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8. évfolyam, 2. szám

Szeretettel és Tisztelettel
köszöntöm Kedves
Olvasóinkat!
A koronavírus járvány okozta körülmények miatt a Sukorói Hírforrás újságunk
az idei évben második alkalommal jelenik meg.
A tavaszi, nyár eleji járvány alatt önkormányzatunk és a hivatalunk zavartalanul működött. Az országos előírásoknak
megfelelve csak a nagyon sürgős, halaszthatatlan ügyek mentén tudtuk fogadni
személyesen ügyfeleinket, akik jogkövető magatartással minden intézkedést
betartottak. Az elektronikusan hozzánk
érkezett megkeresésekre nagyon rövid
határidőn belül válaszoltunk és lehetőségeink szerint azonnal intézkedtünk. A
járványhelyzettel kapcsolatos valamen�nyi, önkormányzatunk feladatkörébe
tartozó szükséges intézkedést azonnal

végrehajtottuk. A kormány előírásai
alapján rendkívüli polgármesteri határozatokkal szabályoztuk intézményeink
és a település biztonságos működtetését.
A járványhelyzet alatti összefogás és a
segítségnyújtás példaértékű volt. Ezen
a felületen is szeretném megköszönni
minden segítőnknek az áldozatos munkáját!

rásból szakaszosan tudjuk elvégezni. A
jövő évi költségvetés keretlehetőségéhez
mérten, a jövőben is több utca felújítását tervezzük.

Napjainkban a második hullám már
országunkat is elérte. A már érvényben lévők mellett, újabb járványügyi
intézkedések léptek életbe. Ezúton is
kérek minden kedves Sukorói Lakost
és Ingatlantulajdonost, hogy vegyük
nagyon komolyan az előírt szabályokat a
magunk és embertársaink egészségének
megóvása érdekében!
Az idei évi költségvetésünkben tervezett
útfelújítási, karbantartási munkákat a
nehezített körülmények között is sikeresen el tudtuk végezni.
A település egyik legforgalmasabb utcáját, a Borostyán utcát a Körmös utcától
a Köpüs hídig terjedő több, mint 1
km-es szakaszon saját forrásból új aszfalt
burkolattal láttuk el.

Szükségessé vált a Köpüs híd teljes körű
felújítása is, amelynek kivitelezése a nyár
folyamán megtörtént.
Megoldásra vár a Vasvári utca mellett
lévő kis fahíd teljes cseréje. Tavas�szal már erre vonatkozóan a terveket
elkészítettük egy pályázati kiírásra, de
pályázatunkat elutasították. A napokban megjelent Magyar Falu program
pályázati kiírásában megcéloztunk
egy újabb lehetőséget. Pályázati forrás
hiánya esetén a jövő évi költségvetés terhére kell megoldanunk a halaszthatatlan
kivitelezést, egy új híd telepítésével. A
testület meghozza az erre vonatkozó
határozatát. A hidat a balesetveszély
miatt lezártuk. Figyelmeztető táblákat
helyeztünk ki. A lakóingatlanokra való
eljutás a munkák befejezéséig más utcák
használatával megoldható.
A játszótereink éves karbantartási ellenőrzését augusztus hónapban elvégeztettük. A feltárt javításokra vonatkozó
intézkedést megtettük.

Pályázati forrásból sikerült külterületi utakat is felújítanunk, így a Gádé
dűlőben található Kőbánya utca felső
szakasza, és az onnan leágazó, télen járhatatlan, de egyre több család lakhelyéül
szolgáló Hegyalja út is szilárd burkolatot
kapott.
Településünkön a szükséges kátyúzást
elvégeztük.
Itt szeretném felhívni a figyelmet, hogy
a betonból készült vápás utakat technikai okok miatt nem lehet aszfalttal
kátyúzni. Ezen utcák új aszfaltburkolattal történő javítását csak pályázati for-

Ugyancsak pályázatnak köszönhetően
az ezen a részen található Völgy utcában
nyolc külterületi ingatlanra az áramforrást hamarosan eljuttatjuk.

Tájékoztatom a Tisztelt Olvasókat, hogy
a pályázati kiírásnak minden esetben
meg kell felelni. A pályázatok beadását a
Képviselői-testület határozatban hagyja
jóvá. Az elnyert pályázati forrás a meghatározott célra költhető csak el.
A fent leírtak vonatkoznak a Leader
pályázatokra is, melynek keretében
önkormányzatunk civil szervezeteinek

bevonásával 5 sikeres pályázatot valósított meg. Így lett új játszóterünk, címer
emlékhelyünk, a Főtéren ’48-as korhű
ágyúnk, a Néprajzi Ház udvarán a már
sokak által várt fedett kézműves közösségi terünk, és a Főtéren, -szintén sokak
kérését teljesítve, - a zúzottkő stabilizáció helyett, új térkő burkolatunk. Emellett új járdaszakasz és parkoló került
kiépítésre. Önkormányzatunk csak egy
pályázatra volt jogosult. Köszönet az
együttműködésért a Sukoró Iskolájáért
Alapítványnak, a Sukoró Sportbarátok
Közhasznú Egyesületnek, és a Sukorói
Ifjúsági Hagyományteremtő Közhasznú Egyesületnek. A mára megvalósult
projektekkel Sukoró fejlődését gazdagítottuk. Sok település nem pályázott,
hivatkozva, hogy a kis értékű pályázat
nem éri meg a belé fektetett munkát.
Mi azonban ezeket is becsüljük, és a kis
költségvetésű pályázatokból is tudunk
maradandó, sokak számárára elismerést
és megbecsülést kiváltó értéket létrehozni.
Kultúrházunkban a Magyar Falu programnak köszönhetően, beltéri fejlesztéseket tudtunk megvalósítani. Ennek
köszönhetően új tárolószekrények,
sport, -és gyermekjáték tárolók, konyhabútor, gyermek ülőkék, így babzsákok és
padok beszerzése mellett a színpadot is
megnagyobbítottuk. A színpadi függönyök mozgatását félköríves technikával
oldottuk meg, így a színpad felületi rálátását nagyobb nézői sávban megnöveltük. Modern hangtechnikai eszközöket
vásároltunk, és kicseréltük a mennyezeti
világítást, kiegészítve a kiállításokhoz
elengedhetetlen korszerű fénytechnikai
elemeket. A jó gazdálkodásnak köszönhetően, még egy tisztasági frissítő festés
is belefért a projektbe.

A nyár elején mindannyiunk örömére megnyitottuk az önkormányzati alapfeladat ellátást biztosító fogorvosi rendelőnket.

Önkormányzati hírek
Szintén a Magyar Falu program keretében pályázati forrást nyertünk a Zöld
Pont Termelői Piac és Rendezvényterünk fejlesztésére. Modern, könnyen
mozgatható, beépített világos oldalfelületekkel 4 évszakossá alakítjuk a közkedvelt több funkciót ellátó közösségi
terünket.
A bölcsődei, óvodai ellátások az önkormányzati alapfeladatok körébe tartoznak. Öröm számunkra, a gyermek
létszám dinamikus növekedése. Az
elhelyezési igények maradéktalan kielégítéséhez szükséges tovább bővíteni az
óvodát és a bölcsődét. E célra benyújtott sikeres pályázatunkkal 399 millió
Ft állami támogatást nyertünk el. A
bővítést a jelenlegi intézményi területen
kívánjuk megvalósítani.
Az idei költségvetésünket a koronavírus
járvány elleni védekezés, a Csalitos utcai
támfal omlás miatt az új támfal és út
kialakítása, a Turistaházhoz szükséges
önerő biztosítása, a Köpüs híd teljes
körű felújítása, és még várhatóan a
Vasvári Pál utcai fahíd új híddal történő
kiváltása nagy mértékben megterhelte.
Tájékoztatom Önöket, hogy a Sukoró
tulajdonába került Turistaház építése
hamarosan a tervek szerint elkészül.
Az üzemeltetésre vonatkozó ütemterv
kidolgozása folyamatban van. Terveink
szerint tavaszi megnyitás várható.
Bevételeink előre láthatóan elmaradnak a tervezettől. Az elmaradt EFOTT
fesztivál idegenforgalmi adója, és a
települési idegenforgalmi adóbevétel is

A KÉPVISELŐ TESTÜLET
HÍREIBŐL
Sukoró Község
Önkormányzatának Képviselőtestülete 2020. június 30-án
tartotta a nyílt testületi ülését és
az alábbi ügyeket tárgyalta:
Sukoró Község Önkormányzata
Képviselő-testülete
• döntött a Herke Szolgáltató
Bt. közszolgálati szerződés
hosszabbításáról a
folyékonyhulladék elszállítását
illetően.
• a belső ellenőrzésről szóló
2019. éves összefoglaló jelentést
tudomásul vette és elfogadta.
Az ellenőrzés tárgya a Sukorói
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elmarad. A jövőt illetően saját költségre
történő beruházást csak nagyon kis mértékben tudunk a szűkös költségvetési
keretünkből biztosítani. Marad a kilenc
éve működő, jól kitaposott út: Pályázni,
pályázni és pályázni. Csak ez a lehetőségünk marad a következő években arra,
hogy a településünkön a fejlődést fenntarthassuk, és az itt élők egyre nagyobb
igényét jól szolgálhassuk.
Ezúton tájékoztatom Kedves Olvasóinkat, hogy a Sukoró közigazgatási területén lévő valamennyi tóparti terület,
kizárólag a Magyar Állam tulajdona,
amelyet az MNV Zrt. több részletben a
Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóságnak, a Duna Ipoly Nemzeti Park Igazgatóságának, a VADEX Mezőföldi Erdőés Vadgazdálkodási Zrt., és a Sukorói
dr. Springer Ferenc Vízi Sportcentrum,
Velence-tavi Nonprofit Kft-nek vagyonkezelésbe átadott. Önkormányzatunk
tulajdonában nincs tóparti terület, csak
az utóbbi időben kiépített kerékpárutat
tudhatjuk önkormányzati tulajdonnak.
Képviselő-testületünk deklarált terve,
hogy a most nem legálisan a „szabad
strandként” használt területen, elsősorban a sukorói lakosok számára, egy
minden igényt kielégítő valódi strand
valósulhasson meg. A természetes környezetet megtartva, még zöldebb területté, fás, ligetes, játszótérrel és a szabadidős sportoknak helyet adó pályákkal,
vizesblokkokkal, öltözőkkel, kiszolgáló
egységekkel szeretnénk tervünket megvalósítani.

Manó Mini Bölcsőde bér- és
létszámgazdálkodása volt.
• a 2020. évi lakossági víz- és
csatornaszolgáltatás támogatására
pályázatot nyújtott be a Magyar
Államkincstár felé. A Képviselőtestület meghatalmazta a
polgármestert az állami támogatás
igénylésének benyújtására és a
pályázattal kapcsolatos teendők
lebonyolítására.
• a Székesfehérvári Hivatásos
Tűzoltó-parancsnokság 2019. évi
tűzvédelmi tevékenységéről szóló
beszámolóját megismerte, az
abban foglaltakkal egyetértett.
• a Sukoró Invest Kft. 2019. évi
egyszerűsített éves beszámolója
taggyűlés általi elfogadását
javasolta a határozat melléklete
szerint és a kiegészítő
mellékletének elfogadására

Önkormányzati hírek

Első lépésként a korábbi Képviselő-testületünk határozatba foglalta, hogy
Önkormányzatunk a szükséges területet
hosszú távra bérbe veszi a Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóságtól. A
határozat értelmében a szerződést megkötöttük a vagyonkezelővel. Tervünk
megvalósításához elengedhetetlen az
infrastruktúra, azaz a közművek és az
úthálózat, kiépítése. Készülnek a szen�nyvízhálózat, közvilágítási hálózat, a
vízhálózat, valamint a kamerarendszer
kiépítéséhez szükséges szakági tervek,
és a költségvetés, hogy a szükséges forrásigényt a Kormány elé terjeszthessük.
A forrás biztosítására kormányhatározat
szükséges. Köszönjük dr. Molnár Krisztián Elnök Úrnak és Tessely Zoltán Képviselő Úrnak az előkészítő munkát, és a
projektünk megvalósításához szükséges
forrásigényünk hatékony támogatását.
Reménykedve várjuk a kormány pozitív
döntését.
Bízom benne, hogy a fenti tényszerű
tájékoztatás elegendő információt szolgáltat. Egy mondatban összefoglalva:
ha az infrastruktúra kiépítésére és egy
strand kialakítására kapunk állami
forrást, akkor a jövőben lesz az önkormányzatunk által legálisan működtethető strand, ha nem kapunk forrást, akkor
nem lesz.
A tóparti sávban magánberuházás nem
lesz. A part nem kerül lezárásra senki
elől.

dezésének a lehetőségét. A fesztivál
lebonyolításához szükséges áramforrást
az EFOTT saját költségén építtette ki
a parti sáv területére. Az Önkormányzatunknak ez egy fillérjébe sem került.
Többször tájékoztattam lapunkban
Kedves Olvasóinkat, hogy a Velencei
tó teljes partján Európai Uniós forrásból partfal rehabilitációs munkálatok
folynak. Ennek köszönhetően az elmúlt
időszakban Sukorón megújult a partfal, szép sétány várja a kirándulókat, új
sólya készült. A Velencei-tavi sétahajó
programban mi is szeretnénk bekapcsolódni. Kérésünkre a sukorói hajókikötő
állomás kiépítése hamarosan befejeződik. Megépült a jövőbeni strandunkat
szolgáló két móló is. Dr. Molnár Krisztián Elnök Úr, és Tessely Zoltán Képviselő
Úr támogatásával többlet forrást kaptunk egy új csónakkikötő kiépítésére is.
Tájékoztatom a Kedves Olvasóinkat,
hogy a Haditanács ünnepségének szervezését a Katonai Emlékpark Pákozd,
mint fő szervező látja el. A megemlékezés módját illetően, a vírushelyzet
alakulásától függően a változtatás jogát
a szervező fenntartja.

Sukoró Község
Önkormányzatának Képviselőtestülete 2020. július 24-én
tartotta a nyílt testületi ülését és
az alábbi ügyeket tárgyalta:

Ezúton is kívánok minden Kedves
Sukorói Lakosunknak és Ingatlantulajdonosunknak nagyon jó egészséget
és minden jót! Fontos a közösségi felelősségvállalás! Vigyázzanak Magukra,
vigyázzunk Egymásra!

Sukoró Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete

Képviselő-testületünk az elmúlt évben
támogatói határozattal jóváhagyta az
EFOTT fesztivál évenkénti megren-

Mészárosné Hegyi Gyöngyi Éva
polgármester

nézve is támogató javaslattal
élt. A VTT Nonprofit Kft.
2019. évi egyszerűsített éves
beszámolóját, kiegészítő
mellékletét és a könyvvizsgálói
jelentést megismerte és az abban
foglaltakkal egyetértett.
• Velence Város Önkéntes Tűzoltó
Egyesületének 100.000,- Ft.
támogatást biztosított eszköz
vásárlásra.
• a Sukorói Manó Mini Bölcsőde
módosított szakmai programját
megismerte, megtárgyalta és
elfogadta.
A Képviselő -Testület a veszélyhelyzet
alatt nem ülésezhetett. Ez idő alatt
a Testület döntéshozó hatáskörét a
Polgármester asszony gyakorolta. A
halaszthatatlan döntésekről természetesen a Testületi tagokat előzetesen is

megkérdezte, a véleményüket kikérte
és a döntéseket ennek alapján hozta
meg. Az összes döntésről végül ezen az
ülésen tájékoztatta a testületi tagokat,
akik azokat felülvizsgálták és egyhangúan jóváhagyták.
Sukoró Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a Vagyon�nyilatkozat Kezelő Bizottság beszámolóját, miszerint:
• Sukoró Község Önkormányzat
Vagyonnyilatkozat Kezelő
Bizottsága megállapította, hogy év
közbeni vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettség nem keletkezett.
• Sukoró Község Önkormányzat
Vagyonnyilatkozat Kezelő
Bizottsága megállapította, hogy
a szükséges nyilvántartások
naprakészek.

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

Sukoró Község Önkormányzat Képviselő testülete a SUKORÓ INVEST
Kft. 2020.06.01. napján tartott tag�gyűlésén készült jegyzőkönyvet az
alábbiak szerint jóváhagyta:
A SUKORÓ INVEST Kft. ügyvezetőjévé Kiss Gábort határozatlan
időtartamra, megbízási jogviszonyban
történő megválasztását javasolta. A
Felügyelő Bizottság elnökévé Mészárosné Hegyi Gyöngyi Évát, a Felügyelő Bizottság tagjává Deák Hajnalkát,
a Felügyelő Bizottság másik tagjává
Tuba-Kovács Istvánt határozatlan időtartamra történő megválasztását javasolta. Sukoró Község Önkormányzata
tag képviseletét a SUKORÓ INVEST
Kft. soron következő taggyűlése időpontjától kezdődően Nagy Roland
látja el.

• úgy döntött, hogy a Sukorói
Manó Mini Bölcsőde
intézményvezetői státuszát a
nemzeti köznevelésről 2011.
évi CXC. törvény 67. § (7)
bekezdésében biztosított
jogkörében eljárva nem kívánja
nyilvánosan pályáztatni. A
jelenlegi intézményvezetőt
Mészölyné Unger Ildikó Asszonyt
bízta meg a Sukorói Manó Mini
Bölcsőde intézményvezetői
feladatok ellátásával 2020.
augusztus 1. napjától határozott
időtartamra, újabb 5 évre, 2025.
július 31. napig.
• a Sukoró 022/14, 022/13,
022/5, 022/4, 022/10, 022/8,
022/7, 022/11 hrsz-ú ingatlanok
(Tóparti területek) teljes
területének bérletére vonatkozó
bérleti szerződés 2. számú
módosítását megismerte, az
abban foglaltakat megtárgyalta és
elfogadta.
• a Sukorói Hagyományőrző
Egyesület kérelmét megtárgyalta
és az Önkormányzat
tulajdonában lévő 8096 Sukoró,
Fő utca 33-35. szám alatti
Kultúrház pince helyiségét

a Sukorói Hagyományőrző
Egyesület részére az egyesület
tulajdonában lévő tárgyak
tárolására 2020.08.01-től
2024.07.31-ig költségmentesen
bérbe adta.
• egyetértett azzal, hogy a Sukoró
Invest Kft. tulajdonában álló
Sukoró 1178/66 hrsz.-ú 1237 m2
alapterületű ingatlant 8.306.455
Ft + ÁFA összegért értékesítse.
• a Gránit 2001 Kft. -vel kötött
szerződést megismerte (Sukoró
Csalitos utca-Temető utcákat
érintő támfalbeomlás újjáépítésére
vonatkozik), az abban foglaltakkal
egyetértett.

A Testület az üléseken az alábbi
rendeleteket alkotta:

Lapzártakor
érkezett
A Magyar Közlönyben szeptemberben
megjelent Kormányrendelet értelmében Sukorón, az „Északi Evezős
Pályán” épülhet fel a - a 31 világbajnoki címmel rendelkező, a világ minden
idők legsikeresebb női kajakozója
nevét viselő - Kovács Katalin Nemzeti
Kajak-Kenu Sportakadémia.
A Sportakadémia megépítésével kapcsolatban dr. Biró Marcell, a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási
államtitkára, Tessely Zoltán miniszterelnöki biztos, a térség országgyűlési
képviselője, Dr. Molnár Krisztián, a

Fejér Megyei Közgyűlés és a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes
Térségi Fejlesztési Tanács elnöke,
Mészárosné Hegyi Gyöngyi, Sukoró
polgármestere és Deák Csaba, a Pro
Rekreatione Közhasznú Nonprofit
Kft. ügyvezetője előkészítő bejárást
tartottak a Velencei-tónál, amelyen
Kovács Katalin, a „Kajakkirálynő” is
részt vett.
A Kormányrendelet lehetővé teszi,
hogy a Velencei-tónál végre megvalósuljon ez a nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházás, amely
a jövő nagy kajak-kenu sportolóit
adhatja ennek az országnak, és tovább
öregbítheti a magyar sport hírnevét.

Sukoró Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020. (VI.30.)
önkormányzati rendelete a 2019. évi
költségvetés és annak végrehajtási szabályairól szóló 1/2019.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról.
Sukoró Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020. (VI.30.)
önkormányzati rendelete az önkormányzat és költségvetési szerveinek
2019. évi költségvetésének végrehajtásáról
Sukoró Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2020. (VII.08.)
önkormányzati rendelete A közösségi
együttélés alapvető szabályairól és ezek
megszegésének jogkövetkezményeiről
Tájékoztatom a kedves olvasókat,
hogy a rendeletek a www.sukoro.hu
honlapon megtalálhatóak.
Sukoró, 2020. augusztus 31.
dr. Berzsenyi Orsolya
jegyző

Tisztelt Olvasók!
Polgármesterként és magánemberként
is üdvözlöm a Kormány 1584/2020.
(IX.11.) sz. határozatát.
Magyarország Kormánya kormányhatározatban rögzítette, hogy az eredetileg tervezett helyszín helyett a sukorói
Dr Springer Ferenc Vízi Sportcentrum
lett a fejlesztés nyertese.

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

Ingyenes
internet-hozzáférés
Sukoró közterületén

A fenti Kormányhatározat mindenki
számára elérhető.
Tájékoztatom Önöket, hogy a sukorói
„szabadstrandként” emlegetett parti
sáv sem területileg sem fejlesztésileg
nem kapcsolódik a sportcentrum
beruházásához.
Mészárosné Hegyi Gyöngyi Éva
polgármester

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

Legfrissebb hírekről tájékozódhat a www.sukoro.hu Sukoró Község Önkormányzat honlapján
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Gyerekszemmel a világ
Sukorói Manó Mini
Bölcsőde hírei
Augusztus hónapban ismét lezárult
egy korszak bölcsődénkben is, elbúcsúztunk leendő ovisainktól. Öt gyermekből négyen a Sukorói Óvoda mini
csoportjába fognak járni. Búcsúzó gyermekeinknek sok vidámságot kívánunk
az óvódás életükhöz. Folyamatosan
érkeznek új bölcsődés gyermekek hozzánk. Az első hetek a beszoktatásról
szólnak. Őszi programokkal készülünk
a gyermekeknek, sok boldog percet
ígérve számukra.
Mészölyné Unger Ildikó
bölcsődevezető

Babahírek
Farkas Hanni

Tisztelt Olvasók!
Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy
Sukoró Község Önkormányzatának
Képviselő-testületének
44/2019.(V.29.) határozata alapján
2019 szeptemberétől a Sukorói Óvoda
négy csoportossá bővült.
A felvehető gyermekek maximális
létszáma az új Alapító Okirat alapján
75-ről 104 főre növekedett. A 2020.
áprilisi online óvodai beíratás alapján
36 új gyermeket regisztráltunk Intézményünkben így
szeptemben 88 kisgyermekkel kezdjük
a 2020-2021-es nevelési évet, amely

május végéig folyamatosan gyarapszik.
A 2019-20-as nevelési ében a nagycsoportosok létszáma 23 fő volt, közülük
20 gyermek kezdi meg iskolai tanulmányait. Az ő óvodai búcsúztatásuk
2020.06.25-én volt az Sukorói Óvoda
udvarán. Ebből az alkalomból, az
intézményben töltött évek emlékére
egy vörös juhar fát ültettünk közösen a
búcsúzó nagycsoportos gyermekekkel.
A Covid-19 járvány miatt elrendelt
karantén idejére az óvoda dolgozói az
éves szabadságukat vették igénybe. Ezt
követően az épület, a játékok és valamennyi használati tárgy, eszköz folyamatos fertőtlenítése volt a feladatuk.
Az udvari játékeszközök is a dolgozók
munkájával, festéssel, díszítéssel váltak
szebbé. Várva a május 25-től visszatérő
óvodás gyermekeket.
Sukoró Község Képviselő-testületének
hatáskörében eljáró Sukoró Község
Polgármesterének 38/2020.(VI.18.))
számú határozata alapján a Sukorói
Óvoda 2020. augusztus 21. napig

Civil szervezetek
normál nyitva tartással üzemelt, majd
augusztus 24-28, valamint augusztus
31. napokon ügyeleti rendben működött.
A 2020-21-es nevelési év szeptember 01-én kedden kezdődik. A két
kisebb, Mókus-kiscsoport, valamint a
Maci-mini csoport a „régi” intézményrészben, míg a Süni-középső csoport a
hátsó, iskola felöli épületben, a Katica-nagycsoport pedig az iskola egyik
termében lesz elhelyezve.
A férőhelyek számának növekedésével
felvehetővé váltak a 2,5 éves korú,
szobatiszta apróságok is. Ez a bővülés
szükségessé tette az óvoda dolgozóinak
megnövekedett létszámát is. Szeptembertől 9 óvodapedagógus, 1 pedagógiai
asszisztens, 4 dajka, 1 élelmezésvezető
és 2 konyhai dolgozó látja el a gyermekeket.

2020.04.03.

Paksi Csen Gábor
2020.03.09.

Tóth Emma
2020.03.25.

Zsigray Panna

Tisztelettel: Viza Tiborné
Óvodavezető

2020. március 17-ével a világ és
magyarországi helyzetre való tekintettel Egyesületünk rendezvényei, foglalkozásai és próbái is határozatlan időre
felfüggesztésre kerültek. Bevallom
őszintén, hogy a mai napig nem találtunk vissza egymáshoz. Akkor minden
tagot megkértünk, hogy az elkövetkezendő időszakban felelősségteljesen,
mások és magunk védelme érdekében
a Kormány által hozott intézkedéseket
a lehetőségekhez mérten maximálisan
betartva, azonban mosolyogva és pozitív gondolatokkal telve éljen.

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

Hihetetlen és elsőre elfogadhatatlan
volt, hogy hogyan változik meg egy
csapásra az életünk. Évekig gőzerővel
küzdöttünk azért, hogy összetartó
közösséget hozzunk létre. Nehéz lelkileg megélni, hogy mindez parkoló
pályára kerül. Mert nem megszűnik!
Biztos, hogy nem szűnik meg. Olyan
közösség összetartó erő van, mely
kitart.

sukoroihagyomany@gmail.com
facebook.com/hagyomanysukoro

A háttérben márciusban természetesen tovább folytak a munkálatok.

Adószám:
18491500-1-07
Bankszámlaszám:
57800033-10002546

Hatalmas tervekkel indultunk neki a
2020-as évnek. Méltó módon kívántuk megünnepelni az Egyesület 20.
jubileumi évét. Mert ez nagyon nagy

Sukorói
Hagyományőrző
Egyesület

dolog, mely mellett egy ekkorka faluban nem lehet elmenni.
20 éve 5 baráti család úgy döntött,
hogy többet akarnak a faluért, Sukoróért tenni. Többet, mint hogy ők
barátságot ápolnak egymással. Ezt a
barátságot át akarták adni az összes
lakónak, át akarták adni határainkon
túl, az éppen akkor rügyező németországi testvértelepülési kapcsolatnak
is. Közösséget akartak formálni! Az
akkori kezdeményezéseknek köszönhetően került 2000.májusában megrendezésre az I.Kistavi Gyermeknap.
2001.07.28-án a szervezésükben
került megrendezésre az első Sukorói
falunap. Történelem.
Májusra nyilvánvalóvá vált, hogy
terveinket el kell engedjük. A rendezvényeket lemondtuk, felkéréseinket
visszamondtunk, ha addig a szervezők
még nem tették meg.
Sikeresen lezártuk a NEA-2019 pályázatunkat. Az elszámolás 2020.04.29én az pályázatkezelői oldalon (EPER)
sikeresen benyújtásra került. A rendszer által automatikusan előírásra
került a szúrópróbaszerűen kiválasztott dokumentumok kijelölése. A
bekért dokumentáció eredetivel min-

denben megegyező hiteles másolatai
2020.05.18-án postai úton beküldésre
kerültek a Támogatáselszámolási igazgatóságra. Apró sikerek.
Diadalként könyveljük el, hogy ugyan
nem teljesen a profilunkba vág, de a
közösségért van, hogy a Településfejlesztési Programon belül az Országfásítási Programon keretében sikeres
igénylést tudtunk beadni. Ennek
következtében 2021.03.05.-07. között
12 db fa elültetésére kerül sor a Móga
János utcai játszótér (Gyepes lakópark
mögött) területére. Az ültetés részleteiről időben értesítjük a lakosságot.
Az előző újságcikkben azt írtam, hogy
„Mikor azt hiszed, hogy ennél többet,
ennél jobbat már nem tudunk kihozni
magunkból, általában akkor valósulnak meg a legmélyebb álmaink.
Szépen lassan haladunk előre és nyújtunk kultúrát, hagyományt Sukorónak, a Velencei-tó térségének, Fejér
megyének, Magyarországnak.”
Kíváncsian várjuk mit hoz a jövő!
Varga Edit
a Sukorói Hagyományőrző Egyesület
elnöke

2020.03.08.

ra elszáradó leveleit gyorsan ledobja, így
nem jut mélyre a vegyszer, az életben
maradó gyökerekről újra sarjad.

Botlik Vince Andor
2020.04.23.

Csáki Timoti Norisz
2020.04.25.

Lingli Martin
2020.04.30.

Szóráth Eliza
2020.04.29.

Varga Rozina Zsuzsanna
2020.05.27.

Király Julianna
2020.06.13.

Kisádám János
2020.07.27.

Barkó Ezra
2020.08.05.

Tóth-Závodszky Blanka Erzsébet
2020.07.10.

Végh Lenke Katinka
2020.07.07.
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Szeptember eleje ideális
bálfányfaírtásra!
És hogy hogyan?
Az inváziós fás szárú növények közül
az egyik legnehezebben irtható a
köznyelvben ecetfaként is emlegetett
mirigyes bálványfa, mely szép számmal
fordul elő Sukorón is.
Gyökérről erőteljesen sarjad, ezért a
mechanikai védekezés önmagában csak
abban az esetben célravezető, amen�nyiben a teljes gyökérzetet el tudjuk
távolítani (ez maximum arasznyi növények esetében életszerű, de ilyenkor is
gyakran beszakad a gyökere).
Nem hatékony továbbá a lomb vegyszeres kezelése sem, mert a vegyszer hatásá-

Hatékonyan a nyár végi, ősz eleji időszakban történő, a törzsön keresztül
bejuttatott vegyszeres kezeléssel irtható.
5 cm-es törzsátmérőig sértsük fel a
kérget a törzsön egy fűrészlappal, majd
egy ecsettel kenjük meg a sérült részt
univerzális gyomirtóval.
5 cm törzsátmérő fölött a törzset több
helyen fentről lefelé ferdén fúrjuk meg
és juttassunk a lyukba pl fecskendő
segítségével univerzális gyomirtót. A
lyukat gyurmával zárjuk le. (A vegyszeres kezelés során a biztonsági előírásokat minden esetben tartsuk be!)

ható a gyökerek minden részének pusztulása. Kihajtás esetén ismételjük meg a
kezelést a következő idényben.
A bálványfa számos negatív hatása
közül kiemelendő, hogy a környező
növények számára mérgező vegyi anyagokat juttat a talajba.
Nagy mennyiségben termelt magjai a
legextrémebb helyeken is képesek kicsírázni, épületréseken, járda és útszegélyeken nőve súlyos mechanikai károkat
is okozhatnak.
A felsarjadó bálványfa újulat helyett
tudatosan telepítsünk árnyat adó, tájba
illő fafajokat (pl: mezei juhar, közönséges dió, kislevelű vagy ezüst hárs,
virágos kőris, magyar kőris, fehér nyár).

A növények nedvkeringését nyár közepétől már a levelektől a gyökerek felé
történő visszaszívás dominálja, így a
vegyszer a gyökerekig jutva nagy hatékonysággal öli el a fát.

A közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló önkormányzati rendelet
értelmében mindenki kötelessége az
inváziós fás szárú növények újulatának
eltávolítása.

Fontos, hogy az elszáradó újulatot
csak a következő tavasszal távolítsuk
el, amennyiben ismételt kihajtás nem
tapasztalható. Így biztosan megállapít-

Sikeres védekezést!
Botlik Dávid
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Önkormányzati hírek

Civil szervezetek
télbúcsúztató, tavaszköszöntő programmá kerekedett a jó hangulatú családias
összejövetel.
Helyezettek:
Férfi kategória:
I. helyezett Németh László
II. helyezett Nagy Balázs
III. helyezett Horváth Mihály
IV. helyezett Molnár Bálint

SUKORÓ
SPORTBARÁTOK
KÖZHASZNÚ
SPORTEGYESÜLET
8096 Sukoró, Berkenye u. 15.
tel: +36-30-4281106
email: sukorosport@freemail.hu
www.sukoro.hu
Adósz: 18502105-1-07
Számlasz: 10405066-50505649-53551007

KEDVES
SPORTBARÁTOK,
SUKORÓIAK!
A március 07-én sikeresen megrendezett asztalitenisz bajnokságon még nem
gondoltuk,hogy a tavaszra tervezett
programjaink közül ez lesz az első és
bizonytalan időre nézve az utolsó is.
A hagyományokhoz híven XXII. alkalommal hirdettük meg a versenyt,
amelyre nagyon sokan neveztek. Változatlanul érkeztek játékosok a környező
településekről, Lovasberényből, Székesfehérvárról is. A felnőtteknél férfi, a
gyermekeknél felső tagozatos kategóriában kiemelkedő létszámú mezőny állt
asztalhoz.
A szép napsütéses tavaszi idő is hozzájárult ahhoz, hogy ennyi résztvevője
szurkolója volt az eseménynek. Igazi

Női kategória:
I. helyezett Károlyi Zsuzsa
II. helyezett Varga Anita
III. helyezett Mácsainé Varga Ágnes
Gyermek kategória:
felső tagozat
I. helyezett Kovács Levente
II. helyezett Unger Kristóf
III. helyezett Szalai Zalán
Gyermek kategória:
alsó tagozat
I. helyezett Székely Simon
II. helyezett Nagy Roland
III. helyezett Szűcs Emília
Gratulálunk a nyerteseknek!
A márciusi,áprilisi gyalogos túránk és
a májusban Szarvasra tervezett 2 napos
autóbuszos kirándulásunk sajnos elmaradt a március közepén beköszöntött
koronavírus miatt.
Mi is, mint mindenki tanácstalanul,
bizonytalanul és félelemmel álltunk
az adott helyzet előtt, mivel ilyet még
eddigi életünkben nem tapasztaltunk.
Minden megváltozott egyik napról a
másikra. Az intézmények, a közösségi
terek bezárásra lettek ítélve. Hetekig
csak a Médiából értesültünk a vírus
helyzetről, sokáig még az utcára sem
mertünk kimenni, a családtagokkal sem
tudtunk találkozni és a vásárlás is kockázatos dolognak látszott. Telefonon és
e-mailen tartottuk egymással a kapcsolatot. Kilátástalan és elkeserítő volt az első
egy hónap a karanténban.

már a mozgás és a személyes találkozás.
Az első lépések április végén történtek.
Sportágaink közül a tenisz és a petanque
játszható kültéren. A teniszesek örülhettek először. Szigorú szabályok betartása
mellett a Székesfehérváron található
Bregyó Sportcentrumban tudták elkezdeni a játékot, de csak egyéni mérkőzésekkel, egyszerre csak 2 játékos lehetett a
pályán. Június elejétől visszaállt a rend,
azóta Velencén zajlanak a mérkőzések a
hosszú évek óta megszokott környezetben. Május elején a petanque összejövetelek is elindultak, a megszokotthoz
képest pár héttel később kezdődött a
házi bajnokság. A belsőterek feloldásáig
szigorúan csak a Borház udvarán tartózkodtak az egyesületi tagok, a benti
részek zárva maradtak. A sportág iránti
vonzalom töretlen, mutatja a heti két
játéknap, mivel a szerdai nap változatlanul telt házas. A szombat délelőtti kirándulásokat is elkezdtük május közepén.
Nagy lelkesedéssel vártuk az első találkozást, mivel hónapok óta nem láttuk
egymást. Élveztük a jó időt, a túrát és
végre személyesen is beszélgethettünk
egymással. Ezek a hétvégi összejövetelek
folyamatosan, egész nyáron működtek,
Sokszor a nagy meleg sem tudott elriasztani bennünket a kitűzött céltól.

A belsőteres mozgások, a női torna és
az asztalitenisz indultak el legkésőbb. A
ping- pong a Kultúrház megnyitásával
rendeződött, így változatlanul hétfő délutánonként tudnak játszani, gyakorolni
a tagok. A női tornát június közepén
kezdtük el, de nem a megszokott helyünkön az Iskola aulájában. A Néprajzi Ház
udvarán nemrég elkészült fedett pihenő
most a torna helyszíne. Úgy gondoltuk,
mivel idősebb, veszélyeztetett korosztály
vagyunk, ameddig lehet kültéren tartjuk
az órákat. A hely minden szempontból
kiváló, csendes, nyugodt és nagyon jó
levegő van.
Nem tudjuk, hogy mit fog hozni az
előttünk álló időszak. Bízunk abban,
hogy ezeket a sportágakat változatlanul
tudjuk művelni. A közösségi életet,ha
kisebb létszámú csoportokkal is, de fent
tudjuk tartani.
Jó egészséget kívánunk Mindenkinek!
Vigyázzunk Egymásra!

MOZOGJ VELÜNK!

Nagyon vártuk a szigorítások enyhítését, feloldását, mindenkinek hiányzott

Halász Kriszta
elnök

KÖZÖSSÉGI
EGYÜTTÉLÉS
RENDELET
Sukoró Község
Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2020. (VII.08)
önkormányzati rendelete
a közösségi együttélés
alapvető szabályairól
és ezek megszegésének
jogkövetkezményeiről
Sukoró Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 143. §
(4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32.
cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint az Mötv. 8. § (2) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva, a
következőket rendeli el:

1. Fejezet
Általános rendelkezések
1.§ (1) A közösségi együttélés, a békés
egymás mellett élés alapvető feltétele,
alapvető szabálya az önkormányzati
rendeletek betartása, betartatása.
(2) E rendelet hatálya kiterjed minden
természetes és jogi személyre, jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezetre, aki, vagy amely Sukoró község
közigazgatási területén az e rendeletben
meghatározott, közösségi együttélés
szabályaival ellentétes magatartások
valamelyikét elköveti.
(3) E rendelet alkalmazásában:
1. az ingatlan használója: az ingatlan
tulajdonosa, valamint az ingatlant
egyéb jogcímen használó személy vagy
szervezet,
2. az ingatlannal határos járda: az a járdaszakasz, amelynél az ingatlan határa
és az ingatlanhoz közelebbi járdaszegély
távolsága a 10 métert nem haladja meg.
3. a közösségi együttélés alapvető
szabályaiba ütköző magatartás: az a
magatartás, cselekmény vagy mulasztás,
amely bűncselekménynek vagy szabálysértésnek nem minősül, de a közösségi
együttélés szabályaival ellentétes, a
tevékenységre vagy mulasztásra jogszabály közigazgatási bírság kiszabását más
jogszabályban nem rendelték, és azt e
rendelet a közösségi együttélés alapve-
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tő szabályaiba ütköző magatartásként
határoz meg;

2. Fejezet
A közösségi együttélés
alapvető szabályaiba ütköző
magatartások elkövetőjével
szemben alkalmazható
hátrányos jogkövetkezmények
2.§ (1) Az e rendeletben meghatározott
közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartás elkövetőjével
szemben ötezer forinttól ötszázezer
forintig terjedő közigazgatási bírság
szabható ki.
(2) Közigazgatási bírság kiszabása
helyett figyelmeztetés alkalmazható, ha
a cselekmény az
elkövetés körülményeire tekintettel
csekély súlyú és az elkövető személyi
körülményeire is
figyelemmel a figyelmeztetéstől kellő
visszatartó hatás várható.

3. Fejezet
A közhasználatú zöldterületek
védelmével kapcsolatos
alapvető szabályok
megsértésével összefüggő
cselekmények, köztisztasági
szabályok megsértése
3.§ A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartást követ el az
ingatlan használója, aki
a) az ingatlan határától az úttestig terjedő zöldsáv tisztántartásáról.
b) az ingatlanáról vagy az ingatlana
előtti területről az űrszelvénybe nyúló
fák karbantartásáról
nem gondoskodik.
c) közterületre önkormányzati engedély
nélkül bokrokat, cserjéket, fákat ültet,
köveket vagy egyéb tárgyakat helyez ki.

4. Fejezet
A csapadékvíz elvezetésével
kapcsolatos alapvető szabályok
megsértésével összefüggő
cselekmények
4.§ A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartást követ el az
ingatlan használója, aki
a) az ingatlannal határos árokszakaszt, a
járműbehajtók átereszét és a folyókákat
betemeti, lezárja, vagy szükségszerűen
nem tisztítja.

b) az ingatlannal határos zöldsávon
nem távolítja el a csapadékvíz lefolyását
akadályozó tárgyakat, anyagokat, ezáltal nem biztosítja, hogy a csapadékvíz
elvezető árokba a csapadékvíz szabadon
lefolyhasson.
c) a csapadékvíz elvezető árokban
áteresz kiépítését önkormányzati engedély nélkül végzi.
d) az út árkában, átereszében, csapadékvíz elvezető csatorna nyílásában
olyan anyagot helyez el, amely a lefolyást akadályozza vagy akadályozhatja.

5. Fejezet
A köztisztaság rendje elleni
cselekmények
5.§ A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartást követ el az
ingatlan használója, aki
a) az ingatlanával határos közterületi
járdát nem tartja folyamatosan tisztán
(hulladéktól, portól, sártól, szennyező
anyagoktól mentesen),
b) szükség szerint nem gondoskodik az
ingatlanával határos járdák hótól való
letisztításáról, jegesedés esetén azok
csúszásmentesítéséről,
c) a b) pontban megjelölt csúszásmentesítést szolgáló szóróanyagot a csúszásveszély elmúltával nem takarítja el.
d) folyamatosan nem tartja karban az
ingatlanát, a gyomtól, gaztól, szeméttől, vadon növő bokroktól, egyéb hulladéktól nem tisztítja meg.
e) a saját ingatlanon keletkezett zöldhulladékot közterületen helyezi el vagy
tárolja.
f ) közterületen a dolgát végző állata
után az ürüléket nem takarítja el.
g) avar, és kerti hulladékok égetését
nem a 7/2017 (V.2) számú önkormányzati rendeletben foglaltak szerint
végzi 2020. december 31-ig.
h) 2021. január 1-jétől avar, és kerti
hulladékot elégeti, közterületen gyűjti
és tárolja, valamint nem gondoskodik
annak mielőbbi elszállításáról.

6. Fejezet
Háztartási zajkibocsátás
időkorlátozásának megszegése

6.§ A közösségi együttélés alapvető
szabályaiba ütköző magatartást követ
el, aki
a) belterületi ingatlanon háztartási igényeit kielégítő kertépítéssel, zöldfelület
fenntartással, javítással kapcsolatosan
– kivéve a közüzemi szolgáltatók hibaelhárítását és az önkormányzat településüzemeltetéssel kapcsolatos tevékenységeit – zajt keltő tevékenységet végez
vagy zajt keltő motoros háztartási gépet
(így különösen: fűnyíró, lombszívó-fúvó, fűrész, gyorsvágó, köszörű) üzemeltet, használ
szombaton 9-14 közötti időszakon
kívül,
vasár- és ünnepnapokon 0-24 óra
között, továbbá karácsonyi- és húsvéti
ünnepnapokon,
b) valamint az a) pontban foglaltakkal
összefüggésben a közterületen olyan
magatartást tanúsít, illetve tevékenységet folytat, amellyel mások nyugalmát,
pihenését, a közízlést zavarja.
c) a település belterületén – ide nem
értve a gazdasági övezetet – zajjal járó –
különösen építési, bontási – tevékenységet munkanapokon 19:00 és 7:00
óra között, szombaton 09:00 órát megelőzően, illetve 14:00 órát követően,
továbbá vasárnap vagy munkaszüneti
napon végez.
d) Sukoró közigazgatási területén az év
bármely napján 1-es, 2-es, 3-as, 4-es
osztályba tartozó pirotechnikai eszközt
használ.
7.§ A turisztikai céllal megrendezésre
kerülő, engedéllyel rendelkező programok, rendezvények esetében a zenei
szolgáltatás engedélyezett szombat
14:00 órát követően másnap reggel
6:00 óráig a 27/2008. (XII. 3.) KvVMEüM a környezeti zaj- és rezgésterhelési
határértékek megállapításáról szóló
együttes rendelet előírásainak betartásával.

7. Fejezet
Közterület rendjével,
használatával és
hasznosításával kapcsolatos
magatartások
8.§ A közösségi együttélés alapvető
szabályaiba ütköző magatartást követ
el, aki
a) szervezőként közterületen megrendezett sport és egyéb rendezvény
idején nem gondoskodik a várható for-
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Önkormányzati hírek
galomnak megfelelő számú illemhely
biztosításáról és folyamatos üzemeléséről, valamint a rendezvény alatt és azt
követően a terület tisztán tartásáról, a
keletkezett szemét elszállításáról.
b) építőanyagot, építéshez szükséges
szerkezetet, valamint bontásból, felújításból származó anyagot, építési törmeléket, ilyen hulladék anyagot engedély
nélkül közterületen tárol.
c) közparkot, közterületen levő díszburkolatot, zöldterületet, sétányt, játszóteret, sportparkot és sporteszközöket
rendeltetéstől eltérő módon vagy céllal
használ.
d) üzemképtelen járművet a közterületen engedély nélkül, 10 napot meghaladóan tárol.
e) közterületen engedélyezett rendezvények, vásárok területének kivételével
szeszesitalt fogyaszt.
f ) a közterületen engedély nélkül árusít.
g) a közterület használatát követően
annak eredeti állapotát nem állítja
helyre.
h) az ingatlan határa és az önkormányzat tulajdonában levő helyi közúthálózat közötti közterületre engedély nélkül
tárgyakat helyez el, mellyel akadályozza
a közlekedést, valamint a közterületi
parkolást, különös tekintettel: kő,
virágláda, autógumi, virágcserép,
szobor, oszlop, forgalomterelő, forgalomlassító, parkolást-forgalmat akadályozó tárgy, ágyásszegély.
9.§ A közösségi együttélés alapvető szabályai sértő magatartást tanúsít, aki az
önkormányzat tulajdonában levő helyi
közúthálózatra vonatkozóan, megfelelő
közútkezelői hozzájárulás nélkül vagy
attól eltérően
a) utat elzár, az alatt vagy a felett építményt vagy más létesítményt, illetőleg
ezekhez csatlakozást létesít,
b) utat felbont vagy elfoglal,
c) az utat vagy az út műtárgyát gondatlanul megrongálja.
10.§ A közösségi együttélés alapvető
szabályait sértő magatartást tanúsít,
aki a pilóta nélküli légi járművel végzett műveletekre vonatkozó európai
uniós A BIZOTTSÁG (EU) 2019/947
VÉGREHAJTÁSI
RENDELETE
(2019. május 24.) a pilóta nélküli
légi járművekkel végzett műveletekre
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vonatkozó szabályokról és eljárásokról
(EGT-vonatkozású szöveg), valamint
az országos a 1995. évi XCVII. törvény
a légiközlekedésről és a 392/2016. (XII.
5.) Korm. rendelet a katonai légügyi
hatóság kijelöléséről előírásokat nem
tartja be.

8. Fejezet
Növény-egészségügyi és
telepítési szabályok megsértése
11.§ A közösségi együttélés alapvető
szabályaiba ütköző magatartást követ
el, aki
1) a község közigazgatási területén a
jogi és magánszemélyek tulajdonában (kezelésükben, használatukban, a
bérlők a bérleményükben) lévő területet a virágzó allergén gyomnövényektől
nem mentesíti, az irtásról – virágzás
előtt – az időjárástól függő gyakorisággal nem gondoskodik, valamint
2) aki a növények telepítési távolságáról
szóló 3/2018 (III.29.) számú önkormányzati rendeletben foglalt szabályokat nem tartja be,
3) fás szárú növényt a fás szárú növények védelméről szóló kormányrendeletben meghatározott inváziós fás szárú
növénnyel pótol, vagy nem gondoskodik az ilyen növény tovább terjedésének
megakadályozása érdekében az újulat
eltávolításáról,
4) fás szárú növényt engedély nélkül
kivág, megcsonkít vagy a fa telepítésére, fenntartására, kezelésére vonatkozó
kötelezettségét nem teljesíti, vagy egyéb
olyan tevékenységet végez, amelynek
következtében a fás szárú növény élettartama vagy értéke csökken.

9. Fejezet
Állattartással kapcsolatos
magatartások
12.§ A közösségi együttélés alapvető
szabályait sértő magatartás tanúsít, aki
a kedvtelésből tartott állatok tartásáról
szóló kormányrendeletben meghatározottaktól eltérően
a) bekerítetlen ingatlanon ebet szabadon tart,
b) ebet a község közigazgatási területén
póráz nélkül sétáltat,
c) a kötelező immunizálásra, a transzponderrel való megjelölésre vonatkozó
kötelezettségét ismételten elmulasztja,

10. Fejezet
Eljárási rendelkezések
13.§ Az e rendelet hatálya alá tartozó
eljárások során az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL.
törvény (a továbbiakban: Ákr.) rendelkezéseit kell alkalmazni.
14.§ (1) Fiatalkorúval szemben közigazgatási bírságot csak abban az
esetben lehet kiszabni, ha a fiatalkorú
annak megfizetését vállalja.
(2) A fiatalkorúval szemben – amen�nyiben az (1) bekezdés alapján bírság
kiszabható – ötvenezer forintig terjedő
közigazgatási bírság, szabható ki.
(3) Abban az esetben, ha a fiatalkorúval
szemben az (1) bekezdésben foglaltakra tekintettel közigazgatási bírságot
kiszabni nem lehet, vele szemben a 2. §
(3) bekezdésében meghatározott figyelmeztetést kell alkalmazni.
(4) Ha a fiatalkorúval szemben közigazgatási bírság szabható ki, az eljárás
lefolytatása során az alábbi feltételeknek együttesen kell fennállniuk:
a) a fiatalkorú meghallgatásától nem
lehet eltekinteni, és
b) a fiatalkorút törvényes képviselője
jelenlétében kell meghallgatni.
15.§ (1) A közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartás
gépjárművel történő elkövetése esetén a
felelősség a gépjármű üzembentartóját
terheli.
(2) Az üzembentartó mentesül a közigazgatási bírság megfizetése alól, ha
a) a gépjármű a szabályszegés időpontját megelőzően jogellenesen került ki
a birtokából és igazolja, hogy a jogellenességgel összefüggésben szabályszegésre vonatkozó eljárást megelőzően
kezdeményezte e tárgyban a megfelelő
hatóság eljárását;
b) a gépjárművet más személy használatába adta, és ezt teljes bizonyító
erejű magánokiratba foglalt adatokkal
(gépjármű hatósági jelzése, üzembentartó és használatba vevő neve, születési
ideje, helye, lakcíme, nem természetes
személy esetében megnevezése, székhelye, cégjegyzék száma) bizonyítja, vagy
– azon gépjárművek esetében, amelyek
külön jogszabály alapján a közúti forgalomban menetlevéllel, illetve fuvarlevéllel vehetnek részt – olyan menet-

Civil szervezetek
levéllel, illetve fuvarlevéllel igazolja,
amelyek a fent meghatározott adatokat
tartalmazzák. E pont fennállása esetén
a közigazgatási bírságot a használatba
vevő személlyel szemben kell kiszabni.
16.§ (1) A közigazgatási bírság kiszabásával kapcsolatos eljárásban – átruházott hatáskörben – a jegyző jár el.
(2) A közösségi együttélés alapvető
szabályaiba ütköző magatartás miatti
eljárás hivatalból, továbbá bármely
szervezet vagy személy bejelentése
alapján indítható. A bejelentést írásban
lehet megtenni. A szóban tett bejelentést jegyzőkönyvbe kell foglalni.
(3) A bejelentésnek tartalmaznia kell
a közösségi együttélés alapvető szabályaiba ütköző magatartást megvalósító
személy ismert személyi adatait, a
magatartásnak, az elkövetés helyének
és idejének, továbbá a körülményeinek
leírását és a bizonyítékokat.
(4) A közösségi együttélés alapvető
szabályaiba ütköző magatartás elkövetőjével szemben közigazgatási hatósági
eljárás a közösségi együttélés alapvető
szabályaiba ütköző magatartás hivatalból, vagy bejelentés alapján történő
észlelésétől számított 30 napon belül
indítható meg. Ezt követően a közösségi együttélés alapvető szabályaiba
ütköző magatartás elkövetése miatt
eljárás nem indítható.

11. Fejezet
Záró rendelkezések
17.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő
napon lép hatályba.

Záradék:
Kihirdetve 2020. július 8 napján.
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Akikre büszkék
lehetünk.
Sukoró büszke a természet adta
páratlan szépségére, az épített
örökségére, de még büszkébb
lehet az itt élő, segítő emberekre.
Több, mint tíz évvel ezelőtt Dostál
Károly nádtető építő mester mentett
ki egy bajba jutott embert a Velencei-tó jeges vízéből. Az akkori újságunkban elmesélte a történetet, ami
- köszönhetően neki, - szerencsésen
ért véget. A történetek halványulnak,
de az emberi jótett elevenen él ma is.
Büszkék vagyunk Dostál Károlyra.
És büszkék lehetünk Szűcs Zsoltra is.
Villámcsapás, égve maradt gyertya,
egy apró figyelmetlenség, elég egy pillanat és megtörténik a baj. Villámcsapás érte Sukorón az Erdész utca egyik
nagyon szép patinás nádtetős házát.
Nemrégiben, egy vihar alkalmával,

hatalmas dörrenés rázta meg a települést, sokan gondoltak arra, hogy
biztosan becsapott valahova a villám.
Percek alatt események sorozata
vette kezdetét: riasztás, tűzoltó autók
szirénáinak hangja, telefonhívások. A
helyszínre érve már csak azt láthattuk, hogy a félelem valós alakot öltött
a tűz formájában, hiszen öt tűzoltó
autó harcolt a lángokkal. Füst marta
a torkunkat. Így találkoztunk Szűcs
Zsolt sukorói lakossal hivatásos tűzoltónkkal. Zsolt 39 éves, 10 éve dolgozik tűzoltóként, a székesfehérvári
tűzoltóegységet erősítve. Sok évvel
ezelőtt településünkön, egy emberi
figyelmetlenség okozta kigyulladt
nádtetős ház oltása motiválta őt,
hogy a tűzoltó hivatást válassza.
Elmondása szerint ez nála több, mint
a szakma szeretete, ez olyan számára,
mint a szerelem, ami erőt ad. Lélekkel csinálja, és addig, amíg az ereje
engedi. Elmondása szerint egy megerőltető nap végén - túl két bevetés
után-, 19 óra 30 perckor érkezett az
ügyeletet ellátó egységhez a riasztás.

Szűcs Zsolt kiemelte, hogy köszönik
a velencei önkéntes tűzoltóknak az
előkészítő munkát, akik elsőként
érkeztek, és végig, hajnali 3 óráig
kitartottak mellettük. Ennek köszönhetően, Zsolték a helyszínre érve
azonnal megkezdhették a tűzoltást. A
tűz megfékezését az nehezítette, hogy
végig védőmaszkot kellett használniuk. A veszélyes tűztérben légzőkészülékkel is csak maximum negyedórát
lehet eltölteni, mondta Zsolt. Ilyen
esetben nehezíti a munkát a 25-30
kg-os védőruha plusz súlya, a hőhatás és a stressz. Elmondása szerint,
a tűzeset kapcsán a mentősöknek 3
kollégát füstmérgezés, egyet pedig
kimerültség miatt kellett ellátniuk. A
tűzesetet elszenvedő családnak ugyan
nem esett baja, de a sokk hatása, és az
őket ért veszteség miatt tragédiaként
élték meg az eseményt. Szűcs Zsolt
kiemelte a közösségi segítségnyújtás
nagyszerű példáját. Polgárőrök, utcabeliek, ismerős és ismeretlen segítők
sülteket, édességet és vizet vittek a
bajba jutottaknak és a tűzoltóknak.
Zsolt elmondása szerint, munkája
során ehhez hasonló együttérzést,
odaadást a bajban lévők megsegítésében még nem tapasztalt. Vallja, hogy
nagyon jó ebben a közösségben élni,
dolgozni, családot alapítani, hiszen
nemsokára érkezik második gyermekük. Sok örömöt, jó egészséget kívánunk az egész családnak!

mesterének lenni. Magam, és a bajba
jutott család köszönetét és háláját
fejezem ki mindenkinek, aki ott volt
akkor este, akikkel találkoztam, akik
az ember feletti munka és segítségnyújtás példáját mutatták meg, és
azoknak is, akik később a romok eltakarításához ajánlották fel segítségüket
a szerencsétlenül járt családnak.
Mészárosné Hegyi Gyöngyi Éva
polgármester

Számos ilyen, és ehhez hasonló
közösségi megmozdulást megélve
elmondhatom, hogy jó a hozzá
hasonló bátor, a települését szerető
emberekből álló közösség polgár-

Emléktorna
Augusztus végén Halgas Tibor emlékére rendeztek futball emléktornát
Sukorón. Tibor - a korábbi profi futballista - a februárban történt tragikus
autóbalesetéig a helyi Toldi Géza FC.-t
erősítette kiváló személyiségével, példás
emberi hozzáállásával és játéktudásával.
Egykori csapattársai, méltóképpen
emlékezve rá, első helyezést értek el
a reményeik szerint ezentúl minden
évben megrendezésre kerülő emléktornán. Külön öröm, hogy a második
helyen is sukorói csapat végzett, a J. T.
Young Boys személyében. A mérkőzések játékvezetője Béd Imre volt. A torna
legjobb kapusa Buschor János, a torna
gólkirályai -holtversenyben- Kovács
Levente és Molnár Krisztián lettek. A
legjobb játékos Csáki Attila lett.

Halgas Tibor

A képen a tornagyőztes Toldi Géza F.C. Sukoró

Legfrissebb hírekről tájékozódhat a www.sukoro.hu Sukoró Község Önkormányzat honlapján
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Respice post te?
Látványos, de nem túl gyakori esemény
volt az ókori Rómában a győztes hadvezérnek engedélyezett diadalmenet.
Ilyenkor szinte istenként ünnepelték őt,
hiszen arcát vörösre festették, a capitoliumi Iuppiter szobrához hasonlóan,
babérkoszorút, aranyhímzéses bíbor
tógát viselt, feje fölé koronát tartottak.
A menetben mindig előre tekintett,
mert végül bevonulhatott a Iuppiter-templomba, s áldozatot mutathatott
be a latinok főistenének. Ám éppen az a
rabszolga, aki harci kocsijában mögötte
állt, s koronáját tartotta, újra meg újra
fülébe súgta: „Respice post te, hominem
esse memento!”, azaz: „Nézz hátra, gondolj arra, hogy ember vagy!”.
Az elmúlt hónapokban rengeteg vélekedést, találgatást, szakvéleményt hallottunk-olvastunk a koronavírusról, az
általa okozott járványról, majd annak
a
társadalmi-gazdasági
hatásairól.
Meglepő (vagy éppen nem az), hogy a
megszokott magabiztosságot szinte mindenhol felváltotta az óvatos fogalmazás,
mégpedig nemcsak a vírus veszélyeivel,
a lehetséges gyógymódokkal és a remélt
gyógyszerekkel kapcsolatban, hanem
az emberi viselkedésben, a közösségi
magatartásban kívánatos változtatások
tekintetében is. Még olyan is elhangzott,
hogy az emberiség már soha többé nem
élhet ugyanúgy, mint a járvány előtt.
Mint sokan közülünk, magam is
átéltem a karantén-lét velejáróit. Az
azonnali átállást a távoktatásra az iskolai hittanban, a búcsú nélküli elválást
az óvodásoktól, a háztartási készletek
feltöltésének erőfeszítéseit. Az aggodalmat a gyermekeimért: az első abban az
irodaházban dolgozik, amit Budapesten
elsőként ürítettek ki a fertőzés miatt,
a második Székesfehérváron, frissen
kinevezett óvodavezető helyettesként
hősként küzdötte végig a tanévet, igen
nehéz fizikai munkákat is végezve, a
harmadik hónapokra a világ túlsó felén,
egy óceánjárón „ragadt”, a negyedik
színpadon játszott még a veszélyhelyzet
kihirdetése után is, a hatodik Angliában kétszeres karanténba került, majd
augusztus elejéig egy derék skót-angol

családnál talált menedéket, a hetedikkel
a digitális oktatás örömeit és nehézségeit
kóstoltuk meg. Az ötödikkel folyamatosan jártunk a hivatalba dolgozni
Pestre, hiszen ott a tömegközlekedést
használó munkatársainkat kellett home
office-ba tenni. Így aztán láttuk, amint
napról-napra elnéptelenedik a főváros,
csökken a forgalom, míg végül egyetlen
megállás nélkül jutottunk el Sukoróról
a Ráday utcába. Itthon, március 15-én
még ünnepi istentiszteletet, majd megemlékezést tartottunk a hagyományőrzőkkel együtt, de legközelebb csak
pünkösdkor mehettünk újra szeretett
templomunkba. Elmaradt jubileumok,
jövőre halasztott esküvők szegték szárnyát az örömnek, csak a családtagok
részvételével tartott temetések árnyékolták be a reménységet.
Amikor nagykedden - életemben először
- gyalogszerrel kerültem meg a Velencei-tavat, a szinte teljesen néptelen tájon
bandukolva a fenti, régi római mondat
jutott eszembe. Az ember szinte istenként ünnepli önmagát, diadalmenetében mindig előre néz, keresi dicsősége
következő állomását, s úgy tudja, hogy
legyőzhetetlen. Most itt a vírus, s azt
mondja: „Nézz hátra, gondolj arra, hogy
ember vagy!”.
Azóta több hónap telt el, s nyáron lélegzetvételnyi szünetet hagyott nekünk a
járvány. A bizonytalanságok azonban
nem csökkentek, nem tudjuk azt sem,
mit hoz a lassan már elkezdődő tanév.
Azt viszont biztosan tudjuk, hogy nem
győzhetünk le mindent, és azt is, hogy
nem a vírus az emberiség legnagyobb
ellensége. Halandó voltunk tudata egész
életünkre belénk vésődött. És mégis,
van jobb tanács az egykori római bölcsességnél. Mikeás próféta, élete nehéz
szakaszában sem előre, sem hátra nem
nézett, hanem így vallott: „De én az
Úrra nézek.” (7. rész 7. verse). Nekünk
is érdemes felfelé tekintenünk, amikor
csalódunk önmagunkban vagy más
emberekben, ha bizonytalanok vagyunk,
ha aggodalom vesz erőt rajtunk. Mert
emberségünk - minden korban - csak
Istenben teljesedhet ki igazán.
Kardos Ábel

Kultúra - közélet
Több, mint 70 éve jóban, rosszban
Levelezési cím: 1365 Budapest, Pf.: 646.
Központi telefon: + 36 (1) 8969 000
weblap: www.ijsz.hu

Az intézményben az ön területileg
illetékes betegjogi képviselője:
Megléczné Ocsenás Mária

Születésnapi
köszöntő
A Sukorói Zenei Nyár idén július 18-ra
tervezett ötvenedik koncertjén szerettük volna felköszönteni hangversenysorozatunk művészeti vezetőjét, hiszen dr.
Szabó Balázs tanár úr szeptember 29-én
ünnepli 50. születésnapját. A járványhelyzet miatt azonban elmaradt a sorozatunk, így aztán elmaradt a köszöntés
is. Ezt szeretném megtenni a Sukorói
Hírforrásban ezzel a néhány sorral.
Sokan tudják róla, milyen lelkesedéssel
jön mindig hozzánk, milyen fantasztikus házigazdája a hangversenyeknek,
milyen magas hőfokon adja át a hallgatóságnak a zeneművészettel kapcsolatos ismereteket, tapasztalatokat,
érzelmeket. Neki köszönhetjük sok-sok
tehetséges fiatal, és már befutott, híres
előadóművész fellépését templomunkban. Tanár úrtól annyi sok jót és szépet
kaptunk az elmúlt 12 évben, hogy
e jeles évfordulón sok száz hallgató
nevében fejezem ki neki hálás köszönetünket. Reméljük, gyakran jöhet még
szeretett falunkba, megosztani velünk
tudása gazdag tárházának kincseit!
Boldog születésnapot kívánunk,
Isten éltessen sokáig, Tanár Úr!
Kardos Ábel

TELEFONSZÁMA:
06/20-4899-658
melyen elérhető hétfőtől-csütörtökig:
08:00 – 16:30 óra között
pénteken: 08:00 – 14:00 óra között
E-MAIL CÍME:
maria.ocsenas@ijb.emmi.gov.hu
FOGADÓÓRA IDŐPONTJA:
telefonon előre egyeztetett időpontban
FOGADÓÓRA HELYE:
Fejér Megyei Szent György
Egyetemi Oktató Kórház
8000 Székesfehérvár,
Seregélyesi út 3.
A jogvédelmi képviselő az
integrált jogvédelmi szolgálat
(ijsz) munkatársa, az egészségügyi
intézménytől független személy
A fenti elérhetőségek sikertelensége
esetén az ijsz zöldszáma hívható:
06/80-620-055

Tisztelt Olvasók!
A pákozdi hAngelika
Kamarakórus tagfelvételt hirdet
azon énekelni szerető és tudó
felnőtteknek, akik szívesen
lennének egy lelkes közösség
tagjai.
Sukoró község lakosai két alkalommal láthatták és hallhatták előadásunkat. Egy alkalommal a falu karácsonyi
műsorának keretében, majd Orgoványi Anikó festőművész Himnusz
című kiállítás ünnepélyes megnyitóján a település Kultúrházában.
Örömünkre szolgál, hogy a kórusnak
két lelkes sukorói tagja is emeli előadásaink színvonalát.

Rendszeresen részt veszünk falunk,
Pákozd rendezvényein, valamint egyházi ünnepeken. Szívesen énekeljünk
segélykoncerteken és egyéb rendezvényeken.
Érdeklődni lehet kórusvezetőnknél,
Tarné Szabó Magdolnánál, a
06- 70- 4096559-es számon lehet.
Próbák helyszíne:
Pákozdi Református Egyház
gyülekezeti terme.
Időpontja:
vasárnap 17 órától 18.30-ig.

A hétvégiket, szabadságukat, összes
szabadidejüket Pestre költözésük óta
is Sukorón töltötték, mindig örömmel
jönnek a mostani nevén Zalka utcai
kisházba.
Még most, idős korukban is rendszeresen vendégei településünknek, mint
mondani szokták: „haza megyünk,

Kívánjuk, hogy még hosszú ideig éljenek együtt szeretetben, boldogságban
és jó egészségben, járjanak továbbra is
sokat Sukorón.

Gratulálunk a
– nem mindennapi –

70. házassági
évfordulóhoz!

Örülnénk, ha új tagok frissítenék jól
összeszokott énekelni szerető közösségünket!
Viza Tiborné

MASSZÁZS SUKORÓ
Kedves Sukoróiak!
2020 október közepén
olvasókör indulhat
községünkben. Aki szeret
olvasni, és szívesen beszélgetne
is az olvasmányélményéről,
csatlakozzon!

Horváth Anita

Természetgyógyász,
mozgás-, masszázs terapeuta
Szeretettel várja kedves vendégeit
Sukorón, a

Szépségvarázs Stúdióban
(posta mellett)
Frissítő-, közérzetjavító masszázs
Relaxálás, izület kimozgatás,
fájdalomcsillapítás:
Hát-, nyak-, fej masszázs
30 perc 3000.Egész test masszázs 60 perc 5000.-

A test masszázsa, a lélek nyugtatása,
az egészség megőrzése.

06 30 906 1799
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Molnár György és felesége Haász
Rozália, mindketten Sukorón születtek 96, illetve 94 évvel ezelőtt. Nemrég
ünnepelték 70. házassági évfordulójukat. Igaz, hogy már hosszú évek óta
Budapesten élnek, de most is Sukoróinak vallják magukat. Sukorói házukat,
földjüket, szőlőjüket soha nem adták
fel, identitásukat mindig büszkén vállalták.

mert a sukorói levegő tart életben,
egészségben minket.”
Gyerekeikkel, unokáikkal és dédunokáikkal szintén megszerettették Sukorót, ők is rendszeresen tartózkodnak
falunkban.
Rozi Néni és Gyuri Bácsi lélekben
mindég Sukoróiak maradnak, végső
nyughelyüket is itt tervezik, ide fognak
végleg hazatérni.

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

Égetési napok
2020. őszi időszakban
(Önkormányzati
rendelet alapján)

Szeptember
(utolsó szombat):
szeptember 26.
Október
(2. és 4. szombat):
október 10. és 24.

Az irodalmi szöveg elolvasása után
a résztvevők megosztják egymással
felmerülő érzéseiket, gondolataikat, a
szöveg üzenetéhez fűződő véleményüket, valamint személyes élményeiket,
emlékeiket a téma kapcsán.

arra kérem, hogy részvételi szándékát
az alábbi e-mail címen / mobil számon
jelezze nekem, legkésőbb október
5-ikéig:
katalin.haraszti@hdsnet.hu
06-20-333-1742
Üdvözlettel:
Haraszti Pálné ny. könyvtáros
a Magyar Könyvtárosok
Egyesületének korábbi alelnöke

Egy-egy alkalom három hetenként
másfél - kétórás lesz. Helyszíne a községi könyvtár és borház.
Akit érdekel és szívesen csatlakozna a
min. 5 - max. 10 fős csoporthoz, azt

Legfrissebb hírekről tájékozódhat a www.sukoro.hu Sukoró Község Önkormányzat honlapján
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Kultúra - közélet
NÉPRAJZI HÁZ
Nyitvatartás:

március 15 - október 31-ig
hétfő és kedd kivételével
naponta: 10-18 óráig
Teljes árú belépődíj: 700 Ft
Csoportos jegy
(10 fő felett): 600 Ft/fő
Kedvezményes belépődíj
(diák, nyugdíjas): 350 Ft

Kultúra - közélet - egészség

Anagramma-rejtvény

SUDOKU

Feltalálók

Labirintus

MEGHÍVÓ

Jusson el a labirintus közepéből a zöld nyíllal jelzett kijáratig!

Az MLSZ Fejér Megyei Igazgatósága 2020 őszén és 2021 tavaszára meghirdetett egy kispályás tornát azon megyei települések között, ahol nincs a településnek felnőtt csapata. A felkérésre hamar és egyértelműen rá is bólintottunk.
Edzetten és lelkesen várják a kihívást a fiúk.

A betűk megfelelő sorrendbe állításával fejtse meg, hogy mely feltalálókat rejtik
a felsorolt anagrammák, majd írja a neveket a rejtvényábrába! Helyes megfejtés
esetén a színes oszlopból megtudhatja, hogy ki az a polihisztor, aki számos egyéb
találmánya mellett íjászgépet, légcsavart, repülőgépet és harckocsit is tervezett.
(Segítségképpen az anagrammák mellett az adott feltalálók egy-egy találmányát is
megadjuk.)
1. LÓBÁLÓ ZSÍR (golyóstoll)
2. OKTALAN LESI (távirányítás, rádió)
3. DOKI TÁN BÁN (porlasztó, vízturbina)
4. MERLIN BANKJA FINN (villámhárító, bifokális szemüveg)
5. MÁJUS NE ONNAN (számítógép elve)
6. STEWARD ARCÁN HM (hengerszék, forgóeke)
7. VASAS TENOR DALOL (galvánelem)
8. FERDE BALLON (dinamit)
9. ÉDES BOGNÁR (holográfia)
10. CSAJOS KÁNON (gázmotor, porlasztó, motortricikli)
11. HIVATAL SOSE MONDA (fonográf, izzólámpa)
12. STUPID KAVARÁS (telefonhírmondó)
13. JISINYI ÁRON (gyufa)
14. ANNO TEA IS WC (tükrös távcső, macskaajtó)
15. RUBIN ERŐK (Bűvös kocka)

A sorsoláson első megmérettetésben Baracskát, Nadapot, Velencét és Zichyújfalut kell legyőznünk. Minden település rendez egy tornát ősszel is és tavasszal
is. A csoport győzteseknek pedig egy nagy megyei döntőn kell helytállniuk. A
labdarúgás népszerűsítése az egészséges életmódra való nevelés mellett a települések közösség formálása érdekében szeretnénk, ha minél többen kilátogatnánk
a pályára és lelkes szurkolással segítenénk a győzelemre a mieinket. Egy olyan
település, ahol hagyománya volt a rendszeres labdarúgásnak, ahol mindig nagy
lelkesedéssel szurkoltunk a helyi csapatnak a győzelem reményében, tegyük ezt
most is így és látogassunk ki minél többen a Toldi Géza emlékparkba.
Legyünk büszkék, hogy a torna lebonyolításának helyszíne a tópart egyik legszebb helyén kezdődik el:

2020. október 3-án, 10 órakor
Szurkoljunk együtt úgy, mint régen és bízzunk csapatunk sikeres szereplésében. Sok szeretettel várunk mindenkit!
Szülés utáni komplex regeneráló

HAJRÁ SZÚKÁRNÓÓÓÓÓ!!!
program, mely a tréning egymásra

Összeillesztés
Melyik két alakzat illeszthető össze
körré?

Színek
Keresse meg, melyik szó jelentése egyezik meg a színével!

Kinek ajánlott?

Szülés utáni komplex regeneráló
épülő lépcsőivel egyéni óra keretében
program, mely a tréning egymásra
egyedülálló módon foglalkozik:
épülő lépcsőivel egyéni óra keretében
Szülés utáni komplex regeneráló
egyedülálló
módon foglalkozik:
 a hasfal regenerációjával
(rectus
program, mely a tréning egymásra
diastasis
kezelése)
épülő
lépcsőivel
egyéni óra(rectus
keretében

a hasfal
regenerációjával

Inkontinencia
kezelésével
egyedülálló
módon
foglalkozik:
diastasis kezelése)
 gerinc stabilitását biztosító izomfűző

kezelésével(rectus
 Inkontinencia
a hasfal regenerációjával
funkciójának
újraépítésével
 gerinc
stabilitását
biztosító izomfűző
diastasis
kezelése)
 funkcionális alapmozgások
újraépítésével
 funkciójának
Inkontinencia
kezelésével
(újra)tanításával
 funkcionális
alapmozgások

gerinc stabilitását
biztosító izomfűző

Légzés
optimalizációval
(újra)tanításával
funkciójának újraépítésével

optimalizációval
egységként
kezelve
a teljes
 Légzés
funkcionális
alapmozgások
mozgásrendszert.
(újra)tanításával
egységként kezelve a teljes
 Légzés optimalizációval
mozgásrendszert.
egységként kezelve a teljes
mozgásrendszert.

Kinek
 ajánlott?
Szülés előtt álló kismamáknak
 Éppen szült anyukáknak
 Szülés
előtt álló kismamáknak
Kinek
ajánlott?
 Több
szülésen átesett anyukáknak
 Éppen szült anyukáknak
 Korábban szült nőknek, akik problémásnak érzik a has és gáttájékot.
Szülés
előtt álló
kismamáknak
 Több
szülésen
átesett
anyukáknak
 Inkontinenciával
küzdőknek
Éppen szült
anyukáknak
 Korábban
szült
nőknek, akik problémásnak érzik a has és gáttájékot.
Több szülésen átesett
anyukáknak
 Inkontinenciával
küzdőknek
 Korábban szült nőknek, akik problémásnak érzik a has és gáttájékot.
 Inkontinenciával küzdőknek

SUKORÓI KÖNYVTÁR

Dominó
Telefonszám
(nyitvatartási időben)
+36-30-181-3635
Cím: Sukoró, Fő u. 58.

NYITVATARTÁS:

Hétfő: 15:00-17:00
Kedd: 10:00-12:00
Szerda: 14:30-16:30
Csütörtök: 10:00-12:00
Péntek: Szünnap
Szombat: 10:00-12:00
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Mentőhely: (madarak átvétele:
telefonos bejelentkezés után)
Sukoró, Ivókút u.14.
Székesfehérvár, Takarodó u. 5.

Melyik dominó megfordításával lesz ugyanannyi pötty látható a dominók alsó és
felső részében?

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

Madármentő inkubátor
működik Sukorón a
Vadmadárkórház bejáratánál!

Facebook oldalunk:
Vadmadárkórház Sukoró
Bird Hospital

8096 Sukoró, Ivókút u. 14.
Madárkórház a vadon élő madarak
gyógyítására Székesfehérváron
madármentés ügyeleti telefonszám:
06-30/992 4876

Dr. Berkényi Tamás állatorvos
+36-30-9464-991
e-mail cím:
vadmadarkorhaz@gmail.com
www.vadmadarkorhaz.hu

Információ és időpont foglalás (egyéni órák):
és időpont
foglalás
(egyéniTraining
órák): ® oktató,
Gazdaghné Információ
Medve Melinda
- Mummy
Tummy
Funkcionális edző,
3D Yoga
oktató,foglalás
gerinctréner
(+36 30 557 3181).
Információ
és időpont
(egyéni órák):
Gazdaghné Medve
Melinda SUKORÓ
- Mummyés
Tummy
Training ® oktató,
HELYSZÍN:
környéke
Funkcionális
edző,
3D Melinda
Yoga oktató,
gerinctréner
(+36 30®557
3181).
Gazdaghné
Medve
- Mummy
Tummy Training
oktató,
HELYSZÍN:
SUKORÓ
és környéke
Funkcionális edző,
3D Yoga oktató,
gerinctréner
(+36 30 557 3181).
HELYSZÍN: SUKORÓ és környéke

Legfrissebb hírekről tájékozódhat a www.sukoro.hu Sukoró Község Önkormányzat honlapján
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Közérdekű információk
Közérdekű
telefonszámok:
Egységes segélyhívószám: 112
Sukoró Község Önkormányzata
8096 Sukoró, Óvoda u. 2/a.
Telefon és fax:
06-22-598-007
06-22-475-521
E-mail: spolghiv@t-online.hu
Ügyfélfogadás:
Hétfő, Szerda: 8-17 óra
Péntek: 8-13 óra
Magán állatorvos
Dr. Somogyi Rita
06-30-530-54-34
Dr. Keresztes János
06-20-928-74-29
ALBA VOLÁN
elsősorban helyközi
közlekedési információk
hétfőtől-vasárnapig: 4.00-23.00
Telefon: 06-22-514-714
E-ON Áramszolgáltató
Közvilágítás hibabejelentő
LAKOSSÁGI!
(Vezetékes telefonról ingyenes):
06-80-533-533
TÓ-VILL Bt. Székházában
Ügyintézés:
06-20-946-2001
06-22-574-008
Kápolnásnyék, Tó u. 20.
Ügyfélfogadás:
kedd: 13:00-18:00
csütörtök: 8:00-12:00
DRV Zrt. információs Pont
Velence, Szabolcsi út 40.
Ügyintézés: 06-80-240-240
Ügyfélfogadás:
hétfő: 8:00-15:00
csütörtök 8:00-18:00
péntek: 8:00-12:00
MOHOSZ
Velence-tavi Kirendeltsége
22-700-012
Sebestyén András vezető:
06-30-954-0731
Velencei-tavi halőr
Bozay Zsolt
csoportvezető:06-30-512-7947
Folyékony hulladék elszállítása
Herke Szolgáltató Bt.
06-20-93-91-955

Posta

Gyermekorvosi rendelés:

Sukoró, Fő u. 44.
06-22-589-004
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig:
8.00-16.00
ebédidő: 12.00-12.30

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

Falugazdász
Zábori-Moskola Bianka
06-70-489-38-82
Polgárőrség
Schieder István
06-30-946-90-41
Méhraj befogása:
Horváth Zsolt
06-30-454-77-75

Közérdekű
információk:
Háziorvosi rendelés:
Dr. Szigeti Margit
Sukoró, Fő u. 50.
Rendelési idő:
hétfő: 8:00-10:30
kedd: 16:00-17:30
szerda: 8:00-10:30
csütörtök: 8:00-10:30
Telefon: 06-22-598-040
Dr. Sirák András
Sukoró, Fő u. 50.
Rendelési idő:
péntek: 13:00-15:00
Telefon: 06-22-598-040
Ügyelet:
Velence, Balatoni u. 65.
Telefon: 06-22-311-104
Gyógyszertár
2481 Velence, Balatoni u. 65.
Hétfőtől - péntekig:
8.00-20.00 óráig
Szombaton: 8.00-14.00

Fogászati rendelés:
Gőbölösné Dr. Sztafa Dorota
Pákozd, Hősök tere
Telefon: 06-22-459-198
Rendelési idő:
hétfő: 13.00-18.00
kedd: 08.00-13.00
szerda: 13.00-18.00
csütörtök: 08.00-13.00
péntek: 08.00-12.00
HUMÁN CSALÁDSEGÍTŐ
ÉS GYERMEKJÓLÉTI
SZOLGÁLAT

KERÁMIÁZ-LAK
Fekete Krisztina
Kerámiából elkészítek
étkészletet, házszámokat,
ajtódíszeket, virágokat, kerti
szépségeket.
De megismerkedhetsz a
kerámiázás szépségeivel,
kipróbálhatod a korongozást,
agyagozást is.

2481 Velence, Zárt utca 2.
Telefon: 06-22-470-288
Fax: 06-22-589-157
E-mail: human01@freemail.hu
Védőnő:
Bédné Molnár Hajnalka
Telefon: 06-22-475-323
Mobil: 06-30-181-3637
Szakorvosi Rendelőintézet
2481 Velence, Balatoni u. 65.
Rendelési idő: Hétfőtől - péntekig
7.00-19.00 óráig
Telefon: 06-22-589-515

Hívj: 06-20-401-9039

Sukorói Katolikus Temető
karbantartási és rendezési ügyek:
Récsei Norbert - plébános
Mobil: +36-30-547-4113
Sukorói Református Temető
karbantartási és rendezési ügyek:
Kiss Kálmán
Mobil: +36-30-997-6155
Polyák László (vadász)
06-70/379-50-00
Elhullott vad, róka, erdei vad
bejelentés esetén hívható!

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

2416-0903

