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Tisztelettel és szeretettel 
köszöntöm kedves 
Olvasóimat!

Az Önök támogatásával 2010-ben, 
majd 2014-ben lettem Sukoró pol-
gármestere. Azóta repül az idő, ami 
azt jelzi, hogy sok dolog történik és jó 
irányba haladunk.

Azzal a gondolattal a szívemben indul-
tam el a választásokon, amelyet egy-
szer Albert Einsteintől olvastam. „Az 
emberi lények csak úgy élhetnek értékes 
és harmonikus életet, ha képesek - az 
emberi természet korlátain belül - meg-
szabadulni attól, hogy folyton az anyagi 
természetű vágyaik kielégítésére töre-
kedjenek. Az igazi cél a társadalom szel-
lemi értékeinek gyarapítása.” Sukoró 
csodálatos természeti kincsekkel és 
kulturális hagyományokkal rendelke-
ző hely, amelyet meg kell mutatnunk 
minél több embernek és felelősséggel 
kell megőriznünk a jövő generációi 
számára. Egyetlen célkitűzésem volt és 
vezérel mai is, hogy a Velencei-hegység 
gyöngyszemét méltó helyre emeljük és 
vonzó célponttá tegyük az ide látogatók 
és a letelepülők számára, visszaadva a 
település fényét, megőrizve autentikus 
jellegét, mindeközben felzárkóztatva 
infrastrukturálisan. 

Természetesen egy ilyen kis település, 
mint Sukoró, nagyon szűkös költség-
vetési kerettel; adóbevételi forrásokkal 
rendelkezik. Sorra vettük ezért saját 
erőforrásainkat. Célszerű átgondo-
lásokkal megteremtettük a pályázati 
önrészhez szükséges anyagi lehetősége-
inket. Keményen dolgoztunk a pályá-

zatok előkészítése, kidolgozása során. 
De megérte. Nagyon hálásak vagyunk 
ezért a döntéshozóknak, akik támo-
gatandónak ítélték a nemes és fontos 
alapvető emberi szükségleteket ellátó 
intézményeink megújulását. Az ősz 
folyamán átadjuk a korszerűen modern 
új fogorvosi rendelőnket is. Köszönjük 
a támogatást Tessely Zoltán képvi-
selőnknek és Dr. Molnár Krisztiánnak, 
a Fejér Megyei Közgyűlés falunkból 
származó elnökének!

Az elmúlt kilenc év fejlesztéseiről, beru-
házásairól, folyamatosan, több média 
felületen tájékoztattam már a Kedves 
Olvasókat. Az újonnan létrehozott 
saját Facebook oldalamról (www.face-
book.com/meszarosnehegyigyongyi) is 
kaphatnak információt, az „Ilyen volt-
Ilyen lett” posztokon keresztül.

Fontos számomra, hogy a családok a 
szabadidő hasznos eltöltését bizton-
ságot és teljes kikapcsolódást nyújtó 
környezetben élhessék meg.

A számos megvalósult beruházásból 
ezért szeretném kiemelni, az Európai 
Uniós forrásból megépült több, mint 
3,3 km hosszú kerékpárút fontosságát, 
amely nem csak kikapcsolódási lehető-
séget jelent a kerekezők számára, azóta 
rengeteg kerékpáros csodálkozott rá a 
hely páratlan szépségére, Sukoró leg-
főbb látványosságaira, a nagy ívű fejlő-
désére, az itt élő emberek kedvességére.
A Zöld Pont Helyi Termelői Piac ma az 
egyik kedvenc helye a sukorói családok-
nak, akik a helyi és környékbeli terme-
lőktől szívesen vásárolnak. A népszerű 
piac kínálati spektrumát a jövőben 
szeretném szélesíteni.

Az új és mára kibővített rendezvényte-
rünk kitűnőre vizsgázott az idei Falu-
napunkon. Még tervezés alatt van a 
parkolók és a bejárati rész kialakítása, 
valamint egy Wifi-fa és ívóvíz vételi 
lehetőség kiépítése. A fásítás és a ligeti 
hangulat megteremtése itt is valóra 
válik.

A sport az egészség egyik alappillére. 
Ezért nagy öröm számomra, és joggal 
gondolom, hogy minden sukorói 
számára is, hogy megépült, és a közel-
jövőben átadásra kerül egy multifunk-
cionális sport- és egészségpark belső 
síkmezős és külső terepfutásra is alkal-
mas napelemes közvilágítással, térfigye-
lő kamerákkal ellátott komplexuma, 
amely ingyenesen lesz használható. 

Igyekszünk minél több rendezvény-
nek otthont adni, előtérbe helyezve a 
turizmusra épülő programok szerve-
zését. Büszkék vagyunk, hogy telepü-
lésünkön az idei nyáron két kulturális 
eseményünk is már a 13. mérföldkö-
vénél jár, így a Református templom 
történelmi falain belül a Sukorói Zenei 
Nyár hangversenysorozata, valamit a 
Kultúrházban megrendezésre kerülő 
Sukorói Kortárs Képzőművészeti 
Kiállítás hagyományos rendezvénye 
kínál gazdag szellemi feltöltődést. Az 
idei évben szeptember 13-tól várjuk 
Önöket a tárlat megtekintésére, amely-
nek megnyitóján, egy emlékkiállítás 
keretében megtartottuk az évenkénti 
esemény új névadó ünnepségét is.  
Ezenkívül számos színes rendezvény, 
színházi előadás, sportprogram várja a 
sukoróiakat és a hozzánk érkező látoga-
tókat. A programkínálat megtalálható 
Sukoró honlapján, és a Sukorói Hírfor-
rás újságunk eseménynaptárában, vala-

mint a Sukorói Kulturális Intézmények 
Facebook oldalon.

Polgármesternek lenni nem munka, 
hanem hivatás. A közjóért végzett 
szolgálat, amelyben nincsen munkaidő. 
De épp ez teszi széppé. Együtt lélegzik, 
lüktet az ember a környezetével. „A 
hivatás az élet hátgerince”, mondta 
Friedrich Nietzsche. Én ezt valóban így 
is érzem!

Mi vagyunk Sukoró
– Sukoró Mi vagyunk

A következő 5 éves ciklusra szóló kam-
pányszlogenem is azt hirdeti, hogy 
újraválasztásom esetén is egy leszek a 
közösséggel, és együtt építjük tovább 
Sukorót napról-napra.

Mészárosné Hegyi Gyöngyi Éva
polgármester
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Önkormányzati hírekVálasztás
A KÉPVISELŐ - 
TESTÜLET HÍREIBŐL

Sukoró Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 2019. április 10-én 
tartott testületi ülésén az alábbi ügyeket 
tárgyalta:

Sukoró Község Önkormányzat Képvise-
lő-testülete megállapította a 2019. évre 
vonatkozó munkatervét és elfogadta 
a 2019. évre vonatkozó közbeszerzési 
tervet:
Közbeszerzési eljárás tárgya: 
1. Sport Park építése Kbt. 115. § (1) 
bekezdés alapján
2. Turistaház építése Kbt. 115. § (1) 
bekezdés alapján
A Képviselő-testület a Velencei-tó Turiz-
musáért Egyesületi tagságának megszün-
tetését kérte 2019. május 01. napjával.

A Képviselő-testület Tóth Magdolna 
sukorói lakost a Székesfehérvári Törvény-
széki, a Székesfehérvári Közigazgatási és 
Munkaügyi Bírósági ülnöknek jelölte.

A Sukoró Római Katolikus Plébánia 
részére a plébánia működésére és fej-
lesztésére 100.000 Ft, a Sukorói Hagyo-
mányőrző Egyesület részére 100.000,- 
Ft., a Sukoró Sportbarátok Közhasznú 
Sportegyesület részére 150.000,- Ft., 
a Sukorói Ifjúsági Hagyományterem-
tő Közhasznú Táncegyesület részére 
150.000,- Ft. támogatást biztosított. A 
Medicopter Alapítvány kérelmét megtár-
gyalta és nem támogatta.

A Képviselő-testület a Sukoró Zöld Pont 
Termelői Piac Működési és Házirendjét 
megismerte és az abban foglaltakkal 
egyetértett, melyek a honlapon olvasha-
tóak.

A jegyző által készített átfogó értékelést 
a 2018. évi gyámügyi, gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 
megtárgyalta és elfogadta.

A Testület a Sukoró Invest Kft. 2018. évi 
egyszerűsített éves beszámolója taggyűlés 
általi elfogadását javasolta és a Kft. kiegé-
szítő mellékletének elfogadására nézve is 
támogató javaslattal élt. 
Az útfelújítási munkák kivitelezéséhez 6 
millió Ft + ÁFA többletköltséget biztosí-
tott a 2019. évi költségvetés terhére.
A Képviselő-testülete a Sukoró 794 
hrsz-ú, 2346 m2 területű, kivett oktatási 
intézmény és udvar megnevezésű ingat-
lant (Geodéta ház) szeretné ingyenes 
önkormányzati tulajdonba kapni, mely-
nek ügyintézése folyamatban van. 
Képviselő-testülete a Sukorói Helyi 
Esélyegyenlőségi Programot megvitatta 
és elfogadta. A sportpark terveit megis-

merte, elfogadja és a kivitelezési munká-
ihoz nettó 5 millió Ft többlettámogatást 
biztosít a 2019. évi költségvetés terhére.

Sukoró Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 2019. május 29-én 
tartott testületi ülésein -nyílt és zárt- az 
alábbi ügyeket tárgyalta:

Sukoró Község Önkormányzat Képvi-
selő-testülete a belső ellenőrzésről szóló 
2018. éves összefoglaló jelentést tudomá-
sul vette és elfogadta.

A Képviselő-testület úgy döntött, hogy 
a Sukorói Óvoda intézményvezetői stá-
tuszát a nemzeti köznevelésről 2011. évi 
CXC. törvény 67. § (7)  bekezdésében 
biztosított jogkörében eljárva nem kíván-
ja nyilvánosan pályáztatni. A jelenlegi 
intézményvezetőt Viza Tiborné asszonyt 
bízza meg a Sukorói Óvoda intézmény-
vezetői feladatok ellátásával 2019. július 
1. napjától határozott időtartamra, újabb 
5 évre. Az intézményvezető illetménye 
nem változik, az illetményelemek mérté-
ke megegyezik a jelenlegi besorolásával.

Képviselő-testület a Sukorói Óvoda cso-
portszám bővítését tervezi a 2019/2020-
as nevelési évtől plusz egy csoport létre-
hozásával, ennek megfelelően az óvoda 
Alapító Okiratát módosítja, a felvehető 
gyermeklétszám maximum: 75 főről 104 
főre.

A Képviselő-testület a VTT Nonprofit 
Kft. 2018. évi egyszerűsített éves beszá-
molóját és kiegészítő mellékletét meg-
ismerte és az abban foglaltakkal egyet-
értett. Az útjavításokra szerződéseket 
kötött az ERŐSS ÚT Kft-vel. 

Sportpark kialakítására 65 millió Ft 
támogatást kaptunk a tavalyi év végén. A 
közbeszerzési eljárás megtörtént a legjobb 
ajánlatot a NOBLE Kft. adta. A megbí-
zási szerződést megkötöttük. Egy sport-
park, egészségcentrum és rendezvénytér 
fog megvalósulni ebből a támogatásból. 
Lesz egy kézi-, kosárlabdapálya, egy 
homokos strandröplabdapálya, egy pro-
fesszionális automata öntözővel ellátott 
füves focipálya és a műfüves focipálya 
továbbá petanque pálya. A rendezvény-
tér területe térkővel burkolásra került. A 
térkőben minta figyelhető meg, amely 
a Velencei-tavat és a sást, buzogányokat 
jelképezi. Készül két futókör, egy kisebb 
gumi borítással és egy nagyobb Panoráma 
futókör, ami megkerüli az Ördög hegyet, 
közel 1 km-es hosszúságú. A futókörök 
is és a pályák is szolár lámpatestekkel 
vannak kivilágítva és a kamerarendszer is 
hamarosan kiépítésre kerül. A futópálya 
köré facsemetéket tervezünk ültetni, 
amit majd a testület eldönt, hogy hány 
évre visszamenőleg 1-1 újszülött gyer-

meknek a születése alkalmából ültetjük.

A Képviselő-testület a Települési Önkor-
mányzatok Országos Szövetségének tag-
ságát megtárgyalta és 2020. január 1-től 
a tagságának a megszüntetését kérte. A 
Székesfehérvári Hivatásos Tűzoltó-pa-
rancsnokság 2018. évi tűzvédelmi tevé-
kenységéről szóló beszámolóját megis-
merte, az abban foglaltakkal egyetértett.

Képviselő-testület az Önkormányzati fel-
adatellátást szolgáló fejlesztések támoga-
tására kiírt pályázaton részt kíván venni 
(Borostyán utca 1298, 2482, 1344, 
2278/1 és 2247 hrsz.). A támogatás célja 
a belterületi utak felújítása. A támogatás 
mértéke 85%, az igényelhető vissza nem 
térítendő támogatás összege: maximum 
15 000 000 Ft. A pályázattal a Borostyán 
utca teljes felújítását tervezzük. 

A Sukorói Református Misszió Egyház-
közösség részére 200.000,- Ft. forint 
támogatást biztosít a 2019. évi nyári 
zenés esték rendezvénysorozathoz.

A Sukoró 2011/6 helyrajzi számon nyil-
vántartott 1204m2 nagyságú területű 
kert művelési ágú ingatlant megvásárolta 
1.000.000,- Ft-ért a tulajdonostól. 
Sukoró Község Önkormányzat Képvi-
selő-testülete a csendrendelet megal-
kotásának szükségességét megtárgyalta, 
és egyetértett abban, hogy nem tartja 
szükségesnek, de nyomatékosan felhívja 
az ingatlantulajdonosok figyelmét, hogy 
a zajjal járó építési és kert karbantartási 
tevékenységeket lehetőség szerint hétköz-
napokon vagy szombatonként délelőtt 
végezzék. A szomszédok nyugalmának 
zavarásától tartózkodjanak vasárnapon-
ként, így zajos tevékenységet ekkor ne 
végezzenek!!!

A Képviselő-testület Sukoró Díszpolgára 
címet adományozza Németh László 8096 
Sukoró, Pálinkaház utca 4. szám alatti 
lakosnak és Nagy Jánosné 8096 Sukoró, 
Toldi utca 12. szám alatti lakosnak Suko-
róért végzett munkásságának elismeré-
séül, a településért végzett tevékenysége 
elismeréséül, a település kulturális életé-
ben való aktív közreműködéséért, a pél-
damutató tevékenységük alapozza meg a 
díszpolgári cím odaítélését.

A Testület Sukoróért Kitüntetés címet 
adományozza Dr. Sirák András és Dr. 
Szigeti Margit 2481 Velence, Tópart u. 
38. szám alatti lakosoknak Sukoróért 
végzett munkásságának elismeréséül, a 
településért végzett tevékenysége elis-
meréséül, az egészségügyben végzett 
példamutató és áldozatos tevékenységük 
alapozza meg a kitüntetés odaítélését.

A Díszpolgári címek átadásáról és a 

Sukoróért Díj átadásáról a 2019. szep-
tember 27-i (pénteki) rendezvényen a 
Református templomban ünnepélyes 
keretek között gondoskodunk. 

Sukoró Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 2019. június 25-én 
tartott testületi ülésén az alábbi ügyeket 
tárgyalta:

Képviselő-testülete a 2019. évi lakossági 
víz- és csatornaszolgáltatás támogatására 
pályázatot nyújtott be a Magyar Állam-
kincstár felé.

A Sorompóvölgyben található Turistaház 
kezelését, fenntartását korábban már 
visszaadta a Földmérő és földrendező 
(geodéta) főiskola a Magyar Államnak. 
Az épületnek nem voltak jó gazdái, 
mivel nagyon leromlott állapotban van, 
bontani szükséges az újjáépítés előtt. 
Felkeresett minket Berki Ervin suko-
rói ingatlantulajdonos, hogy közösen 
vegyük fel a kapcsolatot Révész Máriusz 
a kerékpározás és az aktív kikapcsolódás 
fejlesztéséért és népszerűsítéséért felelős 
kormánybiztossal, hogy támogatást igé-
nyeljünk az épület felújítására. Ő magá-
nemberként nem tudta volna elérni azt, 
amit közösen az Önkormányzatunkkal 
sikerült. A felújításhoz a támogatáson 
kívül a vagyonkezelői jogot szerettünk 
volna kérni az MNV Zrt-től, de úgy 
alakultak a jogszabályok idő közben, 
hogy a tulajdonjogot fogjuk megkapni 
az épületre. Egy 63 férőhelyes turistahá-
zat tudunk megvalósítani a támogatási 
összegből, melyhez 30 millió forintos 
önrészt kellett vállalnunk. Ez az összeg 
a költségvetésben elkülönítésre került a 
Képviselő-testület korábbi döntésének 
megfelelően. Nagyon jelentős összegről 
van szó, mivel 270 millió forintos állami 
támogatást kaptunk. A tervek elkészültek 
és az építési engedélyt is megkaptuk. Két 
ütemben valósítjuk meg az újjáépítést, 
első lépésben a bontást kell elvégezni, ami 
elég nagy feladat és költség is. A Sukoró 
Invest Kft- amely túlnyomó részt Önkor-
mányzati tulajdonban van- a bontási és 
egyéb kiegészítő munkákat el tudná 
végezni, akár alvállalkozó bevonásával is. 
Úgy gondoltuk, hogy az önerőt javarészt 
a bontási munkákra fordítanánk, viszont 
az ÁFÁ-t nem tudjuk visszaigényelni 
Önkormányzatként, ezért ezzel a mun-
kával a Kft-nket bíznánk meg az ÁFA 
optimalizálása érdekében. Sukoró Község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a Sukoró, Sorompóvölgy 1. szám (794 
hrsz.) alatti Turistaház bontási munkáival 
a Sukoró Invest Kft-t tervezi megbízni. A 
munkálatokra a forrás -a már elkülöní-
tetten kezelt 30 millió Ft.- rendelkezésre 
áll a 2019. évi költségvetésben. Hamaro-
san kezdődik az épület bontása, majd az 
újjáépítése.

Tisztelt Sukoróiak!
 
Így az önkormányzati választási ciklus 
vége felé közeledve sokan készítenek 
leltárt, összegzést az elmúlt 5 év sikerei-
ről, eredményeiről.
Jómagam is összeállítottam ezt a szám-
vetést, és úgy gondolom a végeredmény 
örömre és büszkeségre adhat okot 
minden Sukoróinak, köztük személy 
szerint nekem is.
Településünk az elmúlt 5 évben soha 
nem látott szintű fejlődésen ment 
keresztül. A 2014-től 2019-ig tartó 
önkormányzati ciklus alatt – a köz-
ponti költségvetési működési forráson 
túl - milliárdos összértékű támogatás 
érkezett Sukoróra, mely számtalan 
infrastrukturális beruházás, felújítás, 
közösségerősítő és életminőségjavító 
program megvalósítását tette lehetővé.
Minden siker alapja azonban maga a 
közösség, amely az álmokból terveket 
készít, a terveket pedig megvalósítja. Ez 
a jó közösség ismérve, azé a közösségé, 
mely Sukorón is él, dolgozik és amely 
közösség tagjai közé magamat is büsz-
kén sorolom.
A tervek, elképzelések kidolgozásában 
és kivitelezésében Mészárosné Hegyi 
Gyöngyi Éva polgármester asszony 
érdemei megkérdőjelezhetetlenek, de 
az is kiemelendő, hogy az önkormány-
zat és a civil szervezetek projektjeinek 
eredményes megvalósítását helyi veze-

tőink és - természetesen - nem másod-
sorban lakosságunk mellett mindvégig 
széleskörű, megyei és országos szintű 
politikai támogatás segítette.
Polgármester asszonnyal együtt büsz-
kék vagyunk arra, hogy ez a rohamos 
fejlődés lépést tart azzal a dinamikus 
megújulással, amely a Velencei- tó és 
térsége elmúlt 5 évben megvalósult 
fejlesztéseire általánosan is jellemző, 
sőt, meg merném kockáztatni, hogy 
szeretett kis falunk immáron a tókör-
nyék ikonikusan példás módon fejlődő 
településévé is vált.
Kaptam már irigykedő megjegyzéseket, 
kritikákat azzal kapcsolatban, hogy 
Sukoró fejlesztése, az itt született tervek 
megvalósítása előbbre való számomra, 
mint akár a megye más településé. 
Megyei elnökként 5 évvel ezelőtt esküt 
tettem arra, hogy megbízatásomat, fel-
adataimat úgy végzem, hogy munkám 
a megye valamennyi települése javát 
szolgálja, és én remélem, úgy érzem, 
hogy e feladatot az eskümhöz híven 
sikerült végrehajtanom.
Azt pedig természetesnek tartom, hogy 
Sukoróiként a szülőfalumért dolgozom 
és segítem a településünk fejlődését. Ha 
nem ezt tenném, úgy gondolom, mél-
tatlan tagja lennék ennek az összetartó 
közösségnek.
A jövőben újabb fejlesztési lehetőségek 
nyílnak Sukoró előtt, tovább javítva az 
itt élők életminőségét. Többek között 
tornaszobával és sószobával is rendelke-
ző új bölcsőde-óvoda építéséről, a fog-
orvosi rendelő eszközparkjának bővíté-
séről, a Művelődési Ház fejlesztéséről, a 
jelenleg még parlagon heverő „Geodéta 
Ház” önkormányzati tulajdonba véte-
léről és felújításáról, valamint a Velen-
cei-tó sukorói partszakaszának felújí-
tásáról és érdemi funkciókkal történő 
megtöltéséről már előzetes támogatói 
döntések születtek. Ezen fejlesztések 
elvégzése már a következő időszak 
feladatai közé tartozik. Remélem, a 
JóIsten ezen terveink megvalósítását is 
segíteni fogja!
 
Az önkormányzati választásokon tisz-
telettel kérem a sukoróiak bizalmát és 
támogatását annak érdekében, hogy 
polgármester asszonyunkkal a megkez-
dett munkát tovább tudjuk folytatni.
Október 13-án nem csak polgármes-
ter és települési képviselőket, hanem 
megyei közgyűlést is választunk. Kérem 
ezért, hogy aki személy szerint az én 
vállalásomat, munkámat is támogatni 
kívánja, az tiszteljen meg bizalmával és 
szavazatával segítse a megye települé-
sei, köztük Sukoró jövőbeni fejlesztési 
elképzeléseinek általunk történő sikeres 
megvalósítását.

Sukorón induló képviselőielöltek 
a szavazólapra kisorsolt 

sorrendben:

DEÁK HAJNALKA
TUBA-KOVÁCS ISTVÁN

KRAUSZ GYÖRGYNÉ
VARGA EDIT

GAZDAGH MELINDA
HORVÁTH ÁDÁM
NAGY ROLAND
HALÁSZ PÉTER

SZILI CSABA GERGELY
DR. PUSKÁS FERENC ATTILA

KISS GÁBOR

Egyúttal köszönetemet fejezem ki a falu 
lakosságának a tőlük kapott bizalomért, 
szorgos és tevékeny munkájukért, a 
civil és egyházi szervezetek dolgozóinak 
és önkénteseinek településünk közös-
ségi életének fejlesztéséért, színesebbé 
tételéért, polgármester asszonynak és a 
képviselőtestületnek eredményes mun-
kájukért, Tessely Zoltán Miniszterelnö-
ki biztos úrnak és Kormányunknak a 
sok támogatásért.
 

Dr. Molnár Krisztián
sukorói lakos, megyei elnök
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Sukoró Község Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a Sukorói Manó Mini 
Bölcsőde vezetői feladatainak ellátására 
Mészölyné Unger Ildikó Asszonyt bízta 
meg 2019. május 1. napjától 2020. 
augusztus 31. napjáig.

A Képviselő-testület a Sportpark minősé-
gi kivitelezésének költségeire (eszközbe-
szerzés és lámpatestek) 5 millió Ft +ÁFA 
összeget különít el a 2019. évi költség-
vetésében.

A Képviselő-testület a Sukoró Sportba-
rátok Közhasznú Sportegyesület részére 
150.000,- Ft, támogatást biztosított az 
egyesület a sporteszközök bővítéséhez, 
újításához, rendezvényeik színvonalas 
lebonyolításához.

Sukoró Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 2019. július 24-én 
tartott testületi ülésén az alábbi ügyeket 
tárgyalta:

Sukoró Község Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete az ZP-1-2019 - a zártker-
ti besorolású földrészletek mezőgazdasági 
hasznosítását segítő, infrastrukturális 
hátterét biztosító fejlesztések támogatá-
sára kiírt pályázaton részt kíván venni.

A Képviselő-testület a Fejér Megyei 
Kormányhivatal Szociális és Gyámügyi 
Osztály 2018. évi jelentését a gyermek-
korú, illetve fiatalkorú bűnelkövetés 
helyzetéről és a bűnmegelőzési tevékeny-
ségről megismerte, az abban foglaltakkal 
egyetértett.

A Képviselő-testület a kárpátaljai diákok 
zánkai táboroztatásához 50.000,- Ft-ot 
ajánl fel Bicske Város Önkormányzatá-
nak.
A Testület eldöntötte, hogy részt kíván 
venni a települési önkormányzatok 
szociális célú tüzelőanyag vásárlásához 
kapcsolódó kiegészítő támogatása című 
pályázaton. A pályázatot be kívánja nyúj-
tani és kedvező elbírálás esetén biztosítja 
a szükséges saját forrást összesen 83.820,- 
Ft-ot. A támogatásban részesülőktől az 
Önkormányzat ellenszolgáltatást nem 
kér.

A Képviselő-testület a Vadvirág utca 
felújítását pályázati forrásból kívánja 
megvalósítani.

A Fogorvosi rendelő eszközbeszerzésére 
10 millió Ft. +ÁFA összeget biztosít a 
2019. évi költségvetés terhére.

A Képviselő-testülete az TOP-1.4.1-16 
- A foglalkoztatás és az életminőség javí-
tása családbarát, munkába állást segítő 
intézmények, közszolgáltatások fejleszté-

sével kiírt pályázaton részt kíván venni, 
az alábbi támogatható tevékenységek 
megvalósítására:
A) Intézmény/szolgáltatás infrastruktu-
rális fejlesztése, ezen belül támogatható: 
a) új férőhelyek kialakítása; 
c) bővítés, átalakítás, felújítás (beleértve 
az épületgépészeti, épületvillamossági és 
épületszerkezeti fejlesztéseket); 
h) udvar, játszóudvar felújítása (pl.: 
kerékpártároló/babakocsi tároló létesí-
tése; kerítés építése, javítása; zöldterü-
let-fejlesztése, növelése; ivókút építése); 
i) szocializációt, mozgásfejlesztést, fej-
lesztést segítő helyiségek, szabadidős 
programoknak lehetőséget biztosító 
terek fejlesztése, kialakítása; 
j) tornaszoba, orvosi szoba, elkülönítő 
helyiség létesítése, felújítása. 

B) Eszközbeszerzés, beleértve: 
a) a bútorok és egyéb berendezési tárgyak 
(pl.: udvari játékok; utcabútorok; játék-
tároló), eszközök (pl.: fejlesztő eszközök) 
beszerzését közvetlenül a szolgáltatáshoz 
kapcsolódóan; 
Az önkormányzat képviselő-testülete 
felhatalmazza a polgármestert, hogy 
döntésének megfelelően a pályázatot 
nyújtsa be. A beérkezett árajánlatok alap-
ján a projektmenedzsment szolgáltatást, 
a legjobb árajánlatot adó, Albensis Fejér 
Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. 
látja el.

A Képviselő-testület a Sukoró 021/13 
hrsz-ú (70 m2 területű) és 021/15 hrsz-ú 
(621 m2) és 029/2 hrsz-ú (719 m2), 
kivett beruházási terület megnevezésű 
ingatlanokat (tóparti utakat) szeretné 
ingyenes önkormányzati tulajdonba 
kapni a Magyar Államtól.
Sukoró Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Sukorói Borbará-
tok Egyesületének részére 200.000,- Ft., 
támogatást biztosít a vállalt feladatok 
lebonyolításához.

Sukoró Község Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete 2019. augusztus 29-én 
tartott testületi ülésén az alábbi ügyeket 
tárgyalta:

Sukoró Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Helyi Választási 
Bizottság tagjává az alábbi személyeket 
választotta:
1. Szauer Boglárka elnök, 2. Székely 
Enikő Réka elnökhelyettes, 3. Adorján 
Ágnes tag, 4. Lingliné Hadlaczki Lilla 
tag, 5. Döméné Bali Julianna tag;
és a Helyi Választási Bizottság póttagjává 
az alábbi személyeket választotta:
6. Horváth József, 7. Vargáné Mráz 
Mónika, 8. Sirák Tamásné, 9. Szajkó 
Józsefné, 10. Dostál Károly Mihály
A tagok és póttagok a Polgármester 
asszony előtt letették az esküt és a válasz-

tással kapcsolatos munkákat a bizottsági 
üléseken megkezdte a Helyi Választási 
Bizottság.

A Magyar Falu Program keretében az 
önkormányzati tulajdonú utak (Pálinka-
ház utca 647 hrsz., Gyepes utca 1178/2 
hrsz., Borjúvölgy 920/2 hrsz., Sorompó-
völgy 807/1 hrsz.) felújításának támoga-
tására pályázatot nyújt be maximum: 30 
millió Ft értékben. A támogatás mértéke: 
100 %.
Az üléseken az alábbi rendeleteket alkot-
ta:
Sukoró Község Önkormányzat Képvise-
lő-testületének 3/2019. (IV.10.) önkor-
mányzati rendelete a közterületek nem-
zeti ünnepeken történő fellobogózásáról

Sukoró Község Önkormányzat Kép-
viselő-testületének 4/2019. (IV.10.) 
önkormányzati rendelete a köztisztviselői 
illetményalap megállapításáról

Sukoró Község Önkormányzat Kép-

viselő-testületének 5/2019. (V.30.) 
önkormányzati rendelete Sukoró Község 
Önkormányzat képviselő-testületének 
költségvetésről és annak végrehajtási sza-
bályairól szóló 1/2018. (II.05.) önkor-
mányzati rendelet módosításáról

Sukoró Község Önkormányzat Képvise-
lő-testületének 6/2019. (V.30.) önkor-
mányzati rendelete az önkormányzat és 
költségvetési szerveinek 2018. évi költ-
ségvetésének végrehajtásáról
Sukoró Község Önkormányzat Kép-
viselő-testületének 7/2019. (VII.24.) 
rendelete a szociális célú tűzifa támogatás 
igénylésének helyi szabályairól

Tájékoztatom a kedves olvasókat, hogy 
a rendeletek a www.sukoro.hu honlapon 
megtalálhatóak.

Sukoró, 2019. szeptember 4.
dr. Berzsenyi Orsolya

jegyző

Önkormányzati hírek

Sukoró Virágos Portái

A „Sukoró Virágos Portái” felhívásun-
kat újságunk idei első számában tettük 
közzé. Sorban érkeztek a jelentkezők. A 
nyerteseket három kategóriában díjaztuk 
az augusztus 24-i Falunapon:

SUKORÓ LEGVIRÁGOSABB 
PORTÁJA 2019.

Szilágyi-Kajcsa Edit és Poczok Péter
Galagonya utca 37.

SUKORÓ LEGZÖLDEBB 
PORTÁJA 2019.

Matkovics Ferencné Kaiser Ilona
Borostyán utca 7.

SUKORÓ LEGRENDEZETTEBB 
PORTÁJA 2019.

Dr. Kenesei Éva-Puskás Ádám
Köpüs utca 5.

A nyerteseket egy-egy 5000 Ft értékű 
virágutalvánnyal jutalmaztuk. Gratulá-
lunk a gyönyörű kertek tulajdonosainak, 
ezúton is köszönjük odaadó munkájukat, 
mellyel még szebbé teszik Sukoró utcáit.

Sukoró Község Önkormányzata

 
 
 
 
 
Támogatjuk a fiatalokat! 
 
 
Sukoró Község Önkormányzata az EFOP-1.5.2-16-2017-00017 számú "Humán 
szolgáltatások komplexfejlesztése a Velencei-tó térségében" című pályázati projekt 
keretében a tavalyi évhez hasonlóan idén is 30 fő tanulmányi jogviszonnyal rendelkező 
sukorói fiatalnak fejenként 50.000 Ft ösztöndíjat adhat át a 2019/2020-as tanév első 
félévére. 
 
A benyújtott pályázatok elbírálását követően 2019. augusztus 22-én beszélgett 
Mészárosné Hegyi Gyöngyi Éva polgármester asszony a leendő ösztöndíjasokkal, 
ahol a szerződések aláírására is sor került. 
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Önkormányzati hírek

ZÖLD KERT
Sukoró, Fő utcával szemben

Működési rendje 
2019. április 09-től

A Zöld Kertbe a Sukoró község 
közigazgatási területén ingatlannal 
rendelkező természetes személy ingat-
lanhasználó szállíthatják be a zöld 
nyesedéket, lombot, gallyakat, ágakat 
(a továbbiakban: zöld alapanyag) térí-
tésmentesen az alábbiak szerint:

Személyi igazolvány és a lakcímet 
igazoló hatósági igazolvány bemutatá-
sával, a magánszemély igazolja, hogy a 
Sukoró község közigazgatási területén 
lakik.

Lehetőség van a zöld alapanyag dará-
lásra alkalmas részeinek aprítására és az 
apríték ingyenesen elvihető.

Nyitvatartás: 
április 09-től november 30-ig

Átvevő jelenlétében felügyelettel 
történő elhelyezés:

Kedd: 9:00-től 12:00-ig
Szerda: 13:00-tól 17:00-ig
Szombat: 9:00-tól 12:00-ig

A Zöld Kert a kijelölt időpontokon túl 
zárva tart!

Illegálisan nem használható!
Kamerával megfigyelt és őrzött terület!

Tűzifa támogatás 

Lakossági tájékoztató a szociális célú 
tűzifa támogatás igénylésének helyi 
szabályairól

Sukoró Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete térítésmentesen 
tűzifát biztosít azon szociálisan rászo-
ruló személyeknek, akik Sukoró község 
közigazgatási területén bejelentett 
lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel 
rendelkeznek, életvitelszerűen itt élnek 
és a rendeletben meghatározott egyéb 
feltételeknek megfelelnek. 
A támogatás feltételei:
- Családban élők egy főre jutó jövede-
lem nem haladja meg az öregségi nyug-
díj mindenkori legkisebb összegének 
320 %-át (91.200,- Ft-ot),
- Egyedül élő esetén jövedelme nem 
haladja meg az öregségi nyugdíj min-
denkori legkisebb összegének 375 %-át 
(106.875,- Ft-ot).
- A szociális célú tűzifa támogatás 
ugyanazon lakott ingatlanra kizárólag 
egyetlen jogosult részére állapítható 
meg.
- Nem jogosult támogatásra az a sze-
mély, aki olyan ingatlan vonatkozá-
sában kér támogatást, mely tűzifával 
nem fűthető, továbbá amely üresen áll, 
életvitelszerűen nem lakott.

A kérelemhez MELLÉKELNI 
kell:

1. A kérelmező és a vele együtt élő 
családtagok nettó jövedelméről szóló 
igazolást
a) a havi rendszerességgel járó- nem 
vállalkozásból, illetve őstermelői tevé-

kenységből (továbbiakban együtt: vál-
lalkozás) származó – jövedelem esetén 
a kérelem benyújtását megelőző hónap 
jövedelmét,
b) a nem havi rendszerességgel szer-
zett, illetve vállalkozásból származó 
jövedelem esetén a kérelem benyújtá-
sának hónapját közvetlenül megelőző 
tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem 
egyhavi átlagáról szóló igazolást, azzal, 
hogy azon hónapoknál, amelyek adó-
bevallással már lezárt időszakra esnek. 
A jövedelmet a bevallott éves jövede-
lemnek e hónapokkal arányos összegé-
ben kell beszámítani.
2. Társas és egyéni vállalkozás esetén a 
NAV által adott jövedelemigazoláshoz 
mellékelni kell a vállalkozó nyilatkoza-
tát egy év nettó jövedelméről.
3. Munkanélküli esetén a Munkaügyi 
Központ igazolását arról, hogy regiszt-
rált munkanélküli, és elhelyezkedése 
érdekében mióta működik együtt
4. Családi pótlék, GYES, GYED, 
ellátás esetén a munkáltató vagy MÁK 
igazolása
5. Nyugdíjas esetén a januárban a 
NYUFIG által megküldött igazolást a 
nyugdíj összegéről
6. Határozat másolatát az önkormány-
zattól vagy más hatósági szerv által 
folyósított ellátásról, annak összegéről.

A kérelmeket a Sukorói Közös Önkor-
mányzati Hivatalnál (8096 Sukoró, 
Óvoda utca 2/A.) lehet benyújtani a 
rendelet hatályba lépését követő naptól 
(2019. július 25.)
2019. október 31. napjáig ügyfélfoga-
dási időben.

Lingliné Hadlaczki Lilla
igazgatási ügyintéző

Támogatjuk a fiatalokat!

Sukoró Község Önkormányzata az 
EFOP-1.5.2-16-2017-00017 számú 
„Humán szolgáltatások komplexfej-
lesztése a Velencei-tó térségében” című 
pályázati projekt keretében a tavalyi 
évhez hasonlóan idén is 30 fő tanulmá-
nyi jogviszonnyal rendelkező sukorói 
fiatalnak fejenként 50.000 Ft ösztöndí-

jat adhat át a 2019/2020-as tanév első 
félévére.
A benyújtott pályázatok elbírálását 
követően 2019. augusztus 22-én 
beszélgett Mészárosné Hegyi Gyöngyi 
Éva polgármester asszony a leendő 
ösztöndíjasokkal, ahol a szerződések 
aláírására is sor került



Legfrissebb hírekről tájékozódhat a  www.sukoro.hu  Sukoró Község Önkormányzat honlapjánLegfrissebb hírekről tájékozódhat a  www.sukoro.hu  Sukoró Község Önkormányzat honlapján6 7

Gyerekszemmel a világ
Sukorói Manó Mini 
Bölcsőde 

Szeptember 2.-án újra megnyitja kapuit 
a Sukorói Manó Mini Bölcsőde nyári 
zárva tartása után.
Júliusban elköszöntünk négy kisgyer-
mekünktől, akik szeptembertől meg-
kezdik az óvodát.
A szeptemberi hónapban hét gyermek-
nek biztosítunk bölcsődei ellátást, ezzel 

kihasználva férőhelyeinket.
Hárman folytatják, a többiek a szülös 
beszoktatással kezdik meg bölcsődei 
életük.
Újabb munkatárssal bővül csapatunk, 
akit nagy örömmel fogadunk, Szigeti 
Márta bölcsődei dajka személyében.
Nagy szeretettel várjuk a hozzánk 
érkező kisgyermekeket.

Mészölyné Unger Ildikó
bölcsődevezető

Tisztelt Olvasók!

Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy 
Sukoró Község Önkormányzatának 
Képviselő-testületének
44/2019.(V.29.) határozata alapján 
2019 szeptemberétől a Sukorói Óvoda 
négy csoportossá bővül.
A felvehető gyermekek maximális lét-
száma az új Alapító Okiratunk alapján 
75-ről 104 főre növekedett. Az áprilisi 
óvodai beíratás alapján 95gyermeket 
regisztráltunk intézményünkben.
A megnövekedett igények tették indo-
kolttá, a fenntartói döntést.
Jelenleg 75 kisgyermekkel kezdjük 
a 2019-2020-as nevelési évet, amely 
május végéig folyamatosan gyarapszik.
A két kisebb, Süni-kiscsoport és 
Mókus-mini csoport a „régi” intéz-
ményrészben, míg a Katica-középső 
csoport a hátsó, iskola felöli épületben, 
a Maci-nagycsoport pedig az iskola 

egyik termében lesz elhelyezve.
A férőhelyek számának növekedésével 
felvehetővé váltak a 2,5 éves korú, 
szobatiszta apróságok is. Ez a bővülés 
szükségessé tette az óvoda dolgozóinak 
megnövekedett létszámát is. Szeptem-
bertől 9 óvodapedagógus, 1 pedagógiai 
asszisztens, 4 dajka, 1 élelmezésvezető 
és 2 konyhai dolgozó látja el a gyerme-
keket.
Köszönjük a fenntartó Önkormány-
zatnak, hogy lehetővé tette a Sukorói 
Óvodába járó óvodásoknak és az itt 
dolgozóknak, hogy minden igényt 
kielégítő, korszerű, esztétikus környe-
zetben tölthetik mindennapjaikat. Az 
épület falára felírt jelmondat úgy érzem 
igaz a mi óvodánkra, hisz valóban, 

„ide járni jó”

Tisztelettel: Viza Tiborné
Óvodavezető

Civil szervezetek

SUKORÓI 
BORBARÁTOK 
EGYESÜLETE

www.sukoroiborbaratok.hu
sukoroiborbaratok@gmail.com

Egyesületünknek minden évben leg-
főbb eseménye a borverseny melyet 
már 10. alkalommal rendezünk meg, 
itt Sukorón. A borversenyen kisterme-
lők, kézműves borászok vehetnek részt, 
a maguk által készített boraikkal. Tíz 
évvel ezelőtt Gaál Kálmán, Herczeg 
Imre és Sukoró Önkormányzata kez-
deményezte, hogy legyen Sukorón 
borverseny, ahol csak a kistermelők 
szerepelhetnek. A borverseny célja első-
sorban, a borok minőségének javítása 
és a nagy múltú Sukorói szőlőtermelés 
fennmaradása. Jövőben is ennek szel-
lemében munkálkodunk és szervezzük 
meg a borversenyünket.

Az eltelt tíz év látványos eredményeket 
hozott. A gazdák egyre jobb borokat 
készítenek, és boraikat palackba töltik 
és díszes szép egyéni címkével látják el. 
Ez évben is neves szakemberek bíráltak, 
Dr. Janky Ferenc Úr, a Kertészeti Egye-
tem szőlő- és borászati tanszékének 

tanára vezetésével. A bírálók bizottság 
tagjai: Velence-tó Körzeti Hegyközség 
Elnöke Dobos Ferenc és Hegybíró-
ja Nagy Gábor, Lics Balázs pákozdi 
borász, Takács Edina ERBSLÖH Gei-
senheim AG laborvezetője, valamint 
Szalai László martonvásári borász.

A versenyre április 6-án került sor, 70 
darab 2018 évjáratú bor került megmé-
rettetésre. Az elmúlt év aszályos időjá-
rása nem kedvezett a szőlőtermésnek, 
ennek ellenére kiváló borokat készítet-
tek a gazdák, egyesületünk tagjai. Ered-
mények a következők: 2 nagy arany, 13 
arany, 33 Ezüst és 10 bronz minősítésű 
bor.

„Sukoró legjobb bora” címet Paksi 
Gábor Rizlingszilváni bora nyerte el, a 
zsűri Nagy Arany minősítésével. .
„Sukoró legjobb Othello bora” címet 
Nagy György nyerte el, Nagy Arany 
minősítéssel. Ezt a különdíjat ismét Gál 
Kálmán ajánlotta fel. 

További eredmények:
I. díjazottak: Németh László Olaszriz-
ling bora Arany minősítéssel.
Devecsai Lajos Zengő bora Arany 
minősítéssel 
Döme János Cabernet Sauvignon bora 
Arany minősítéssel.
 
II. díjazottak: Devecsai Péter Othello 
bora Arany minősítéssel.
Dr. Sárváry András Olaszrizling bora 
Arany minősítéssel.
ifj. Németh László Othello bora Ezüst 
minősítéssel
Bella pince Chardonnay bora Ezüst 
minősítéssel
Dr. Kiszely Pál Othello bora Ezüst 
minősítéssel 

III. díjazottak: Bocs Ferenc Cabernet 
Sauvignon bora Ezüst minősítéssel
Németh István Zweigelt-Othello bora 
Ezüst minősítéssel
Pajor István Gyöngyöző Olaszrizling 
bora Ezüst minősítéssel
Szomor János Rajnai Rizling-Ezerjó 
bora Ezüst minősítéssel
Hegyi András Othello bora Ezüst 
minősítéssel

A borverseny eredményhirdetésére és a 
díjak átadására május 11-én került sor 
az III. Sukorói Bornapok alkalmával. 
2016 évi közgyűlésünkön határoztuk 
el, hogy hagyományteremtő módon 
minden évben megrendezzük a Sukorói 
Bornapokat. Azt is elhatároztuk, hogy 
vándordíjat alapítunk, melyet a legjobb 
bort készítője kapja, hogy, díszítse pin-
céje falát egy évig. Harmadik alkalom-
mal Paksi Gábor lett a szép Bacchus fej 
boldog tulajdonosa.

A rendezvényre a borház udvarán 
került sor, ahol felállítottuk sátrainkat. 
Az ünnepi hangulatot teremtettek, 

a fellépő művészek tárogatójukkal, 
mellyel elvarázsoltak bennünket. Az 
üstben nagyon finom étel készült, amit 
Buránszki Zoltán készített részünkre. 
Egyesületi kirándulásunkat május 
hónapban Kőszegre és a közeli Cák 
szőlő-hegyre szerveztük meg. Kőszegen 
idegenvezető segítségével ismertük meg 
a város történetét és a csodálatosan 
ápolt óvárost. Cákon szőlő-hegyen 
láthattuk a szépen karbantartott zsupp-
fedeles présházakat, melyből mára már 
csak kilenc van az országban.

Egyesületünknek megtisztelő feladata, 
a Sukoró zenei nyár rendezvény utolsó 
alkalmával, a zenei hallgatóságot bor-
kóstolóra hívjuk meg. Az eseményre 
augusztus 10-én került sor. Köszönet a 
borászaiknak, akik a boraikat hozták és 
a lelkes segítőknek.

A falunapon 60 l-es üstben készítettük, 
Szücs János irányításával halászlét, 
negyedik helyezést értünk el. Sokan 
voltunk a finom halászlé hamar elfo-
gyott. Köszönet mindazoknak, akik a 
szervezésben, előkészületben és a mun-
kában szorgoskodtak.
 

Döme János
Elnök
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Nyári kalandok 
gyermekeknek, 
felnőtteknek
 
Megállt az idő ezen a vidéken, hiheti az 
utazó. A rohanó élet forgatagából bele-
feledkezni az ébredő falu látványába, a 
piciny falut körülvevő természet tiszta 
illatába megnyugtató. Meseszép a lát-
vány és mesét rejt a név is, melyet a falu 
visel. Nagyszülők mesélik unokáiknak 
a vár és a falu történetét, hogy a fiatalok 
se felejtsék el. A szomszéd földesúr fele-

ségére vágyott a dombon épülő vár ura, 
aki azt hitte, hogy a szép asszonyt fogva 
tarthatja az épülő vár kövei között. 
Az elrabolt hölgy dajkájának azonban 
nagyobb volt a hatalma, kiről az hírlett, 
hogy az ördöggel cimborál és boszor-
kánysággal elvarázsolt hollók voltak 
a társai. Ezek a hollók az erődítményt 
kőről kőre lebontva kiszabadították az 
asszonyt. A köveket nem hordták szét, 
hanem egy közeli sziklán új várat raktak 
belőlük. A máig megmaradt kövek 
tudják csak az igazságot. Nem tudjuk 
mennyi a valóság és mit költött hozzá 
évszázadokon keresztül a nép, de a tör-
ténet szép és a legenda a névben – Hol-
lókő – a mai napig él. Erre a gyönyörű 
Nógrád megyei településre látogattunk 
el tavasszal. 

A kirándulás meghirdetését nagy érdek-
lődés övezte, így telt házas autóbusszal 
indultunk el egy verőfényes májusi reg-
gelen. Hollókőre érve első állomásként 
a falu fölé emelkedő várat „vettük be”, 
amely egy meredek hegyoldalon áll. 
Sok gazdát cserélt a vár a 13. század 
óta. Ki hatalmat kapott, az a falut is 
birtokolta. Egy királyi rendelet alap-
ján a gyenge várakat bontásra ítélték, 
sajnos ez Hollókő várát sem kímélte. 
A lebontott köveket a környék lakói 
lassan széthordták és saját házaik építé-
séhez használták fel. A régészek a meg-
maradt kőtömbök alapján egy szinte 
új várat építettek a hajdani örökében. 
A várból csodálatos panoráma nyílik a 
Cserhát dombjaira és a környék hegyei-

re. Az erődítmény termeiben kiállítások 
láthatók, a melyek a középkort idézik. 
A domb oldalán egy gyalogösvényen 
lesétálva a falucskába jutunk, ahol 55 
vakítóan fehérre meszelt ház található. 
A házakban ma is „ jó palócok „ élnek, 
ahogy a magyar író Mikszáth Kálmán 
nevezte őket. A házak apró ablakaiban, 
kertjeiben mindenhol piros muskátli 
virágzik. A falu központjára érve láttuk 
meg a kis fatornyos, zsindellyel fedett 
templomot, melyet 1889-ben építettek 
közadakozásból. Az épület kivételesen 
jó állapota és az egyszerűségéből fakadó 
szépsége miatt valóságos kis ékkő. 
A házakban és az udvarokon hagyo-
mányőrző mesterek műhelyei, boltjai 
találhatók. Finom sajtokat, réteseket 
kóstoltunk, de megismerkedhettünk 
a szövés mesterségével és a bőrdísz-
művesek és különböző kézművesek 
munkáival. A falu bejárása után egy 
igazi palóc ebédben volt részünk, az 
ételek többsége erre a vidékre volt jel-
lemző. A falu mellett nemrég egy új 
Tanösvényt adtak át. Ott jártunkkor 
éppen egy országos versenyt rendeztek, 
melynek témája a természetvédelem 
volt. 6-8 fős gyermekcsapatok jöttek az 
ország különböző vidékeiről és kemény 
versenyt vívtak egymással. A feladatok 
megoldásában mi is segítettünk egy 
kicsit. 
Hollókő lakossága ápolja, segíti a palóc 
hagyományok megőrzését. Hollókő 
olyan élő közösség, ami egy hagyomá-
nyos falu helyben történő önkéntes 
megőrzésének kivételes és különleges 

példája. Hollókő Magyarország egyet-
len olyan faluja, amely 1987 óta szere-
pel az UNESCO Világörökségi listáján 
A május végén megrendezett gyermek-
nap főszereplői a településen élő gyer-
mekek voltak. Az Önkormányzat, az 
Óvoda dolgozói és a Civil szervezetek 
tagjai nagyon színvonalas, sokrétű egész 
napos programot állítottak össze a gyer-
mekek részére. Egyesületünk a gyermek 
focibajnokság megszervezését és lebo-
nyolítását tűzte ki célul. Előzetesen az 
Iskolában meghirdettük a programot 
és egyben felkerestük a focizni vágyók 
táborát. Meglepően nagy érdeklődést 
mutattak a gyerekek. Örömmel láttuk, 
hogy lelkesen készültek a versenyre. A 
gyermeknap előtt már kialakították a 
csapatokat, amelybe fiúk és lányok is 
jelentkeztek. A bajnokságra a szülők 
is elkísérték a gyerekeket és végig szur-
kolták a mérkőzéseket. A lelkesedés, 
a küzdelem végig töretlen maradt. Jó 
hangulatban, jó versenyszellemben 
zajlott a játék. Eredményhirdetés után 
a játékosoknak a kérése az volt, hogy 
legyen folytatása majd a bajnokságnak. 
Így már akkor elhatároztuk, hogy az 
augusztusi Falunapon újra pályára 
fognak lépni a gyerekek.

Nyáron folytattuk a gyermekek részére 
meghirdetett „Mozdulj Sukoró!” prog-
ram sorozatot. Az összejöveteleket teljes 
egészében beépítettük az Önkormány-
zat nyári napközis táborának program-
jaiba, kirándulásokat, gyalogostúrákat, 
sportprogramokat szerveztünk a tábor 

SUKORÓ SPORTBARÁTOK 
KÖZHASZNÚ 

SPORTEGYESÜLET

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

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

Adósz: 18502105-1-07
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lakóinak. A tábor 3 héten át tartott, 
vezetője Németh Istvánné – Rozika volt 
az Önkormányzat részéről. Első héten 
gyalogostúránk úti célja az Angelika 
forrás volt, melyhez a Likas kő érin-
tésével jutottunk el. Ellátogattunk A 
Sukorói Arborétumba is, amit szintén 
gyalogosan, a kerékpár úton közelítet-
tünk meg. Megnéztük a múzeumot, 
felmásztunk a kilátóba és közelebbről 

megismerkedtünk a Vadaspark állatai-
val. A nap végén természetesen a játék 
sem maradhatott el, a gyerekek a fáradt-
ság ellenére nagy kedvvel vették birtok-
ba az Arborétum játszóterét. Harmadik 
héten a Bence- hegyi kilátóhoz vezetett 
az utunk, amit szintén gyalogosan 
tettünk meg. A csapatból volt néhány 
gyerek, aki még nem látta a gyönyörű 
körpanorámát a kilátó tetejéről. Kicsik-
nek, nagyoknak mindig feltöltődést 
nyújt ez az élmény. A Nadapi Szintezési 
pontot is felkerestük, majd végállomás-
ként letáboroztunk az árnyas nadapi 
játszótéren. Sportprogramok keretében 
először a petanque és az asztalitenisz 
szabályaival ismerkedtek meg a gyere-
kek. Majd egyéni és csapatversenyben 
mérhették össze tudásukat. Minden 
programra a nagy meleg rányomta a 
bélyegét, de ennek ellenére a táborozók 
nagy lelkesedéssel, kitartással vettek 
részt a programokon. 

A petanque talán a legkedveltebb sport-
ág az Egyesületen belül. A rendszeres 
szerdai és csütörtöki összejöveteleken 
teljes kihasználtsággal működnek a 
Borház udvarán kialakított pályák. A 
házi bajnokságon kívül Nemzetközi 
versenyeken is indultak a szakosztály 
tagjai. Júliusban Münchenben volt egy 
verseny, ahol közel 300 csapat jelentke-
zett a versenyre. A magyarok 3 csapatot 
állítottak ki (14. 32. és 64) helyezést 
érték el. Augusztus végén a Balatonk-
enesén megrendezett Honvéd Kupán 

egyik sporttársunk csapata 3. helyezett 
lett. 

A Falunapon XIII. alkalommal ren-
deztük meg a Sukorói Hagyományos 
Halászléfőző versenyt. Az idén 8 csapat 
vett részt a megmérettetésben. Nagy 
üstökben, bográcsokban főttek a finom 
halászlevek. A leadott halászlé mintákat 
5 főből álló zsűri kóstolta és értékelte. 

Végeredmény: 

I. hely: Kala-lé (Kalocsai Ferenc, 
Katona Tibor) 77 pont

II. hely: Sukoró Sportbarátok Egyesü-
lete (Sigyánszky Béla) 74 pont

III. hely: Makra- Matúz (Makra 
László, Matúz István) 67 pont 

IV. hely Sukorói Borbarátok Egyesüle-
te (Szűcs János, Nagy György) 62 pont 

A halászléfőzéssel párhuzamosan zajlott 
a gyermek és felnőtt kispályás foci-
bajnokság, a kicsik részéről 4 csapat, 
a felnőttek részéről 7 csapat nevezett 
a versenybe. Egyesületünk a gyermek 
focibajnokságot szervezte, a felnőttek 
versenyét a Sukoró FC. Irányította. 
Mint már írtam a gyermeknapi sikeres 
találkozó lelkesített Bennünket egy 
újabb összejövetel megrendezésére. A 
Falunapi verseny teljesen nyitott volt, 
így nem csak Sukoróról jöttek a gyere-

kek, egy székesfehérvári iskola, Velence 
és Pákozd is képviseltette magát. Nagy 
öröm volt látni a csapatok lelkesedését, 
elszántságát, győzni akarását. A ver-
senyt hagyománnyá szeretnénk tenni, 
így jövőre is várjuk a gyermekeket a 
gyönyörű új sportcentrum pályáin. 
A gyermekek versenyét ifj. Béd Imre 
vezette, az adminisztrációban Erős 
Ferenc segített. 
A felnőttek mérkőzésit, mint mindig 
Béd Imre hivatásos játékvezető vállalta 
el. A meccsek eredményeit Czottner 
Ivett vezette.
Ezúton is köszönjük a kitartó és profi 
munkájukat!

Végeredmény:

gyermekek
I. hely Indul a busz
II. hely Vad Waldorf 
III. hely Velence SE. 

felnőttek
I. hely: Messziről jöttek
Kanyó Zsolt, Kanyó Dávid, Vaskó 
Zoltán, Vaskó Szabolcs, Keglovits 
László, Nagy Jonatán, Miczák Márk, 
Tankó Dávid
II. hely Leverpool 
Csendes Barnabás, Csendes Mátyás, 
Csendes Dániel, Csendes Dominik, 
Steiner Tibor, Istakovics Zoltán, Kacsó 
Tamás, Varga Martin, Csáki Attila, 
Csendes Zsuzsanna 

III. hely: Toldi Géza csapat
Mátyás Zoltán, Mátyás István, Kiss 
Dániel, Marczinkó Krisztián, Silli 
Csaba, Tóth János, Kovács Krisztián, 
Molnár Krisztián, Fürst György, 
Dostál Károly 

A legjobb kapus: Nemcsek Mihály 
A legeredményesebb játékosok: 
Németh Zsolt, Varga István

Az Önkormányzatnak köszönjük a 
rendezvényekhez nyújtott támogatását. 
 
Októberi programjaink között szerepel 
az őszi gyalogos túra, novemberben a 
hagyományos asztalitenisz bajnokság 
őszi fordulójának lebonyolítását tervez-
zük. 

Programjainkra 
Mindenkit szeretettel 

várunk! 

Mozogj Velünk! 
Halász Kriszta 

elnök
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Kultúra - közélet

Falunap 2019.

A hagyományokhoz hűen az idei falu-
napot is a nyár utolsó hónapjában, 
augusztusban rendezte Sukoró Község 
Önkormányzata a helyi civil szerveze-
tek és egyesületek közreműködésével. 
Évről-évre ez az egyik legnagyobb 
közösségi rendezvény a település éle-
tében, ahol a szervezők hónapokon át 
azon dolgoztak, hogy színvonalas prog-
ramok várják a lakosságot minden kor-
osztály igényeit kielégítve. A helyszín 
idén is a sukorói sportpálya és környéke 
volt, melybe már a Zöld Pont Piac- és 
Rendezvénytér területe is bekapcsoló-
dott, hiszen a tavalyi év végén átadott 
épület biztosított fedett helyszínt egyes 
programelemeknek, többek közt az itt 
kialakításra kerülő színpad volt a falu-
napi ünnep centruma.

A délelőtti programok között a mozgá-
sé volt a főszerep. Már reggel kezdetét 
vette a focibajnokság a Sukoró FC 
és a Sukoró Sportbarátok Közhasznú 
Sportegyesület szervezésében a műfüves 
pályán, ahol az előzetesen regisztrált 
csapatok mérhették össze tudásukat, 
valamint idén először a kisiskolások 
alkotta csapatok is versenyre kelhettek 
egymás ellen. Eközben a sportpálya 
mellett található Kis-tónál a Suko-
ró-Velencetavi Horgász Egyesület várta 
a felnőtt és gyermek korosztályt egya-
ránt egy izgalmakkal teli pecaversenyre.
Mindeközben a sukorói egyesületek 
és főzőcsapatok standjaikon megy-
gyújtották a tüzet a bográcsok alatt, 
hiszen minden évben óriási a versengés, 

hogy kié lesz a legfinomabb halászlé 
a falunapon. A Sukoró Sportbarátok 
Közhasznú Sportegyesülete immár 13. 
alkalommal hirdette meg a halászléfőző 
versenyt. A kicsiket egész délelőtt várta 
az ugrálóvár, hűsölhettek a LEGO 
sátorban és egy különleges középkori 
magyar lovagi tornabemutatót is meg-
csodálhattak az Ördög-hegy lábánál, 
benézhettek a lovagi sátrakba és a lovagi 
fegyverek mellett ügyességi játékokat is 
kipróbálhattak. 

Délutántól bővült a programok addig 
is színes tárháza, hiszen felállításra 
került egy hatalmas carrera autópálya 
terepasztal, ahol egyszerre 3-4 verseny-
ző tehette próbára az autók gyorsaságát. 
Ez bizony nem csak a kicsiknek volt 
nagy élmény, de az apukák is kellemes 
gyerekkori emlékeket idéztek fel. És 
mert a focit mindenki szereti délután-
tól a korántsem egyszerű dartsfocit 
lehetett célozgatni, melyet mindenki 
szívesen kipróbált. Ping-pong és csocsó 
lehetőség is várta az érdeklődőket a piac 
árnyékában.

A színpadon is egymást váltották a fellé-
pők. Oszvald Marika Kossuth- és Jászai 
Mari-díjas magyar színésznő, operet-
ténekes kápráztatta el a közönséget. 
Műsorát követően az eredményhirdetés 
keretein belül a foci-, a horgász- és a 
halászléfőző verseny résztvevőit, nyer-
teseit jutalmazták a szervezők Mészá-
rosné Hegyi Gyöngyi Éva polgármester 
asszony közreműködésével. A Sukorói 
Hagyományőrző Egyesület változatos 
néptáncbemutatójával folytatódott a 
fellépők sora, akik a nem olyan rég, 

német testvértelepülésünkön (Rimst-
ing) debütáló műsorukat mutatták be 
a hazai a közönségnek. Ezt követően 
a DuplaKávé és Köteles Cindy pör-
gette fel a hangulatot, majd jól ismert 
nótákat és táncdalfesztiválos slágereket 
hallgathattunk Grenella Orsolya és 
Geri Tamás előadásában. A zene ezután 
is folytatódott: a Bor Bar Band élő 
hangszeres dalait hallgatva mindenki 
elfogyaszthatta a faluvacsorát, majd 
egészen hajnalig Jeges Károly szolgál-
tatta a talpalávalót. Köszönjük, hogy 
idén is ilyen szép számban ellátogattak 
a falunapi rendezvényre, bízunk abban, 
hogy jövőre is felülmúlhatjuk az elvá-
rásokat!

Az eseményen készült fotókat lapszá-
munk belső oldalain láthatják.

Sukoró Község Önkormányzata

Civil szervezetek

Sukorói Hagyományőrző 
Egyesület

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

sukoroihagyomany@gmail.com
facebook.com/hagyomanysukoro 

Adósz.: 18491500-1-07
Bankszámlaszám: 

57800033-10002546

Március 15-én az ünnep alkalmával 
közösen vettünk részt a délelőtti isten-
tiszteleten. A református egyházközösség 
koszorút helyezett el a templom oldalá-
ban, melyet követően Kossuth nótával 
zártuk a megemlékezést. Délután közös 
túrát tettünk az Angelika forráshoz, a 
csípős idő ellenére. Gyerekekkel együtt 
szemléltük a tájat, a környzetet, jót 
beszélgettünk. 

A TeSzedd! országos akció keretében 
március 23-án, az Önkormányzattal 
együttműködve, Egyesületünk tagjai is 
részt vettek környezetünk megtisztítá-
sában! A Köpüs hídtól a Köpüs utcáig 
terjedő erdei szakaszt tisztítottuk meg, 

hogy az arra kirándulók gondtalanul 
élvezhessék az erdei ösvény szépségét. 
Március 24-én a délutáni órákban szikla-
kerti növényekkel virágosítottuk a Rim-
sting-Sukoró barátság kő körüli részt. 
Feltöltöttük termőfölddel, humusszal a 
virágágyást, majd a tagok által felajánlott 
kőrózsákkal és egyéb szárazságot tűrő 
növénnyel ültettük be. Ugyan kicsi tett, 
de örömünkre szolgált, hogy ismét hoz-
zájárulhattunk falunk szépüléséhez.

Március 30-án múltidéző beszélgetésre 
invitáltuk az érdeklődőket, ahol „Velen-
cei-tó ANNO” címmel elevenítettük fel 
a Velencei-tó múltját a halászattól a nád-
feldolgozásig. Meghívott vendégünk a 
Velencei-tó Matula bácsija Fekete Tamás 
volt. 
Nagy Sándor tagunk állhatatos munká-
jának köszönhetően jött létre az Arboré-
tumban a halászati kiállítás. Sajnos Sán-
dort már nem üdvözölhetjük magunk 
között. Fia Bálint a nyomdokaiban jár, 
édesapja minden bizonnyal nagyon 
büszke lenne rá. Bálint, mint a téma 
atyja, prezentációval kiegészített előa-
dással készült a beszélgetés felvezetésére, 
ahol a tó tervezett lecsapolásán át, az 
1866-os majdnem kiszáradásáig, minden 
témát részletesen érintett. Az előadásból 
nem hiányozhattak a kézzel fogható 
családi ereklyék sem. Édesapja gyűjté-
seiből elhozott párat, hogy a hallgatóság 
megtapinthassa és két szemével láthassa a 
régen használt halászati eszközöket, vala-
mint a nádvágáshoz-, és feldolgozáshoz 
szükséges szerszámokat. A beszélgetés 
végével a gyerekeknek megmutatta, hogy 
hogyan kell hálót kötni.  Tamás bácsi a 
tudományos tények vázolását követően 
a személyes élményeit mesélte a halőr-
ként töltött éveiből. Arról, hogy a régi 
halász emberek hogyan lélegeztek együtt 
a tóval, hogyan érezték a bőrükön azt, 
hogy mikor jön a hal. Nagyon sok érde-
kes, mai embernek meglepő, hihetetlen 
információval szolgált. Még a sukorai 
népviselet is szóba került! Miről ismer-
ték fel a sukorai asszonyokat 80-100 
évvel ezelőtt a környező településeken? 
Ők voltak a hosszú szoknyás asszonyok, 
fejükkel a kosárral. Részt vett a beszélge-
tésen Németh László helyi lakos is, aki 

túl a 80. életévén is kiváló memóriával 
rendelkezik. Jó mesélőként ő is előadta 
egy-egy családi, vagy személyes törté-
netét, hogy hogyan jártak gyerekként 
halászni, majd később horgászni a tóra, 
vagy arról hogyan vágták a nádat télen, 
vigyázva nehogy beszakadjon alattuk a 
jég.  Röviden érintettük a Velencei-tó 
szabályozását, hiszen a század elején még 
ártérrel rendelkezett a tó. Az első nagy 
szabályozása akkor történt, mikor a 7-es 
utat Gárdonynál a tóparton vezették 
el. Megtudhattuk, hogyan virágzott 
a gyapottermelés, és a selyemhernyó 
tenyésztés (Sukorón egy eperfa maradt 
fenn a mai napig a Fehérvári út mellett), 
de fényképpel bizonyította Tamás bácsi, 
hogy megpróbálkoztak a rizstermesztés-
sel is.
Hegyre kutyorodott Sukoró, 
élhetetlen Pákozd, 
kenyeretlen Velence, 
telhetetlen Gárdony 
Az alábbi falucsúfolót is hallhatták a 
résztvevők 03.30-án délután a Velen-
cei-tó múltjáról szóló beszélgetés alkal-
mával, mely az alábbi formában is ismert 
a környéken. 
Hegyre kutyorodott Sukoró, 
hasra esett Pákozd, 
kenyeretlen Velence, 
élhetetlen Gárdony.

A Húsvét azon ünnepek egyike, mely-
ben a keresztény ünnepi szokások jól 
keverednek a néphagyománnyal. S 
bár manapság kevés helyen járnak a 
locsolkodó fiúk házról házra, érdemes 
az ünnepet újraértelmezve, a hagyomá-
nyokat továbbörökíteni, s megmutatni, 

megtanítani gyermekeinknek ezek 
szépségét, jelentését. A locsolkodás mai 
formája, a gyermekek locsolkodása 
szagos vízzel, rövid versikék kíséretében, 
adománykérés céljából újabb keletű 
városi szokás. Régen bandákba verődött 
legények a lányokat a kúthoz hurcolták, 
ahol egész vödör vízzel öntötték le őket. 
A locsolásért cserébe kapott piros tojás 
régen azt jelentette, a lánynak tetszik a 
legény, míg a kék vagy zöld tojás a nem-
tetszést fejezte ki.
Gyönyörű napsütéses időnk volt, vidá-
man teltek az órák, míg a bográcsban 
az ebéd elkészült. A jelenlévőket egy-egy 
tányér gulyáslevessel vendégeltük meg.  
Köszönetünket szeretnénk kifejezni 
Hartalné Zsuzsának és lányának Évának, 
hogy a kézműves részleget rutinos kezek-
kel vezették. Húsvéti dekorációs ötleteik 
elkészítéséhez a felnőttek is szívesen 
csatlakoztak. Nincsen húsvét Zsuzsa 
néni nélkül, mondtuk a horgolással 
foglalkozó hölgynek, mikor meghívtuk 
rendezvényre. Így horgolt termékekkel 
is lehetett gazdagodni a szép napsütéses 
napon.

Április 28-án az Európa Ifjúsága Egyesü-
let szervezésében 12 országból érkeztek 
diákok Sukoróra. Érdeklődő és aktívan 
résztvevő fiatalokkal találkozhattunk 
ismét, akik minden új ismeretet öröm-
mel szívtak magukba. Betekintést 
nyerhettek egy táncpróbánkba, ahol 
láthatták és hallhatták a kulisszatitkokat, 
hogyan készül egy színpadi produkció a 
házunk táján. Természetesen a bátrab-
bak, vállalkozóbb szelleműek beállhattak 
elsajátítani a dunántúli táncok lépéseit.  
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Láthatták, kipróbálhatták a botos és 
üveges táncunkat, együtt tanultuk a 
tánclépéseket.

„Összefog a falu apraja, s nagyja és már 
áll is a Májfa”. Köszönetünket szeretnénk 
kifejezni Zólyomi Lászlónak, Tuba-Ko-
vács Istvánnak és fiainak, valamint az 
összes férfinak, aki erejét adta a település 
hagyományainak ápolásához. A májusfa 
állítás élő hagyománya szerint a hajadon 
lányok kapujába, a kerítés elé, általában 
krepp szalaggal díszített fát állítanak az 
udvarlók május 1-jére virradóan. Egy 
kerítés előtt az illendőség szerint egy 
fának szokás állnia, de előfordul, hogy 
versengés alakul ki a faállítók között, 
ilyenkor kettő vagy több fa is kerülhet 
a kerítés elé. A májusfa másik típusa a 
közösségi májfa, melyet középületek, 
kocsmák elé állítanak. Sokfelé, ahol a két 
szokás együttesen élt, újabban már csak 
az utóbbit gyakorolják. 20 évvel ezelőtt 
a Zsuzsi büfé elé állították a fát, onnan 
került jelenlegi helyére a Kultúrházhoz, 
hogy a város felől érkezők már messziről 
láthassák. 

Bízunk benne, hogy a jövőben is ban-
dákba verődnek a legények a sötét leple 
alatt, hogy reggelre minél több lány szíve 
dobogjon hevesebben és életben tartják 
ezt a szokást. 

Május 24. pénteken tartotta az Egye-
sület idei második közgyűlését, ahol 
a civil szervezet 2018 évi támogatá-
sainak felhasználásáról, egyszerűsített 
éves beszámolójának elfogadásáról és a 
2019-es további tervekről egyeztettünk. 
Örömmel tájékoztattam az Egyesületi 
tagokat, hogy a NEA-MA-19-Ö kód-
számú, „Civil szervezetek működésének 
biztosítására vagy szakmai programjá-
nak megvalósítására és működésének 
biztosítására fordítható  összevont 
támogatás 2019.”című pályázati kiírásra 
2019.01.22-én benyújtott NEA-MA-
19-Ö-V-0069 pályázati azonosítószá-
mon nyilvántartásba vett, Sukoró, ahol 
élni jó  című pályázatunk alapján vissza 
nem térítendő  támogatásban részesül-
tünk.

Az Önkormányzat szervezésében lezaj-
lott Gyereknap délutánján, mintegy 
250 db palacsintával vendégeltük meg a 
résztvevő gyerekeket, szülőket.

2019.05.30. - 06.01. között községünk 
testvértelepüléséről, Rimstingből 5 fő 
tett látogatást Egyesületünkhöz. Utazá-
suk célja az augusztusi látogatás részle-
teinek pontos tisztázása. Meghívásuknak 
eleget téve, Egyesületünk néhány tagjá-
val részt vesz a rimstingi falunapon, ahol 
a programot színesítjük mezőföldi ugrós 
és friss csárdás néptánc bemutatóval. A 

hivatalos megbeszélések után büszkén 
mutattuk meg környékünk új nevezetes-
ségeit, mint a Bence-hegyi kilátót, ahon-
nan a szép időjárásnak köszönhetően a 
Budai-hegyek is jól láthatóak voltak, 
valamint a Sukorói Arborétumban az 
újonnan kialakításra került Vadasparkot 
csodálhatták meg. Szombat reggel a 
helyi termelői piacon is látogatást tettek, 
ahol a hazaútra a friss háztájit is beszerez-
ték. A kezdeményezés, mely a kisterme-
lőket támogatja nagyon tetszett nekik, 
hírét Németországig viszik. Ezúton is 
köszönetünket szeretnénk kifejezni Pol-
gármester asszonynak, hogy folyamatos 
támogatásáról, a két település közötti jó 
kapcsolat fenntartásának fontosságáról 
biztosítja Egyesületünket. 

Új tagokkal bővültünk Schieder Nándor, 
Varga Bernadett, Németh Dorisz, Fürst 
Klaudia személyében.

A júniusi vasárnap estéink feszített 
tempójú, de mégis nagyon jó hangulatú 
próbákkal teltek. Második alkalommal 
kaptunk meghívást a 06.29-én megren-
dezésre került Szőlős Pákozd Gasztro 
Találkozójára, ahol teljes mértékben 
helyi néptáncot és helyi gyűjtésből szár-
mazó népdalokat mutattunk be. 

2019.07.13. Piknik és Kertmozi – a 
szeszélyes időjárás miatt beszorultunk a 
Kultúrházba. A Néprajzi ház udvarának 
hangulatát semmi sem tudja pótolni, 
azonban mindent megtettünk ennek 
érdekében. A gyerekek ugyan úgy 
pokrócokról párnák között nézhették 
a kiválasztott filmet. Volt, aki világító 

gömbökkel, volt aki napraforgóval, 
gyertyákkal járult hozzá a díszítéshez. 
Hangulatos teret sikerült varázsolnunk a 
helyzetből. Az egyesületi tagok aprósüte-
ménnyel és házi frissítőkkel vendégelték 
meg a résztvevőket. A vetített film a 
Ludas Matyi (1949) volt. Bízunk benne, 
hogy még sok alkalommal kapcsolód-
hatunk ki így együtt egy könnyed nyári 
film közös nézése közben. 

2019.08.02.-08.05. Rimsting
2018.év végén kezdődtek a megbeszélé-
sek az esetleges kiutazásról. Tekintettel 
arra, hogy 2009 óta, azaz 10 éve nem tán-
colt magyar a német testvértelepülésen, 
komoly egyeztetésekbe kezdtük. Német 
testvéreink számára  is nagyon fontos a 
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kapcsolat tovább erősítése, melyet mi 
sem bizonyít jobban, mint a május végi 
látogatásuk.  Végül az augusztusi falu-
napra esett a választás, figyelembe véve 
minden körülményt, lehetőséget. Német 
precizitással került egyeztetésre minden 
egyes perce az utazásunknak. 
Megérkezésünket követően vendéglá-
tóink készséggel körbevezettek minket 
a településen. Megmásztuk a Ludvig-
shöhe-t, melyről megtudtuk, hogy a 
gyomrában egy víztároló lapul. Párat-
lan kilátás tárult elénk. Az estét a helyi 
hagyományőrzők társaságában töltöttük. 
Szombat délelőtt hajókirándulást tet-
tünk a Chiemsee-n. Körbejártuk a 
Herreninsel angol parkját, megnéztük a 
II. Ludwig kastélyát, majd bőrig áztunk. 
A fantasztikus nap után a finálé este a 
Dorffesten váratott magára. 
De hogyan is lehetne szavakkal, néhány 
mondatban visszaadni azt a síri csöndet, 
ami akkor támadt, mikor megszólalt a 
zenénk, a meghatottságtól könnycseppes 
szemeinket a színpadon, vagy a döb-
benetet az arcokon, mikor a fejünkön 
üveggel táncoltunk, azt a rengeteg öle-
lést és baráti kézfogást, amit a színpadról 
lejövet után kaptunk....nehezen. Életre 
szóló emlék, mely örökre összekovácsol 
minket!
Vasárnap a Kampenwand tetején jár-
tunk. A bátrabbak az 1669m magas szik-
lás csúcsig másztak. Találkoztunk igazi 
alpesi tehenekkel és bátor siklóernyősök-
kel is. Az utolsó estét hagyományőrző 
testvéreink körében töltöttük, ahová 
meghívást kapott Josef Mayer Polgár-
mester Úr, és a német egyesület magas 
rangú tisztviselői is. Lehetőségünk adó-
dott ajándék kíséretében köszönetünket 

kifejezni a csodálatos vendéglátásért és 
élményekért. Ezek után sorra következ-
tek a német köszönőbeszédek, ahol min-
denki elmondta, hogy nagyon fontos 
munkát végeztek elődeink és bizonyítást 
nyert, hogy a fiatalos lendület tovább 
viszi ezt a partnerkapcsolatot. Ámulattal 
emlegették a színpadi teljesítményünket, 
Bori hangját.
Ezúton szeretnénk köszönetünket kife-
jezni Törzsök Márta néninek, hogy 
népdalok gyűjtésében segítségünkre 
volt, gazdagítva ezzel helyi felgyűjtött 
értékeink sorát. 
Büszkén képviseltük településünket!
 Varga Bernadett és Schieder Nándor 
gondolatai:
„Nyár elején felkeresett minket Varga 
Edit és Hartalné Törzsök Tímea azzal, 
hogy lenne-e kedvünk csatlakozni 
a Hagyományőrző Egyesülethez és 
augusztusban ellátogatni testvértelepü-
lésünkre Rimsting-be, ahol a helyi falu-
napon szerepelhetnénk, ezzel képviselve 
Sukorót. Rövid gondolkodás után úgy 
döntöttünk, hogy részt szeretnénk venni 
ebben. Ekkor még nem is sejtettük, hogy 
mennyi élménnyel gazdagodunk majd a 
kiránduláson, illetve a próbák alatt. 
A falunapon a legkisebbektől a legna-
gyobbakig mindenki fellépett. Gyönyö-
rű bajor népviseleti ruhákat láthattunk. 
Természetesen az este folyamán a perec 
és a sör sem maradhatott el. A mi pro-
dukciónkat nagy érdeklődéssel figyelték, 
a végén pedig hatalmas tapssal jutalmaz-
ták. Nagy büszkeséggel töltött el minket 
az, hogy Sukorót képviselhettük és része-
sei lehettünk ennek a fellépésnek. 
Nagyon örülünk, hogy az egyesület tagjai 
lehetünk, és minden fiatalt bíztatnánk 

arra, hogy minél többen csatlakozzanak 
az egyesülethez, hiszen nagyon jó érzés 
egy ilyen jó, lendületes és kedves közös-
séghez tartozni. Egy életre szóló élmény-
ben volt részünk, mind a kirándulás, 
mind pedig a próbák során és bízunk 
abban, hogy még sok szép közös fellépé-
sen vehetünk részt ezzel a csapattal.” 

2019.08.20.-09.07. között volt látható 
„Az elmúlt 100 év képekben” c. kiállí-
tási anyagunk a Kultúrházban. Kedden 
és csütörtökön 14-18 óra között Ságiné 
Czottner Mariska néni fogadta a látoga-
tókat.
A tavalyi kiállítási anyagok leszedése 
közben már eldöntöttük, hogy ezt foly-
tatni fogjuk. Volt a birtokunkban bőven 
még anyag, amit megmutathatunk a 
nagyközönségnek és hittük, hogy lapul-
nak még kincsek a fiókok mélyén. 
Lázas gyűjtögetés, órák hosszat tartó 
beszélgetések, válogatás, állagmegóvás 
előzte meg a végleges kiállítási anyag 
összeállítását. Felnagyíttattuk és időtálló 
anyagra kasíroztattuk a fényképeket, 
majd fáradtságtól görnyedten, de öröm-
könnyekkel a szemekben helyeztük fel 
őket a helyükre. 
Sukorón az egyik legnagyobb és legré-
gebb óta ápolt hagyomány a szőlőszüret 
ünnepe felvonulással és bállal. Ma is 
élő hagyomány. Ennek bizonyítására és 
dokumentálására jött létre ismételten a 
kiállítás, melynek következtében a falu 
lakosai megismerhették, hogy a felme-
nőik, vagy éppen a szomszédjaik hogyan 
tartották életben évtizedeken keresztül 
ezt a szokást. Ezúton is szeretnénk meg-
köszönni mindazoknak a segítségét, akik 
átengedték féltve őrzött fényképeiket, 
ezzel hozzájárulva, hogy a kiállítás létre-
jöhetett. A szüreti felvonulásra és az azt 
követő bálra 2019.09.07-én kerül sor. 

2019.08.24. Falunap
Kora reggel felvertük a sátrunkat mi is 
a többi egyesülethez hasonlóan. Népi 
játékainkkal gyerekjátszóházat biztosí-
tottunk a korábbi évekhez hasonlóan. 
Beneveztünk a XIII. Hagyományos 
Halászléfőző versenyre, így kora déle-
lőtt már rotyogott a leves a bográcsban. 
Friss alapanyagokból bajai halászlével 
készültünk. A verseny végeredménye 
nem is olyan fontos, mint az, hogy mind 
egy szemig elfogyott ebédre a halászlé. 
Egyesületi tagjaink ízlését elnyerte a 
bajai halászlé, senki sem maradt éhesen. 
Örömünkre szolgált, hogy felkérést 
kaptunk a Polgármester Asszonytól a 
rendezvényen való szereplésre. Büszkén 
álltunk a hazai pályának számító szín-
padon és mutattuk be produkciónkat a 
nézőknek. Ilyen átfogó, színes, tartalmas 
és sok generációt érintő műsort még 
nem láthattak Egyesületünktől. 
Köszönjük a sok gratulációt és dicsérő 

szavakat, melyet a majd fél órás színpa-
don való tartózkodás után kaptunk. 

2019.08.31. Falusi Lakodalom – Pákozd
Halvány elismerő mosoly futott át az 
arcunkon mikor először értesültünk a 
hírről, miszerint a szomszéd faluban 
augusztus végén megkísérlik felelevení-
teni egy igazi falusi lakodalom hangula-
tát, annak minden sallangjával. 
Csak titkon bíztunk benne, hogy meg-
hívást kapunk a Pipacsos Néptáncegyüt-
testől az eseményre. Reményünk beiga-
zolódott és egy vasárnap este a próbánk 
során kézhez vehettük a meghívót. 
Szabó Ági ekkor azt mondta: „Mit 
adhat a hagyományőrzés? Elsősorban 
identitást és vele közösséget, ami hiány-
cikk jelenleg. Az újraélesztésnek nem a 
tudományos értelemben vett hitelessége 
a lényege, hanem az újraélesztés, újra-
konstruálás aktusa, ami az adott közös-
séget összetartja. Mert összetart.” 
Részt vettünk az egész falut átszelő 
menetben, a menyasszony kikérésben és 
a templomi szertartáson is. A lakodalom 
részeként néptánc bemutatóval örven-
deztettük meg a jelenlévőket. 
A színpadi produkciónk része volt az ifjú 
pár köszöntése, melynek keretében egy 
kakassal és egy üveg borral ajándékoztuk 
meg őket. 

2019.09.07. Szüreti Felvonulás és 
Mulatság
A helyi ifjúság összefogásában az idei 
évben is megrendezésre kerül a Szüreti 
felvonulás és mulatság Sukorón. 
Büszkék vagyunk községünk fiataljaira!  
Gyertek minél többen, hogy a lelkesedé-
süket dunsztolni tudják jövőre is!

Egy kedves sukorói lakostól gyönyörű-
en hímzett viseleteket kaptunk, melyet 
ezúton is szeretnénk megköszönni. 

„A hagyomány nem a hamu őrzése, 
hanem a láng továbbadása.”

(Sir Thomas More) 

Varga Edit
a Sukorói Hagyományőrző Egyesület

elnöke



Legfrissebb hírekről tájékozódhat a  www.sukoro.hu  Sukoró Község Önkormányzat honlapjánLegfrissebb hírekről tájékozódhat a  www.sukoro.hu  Sukoró Község Önkormányzat honlapján16 17

Kultúra - közélet
Károlyi Zsuzsa
ŐSZI REJTVÉNYKOKTÉL

A rejtvényábrában a kék mezők a folyót, a szavakat összekötő 
négyzetrácsok pedig a hidakat jelképezik. Írjon olyan szavakat a 
hidakra, hogy azok a bal parton álló szó utótagjaként és a jobb 
parton álló szó előtagjaként egy-egy új összetett szót hozzanak 
létre! (Pl. Ha a két parton a SZÉK és a MESTER szavak állnak, 
akkor a hídra a HÁZ szót írhatjuk: székház - házmester.)
Helyes megoldás esetén a híd zöld mezőibe kerülő betűkből egy 
költő nevét és egyik versének címét olvashatja össze.

Egészítse ki értelmes szavakká a megadott
szótöredékeket!

Induljon el a csillaggal jelzett mezőtől, majd haladjon a 
vonalak mentén úgy, hogy mindegyik betűt pontosan 
egyszer érintve egy ősszel kapcsolatos kifejezést olvasson 
össze!

Melyik két közmondást kódolja az ábra?

Melyik szám illik az alsó szőlőszemre?

Életmód

Ha fáj a derekam…

TipleX Training® - Mozgásterápia 
minden korosztály számára – Nyaki 
panaszok, gerincbántalmak, derékfáj-
dalom kezelésére, megelőzésére.

A statisztikák szerint a felnőtt lakosság 
80%-a találkozik derékfájással élete 
során. A munkaképes lakosság 45%-a 
szenved ettől a problémától, s a gerinc-
betegségek mértéke az elmúlt 10 évben 
4-szeresére nőtt hazánkban. Sajnálatos 
tény az is, hogy a derékfájdalom az 
érintettek 80-85%-nál három hóna-
pon belül visszatér. Az okok között 
kell keresni a helytelen testhasználatot, 
vagyis a mindennapi mozgásaink során 
rosszul beidegződött mozgásminták 

követését (sportolás közben is előfor-
dul!), beszűkült ízületi mozgástarto-
mányokat, tipikusan a vállövet, háti 
gerincet érintő területeken, de a csípő 
környéke is ebbe a körbe tartozik.

Az ülő vagy álló munkát végzők jelentős 
részénél a tünetek súlyosbodhatnak. Na 
de mi a baj az üléssel..?  A hosszú ideig 
tartó statikus terhelés árt leginkább 
a gerincünknek. Szöveti letapadások 
jöhetnek létre, melyek állapota rögzül 
és beszűkítheti az ízületek, izmok moz-
gástartományát.

A helyes testtartás, ülés, állás tanulha-
tó, és a minta „tárolható” az agyban! 
Csak be kell vésődnie. Ehhez azonban 
nem elégséges egy néhány órás, néhány 
alkalmas foglalkozás, hiszen a fájdalom 
sem 1-2 nap alatt alakult ki, így tehát 
könnyen belátható, hogy a gyógyulás 
is viszonylag hosszabb időt fog igényel-
ni. A TripleX Training® egy modern 
szemléletű, orvosi- és sporttudományi 
eredményekre, gyógytornász tapaszta-
latokra épülő mozgásprogram. Valahol 
a gyógytorna és a fittségi edzés között 
helyezkedik el, pre- és rehabilitációs 
céllal is hatékonyan alkalmazható tré-
ningmetódus. Célja, hogy a mozgás-
minták (újra-)tanításával megszüntesse 
a derékfájást kiváltó diszfunkciókat, 
illetve hogy felkészítse a mozgásrend-
szert a mindennapi és további sportte-
vékenységek fájdalommentes végzésére. 
Alapgondolata az a tény, hogy a kró-

nikus mozgásszervi megbetegedések, 
köztük a gerincet érintő problémák 
kialakulását legtöbbször nem egy trau-
más esemény vagy veleszületett rendel-
lenesség okozza, hanem az ízület körül, 
a derékfájás esetén a gerinc, a vállöv és a 
medence körül felborult izomegyensúly 
talaján kialakuló téves mozgásminták és 
kompenzációk, illetve a gyengébb test-
tudatosság, mozgáskoordináció miatti 
helytelen mozgások. 

A fentiek miatt különböző nyaki, vál-
lövi fájdalmak, fülzúgás, fejfájás, dege-
neratív betegségek, súlyosabb esetben 
porckorongsérv vagy inkontinencia is 
kialakulhat. Csökkenhet a tüdő kapa-
citása, valamint a légzés és a szív műkö-
désének hatékonysága is.

A TripleX Training® kizárólag tudo-
mányos bizonyítékokon, gyakorlati 
tapasztalatokon alapuló mozgáskon-
cepció, melyet kizárólag államilag elis-
mert végzettséggel rendelkező, magasan 
képzett trénerek végezhetnek. Az irodai 
dolgozóktól a háziasszonyokon át a 
világbajnok sportolókig terjedő, sike-
resen gyógyult páciensek fémjelzik a 
módszer sikerét. Kidolgozója Almásy 
Csilla magyar gyógytornász, pre- és 
rehabilitációs tréner, aki saját gerincén, 
illetve annak terápiás és edzésprogram-
ján megélt tapasztalatai szerint hosszú 
évek kutató munkáját alapul véve dol-
gozta ki módszerét.

A mozgásterápia Sukorón is elérhető, 
15 hetes turnusokban indítunk új cso-
portokat. A munka 3-4 fős kis szekci-
ókban zajlik, 3 lépcsőben. A program 
első lépcsője a mobilizáló foglalkozások 
(5 alkalom), melynek célja a derékfájás 
kialakulásában szerepet játszó ízületek 
minél nagyobb, fájdalommentes moz-
gásterjedelmének elérése. A második 
lépcső a stabilizáló foglalkozások (5 
alkalom), majd a befejező, úgynevezett 
mozgásminta-tanító órák következnek, 
szintén 5 alkalmon keresztül. A részt-
vevők folyamatos szakértő figyelmet, 
mozgásanyagot tartalmazó kis füzetet 
és házi feladatot is kapnak. 

A tapasztalatok alapján e mozgásterápia 
harmadik-negyedik alkalma után szig-
nifikáns változás következik be a részt-
vevők állapotában, de nem ritka az első 
alkalom utáni pozitív beszámoló sem.

Az Országos Gerincvédő Egyesület 
elnökségi tagjaként arra buzdítok min-
denkit, hogy mielőbb kezdje el a tré-
ninget. Ha panasza van, azért, ha még 
nincs, azért, hogy ne is legyen!

Szeretettel várok mindenkit 
a foglalkozásokon:
Gazdagh Melinda

Gerinctréner/TripleX Training®oktató/
funkcionális edző
+36 30 557 3181

Madármentő inkubátor 
működik Sukorón a Vadmadárkórház 

bejáratánál!

8096 Sukoró, Ivókút u. 14.
Madárkórház a vadon élő madarak 

gyógyítására Székesfehérváron
madármentés ügyeleti telefonszám:

06-30/992 4876

Mentőhely:
(madarak átvétele: 

telefonos bejelentkezés után) 
Sukoró, Ivókút u.14.

Székesfehérvár, Takarodó u. 5.

Látogassa meg
facebook oldalunkat is:

Vadmadárkórház Sukoró
Bird Hospital

Dr. Berkényi Tamás állatorvos. 
+36-30-9464-991

e-mail cím: 
vadmadarkorhaz@gmail.com

www.vadmadarkorhaz.hu
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NÉPRAJZI HÁZ 
nyitvatartása:

március 15 - október 31-ig
hétfő és kedd kivételével

naponta: 10-18 óráig

Teljes árú belépődíj: 
700 Ft

Csoportos jegy 
(10 fő felett):

600 Ft/fő
Kedvezményes belépődíj 

(diák, nyugdíjas):
350 Ft

Kultúra - közélet

Palágyi Luca
2019. 02. 12.

Fekete Magor
2019. 02. 14.

Juhász Olívia
2019. 03. 02.

Varga Máté
2019. 03. 18.

BABAHÍREK
Kádas Regina
2019. 06. 09.

Zákány Csenge
2019. 08. 02.

Zákány Zénó
2019. 08. 02.

Bánóczki Dorka
2019. 08. 03.

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

sukorokonyvtar@gmail.com 

SUKORÓI
KÖNYVTÁR

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 

A SUKORÓ ZÖLD PONT TERME-
LŐI PIAC célja a piacozás hagyomá-
nyának újjáélesztése a településen, a 
közvetlen árucsere termelő, készítő és 
vevő között, a háztáji, a kis- és ősterme-
lők becsületének visszaállítása. A helyi 
termelői piac a vevő számára lehetővé 
teszi, hogy magától a termelőtől, készí-
tőtől szerezzen információkat a termék 
minőségéről, eredetéről. 

PIAC NYITVATARTÁS:
szombat: 7:00 órától – 12:00 óráig

HELYE: 8096 Sukoró, 
Fehérvári út 416 hrsz. 

A SUKORÓ ZÖLD PONT TER-
MELŐI PIAC házirendje és működési 
rendje www.sukoro.hu  honlapon elér-
hető.

SUKORÓ ZÖLD PONT
TERMELŐI PIAC



Szeptember:
27. péntek 17:00

Haditanács megemlékezés

Október:
07. hétfő

Megemlékezés az Aradi vértanúkról
13. vasárnap
Idősek napja 
19. szombat

Gyalogostúra a Sportbarát Egyesület 
szervezésében

22. kedd
1956. október 23-i Megemlékezés

November:
7. csütörtök 19:00

„Hogyan kell bánni a férfiakkal” – 
kabaré a Kultúrházban

18-22.
Ruhabörze a Kultúrházban

23. szombat
Asztalitenisz bajnokság

őszi forduló – Sportegyesület
23. szombat

Asszonyműhely-Sukorói Hagyo-
mányőrző Egyesület – Kultúrház

30. szombat
Falukarácsonyfa állítás a Sukorói 

Hagyományőrző Egyesület szervezé-
sében

December:
7. szombat

Adventi Vásár
a Sukorói Zöld Pont Piacon

14. szombat
Falukarácsony

A legfrissebb hírekért keressék, 
kedveljék, kövessék a Sukorói 

Kulturális Intézmények nevű oldalt!

 FACEBOOK

Közérdekű 
telefonszámok:

Mentők: 104
Tűzoltóság: 105
Rendőrség: 107

Egységes segélyhívószám: 112

Sukoró Község Önkormányzata

8096 Sukoró, Óvoda u. 2/a.
Telefon és fax:
06-22/598-007
06-22/475-521
E-mail: spolghiv@t-online.hu
Ügyfélfogadás:
Hétfő, Szerda: 8-17 óra
Péntek: 8-13 óra

Falugazdász

Nagy János
06-70-436-24-61

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 

Herke Szolgáltató Bt.
06-20-93-91-955

DRV Zrt. információs Pont

Velence, Szabolcsi út 40.
Ügyintézés: 06-80-240-240
Ügyfélfogadás: 
hétfő: 8:00-15:00 
csütörtök 8:00-18:00
péntek: 8:00-12:00

ALBA VOLÁN

elsősorban helyközi 
közlekedési információk 
hétfőtől-vasárnapig: 4.00-23.00
Telefon: 06-22-514-714
Méhraj befogása:

Horváth Zsolt
06-30-454-77-75

A Sukoró Közös Önkormányzati 
Hivatal parkolójában, az iskola 

előtti téren és a játszótéren 
ingyenes WIFI kapcsolódási 

lehetőséget biztosít 
Sukoró Község Önkormányzata.

Ingyenes
internet-hozzáférés 

Sukoró közterületén

Közérdekű információk

2416-0903

A sukorói Önkormányzat hivatalos, 
ingyenes lapja. Megjelenik időszakosan, 
1000 példányban.  

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

ÉGETÉSI NAPOK
2019. ősz

(Önkormányzati rendelet alapján)
Szeptember (utolsó szombat): 

szeptember 28.
Október (2. és 4. szombat): 

október 12. és 26.

ESEMÉNYNAPTÁR
E-ON Áramszolgáltató

Közvilágítás hibabejelentő 
LAKOSSÁGI!
(Vezetékes telefonról ingyenes):
06-80-533-533
TÓ-VILL Bt. Székházában
Ügyintézés: 
06-20-946-2001
06-22-574-008
Kápolnásnyék, Tó u. 20.
Ügyfélfogadás: 
kedd: 13:00-18:00
csütörtök: 8:00-12:00

Posta

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

MOHOSZ

Velence-tavi Kirendeltsége 22-700-012
Sebestyén András vezető:
06-30-954-0731
Velencei-tavi halőr
Bozay Zsolt 
csoportvezető:06-30-512-7947 

Közérdekű  
információk:

Háziorvosi rendelés: 

Dr. Szigeti Margit
Sukoró, Fő u. 50. 
Rendelési idő: 
hétfő: 8:00-10:30 
kedd: 16:00-17:30 
szerda: 8:00-10:30
csütörtök: 8:00-10:30 
Telefon: 06-22-598-040 

Dr. Sirák András 
Sukoró, Fő u. 50. 
Rendelési idő: 
péntek: 13:00-15:00
Telefon: 06-22-598-040 

Ügyelet:

Velence, Balatoni u. 65.
Telefon: 06-22-311-104

Gyógyszertár

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

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

Fogászati rendelés: 

Gőbölösné Dr. Sztafa Dorota 
Pákozd, Hősök tere
Telefon: 06-22-459-198 
Rendelési idő:
hétfő: 13.00-18.00
kedd: 08.00-13.00
szerda: 13.00-18.00
csütörtök: 08.00-13.00
péntek: 08.00-12.00

HUMÁN CSALÁDSEGÍTŐ ÉS 
GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

2481 Velence, Zárt utca 2.
Telefon: 06-22-470-288
Fax: 06-22-589-157
E-mail: human01@freemail.hu 

Védőnő: 

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

Sukorói Katolikus Temető 
karbantartási és rendezési ügyek:

Récsei Norbert  - plébános 
Mobil: +36-30-547-4113

Sukorói Református Temető 
karbantartási és rendezési ügyek:

Kiss Kálmán
Mobil: +36-30-997-6155


