szabad levegőn végezhető tevékenységet, mozgásformát! Ehhez kínál lehetőséget az Egyesület nyári programja .
Mindenkinek szép nyarat, jó
pihenést, a gyerekeknek jó vakációt
kívánok!

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

MOZOGJ VELÜNK!
Halász Kriszta
elnök
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Sukorói Fotóklub
A fotózás iránti érdeklődők régi vágya
volt egy fotóklub létrehozása. Ez év
februárjában meghirdetésre is került,
hogy fotóklub alakuló megbeszélés lesz a
Sukorói Kultúrházban. Több érdeklődő
és a fotóklubbal szimpatizáns is jelezte
részvételi szándékát. Ténylegesen hét
fővel megtörtént az alakuló gyűlés, ahol
a klub tevékenységének céljait, a képzési
tematikát és a klubnapok időpontját
határoztuk meg.
A rendszeres, kéthetente csütörtökön
18 órától kezdődő összejöveteleinken
az első napirendi pont általában egy kis

Kivágtuk a májusfát
Településünkön is hagyomány, hogy
évről évre májusfát állítunk a Kultúrház
előtti téren. A népi hagyomány szerint
májusfát április utolsó napján állítanak
a férfiak, a természet megújulása szim-

Tisztelt Sukoró lakossága!
Tere Fere klubunk életében az utóbbi
negyedév sem telt el eseménytelenül.
Április hónapban meghívót kaptunk
a Sukorói borszobába a 90 éves Csamangó Ferenc előadására. Sajnos nem
sokan voltunk kíváncsiak „Csami a
csodák csodája” tájékoztatójára életéről, fantasztikus sport teljesítményéről.
Szinte minden sportágat kipróbált, akár
„tízpróbásnak” is nevezhetnénk. 5 évvel
ezelőtt, 85 éves korában már 127 maratonon (egyenként 42 km) volt túl, a futáson kívül 20 féle sportban versenyzett,
összeszámolhatatlan serleggel, kupá- val,
oklevéllel, pólóval, éremmel és tárgyju-
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szakmai előadás. A fotózással kapcsolatos
fontos, egyféle tematika szerinti ismereteket tartalmazó téma feldolgozását egy
tagunk előadás formájában ismerteti,
majd a tárgyban kötetlen beszélgetés
folyik. Ez remek alkalom az ismeretek
felelevenítésére, a kezdőbb fotósoknak
a tanulásra, hiszen gyakorlati tapasztalatait itt mindenki megoszthatja. Minden
alakalommal megtekintjük az előző
alkalommal meghatározott „házi feladat” képeket. Mindenki megmutatja a
kötött témában, vagy módon elkészített
alkotásait, amelyet közösen véleményezünk és értékelünk.
Az eddigi nyolc alakalommal lezajlott
klub foglalkozás a tagokat közelebbi
kapcsolatba hozta, mára a tagság egyre
inkább hasonlít egy nyitott baráti társasághoz. Biztos ehhez nagyban hozzájárult az a spontán kialakult szokás, hogy
a foglalkozás alatt kötetlenül csokoládét
majszolgatunk. Jelenleg a Sukorói
Könyvtárban tartjuk klubdélutánjainkat, ahol a működésünkhöz szükséges
alapvető technikai háttérrel rendelkezünk, melyek lehetővé teszik a színvonalas munkát. Esetenként külső helyszí-

nen jövünk össze, valamilyen tematikus
fotózással kapcsolatban. Az eddigi közös
programjainknak és az elkövetkező
összejöveteleknek is a fotózás a fő célja.
Szervezünk egész napos fotós kirándulásokat is különböző fotográfiai szemszögből érdekes helyszínekre.
Terveink között szerepel egy kiállítás
szervezése, hogy bemutassuk magunkat
a nagyközönségnek és átadhassuk élményeinket, tapasztalatainkat erről az egyre
népszerűbb művészeti ágról. Ebben
a törekvésünkben az önkormányzat
is támogat minket és a kultúrházban
lehetőséget biztosít a kiállítás magvalósításához. Annak köszönhetően, hogy
van tagunk, aki párhuzamosan tag
másik fotós körben, partnerkapcsolatot
tudunk kialakítani a Székesfehérvári
Fotóklubbal.
Amint a ténylegesen aktív tagok száma
eléri a tízet, civil szerveződésként egyesületi formában folytatjuk tevékenységünket. Ezzel lehetővé tesszük, hogy
különböző országos fotós szövetségekbe, mint pl. a Magyar Fotóművészeti
Alkotócsoportok Országos Szövetsége,
felvételt nyerhessünk. Ennek nagy

bólumaként. Azon házaknál is díszlik
ékességekkel, szalagokkal teleaggatott
fa vagy ág, amelyekben eladófélben
lévő lány lakik. Ekkor az udvarló (némi
baráti segítséggel) szerelme jeléül meglepi a ház lányát május elsejére virradóra.
Pünkösd ünnepén, május végén szokás a
fát kidönteni.
Régi hagyományt szeretnénk életre
hívni a június 3-ai Májusfa kitáncoló
ünneppel, melyre a faluban már régen
került sor. A Sukorói Hagyományőrző
Egyesület szeretettel várta a falu apraját,
nagyját egy közösen eltöltendő délutánra, estére a gyermeknapi vígasság záróakkrdjaként. Ropogós szalonnát lehetett
fogyasztani, melyet mindenki megsüthetett önmagának. Ringlispilként forogtak

a nyársak, ropogott a sok finom zöldség
a fogak alatt. A népi játékok ismét teljesítették feladatukat, jól szórakoztak
gyerekek, felnőttek egyaránt. A program fő attrakcióját a májusfa kivágása
jelentette. Hagyományos módszerrel,
kézifűrésszel, kézi erővel vágták a férfiak.
Minden résztvevő próbára tehette magát
favágásban: fűrészbakon harcsafűrésszel.
Nem könnyű, igazi férfimunka ez,
azonban „férfijelöltek” is megbírkóztak
a feladattal.
Reméljük, hogy a hagyományt fel
tudtuk eleveníteni és Sukoró tradícióiként emlegethetjük a jövőben a májusfa
kitáncolását további programokkal
kibővítve.
Hartalné Törzsök Tímea

talommal rendelkezik. Példaképe a mai
ifjúságnak és az idősebb korosztálynak
is. Jóga szerű légzés technikával él, amit
elmagyarázott és megmutatott nekünk
is. Mottója: oxigént reggelire!

táplálás és a sejtvédelem. Az elsavasodott
gyomrunkat lúgossá tenni és megelőzni
korunk szörnyű népbetegségeit a rákot,
a mozgásszervi, szív és érrendszeri betegségeket. Nagyon jó hatással van az agyra,
a hajra és a szemekre is. Érdemes megszívlelni!

Május hónapban egy másik előadás
részesei is lehettünk a Sukorói Kultúrházban. Megismerkedhettünk a jövő
legjobb vitalitást elősegítő termékével
a mikro algákkal, amelyek világrekord
szinten a természet legjobbjai, legerősebb antioxidánsai. Miért is élnek a
Japánok olyan egészségesen nagyon-nagyon sokáig? mert évente és fejenként
32 kg algát esznek 120 millióan! Szervezetünknek, a magyar gyomornak
nagyon fontos lenne a sejttisztítás, a sejt-

Ugyancsak május hónapban, (azaz
28-án) vettünk részt egy szinte egyedülálló eseményen Sukoró történetében
Boros Zsigmond és Horváth Gizella
(Tere Fere klubunk tagja) házasságuk
50. évfordulóján és egyben egy nagyon
látványos, kosztümös szertartáson az
esküvőn az Önkormány- zat emeleti
dísztermében Némethné Rozika anyakönyvvezető közreműködésével az 50

előnye, hogy a MAFOSZ igazi közösségi fotóművészeti tevékenységet folytat,
tagszervezeteiben tevékenykedő fotósok
széles köre egymástól is sokat tanulhat,
ahol a kreatív módon alkotni akaró
fényképészek gondolatisága egyfajta
műhelyben összetalálkozhat.
Tervezzük, hogy fotópályázatokon
egymást támogatva egyénileg részt
veszünk, továbbá tervbe van véve, hogy
pályázatot írunk ki különböző korosztályoknak, hogy ezzel is népszerűsítsük a
fotózást, valamint a sikeres pályamunkát
beküldőket meginvitáljuk a klubba.
Ha a cikk olvasásakor érzett a kedves
olvasó valami bizsergést, késztetést,
hogy részt vegyen klubunk életében,
függetlenül attól, hogy kezdő vagy
éppen profi fotós, tizenéves vagy nyugdíjas, kicsi vagy nagy fényképezőgépe
van, vagy éppen nincs kamerája, bátran
jöjjön el egy klubfoglalkozásra és vegyen
részt munkánkban. Kapcsolat és bővebb
információ a Fotóklub Sukoró Facebook oldalán.
Stumpf István

SUKORÓI
BORBARÁTOK
EGYESÜLETE

www.sukoroiborbaratok.hu
sukoroiborbaratok@gmail.com
Egyesületünk minden év legfőbb eseménye a a borverseny melyet 2010
évtől rendezünk meg. Ez úttal is neves
szakembereket kértünk fel a bírálatra,
Dr. Janky Ferenc emeritus vezetésével.
A versenyre április 2-án került sor és 58
darab 2015 évjáratú bor került megmérettetésre. Eredmények a következők: 1
Nagy Arany, 7 Arany, 22 Ezüst és több
bronz szintű borok.
„Sukoró legjobb bora” címet Döme
János, Chardonnay bora nyerte el, a
zsűri Nagy Arany minősítésével. .
„Sukoró legjobb Othello bora” címet
Nagy György nyerte el Arany minő-

Sukoró Kaland Klub
Visszatekintés
A tél végén Star Wars (Csillagok
háborúja) rajz pályázatot hirdettünk a
Kölyök Klub korosztályának. A nagy
érdeklődés miatt a Föld Napjára Vulkánok és barlangok címmel újabb, ezúttal
az óvodásokra is kiterjesztett pályázatot
is meghirdettünk. Érdemes volt, ismét
kiváló és kreatív művek születtek.
A NASA Űrkiállításán és a Láthatatlan
kiállításon is lehetőségünk volt „bepillantani” egy másik világba, majd áprilisban két nagy előadást is szerveztünk.

évvel ezelőtti esketés megerősítése céljából. A megható beszédet mindnyájan
megkönnyeztük. Ezúton kívánok nekik
kicsiny falunk nevében további nagyon
sok Boldogságot és jó Egészséget!
Tisztelettel Tarnócziné Horváth Judit
(Tere-Fere klub vezető)
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A tizennégyből tíz nyolcezres csúcsot
megmászó Erőss Zsolt, Magaslataim
című fotókiállításának megnyitóját felesége, a Magyarok a világ nyolcezresein
sorozat hegymászónője, Sterczer Hilda
lendületes előadására időzítettünk.
Hilda oxigénpalack használata nélkül
elérte a Hidden Peak (8068m) és a
Broad Peak (8047m) csúcsait, illetve a
Makalu (8463) előcsúcsát is. A Kölyök
Klub tagjainak a magashegyek járásának
eszközeit és a fix köteles rögzítés technikát is bemutatta, miközben az előadásra
gyülekezők megtöltötték a teljes Kultúrházat. Az előadáson megtudhattuk,
hogy miként fest a Nyolcezres mászás
női szemmel.

sítéssel. Ezt a különdíjat ismét Gál
Kálmán ajánlotta fel. További eredmények:

I. díjazottak:

Hegyi András, Tramini – Zala gyöngye
bora Arany minősítéssel.
Németh László, Olaszrizling bora
Arany minősítéssel.
ifj. Német László Othello bora Arany
minősítéssel

II. díjazottak:

Parti János, Zweigelt bora Arany minősítéssel.
Szücs János, Vegyes fehér bora Ezüst
minősítéssel.
Szomor János, Othello bora Ezüst
minősítéssel
Szabó József, Othello bora Ezüst minősítéssel
Devecsai Lajos, Zengő bora Ezüst
minősítéssel

a facebook nyitóoldalán is a Gyapjaszsák tövében készült fotón szerepel. Árpi
bácsi az egykori Emberevők földjén
című előadása előtt közönségünknek
a sukorói hegy történetéről elhangzott
kérdéseire a tőle megszokott nyugodt,
ismeretterjesztő hangján, közérthető
szakmaisággal adott válaszokat. Óriási
megtiszteltetés számunkra, hogy ellátogatott hozzánk és örömmel mesélte
azt is, hogy a 80. születésnapjára David
Attenboroughtól kapott köszöntő sorokat. Nagy élmény volt és reményeink
szerint még találkozunk Sukorón!
Szerencsére nem csak mi, de előadóink
is mindig élvezik a sukorói előadásokat. Április csapat szintű erőpróba colt
és ezúton is köszönöm a több tucatnyi
önkéntesnek a lelkes szervezést és a
támogatóknak az előadók ajándékait!

A borverseny eredményhirdetése és a
díjak átadása április 14-én történt, jó
hangulatban, a Gémeskút étteremben.
Az értékes díjakat ezúttal is Önkormányzatunk biztosította számunkra.
Az elmúlt évben Gál Kálmán barátunk
az egyesületünk részére felajánlott egy
1836 évben fából készült kétorsós szőlőprést. A prés már elég rossz állapotban
volt, de még olvasható rajta az évszám
és akkor kinek a tulajdona volt. Egyesületünk vezetősége elhatározta, hogy
ezt a szép örökséget meg kell menteni,
fel kell újítani, lehetőleg pályázat keretében, mivel ez jelentős költség. A civil
szervezetek részére az év végén meghirdetett pályázati lehetőséget kihasználva
pályáztunk, mégpedig „Sukoró szőlő és
bortermelés múltja kiállítás” keretében.
Pályázatunk sikeres volt, a pályáztató
értékelte szándékunkat és 950.000.- Ft
összeg támogatást ítélt meg számunkra.

Aktuális események
Májusban a Kis-tó partján délutáni
sütögetős, kajakos pikniket tartottunk
és megkezdtük kültéri programjainkat,
illetve ellátogattunk a Felfedezők Napjára is. Előadást a Kultúrházban legközelebb október végén tervezünk.
Következő események
Közös kirándulást időzítünk június
közepére, a Tihanyi-félszigetre, a levendula virágzás idejére. Ugyancsak júniusban a Kölyök Klub lelkes tagjaival
sátrazást tervezünk a sukorói strandon.
Viszünk kajakokat, horgászbotot, szalonnát sütögetéshez és szúnyogriasztó
krémet is. Nyáron pedig mindenki
gyűjti a kalandokat, hogy ősztől egymással is megoszthassuk azokat.

A felújított prést és a kiállítást a borház
udvarán állandó kiállítás keretében
lehet megtekinteni, várhatóan október
hónapban.
Egyesület kirándulásunkat Somlóhegyre szerveztük meg. Somló a
tanúhegyek északi utolsó hegysége. A
táj csodálatos szépsége, a vulkánikus
orgonasípokkal és a jó borokkal, felejthetetlen élményt adott számunkra.
Úton hazafelé természetesen a nótáé
volt a főszerep, vidáman énekeltünk
hol szépen, hol hamisan, de jó kedvel.

Döme János
Elnök
2016. 06. 02.

Ha Ön is kitalálna és felfedezne velünk
újabb kalandokat, melyek lényege a
mozgás, a természet, a közösség és az
élmény, akkor tartson velünk! További
részletek elérhetők a Sukoró Kaland
Klub plakátokon, facebook oldalunkon és a kalandklub@sukoro.hu e-mail
címen.
Gugi Krisztián

A számomra a „magyar Attenborouh”-t
jelentő Dr. Juhász Árpád előtt ismét telt
házzal tisztelgett a közönség. Kiderült,
hogy több kötődése is van Sukoróhoz
és egyáltalán nem véletlen, hogy kék
bolygónk talán legnagyobb vándorának

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

Portré
Már gyermekként tudta, hogy mit akar. Bármilyen akadályt gördített elé az
élet, nem adta fel az álmait. Közel 25 évig vezette a Vígszínházat és a mai napig
sikeres színházrendező nem csak Magyarországon, hanem a világ számos
pontján. A munkája az egyik legnagyobb szerelme. Boldog családapa, aki rengeteget dolgozik és utazik még ma is. Budapesten született, a mai napig ott
él családjával, viszont talán kevesek tudják, hogy 30 évvel ezelőtt rátaláltak
második otthonukra, mégpedig itt, Sukorón. Rendkívül megtisztelő, hogy
Marton Lászlóval, Kossuth- és Jászai Mari-díjas magyar színházrendező, színigazgató, érdemes és kiváló művésszel készíthettünk interjút.
Honnan ered ez a nagy szerelem a színház iránt? Hogyan indult a pályája?
A szüleim nagyon szerettek színházba járni,
gyakran megfordultunk az Operaházban,
bérletünk volt a Nemzeti Színházba.
Olyan dolgokban volt részem már kisgyermekként, amelyek mind-mind vonzottak,
eleinte azonban a karmesteri pálya tetszett
meg igazán. Aztán tinédzserként rá kellett
jönnöm, hogy nincs hozzá elég tehetségem.
Abban biztos voltam, hogy a művészet az,
ami a leginkább érdekel.
Miután bekerültem a Piarista Gimnáziumba, gyakran előadott az osztály egy-egy
színdarabot, amelyeknek valahogy mindig
én lettem a rendezője. Azt már nehéz lenne
megmondani, hogy ez saját ambíciómból
fakadt vagy az osztályfőnököm meglátása
miatt alakult így, talán egy kicsit mindkettő. Ekkor kezdett el igazán érdekelni a rendezés, még az operarendezés is megfordult a fejemben, hiszen a zene és a rendezés
iránti szenvedélyemnek is hódolhattam volna. Kamaszkorban még nem körvonalazódtak pontosan ezek a tervek, sok minden érdekelt ekkor, de a szüleim mindig
biztosítottak arról, hogy mindenben támogatnak.
A gimnázium vége felé már tudatosan a rendezői pályára készültem, majd a Színházművészeti Főiskolára felvételiztem, teljesítettem is a többlépcsős szűrőt. Először
úgy tájékoztattak, hogy felvettek, később azonban ezt módosították, így végül nem
kerültem be.
Nem adtam fel a terveimet, elkezdtem színházi munkát keresni, így kerültem a József
Attila Színházba, ahol akkoriban nagyon különleges és tehetséges színészek dolgoztak.
Ez egy olyan hely volt abban az időben, ahová azokat a színészeket küldték, akiket az
akkori politikai rendszer büntetni szándékozott. Itt lépett fel például: Sinkovits Imre,
Gobbi Hilda, Ráday Imre, Komlós Juci, Szabó Ernő. A fiatalok közül Bodrogi Gyula,
Szemes Mari, Kállay Ilona. Egry István rendezte akkortájt a legtöbb színvonalas előadást a József Attila Színházban, aki kitüntetett figyelmével és barátságával, emellett
rengeteget tanulhattam tőle.
Időközben jelentkeztem a jogi egyetemre, ahová felvételt nyertem. Itt ismerkedtem
meg Adamis Annával, aki később a Képzelt Riport egy amerikai popfesztiválról című
darab szövegírója lett. Halász Péterrel is itt indult a barátságunk, aki később szintén
kiváló rendező lett. Jártunk az Egyetemi Színpadra, jó volt a légkör, a jobb tanulók
közé tartoztam, csakhogy nem akartam jogász lenni.
Két évvel az elutasítást követően újra felvételizhettem a Színművészetire, szerencsére
indult rendező szak és sikerült bekerülnöm a legendás Nádasdy Kálmán osztályába,
ahol úgy éreztem, megtaláltam a helyem. Többek között Zsámbéki Gábor is osztálytársam volt, aki később a Katona József Színház igazgatója és főrendezője lett,
vele a mai napig szoros barátságot ápolunk. Nádasdy tanítványának lenni különleges
élmény volt. Ő európai viszonylatban is elismert név volt a színházi életben, tanításán
keresztül az ember megértette: amíg a színházművészetet tanulja, egy nagy európai
kulturális áramkörhöz fog tartozni.
Valahol azt olvastam, hogy igazából nem is akart színházigazgató lenni. Nem
bánta meg, hogy mégis elvállalta a feladatot?
Igen, ez így van. Abban az időben nagyon élveztem, hogy fiatalon, 28 évesen meghívtak külföldre rendezni, voltam a Finn Nemzeti Színházban és a Weimari Nemzeti
Színházban is. Ezek a rendezéseim egy láncolatát indították el a külföldi munkáknak
és ez a sorozat még a mai napig tart, hiszen 60 feletti már a külföldi rendezéseim
száma.
Nagyon élveztem, hogy utazhattam, ismeretlen társulatokkal és idegen kultúrákkal
ismerkedhettem meg. Rengeteget tanultam ezeken keresztül. Így talán érthető, hogy
nem vágytam arra, hogy színházigazgató legyek, de a sors úgy hozta, hogy az akkori
igazgató Horvai István, bennem látta a megfelelő személyt, hogy átvegyem a stafétabotot. Ennyivel tartoztam a Vígszínháznak, amit aztán közel 25 évig vezettem.
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Ez egy csodálatosan nagy kihívás volt és nagyon örültem, hiszen Magyarország egyik
legnagyobb és legfontosabb színházát vezethettem, ami évi 350.000 nézőnek játszik.
Óriási felelősség, hogy milyen színvonalú színházat hozunk létre egy ekkora közönség
számára, mert a darabokon keresztül az egész magyar kulturális életre hatást gyakorolhatunk. Én voltam az a szerencsés igazgató, aki azt a megtisztelő feladatot is
megkapta a sorstól, hogy a Vígszínház felújítását levezényelje. Arra törekedtünk, hogy
a Vígszínház visszanyerje az eredeti szépségét, tehát olyan legyen, mint 1896. május
1-jén, amikor megnyitotta kapuit. Rengeteget dolgoztam ezen, úgy tekintettem,
mintha a saját lakásomat újítottam volna fel, minden reggel bejártam az építkezést,
mindenbe beleszóltam, de a helyszínen dolgozók elfogadtak és megkedveltek, nagyon
sokat tettek azért, hogy a Vígszínház épülete olyan gyönyörű volt 20 évvel ezelőtt,
amikor újra megnyitottuk.
Gondolkodott azon, hogyan alakulhatott volna a karrierje, ha nem vállalja el az
igazgatói tisztséget, hiszen akkoriban rengeteg külföldi felkérése is volt?
Semmiképp sem hagytam volna el a hazámat. Magyar rendező vagyok, itt vannak
a gyökereim, az, ahogyan egy színdarabot elolvasok vagy elemzek, ahogy a világot
látom, az mind innen ered. Ez az én erőm és tulajdonképpen ezért hívnak külföldre
rendezni. A művészeket azért hívják más országokba, mert valami eredetit képviselnek. Az én eredetiségem gyökerei itt vannak Magyarországon, Kelet-Európában,
ahogyan egy darabot színpadra állítok, annak a sajátos szemlélete az innen fakad. Ha
csak utazó rendezőként tevékenykedtem volna, akkor sem költöztem volna máshova,
és továbbra is dolgoztam volna itthon, hiszen ez nekem nagyon inspiráló a mai napig.
Hol jobb rendezni: itthon vagy külföldön?
Nem lehet ezt így eldönteni, mindenhol jó rendezni, ahol értékes színészekkel lehet
együtt dolgozni. A kettő inkább gazdagítja egymást, külföldről rengeteg új tapasztalattal térek haza, más kultúrákat ismerek meg, itthonról viszont a már említett sajátos
szemléletet viszem magammal.
Soha nem gondolok arra, hogy ahol rendezek, ott a közönséget kiszolgáljam. Természetesen teljes értékű, különleges és értékes előadást kell létrehoznom, de ezt csak
akkor tudom megvalósítani, ha a legerőteljesebben képviselhetem közben önmagam.
Miben rejlik a jó előadás titka?
A rendezői munkában az előadásnak minden szelete benne van: a díszlet- és a jelmeztervezővel, a zeneszerzővel, a világítástervezővel való munka, a próbák napi gyakorlata
a színészekkel, ahol nagyon pontosan meg kell értetnie az elképzelését a rendezőnek,
hogy mit gondol egy darabról, egy jelenetről, hogyan látja annak megvalósulását,
miközben felelős egy olyan alkotói légkör kialakításáért, ahol mindenki a legjobbat
tudja kihozni magából. Igazi nagy előadás akkor születik, ha a próbamunka izgalmas,
kreatív, és rengeteg eredeti gondolatot vet fel. Ezeknek az eredeti gondolatoknak
persze a rendező az inspirálója, de a próbamunka során egy jó darabba rengeteg eredeti ötlet kerül bele, és ha a légkör kreatív, akkor mindenki hozzáadja a magáét. Ez
az igazi jó próbafolyamat, ezt kell elérni függetlenül attól, hogy a rendezés helyszíne
Budapest vagy Chicago.

színházba például a gyerekek eljöhetnek a Halász Judit koncertekre, megnézhetik a
Padlást, vagy éppen a Pál utca fiúkat, melyet most próbálunk, és amin keresztül szeretnénk megszólítani a 12-16 éves kamasz korosztályt, illetve a szüleiket, hiszen nekik
ez gyerekkori olvasmány volt. Ez pont egy olyan darab, amelyiknél észrevehető, hogy
mindenkit érdekel. A színháznak folyamatosan újra kell nevelnie a fiatal nézőinek a
táborát. Ezek a fiatal nézők egyszer csak bérlőkké válnak, és hűséges látogatói lesznek
a színháznak. Itt viszont nem lehet megállni, a következő nemzedéket kell becsalogatni az előadásokra, hogy az ő kultúrájukba is beépüljön a színházlátogatás. Ez egy
nagyon fontos misszió, de Magyarország ebből a szempontból nem áll rossz helyen.
Hogyan képzeli el a színházakat 30-50 év múlva?
A színház, mint művészet mindig fontos szerepet fog betölteni, mert élő színészek
állnak a színpadon, ezzel semmilyen technikai találmány nem tud versenyre kelni. A
televízió, a dvd, az internet kialakulásakor is sokan féltették a színházat, de az főnixmadárként mindig képes volt megújulni. Bármi, amit rögzítenek, lehet gyönyörű,
technikailag tökéletes, de a közönség azt a varázslatot, amit egy élő színész színpadi
előadása során tapasztal, nem tudja megunni, ez egy állandó vonzereje a színháznak.
Ez a varázslat pedig még évtizedek múlva is jelen lesz.
Megfordult valaha a fejében, hogy abbahagyja, valami mást kipróbáljon?
Amióta a színházi világba bekerültem, semmi mást nem tudnék csinálni, szerelmese
vagyok a munkámnak. A legszerencsésebb ember vagyok, mert azzal foglalkozhatok
minden nap, amit szeretek: rendezhetek, taníthatok. Ez a két legnagyobb szenvedélyem. Számomra a legnagyobb büntetés lenne, ha mindezeket nem csinálhatnám.
Mivel telnek napjai, mióta nem igazgatja a Vígszínházat?
Szinte ugyanúgy telnek, nagy különbség nincs, azt leszámítva, hogy a Vígszínházat
most már az én rendkívül tehetséges barátom, tanítványom, Eszenyi Enikő vezeti,
ami nagy büszkeséggel tölt el. Látom, hogy milyen remekül újítja meg folyamatosan
a színházat, nagyon jól érzem ott magam. Rendkívül sokat dolgozom, rendezek, jelen
vagyok a színház hétköznapjaiban, közben a Színművészeti Egyetemen idén már a
nyolcadik osztályomat tanítom. Örömmel látom, hogy a magyar művészeti életben
jelen vannak a tanítványaim és a magyar színházi és filmművészeti élet gerincét képezik azok a növendékeim, akik a legkiválóbb színészek közé emelkedtek.
Mikor jutott ideje a magánéletre a rengeteg munka és utazás mellet? Van hobbija?
Csodálatos családom van. Van egy fantasztikus feleségem, akivel nagyon szeretjük
egymást. Két nagyfiunk mellé, akik 26 és 23 évesek, négy és fél évvel ezelőtt egy
kislány is született, aki az egész családot elvarázsolja. Nagy élmény megosztani vele a
világ sokszínűségét, bevásárolni a Zólyomiban, elmenni vele a Mandula cukrászdába, megebédelni a Gémeskútban, máskor megvacsorázni a Boglyában, beülni a kis
halászladikunkba a Velencei-tavon és bemenni a nádasba, amit mindannyian nagyon
szeretünk.

Mi alapján választja ki a darabokat?
Olyan ez, mintha a rendező fejében lenne egy könyvespolc, rajta azok a darabok,
amiket az évek során elolvasott, és időnként valamelyik mű előkerül. Például találkozom egy színésszel, akiről eszembe jut egy szerep, arról pedig a darab és elkezd
összeállni a kép. Úgy jellemezhetném, hogy a rendezői szakma egy állandóan a pillanatokban élő és arra reagáló foglalkozás. Közben látni kell a mindennapi problémákat
is természetesen, érzékelni kell, mire figyel a világ. Ezek mind hozzájárulnak ahhoz,
hogy hirtelen az egyik színdarab fontosabbá válik, mint a másik.

Milyen kötődése van Sukoróhoz? Milyen gyakran látogat ide?
Kisgyermek koromban, talán 5 éves lehettem, amikor a szüleim beadtak Gárdonyba
kosztos nyaraló gyereknek, egy nagyon kedves házaspárnál nyaralhattam. Ők jóban
voltak az akkori sukorói plébánossal. Néha vasárnaponként átmentünk hozzájuk
Sukoróra ebédelni. Akkor jártam életemben először Sukorón, amit a környékbeliek
már akkor a legszebb falunak tartottak a Velencei-tó körül.
Aztán úgy 32-33 évvel ezelőtt hazafelé tartottam autóval, amikor támadt bennem egy
vágy, hogy újra megnézném ezt a falut. Arra kanyarodtam, felhajtottam a Református
templomhoz, felsétáltam a Katolikus templomhoz a gyerekkori emlékeket kutatva.
Aztán az autóval lassan jöttem lefelé a Fő utcán, ami akkor még földút volt, nem
volt leaszfaltozva. Kint állt egy idős néni, valószínűleg megismert a televízióból, és
megszólított: „Mi az kedves művész úr, házat keres?” Mondtam neki, hogy nem,
csak körülnézek. A néni elmondta, hogy az ő háza márpedig eladó és szabadkozásom ellenére beinvitált magához, abba a házba, amit ma már második otthonunknak
tekintünk. Erősködött a néni, hogy vegyem meg tőle a házat, bár nem akartam, de
annyira kedves és megnyerő volt, hogy elhívtam építész barátaimat (Oskó Judit,
Tokár György), hogy nézzék meg ezt a házat. Egyrészt ők is beleszerettek Sukoróba,
ma már nekik is van itt házuk, másrészt azt mondták, hogy ez egy elrontatlan, gyönyörű, régi parasztház, megérdemelné még azt is, hogy műemlék legyen. Végül Ilonka
nénivel megállapodtunk, ő még ott lakott a házban másfél évig, majd egy hosszabb
felújítás következett, de végül úgy sikerült mindent kialakítani, hogy az egész családunk imádja. A mai napig szeretem, ha megállunk a ház előtt és gyönyörködhetek a
szépségében.
Szerencsésnek mondhatom magam, mert a falu nagyon hamar befogadott, sokan
kitüntettek bennünket a barátságukkal, szeretetükkel. Ma már nem is érzem, hogy én
valaha egy budapesti voltam, aki idejött, úgy kezelnek a helyiek, mint aki közéjük tartozik. Régebben a helyi pedagógusokkal együttműködve elvittük a sukorói gyerekeket
Budapestre színházba, később Mészárosné Hegyi Gyöngyi - még kinevezése előtt - a
helyi tánccsoportot is elhozta. Ebben a faluban mindig volt szellemi igényesség, kultúrára való vágy és ez nagyon megérinti az embert. Boldog és büszke vagyok, hogy ide
tartozhatok. Inspiráló hely ez, csodálatos a csend, a nyugalom, szeretem olvasgatni a
színdarabokat akkor is, amikor itt vagyunk.
Mindig jövünk a családdal, amikor csak tehetjük, szinte minden hétvégén, még télen
is. Bevallom, akkor szeretem legjobban Sukorót, amikor belepi a hó. A kis dombok, a
szánkópályák, a befagyott tó csodálatos télen.
Mi az, amit a legjobban szeret itt, amit máshol nem talál meg?
Boldog vagyok, hogy a mi falunk nem követte el azt a hibát, hogy megváltoztatta a
falu jellegét. Ellenkezőleg, megőrizte. Csodálatosnak találom, hogy szinte bárhonnan
lelátni a tóra, még az udvarunkból a borospincénk tetejéről is. Ez egy páratlan helyen
fekvő falu, mellyel nagyon bőkezű volt a természet. egyik oldalon kínálja mindazt
a szépséget, amit a Velencei-tó jelent, a másik oldalon pedig elénk tárja mindazt a
csodát, amit az ország egyik legszebb erdeje nyújt. Egyedi, hogy még mindig ennyi
régi nádtetős ház található a faluban, amilyen a miénk is, ez is hozzájárul a település
arculatához, megőrizve a régi építészeti jelleget.
Maga a falu, úgy ahogy van, gyönyörű. Én örülök Minden változásnak, ami Sukorón
az utóbbi időben történt, mindennek, amitől a falu szebb lett: megszépült a Főtér, jó,
hogy van kerékpárút, új játszótér.
Ha egy ideig valami miatt nem tudunk lejönni, akkor mindig nagy hiányérzet kerít
hatalmába. Egyre erősebb bennem a vágy, hogy minél több időt tudjak itt tölteni
Sukorón.

Mitől lesz egy színház sikeres?
Azok a jó színházak, amelyek értik a világot, ami körülveszi őket. és értékesen reagálnak erre a környezetre. Tehát olyan előadásokat nyújtanak, ahol a közönség elmegy
a színházba és egy darab kapcsán a saját nehézségeivel szembesül. A színháznak nem
megoldásokat kell nyújtania, hanem jól kell feltennie a kérdéseket az élet problémáira. Ezek akkor érvényesülnek, ha az előadások lebilincselőek, művészileg felkavaróak,
a színészek hitelesen játszanak. Ilyenkor jönnek létre azok a katartikus esték, ami
után a néző úgy érzi, hogy most érdemes volt eljönni, és újra visszatér majd. Ezáltal
kialakul egy valódi kapcsolat, egy párbeszéd a színház és a néző között.
Mi a véleménye a mai társadalom színházkultúrájáról?
A színházi életet tekintve mi magyarok szerencsések vagyunk, mert a magyar néző
szeret színházba járni. A saját bőrömön is érzékelem az emberek színház iránti figyelmét, van, hogy megállítanak az utcán, hogy elmondják, látták az egyik darabot és
nagyon tetszett nekik, megköszönik az élményt.
Világszerte minden társadalomban nagyon fontos, hogy ne hagyjuk a közönséget
elöregedni. Ezért az egyik legfőbb feladat a gyermekelőadások létrehozása. A Víg-
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Számtalan hobbim van. Imádom a zenét, Sukorón a házunkban rengeteg lemezem
van, igazi régi bakelitek, ott a lemezjátszóm, a kottáim, ugyanis úgy hallgatok zenét,
hogy közben követem kottán.
Szeretem a sportokat. Futni szoktam, néha Sukoróról átfutok Nadapra és vissza, heti
háromszor teniszezek, ha megtehetem.
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Kultúra - közélet
Idén első alkalommal került megrendezésre a Tavaszköszöntő Pünkösdi
Forgatag elnevezésű játékos ünnepi
délelőtt 2016. május 14-én.

A cél elsősorban a népi hagyományok
felelevenítése volt, amelyhez remek
helyszínül szolgált volna a sukorói
Néprajzi Ház udvara. A szeszélyes
időjárás azonban átírta a terveket, így
végül a Kultúrházban csaptak össze
kicsik és nagyok a népi játékok versenyén.
A hangulat így is fergeteges volt, sok
móka és kacagás, izgalmas és kreatív
feladatok, valamint díszes ajándékok
várták a résztvevőket. Három kategóriában lehetett indulni a megmérettetésen, ahol változatos pályákon kellett
a lehető legrövidebb időn belül teljesíteni a feladatokat.
Emellett táncházba is beállhatott a
közönség, ahol nagy nevetések közepette tanulhatták meg a pünkösdhöz
kapcsolódó táncokat és énekeket.
A legkisebbeket sem hagytuk unatkozni, a baba játszóházban színes játékok
várták a piciket. Természetesen a
kézműves foglalkozásnál is nagy volt
az érdeklődés, ahol csodaszép színes
szélharangokat lehetett készíteni,
volt tésztadíszítés, só-liszt gyurmázás,
gyöngyfűzés és még rengeteg alkotási
lehetőség.

Mindeközben fogyott a pogácsa és a
limonádé, hiszen pótolni kellett az
elveszített energiát, a kinti zord időjárással ekkor már senki sem törődött. A
délelőtt úgy elszaladt, hogy észre sem
vettük, a kicsiken viszont már jelentkeztek a kifáradás jelei.
Délidőben az eredmények összesítését
követően ünnepélyes keretek között
kihirdettük a pünkösdi királyt és
királynőt, valamint a pünkösdi családot.
Egy rövid ideig még gyűrték a lurkók a
játékokat, végül szép lassan, kiürültek
a termek és sok-sok élménnyel gazdagabban, széles mosollyal az arcokon
távoztak a résztvevők.
Bízunk benne, hogy sikerül hagyományt teremtenünk az eseményből és
jövőre már a szabadban ünnepelhetjük
együtt a tavasz beköszöntét, Pünkösdöt.
Addig is ajánljuk Mindenki figyelmébe
a Néprajzi Házat, mely az alábbi nyitvatartási időben várja a látogatókat:

március 15 - október 31-ig
hétfő és kedd kivételével
naponta: 10-18 óráig

Kultúra - közélet
Sukorói Zenei Nyár – 2016

Öt könyv, egy film és sok bor

magyarul. (A regény 2015-ben az Animus Kiadónál jelent meg, legolcsóbban 3112
forintért vehető meg.)

Capella Silentium Énekegyüttes hangversenye
(művészeti vezető: Várkonyi Tamás)
Műsor:
Giovanni Gabrieli: Deus in nomine tuo
Johann Christoph Bach: Lieber Herr Gott, wekke uns auf
Johannes Brahms: Geistliches Lied (op. 30)
Giovanni Gabrieli: Diligam te Domine
Gabriel Fauré: Cantique de Jean Racine (op. 11)
Luca Marenzio: Fuggite il sonno
William Byrd: Sanctus és Agnus Dei az Ötszólamú miséből
Giovanni Gabrieli: O Jesu Christe
Johann Sebastian Bach: Der Geist hilft unser Schwachheit auf (BWV 226)

Michael Haneke nevét csak nemrég ismertem meg. Az 1942-ben született
német-osztrák művész ma már az egyik meghatározó filmrendező a világon. Legutóbb a 2009-ben bemutatott ”A fehér szalag” című fekete-fehér filmjét láttuk,
amely több díjat is kapott Európa filmfesztiváljain. (Oszkár díjra két kategóriában
is jelölték.) A film az I. világháború előtt játszódik egy észak-német protestáns
faluban. A tanító narrációján keresztül ismerjük meg a falu vezető személyiségeit:
a lelkészt, a bárót, az orvost, akik valahogyan mindannyian részesei a faluban előforduló sorozatos, titokzatos baleseteknek. A színészek visszafogott, kiváló játéka,
a végletesen letisztult kameramozgás, az izgalmas történetkezelés indokolja, hogy
felvegyük a filmet a megnézendő illetve újranézendő művek listájára. (Dvd-én a
Mokép kiadásában vásárolhatjuk meg 949 forintos, legolcsóbb áron.)

A regény olvasása közben - hogy elviseljük az izgalmakat és borzalmakat - bármilyen
sukorói vagy környékbeli bort ihatunk, a lényeg, hogy jó legyen!

II. hangverseny – 2016. július 16. (szombat) – 19 óra

A filmhez természetesen mértékkel, de fogyasszunk bort: lehet fehér vagy vörös, de akár
rozé is. Ami fontos, száraz legyen. Jól lehűtve, szódával vagy magában elősegítheti a
film kellő megértését. Rövidet semmiképpen ne igyunk se előtte, se közben, se utána, és
ha lehet, ne egyedül nézzük a filmet.

I. hangverseny – 2016. július 9. (szombat) – 19 óra

Virágh András Gábor orgonahangversenye
Műsor:
Koloss István: Praeludium et fuga in F
Diettrich Buxtehude: Ciacona e-moll (BuxWV 160)
Gárdonyi Zsolt: Preludio con Fuga
Johann Sebastian Bach: Praeludium und Fuge a-moll (BWV 543)
Gárdonyi Zoltán: Preludio funebre
Antonio Vivaldi – Johann Sebastian Bach: Concerto d-moll
Virágh András Gábor: Hét korálmeditáció – részletek (I. II. III. V. VI. tétel)
Giovanni Pierluigi da Palestrina: Ricercare in g
Improvizációk adott témákra

III. hangverseny – 2016. július 30. (szombat) – 19 óra
Rumy Balázs (klarinét), Nagy-Rumy Mariann (hárfa)
és Tóth Sára Rebeka (fagott) hangversenye
Műsor:
Johann Sebastian Bach: Clavierübung III – Két duó
(No.2 F-dúr BWV 803; No.4 a-moll BWV 805)
Burkali Teodor: Clarisonus II.
Jules Massenet: Meditation
Vajda Gergely: Fény-árnyék remegés
Gabriel Fauré: Sicilienne
Oláh Tibor: Szonáta
Claude Debussy: En bateau
Francis Poulenc: Sonata
Astor Piazzolla: Histoire du tango – Café 1930

IV. hangverseny – 2016. augusztus 13. (szombat) – 19 óra

Capella Savaria (művészeti vezető: Kalló Zsolt) hangversenye
Műsor:
Georg Philipp Telemann: A-dúr szvit
Georg Philipp Telemann: e-moll concerto fuvolára és hegedűre TWV52:e3
(szólisták: Bertalan Andrea és Kalló Zsolt)
Georg Philipp Telemann: D-dúr szvit TWV55:D18
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Nyári kultúrajánló kizárólag sukoróiaknak

A tavasszal olvasott regények közül
többet is tudnék ajánlani, ám „A fehér
szalag” után kézenfekvő a „Hajnali láz”
ajánlása. Gárdos Péter (született 1948ban Budapesten) műve 2010-ben jelent
meg először, de igazán nagy sikert múlt
évi kiadása aratott. Több nyelven is megjelent, 2016-ban a belőle készült filmet is
bemutatták. A regény a II. világháború
után svédországi táborokban játszódik,
ahol a koncentrációs táborokban felszabadult betegeket próbálnak visszahozni
az életbe. Közöttük van Miklós és Lili
(a valóságban a szerző szülei), akiknek
egymásra találásáról és szerelméről szól
a regény. Megható történet, amelynek
nagy titka, hogy a borzalmas múlt csak
utalásokban, reakciókban jelenik meg.
A szerzőnek ez az első regénye. Filmrendezőként jól ismerhetjük: a Tanítványok, a Szamárköhögés, az Uramisten
ott vannak a magyar film klasszikusai
között. (A regény 2015-ben a Libri könyvkiadónál jelent meg, legolcsóbban 2967
forintért vásárolható meg.)
A regényhez kivételesen nem ajánlható sem bor, sem más szesz. Ha elolvassuk, megértjük, hogy miért nem. Ha nagyon megszomjazunk, igyunk jéghideg vizet.
A megható szerelmi történet után egy
skandináv krimit ajánlok figyelmükbe.
Hjorth és Rosenfeldt írópáros könyvét a
„Sír a hegyekben”-t. Egy sorozat része,
amely egy királyi svéd nyomozócsoport
munkáját mutatja be egy-egy bűnügyi
történet kapcsán. Sikerének titka ugyanaz, mint a legtöbb skandináv krimié: a
nyomozóknak és természetesen a bűnözőknek valódi, átélhető karaktere van,
amelyek élettelivé és hitelessé teszik a
szereplők karakterét, akik között afgán
bevándorlókat, az FBI és a svéd titkos�szolgálat embereit egyaránt megtalálhatjuk. A szerzőpárosnak már két regénye
is olvasható ezzel a nyomozó csapattal

Nem múlhat el nyár, hogy Krúdy Gyula egy-egy műve kezembe ne kerülne. Nagy
mesemondó, akinek száz évvel ezelőtti művei úgy olvashatók, mintha szerzőjük ma
írta volna. A Szindbád novellák mellett Rezeda Kázmér regényei a legismertebbek.
Utóbbiak közül most a „Nagy Kópé”-t ajánlom, amely Bécsben jelent meg először 1921-ben. A főhős negyedszázados pesti élete után így morfondírozik: „Meg
kell fiatalodni, elölről kell kezdeni mindent, el kell felejteni dolgokat, amelyeket
huszonöt esztendő előtt sikerült megtudni az emberekről. Fiatalnak és jámbornak
kell átváltozni, hogy tovább folytathassa az életet”. Természetesen mi mást is jelenthetne Rezedánál a megújulás, mint egy újabb „halálos” szerelem? (A regényt legutóbb az Osiris Kiadó adta ki 2000-ben a Millenniumi Könyvtár 105. köteteként.
Több antikváriumban is megvásárolható, a legolcsóbban 580 forintért.)
Hőseihez hasonlóan Krúdy is nagy szerelmese volt a bornak. A legendák szerint naponta
száz kisfröccsöt is megivott! A legendák szerint a Krúdy fröccs 1 literes korsóban készül:
9 dl borhoz mindössze 1 dl szódát adunk. Nagy melegben nem ajánlatos. Ha tudunk,
igyunk hozzá zöldszilvánit, amelyiket Krúdy is felettébb kedvelt.
Kétféle szempontból is érdekes lehet
ajánlatunkban Alice Monroe kanadai
író: egyrészt nő, másodszor Nobel díjas:
A legfontosabb azonban, hogy kiváló
regényeket és elbeszéléseket ír. Sokan
Csehovhoz hasonlítják, mások a novella
koronázatlan királynőjének tarják. 1931ben született, 1968-ban jelent meg első
kötete, 2013-ban Nobel díjas lett. A Park
Könyvkiadó jóvoltából már hét kötete
is olvasható magyarul. Közülük most a
„Drága élet” című kötetét ajánljuk nyári
olvasásra, amely 14 ragyogó tisztaságú
és stílusú elbeszélést tartalmaz. Szinte
nem akarjuk elhinni, hogy a történeteket
egy 70 feletti hölgy meséli el, aki szerint: „Bizonyos dolgokra azt mondjuk,
megbocsáthatatlanok, vagy hogy soha
nem fogjuk megbocsátani magunknak.
De megbocsátjuk - mást se teszünk.” (A
kötet 2014-ben jelent meg magyarul,
legolcsóbban 3120 forintért vehetjük meg.)
Feltétlenül extra dry pezsgőt vagy könnyű száraz fehérbort ajánlunk az olvasáshoz.
Nagy melegben javasoljuk, hogy az italt pezsgőfröccs és hosszúlépés (spriccer) formátumban fogyasszuk. Idősebb hölgyek jeget is tehetnek hozzá.
Ötödik könyvnek Oravecz Imre „Távozó fa” című verseskötetét ajánljuk: Oravecz
a magyar irodalom egyedülálló alakja, aki képes mind regényben, mind novellában, mind versben nagyot alkotni. Minden kötetben megjelent művét olvasva
biztosan merem állítani, hogy a „Távozó fa” művészete csúcsa: keserű képet rajzol
öregségről, elmúlásról, életről, halálról: versei szikárak, csontsoványak, mégis
erősek és megtartóak. Olyanok, mint a legnagyobbak művei: az elmúlásról szólva
az életet éltetik, így értve meg, hogy élet és halál nem kettő, de egy fa gyümölcsei.
(A kötetet a Magvető Könyvkiadó adta ki 2016-ban, megvásárolható 1990 forintos
legolcsóbb áron.)
A kötetből szigorúan egy olvasható naponként. Ehhez kell mérni a hozzá illő bor mértékét is. Kedvenc borunkból egy pohárnyit ihatunk egy-egy vers olvasása közben.
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dr Venczel Sándor
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Kultúra - közélet
Tisztelt Lakosság!

Kultúra - közélet
Babahír

Szeretnénk gazdagabbá tenni Sukoró
Néprajzi Házának gyűjteményét, tervezünk egy helytörténeti kiállítás létrehozását.
Ezúton szeretnénk kérni a kedves helyi
lakosság segítségét.
Amennyiben otthonában, családjában, ismerősi körében tudomása van
olyan régi használati vagy berendezési
tárgyról, amelyet szívesen felajánlana,
kérjük, juttassa el a helyi értéktár gyűjteménybe.
Továbbá a település tervezi egy helyi
írásos és képi emlékekből álló kiállítás
létrehozását. Ha az Ön vagy környezetének tulajdonában akad olyan képi
vagy írásos dokumentum a múltból,
mely akár régies fogalmazásában, külsejében vagy írásképében különlegességet
nyújt a mai ember számára, és nyilvános, kérjük hozza el a Polgármesteri
Hivatalba. Az eredeti dokumentumot
másolás / szkennelés után visszaadjuk,
ha igényt tart rá a tulajdonos.
Felajánlásukat jelezhetik, kérdéseiket
feltehetik Székely Rékánál
a kultura@sukoro.hu e-mail címen
és a 06-30-717-7601 telefonszámon.
Köszönjük felajánlásaikat!

Juhász Johanna
február 16.
Heim Emma
március 15.
Stumpf Amália
március 16.
Németh Emil
március 31.
Kotter Dávid
június 01.

Házassági évfordulók
Sukoró Község Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatalában megerősített
50. házassági évfordulójuk alkalmából
szívből gratulálunk

Boros Zsigmond Istvánnak
és Horváth Gizella Katalinnak.

Gratulálunk Mózsa Istvánnak
és Zólyomi Erzsébetnek
55. házassági évfordulójuk alkalmából.

Intézményünk, a Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Gárdonyi Tagintézménye Gárdonyban, a Kossuth utca
19. szám alatt található.
Ellátási körzetünkbe a következő települések tartoznak:
Agárd, Dinnyés, Gárdony, Kápolnásnyék, Nadap, Pákozd, Pázmánd,
Sukoró, Szabadegyháza, Vereb, Velence, Zichyújfalu.
Az intézményben dolgozó felkészült
szakemberek – pszichológus, logopédus, gyógytestnevelő, gyógypedagógus,
konduktor – biztosítják a következő
feladatok ellátását:
• gyógypedagógiai tanácsadás, korai
fejlesztés, oktatás és gondozás
• fejlesztő nevelés
• szakértői bizottsági tevékenység
• nevelési tanácsadás
• logopédiai ellátás
• konduktív pedagógiai ellátás
• gyógytestnevelés
• iskolapszichológiai,
óvodapszichológiai ellátás
koordinálása
• kiemelten tehetséges gyermekek,
tanulók gondozásának
koordinálása
Terápiáink:
• Iskolára felkészítés
• Pszichológiai tanácsadás
• Meseterápia
• Művészet terápia
• Báb és egyéb játékterápia
• Drámaterápia
• Relaxáció
• Alapozó terápia
• Szenzoros Integrációs Terápia
(SZIT)
• Sindelár terápia
• Állatasszisztált terápia (ló)
• Beszédindítás
Várjuk az érdeklődő szülőket, pedagógusokat és gyermekeket/fiatalokat 0-23
éves kor között.
Intézményünkben fejlesztő eszközök
is kölcsönözhetők térítésmentesen. Az
eszközök elérhetőek szülőknek, gyermekeknek, pedagógusoknak egyaránt.
Elérhetőségeink:
2484 Gárdony
Kossuth Lajos u. 19.
Telefon: 22/589-572
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Néprajzi Ház

Néprajzi Ház nyitva tartás:

nyitva tartás:

március 15 - október 31-ig
hétfő és
kivételével
március
15kedd
- október
31-ig
hétfő
és kedd10-18
kivételével
naponta:
óráig

naponta: 10-18 óráig

BABICS LÁSZLÓNÉ KATA

CSALÁDI
FODRÁSZ

Belépő:
Belépő:
Teljes árú belépődíj: 700 Ft
Teljes árú belépődíj: 700 Ft
Csoportos jegy
Csoportos jegy (10 fő felett): 600 Ft/fő
(10 fő felett): 600 Ft/fő
Kedvezményes belépődíj (diák, nyugdíjas): 350
Kedvezményes belépődíj
(diák, nyugdíjas): 350 Ft

Sukoró, Fő utca 66.
hétfő, szerda, péntek

06-20/263-13-21
Mozgásában korlátozott
hölgyeknek, uraknak,
hajvágást vállalok Sukorón, háznál.

Könyvtári
Könyvtári
nyitva tartás:
nyitva tartás:
Hétfő:Hétfő:15:00-17:00
15:00-17:00
Kedd: 10:00-12:00

Kedd:Szerda:
10:00-12:00
14:30-16:30
Csütörtök: 10:00-12:00
Szerda:
14:30-16:30
Péntek: Szünnap
Szombat:
10:00-12:00
Csütörtök:
10:00-12:00
Péntek:Telefonszám
Szünnap
(nyitvatartási
időben):
Szombat:
10:00-12:00
+36-30/181-3635
E-mail:
sukorokonyvtar@gmail.com

Telefonszám (nyitvatartási időben):
+36-30/181-3635

Legfrissebb hírekről tájékozódhat a www.sukoro.hu Sukoró Község Önkormányzat
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E-mail: honlapján
sukorokonyvtar@gmail.com

Református Egyházközség
istentiszteleteinek
időpontjai:

Közérdekű információk:
Háziorvosi rendelés:

Református templom:
Sukoró, Fő u. 66.
Istentisztelet: vasárnaponként 10 óra
Kardos Ábel, református lelkész
Gondnok: Sági Ernőné
Tel: 06-20-588-7074

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

Római Katolikus
Egyházközség miserendje:

Dr. Sirák András

Szent Ignác római katolikus templom:
Sukoró, Öreg u. 19.
Szentmise: minden vasárnap
09:30 órától
minden szerdán 18:00 órától
Récsei Norbert István, plébános
Plébánia: 2481 Velence, Fő u. 70.
Tel: 06-30-547-4113
Gondnok: V. Mohai István
Tel: 06-22-476-004
06-30-3727053

Közérdekű telefonszámok:
Posta

06 -22/ 589-004

Polgárőrség

Schieder István 06-30/ 946 90 41

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

Sukoró, Fő u. 50.
Rendelési idő:
péntek: 13:00-15:00.
Telefon: 06 (22) 598-040

Folyékony hulladék elszállítása
megrendelhető:
LIQUID-PORTER Kft.
06-20/ 805 90 09

DRV Zrt. információs Pont
Velence, Szabolcsi út 40.
Ügyintézés: 06-40/240-240
Ügyfélfogadás:
hétfő: 8:00-15:00
csütörtök 8:00-18:00
péntek: 8:00-12:00

Gyermekorvosi rendelés:

Június:
3. Gyermeknap – Horgászverseny egész nap
24. Múzeumok Éjszakája a Néprajzi Házban

Velence, Balatoni u. 65.
Telefon: 06 (22) 311 – 104
Dr. Oszvald Éva S
ukoró, 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

ALBA VOLÁN

elsősorban helyközi közlekedési információk
hétfőtől-vasárnapig: 4.00 - 23.00
06 -22/ 514-714

Július:
2. szombat, 09:00 Mozdulj Sukoró – Sportegyesület (focipálya)
9. szombat, 09:00 Mozdulj Sukoró – Sportegyesület (Gyapjaszsák)
9. szombat, 19:00 Sukorói Zenei Nyár
16. szombat, 09:00 Mozdulj Sukoró – Sportegyesület (focipálya)
16. szombat, 19:00 Sukorói Zenei Nyár
23. szombat, 09:00 Mozdulj Sukoró – Sportegyesület (Gyapjaszsák)
30. szombat, 09:00 Mozdulj Sukoró – Sportegyesület (focipálya)
30. szombat, 19:00 Sukorói Zenei Nyár
Augusztus:
6. szombat, 09:00 Mozdulj Sukoró – Sportegyesület (Gyapjaszsák)
12. Csillagok Éjszakája
13. szombat, 09:00 Mozdulj Sukoró – Sportegyesület (focipálya)
13. szombat, 19:00 Sukorói Zenei Nyár
20. Alkotmány ünnepe – ünnepség a Kultúrház előtt – az új kenyér megáldása

20. Falunap – X. Hagyományos Sukorói Halászléfőző Verseny

HUMÁN CSALÁDSEGÍTŐ ÉS
GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT
2481 Velence, Zárt utca 2.
Tel: 22- 470- 288,
Fax: 22- 589- 157
Email: human01@freemail.hu

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

Gyógyszertár

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

Szeptember:
09. péntek, 17:00 Kortárs Képzőművészeti Kiállítás – Kultúrház
16. péntek - Kulturális Örökség Napja
17. szombat – Őszi kirándulás – Sportbarát Egyesület
24. szombat 18:00 - Haditanács emlékére szervezett ünnepség
24. szombat - Szüreti Felvonulás és Mulatság Sukorón

NON-STOP
DUGULÁSELHÁRÍTÁS
OLCSÓN,
GARANCIÁVAL!
Hívjon bizalommal,
megoldom a problémáját!
(mosdó, konyha, wc és minden más)
Udvardy Dániel
Kisker-Adó Kft.
dugulaserharitas.olcson@gmail.com
www.dugulaselharito.hu

+36 30 435 7848

MÁVDIREKT

telefonos ügyfélszolgálat:
06-40/49-49-49

Szeptember 1. és 31. között átvehetők a
díjak, azaz egyedi utcanévtáblák a Polgármesteri Hivatalban munkaidőben.
Az itteni ingatlantulajdonosok szorgalma példaérékű, mindenki figyelmét felhívják a környezetük rendbentartására.
A következő évre meghirdetett „Szép
utca” programban újabb győzteseket
hirdetünk.

Eseménynaptár

Nagy János
06-70/ 436 24 61
TÓ-VILL Bt. Székházában
Ügyintézés: 06-20/ 946-2001
06-22/ 574-008
Kápolnásnyék, Tó u. 20.
Ügyfélfogadás:
kedd: 8:00-12:00
csütörtök: 14:00-18:00

Gratulálunk a nyertes utca lakóinak!

Ügyelet:

Falugazdász

E-ON Áramszolgáltató

Az idei év „Szép utca” program nyertesei a Dózsa György utca és a Móga
János utca.

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.

Sukorói Hírforrás a sukorói Önkormányzat hivatalos, ingyenes lapja, megjelenik időszakosan, 16 oldalon, 1000
példányban.

2416-0903
Felelős kiadó:
Sukorói Közös Önkormányzati Hivatal,
8096 Sukoró, Óvoda u. 2/A.

