KÖZÉLETI LAP

Kedves Olvasónk!
A gyönyörű színekben, illatokban,
virágokban bővelkedő tavaszból trópusi
napokkal köszönt ránk a nyár. Kezdetét
vette a vakáció, újra megmártózhatunk
a Velencei-tóban.
Engedjék meg, hogy ezúton is köszöntsem Önöket kedves sukoróiakat, a
Sukoróra látogató nyaralókat, turistákat.
Az idei évben is komoly előkészületek
előzték meg a Főtér virágosítását, így
településünk egyik legszebb központi
része ismét színes és változatos virágokkal, növényekkel hirdeti Sukoró egyedi
szépségét. Itt ragadnám meg az alkalmat, hogy buzdítsam a lakosságot, valamint a nyaraló tulajdonosokat, hogy

5. évfolyam, 2. szám

csatlakozzanak az előző lapszámban
meghirdetett Szép utca programhoz
és öltöztessék virágba saját, valamint
utcájuk környezetét, ezzel is hozzájárulva, hogy méltók legyünk a címhez:
Sukoró, a Velencei-tó gyöngyszeme.
A korábbi évek tapasztalatait összegezve, elmondhatjuk, hogy nincsenek
nyári hónapok hirtelen kialakuló,
heves, bőséges mennyiségű csapadékot
hozó zivatarok nélkül. Ilyenkor különösen fontos, hogy az ingatlanunk
előtt fekvő árkok tiszták és rendezettek
legyenek.
Sukoró Község Önkormányzata folyamatosan minden elérhető pályázati
lehetőséget igyekszik kihasználni, elsősorban a százszázalékos támogatottságra törekedve, annak érdekében, hogy
minél sokszínűbb fejlesztések valósulhassanak meg községünkben. Ezek
főleg TOP /Településfejlesztési Operatív Program/ és EFOP pályázatok,
melyek közül az utóbbi kifejezetten
kulturális és oktatási célú rendezvények
támogatásával teszi lehetővé, hogy igényes, változatos programokat és lehetőségeket biztosítsunk az itt lakók és az
ide látogatók számára.
Idén már három nyertes pályázati elbírálásban részesült Sukoró, melyek által
megvalósítható lesz a hosszú idő óta
komoly gondokat okozó csapadékvíz
elvezetése, orvosi rendelőnket bővíthet-

jük egy fogorvosi szárnnyal, valamint
lehetőség nyílik egy modern, minden
igényt kiszolgáló rendezvénytér és
őstermelői paic kialakítására. A Támogatói szerződéseket június 02-án írtuk
alá a Megyeházán.
Nekünk, sukoróiaknak szívügyünk
környezetünk védelme és tisztán tartása, valamint a harmonikus együttélés
embertársainkkal. Kérjük az állattartókat, hogy legyünk tekintettel egymásra, társaink biztonsága érdekében a
kutyákat Sukoró területén szíveskedjen
mindenki pórázon sétáltatni és bátran
használják a kihelyezett kutyapiszok
gyűjtő zacskókat.
Önkormányzatunk az idei évben is
megszervezi a szünidő első két hetében az ingyenes gyermek táborokat. A
gyermekek örömére és szüleik megelégedésére gazdag, tartalmas és színvonalas programokat állítottunk össze a
gyermekek felügyeletét ellátó pedagógusokkal.
A testvértelepülési Rimstinggel, a
polgármesterek közötti megállapodás
keretében Önkormányzatunk Képviselő-testületének jóváhagyásával 2013
óta szervezünk táboroztatást a német
nemzetiségi oktatás erősítése és a barátság jegyében. Az immár hagyományos
és ingyenes egy hetes tábor június
16-22. között kerül megrendezésre. A
tábor valamennyi költségét- biztosítás

kivételével- a két önkormányzat finanszírozza.
Az önkormányzat a helyi egyesületekkel
és civil szervezetekkel együttműködve egész évben gazdag és színvonalas
programkínálattal várja a sukoróiakat
és az itt nyaraló turistákat. Egyik legkiemelkedőbb nyári rendezvényünk
idén is a Falunap lesz, ahol különleges
fellépőkkel és mozgalmas programokkal várunk Mindenkit! A események
pontos időpontjairól az újság hátsó
lapjain, illetve településünk honlapján
tájékozódhatnak.
Kívánom, hogy a nyári hónapok idén
is sok napsütéssel és szép élményekkel
ajándékozzák meg Mindannyiukat.
Tartalmas, csodás élményekben, feltöltődésban gazdag szép nyarat kívánok
minden kedves olvasónak!
Mészárosné Hegyi Gyöngyi Éva
polgármester
Andók Veronika Vakáció:
„Láttam a napot, súgta a szélnek:
Várnak a tavak, csónakok, stégek.
És tényleg a táblán virul egy szó,
Csupaszín betűkkel: VAKÁCIÓ!
Két hónap napfény vár ránk a nyárban,
Kószálunk vígan viruló tájban,
Hűsítő tavakra, strandokra járunk,
Nincs is ilyenkor boldogabb nálunk”

Önkormányzati hírek
A KÉPVISELŐ TESTÜLET HÍREIBŐL
Sukoró Község
Önkormányzatának Képviselőtestülete 2017. március 9-én
tartott testületi ülésén az alábbi
ügyeket tárgyalta:
Sukoró Község Önkormányzat Képviselő-testülete eldöntötte, hogy a
„Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben” (EFOP-1.5.2-16)
pályázaton részt kíván venni (a VTT
Velencei-tavi Terület és Településfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság közreműködésével).
A Sukorói Borbarátok Egyesülete
részére és a Sukoró Római Katolikus
Plébánia részére százezer- száz ezer
forint támogatást biztosított.

Sukoró Község
Önkormányzatának Képviselőtestülete 2017. április 21-én
tartott testületi ülésén az alábbi
ügyeket tárgyalta:
Döntés született arról, hogy az alábbi
pályázatokon részt vesz az Önkormányzat:
• Lakossági víz- és
csatornaszolgáltatás támogatás
2017. kiírt pályázaton,
• EFOP-3.7.3-16 - Az egész életen
át tartó tanuláshoz hozzáférés
biztosítására kiírt pályázaton,
• EFOP-4.1.7 - A közösségi
művelődési intézmény- és
szervezetrendszer tanulást segítő
infrastrukturális fejlesztéseire
kiírt VP6-7.2.1-7.4.1.3-17
Vidékfejlesztési Program
pályázaton
• a vidéki térségek kisméretű
infrastruktúrájának és alapvető
szolgáltatásainak fejlesztésére
- Helyi termékértékesítést
szolgáló piacok infrastrukturális
fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése
pályázaton,
• az Önkormányzati étkeztetési
fejlesztések támogatására kiírt
pályázaton,
• Önkormányzati feladatellátást
szolgáló fejlesztések támogatására
kiírt pályázaton.
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• A képviselő-testület a Hivatásos
Tűzoltó-parancsnokság 2016. évi
tűzvédelmi tevékenységéről szóló
beszámolóját megismerte és a
háziorvosi ügyeleti alapellátásra
vonatkozó körzet meghatározásról
szóló rendeletalkotáshoz
hozzájárulását adta.
Döntött a testület arról, hogy a
Sukoró Község Önkormányzatának
tulajdonában lévő 48 hrsz-ú ingatlan
(Kultúrház) tetőterében lévő 2 db
helyiséget (1. iroda: ~ 24 nm, előtér:
5,21 nm, fürdő: 3,46 nm; és 2. iroda:
~22 nm, előtér: 5,74 nm, fürdő: 4,6
nm; továbbiakban irodák) bérbe
kívánja adni határozott időtartamra
2019. december 31-ig. A bérleti díjat
pl.: 50.000,- Ft-ban állapítja meg/hó/
iroda+ rezsi. Kaució: 1 havi bérleti díj.
Felkérte a polgármestert jelen döntésének közzétételére a honlapon és hirdetési felületeken.

A testület döntött az alábbiakról:
A Sukoró 028/4 hrsz-ú ingatlanra
vonatkozó haszonbérleti szerződést
(évi 200.000,- Ft.) megkötötte Büki
Józseffel 2018. január 1-től 2023.
december 31-ig.
A Sukorói Sportbarátok Közhasznú
Sportegyesület részére százezer forint
támogatást biztosított.
A sukorói 1116/5 hrsz-ú ingatlanból
1 m2 területet, Pászkány Péter Sándor
részére 20.000,- Ft-ért elidegenítette.

Sukoró Község
Önkormányzatának Képviselőtestülete 2017. május 17-én
tartott rendkívüli testületi ülésén
az alábbi ügyeket tárgyalta:
Pontosította a korábban benyújtott
pályázatainak a határozatait (Önkormányzati
étkeztetési
fejlesztések
támogatásáról és Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásáról szóló pályázat).
A község területén állami beruházás
(EU-s pályázat) keretében kerékpárút
létesült közel 200.000.000,- Ft. értékben, melynek ingatlan-nyilvántartási
átvezetése még nem valósult meg,
ennek érdekében lépéseket tett, hogy
a rendelkezésre álló adatok alapján az
ingatlan-nyilvántartási bejegyzéshez
szükséges további okiratok ügyvéd
által elkészüljenek és az átvezetés megvalósuljon.

Önkormányzati hírek

A Képviselő-testülete együttműködési
megállapodást kötött az ALBENSIS
Fejér Megyei Területfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal, az alábbi tevékenység megvalósítására:

(IV.21.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat vagyonáról
és a vagyongazdálkodás
szabályairól szóló 1/2017. (II.
10.) önkormányzati rendelet
módosításáról

A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet
hatálya alá tartozó támogatásból megvalósuló közfeladat fejlesztési projektjei projektmenedzsment tevékenységének ellátására.

• Sukoró Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 7/2017
(IV.21.) önkormányzati rendelete
Az avar és kerti hulladék égetés,
valamint a szabadtéri tűzgyújtás
helyi szabályairól

Sukoró Község
Önkormányzatának Képviselőtestülete 2017. május 26-án
tartott testületi ülésén az alábbi
ügyeket tárgyalta:
A 2017. évi I. negyedéves gazdasági
beszámolót, a belső ellenőrzésről szóló
2016. éves összefoglaló jelentést és a
jegyző által készített átfogó értékelést
-a 2016. évi gyámügyi, gyermekjóléti
és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról- megismerte és elfogadta.
A Sukoró Invest Kft. és a VTT Nonprofit Kft. 2016. évi egyszerűsített éves
beszámolója taggyűlés általi elfogadását javasolta.
A Sukoró 2416 hrsz-ú 655 m2 alapterületű földrészletet 4.500.000,forintért, a 8096 Sukoró 2417 hrsz-ú
770 m2 alapterületű földrészletet
5.500.000,- forintért (1.500.000,- Ft
azaz egymillió-ötszázezer forint foglalóval) Jó Attila részére elidegenítette.
Az eladásából származó összeg felhasználásáról később dönt, addig az
adás-vételből befolyt összeget elkülönítve kezeli.
A Sukoró Község Önkormányzat
Középtávú Testnevelési és Sportfejlesztési Koncepcióját megismerte, az
abban foglaltakkal egyetértett.
A Sukorói Református Misszió Egyházközösség részére százezer forint
támogatást biztosított a 2017. évi nyári
zenés esték rendezvénysorozathoz.

• Sukoró Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 8/2017
(IV.21.) önkormányzati rendelete
A települési folyékony hulladékkal
kapcsolatos közszolgáltatás
kötelező igénybevételéről
• Sukoró Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 9/2017
(V.2.) önkormányzati rendelete
A közterület-használat egyes
kérdéseiről

Idén is megtisztítottuk Sukorót és környékét
Sukoró Község Önkormányzata a civil
szervezetekkel együttműködve idén, a
Föld Napja alkalmából 2017. április
8-án hirdette meg éves hulladékgyűjtési akcióját. A borongós, esős idő ellenére nagy volt a lelkesedés a lakosság
részéről, már 8 órakor sorakoztak az
önkéntesek párosan, csapatosan, volt
aki egyedül sem volt rest kivenni a
részét a település tisztítási munkálataiból. A Tóparti úttól az Angelika-forrásig „kipucoltuk” Sukorót, végül egy
„szép” nagy konténer megtelt a szemétgyűjtés eredményeként. Büszkék lehetünk
településünk lakosaira, hogy ilyen nagy odaadással vigyázzák, óvják környezetünket és szabad idejüket nem sajnálva önkéntesen segédkeznek egy közös, nemes
cél érdekében.
Mivel az illegális szemétlerakás mértékében nem mutatkozik csökkenés, így
abban kell bíznunk, hogy évről-évre növekvő létszám lesz jellemző az ilyen és
ehhez hasonló közösségi rendezvényekre, mert csak közös munkával őrizhetjük
meg ép és tiszta környezetünket.
Sukoró Község Önkormányzata

• Sukoró Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 10/2017.
(V.17.) önkormányzati
rendelete a Közszolgálati
Tisztviselők Napjának, július
1-jének munkaszüneti nappá
nyilvánításáról
• Sukoró Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 11/2017.
(V.26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi
költségvetéséről szóló 1/2016.
(III.08.) önkormányzati rendelet
módosításáról
• Sukoró Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 12/2017.
(V.26.) önkormányzati
rendelete az önkormányzat és
költségvetési szerveinek 2016. évi
költségvetésének végrehajtásáról
Tájékoztatom a kedves olvasókat, hogy
a rendeletek a www.sukoro.hu honlapon megtalálhatóak.

Az üléseken az alábbi
rendeleteket alkotta:
• Sukoró Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 5/2017.
(III.09.) önkormányzati rendelete
az egészségügyi alapellátás
körzeteinek megállapításáról és
kialakításáról
• Sukoró Község Önkormányzat
Képviselő-testülete 6/2017.

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

Sukoró, 2017. június 12.
dr. Berzsenyi Orsolya
jegyző

BÉRELHETŐ!

Méretek:

Sukoró Község Önkormányzatának
tulajdonában lévő ingatlan (Kultúrház)
emeletén, jól megközelíthető
helyen Sukoró központjában 80
négyzetméteres felújított, két szobás,
világos, bútorozatlan emeleti szint
kiadó üzleti tevékenységre határozott
időtartamra 2019. december 31-ig.

1. iroda: ~24 nm
előtér: 5,21 nm, fürdő: 3,46 nm

A két iroda akár külön is bérelhető saját
előtérrel és mosdóval. Közös konyharész
tartozik a két helyiséghez. A fűtést és a
meleg víz ellátást az emeleten található
gáz-cirkó kazán biztosítja. Az emeleti
szinthez külön bejáratú lépcsőfeljáró
vezet. Posta, bolt néhány méterre. Az
épülethez utcai parkoló tartozik.

Bővebb információ:

Emelet: 80 nm, Konyha: 11,83 nm

2. iroda: ~22 nm
előtér: 5,74 nm, fürdő: 4,6 nm
Bérleti díj: 50.000 Ft / hó / iroda + rezsi
Kaució: 1 havi bérleti díj
Sukoró Község Önkormányzata
8096 Sukoró, Óvoda u. 2/a.
Tel.: 06-22/598-007
E-mail: spolghiv@t-online.hu
Ügyfélfogadás:
Hétfő, Szerda: 8-17 óra
Péntek: 8-13 óra

Szépül, zöldül Sukoró!
A tavasz beköszöntével kizöldült a táj, újjászületett a természet. Településünk gyönyörű Főtere is ilyenkor ébred téli álmából. Ebben az időszakban gőzerővel folyik
a munka a Sukoró Község Önkormányzatánál közmunka programban dolgozók
közreműködésével, hogy településünk a legszebb arcát mutathassa az ide látogató
turistáknak és nem utolsó sorban a helyi lakoságnak.
Az idei tavasszal a Kultúrház környéke is bokrosításra került, a Fő utca felőli parkoló részt övező ágyás babérmeggy cserjékkel gazdagodott, bővítve a Főtér zöldövezeti
környezetét.
Sukoró Község Önkormányzata

SUKORÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Sajtóközlemény

KÖFOP -1.2.1 – VEKOP -16-2016-00174 CSATLAKOZÁSI
KONSTRUKCIÓ AZ ÖNKORMÁNYZATI ASP RENDSZER
ORSZÁGOS KITERJESZTÉSÉHEZ
SUKORÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA támogatási kérelmet nyújtott be 2016. 09. 29-én az
ASP rendszer országos csatlakozásához. A támogató szerv Sukoró Község
Önkormányzatának pályázatát támogatásra alkalmasnak minősítette.
Az elnyert támogatás összege 6 millió Ft, vissza nem térítendő támogatás.
A projekt megvalósításának kezdete 2014. 01. 01.
A projekt fizikai befejezésének tervezett napja 2018. 06. 30.
A támogatás intenzitása 100 %.
A projekt főbb elemei: eszközbeszerzés, oktatásokon való részvétel, önkormányzati
szakrendszerek adatminőségének javítása, migrációja, működésfejlesztés és szabályozási
keretek kialakítása, önkormányzatok elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó feltételek
kialakítása, tesztelés, élesítés, projektmenedzsment, kötelező tájékoztatás és nyilvánosság
biztosítása.

Sukoró Község Önkormányzata

Legfrissebb hírekről tájékozódhat a www.sukoro.hu Sukoró Község Önkormányzat honlapján
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Gyerekszemmel a világ
Tisztelt Olvasók!
A Sukorói Óvoda nevében szeretném
tájékoztatni Önöket, hogy intézményünk a 2016-17-es nevelési évet 66
kisgyermekkel zárta a szorgalmi időszak
végére. (Május 31.)
Az áprilisi óvodai beíratás alkalmával
26 sukorói lakhellyel rendelkező kisgyermeket írattak be intézményünkbe.
Május 26-án nagycsoportos óvodásainktól búcsúztunk, akik közül 17-en
kezdik meg tanulmányaikat az első osztályban. Az ünnepség lebonyolításában,
a gyermekek vendéglátásában aktívan
közreműködő szülők segítségét ezúton
szeretném megköszönni.
Óvodánk az év folyamán több sikeres
pályázatot készített.
-Decathlon által kiírt SportManó
pályázat. (nagy értékű sporteszközök
230.000 Ft értékben)
-OTP Bank Bozsik Intézményi Programban való részvétel. (Sort foglalkozások lebonyolítása, valamint 50.000 Ft
értékben sportfelszerelés.)
-Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt Kincses Kulturóvoda
2017 pályázaton való részvételünkön
keresztül a Sukorói Óvoda pedagógiai
programjában és tevékenységében megjelenő kulturális értékek képviseletéért
elismerésben részesült
-Elbírálás alatt áll a Szimba intézményi
pályázat 2017. Kölekedésbiztonsági
Élményprogramra benyújtott pályázat,

amelynek elnyerhető értéke 150.000
Tájékoztatom továbbiakban a tisztelt
olvasókat, hogy a Sukorói Óvoda bekerült az Oktatási Hivatal tanfelügyeleti
ellenőrzési programjába.
2017.februárjában intézményvezetői
ellenőrzésre került sor,majd novemberben az intézményi munka átfogó ellenőrzése kerül átvizsgálásra. Valamennyi
dokumentum és szakértői értékelés az
OH felületére kerül feltöltésre.
Az óvodai szorgalmi időszak végeztével
(05. 31.)intézményünk dolgozói a
nyári hónapokban felváltva veszik ki
éves szabadságukat. Ezért csoportjaink 2017. 06. 07-től két csoportban ,
az épület régi szárnyában összevontan
működnek.
Augusztus 01-től 31-ig a Sukorói
Óvoda zárva tart, Sukoró Község
Önkormányzat képviselő-testületének
14/2017. (II.10.) számú határozata
alapján.
2017. szeptember 01-én Óvodánk tanévnyitó értekezletet tart.
2017. szeptember 09. 04-től, várjuk
ismét óvodásainkat.
Intézményünk dolgozói nevében
jó pihenést, feltöltődést, sok közös
élményt kívánok valamennyi óvodás
gyermeknek és szüleiknek!
Tisztelettel:
Viza Tiborné intézményvezető
Sukoró, 2017. június 7.

Iskolánk és óvodánk legfrissebb híreit településünk
honlapján, az Intézmények/Közoktatás
menüpont alatt olvashatják.
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Esélyegyenlőség-napja

A gyermekekért, a
gyermekekről szólt a nap
Dátum: 2017. május 29., helyszín:
sukorói iskola és óvoda udvara, az
önkormányzati épület parkolója.
Már reggel 8 órakor látszott a készülődés. A szokottnál sokkal több kerékpár
parkolt az iskola és az óvoda környékén.
Kisteher autókkal érkeztek vendégeink,
akik megkezdték a kellékeik kipakolását. Terveztek, rakodtak.
Aztán 10 órától gyermekzsivaj uralta
a teret. A program fő témája a közlekedésbiztonság volt, melyben a méltán
nagy sikert aratott Safety-Hungary
Motorkerékpár Vezetéstechnikai Képző
Központ nyújtott segítséget. Évek óta
eredményesen oktatnak gyermekeket,
felnőtteket a helyes közlekedésre, baleset-megőrzési akcióprogramjuk az
ország neves rendezvényein, helyszínein megállják a helyüket. Szerencsések
lehetnek gyermekeink, hogy ilyen
klassz szakemberek, klassz eszközeivel
tehették próbára tudásukat. És igen,
bizonyították ügyességüket… Számítógéppel vezérelt motoros szimulátorokat
vezethettek, ahol különféle vészhelyzeteket korrigálhattak, háríthattak el.
Kerékpáros ügyességi pályán tesztelhették ismereteiket, egyensúlyérzéküket. Volt óriáspuzzle, mely kirakásával
közlekedési táblákat lehetett felismerni.
Digitális és manuális társasjátékokkal
vetélkedhettek egymással iskolások,
óvodások. A „részeg szemüveg” abban
segített a fiatalkorúaknak, hogy kipróbálják a rosszullét hatását. Ha már
kicsit is szédülnek egy enyhébb betegségtől, ne üljenek járműre, mert az

érzékszerveik már nem reagálnak megfelelően veszély helyzetben. A temérdek
lehetőség, élmény mellett hasznos
ajándékokkal is gazdagodhattak a résztvevők. Köszönjük Szloboda Tamásnak
és csapatának a remek szervezést, a
lelkiismeretes munkát, segítőkészséget.
Reméljük, hogy találkozhatunk még
velük akár Sukorón is.
A gyermeknap elengedhetetlen kelléke
az ugrálóvár és az óriáscsúszda. Mozgásigényüket az egészen pici, három év
alatti gyermekek is kielégíthették. Az
óvodás és iskolás gyermekek pedig már
régi ismerősként fogadták Laci bácsit és
a remek felfújható „csodáit”.
Frissítőként szörpöt, müzli szeletet,
banánt kaptak gyermekeink. Az ebéd
mellé aznap palacsinta járt!
A sukorói gyermeknap legnagyobb
hagyománnyal bíró programja a Kis-tó
partján a horgászat. 16 órától foghattak pecabotot a lelkes résztvevők. A
gyermekek arcára szerencsére sok kis
halacska (vízisikló) csalt mosolyt idén
is. Lelkes segítők támogatták az ifjoncokat.
Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik valamilyen formában hozzájárultak az idei gyermeknap sikeréhez:
Sukoró
Község
Önkormányzata,
Safety-Hungary Motorkerékpár Vezetéstechnikai Képző Központ, Domján
László, Sukoró-Velencetavi Horgász
Egyesület, Gémeskút Étterem, iskolai
és óvodai pedagógusok, szülők.
Úgy gondolom, hogy nem csak
élménydús, de hasznos eseményeket
kínált a gyermeknap 2017-ben is.

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

Hartalné Törzsök Tímea

Dechatlon - SportManó
Óvodai Program
BESZÁMOLÓ a Sukorói óvodában
megvalósult tevékenységekről.
Nagy várakozás előzte meg a sporteszközök érkezését, melynek második
részletét november végén kaptuk meg.
A téli szünetig hátralévő időben az eszközökkel ismerkedtünk, barátkoztunk.
Első lépésként használatba vettük a
mozgáskoordinációs létrát, valamint a
bójákat, labdákat.
Az érdemi munka januártól a következő módon került bevezetésre.
Középső csoportban az óvodai testnevelés anyagával párhuzamosan halad a
Sport Manó program, heti váltásban.
Az első sportág, mellyel megismerkedtünk a floorball. Négy hét alatt 4 lépésben valósítottuk meg játékformáját.
1. Ismerkedés az eszközökkel
2. Labdavezetés gyakorlása
3. Játék szabályainak megismerése
4. Gyakorlati megvalósítás: floorball
bajnokság (4 csapat körmérkőzése),
éremosztás
A foglalkozások megtervezése során
nagy figyelmet fordítottunk a fokozatosságra, a gyerekek terhelhetőségére,
melyben sok segítséget nyújtott a

CD-n kapott információ, módszertani
játékgyűjtemény. Valamint felhasználtuk a továbbképzésen megtapasztalt
gyakorlati ismereteket.
Jelenleg a kosárlabda sportággal ismerkedünk, szintén 4 hétre lebontva a
feladatokat.
Tapasztalataink alapján a gyerekek
nagyon élvezik az új mozgásformákat.
Jó hangulatban zajlanak a Sportmanó
foglalkozások gyerekek és felnőttek
számára egyaránt. Változatosabbá tette
a mindennapjainkat, ugyanakkor sokat
fejlődött a gyerekek szabálytudata.
Az örömteli mozgás motiválóan hat a
kevésbé tehetséges gyerekekre is, a csapatjáték pozitív nevelő hatása pedig a
mindennapjainkban is érezhető.
A szülők visszajelzéseiből is tudjuk,
hogy a gyerekek mennyire várják a foglalkozásokat.
A jó idő beköszöntével pedig a szabadban valósítjuk meg a futball és a tenisz
foglalkozásokat.
Pozitív tapasztalatainkon felbuzdulva,
május12-én tartottuk meg a középső és
nagycsoportos óvodásainknak és szüleiknek a sportnapunkat. Célunk egyike
volt ezzel a közös rendezvénnyel, hogy
ily módon ők is közelebb kerüljenek a
Sportmanó szellemiségéhez. Továbbá,
hogy hozzájáruljunk a gyerekek és a
szülők egészségesebb életviteléhez, valamint a sportolás megszerettetéséhez.

Május 12-én délelőtt az Esélyegyenlőség-napja alkalmából látogatott el
iskolánkba Marton Dóra, az ELTE
ének-zene szakos hallgatója, aki 2012ben vett részt a SINOSZ (Siketek és
Nagyothallók Országos Szövetsége)
által szervezett siket jelnyelvi képzésen.
Azóta előszeretettel működik közre
országszerte előadásokban a siket jelnyelvről, és tart érzékenyítést e különleges nyelv felé főleg gyermekek részére.
Sokan találkozhattak már vele székesfehérvári táborokban is, ahol szintén
a jeleléssel ismertette meg a kíváncsi és
erre fogékony gyerkőcöket.
Iskolánkban rövid beszélgetéssel kezdődött a program az akadályozott
emberekről és az ő életük nehézségeiről.

Ezután tértünk át a siketek világára és
az ő ábécéjükre. Minden tanuló megpróbálta a tanultak alapján eljelelni a
nevét, ezután pedig közösen megtanultuk a számolódalt is. A foglalkozás
végén a gyerekek körbevették Dóra
nénit és minden őket érdeklő szóra és
kifejezésre rákérdezhettek. A program
sikerességét és az érzékenyítés eredményességét az is mutatta, hogy még a délutáni ügyeletben is a siket ábécé betűit
gyakorolták a gyerekek az udvaron.
Ezúton szeretnénk iskolánk, pedagógusaink és gyermekeink nevében is megköszönni a színvonalas oktatást Marton
Dóra kolléganőnek, akit ezután is szeretettel várunk vissza iskolánkba!
Kulcsár Nóra

Sukoró, 2017. 06. 07.
Viza Tiborné
intézményvezető
Törzsökné Vidovits Tímea
a program szakmai vezetője

Legfrissebb hírekről tájékozódhat a www.sukoro.hu Sukoró Község Önkormányzat honlapján
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Iskolánk hírei
Egy tanévben, a 2. félév rengeteg
színes programot tartalmaz, így mindig
nagyon rövidnek tűnik.
A gyerekek és felnőttek egyaránt vágyakoznak a jó időre, az osztálykirándulásokra, a szabadban eltöltött szünetekre.
E hetekben végre ez is megérkezett , így
még közelebb érezhetjük a nyári szünidőt, a várva várt VAKÁCIÓT!!!
Itt szeretném megragadni az alkalmat,
hogy meghívjak minden kedves Olvasót iskolánk ballagási ünnepségére
2017.06.15-én, 17 órára, ill. tanévzáró
ünnepségünkre 2017.06.24-én de. 10
órára az iskola aulájába!
Szinte hihetetlen , de hamarosan ismét
elballagnak 4. osztályos tanulóink.
Köszönöm az osztályfőnök, Fischer
Attiláné, Vali néni és kollégáim egész
éves áldozatos munkáját! A ballagó osztálynak pedig nagyon sok sikert és szép
éveket kívánok az általuk választott
„új” intézmény falai között! Biztosak
vagyunk benne, hogy valamennyien
megállják helyüket, ezzel is tovább
öregbítve a Sukorói iskola jó hírnevét.
Örömmel számolhatok be arról, hogy
a
nyolcosztályos gimnáziumokba
jelentkezett hat végzős diákunkból
mindannyian felvételt nyertek a választott intézménybe!
A tavasz első hónapjában megtartottuk március 15-i ünnepségünket, ahol
nagy-nagy köszönet illeti a Küttel szülőket, hiszen a segítségükkel egy rend-

annyira magával ragadta, hogy Annának több alkalommal is vissza kellett
jönnie, hogy kíváncsiságukat kielégítse.
A program zárásaként – iskolánkat
népszerűsítő – plakátversenyt hirdetett
tanulóinknak, s felajánlotta, hogy a legjobb munkákból szóróanyagot készíttet. Köszönjük!!

kívül színvonalas műsorszámot sikerült
előadnunk.
Még szintén ebben a hónapban vendégeink voltak a leendő első osztályosok,
voltunk könyvtári órán a helyi könyvtárban a 3. és 4. osztályos tanulóinkkal,
megemlékeztünk a Víz világnapjáról,
mesemondó versenyen jártunk Székesfehérváron, ahol Benyovszki Borbála,
Miszlai Kincső, Bozó Viktor és Szabó
Lajos Bálint képviselte intézményünket. Az utaztatásban való segítségért
nagy köszönet illeti a Miszlai szülőket!
Az áprilist húsvéti játszóházzal indítottuk . A kézműves foglakozást két lelkes
anyukánk,Kissné Tímea és Krisztik
Anikó vezette, köszönjük a segítséget és
a jó ötleteket!
Megtörtént a leendő első osztályos
tanulóink beíratása, a 2017-2018-as
tanévben 14 fő első osztályos kisgyermek érkezik hozzánk, így intézményünk 55 fő tanulóval és 7 fő pedagógussal kezdi majd az új tanévet.
Áprilisban megtartottuk szokásos,
tavaszi papírgyűjtésünket, mellyel helyi
rekordot döntöttünk, 4020 kg papírt
sikerült összegyűjteni, amiért 80.400

Ft-ot kapunk az elkövetkezendő
napokban. Nagyon hálásak vagyunk az
Önkormányzat rendszeres segítségéérthiszen nélkülük és a kistraktor nélkül
nem tudnánk megoldani a gyűjtést- ill.
a lakosságnak, hogy ilyen szép teljesítményt sikerült elérnünk.
Minden évben lehetőség nyílik arra,
hogy a kedves szülők betekintést nyerjenek munkánkba. E tanévben sem
történt ez másképp, április 24-én és
25-én nyílt tanítási napokat tartottunk,
ahol igen szép számmal jelentek meg
érdeklődő családok.
A DÖK –nap keretin belül Budapestre
látogattunk a repülőtérre, ami óriási
élményt nyújtott tanulóinknak és pedagógusainknak egyaránt. Olyan helyekre
is bejutottunk ill. olyan érdekességeket
is megtudtunk, amire az ember életében ritkán adódik lehetőség. A délutánt a Székesfehérvári Tűzoltóság nyílt
napján folytattuk.
Május elején a 4. osztályosoknak Ildikó néni meghívására – rendkívül
érdekes előadást tartott Surányi Anna
a reklámokról, a reklámkészítésről és
markenigről. A gyerekeket ez a téma

Májusi fő programunk az Anyák napja
volt. Hálásan köszönjük a szép virágokat Zólyomi Csabának! Köszönet illeti
a felkészítő pedagógusokat és természetesen a gyerekeket, hogy minden osztályban szívhez szóló, kedves műsorral
lepték meg az édesanyákat, nagymamákat, keresztmamákat.
Megtekintettük a Pegazus Színház
utolsó , bérletes előadását is. A következő tanévben várhatóan ismét lesz
lehetőség bérletvásárlásra.
És végül, de nem utolsó sorban köszönjük Gugi Krisztián újabb sporteszköz
felajánlását, hiszen neki köszönhetően
újabb tornapadokkal és zsámolyokkal
gazdagodott iskolánk felszerelése!

Dévay Zsanett (3. osztály)

Benyovszky Borbála (3. osztály)

Béd Petra (3. osztály)

Erős Jázmin (3. osztály)

A nyárra mindenkinek kellemes pihenést és jó nyaralást kívánunk!
Kerékné Fülöp Annamária
tagintézmény-vezető

Német nemzetiségi
verseny
Iskolánk csapata – Mátyás Szende,
Zólyomi Fanni, Zsitnyányi Eszter és
Unger Kristóf – részt vettek 2017.május
11-én, Vértesbogláron rendezett német
nemzetiségi versenyen. A verseny sok
diákot és pedagógust megmozgatott.
Érkezésünk után a házigazdák finom
reggelivel fogadták a versenyzőket.
Ezután került sor a feladatlap kitöltésére. De nem csak szellemi feladatokban
kellett bizonyítani a diákoknak, a tájházban különböző kézműves feladatokban is helyt kellett állni. Az ízletes ebéd
előtt koszorút helyeztünk el a kitelepített németek emlékére.
Ebéd után kötetlenül játszhattunk az
udvaron. Az izgalom azonban nem
hagyta a gyerekeket, és türelmetlenül
várták az eredményhirdetést. Nagy boldogság és büszkeség számunkra, hogy
csapatunk csak néhány ponttal maradt
le az első három helyezettől. Gratulálunk a résztvevőknek, és köszönjük a
lelkes felkészülést!
Reichardt Jánosné
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Bakó Csenge (3. osztály)
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Márti néni
Velencére költözésemkor egy bemutatkozó cikket írtam, hogy Velencén
és Sukorón egyaránt jobban megismerjenek az emberek. Az elmúlt pár
év ezt az ismeretet csak még jobban
elmélyítette. Most egy olyan útról
szeretnénk beszámolni, mely ezt az
ismeretet mélyíti, így a tollat át is adom
„Márti néninek”, az egyik útitársnak.
Récsei Norbert plébános

SUKORÓ FC
Csapatunk az elmúlt időszakban kettő
megmérettetésen vett részt. Első komolyabb tornánk március 15.-én volt
Budapesten a Labdakert Sportklubban.
A fociforradalom elnevezésű országos
torna összesen 68 csapat részvételével
indult. A csapatokat négyes csoportokra osztották. Együttesünk a csoportból
sajnos nem tudott tovább lépni, de
emelt fővel hagytuk el a pályát mindhárom mérkőzésünk lefújását követően.
Köszönet az utaztatásunkért Marczinkó
Krisztiánnak és Kiss Dánielnek.
A következő tornánk Velencén volt ahol
a majális keretein belül rendezték meg
a versenyt. Ezen az eseményen összesen
tíz csapat vett részt. A csapatokat kettő
csoportba osztották ahol körmérkőzéseket játszottunk. Igen izgalmas és jó játékot láthattunk mérkőzéseinken. A négy
mérkőzésből kettő döntetlen és kettő
győzelem született, amivel kivívtuk a
továbbjutást. A következő mérkőzés
már a döntőbe kerülésért zajlott melyben a rendes játékrészben nem született
gól így hétméteresek döntöttek a győztesről. Sajnos Fortuna nem velünk volt
így a döntőről lemaradtunk.
Utolsó mérkőzésünkön a harmadik
helyért szálltunk csatába ahol két góllal
alulmaradtunk így ezen a tornán a
negyedik hely jutott nekünk.
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A két tornából tapasztalatokat merítve
nézünk előre, hogy a következő tornákon minél jobban szerepeljünk.
Egyesületünk minden szerdán este
hat órai kezdéssel közös focit szervez a
gyerekekkel. Várunk minden mozogni
vágyó gyermeket és persze szülőt egy
közös „mérkőzésre”.
Elérhetőségek:
Unger Zsolt: 06-20/2-400-409
Czottner János: 06-30/2-472-787
Üdvözlettel: Sukoró Fc

Sukoró Kaland Klub
Visszatekintés

Az őszi kirándulások óta immár 7 előadást sikerült ebben a szezonban remek hangulatban eltöltenünk. Nagy örömünkre rendkívül érdekes és kedves személyiségekkel
köthettünk újra barátságot.
Vendég előadóink voltak:
• Dr. Tarsoly Péter – vulkanikus barlangkutató – www.velenceihegysegtura.hu
• Püspöki János – világutazó, indiai beszámolóval
• Józsa Dávid – műrepülő vitorlázórepülő világbajnok
• Dr. Ősi Attila – dinoszaurusz kutató – magyardinoszaurusz.hu
• Matkovics Lea – Közép-Kelet Ázsia kerékpáros kalandora
• Balaton Csenge – Vitorláshajós kalandor család – www.balatonok.hu
• Maráz Zsuzsanna – 3x Ultrabalaton győztes, Spartathlon 3.
Márciusban részt vettünk a nyuszi túrán, majd a csodálatos áprilisi időben, Dr. Tarsoly Péter vezetésével folytattuk az ősszel a Pákozdvárnál befejezett kirándulásunkat,
és az Angelika-forrás alatti völgyek összes barlangjába bemásztunk vagy épp át másztunk rajta. Életre szóló emlék marad!
Nemrég pedig többen, éjszakba nyúlóan szurkoltunk Maráz Zsuzsannának, a bájos
futó hölgynek, akivel előtte héten még a Kölyök Kaland Klub tagjai szaladtak a
Fő téren, hogy emberfeletti teljesítménnyel, dacolva a Balatonra is lecsapó viharral,
újra átszakítsa az UltraBalaton célszalagját. Sikerült, és büszkék vagyunk rá, hogy Ő
is megtisztelt bennünket az előadásával és talán lehetetlennek tűnő küldetésekre is
motiválta a résztvevőket.
Nyári programok
Szezon záró rendezvényként közös kenuzást és bográcsozást tervezünk a tó parton,
illetve ellátogatunk a Dino Expora, hogy személyesen járhassuk be a bakonyi dinokutatás helyszínét, illetve ezt rögtön egy bakonyi kirándulással is összekötjük majd.
Tartson velünk 07.22-én Ön is! www.magyardinoszaurusz.hu/nyiltnap
Több közös programot nem is tudunk tervezni, mert a nyár mindenkinek a naptárjában már tele van tervezve kalandokkal. Reméljük ősszel kalandokban gazdag
beszámolókkal folytathatjuk :)
Ha Ön is kitalálna és felfedezne velünk újabb kalandokat, melyek lényege a mozgás,
a természet, a közösség és az élmény, akkor tartson velünk! Aktuális információk
elérhetők a Sukoró Kaland Klub plakátokon, facebook oldalunkon és a kalandklub@
sukoro.hu e-mail címen. 		
Tisztelettel: Gugi Krisztián
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Már két éve készültünk rá, hogy tisztelgő látogatást tegyünk térségünk
szülötte – Meszlényi Gyula püspök úr
Szatmári tevékenységének helyén, megnézni munkásságának eredményeit és a
tiszteletére létrehozott egyházművészeti
gyűjteményt. A másik nem kisebb
ok, hogy odamenjünk szétnézni, hogy
Norbert atya ott élte gyermekkorát és
papsága első éveit. Szerencsére (vagy
nem), de néhány év alatt több helyen
szolgált és azokat mind meglátogattuk.
Nagyon nehéz visszaadni pár sorban
egy út élményét, de a fontosabb állomásokat had mutassam be:
Még mielőtt a Trianon húzta határt
átléptük volna, villámlátogatást tettünk
Máriapócson a könnyező Madonna
kegyképénél a Pócsi Görög Katolikus
templomban. Itt alkalmunk volt betekinteni egy szép görög liturgiába.
Mezőpetri - Szent Erzsébet Romai
Katolikus templom, ahol első miséjét is
tartotta Norbert atya – A szülői ház és a
falumúzeum megtekintése következett
ezután.
Nagykároly – Kalazanczi Szent József

Pillanatok és események
a Tere Fere klub életéből
Ez a negyedév sem telt el események
nélkül klubunk életéből.
Egy hideg téli estén márciusban kikapcsolódásra, beszélgetésre, elcsendesedésre vágyva meleg pogácsa mellett
bepillantottunk régi és új szerzők lebilincselő regényeibe „Egy regénye mindenkinek van” címmel, Rédli László
mediátor, coach és biográfus előadásában, majd ezt követte Ulicza Henrietta
pszichológus, mentálhigiénikus, Velence és Sukoró kántora „Mentálhigiénia,
avagy mit tehetek én a lelki egészségemért?” címmel tartott lenyűgöző, előadást. Ketten a Tere Fere klubból, akik
részt vettünk ezen az előadás sorozaton
meghatódva távoztunk. Jó lett volna, ha
még rajtunk kívül sokan hallják őket.

Plébánia templom, Károlyi kastély,
Kaffka Margit szülőháza.
Kaplony – Szent Antal plébánia templom, „Barátok” kolostora, Segítő szűz
Mária kegyképe, egyházi gyűjtemény.
Kaplony nekünk is, Norbert atyának is
(mint pap), első állomáshelye volt. Az
altemplomban: Károlyiak kriptája, ahol
a híres családtagok nagyon szép bronz
szarkofágjaimellett egy nagy hófehér
márvány – egyetlen tömbből kifaragott
keresztet a korpusszal - csodálhattunk
meg. Ennek a keresztnek az a különlegessége, hogy Olaszországban faragták
és ökrösszekéren, szalmák között szállították jelenlegi helyére.
Adyfalva, azaz ahol Ady Endre nagy
költőnk született. A szülőházon kívül
egy múzeumot is berendeztek emlékére.
Szatmárnémeti – a nagyon szép Székesegyház mellett Meszlenyi Gyula
püspök egyházművészeti gyűjteményét
is megnéztük, ahol tiszteletünket leróva
elhelyeztünk egy nemzeti színű szalagot.
Megnéztük a püspöki palota kápolnáját és ott azt az oltárt, ami előtt Petőfi
Sándor és Szendrei Julia kötött házasságot.
Nagybánya – a régi főtéren a Református templom mellett a szép régi házakat,
a Szentháromság templomot, az István
tornyot és a két feltárt régi templomok
alapjait láthattuk.
Jó kanyargós, de nagyon szép úton
jutottunk el szálláshelyünkre Akna
Sugatagra. A kényelmes panzió felüdülés volt a hosszú út után: egyrészt
minőségi ellátásban volt részünk másrészt élvezhettük a hely különlegességét
Ugyancsak márciusban dr. Barta József
és Barta Edina házaspár a sukorói
Köpüs utcából mindketten az egészségtudományok munkatársai „Egészségvédelem” címmel tartották meg
előadásukat kivetítéssel, finom kóstolók mellett. Erre az eseményre sokkal
többen voltunk kíváncsiak klubunkból
és a faluból egyaránt.

a sósvizet.
Csodás élmény volt a Visó völgyén
végig vonatozni az igazi füstös mozdony húzta kisvonattal.
Rónaszéken az ismét egykori szolgálati
helyen a plébánián a jelenlegi plébánossal beszélgettünk, emlegetve a régi
szolgálatot és mai nehézségeket. Itt
felmentünk a sukorói templom előtt
látható kálváriához hasonló Kálváriadombra, ami nagyon szépen kiépített
sétaút a kápolnával a dombtetőn.
Máramarossziget – megrázó élménye
volt a Börtön múzeum (mint a Terror
háza Budapesten).
Alkalmunk volt találkozni a Szent Tádé
egyesület által gondozott családokkal.
(Sukoró községe is támogatta az egyesületet). Kónya Mária az elnök asszony
sokat harcol értük. Önkéntesek vendégeltek meg ízletes töltött káposztával.
Hosszúmező – alpolgármesterével is
találkoztunk, elmondta mennyit küzdenek magyarságukért. Több testvér
településük van Magyarországon.
Szaploncán - Egy ortodox Monostor
Fatemplomának híresen magas fatornyát és a templomot látogattuk meg. A
nagyszerű famunkát helyi szakemberek
készítették, mesterfokon. Kihagyhatatlan állomás a vidám temető, melynek meglátogatása előtt egy román
család mindennapjaiba és szokásaiba
tekinthettünk be. A csoport két tagját
a máramarosi esküvői viseletbe öltöztették be. A minták összhangban
vannak a temetőben festett mintákkal.
Még két érdekességet láthattunk: egy
400 éves házat és a falú „mosógépét”
működés közben. (A Szaplonca patak
rekord létszámmal jelentünk meg,
amikor is megbeszéltük és megszavaztuk az elkövetkezendő nyári programjainkat, amelyekben előreláthatólag két
könnyű kis kirándulás is szerepel, ne
csak mindig a négy fal között üljünk
havonta egyszer.

vizét összeterelve egy dézsába vezetik,
aminek oldalán (nyílásokon) kifolyik a
víz és az erős vízsugár a dézsában forogást eredményez – ebben szőnyegeket
és nagyobb ruhákat mosnak, minden
mosószer nélkül.)
Máramarosszigeten még a falumúzeum
egy részét is láttuk. Hatalmas területen,
az odahozott és újra felépített fazsindelyes lakóházakat és egyéb nevezetességeket és fényképeken az emberek életét,
ünnepeit bemutatva. Nagyon érdekes
volt látni ugyan azt az embert 30 évvel
előbb és most, ugyan abban a környezetben.
Hazafelé véve utunkat a csodálatos
hegyi tavak egyikét a Bodi tót jártuk
körül, és a Gutín hegység sípályának
egyikét libegővel bejárhattuk, ahol
megettük az útra kapott elemózsiát és
beszívtuk az oxigén dús friss levegőt.
Utoljára Koltón, a Teleki gróf egykori – most műemlék – házát és benne a
Petőfi múzeumot láttuk, ahol a költő
6 hetet töltött ifjú feleségével és a kő
asztalon a somfa alatt írta gyönyörű
verseit.
Nagyon szép utunk volt amit még
szebbé tett, hogy személyes kapcsolat is
köt ezekhez a helyekhez -Norbert atya
– aki igazi gondos pásztorként vezetett
minket. Jó volt megtapasztalni, milyen
szeretettel fogadták mindenhol.
Köszönjük Neki és az egyesület elnökének is a lehetőséget és a szép élményeket.
Az útitársak nevében is
Ágostonné Márti
2017. május 14-18.

Remélem, hogy sikerül terveinket a
közeli jövőben megvalósítani!
Tarnócziné H. Judit
klubvezető

Március 7-én megérkezett közénk
Angliából Rózsavölgyiné, Pannika,
aki éppen a Nőnapi rendezvényünkbe
csöppent és ellátott bennünket nagyon
érdekes élménybeszámolóval.
Májusban pedig Borosné Gizike tartott
egy színes, élménydús előadást Krakkóról a Lengyelországi utazásáról, ahol 6
napot töltöttek sukorói barátaikkal.
Ezen a legutolsó összejövetelünkön
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Civil szervezetek
Nyári egészségmegőrző
praktikák
A nyári hónapok bőven tartogatnak forró
napokat, rekkenő, már-már elviselhetetlennek tűnő hőséget, sok strandolást és lebarnulást számunkra.
Íme néhány praktika, hogy maradjunk
egészségesek nyáron is!

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

Kedves Sportbarátok!
Egyesületünk az idén is folytatja az évek
óta már hagyománnyá vált programjait.
Március 18-ra tervezett kirándulásunk
a kedvezőtlen időjárás miatt elmaradt
.Egy héttel később március 25-én
gyalogos túra keretében látogattunk el
az Angelika forráshoz. Örültünk a jó
időnek és a jó társaságnak, 40 fő vette
birtokába az erdőt és a forrás mellett
kialakított pihenőket. A tűzgyújtási
tilalom sem szegte kedvünket, bár
sokan úgy véljük nem kirándulás a
kirándulás szalonnasütés nélkül. Ezt a
problémát is áthidaltuk a leleményes
Vurczinger házaspár jóvoltából, akik
egy kis gázégő segítségével sütötték a
csapatnak a kolbászt és a szalonnát.
Az elmúlt évekhez hasonlóan március végén elindult a petanque és ezzel
együtt a házi bajnokság is. A sportág
iránt változatlanul nagy az érdeklődés,
új tagokkal is bővült a szakosztály az
idén. A csapatból többen nem csak
az itthoni pályán játszanak, az ország
különböző részein megrendezésre
kerülő versenyeken is összemérik tudásukat.
Április 08-án részt vettünk az Önkormányzat szervezésében meghirdetett

szemétszedési, településszépítési akcióban. Az Angelika forrásnál felállított
szemétgyűjtőt ürítettük ki, a környéken talált szemetet szedtük össze, amit
a Falugazda szolgálat szállított el. Ezen
a napon került megrendezésre a már
hagyományosnak számító tavaszköszöntő Nyuszi túra is. A két rendezvényt
összehangolva szemétszedő csapatunk a
a gyalogos túrán is részt vett.
A szeszélyes tavaszi időjárás április
végén is megmutatta szomorú arcát..
Az autóbuszos kirándulásunkat a hónap
utolsó szombatjára terveztük. Sajnos
péntek reggel már hideg, borús időnek
néztünk elébe, amit csak fokozott a délutántól szűnni nem akaró eső. Nagyon
elkeseredtünk az időjárás miatt, hiszen
a Balaton és környéke csak jó időben
élvezhető. Nem maradt más, csak a
reménykedés .hogy talán másnapra
egy kicsit enyhül a hideg és az eső eláll.
Szombat reggelre kisebb csoda történt,
hiszen szeles, de napsütéses időre ébredtünk. Boldogan indultunk Törekibe,
ami egy kis település Siófok mellett. Itt
található a Töreki Természetvédelmi
Terület, amelyen egy Tanösvény vezet
végig. A Tanösvény halastavak mentén
halad
Túránk során megismerkedhettünk és
gyönyörködhettünk a Balaton környéki
színes és változatos növény és állatvilágban. A terület végén található a Cinege
pihenő, ahol kiépített szalonnasütő
helyek várták a társaságot. A tűzgyújtási tilalmat időközben feloldották, így
3 tűzrakó helyen is sütögettük finom

ebédünket, amelyet kellemes, kötetlen
beszélgetések közepette fogyasztottunk
el. A nap zárásaként sétahajózást terveztünk a Balatonon. A Talizmán nevű
„kalózhajó” a Siófoki Kikötőből indult.
Maga Jack Sparrow kapitány magyar
változata fogadott bennünket a fedélzeten és pillanatok alatt olyan érzésünk
támadt, mintha a Karib - tenger kalózai közé cseppentünk volna. Egy óra
alatt megismerhettük a kalózok életét,
megtaláltuk a féltve őrzött kincsesládát
és persze a „rumot” ami nélkül nincs
kalózélet.
A nyári időszakban folytatjuk a gyerekek körében népszerű „Mozdulj
Sukoró!” programsorozatot. 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 kerékpárúton szervezünk futást, kocogást.

bér segíthet. A gyömbér serkenti a vérkeringést, megelőzi az émelygést. Igyunk meg az
út előtt egy gyömbérteát, akár hidegen is
fogyaszthatjuk!

Házhoz
Házhoz menő
menő szelektív
szelektív hulladékgyűjtés
hulladékgyűjtés
ÜVEGHULLADÉK!
ÜVEGHULLADÉK!
Tisztelt
Tisztelt Ügyfelünk!
Ügyfelünk!

A szombatok pontos beosztása:
július 01. - focipálya - 9.00 óra
július 08. - Gyapjaszsák - 9.00 óra
július 15. - focipálya - 9.00 óra
július 22. - Gyapjaszsák - 9.00 óra
július 29 - focipálya - 9.00 óra
augusztus 05.- Gyapjaszsák – 9.00 óra
augusztus 12.- focipálya – 9.00 óra
Előttünk a nyár, a szabadság, a pihenés,
az aktív kikapcsolódás 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!

Tájékoztatjuk,
Tájékoztatjuk, hogy
hogy aa Depónia
Depónia Nonprofit
Nonprofit Kft.
Kft. 2017.
2017. júniusától
júniusától tovább
tovább bővíti
bővíti aa házhoz
házhoz
menő
menő rendszerben
rendszerben gyűjthető
gyűjthető hulladékok
hulladékok körét
körét aa csomagolási
csomagolási üveghulladékkal,
üveghulladékkal, amely
amely aa
jövőben
jövőben negyedévente
negyedévente kerül
kerül begyűjtésre.
begyűjtésre.

Hűsítő dinnyekúra

Vízutánpótlás
Nem lehet eléggé hangsúlyozni, mennyire
fontos nyáron a megfelelő folyadékbevitel.
Naponta legalább 2 liter ásványvizet fogyasszunk el, mivel izzadás közben a testünk
nem csak folyadékot veszít el, hanem fontos
ásványi anyagokat is! Ne csak akkor igyunk,
ha szomjasnak érezzük magunkat, hiszen
ekkorra szervezetünk már folyadéktartalmának 2%-át elvesztette, ami akár 20 %-os
teljesítménycsökkenéssel is járhat.

A görögdinnye 95%-os víztartalmánál fogva
a legjobb szomjoltó a kánikulában. Nem tartalmaz túl sok kalóriát sem (100 grammban
25 kalória), és emellett ásványi anyagokban
gazdag (pl.: kálium, kalcium, magnézium).
Kiváló turmixok elkészítéséhez is.
Tipp: A kimagozott dinnye gyümölcshúsát pépesítjük, adjunk hozzá citrom
vagy narancslevet. Jégkockával tálaljuk.

június
június
20.
20.

szeptember
szeptember
26.
26.

december
december
26.
26.

Az
Az üveghulladék
üveghulladék elszállítása
elszállítása díjmentes,
díjmentes, mennyiségi
mennyiségi korlátja
korlátja nincs.
nincs.
Kérjük
Kérjük aa szelektíven
szelektíven gyűjtött
gyűjtött csomagolási
csomagolási üveghulladékokat
üveghulladékokat aa szállítás
szállítás napján
napján reggel
reggel
66 óráig
óráig műanyag
műanyag áttetsző
áttetsző zsákban
zsákban az
az ingatlanuk
ingatlanuk elé
elé kihelyezni,
kihelyezni, hogy
hogy az
az se
se aa gyalogos,
gyalogos, se
se
aa járműforgalmat
járműforgalmat ne
ne akadályozza.
akadályozza.

MOZOGJ VELÜNK!
Halász Kriszta
elnök

MŰANYAG-, FÉM-, PAPÍR HULLADÉK

Citromos bedörzsölés
az egyenletes barnulásért

2017. júniusától a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési napok gyakorisága az alábbiak
szerint alakul:

Annál egyenletesebben barnulunk le, minél
simább a bőrünk. Nem árt, ha napozás vagy
Házhoz menő szelektív
hulladékgyűjtés
nyaralás előtt az egész testünket bedörzsölA nagy hőségben könnyen megdagadhat a
ÜVEGHULLADÉK!
jük bőrradírral.
lábunk, ilyen esetben könnyen segíthetünk
Tipp: az elszarusodott részeket (könyök,
lábunkon egy mentolos pakolással. A jeges
Ügyfelünk!
térd, sarok) egy fél citrommal dörzsöljük át,
vizes lábfürdőTisztelt
is frissítő
lehet, de ha épp
mert a természetes gyümölcssavak puhává és
nincs otthon jég, akkor tökéletesen helyetteszik
a bőrünket.
Tájékoztatjuk,
hogy a Depónia Nonprofitsimává
Kft. 2017.
júniusától
tovább bővíti a házhoz
tesíti a váltott vizes
lábfürdő.
menő rendszerben gyűjthető hulladékok körét a csomagolási üveghulladékkal, amely a
Így készítsük el:
összekeverünk 5 evőkanál
jövőben negyedévente kerül begyűjtésre.
konyhasót egy kis tejjel és 10 csepp mentolBABICS
olajjal. Ha elkészítettük,
3 percencsomagolási
át masszí-üveghulladékok:
Szelektíven gyűjthető
 befőttes
üvegek,
ásványvizes
rozzuk vele a lábainkat,
majd
langyos
vízzelüvegpalackok, röviditalok üvegpalackjai, borosüvegek,
LÁSZLÓNÉ
sörösüvegek, szörpös üvegek, konzerves üvegek, bébiételes üvegek.
mossuk le.
Üde lábak

KATA

Nem kerül elszállításra:
 ablaküveg, tükör, villanykörte, hőálló üvegtál, szemüveg, neoncső, gyógyszeres
üvegek, porcelán, kerámia, jármű szélvédő.

CSALÁDI FODRÁSZ

Sukorón, háznál.
Házhoz menő üveghulladék gyűjtési napok
2017. Sukoró
Sukoró,
Fő utca 66.
Gyömbérteával a rosszullét ellen
hétfő,december
szerda, péntek
június
szeptember
20.

26.

26.

Telefon:
Ha utazás során mindig rosszullét fog el
Az üveghulladék
nincs.
bennünket, akár
repülővel,elszállítása
autóvaldíjmentes,
vagy mennyiségi korlátja
06-20-263-13-21
hajóval utazunk, akkor a legjobban a gyöm-

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

AA gyűjtőzsákban
gyűjtőzsákban kizárólag
kizárólag az
az ép,
ép, egész
egész üveget
üveget lehet
lehet gyűjteni.
gyűjteni.
AA szelektíven
szelektíven gyűjtött
gyűjtött üveghulladék
üveghulladék nem
nem lehet
lehet olajos,
olajos, zsíros,
zsíros, vagy
vagy egyéb
egyéb élelmiszerrel
élelmiszerrel
szennyezett!
szennyezett!
Amennyiben
Amennyiben aa hulladék
hulladék nem
nem felel
felel meg
meg aa fenti
fenti követelményeknek,
követelményeknek, Társaságunknak
Társaságunknak nem
nem
áll
áll módjában
módjában azokat
azokat elszállítani!
elszállítani!
Házhoz
Házhoz menő
menő üveghulladék
üveghulladék gyűjtési
gyűjtési napok
napok 2017.
2017. Sukoró
Sukoró

A gyűjtőzsákban kizárólag az ép, egész üveget lehet gyűjteni.
A szelektíven gyűjtött üveghulladék nem lehet olajos, zsíros, vagy egyéb élelmiszerrel
szennyezett!
Mozgásában korlátozott hölgyeknek,
Amennyiben a hulladék nem felel meg a fenti követelményeknek, Társaságunknak nem
uraknak, hajvágást vállalok
áll módjában azokat elszállítani!
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Szelektíven
Szelektíven gyűjthető
gyűjthető csomagolási
csomagolási üveghulladékok:
üveghulladékok:
 befőttes
befőttes üvegek,
üvegek, ásványvizes
ásványvizes üvegpalackok,
üvegpalackok, röviditalok
röviditalok üvegpalackjai,
üvegpalackjai, borosüvegek,
borosüvegek,
sörösüvegek,
sörösüvegek, szörpös
szörpös üvegek,
üvegek, konzerves
konzerves üvegek,
üvegek, bébiételes
bébiételes üvegek.
üvegek.
Nem
Nem kerül
kerül elszállításra:
elszállításra:
 ablaküveg,
ablaküveg, tükör,
tükör, villanykörte,
villanykörte, hőálló
hőálló üvegtál,
üvegtál, szemüveg,
szemüveg, neoncső,
neoncső, gyógyszeres
gyógyszeres
üvegek,
porcelán,
kerámia,
jármű
szélvédő.
üvegek, porcelán, kerámia, jármű szélvédő.

Kérjük a szelektíven gyűjtött csomagolási üveghulladékokat a szállítás napján reggel
6 óráig műanyag áttetsző zsákban az ingatlanuk elé kihelyezni, hogy az se a gyalogos, se
a járműforgalmat ne akadályozza.

Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési napok 2017. Sukoró
június
01., 15.

július
06., 20.

augusztus
03., 17.

szeptember
07., 21.

október
05., 19.

november
02.

december
07.

Szelektíven gyűjthető csomagolási műanyag-, és fém hulladékok: (áttetsző zsákban)
A zsákban kizárólag az alább felsorolt hulladékokat szíveskedjen gyűjteni:
 műanyag üdítős, ásványvizes (PET) palackok,
 műanyag kozmetikai és tisztítószeres flakonok,
 többrétegű italos (tejes, gyümölcsleves) kartondobozok,
 fém italos (üdítős, sörös), ill. konzerves dobozok
A műanyag és fém palackokat, flakonokat, többrétegű italos kartondobozokat kiöblítve,
laposra taposva rakják a gyűjtőzsákba, így kevesebb helyet igényel!
Szelektíven gyűjthető csomagolási papírhulladékok: (kötegelve)
Kérjük, hogy az alábbi papírhulladékokat összehajtogatva és összekötözve, a műanyagos
gyűjtőzsák mellé helyezzék, lehetőleg olyan módon, hogy az a forgalmat ne zavarja!
 újságpapír, prospektus, irodai papírok, géppapír, papírzacskó, kartondoboz
A szelektíven gyűjtött csomagolási hulladék nem lehet olajos, zsíros, vagy egyéb
élelmiszerrel szennyezett!
A műanyag-, fém- és a papírhulladék gyűjtése egyszerre történik!
A műanyag/fém- és papírhulladék elszállítása továbbra is ingyenes és nincs mennyiségi
korlátja. Kérjük a szelektíven gyűjtött műanyag és papír hulladékokat is a szállítás napján
reggel 6 óráig az ingatlanuk elé szíveskedjenek kihelyezni, hogy az se a gyalogos, se a
járműforgalmat ne akadályozza.
Friss információkról honlapunkon (www.deponia.hu) és közösségi oldalunkon
tájékozódhat. További kérdésekkel forduljon Ügyfélszolgálatunkhoz az alábbi
elérhetőségek valamelyikén:
Telefon: 22/507-419 vagy 22/504-412
E-mail: ugyfel@deponia.hu

Köszönjük együttműködését!

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

A kétheti rendszerességből mára már
heti találkozók alakultak ki. A heti
találkozókból pedig fellépés lett.
Ugyan csak aprócska bemutató, de
mégis megmutathattuk a megszerzett
és felelevenített tudásunkat a falunak.
Régóta nem hallatott magáról a Sukorói Hagyományőrző Egyesület, sokan
nem is tudják, hogy létezünk.

3 H

4 K

5 Sze

komm

1 H

Június

1 Cs szelektív

2 P

komm

Sukorói Hagyományőrző
Egyesület
8096 Sukoró, Óvoda u. 2/a.
+36-70-778-9265
sukoroihagyomany@gmail.com
www.facebook.com/hagyomanysukoro/
Adószám: 18491500-1-07
Bankszámlaszám: 57800033-10002546

Az előző Sukorói Hírforrásban úgy
fejeztem be írásomat, hogy:
„Kétheti rendszerességgel néptáncra
invitáljuk az érdeklődőket”

Ezért a meggyőződésért poroltuk le a
néptáncos ruháinkat és húztuk fel újra
cipőinket.

Előre tudtuk, hogy az Egyesületre
nagyon nehéz és mozgalmas négy
nap vár. Falunk testvértelepüléséről
Rimstingből 4 fős delegáció érkezett

HÚSVÉTI CSALÁDI NAP
Az időjárás kegyes volt hozzánk aznap.
A lehetőség, melynek következtében a
Néprajzi Ház udvarán tarthattuk meg
rendezvényünket, alapjaiban határozta meg az egész nap hangulatát. A
néptánc bemutatónk, a népi játékok
sokasága és a halkan szóló muzsika
méltó környezetben lelt otthonra Polgármester Asszony nagylelkűségének

komm

komm

6 Sze

komm

komm

komm

December

1 P

A tudást, amit a vidám péntek esti
összejövetelek alkalmával megszereztünk nem kívántuk megtartani
magunknak. A bemutatónak a húsvéti
hosszú hétvége tűnt a legideálisabbnak. Olyan sok hagyományt őrzünk
és űzünk Sukorón, azonban a Húsvét
eddig megmaradt családi ünnepnek.
A meghirdetett Húsvéti Családi Napi
rendezvényünkkel hagyományt kívánunk teremteni a közös ünneplésnek.

péntek délután (04.14.), akiknek a
hazautazásáig (04.17.) a vendéglátásáról és programjaikról Egyesületünk
gondoskodott. A szállás biztosításáért
ezúton kívánunk köszönetünket kifejezni Kertész Péter Úrnak és kedves
feleségének Dávid Katalinnak.
A négy napos itt tartózkodásukra sűrű
program kerekedett, mert a faluban
élő minden kedves ismerősükkel találkozni kívántak. Érkezésükkor üdvözlő
vacsorával vártuk őket, aminek egyesületi tagjaink, Kiss Kálmán és családja
gondoskodott. Szombaton egész nap
velünk tartottak húsvéti rendezvényünkön. A Néprajzi Ház ódon falai
azonnal belopták magukat a szívükbe.
Érdeklődően vettek részt mindenben, a
végén még táncra is perdültek velünk.
Vasárnap este búcsúzóul az iskola aulájában grill partit szerveztünk, ahova
mindenkit szeretettel láttunk, aki
hozzájárult a 4 nap sikeréhez. Húsvét
hétfőn reggel, locsolkodást követően
köszöntünk el tőlük, tradicionális,
magyar húsvéti ajándékainkat átadva.

November

1 Sze

2 Szo

Valami nagyba vágtuk a fejszénket,
mikor elhatároztuk, hogy újra felhúzzuk a néptánc cipőinket. Nem
gondoltam, hogy ilyen egyszerű lesz,
hogy ilyen lelkes és kitartó személyek
csatlakoznak az Egyesülethez. Hiszen
annyiszor láttuk már, hogy egyszer
elmegy az ember, jól érzi magát, de a
következő találkozóra már nem ér oda,
mert valami sokkal fontosabb dolga
akad, éppen péntek délután 6-kor. Ez
itt most nem így lett! Sőt!
Azóta rengeteg dolog történt az Egyesület életében. Mondhatni felpörögtek
az események, ami köszönhető annak
is, hogy a farsangi mulatságunkon
sikeresen elűztük a telet.

A Sukorói Hagyományőrző Egyesület
2000 óta, non-profit alapon működő
közösség.
Öt baráti család formálta, azzal a céllal,
hogy:
- Sukoró falu, a Mezőföld és Fejér
megye térsége, tágabban Magyarország múltját és történelmi emlékeit
felkutatja, feldolgozza és környezetével
megismerteti,
- a helybéli hagyományokat és népviseletet ápolja,
- közösségi programokat szervez,
melybe bevonja a helyi szervezeteket és
a falu polgárait, ezáltal fejleszti a helyi
köz- és kulturális életet,
- hagyományt teremt, újrateremt.
A vidékre mind a mai napig igaz,
hogy hagyomány útján fennmaradnak
a régi emlékek, cselekedetek, illetve
van, amelyet akár egy évszázada vagy
régebb óta ápolnak a helyi lakosok
főként ünnepek alkalmával. Ilyen
például a húsvéti locsolkodás, májusfa
állítás, stb.
1995-ben hozott létre Sukoró partnertelepülési kapcsolatot egy németországi, hasonló természeti adottságokkal
rendelkező településsel, Rimstinggel
(www.rimsting.de) , mely „frigy” az
idő előrehaladtával egyre gyümölcsözőbb. Szoros barátságok alakultak ki
nemcsak a települések, de a lakosok

között is. A Rimstingi Hagyományőrző Egyesület adta az ötletet a szervezetünk megalakítására.
Nem profitorientált szervezetként
az egyszeres belépési, az éves tagsági
díjakból, magánszemélyek személyi
jövedelemadójuk felajánlásából, támogatásokból, rendezvényeken gyűjtött
adományokból tartja fenn magát az
egyesület. (Hartalné Törzsök Tímea)
Jelenleg 23 tagot számlál az Egyesület,
mely a kilátások szerint a közeljövőben
aktív, csatlakozni vágyókkal bővül.
Eltökélt célunk, hogy a falu életének
hagyományait és szokásait megőrizzük, felelevenítsük és az újonnan ide
költöző lakókkal megismertessük.

Október

1 V

2 Cs szelektív

3 V

komm
komm

Szeptember

1 P

2 H

3 P

4 H

komm

Augusztus

1 K

2 Szo

3 K

4 Szo

5 K

Július

2 Sze

3 V

4 Sze

5 V

1 Szo

3 Cs szelektív

4 H

5 Cs szelektív

2 V

4 P

5 K

3 H

5 Szo

4 K

5 Sze

6 H

7 Cs szelektív

7 H

komm

13 Sze

6 P

7 K

8 P

komm

komm

20 Sze

6 Sze

7 Szo

8 Sze

9 Szo

komm

komm

komm

6 V

7 Cs szelektív

8 V

9 Cs zöld

10 V

komm

14 H

komm

komm

27 Sze

6 Cs szelektív

8 P

9 H

10 P

11 H

7 P

8 K

9 Szo

10 K

11 Szo

12 K

8 Szo

9 Sze

10 V

11 Sze

12 V

9 V

10 Cs zöld

11 H

12 Cs zöld

13 H

14 Cs

10 H

11 P

12 K

13 P

14 K

15 P

11 K

12 Szo

13 Sze

14 Szo

15 Sze

12 Sze

13 V

14 Cs zöld

15 V

16 Szo

13 Cs zöld

15 P

16 Cs

17 V

14 P

15 K

16 H

17 P

15 Szo

16 Szo

17 K

18 H

komm

2017. évi hulladéknaptár - Sukoró

Május

komm

3 Szo

2 K

3 Sze

4 V

5 H

6 K

7 Sze

komm

8 Cs zöld

4 Cs szelektív

5 P

6 Szo

7 V

komm

9 P

10 Szo

11 V

12 H

13 K

14 Sze

15 Cs szelektív

16 Sze

17 V

18 Szo

16 V

17 Cs szelektív

18 Sze

komm

18 H

17 H

18 P

18 K

21 Cs

19 K

21 K

22 P

19 V

21 Szo

22 Sze

23 Szo

19 Cs szelektív

22 V

23 Cs

24 V

komm

19 K

21 Cs szelektív

23 H

24 P

25 H

üveg

19 Szo

22 P

24 K

25 Szo

26 K

19 Sze

22 K

23 Szo

25 Sze

26 V

20 H

23 Sze

24 V

komm

26 Cs

komm

komm

20 P

24 Cs

25 H

üveg

27 H

28 Cs

komm

31 V

20 Sze

25 P

26 K

27 P

28 K

21 H

26 Szo

27 Sze

28 Szo

komm

31 K

20 V

komm

27 V

28 Cs

29 P

28 H

29 Sze

29 P
29 V

29 K

30 H
30 Szo

30 Szo
30 Cs

30 Sze

31 Cs

20 Cs szelektív

21 P

22 Szo

23 V

24 H

25 K

26 Sze

27 Cs

28 P

29 Szo

30 V

komm

Depónia Hulladékkezelő és Településtisztasági Nonprofit Kft.
Székhely: 8000 Székesfehérvár, Sörház tér 3. Tel.: 22/507-419 Fax: 22/507-420
www.deponia.hu e-mail: titkarsag@deponia.hu

6 Cs szelektív

„KIK AZOK A
HAGYOMÁNYŐRZŐK?”

Április

1 Sze

2 V

komm

Március

1 Sze

2 Cs szelektív

Február

2 Cs szelektív

3 P

6 H

7 P

8 H

9 K

10 Sze

komm

16 P

17 Szo

komm

18 V

19 H

üveg

komm

20 K

21 Sze

22 Cs

23 P

24 Szo

25 V

26 H

27 K

28 Sze

29 Cs

30 P
31 H

Gyűjtési nap áthelyezése

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

Szállítási nap áthelyezése kizárólag a Húsvét Hétfőt és az
Újév napját érinti!

Január

komm

3 P

4 Szo

7 K

8 Szo

9 V

11 Cs zöld

komm

11 K

12 P

10 H

12 Sze

13 Szo

16 K

komm

komm

13 Cs zöld

14 V

4 Szo

7 K

8 Sze

komm

14 P

15 H

komm

17 Sze

20 Szo

23 K

24 Sze

27 Szo

30 K

31 Sze

15 Szo

16 V

18 Cs

17 H

18 K

19 P

21 V

19 Sze

21 P

22 H

20 Cs

22 Szo

23 V

25 Cs

komm

25 K

26 P

24 H

26 Sze

28 V

27 Cs

28 P

29 H

5 V

8 Sze

9 Cs

13 H

komm

komm

29 Szo

30 V

5 V

9 Cs

10 P

komm

10 P

11 Szo

6 H

11 Szo

14 K

12 V

14 K

15 Sze

20 H

12 V

15 Sze

16 Cs

komm

16 Cs

17 P

13 H

17 P

18 Szo

21 K

18 Szo

21 K

22 Sze

19 V

22 Sze

23 Cs

27 H

28 K

19 V

23 Cs

24 P

komm

24 P

25 Szo

20 H

25 Szo

26 V

komm

26 V

27 H

28 K
29 Sze

30 Cs

31 P

Más ünnepnapokon a szállítás zavartalan.

1 V

2 H

3 K

4 Sze

komm

5 Cs szelektív

6 P

7 Szo

8 V

9 H

10 K

11 Sze

12 Cs

13 P

komm

komm

14 Szo fenyő

15 V

16 H

17 K

18 Sze

19 Cs

20 P

21 Szo

22 V

23 H

24 K

25 Sze

26 Cs

27 P

komm

28 Szo fenyő

29 V

30 H

31 K

JELMAGYARÁZAT:
Kommunális hulladék gyűjtése (komm)
Szelektív gyűjtés (szelektív)
Zöldhulladék gyűjtése (zöld)
Fenyőfák, karácsonyfák elszállítása (fenyő )
Házhoz menő üveghulladék gyűjtés (üveg)
Lomtalanítás (évi 1): házhoz menő, rugalmas lomtalanítás 2017.03.01-2017.10.31. között, a 06 22/202-260 számon történt előzetes igénybejelentés alapján!
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Civil szervezetek

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

13

Civil szervezetek

köszönhetően.
A helyszín mellett a többi sukorói
egyesület nagylelkű segítsége is elengedhetetlenül fontos volt a rendezvény
sikerességének szempontjából. A csöpörgő eső elől a Sukorói Borbarátok
Egyesület sátra alá húzódhattunk, a
padokat pedig az Önkormányzatnak
és a Polgárőrök vezetőjének Schieder
Istvánnak köszönhettük, melyért
ezúton fejezzük ki hálánkat. Kis közösségben lakunk, így az egymás segítése
elengedhetetlenül fontos! Reméljük,
hogy a jövőben ez a szoros együttműködés megmarad és tovább erősödik a
faluban működő egyesületek között.
A gyerekeknek készültünk tojáskereséssel, népi játékokkal, kézműveskedéssel, és a tudásukat is tesztelhették
a húsvéti kvízekben. Korán reggel a
sátor felállítása után a „nyuszi” elrejtette a sok apró csoki tojást a Néprajzi
Ház udvarán a bokrok alatt, így mikor
a néptánc bemutató után közösen
lesétáltunk a rendezvény helyszínére a
gyerekek máris készíthették kis kosa-

14

raikat. Elengedhetetlen kellék volt
az élő húsvéti nyúl, ami óriási sikert
aratott a gyerekek körében. A bátor
nyulakat Varga Imre egyesületi tagunk
biztosította és ő is felügyelte a simogatást egész nap. Volt eszem-iszom,
dínom-dánom. Aki részt vett minden
bizonnyal boldogan tért haza és elújságolja az ismerőseinek a Hagyományőrző Egyesület szívet-lelket melengető
törekvéseit. Mindenkit megmozgattunk rögtönzött táncház keretében a
legkisebbtől a legnagyobbig. Botlik
Dávid koboz nevű hangszerét, Boskó
András dudáját és Küttel Dávid gitárját
mutatta be a gyerekeknek. A nap végét
finom gulyáslevessel zártuk, melynek
elkészítése is teljes falu összefogással
valósult meg. Mindenkinek köszönet,
aki valamilyen módon is hozzájárult
a nap sikeréhez! Bízunk benne, hogy
a jövőben is hasonló rendezvényekkel
lephetjük meg a falu lakosait.
A belépés Farsangi Mulatságunkhoz
hasonlóan ingyenes volt. Adománygyűjtő üvegünkbe lehetett elhelyezni
az Egyesületünk támogatására szánt
összegeket. Mely a nap végére 6.350
Ft-ot rejtett, amiért nagyon hálásak
vagyunk és a májfa kidöntő rendezvényünk megszervezésére fordítunk.
FELÁLLÍTOTTUK A MÁJUSFÁT
A napok a megszokott medrükben
folytak tovább, míg el nem
érkeztünk a májusfa állításig.
Ismét az összefogás ereje győzött

Civil szervezetek
„Nosza, legény, a táncba,
Itt a leány, szedd ráncba.
Ugrasd, forgasd, teringesd, mint az orsót,
Sej, köszöntsd reá a korsót.”

A Sukorói Hagyományőrző Egyesület várja
a táncolni vágyó kicsiket és nagyokat!
Minden pénteken 18 órától

Itt az idő kipróbálni valami újat!
és a fa áll, díszíti a Kultúrház előtti
teret. Köszönet minden erős férfi
segítségéért és Zólyomi László által a
modern technika felvonultatásáért.
Amennyiben a jövőben ennél is
több lelkes jelentkező lenne a fa
felállítására, úgy Egyesületünknek sem
kellene modern eszközöket igénybe
vennie. A hagyomány megtartása
érdekében azonban mindent
elkövetünk. Kiálltuk a szemerkélő
esőt is, melyért egy csodás szivárvány
kárpótolta a résztvevőket.
Bízunk benne, hogy a jövőben tartandó hagyományt őrző-, felelevenítő és
teremtő rendezvényeinken már üdvözölhetjük kedves Olvasóinkat is.
Varga Edit
a Sukorói Hagyományőrző Egyesület
elnöke
Ráczné Sejben Ilona gondolatai:
„Első utam az ablakhoz vezetett,
elhúztam a függönyt és csalódottan
konstatáltam, hogy a nap vastag felhőpaplan alatt rejtezik. Korán van még
-gondoltam, és hozzáláttam sürgős
teendőimnek. Kisütöttem az este
elkészített tésztát, bort töltöttem, kivasaltam inget, kötényt. Óvatosan vezettem a vasalót az álomszép anyagon,
fodrok és csipkék között és szeretettel
simítottam ki rajtuk a ráncokat
...Nem tudok betelni a ruhák látványával. Csütörtökön vezetett fel Timi az
önkormányzat padlásszobájába, ahol
egy káprázatos boudoir tárult elém.
Csupa finom holmi, szebbnél szebb,
szoknyák, rózsás ingek, mellénykék,
pántlikák
...Egy pályázati pénzen készült ez a sok
ruhaköltemény, mesélte, ahol „Csak”
választanom kellett, és vihettem is a
legszebbeket. Mialatt én a fürdőben
készülődtem, Miki a bokacsapkodóst
gyakorolta a nappaliban.
Örömtánc volt ez az első lépéstől
kezdve! Februárban jöttünk össze,
először kéthetente, de egyre többen

igényeltük a heti próbákat, ezért
Györgyi és Dávid, a tánctanáraink
alkalmazkodtak hozzánk. Sok szép
élménnyel, megtapasztalással lettünk
gazdagabbak a mozgás során. Átéltük
a közösség erejét, az egység élményét. A tánc erőt adó, ön és mások
iránt érzett bizalmat fejlesztő hatását.
Van aki vezet és van akit vezetnek,
ritmusra lépünk, pörgünk, csapkodunk, oldódnak feszültségek, ölelünk,
simulunk, életenergiával töltődünk,
kipirulunk, boldogságot sugárzunk.
Mindeközben megszabadulunk a
hétköznapi gondoktól, stressztől. Ha
tehetném, receptre írnám föl sok, sok
embernek!!! A várva várt premier előadásunkra a templom előtt került sor.
Gyönyörűség volt, ahogy végig vonultunk a falu Fő utcáján népviseletbe
öltözve, de amikor a felszólaló zenére
összeálltunk és elkezdtünk táncolni...!
Bizony mondom néktek, még a nap is
felragyogott! Kicsiket és nagyokat várt
ezután az élő sukorói tájház, ahol volt
csupa móka, kacagás, élőzene és tánc,
tánc, tánc...”
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Kitáncoltuk a májfát
Néhány évvel ezelőtt költöztem családommal Sukoróra és a mai napig
minden nap és minden hónapban
érnek nagyon kellemes meglepetések.
Mára az a megtisztelés ért minket
feleségemmel, hogy a Sukorói Hagyományőrző
Egyesület
befogadott
minket és mi elvállaltuk az egyesület keretein belül immár régebb óta
működő táncegyüttes vezetését. A
csoport tagjaival hétről hétre együtt
próbálhattunk az ovi aulájában és a
június 3-án a májusfa kitáncolása adott
alkalmat együttesünk idei második
bemutatkozására. A férfiak bemutatták botos tudásukat, a női kar pedig az
erős szél ellenére virtuóz üveges táncot
mutatott be.
Annak ellenére, hogy feleségemmel
közel 30 éve foglalkozunk néptánccal,
még soha nem vettünk részt májfakitáncoláson. A csoport tagjai között
rajtam kívűl még két táncos muzsikál,
akik dudán és kobzán megállnák a
helyüket az ország bármelyik népzenei
bandájában. Szerencsére ezen a hétvégén ráértek és a táncszünetekben és a
beszélgetések között a sukorói gyermekekkel ismertették meg a Kárpát-medence zenei kincsét. A délután „profi”
vendége a pákozdi citerazenekar volt,
akiknek a húrjait nem tudtuk megszámlálni, de nagyon szép népdalokat

Kultúra - közélet

hoztak el nekünk.
A Kultúrház előtti mulatságon a
hosszúhétvége ellenére az egyesület
tagjain kívül szép számban vett részt
Sukoró érdeklődő lakossága és nagy
örömünkre a Polgármester asszony is
láthatta gyerekeink rögtönzött zenés,
táncos produkcióját. Lelkes kis csapatunk délután négytől kilencig táncolt,
muzsikált, fűrészelt és sütötte a finomságokat.
Az egyesület tánccsoportjának jó érzés
bemutatkozni az ilyen alkalmakon, de
a legnagyobb örömet mindig a közös
táncolás, zenélés és a tartalmas együttlét nyújtja. Remélem hamarosan újra
találkozunk!
Küttel Dávid

Megnyílt a sukorói helytörténeti kiállítás
A sukorói Szilvás soron sokan szívesen sétálnak, feltöltődnek a természet hangjaiból vagy a gyönyörű műemlék parasztházak és udvaraik láttán. A Szilvás sor 7 szám
alatti Néprajzi Ház eddig is izgalmakat rejtegetett, azonban az idei múzeumnyitással
megvalósult sokak álma: márciusban menyílt az állandó helytörténeti kiállításunk.
Az idáig üresen álló pajtát rendeztük be a helyi lakosok által felajánlott sukorói
vagy környékből származó, 1900-as években készült használati- és dísztárgyakból.
Hálás a falu lakossága, hogy ismét jelentős értékekkel gazdagodott településünk.
Köszönjük a nemes ajándékokat!
Akik még napi rendszerességgel használták is régen a véndőt, a kukoricamorzsolót
vagy a kézikaszát, ők is szívesen idézik fel emlékeiket, élményeiket a tárgyak láttán.
Az autentikus környezet és az „idegenvezetés” pedig elképzelhetővé teszik az ifjabb
generációk számára a régmúlt hétköznapokat. Nagy öröm, ha megmentjük a múltból őseink örökségét, és ezzel bemutathatjuk, megismertethetjük gyermekeinkkel
nagyapáink, nagyanyáink életét.
Kérjük, hogy tartsák fontosnak a falu múltbéli értékeit is! Amennyiben otthonában,
családjában, ismerősei körében tudomása van olyan régi használati vagy berendezési tárgy(ak)ról, amelye(ke)t 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:
kultura@sukoro.hu és a 30/ 717-7601 elérhetőségeken.
Köszönjük felajánlásaikat! Várjuk a látogatókat a sukorói Néprajzi Házban! A helytörténeti kiállítás ingyenesen megtekinthető.
Hartalné Törzsök Tímea
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Portré

Portré

Zámbó István
A most következő portré
interjúban egy nagyon
különleges embert szeretnénk
bemutatni az olvasóknak.
A mai Könyvtár-Borház épületében
beszéltünk meg Zámbó Istvánnal egy
délelőtti találkozót. Már a kapuban
vártam, figyeltem, ahogy az autótól
elsétál az épületig, kezében megsárgult
papírokkal és régi fotókkal. Csillogó
szemmel, mélyen a gondolataiba merülve közeledett, tekintete sorra a környező
épületeket kémlelte. Nem vett észre, csak
mikor ráköszöntem, ezzel visszarántva őt
abból a különleges időutazásból, ahová
ezen a rövid kis sétán eljutott. Visszaköszönt, majd párás tekintettel csak ennyit
mondott: Én itt nőttem fel.
Valóban, nem volt véletlen a helyszín
kiválasztása, hiszen gyermekkora jelentős és meghatározó részét itt töltötte:
mind a parókia és a templom, mind a
könyvtár-borház épületében, mely régen
kántor lakásként működött.
Már a kapuban elkezdődött a múltidézés, szinte alig tudtam beinvitálni, hogy
leülve kényelmesebben folytathassuk,
olyan örömmel és lelkesedéssel osztotta
meg velem emlékeit, mintha egész életében erre az alkalomra gyűjtötte volna
azokat.
Elsősorban őt magát szerettem volna
megismerni, de hamar kiderült, hogy
ez nem egy átlagos interjú lesz, a célzott
kérdések itt mit sem értek. Így csak hallgattam és visszautaztam vele az időben;
hol nevettünk, hol elszomorodtunk.
Zámbó Istvánt viszont így lehet igazán
megismerni, a sukorói történetein
keresztül.
Meséljen egy kicsit sukorói kötődéséről! Hány évesen, mikor, milyen
körülmények között kerültek ide?
Azt hiszem, akkor a szüleimmel kell kezdenem a történetmesélést.
Apám Pápán volt gimnáziumi diák,
nagyon szép hangja volt, érettségi után
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felvették a Zeneművészeti Főiskola ének
tanszakára és az első év ingyenes volt, a
másodikért már fizetni kellett, viszont
nem talált szponzort, aki segített volna
neki a továbbtanulásban. Nagyon szegények voltak. Apai nagyapám az első
világháborúban meghalt, apám nem is
ismerte, nagyanyám egyedül nevelte fel.
Viszont a teológia, ami szintén Pápán
működött, az ingyenes volt. Így lett
lelkész édesapámból. Aztán egy felvidéki
faluban, Csallóközben, Dunamocson
meghalt a lelkész, így ott lett állása. Ez
egy közel 5000 főt számláló település
volt akkoriban, javarészt református vallású lakossággal.
Amikor édesanyám befejezte Pesten a
tanítóképzőt, a közalkalmazottak nem
választhatták meg, hogy hová szeretnének menni, hanem megmondták, hogy
hol van szükség tanítónőre, oda kellett
menni. Ő is Dunamocsra került, ahol
református iskola volt, hát így ismerkedtek meg a szüleim. 1943-ban házasodtak
össze, 1944-ben megszülettem, majd
még ott született a húgom is.
A második világháború után egyik
napról a másikra Csehszlovákiáé lett a
Felvidék. Már az elejétől fogva tudták,
hogy először az értelmiségieket kell kitelepíteni. Jött egy csendőrségi határozat,
hogy 24 órán belül át kell lépnünk a
határon. Ott volt anyai nagyapámnak
háza, de mindent ott kellett hagyni,
amit két kézben el tudtunk hozni, annyit
vihettünk. Mivel két kisgyermek volt a
családban, így főleg gyerekruhák, pelenkák voltak a csomagokban. Én akkor
már egy éves elmúltam, a húgommal
anyám 5 napos gyerekágyas volt. Kértük,
hogy emiatt hosszabbítsák meg a határidőt, de nem foglalkoztak velünk. A
csehszlovák csendőrök lekísértek minket
a Duna-partra, egy helyi halászembert
felfogadtak, bepakolták a holminkat
a csónakba, átvittek a túlpartra, Süttő
nevű településre, már magyar területre és
ott kiraktak bennünket. Apám bement a
süttői hivatalba, hogy mi történt velünk,
de őket nem érdekelte a sorsunk, nem
kaptak semmilyen értesítést, nem tudnak
segíteni. Tatán éltek rokonok, apám felfogadott egy fuvarost. Akkor már teljes
infláció volt, a pénznek nem volt értéke,
így arany nyaklánccal kifizetve, egy
szekéraljjal elvittek minket Tatára, ahol
segítőkészen fogadtak a rokonok, a hátsó
szobában laktunk egy pár hónapig. Nem
volt a környéken sem pedagógus, sem
lelkész állás, így apám elhelyezkedett
Almásfüzitőn a kőolaj finomítóban.
Aztán nemsokára apám kapta az értesítést, hogy Sukorón meghalt a lelkész, sőt
mivel a kántor tanító elmenekült nyugatra, így van egy tanítói állás is. Nem
volt kérdés, még 1946 végén eljöttünk
Sukoróra. Itt sem volt akkor még lakás,
leégett a parókia. Törzsök Gyusziék

fogadták be a családot a Pálinkafőző
melletti házukban.
Hogyan emlékszik vissza a gyermekkori Sukoró képére?
Azok az ősök, akik itt megtelepedtek
egy csodálatos környezetet találtak. Ez a
táj mindig is lenyűgözött. Itt töltöttem
gyerekkoromat, ide jártam általános
iskolába. Ritka társaság élt Sukorón.
A környezetétől elzárkózó társadalom
élt itt hajdanán, nem voltak a környező településekkel: Pákozddal, Nadappal, Velencével különösebben szoros
viszonyban. Inkább az északabbra fekvő
Lovasberénnyel ápoltak jó kapcsolatot,
melynek egyik hozománya, hogy elég
sok Sukoró-„Börény” házasság köttetett.
Zárt közösségként éltek. Nagyon szorgalmas emberek voltak a helyiek. Itt
nem volt egy kilógó, korhely ember.
Példaértékű önfegyelem élt a helyiekben.
Mindenki tudta a kötelezettségét. Mikor
még gyerek voltam, szombat délutánonként mindenki söpörte a háza előtti
közteret, tették ezt anélkül, hogy bárkit
is fel kellett volna szólítani erre.
Vagy amikor éjszaka leesett a hó, emlékszem, már gyerekként is mentem, a
régi Tanácsháza előtt gyülekeztünk
lapátokkal, és indultunk eltakarítani a
hófúvásokat. Ezek a dolgok akkoriban
természetesek voltak.
Igyekeztek mindenből pénzt csinálni a
helyiek, minden lehetőséget kihasználni,
hiszen egy családra 4-5 hold termőföld
jutott átlagosan. Télen várták, hogy
befagyjon a tó, hogy mehessenek nádat
vágni. Ha az emberek megélhetését
nézzük, nem választottak túl jó terepet.
Kevés a megművelni való terület és azok
nagy része is murvás, köves. Lent a tónál
a területek, földek pedig túlságosan
ingoványosak voltak.
Szőlőket ültettek, mert annak mélyre
lemegy a gyökere, bírja az itteni talajt.
Tiszta szőlőket azonban nem lehetett
látni, mindegyikben voltak gyümölcsfák
is és a telkek körbe voltak ültetve gazdasági hagymával, helyi nevén „zsidó hagymával”. Mivel meglehetősen melegek
ezek a hegyoldalak, és mindig itt ért be
a megyében elsőként a cseresznye, itt ért
be az első borsó és korán nagy mennyiségben termett a zsidó hagyma is, Székesfehérvárról jöttek begyűjteni azokat
a kereskedők. A sukorói parasztember
nem árult, inkább csak a kofáknak adta
el terményét.
Itt legalább két héttel korábban megérett
a cseresznye, mint a környék akármelyik
falujában. Sokat besegítettem a szedésben szomszédoknak, iskolatársaknak.
Aztán csomagokká összekötöttük és egy
forintért adták a Fehérvári piacon a cseresznye csomóját. Akkor még nem volt
melegház, fóliasátor, fólia sem létezett.

A helyiek zárkózottsága egyfajta bölcsességgel is felruházta őket, amit nagyon
sajnálok, hogy annak idején nem készítettem feljegyzéseket. Különösen az idősebb emberek elbeszéléseit, hiszen volt,
aki több száz év tapasztalatát mesélte el.
Sukorón soha nem volt vallási megosztottság. Viszont a lakosság konzervativizmusából fakadt, hogy református fiú
református lányt vett el, katolikus pedig
katolikussal házasodott.
Annak ellenére, hogy a közösség nehezen
fogadott be idegen embereket, nagyon
jól beilleszkedtem ebbe a társadalomba.
Apám nagyon jó társasági ember volt.
Kiváló kapcsolatokat ápolt a helyiekkel.
Annyira kedvelték őt, hogy vasárnap
délutánonként jöttek a falubeliek, hogy:
„Tiszteletes Úr, sétáljunk már ki a pincébe”. Ők megtiszteltetésnek vették, ha
kiment velük. Az egyik pincében leültek,
aztán sorra csatlakoztak a szomszédos
pincékből is a többiek és volt, hogy
4-5 pincét is bejártak egy délután alatt,
hiszen mindenkinél kellett kóstolni
egyet. Akkoriban még nem volt televízió, rádió is csak keveseknél és ott is csak
a Kossuth rádió szólt, így ilyen alkalmakkor beszélhették meg a világ dolgait. A
pincelátogatások pedig szinte mindig
nótázással fejeződtek be. Én, mint kíváncsi gyerek, az ilyen alkalmakon tanultam
meg a magyar nótákat. Manapság sajnos
már egyre kevesebb lehetőségem adódik
a nótázásra. Néha a volt általános iskolás
osztálytársakat hívom össze itt Sukorón,
főzök egy jó birkagulyást, és nótázunk
egy jót. Pesten a baráti körben viszont
sehol nem sikerül egy nótázást kicsikarnom a társaságból.
Nagyon jó pajtásaim voltak az osztálytársaim közül, jártuk a tavat és környékét, úgy ismerem az erdőt, hogy ha
bekötött szemmel kitennének valahol,
meg tudnám mondani, hogy hol vagyok.
Hullámzott a front ezen a vidéken, mivel
itt húzódott a Margit vonal (Bp-Velencei-tó-Balaton), a németek által kiépített
védelmi vonal, azzal a céllal, hogy itt
nyomják vissza az áttört orosz erőket.
Gyerekkoromban a környéken minden
magaslaton ágyúállások és lövészárkok
voltak.
Kiégett orosz és német tankok voltak
a határban, ami mozgatható volt, mi
gyerekek leszereltük. Tele volt a környék
lőszerrel. Sokszor – a szülők tudta nélkül
– összeszedtük a gránátokat, ősszel a
levágott, összekévélt kukoricaszárakra
raktuk azokat, begyújtottuk, elmenekültünk és élveztük ahogy sorra robbannak
fel.
Gyerekkoromban nagy barkácsoló
voltam, az iskolában működött egy
repülőmodellező klub. Építettük a
különböző modelleket és mentünk ki az
Ivókút-hegyre eregetni a repülőinket.
Földjeink nem voltak, de a református
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egyháznak volt két konyhakertje, ott van
a TSZ pince előtt, úgy is nevezik, hogy
„Papcsucska”, ma ott áll műveletlenül,
nagyanyám munkálkodott rajta, nem
volt zöldségbolt, itt önellátásra kellett
berendezkedni, megtanultam kertészkedni, kapát reszelni, kaszát kikalapálni,
megfenni. Akkoriban elképzelhetetlen
volt, hogy 5 négyzetméter is műveletlenül maradjon.
Könnyen beilleszkedtek, hogyan
fogadták Önöket a helyiek?
Meglepően gyorsan és könnyen ment a
beilleszkedés.
A helyiek örültek, hogy kapnak egy
lelkészt. A háború alatt sok lelkész meghalt, sok betöltetlen hely volt országszerte. Apám egy rendkívül alkalmazkodó,
rugalmas ember volt. Szükséghelyzetben
voltak a helyiek: a parókia újjáépítése, a
templom felújítása, a közös cél összehozta az embereket.
Hihetetlen összefogás volt jellemző a
falubeliekre a parókia újjáépítése kapcsán. A templom tornyán is volt egy
belövés, mivel megfigyelő pontnak használták a katonák. Nem omlott be, de
hiányzott egy nagy rész. Nem volt sem
pénz, sem építőanyag. Nem volt faanyag
sem, Vértesacsa erdejében jelöltek ki
egy részt, hogy a parókiához szükséges
faanyagot kivághatják a sukoróiak. A
távolság miatt, volt, hogy 2-3 napig kint
aludtak az erdőben az emberek, hogy
kitermelhessék és hozhassák a faanyagot.
Az itteniek is nagyon megszerették a
szüleimet, édesanyám is egy rendkívüli
tanítónő, egy szívvel-lélekkel elhivatott
pedagógus volt, emlékszem, mikor már
nyugdíjasként, szeptember 1-je környékén nem szívesen jöttem haza, mert
napokig sírt, hogy elkezdődött az iskola
és ő már nem taníthat.
A szüleim ragaszkodtak ahhoz, hogy
Sukorón legyenek eltemetve, és a mai
napig Halottak Napján, amikor kimegyünk a temetőbe, van néhány szál virág
a sírjukon, amit nem a család tett oda.
Mi az oka annak, hogy elköltöztek?
Apámék 1976-ban nyugdíjba mentek,
el kellett hagyni a házat, mert szolgálati
lakás volt, jött a következő lelkész. Akkor
két lehetőségük volt: A Borbás-hegy
oldalát és környékét akkor mérette ki
a Tanács és anyámnak, mint 30 éve itt
tanító pedagógusnak, felajánlották az
egyik telket olcsón megvásárlásra. Az élet
azonban közbeszólt, mert apám súlyosan
asztmás lett, és az orvos azt tanácsolta,
hogy egy helyváltoztatás időnként meg�gyógyítja az embert. Éppen ebben az
időben parcelláztak Velencefürdőn, így
végül ott vettek telket, majd megkezdték
az építkezést és amint leköltöztek, apám

akkor már évtizedek óta tartó asztmája
egyik napról a másikra megszűnt. Természetesen oda is lejártam, de valahogy
soha nem tudtam megbékélni Velencefürdővel és az ottani környezettel, hiányzott Sukoró.
Aztán apám egyszer szólt, hogy kivágott
néhány fát, össze kellene darabolni, de a
fűrészünknek már semmi éle nem volt,
aztán gondoltam, itt Sukorón az öregek
értenek az ilyenekhez. Akkor már volt
egy régi trabantom, beültünk és feljöttünk a Czifra Mihály bácsihoz, aki épp a
Géczi-hegyi pincéjében volt, ott ahol ma
a nagy sárga kastély található. Kiszálltam
az autóból és elámultam, hogy milyen
hihetetlenül gyönyörű ez a környék.
Mihály bácsi közben nekilátott és
megélezte a fűrészt. Kérdeztem is hogy:
„Mihály bácsi, nem tud itt egy eladó
telket?”Mert nekem Sukoró nagyon
hiányzik. Kiderült, hogy a pincéje előtt
fekvő erdős terület pont eladó. Mihály
bácsi sem emlékezett az eladó nevére, de
azt tudta, hogy Pákozdon melyik házban
laknak, így autóba ültünk és mentünk is
a szomszéd faluba. Még a tulaj sem tudta
megmondani, hogy mekkora a terület,
csak annyit állítottak biztosan, hogy jó
nagy. Amikor az ára iránt érdeklődtem,
még ők kérdezték meg, hogy nem sok-e,
ha tízezer forintot kérnek érte. Mindössze 500 forint volt nálam, azzal le is
foglalóztam. Aztán másnap bementem a
földhivatalba, kiderült, hogy 980 négyszögöl.
Egy elvadult terület volt, két évig irtottam a fákat. Akkor is hallottam sok
okos és hasznos tanácsot, hiszen Mihály
bácsi pincéje volt a szomszédban. Az
öreg minden nap kijárt oda, kérdeztem
is tőle, miért nem visz haza egyszerre
több bort, hogy ne kelljen kijönnie
ennyiszer. „Fiam, meg kell nézni, nem
csöpögnek-e a dongák!”- kaptam a
választ. Amikor már félig kipucoltam a
telket, lejött Mihály bácsi és kérdezte,
hogy mit akarok kezdeni azzal az üres
résszel. „Gondoltam feltöltöm a gödröket, fölszántatom, bevetem fűmaggal”mondtam. Mihály bácsi azonban azt
mondta, a fűmagot ide ne hozzam. Csak
egyengessem el a talajt, ne nyúljak hozzá,
négyszer évente kaszáljam le a füvet, ami
gyom, az úgyis kipusztul, ami meg fű,
az már megszokta itt ezt a klímát, ezt
a talajt. Megfogadtam az öreg tanácsát,
azóta a telkemen az eredeti fű nő. A
környéken nyáron az összes fű kiszárad,
nálam zöld a fű, pedig nem locsolom.
Komoly néprajzi kutatómunkákat is
folytatott a faluban még fiatalon, igaz?

A József Attila Gimnáziumba jártam
Székesfehérvárra, az iskola kapcsolatban
állt a Szent István Király Múzeummal.
Egyszer egy osztályfőnöki órára bejött

a múzeumtól egy férfi, hogy ő néprajz
kutatással foglalkozik, és ha van az osztályban vidéki diák, az kap egy hétvégére
egy orsós magnetofont, hogy az idősektől
rögzítsen minél régebbi énekeket. Akkor
még az orsós magnetofon ritkaságnak
számított, így nagyon örültem a lehetőségnek. Begyűjtöttem az idős embereket,
két napig a parókián vettem fel a nótákat.
Pesovár Ferencnek hívták ezt a bizonyos
személyt, aki később országos hírű néprajzkutató lett. Amikor visszahallgatta az
anyagot, elmondta, hogy három olyan
dalt is talált a felvételek között, ami csak
Sukoróra jellemző, és nagyon örült, mert
be fog kerülni a közgyűjteményekbe.
Ezért a három dalért kaptam a Múzeumtól egy kis műbőr táskát, az volt a jutalmam. A sukorói kultúrát terjesztendő,
ezt a három dalt meg is tanultam, azóta
is összejöveteleken igyekszem terjeszteni
a nótákat:
„Elment Julcsa elment, el a bálba
Befonta a haját pántlikába
Pántlikás a kontya a kötője
Mégis elhagyta a szeretője.”
----„Egy szál fehér szőlőtőke egy szál fekete
Áldott legyen az Úrjézus áldott szent neve
Szűz Mária segíts meg, ezt a kis bort
i-gyuk-meg.”
Érdekes, hogy a velem egykorúak sem
ismerték már ezeket a nótákat.
A későbbiekben is megkeresett a gimnáziumban Pesovár Ferenc és rábeszélt,
hogy induljak a középiskolai tanulmányi
versenyen, Keszthelyen a Helikon Napokon. Témát is javasolt: sukorói szőlő- és
bortermelés. Akkor én hónapokig
jártam a helyi pincéket, beszélgettem az
idős emberekkel, volt egy orosz Smena
fényképezőgépem, így felvételeket is
készíthettem. Nagyon sok érdekes és
tanulságos dolgot tudtam meg, ezeket
lejegyeztem és néprajz kategóriában a
Helikonon aranyérmet szereztem. Még
mindig büszkén őrzöm az érmet.
Az idő múlásával el is feledkeztem erről
a munkámról. Aztán néhány évvel
ezelőtt megjelent Lukács László-Ambrus
Lajos-L. Simon László szerzőhármas
Édes szőlő, tüzes bor című könyve,
ami a környék szőlő- és bortermeléséről
szól. Természetesen azonnal megvettem,
majd hátul az irodalmi hivatkozásoknál
megakadt a szemem egy tételen: Zámbó
István: Sukorói szőlő- és bortermelés.
Található néhány kimondottan sukorói kifejezés a könyvben, mint például
a „curholás” és van néhány sukorói
mondás is, ami a borászattal kapcsolatos.
A hivatkozásból kiderült, hogy a dokumentum helye a Szent István Király

Múzeum. Mivel a saját példányom már
rég nincs meg, így bementem a múzeumba, hogy elkérjem, így azóta van egy
másolatom a munkámról.
Tervezem, hogy a helyi Borbarát Egyesületnek is készíttetek másolatot, hiszen
az 56 évvel ezelőtti szőlő- és bortermelési
állapotokat mutatja be az anyag.
„Ha meghalok azt sem bánom, mi
gondja lesz arra másnak, csak te rózsám
cédrus helyett szőlőt ültess sírom felett,
hadd tudják meg a jámborok, itt nyugszik egy vitéz torok.”
(részlet egy megtalált piszkozati példányból)
Milyen tanulmányokat folytatott? Mi
lett a foglalkozása?
Érdekes, hogy az ösztönzés más volt,
hiszen édesapám lelkészként a lelkeket
ápolta, édesanyám tanítónőként generációkat tanított meg írni, olvasni, tették
ezt több, mint 30 évig. Jómagam viszont
mindig is a reál tárgyak iránt vonzódtam. Már gyerekkoromban is a matematika, fizika érdekeltek. A humán tárgyak
valahogy sohasem vonzottak, pedig a
szüleim abszolút humán beállítottságú
emberek voltak, különösen apám.
Vegyészmérnökként végeztem a Budapesti Műszaki Egyetemen, majd a gyógyszeriparban helyezkedtem el a Richter
Gyógyszergyár alkalmazottjaként, ahol
44 évig dolgoztam, részben gyógyszerkutatóként, részben termelőként. Imádtam
a szakmámat, végigjártam a ranglétrát,
életem első és egyben utolsó munkahelye
volt.
A Richternél volt egy túraszakosztály,
közel 400 fővel, itt vontak be a túrázásba. Gyorsan el is végeztem egy túravezetői tanfolyamot. 1966-ból származik az
első túravezetői igazolványom. Minden
évben egy napos sukorói túrát szervezek,
busszal jövünk, közel 40 éve hozom az
embereket, lehetőség szerint szeptember
végén, valamelyik hétvégén. Mindenki
tudja, mert belevertem a társaságba,
Sukoró a világ közepe. Ami a Balatonnak
Badacsony, az a Velencei-tónak Sukoró.
Igyekszem mindig más útvonalat
kialakítani, de mindig nálam a Sorompó-völgyben fejezzük be zsíros kenyérrel,
lilahagymával és borral.
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Sukorói nyaraló
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Kultúra - közélet

Portré

Egy túra befejezése
Visszatekintésként, pedig íme egy fotó,
egy 70-es évek beli túra végéről, akkor
még nem volt meg a nyaralónk, így a
Németh Józsi bácsi (Gonosz Németh)
borjúvölgyi pincéjénél fejeztük be utunkat, szalonnát sütöttünk. Imádott nótázni az öreg.

Szalonnasütés

„Gonosz” Németh
Akkor még 160 pince volt Sukorón.
Sokáig készítettem bort én is, vettem a
szőlőt itt Sukorón, általában a Törzsök
Pityu bácsitól, sokáig megvoltak a háznál
a prés, daráló is. Minden évben lett 140150 liter borom. A musttal való „puncsolás” bizonyos mértékben a szakmámhoz is tartozik, ezért is szerettem vele
foglalkozni. Mára már belefáradtam, sok
munkát igényel, inkább már csak veszem
a helyi borokat.
Milyen volt egy református lelkészi
családban felnőni? Mit gondol,
hogyan és milyen mértékben alakította ez a családi háttér az életútját?
Ha politikailag és a mai szemmel nézem,
akkor meghatározó volt, egyrészt, mivel
úgy kezdtem az életemet, hogy kitelepítettek, földönfutóvá tették a családomat,
ott maradt mindenünk a Felvidéken,
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csak annyink maradt, amit két kézben
el tudtunk hozni. Bíztam a kárpótlási
törvényben a rendszerváltás után. Nem
akartam én meggazdagodni, ha egy
színes üveggolyót kapok, nekem az már
kárpótlás lett volna, ha más nem erkölcsi.
Át is mentem Révkomáromba, hiszen
kint maradt minden dokumentumunk,
ott viszont közölték, hogy úgy adták ki
a csehszlovák kárpótlási törtvényt, hogy
az életbe lépés napján, aki csehszlovák
állampolgár, az kap kártérítést, aki nem
rendelkezik helyi állampolgársággal, az
menjen máshova, nem kap semmit.
Aztán megjelent a magyar kárpótlási
törvény, bementem jelentkezni, hogy itt
élünk, de kint maradt mindenünk: ház,
bútor, stb. Azt mondták, akkor menjek
vissza, mert a kintiekhez tartozik az
ügyünk.
Állami részről sok sérelem érte apámat,
az Állami Egyházügyi Hivatal sokat vegzálta. Osztályidegennek nyilvánítottak,
mikor befejeztem a nyolc általánost.
Nem vettek fel a József Attila Gimnáziumba a kitűnő tanulmányi átlagom ellenére sem. Volt egy sukorói fiú, a Kollár
Pál, aki gimnáziumi tanár volt a József
Attila Gimnáziumban. Apám jóban volt
az egész családdal, elvitte nekik a papírt,
hogy osztályidegenségem miatt nem
nyertem felvételt, és akkor a Pali elintézte, hogy felvegyenek.
Aztán leérettségiztem és jelentkeztem a
Műszaki Egyetemre. Akkoriban a felvételihez egy nagyon részletes önéletrajzot
kellett leadni, amiben szerepelnie kellett
annak is, hogy a szülők mivel foglalkoztak. Sikeresen megcsináltam mind az
írásbelit, mind a szóbelit. A KISZ és Párt
elbeszélgetésen, ahol az egyetem független KISZ titkára egy frissen végzett
vegyészmérnök hallgató volt, elkezdte
olvasni az életrajzomat, és megkérdezte:
hogy képzelem én, hogy egy ilyen szülői
múlttal engem felvesznek a Műszaki
Egyetemre és rám bízzák a munkásosztályt. Nyugtáztam magamban, hogy
engem nem fognak felvenni az egyetemre. Akkor kaptam egy tippet, hogy
ha elmegyek egy évre dolgozni, akkor
én már a munkásosztály tagjának számítok, így nem kell majd már leírnom,
hogy mivel foglalkoztak a szüleim. Így
elmentem, egy évet szenet lapátoltam,
következő évben pedig a jelentkezésemet követően fel is vettek. Mindezek az
események komolyan meghatározóak
voltak az életemben.
Mi a véleménye a helyi újításokról,
fejlesztésekről, illetve a hagyományőrzésről? Van olyan, amit Ön szerint
jobban/másképp kellene csinálni?
50 éves távlatban látom Sukorót, le
vagyok döbbenve a felújításokon, ha
csak az orvosi rendelőre, a Kultúrházra

Honlap fordítás
Tájékoztatjuk a tisztelt
sukoróiakat és az ide
látogató nyaralókat, hogy
Sukoró Község honlapja a www.sukoro.
hu weboldal már német és angol nyelven is elérhető.
Mivel egyre több külföldi turista
választja úti célként településünket, így
fontosnak tartottuk, hogy több nyelven
is tájékozódhassanak Sukoró nevezetességeiről és látnivalóiról.

Családi fotó 1974-ből (édesanyám, lányommal a kezében, mögötte húgom, mellette
édesapám és feleségem, valamint sógorom)
gondolunk. Hihetetlen a pozitív fejlődés, mivel községvezetői, állami szinten
évtizedekig semmi nem történt. Köszönettel, kapom a helyi újságot, amiből
olvasok a rengeteg egyesület és civil szervezet munkásságáról, szorgalmáról.
Épp a legutóbbi Kortárs Képzőművészeti Kiállításon mondtam a Polgármester
asszonynak, hogy úgy érzem, nem is
Sukorón vagyok. Sokkal magasabb szinten működő közösség és társadalom van.
Sokat gondolkodtam, hogy vajon jót
tett-e Sukorónak ez a rengeteg nyaraló
és betelepülő, és arra a következtetésre
jutottam, hogy igen. 1959-ben kezdték a
TSZ szervezést. Az akkor teljesen felborította a falunak minden hagyományát,
értékét. Megijedtek az emberek, hogy
elveszik mindenüket, így gyorsan elkezdték árusítani a telkeket, szőlőket, és ekkor
jöttek Székesfehérvárról, Budapestről
és mindenfelől a vásárlók, ami aztán
teljesen felborította a régi társadalmat,
a szokásokat. Bizonyos hagyományokat
tönkretett ezzel a szocializmus, de régi
iskolatársaim és ismerőseim közül is
ismerek többeket, akiknek munkalehetőséget adtak ezek a nyaralók. Van, aki
füvet nyír, szőlőt metsz, stb.
Egy jó községi vezetés nagyon fontos,
jól kell kihasználni a lehetőségeket,
amikből fejleszteni, felújítani lehet. Idős
ember vagyok, szeretek nosztalgiázni,
mondhatnám, hogy kár, hogy eltűnnek
bizonyos hagyományok, de be kell látni,
ez nem lehet másképp. Amit fontosnak
tartanék, hogy az egyesületek, civil
szervezetek vezetőségének, talán jobban
kellene támaszkodnia az őssukoróiakra.
Hogyan telnek nyugdíjas napjai?
Sok hobbim és bolondériám volt, amit
idő hiányában nem tudtam űzni, most
aztán ez megváltozott.
Szerettem a festészetet, nem űzni, hanem
magát a képeket. Még a rendszerváltás
előtt elkezdtem járni festmény árverésekre. Elkezdtem vásárolni és kialakult egy

festmény gyűjteményem. Azóta is járok
aukciókra, sőt, hogy az ismereteimet
bővítsem és alátámasszam, elvégeztem
egy festménybecsüs iskolát, mely komoly
elméleti hátteret adott. Most már anyagi
lehetőségeim igen csak korlátozottak, de
van, hogy egy otthon régóta lógó festményt becserélek egy másikra.
A másik a zene szeretete, évente négy
bérletünk van, sokat járunk a Zeneakadémiára és Művészetek Palotájába.
Csak a klasszikusokat szeretem, nem
csak a zenében, a festészetben is.
És persze ott van a túravezetés, külföldi
belföldi túrákat szervezek, és ez komoly
felkészülést igényel. Mind az utazás és
szállás leszervezése és minden egyéb szervezési munka nagy felelősséggel jár.
Gyermekének milyen a kapcsolata
Sukoróval? Milyen gyakran járnak
vissza?
Egy lányom született, aki megint csak
eltért a szülei szakmájától, közgazdász
lett. Amikor megszületett, már megvolt
a sukorói nyaraló, minden hétvégén
lehoztuk. Igyekeztem a természetet megszerettetni vele, de még a mai napig fél a
rovaroktól, gyíkoktól, pókoktól.
Aztán sorra kialakultak nála különböző
allergiák, először csak pollen, később
már szinte mindenféle. Így, ha le is
jönnek, már egy óra múlva nagyon szenved a tünetektől, úgyhogy ritkán járnak
le. Egy évben egyszer mindenképp
ellátogatnak ide a baráti társaságukkal,
olyankor én ki vagyok tiltva a telekről.
A feleségemmel közel 40 évig jártunk le
rendszeresen, tavaly viszont már ő sem
szeretett volna lejönni, így magamra
maradtam a sukorói hétvégéimen.
Én továbbra is ragaszkodom Sukoróhoz,
viszem jó hírét és hozom ide az embereket kirándulni.

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

Wir informieren unsere
lieben Besucher, dass die
Webseite von Sukoró www.
sukoro.hu bereits auch auf Deutsch
und Englisch erreichbar ist.
Da immer mehr ausländische Touristen Sukoró als Ziel wählen, finden
wir wichtig, dass Sie sich auf mehreren
Sprachen über unsere Atraktionen
und Sehenswürdigkeiten informireen
können.
We inform our Visitors,
that the homepage of
Sukoró www.sukoro.hu is
now already available in German and
English languages.
Due to the fact that more and more
foreign tourists choose our town as
destination for their holidays, we found
it important, to share the sights and
attractions on more languages.

IDÉN IS VÁR
MINDENKIT A
SUKORÓI FALUNAP
Sukoró Község Önkormányzata 2017.
augusztus 19-én, szombaton rendezi
meg a település egyik legnagyobb
közösségi eseményét, a minden évben
annyira várt FALUNAP-ot, ahol a
tavalyi sikereket folytatva, idén is
színes programsorozat várja a résztvevőket reggeltől-estig.
A hagyományokhoz híven, idén is
lesz halászléfőző verseny, horgászverseny, focibajnokság, gyerekeknek és
felnőtteknek egyaránt mozgalmas és
izgalmas programok.
Meglepetés SZTÁRFELLÉPŐ és
különleges táncbemutató, mászófal,
ugrálóvár és trambulin, de a részleteket még nem áruljuk el, hamarosan
kihelyezésre kerülnek a plakátok,
addig is lehet találgatni, segítségül egy
kis ízelítő az újdonságokból…

Új Facebook oldal
Új Facebook oldal várja a sukoróiakat
és a település iránt érdeklődőket!
Korábban technikai okok miatt megszűnt Sukoró Község Önkormányzatának facebook oldala, így csak a
település honlapján, illetve a kiküldött
hírlevelekből tájékozódhattak az aktuális hírekről és eseményekről.
Májustól viszont új facebook oldalon,
új névvel várjuk az érdeklődőket!

Új táblák kerültek kihelyezésre
Sokaknak feltűnhetett, hogy a Néprajzi Ház kerítésére kihelyezésre került egy
három nyelvű információs tábla, melyen egy rövid ismertető olvasható az épületről
és annak belső berendezéséről magyar, német és angol nyelven. Mivel sok turista
nyitvatartási időn kívül érkezik a műemlék védelem alatt álló Néprajzi Házhoz,
ezért fontosnak gondolta Sukoró Község Önkormányzata, hogy ők is tájékozódhassanak valamilyen módon, ezáltal kedvet kapva ahhoz, hogy máskor is visszatérjenek a Szilvás sor 7. szám alá.

A turista szezon kezdetével egyre több kiránduló érkezik településünkre és az azt
övező erdős területekre. A közkedvelt pihenő és szalonnasütő pontokon ennek
következtében egyre gyakrabban telnek meg a kihelyezett állandó szemétgyüjtő
edények, melyek ürítése sajnos nem megoldható olyan gyakorisággal, mint az szükséges lenne. Ennek eredményeként a szél szétfújja a szemetes tartalmát, a vadon élő
állatok pedig elhordják a hulladékot az erdőben.
Májusban az Angelika-forrásnál lévő szemetesekhez
kihelyezésre került egy figyelemfelhívó tábla, melyen
Sukoró Község Önkormányzata arra hívja kéri a kirándulókat, hogy a természetjárás során termelt hulladékot
vigyék haza magukkal, ezzel is segítve környezetünk
tisztán tartását.
A listának pedig még koránt sincs vége, hiszen már
készülnek az újabb táblák melyek további fontos és
hasznos információval látják majd el a Sukoróra látogató turistákat, de ezekről következő lapszámunkban
olvashatnak majd bővebben. Addig is járjon mindenki
nyitott és kíváncsi szemekkel...

KERÁMIÁZ-LAK
Fekete Krisztina

Kerámiából elkészítek étkészletet, házszámokat, ajtódíszeket, virágokat,
kerti szépségeket. De megismerkedhetsz a kerámiázás szépségeivel,
kipróbálhatod a korongozást, agyagozást is.

A legfrissebb hírekért keressék, kedveljék, kövessék a

Hívj: 06-20-401-9039

Sukorói Kulturális Intézmények
nevű oldalt!

A programok természetesen
ingyenesek!
VÁRUNK MINDENKIT
SOK SZERETETTEL!
Legfrissebb hírekről tájékozódhat a www.sukoro.hu Sukoró Község Önkormányzat honlapján
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Kultúra - közélet

Kultúra - közélet
Kissné Németh Klára
festmény kiállítása
a Sukorói Kultúrházban
Immáron 10 éves festői munkásságát
osztotta meg a szülőfalujával, ismerőseivel, barátaival, rokonaival Kissné
Németh Klára sukorói festő. Március
10. és április 7. között volt megtekinthető a kiállítás.

2017
Programterv

Üde színt vitt Klári a kultúrház falai
közé csendéleteivel, sukorói, családi
emlékeivel.
Kedves témái sokunkhoz közel állnak.
Olyan élethű, mégis a festő egyéniségét tükröző csendéleteket jelenít meg,
melyekről szívesen megízlelnénk egy
kis csemegét valamely gyümölcsöstálból vagy éreznénk illatát a virágoknak.
Elidőzünk a változatos színkavalkádban. Aki ismeri Klárit, tudja milyen
fontossággal bír számára Sukoró. Jóleső
érzés látni, felismerni az utcákat, épületeket. A Szilvássorról kiragadott részlet
láttán kedvem szerint ellátogattam a
gyönyörű műemlék házak közé kedvenc utcámba, a „nyugalom szigetére”.
De akár tovább is mehettem volna a
borospincék felé vagy a régen gulyák
itatására szolgáló, gémeskúttal ellátott
Kis-tó partjához... Családi fényképek
alapján is láthatunk vásznon és préselt
fa lapon megörökített emlékeket, például a nagyapát nádaratás közben vagy
a táncoslábú fiút néptáncos előadáson
barátai társaságában.
Az álmok valóra válnak! Ezt mi sem
bizonyítja jobban, mint az, hogy Kiss
Dani billentyűs hangszerén játszott
édesanyja önálló kiállításának megnyitóján. Egy szép Kormorán számot
hallhattunk tőle.

Július 1. 19 óra

Pintér Dávid hegedűművész
és Váray Rita zongoraművész estje

Július 15. 19 óra

Gárdonyi Dániel orgonaművész
hangversenye,
a müncheni ősbemutatót követően
magyarországi bemutatóval

Július 29. 19 óra

Kórus Spontánusz (Sopron),
művészeti vezető: Kocsis-Holper
Zoltán

Augusztus 19. 19 óra

Balog Zsolt zongoraművész
és Vámosi-Nagy Zsuzsa fuvolaművész
CD-bemutató hangversenye

Mozgó Mozi
Nem mindennapi program került megrendezésre a sukorói Kultúrházban!

Könyvtári 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
Telefonszám
(nyitvatartási időben):
+36-30-181-3635
E-mail: sukorokonyvtar@gmail.com
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Néprajzi Ház
nyitvatartás:
március 15 - október 31-ig
hétfő és kedd kivételével
naponta: 10-18 óráig
Belépő:
Teljes árú belépődíj: 700 Ft
Csoportos jegy
(10 fő felett): 600 Ft/fő
Kedvezményes belépődíj
(diák, nyugdíjas): 350 Ft

Pünkösd vasárnap Sukorón járt a
Mozgó Mozi csapata, meglepve ezzel
településünk lakosságát. Nagy volt
az érdeklődés, hiszen ez volt az első
alkalom, hogy a Kultúrház moziként is
működhetett.
Délelőtt 10:00 órától kezdődtek a
vetítések, a nagyteremben. Már korán
érkeztek az első, lelkes mozilátogatók.
10:00-14:00 óra között elsősorban a
fiatal közönséget várták az ülőhelyekre,
majd délután 16:30-as kezdéssel megtekinthette a nagyérdemű az idei év egyik
legnagyobb magyar filmprodukcióját, a
Kincsemet.
Este pedig egy történelmi kalandfilm
majd egy pörgős akciómozi következett
a sorban, mind a legfrissebb sikerek
közül válogatva.

Bízunk benne, hogy idén ősszel még
ellátogat Sukoróra a Mozgó Mozi
autója, elhozva a helyi közönségnek a
legújabb mozi premiereket!
Aki ott volt adja tovább, aki nem jött,
el ne szalassza a következő alkalmat!!!

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

Kulturális Egyesület alkotó tábora és
festészeti szakköre, ahol saját szavaival
élve: „Az évek múlásával gyarapodik
bennem az elméleti és gyakorlati
„tudás”. Mióta festek, másként, sokkal
szebbnek látom a természetet, kiragadva belőle egy-egy témát, ami a festővászonra kívánkozik.” Horváth Péter,
az alkotótábor vezetője a helyi kiállítás
megnyitóján méltatta az egyesület tagjainak lelkesedését, a fejlődésre törekvését, tényleges gyarapodásukat. A faluban évről évre megrendezésre kerülő

Kortárs Képzőművészeti Kiállításon is
rendszeres kiállítók az egyesület művészei. Polgármester asszony, Mészárosné
Hegyi Gyöngyi az idei, most már a 11.
alkalommal nyíló tárlatra is invitálást
tett közzé a vedégek, művészek előtt.
Köszönjük az élményt, Klári! Várjuk,
szeretettel látjuk a jövőbeni műveidet
is!
Hartalné Törzsök Tímea

A művész életében meghatározó szerepet játszik a lovasberényi Szín-Kör

Ingyenes internethozzáférés
Sukoró közterületén

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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Közérdekű információk:

Közérdekű telefonszámok:

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

Falugazdász
Nagy János
06-70-436-24-61

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
Fogászati rendelés:
Gőbölösné Dr. Sztafa Dorota
Pákozd, Hősök tere
Telefon: 06-22-459-198
Gyógyszertár
2481 Velence, Balatoni u. 65.
Hétfőtől - péntekig:
8.00-20.00 óráig
Szombaton: 8.00-14.00
HUMÁN CSALÁDSEGÍTŐ ÉS
GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT
2481 Velence, Zárt utca 2.
Tel: 06-22-470-288
Fax: 06-22-589-157
E-mail: human01@freemail.hu
Gyermekorvosi rendelés:
Dr. Oszvald Éva Sukoró, Fő u. 50.

Tanácsadás:

kedd: 8.00-8.30
Rendelési idő:
kedd: 8:30-9:30
csütörtök: 14:30-15:00.

Védőnő:

Bédné Molnár Hajnalka
Telefon: 06-22-475-323
Mobil: 06-30-181-3637
Szakorvosi Rendelőintézet
2481 Velence, Balatoni u. 65.
Rendelési idő:
Hétfőtől - péntekig
7.00-19.00 óráig
Telefon: 06-22-589-515

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
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
E-ON Áramszolgáltató
Közvilágítás hibabejelentő
(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: 8:00-12:00
csütörtök: 14:00-18:00
Posta
06-22-589-004
Méhraj befogása:
Horváth Zsolt
06-30-454-77-75
ALBA VOLÁN
elsősorban helyközi
közlekedési információk
hétfőtől-vasárnapig:
4.00-23.00
06-22-514-714

Eseménynaptár 2017.
Július:
1. szombat
1. szombat
8. szombat
15. szombat
15. szombat
22. szombat
29. szombat
29. szombat

09:00 – Mozdulj Sukoró – Focipálya
19:00 – Sukorói Zenés Esték
– Pintér Dávid hegedűművész és Váray Rita zongoraművész estje
09:00 – Mozdulj Sukoró – Gyapjaszsák
09:00 – Mozdulj Sukoró – Focipálya
19:00 – Sukorói Zenés Esték
– Gárdonyi Dániel orgonaművész hangversenye
09:00 – Mozdulj Sukoró – Gyapjaszsák
09:00 – Mozdulj Sukoró – Focipálya
19:00 – Sukorói Zenés Esték – Kórus Spontánusz (Sopron),
művészeti vezető: Kocsis-Holper Zoltán

Augusztus:
5. szombat 09:00 – Mozdulj Sukoró – Gyapjaszsák
12. szombat 09:00 – Mozdulj Sukoró – Focipálya
19. szombat 19:00 – Sukorói Zenés Esték
– Balog Zsolt zongoraművész és Vámosi-Nagy Zsuzsa fuvolaművész
19. szombat Falunap – XI. Hagyományos Sukorói Halászléfőző Verseny
20. vasárnap Alkotmány ünnepe – ünnepség a Kultúrház előtt
– az új kenyér megáldása
Szeptember:
8. péntek
Kortárs Képzőművészeti Kiállítás – Kultúrház
– Kulturális Örökség Napja
– Haditanács emlékére szervezett ünnepség
– Őszi kirándulás – Sportbarát Egyesület
23. szombat 18:00 – Szüreti Felvonulás és Mulatság Sukorón
Október:
1. vasárnap
23. hétfő

Idősek napi rendezvény
– Lego kiállítás
– Gyalogos túra – Sportbarát Egyesület
Nemzeti Ünnep – Kultúrház

Kedves Lakosság!
Sukoró Község Önkormányzata szeretné megköszönni az eddigi könyvfelajánlásokat, melyeket a könyvtár felé
tettek. Mivel ellátónktól, a székesfehérvári Vörösmarty Mihály Könyvtártól is
folyamatosan kapjuk az új kiadványokat, így helyhiányra hivatkozva tájékoztatjuk a kedves olvasóközönséget,
valamint a lakosságot, hogy településünk könyvtára határozatlan ideig nem
fogad semmiféle felajánlást (könyv,
kazetta, cd, újság, kiadvány, füzet, gyűjtemény, stb.).
Megértésüket köszönjük!

2017. 03. 25.
Horváth Levente

2017. 04. 06.
Szente Lilla

2017. 04. 18.
Pechtol Vincent

2017. 05. 14.
Molnár-Kiss Krisztián

2017. 05. 26.

Szeretettel várom régi
és új vendégeimet
műköröm építésre, manikűrre,
kézmasszázsra, egyéb kéz ápolásra!

Sukoró, Fő utca 66.

Telefon:

06-30-374-2247

BABAHÍREK
Szücs Flóra Emma

Lara Nails

Égetési napok
2017. őszi időszakban
(Önkormányzati rendelet alapján)
Szeptember (utolsó szombat):
szeptember 30.
Október (2. és 4. szombat):
október 14. és 28.

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

2416-0903

