KÖZÉLETI LAP

Szeretettel köszöntöm a
Sukorói Hírforrás Magazin
minden kedves olvasóját!
A szeszélyes nyári hónapok után megérkeztünk a sok esőt hozó őszbe. Az
aranyba és vörösbe hajló leveleket felkavarja a szél. A csípős hajnalok már jelzik,
hamarosan beköszönt a hideg. Az ősz a
betakarítás és a felkészülés időszaka. A
természet bőkezű velünk, hiszen ontja a
télre elraktározható gyümölcsöket. Mi
pedig szorgalmasan helyezzük el pincéinkben az almákat, körtéket és egyéb
terményeket. Learattuk a gabonát, a
leszüreteltük a szőlőt, a borospincékben már forr a must. A közelmúltban
került sor az utóbbi évek legszebb szüreti felvonulásának megrendezésére. Az
idei esztendőben a fiatal csőszleányok
és csőszlegények mellett, korhű ruhákban felvonultak a régebbi bírók és bírónék is. Ezúton is köszönöm minden
régi és új résztvevőnek, hogy elfogadták
felkérésünket. Jelenlétükkel hozzájárultak Sukoró legrégebbi hagyományának
méltó ünnepléséhez. A nagy sikerű
szüreti felvonulás és a jó hangulatú esti
bál, még ma is melegíti szívünket. Köszönöm a Prince Wine Borház Kft-nek,
hogy az esti mulatság megrendezéséhez
a pincészet helyszínét rendelkezésünkre
bocsájtotta.
Szorgalmas időszak ez mindannyiunk
életében. Felkészítjük magunkat és
földjeinket az előttünk álló télre. Önkormányzatunk életében is örömteli
programokkal zsúfolt hónap áll előttünk. Fogalmazhatnék úgy is, szeptember és október hónap az átadások az

2. évfolyam, 3. szám

avatások hónapja. Településünk fejlődésében, megújulásában kimagasló létesítmények birtokbavételére kerülhet
sor.
Elsőként Néprajzi Házunkat adhattuk
át a nagyközönségnek szeptember 19én ünnepélyes keretek között. Az NKA
támogatásával rekonstruált eredeti zsellérház újra elfoglalhatta méltó helyét
községünk kulturális kincsei között.
Szeptember 28-án meghívott díszvendégeink által, felavatásra kerül
községünk Főterének központi alkotásaként elkészült emlékmű. A szobor kompozíció történelmünk fontos
mozzanatának, a sukorói Református
templomban l848-ban megtartott Haditanácsnak állít emléket.
Október 4-én neves előadók és kiállítók
részvételével a megújult Kultúrházunkat nyithatom meg Önök előtt. Ezen
örömteli és fontos eseményekre szeretettel várunk minél több érdeklődőt!
A tél megkezdése előtt befejeződtek az
útkarbantartási munkálatok is, amelynek keretében 500 m2-nyi kátyúzás,
vízelvezetés oldalszegélyes aszfaltozással, valamint 1982 m hosszú útszakasz
újulhatott meg településünkön. Hamarosan elkészül iskolánk, óvodánk bővítése is, így gyermekeink tágasabb, szebb
környezetben tölthetik már a következő
tanévet.
Márai Sándor soraival kívánok Önöknek csodálatos őszi napokat, és várom
Önöket rendezvényeinkre.
„Éjjel, amíg aludtam, történt valami:
vége a nyárnak. Felébredek, hallgatom
a szelet, nézem a sötétbarna lombot az
ablak előtt, s nem érzek semmiféle őszi
bánatot.”
Márai Sándor
Mészárosné Hegyi Gyöngyi Éva
polgármester

Nagy Benedek szobrászművész

Batthyány -Móga szoboregyüttes
ünnepélyes felavatása Sukorón a Református
Templom előtti megújult Főtéren

2014. szeptember 28-án 16:30-tól
Köszöntőt mond:
Mészárosné Hegyi Gyöngyi Éva polgármester asszony
Beszédet mond:
L. Simon László úr
Miniszterelnökség parlamenti államtitkára,
valamint
Tessely Zoltán úr
Országgyűlési képviselő
Meghívott művészek:
Domak Anikó népdalénekes
Móga Bence és barátai néptánc együttes

Idősek napi rendezvény
A hagyománnyá vált idősek napi
rendezvényre az idei évben is sor
kerül. Egy vasárnapi ebéddel ös�szekötött együttlétre hívjuk a 62.
életévüket már betöltött sukorói
állandó lakos nyugdíjasainkat a Gémeskút étterem rendezvénysátrába,
2014. október 5-én, vasárnap 11.00
órától. A névre szóló meghívót szeptember végéig kézbesítjük.

Ezúton is szeretettel köszöntöm Sukoró
legidősebb polgárait:
Pajor Józsefné
született: 1915. március 11.
Kalló István
született: 1926. február 19.
Jó egészséget, erőt és hosszú életet
kívánok!

Sukoró Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében:
Mészárosné Hegyi Gyöngyi Éva
polgármester

Önkormányzati hírek - közélet
Önkormányzati választással kapcsolatos hírek

MEGHÍVÓ

Sukoró Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. augusztus
26-i ülésén a Helyi Választási Bizottság tagjaivá az alábbi személyeket választotta:
1. Gaál Kálmán
2. Horváthné Radics Aranka
3. Szauer Boglárka
4. Hadlaczki Lilla
5. Székely Enikő Réka
és a Helyi Választási Bizottság póttagjaivá az alábbi személyeket választotta:
6. Hudákné Huszár Éva
7. Hartal István
A Helyi Választási Bizottság tagjai a polgármester asszony előtt az esküt
letették, majd az alakuló ülésen megválasztották Gaál Kálmánt elnöknek és
Szauer Boglárkát elnökhelyettesnek.
A Helyi Választási Iroda és a Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásával kapcsolatos feladatok ellátásáról folyamatosan gondoskodik.
Sukoró Község Helyi Választási Bizottsága a 2014. szeptember 8-i ülésén
a 2014. évi önkormányzati választás sukorói polgármester jelölt és egyéni
képviselő jelöltek szavazólapon szereplő sorrendjét sorsolás útján az alábbiak szerint állapította meg:
Polgármester jelölt:
1. Mészárosné Hegyi Gyöngyi Éva

független

Képviselő jelöltek:
1. Tuba – Kovács István 			
FIDESZ-Magyar Polgári
					Szövetség és a Keresztényde
					mokrata Néppárt
2. Gugi Krisztián Attila			
független
3. Kertész Péter Béla			
független
4. Zólyomi Viktor Zoltán		
független
5. Dr. Puskás Ferenc Attila		
független
6. Nagy Roland				független
7. Döme János				független
8. Deák Hajnalka			
független
9. Gazdagh Pál				független
10. Mészáros Csaba László		
független
A Helyi Választási Iroda az informatikai rendszerben történő rögzítésről és a
szavazólap nyomtatás előkészítő feladatainak ellátásáról gondoskodott.
Érvényesen szavazni legfeljebb 6 képviselő jelöltre lehet a jelölt neve melletti körbe tollal két egymást metsző vonal (X vagy + jel) írásával.
Legfeljebb 6 képviselő jelöltre lehet szavazni, tehát 1, 2, 3, 4, 5 jelölt bejelölése esetén is érvényes a szavazat.
A választással kapcsolatos egyéb fontos információk a www.valasztas.hu
honlapon találhatóak.
Sukoró, 2014. szeptember 15.
dr. Berzsenyi Orsolya
jegyző, HVI vezető

Önkormányzati hírek - közélet
VIII. alkalommal kerül megrendezésre a helyi művészek alkotásait bemutató
kiállítás Sukorón.

Kedves Sukorói Lakosok, és Üdülőtulajdonosok!
Szeretettel várjuk a 2014. október 4-én 10. 00 órára a kiállítás megnyitójára és
a felújított Civilház átadási ünnepségre.
A rendezvényt megnyitja: Mészárosné Hegyi Gyöngyi Éva polgármester
Az intézményt felszenteli: Récsei Norbert plébános úr
Ima: Kardos Ábel tiszteletes úr
Fellépő: Horváth Klára - Sugar Band Zenekarral

A felújított kultúrház

2014. szeptember 27., 20:30 órától
Tűzzel őrzött hagyomány – Tűzzsonglőrök műsora
A tűzgyújtásra minden sukorói és falunkból elszármazott polgárt szeretettel vár
Sukoró Község Önkormányzata!

Mészárosné Hegyi Gyöngyi Éva
Sukoró Község Polgármestere
és
Dr. Cser Palkovics András
a Honvédség és Társadalmi Baráti Kör Székesfehérvári Szervezete elnöke

tisztelettel meghívja Önt

az 1848. szeptember 28-i Haditanács 166. évfordulója alkalmából

2014. szeptember 28-án 17.00 órakor
a sukorói református templomban tartandó

MEGEMLÉKEZÉSRE
ÉS ÖKUMENIKUS IMÁRA
A SZABADSÁGHARC HŐSEIÉRT

A megnyitó után szeretettel meghívjuk Önt és kedves Barátait a tárlat megtekintésére, és szeretet vendéglátásra.

Kiállítóink:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Éber Péter – festő
Fekete Anna – festő
Gaál Éva – tűzzománc
Kaiser Ilona – festő
Keményné Kovács Veronika – grafikus
Kissné Németh Klára - festő
Móga Erzsébet – keramikus
Somogyvári Mari – festő
Stumpf István – fotós
Szép Mária – festő
Wladimir Katalin – festő

Válaszok a 12. oldalon.

Minden kedves képzőművészet iránt érdeklődőt szeretettel várunk!
Sukoró Község Önkormányzata

Gólyahír
Kovács Noémi Lea

Szózat

Zoltán Marcell Tamás

Palkovics Tamás

Megnyitót mond:
Mészárosné Hegyi Gyöngyi Éva polgármester

Kotter Márk

Lénárd Szófia

Sykó Csongor és Levente

Horváth József

2013. 10. 27
2013. 12. 18
2014. 01. 31
2014. 02. 09

2014. 07. 10
2014. 08. 08
2014. 08. 15
2014. 08. 25

Beta Regina Mária

Sztupa Liza

Az esemény jelentőségét méltatja:
Vargha Tamás, HM Parlamenti államtitkár

Solymosi Lujza Szófia

Szabó Fruzsina

A Honvéd Férfikar műsora

Kovács Emília

Ökumenikus ima a szabadságharc hőseiért

Mészöly Zalán

Himnusz

9. Mikor épült a Sukorói Református
Templom?
10. Mikor épült régi kő Katolikus
Templom?
11. Mikor épült a Néprajzi Ház?
12. Hány műemlékvédelem alatt álló
épület van Sukorón?
13. Melyik csata emeli Sukoró
történelmi hírnevét?
+1 Mikor jelent meg az első írásos
emléke Sukoróról?

A kiállítás megtekinthető: 2014. október 04. – október 31.

Márkos Júlia Petra

Jákob János dandártábornok protestáns tábori püspök, Berta Tibor ezredes,
katolikus tábori püspöki helynök és Kardos Ábel lelkészi szolgálatával.

1. Hány állandó lakosa volt
Sukorónak 1991-ben?
2. Hány állandó lakosa van
Sukorónak most?
3. Mikor épült újjá a sukorói iskola?
4. Hány első osztályos iratkozott be
az iskolába 2008-ban?
5. Hány első osztályos kezdte az idei
tanévben az iskolát?
6. Hány tanuló jár a sukorói iskolába?
7. Hány forrás található Sukoró
környezetében?
8. Kb. hány kg a Gyapjaszsák
sziklatömbje?

hétköznap 14:00 -19:00 óra és hétvégén 12.00 – 19.00 óra között.

Program:

A magyar nép szabadságharcáról:
Hermann Róbert történész

ToTó
Sukoró számokban

2014. 03. 10
2014. 04. 09

2014. 08. 18

2014. 08. 27.

2014. 04. 18
2014. 05. 22

Csordás Fanni
2014. 07. 02

A résztvevők közös koszorút helyeznek el az emléktáblán.
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Szabadidő - Élettér

Szabadidő - Élettér

Egy „gyüttment” sétája
Sukorón

gondoltam, hogy milyen nehéz is az
embernek objektív képet alkotnia arról, ami oly közel áll hozzá, mint hozzám Sukoró!
Vallomást teszek tehát: szeretem Sukorót! (Itt közbeszól a feleségem: én
Is!) Mik is a szerelem jegyei? A legfontosabb a hiányzás. Amikor kihajtok
a fehérvári útra, már sajog a szívem,
máris hiányzik. Ha több napig távol
vagyok tőle, már nagyon hiányzik. Ha
két hétig, hát majdnem belebetegedek!
Második jel: így szeretem, ahogy van!
Nem akarom megváltoztatni, nekem
így jó, ahogy van. Szeretem dombjait, völgyeit, panorámáját, ecetfáit,
gesztenyefáit, akácfáit, néhol szerény,
néhol nagyképű házait. Szeretem őslakosait is, akik kezdetben tartanak
az idegenektől, de ha megérdemli,
lassan maguk közé fogadják. És az
csak rosszindulatú vádaskodás, hogy
gyütt-mentnek neveznek bennünket,
betelepülteket!

Sétánkat hol is kezdhetnénk a leghatásosabban, mint a Református Templomban, amely a XIX. Század közepe
óta a falu jelképe. A templom nevezetes történelmi esemény színhelye volt.
Kevés győztes csatáink egyikének előestéjén itt tanácskozott az 1848-as forradalmi hadsereg vezérkara arról, vajon
mi legyen a teendő - a közelben már
letáborozott - Jellasics bán seregével
kapcsolatban. A tanácskozásnak em-

léke is maradt, a templom úrasztalán
jól látható Móga tábornok kardjának
vágásnyoma, aki szenvedéllyel érvelt
a harc felvétele mellett. A taktika jól
bevált, a horvátok fejvesztve menekültek, a magyar sereg kis áldozattal győzedelmeskedett. Büszkén mutogatom
horvát származású barátomnak a Szúgyogsziget öblét: Itt kergettük a horvátokat a Velencei tóba. A templom
múltjától függetlenül is Sukoró egyik
ékköve. Népi mintás festett padjai,
rajtuk a tanácskozáson részvevők réz
névtáblájával (köztük Batthyány Lajos
miniszterelnöké) jó alkalom arra, hogy
múltunkon merengjünk néhány pillanatig. A templom gyakran ad helyszín
a helyi képzőművészek bemutatkozásán túl a Sukorói Zenei Nyár eseményeinek is.
A református templomtól alig száz lépés a 151 éves Néprajzi Ház a Szilvás
soron. Igazi mesebeli fehérfalú, nádfödeles ház, ha becsöngetünk, szinte azt

reméljük, az Öreg néne ballag elénk a
verses meséből. Gazdag gyűjteményében rádöbbenhetünk, milyen körülmények között éltek a sukoróiak, és de
jó, hogy mi nem akkor éltünk.
A Szilvás soron végigmenve rátérünk
a Borjúvölgyre. Habár még nem sokat gyalogoltunk, mégis azt ajánlom,
pihenjünk meg a Pince sor egyik
pincéjénél és fogyasszunk - a legendák szerint a győzelmet itt is ünneplő
48-as honvédek emlékére - egy pohár
sukorói bort. Nekem a száraz Sukorói
Fürtike a kedvencem, édesebb szájúaknak a félédes Ezerfürtűt ajánlom. De
muszáj elárulnom, hogy a néhai Bálint
gazda szomszédom jóvoltából igazán
kitűnő helyi cabernet sauvignont is ittam. Előzetes bejelentkezéssel néhány
pincében jóféle uzsonnát is kaphatunk. (A borkedvelő polgárok alapította Sukorói Borbarátok Egyesülete
a helyi borkultúra fejlesztésére alakult
2012-ben.) Akár iszunk, akár nem, a
Borjúvölgyben minden évszakban a
táj különleges szépségét csodálhatjuk
meg.
A Pince soron végigsétálva a Pálinkaház utcára érünk, amely a Fehérvári
útba torkollik. (Milyen jó, hogy a régi
időkben az utcák neve eligazító volt!)
Furcsa, de szinte a falu szélén fekvő Zsuzsi büfé a falu egyik központi
helyszíne, találkozó helye. Három út
találkozásánál, a fehérvárra menő busz
megállójánál található, egyre gazdagabb választékkal rendelkező büfénél
gyakran megpihennek gyalogos és kerékpáros turisták is. Az út túloldalán
néhány éve megnyílt Mandula cukrászda nagy siker: házias süteményei,
fagylaltjai igazi hiányt elégítenek ki a
faluban. A Zsuzsi büfével együtt immár valóságos kulináris központja falunknak.
A kávé és sütemények elfogyasztása
után a Fehérvári úton sétálunk tovább.

Néhány perc után a futballpályához
érünk, amely a falu legnagyobb eseményének - a Falunapnak - is helyszínt ad.
A mellette található Gémeskút étterem
a környék legnagyobb vendéglátó intézménye. A Nagy család tulajdonában
álló vendéglő több száz vendéget képes
egyszerre fogadni, apartman házaiban
megszállni is lehet. Igazi érdekességekkel szolgál étlapja: ördöglángos,
ingókő szelet, gyapjaszsák szelet. Amit
fontos tudni: kutyával is látogatható az
étterem! A kilátás a tóra pedig tényleg
gyönyörű!
Utunkat az Óvoda utcán folytatjuk
tovább. Lassan lépkedünk, hisz felfelé
visz az út. Bal oldalt mindenképpen
térjünk be az iskola udvarára, hiszen
nem hagyhatjuk ki egy nevezetes személy szobrának megtekintését. Xantus
Jánosról van szó, aki 23 éves honvéd

gozott, mint térképész, etnográfus,
szanitéc, minisztériumi tikár, mexikói
konzul. Hazatérve növény- és állatgyűjteményét a Nemzeti Múzeumnak
adományozta, melynek később Néprajzi Osztályát is vezette. Megbízható
források szerint Karl May német író
róla mintázta Old Shatterhand-et,
Winnetou és az indiánok nagy barátjának alakját.
Az Óvoda utcán felmenve három perc
sétára található az Öreg utcában a
Szent Ignác Római Katolikus Templom, amely nemsokára 250 éves lesz.
Néhány éve készült el a templom bejárata előtti Kálvária, amelynek stációi
hívőknek és nem hívőknek egyaránt
alkalmat ad arra, hogy eltűnődjenek a
világ sorsán és saját sorsukon.
A Nadapi úton tett néhány perc séta
után érkezünk el ahhoz a dombra,
amely 360 fokos panorámájával minden napszakban ráébresztheti a látogatókat arra, hogy Sukoró tényleg a
Velencei tó Tihanya. Az Ingókőnél
újra megcsodáljuk a természet erejét
és játékosságát, és felidézve a sukorói
legendát, amely szerint érintése szerencsét és egészséget hoz, mi is megérintjük.

tüzérként a pákozd-sukorói csata előestéjén a református templom tornyából
figyelte a horvátok csapatmozgását. A
szabadságharc leverése után hadifogságba került, ahonnan megszökvén
külföldre menekült. Amerikában dolVisszasétálva a Fő utcára, utunkat a
szinte mesébe illő Boglya Csárdában
fejezzük be. Váczi Tibor olyan barátságos és meghitt vendéglőt alakított ki az
évek során, amely már sok-sok törzsvendéget tudhat a magáénak. Minden
vendégünket elhozzuk ide: nagy sikere
van a már említett Fürtikének, a Legenda cuvée-nek és sukorói pecsenyének egyaránt. Teraszáról a Velencei tó
gyönyörű panorámája késztet újra és
újra csodálatra. 2,8 kilométeres sétánkat itt fejezzük be.
Záró vallomás:
Amikor felkértek arra, hogy írjak Sukoróról egy bemutató cikket, még nem
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Szép napokat mindenkinek Sukorón!
Dr. Venczel Sándor

A kecske
-A napokban hoznak egy kecskét. Megunták, vagy valamiért nem tudják tovább tartani - Mondta a férjem vacsora
közben. Ezek azok a pillanatok, amikor
úgy érzed ez valami más dimenzió, hisz
nem is olyan rég, még városlakóként esküdözött, fogadkozott:
-Csak költözzünk ki falura, ígérem nem
hordom tele a házat állattal. Csak kutya,
meg macska… Esetleg papagáj, meg a
kaméleonok. Úgy fél éve lehet, hogy itt
lakunk. Van pár kecskénk, birkánk, két
lovunk, s úgy száz, százötven baromfi,
s ne feledjem a szamarat! Nem is lehet
feledni, hisz halálhörgésszerű sikollyal
jelzi reggel és este, hogy eljött az etetés
ideje. Rohanunk is, nehogy ránk gyújtsák a házat a faluban, hisz Tündér iá-ját
a falu utolsó házának udvarán is tisztán
hallani. Na ja. Végülis lehetne rosszabb.
Például aki lepkegyűjtőhöz, vagy informatikushoz megy feleségül, annak sem
fenékig tejföl az élete. Így hát, amilyen
természetesen csak lehet, annyit kérdezek:
-Hogy hívják?
-Nem is tudom. Lehet, hogy nincs is
neve. Kereszteld el valahogy.
És megjött. Este volt, sötét, gusztustalan, nyálkás, ködös, szemerkélő esővel.
Tipikusan az az idő, amikor az orrod
hegyét sem dugnád ki a házból.

Szép utca, tiszta udvar –
rendes ház 2014 pályázat
eredményhirdetése
Sukoró Község Önkormányzata a szép
tiszta, rendezett Sukoróért hagyományt
temető módon írta ki pályázatát idén
tavasszal a “Tiszta udvar, rendes ház” és
a “Szép utca” címek elnyerésére. A pályázat célja az volt, hogy Sukoró lakosságát, nyaraló tulajdonosait ösztönözze
a kulturált környezet megvalósítására, a
telek rendben tartására, az épület példaértékű gondozására, az utcafront előtti
közterület gondozására.

Brunner Oszkár

“Tiszta udvar, rendes ház” címmel hirdetett lakossági pályázatán a következő
pályázóknak adományozunk utalványt
és oklevet:
Dr. Csaba Zoltán
Brunner Oszkár
Marczinkó János
„Szép utca” címet az idei évben a Kereszt utca nyerte el.
A díjátadásra a Civilház és kiállítás
megnyitóján kerül sor.

Ugat a két komondor. Jött valaki. Vajon
miféle elvetemült téved erre ilyenkor?
-Kezicsókolom! Meghoztuk a kecskét!
Tudjuk, hogy a múlt hétre ígértük, de
nem indult a kocsi. Mondom az as�szonynak, van egy üres órám, előbb ért
véget a műszakom,- nincs munka, tudja
– vigyük el a kecskét a dokinak! Hát itt
vagyunk.
Nyitom a kaput. Egy szakadt Wartburg
a ház előtt. Tán barna… Sötét van, a kocsi ablakai párásak.
-A hátsó kapuhoz kéne gurulni. Az istálló mellett vannak a kecskék. Megyek,
kinyitok, hogy be tudjanak állni.
Csikorog a vizes kavics a lábam alatt,
ahogy küzdök a lakattal. Kitárul a kapu,
s a Wartburg felemás lámpája az arcomba világít. Édes Istenem! Kik ezek egyáltalán, fut át az agyamon a sötétben, de
már nincs idő a töprengésre, begurultak,
egészen a karámig.
Alacsony asszonyka pattan elő a kocsiból.
-Jó estét! Itt lesz? – kérdezi bizonytalanul.
-Itt. Hol van? – lépek a csomagtartóhoz.
-Túl szűk ott a hely, meg amúgy is szeret
utazni, tárja ki a hátsó ajtót az asszony,
s a gyér hátsó világításnál előtűnik két
hatalmas szarv, két apró szem, s egy
hosszúszőrű, tarka kecske, amint a hátsó
ülésen üldögél, keresztben a testén biztonsági öv, ahogy illik.

Dr. Csaba Zoltán

Marczinkó János

Fölcsúszik a szemöldököm, egy pillanatra, de ez csak valóban a másodperc
töredéke, mert már tolul is az agyamba a gondolat: Brünhildának fogom
hívni.
-Lány? -kérdezem.
-Igen! Ugye gyönyörű? - Győzelem,
gondolom magamban, a névválasztás
sikeres.
-Az. És még mit szeret? Mármint a
kocsikázáson kívül…
-Szereti a friss gyümölcsöt, a sárgarépát, az újságpapírt. Jaj, azért egészen
odavan!
-Ja! Ne hagyják előtte az aznapi Pravdát-dörrent a beszélgetésbe nevetve a
férfi.
-Értem. Hát köszönjük. - A nyakára
kanyarítok egy textil pórázt, és vezetni próbálom. Gond nélkül kiszáll a
kocsiból, de ahogy a karám felé vezetem, lecövekel.
-Az igazság az, -mondja bátortalanul az asszony, - hogy mi jobbára a
konyhában tartottuk. Csak levegőzni
ment ki az udvarra néha –néha.
-Gyerünk Annus! Késő van. A gyerekek már szétszedték a házat! Igyekezzünk! Az asszony beül, letekeri az
ablakot, s miközben kitolat az ura,
még odakiált - Üdv a doktornak! Ja!
És szereti nézni néha a TV-t, és ha

elmentünk otthonról, akkor bekapacsolva hagytuk neki a rádiót!
-Viszlát! – és elhajtottak.
Távolodik a tán barna színű Wartburg, füstöl, hátul is felemás a lámpa.
Mi meg állunk a hátsó udvaron. Kezemen a piros póráz, a végén Brünhilda. Néz rám bizonytalanul, s én
elgondolkodom: hogy tudnám beüzemelni neki az ólban a rádiót !?
Lauschmann Ildikó
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Kedves Olvasóim, Tisztelt
Horgásztársak!

Sukorói Szüreti felvonulás
és bál képekben

A tavaszi, már megszokott Környezetvédelmi Nap és Kistó takarítás után a
nyári programjaink a gyereknappal kezdődtek, melyet községünk önkormányzata május 26-án rendezett meg. A nap
programjában természetesen most is
szerepelt a horgászverseny az ünnepelteknek.

A 2014. évi Szüreti felvonulásra rendhagyó módon került sor. A fiatalok
mellett – Polgármester asszony kérésére
– megkerestünk a korábbi években volt
bírókat és bírónékat is, hogy vegyenek
részt a felvonuláson. Így népes társaság
öltött magára csősz ruhát, vagy népviseleti ruhát.

Horgásztáborunkat idén is megrendeztük július 21-tól 25-éig. Az öt napról
idézem Deák Hajnalka táborvezető szavait:
„A Sukoró-Velencetavi Horgász Egyesület 7. alkalommal szervezte meg az
idén „Matula” Horgász és Környezetvédelmi Táborát. Célunk, hogy a táborozó gyerekekkel élményekben gazdag,
ismereteiket bővítő hetet töltsünk el,
amelynek során megismerkedhetnek a
horgászattal, sportversenyeken mérhetik össze tudásukat, ügyességüket, aktív
tevékenységek és gazdag programok során ismerhetik meg szűkebb és tágabb
környezetünket.
Július 21-én kezdtük táborunkat csapatalakítással. A délelőttöt a Kistó
partján, majd a hőség elől az erdőbe
menekülve számháborúval töltötték a
csapatok. Az iskola aulájában ebédeltünk, Zólyomi Laci babgulyást főzött.
Délután előkerültek a horgászbotok, a
Kistóból próbálták a gyerekek kifogni
a kisebb – nagyobb halakat. Kipróbálhattuk a műfüves focipályát, aminek
egész héten nagy sikere volt, minden
időt kihasználtunk, hogy ezen a kiváló
minőségű pályán játszhassunk. Az ebéd
utáni almát és az uzsonnánkat a Zólyomi ABC biztosította.
Kedden délelőtt az Arborétumban voltunk, ebédünket kiszállítással együtt
biztosította a Gémeskút Étterem. Sajnos ezen a napon kisebb-nagyobb megszakításokkal esett az eső, így a séta a
Katonai Emlékparkba mindenki cipőjét erősen megviselte. Délutánunkat az
emlékparkban töltöttük, ahol most is
színvonalas tárlatvezetés és érdekes interaktív programok vártak bennünket.
A tervezett hazasétálás az eső miatt elmaradt, a pizzázás után autókkal, több
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fordulóval jutottunk haza.
Szerdán a délelőttöt a Kistó partján,
horgászással töltöttük, délután a pontgyűjtő csapatversenyeket tartottuk
meg, kosárlabda, petanque és foci-csatát vívtak a csapatok. Uzsonnánkat a
Boglya csárda biztosította, palacsintát
sütöttek nekünk.
Csütörtökön egész napos kirándulásra
mentünk, Csákváron, a Vértes Natúrparkban pusztakocsikáztunk, nagyon
jól éreztük magunkat, kedves fogadtatás, gyönyörű környezet és színvonalas
program várt minket. Délután a Csuta
Cukrászdában, fagyiztunk.
Táborunk záró napján a gyerekek a
délelőttöt nadapi kirándulással töltötték, majd ebéd után lezajlott a hagyományos táborzáró horgászverseny, ami
után eredményhirdetés és díjátadás következett.
Az egész heti tartalmas programokért
köszönetet mondunk minden támogatónknak és segítőnknek. A gyerekek
egy programokban gazdag, ismereteiket
bővítő hetet töltöttek együtt velünk,
ami mindannyiunk számára gazdagabbá tette az idei nyarat.”
Az augusztus 16-ai Falunapon hagyományaink szerint megrendeztük gyermek és felnőtt horgászversenyünket a
Kistóban. Egyesületünk képviseletében
Nagy Gyuszi, Pigniczki Lajos bácsi és
Nagy Györgyné, Marika némi segítségemmel készített egy üst halászlevet,
mellyel indultunk a Sportegyesülettel
közösen szervezett Sukorói Halászléfőző Versenyen. A minta leadása után
kínáltuk az érdeklődőket.

Tanévkezdés előtt horgászhattak Kistavunkban iskolánk tanítói által szervezett Gólyatábor programjaként a már
iskolás és a leendő iskolás táborozók.
Örömmel töltött el a gyerekek érdeklődése, így a horgászatra rendelkezésre
álló bő egy órában két turnusban kellett
horgásztatnunk.
A Sukorói „csónakkikötő” helyzete továbbra is változatlan, tehát a csónakok
kikötése továbbra sem engedélyezett,
mindenki csak saját felelősségére tárolhatja ott csónakját.
A Sukorói „strand” helyzete változásnak
indult. Községünk Önkormányzata, a
Rendőrség, a Vízügyi Igazgatóság és a
MOHOSZ képviselői egyeztettek az
ott kialakult állapotokról a megoldást
keresve. Ennek eredménye képpen tiltótáblák kerültek kihelyezésre, amelyek
nem örvendtek sokáig jó egészségnek.
A táblákat kihelyező hatóság a szükséges jogi lépéseket megtette.

Új lehetőségek Sukoró
sportéletében.
A nyári hónapokban a „Mozdulj Sukoró!” 8 hétvégén csábított mozgásra,
sportolásra gyerekeket, felnőtteket.
Nagy örömmel fogadták a fiatalok a
kibővült mozgási lehetőségeket, amit
a műfüves focipálya és a teniszpálya
jelent az előző évekhez képest. Azok
a gyerekek ismerkedtek meg a tenisz
alapjaival, akik még soha nem fogtak
ütőt a kezükben. A kezdeményezés
sikeres volt, hiszen hétről hétre egyre
több fiatal élt a felkínált lehetőséggel.
A korábbi évek népszerű sportágait is
folytattuk (foci, kosárlabda, petanque).
Az Önkormányzat támogatásával a
legjobb eredményeket elérő gyerekeket hetente érmekkel jutalmaztuk, ami
különösen motiválta a versenyzőket.
A nyári időszakban minden második

Végezetül köszönöm mindenkinek aki
anyagiakkal, vagy munkájával segítette
Egyesületünket.
Továbbra is várom kérdéseiket, ötleteiket, észrevételeiket a sukoroihorgasz@sukoro.hu e-mail címen, vagy a
+36-70-9488218-as
telefonszámon.
Programjainkról folyamatosan tájékozódhatnak www.fecebook.com/sukoroihorgasz oldalon.
Deák Zoltán
elnök
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szombaton megtartottuk az Ingókő és
a nadapi focipálya közötti kocogásokat,
futásokat Nagy öröm, hogy az idén családok is részt vettek ezeken az eseményeken. A gyerekek és a szülők körében
egyre nagyobb érdeklődés mutatkozott
a rendezvényeink iránt.

Ezúton is szeretnénk köszönetünket kifejezni a résztvevőknek, hogy első szóra
vállalták a felvonulás – nem rövid útvonalának – nótázva történő végig járását. Köszönjük a menetet fogadóknak a
szíves vendéglátást, Klusoczki Imrének
a zenészek szállítását, Németh Istvánné
Panni néninek a közös vacsora elkészítését.
A felvonuláson részt vett csőszfiúk,
csőszlányok: Zólyomi Ádám, Deák
Anna, Hegyi András, Nagy Vivien,
Nagy Levente, Varga Anna, Bökönyi
Gábor, Fürst Izabella, Zólyomi Máté,
Szegfű Fanni, Varga Péter, Németh
Beáta, Varga Tamás, Zólyomi Edit,
Kardos Sebestyén, Gál Alexandra, Kiss
Dániel, Nagy Anita, Bori Levente, Hegyi Laura, Molnár Szabolcs, Németh
János, Fürst Klaudia, Zólyomi Dávid,
Németh Krisztina, Bori Dániel, Szabó
Veronika

A felvonuláson részt vett régi bírók,
bírónék: Kiss Kálmán, Kissné Németh
Klára, Béd József, Bédné Kertész Erika, Németh István, Németh Istvánné,
Béd Imre, Bédné Tóth Edit, Zólyomi
László, Zólyominé Kovács Ildikó, Hartal István, Hartalné Törzsök Tímea,
Marczinkó Krisztián, Béd Orsolya,
Devecsai Péter, Fürst Henrietta, Varga
László, Varga Ilona, Bökönyi Rita, Palikné Rideg Henrietta, Baranyai Zsuzsanna, Kertész Gyöngyi
Fiatal beköltözött pár és gyermekeik: Bakó Csaba, Fekete Krisztina, Bakó
Csenge, Bakó Tünde
Lovasok: Tóth Zsófia, Zilaj Eszter, Teller Edina, Besenyei Melinda, Somogyi
Alexandra
Sukorói Hagyományőrző
Egyesület nevében:
Németh Istvánné

A Falunapon VIII. alkalommal került
megrendezésre a hagyományos Sukorói
Halászléfőző verseny, amelyet a Horgászegyesülettel közösen szerveztünk. A
versenyen 13 lelkes csapat mérte össze
főzési tudományát. A csapatokat nagy
létszámmal sukorói civil szervezetek
tagjai és baráti társaságok alkották. Az
idei évben először Szegedről is érkezett
egy 15 fős csapat, akik nagy meglepetésre meg is nyerték a versenyt. Az idén
hagyományt teremtve 2. alkalommal
hirdettünk kispályás focibajnokságot.
A küzdelmes mérkőzések jó hangulatban zajlottak. A meccseket Béd Ákos
irányította és vezette. Köszönjük!
A következő hónapokban gyalogos
túrával és a hagyományos őszi asztalitenisz bajnoksággal folytatódnak programjaink.
Várunk Mindenkit szeretettel!
Mozogj Velünk!
Halász Kriszta
elnök
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Beszélgetés Németh
László borásszal
Márai Sándor szavait idézve „ A bor
férfidolog, csendesen kell beszélni róla.
Leghelyesebb egy pohár bor mellett.”
Egy szép szeptemberi napon az Óbor
utca 15. szám alatti csodálatos borpince árnyas diófája alatt beszélgettem
Mészárosné Hegyi Gyöngyi Éva polgármester asszonnyal és Németh László
többszörös díjnyertes borásszal, akiről
nem túlzás azt állítani, hogy községünk
élő legendáriuma és történelmi emlékezete.
„Ami a Balatonnak Badacsony az a Velencei-tónak Sukoró.” Községünk komoly borászati múlttal büszkélkedhet.
A történeti dokumentumok tanulsága
szerint 1873-ban 168 szőlőbirtokkal
büszkélkedhetett településünk.
A falu délkeleti részén lévő szőlő birtokokat Körmösöknek, a keletieket
Páskomoknak nevezték. Az utca nevek
mai őrzik a hagyományokat. A pincék
a Borjúvölgyben, a Pincesoron és a Géczy hegyen találhatóak. Minden gazdának volt pincéje, amelyeket a löszfalba
vájtak és speciális módon kiégettek. A
pincék tulajdonosaiknak köszönhetően
ma is jó állapotban vannak, megtekinthetőek.
László családjának borpincéje 1780ben épült. Mennyezetének köveit belepte a nemes penész, falai és tárgyai
őrzik történelmünk nyomait. Az épület
oldalfala, boltozata speciális eljárással
készült. A helyi kőbányákból származó
vulkanikus köveket oltott mésszel kezelték, fedték be. Talán ez a titka, hogy
ilyen jó állapotban várja a bort szerető
vendéget a mai napig is.
Sokat megéltek ennek a pincének a falai. Itt mulattak 1848-ban a huszárok,

8

innen indultak a frontra búcsúdalt
énekelve az első világháború katonái,
ennek a pincének a bora gyógyította a
fehérvári kórház betegeit, az orosz megszállás golyók ütötte nyomát a tölgyfahordók őrizték meg az utókor számára.
A pince mellett egy egyedi, különleges
1831-ben faragott, teljes díszében felújított országosan is egyedülálló tulipános prés áll. Oldalán őrzi a felújításban
résztvevő önkéntesek nevét.
A megérkezőt, egy a földből kifordult
és új életre kelt vadregényes almafa
köszönti. Csodálatos béke, nyugalom
szállja meg itt az embert. László pedig
kiváló házigazdaként vezet körbe engem. Megtudom, mi is az a vaklyuk,
hogyan mérik a szőlőcukor fokát és
savasságát, hogyan kénezik a hordót.
Ízelítőt kapok a tárgyak, az elénk tett
gyümölcsök és bor révén László szenvedélyéből. Mert a borászat, a szőlőművelés szenvedély. Ahol a tudás, mint

Portré - akik köztünk élnek
László családjában is Apáról - Fiúra
száll. A szőlő alázatra neveli az embert.
Megtanítja nekünk a természet csodálatát. Egész évben napról napra, beszélni
kell a tőkékhez, ápolni, védeni, táplálni
szükséges őket. Az idei év különösen
nehéz, munkás év volt a bortermelők
számára. A párás, nedves, csapadékos
fülledt időben a szőlőre veszélyes gombák hatalmas erővel támadtak. Sokszor
a permetezés sem hozott megnyugtató
megoldást. A munkás nyár végén, vénasszonyok havában már elérkezett a
szüret ideje a muskotályos szőlő már a
tartályokban pihen, és alakul csodálatos
nedűvé. László a kárpótlás során vis�szakapott földek újratelepített tőkéin
muskotályt, rizlinget, irsai olivért, caberne francot termel. Boraival évtizedek óta nyer neves versenyeket és ítészként maga is bírál.
A szőlő mellett csodálatos gyümölcsössel is büszkélkedhet, amelyből különlegesen zamatos pálinkát készítenek családjával. László életében a legfontosabb
a család, amelynek ereje szeretete ma is
frissen fiatalosan tartja. Csodálatos album őrzi édesapja és szerettei, barátai
emlékét, a képek állandó szereplője a
pince és a szőlő amely már gyermekkorának is része volt. László belenőtt
a természetbe. A halászat, nádaratás,
földművelés része volt mindennapjainak. Szülei ebből éltek, ennek tudásával
bocsátották az életbe.
László a távközlés területén nyugdíjas koráig dolgozott. Meséli, volt idő,
amikor munkája után Ő is megpihenni
jött édesapjához ide a diófa árnyékába.
A kedves atyai szó és szeretet, a sukorói hegyek védő ölelése kioldott belőle
minden feszültséget, és mint mondja
olyankor visszatalált önmagához.
Polgármester asszony is egy nehéz fá-

rasztó nap után érkezett meg a beszélgetésre. Rengeteg fejlesztés, építkezés
folyik jelenleg is településünkön, a
munkákat ellenőrizni, koordinálni
kell. Épül a Kultúrház, bővül az Iskola
épülete, gőzerővel folyik az utak karbantartása, felkészítése a télre. Mint
mondja a nap 24 órája is kevés volna,
annyi a teendő. Szeme lelkesen csillog,
amikor Sukoró múltjáról faggatja Lászlót. Büszke arra, hogy egy ilyen neves
történelmi hagyományokkal rendelkező, csodálatos település polgármestere
lehet. Minden érdekli, mert szívügye
a kultúra, a hagyományok megőrzése.
László pedig községünk élő emlékezete. Komoly kutatómunka áll mögötte,
hiszen fiatal kora óta beszélget a falu
öregjeivel, gyűjtve minden történetet,
ami közelebb vihet minket múltunkhoz, amely képes megadni nekünk a
tartást minden időben. Hiszen amelyik
nép elveszíti a múltját, közös emlékezetét azt elmossa a történelem vihara. Itt
Sukorón sok hagyományőrző, a múlt
értékeit megőrizni kívánó ember él.
Ha szeretnél elmerengeni, része lenni
ennek a csodálatos múltnak, szeretnél
inni egy zamatos mélyvörös, bíborszínbe hajló caberne francot látogass el
László pincéjébe. Kérd, hogy meséljen,
és más emberként fogsz felállni az agg
diófa árnyékában meghúzódó asztaltól.
Elveszíted a kapcsolatod a térrel és az
idővel, beleolvadsz a környezetbe, és
perceknek tűnő órák múlva akár csak
mi, akik ma ott lehettünk mosolygó
emberként távozol. Köszönöm Lászlónak, Gyöngyinek ezt a csodálatos napot, és kívánom Önöknek, hogy minél
többen sétáljanak, fedezzék fel Sukoró
rejtett kicseit, mert érdemes.
Dr. Hauberl Emőke
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Beszélgetés Hudákné
Huszár Évával
„Az egészségügyi munka nemcsak
kiváltság, de felelősség is.”
David B. Agus
Nagyon jó érzés volt belépnem a
megújult rendelő falai közé. Emlékeimben még élesen élt a kicsi, sötét
nádtetős épület elavult várója, fülledt
olykor minden igyekezet ellenére dohos levegője. Ugyanakkor egyvalami
nem változott a kedves, szeretettel teli
hangvétel és a családias légkör. Kivételes ez a mai rohanó világban. Egy
olyan egészségügyi intézménnyel bír
községünk ahol a nővért, védőnőt és az
orvosokat komolyan érdekli minden
egyes ember problémája. Ahol tényleg
meghallgatják az embereket, törődnek
a testével, a lelkével.
Ma egy számomra kivételes személyiséggel beszélgetek, akinek millió
emléke, egy élet munkája fűződik
településünkhöz. Hudákné Huszár
Éva itt született és az óta is itt él Sukorón. Gyermekei születése óta dolgozik itt nővérként a rendelőben. Évát,
vagy ahogyan mindannyian hívjuk,
Kingát mindenki ismeri. Ő az, aki
jó tündérként korán reggel, rendelés
után végiglátogatja településünk idősebb, mozgásképtelen lakóit. Naponta
gyógyszert visz, vérnyomást mér, vért
vesz, átkötözi a sebeket. Azt mondja,
mindig nővér szeretett volna lenni, és
semmi mással nem foglalkozna szívesebben, mint az emberekkel. Minden
nap derűsen kell fel és indul dolgozni.
Nem tudja máshol elképzelni az életét, mint itt szülőfalujában Sukorón.
Amikor arról faggatom milyen egy
hete, csak a feladatok felsorolásától én
fáradok el. Ő pedig mosolyogva mesél
rutinná vált napi teendőiről kezdve a
beteg látogatástól az éjszakai ügyeleten
át a gyógyszer beszerzésig.
Tudták Önök, hogy a Rendelőnkben
korszerű mini patika áll rendelkezésünkre a legfontosabb gyógyszerekből.
Bármikor szükségünk van, egy készítményre nem kell Pákozdig mennünk.
Azt, hogy mindig minden rendelkezésre áll Kingának köszönhetjük, aki hétről hétre beszerzi, feltölti a készletet, és
gondoskodik a szükséges receptek kiállításáról is. Munkája gerincét a napi
rendelések képezik, amelyek mindig jó
hangulatban telnek. Kollégáival együtt

összesen 1200 páciensről gondoskodnak, a napi rendeléseken átlagosan 40
embert látnak el. Amikor arról faggatom, hogy mennyire türelmesek a
páciensek, ha várniuk kell, nagyon pozitív válasz érkezik. Megtudom, hogy
itt Sukorón sokkal türelmesebbek az
emberek, mint például más településeken. Kevesebb a konfliktus, a hangos
szóváltás. Segítőkész, együttműködő
az Önkormányzatunk is, élén Mészárosné Hegyi Gyöngyi Éva Polgármesterrel.
Nagyon jó Kinga szemébe nézni, mert
átható kék szemeiből árad az empátia
és a támogató erő. Szavaiból érezhető
a törődés, pontosan tudja kivel mi történt egészségileg, kivel, hogyan lehet
és kell beszélni. Hippokratész egykoron úgy fogalmazott, hogy: ” Sokkal
fontosabb azt tudni, milyen embert
érint a betegség, mint azt, hogy milyen
betegség érinti az embert.” Ennek az
elvnek itt Sukorón mindenki igyekszik
eleget tenni. Ha Kingát nézem, akkor
a rengeteg munka ellenére egy igazán
boldog embert látok maga előtt. Egy
hiteles embert. Boldog mert szavaival
élve a munkahelye egy igazi befogadó,
gondoskodó családként veszi körül.
Megbecsülik, tisztelik és szeretik. Kivételesnek érzi, hogy olyan kiváló emberekkel dolgozhat együtt hosszú évek
óta, mint Dr. Szigeti Margit és Dr.
Sirák András. A nővéri munka feltölti Őt, energiát ad neki a legnehezebb
helyzetekben is. Ebben a munkában
pedig mindig vannak nehéz, az ember
lelkét megpróbáló élethelyzetek. Talán

ahogy Ó fogalmaz, a legnehezebb elveszíteni azokat, akikről évek óta szeretettel gondoskodtak. Nézni, megélni
az elmúlást, elfogadni az elfogadhatatlant és továbblépni az élet megóvása,
támogatása érdekében. Bíztatni mindenkit, felhívni a figyelmet a megelőzés fontosságára, a felelősség vállalására
önmagunkért és életünkért. Megérteni, hogy tennünk kell minden nap az
egészségünkért, és jó meghallgatnunk
a tapasztalt szakemberek véleményét,
segítő tanácsát. Néha nem szeretjük
hallani az igazat, mert az fájdalmas, de
el kell fogadnunk, hogy betegségeink
kialakulásáért mi magunk is felelősek
vagyunk. Kinga mindig őszintén beszél mindenkivel, és arra bátorít mindenkit, hogy ugyanilyen bizalommal
forduljunk az orvosokhoz is, mondjunk el mindent, hogy a legjobb segítséget adhassák nekünk.
Az interjú folytatásaként, háziorvosaink hasznos tanácsokkal látnak el
minket a közelgő télre.
Az infulenza-szerű betegségekről
Az ősz beálltával megszaporodnak a
felső légúti betegségek. Pár gondolatot
szedtünk össze az ellenük való védekezéshez.
A feladat kettős: mit tegyünk, hogy ne
kapjuk el ezeket a betegségeket, a másik kérdés, hogy mit tegyünk, ha már
elkaptunk valamilyen felső légúti bajt.
A megelőzésben nagy szerepe van a
szervezet védekező készségének. Törekedjünk a személyes higiénére. Au-

tóbuszos utazás után, iskolából, boltból, munkahelyről hazaérve mossunk
alaposan kezet, különösen étkezés
előtt. Kerüljük járványos időszakban
a zsúfolt helyeket, legyen az bármi.
Fontos tudni, hogy a légúti betegségek
cseppfertőzéssel terjednek, tehát az élő
baktériumok, vírusok a megbetegedett
ember köhögésével, tüsszentésével kerülnek a levegőbe, és onnan a másik
ember szervezetébe. Megelőző gyógyszer fogyasztására nincs szükség, igazán
nincs is olyan gyógyszer, amivel, biztonsággal megelőzhető egy-egy ilyen
fertőzés. A szervezet immunállapotát
a C-vitamin rendszeres bevitele sokat
javítja, napi 500 milligramm viszont
elég, többet szedni fölösleges. A normális, vegyes táplálkozással viszünk be
annyi hasznos anyagot a szervezetbe,
amennyire szükség van. A friss levegőn
tartózkodás a szervezet ellenálló képességét fokozza, nemhogy árt, hanem
használ. Jól felöltözve hideg időben is
egészséges egy rövid kinti séta, ház körüli mozgás a szabad levegőn.
Ha már megbetegedtünk, mit tegyünk?
Először is honnan tudom, hogy beteg
vagyok? A torokfájás, fejfájás, levertség, nátha, végtagi izomfájdalmak és a
láz a leginkább jellemző tünetek. Ezek
sokszor egyszerre jelentkeznek. Ha
ezeket a tüneteket észleljük, lehetőség
szerint maradjunk 2-3 napig otthon,
szedjünk C-vitamint, egyszerű lázcsillapítót ( Algopyrin, Pubophen,Mexalen, Ibuprofen stb..) és lehetőleg
valamilyen nyákoldó gyógyszert, közismert néven köptetőt, ez segít felköhögni a légutakba keletkező váladékot.
Ha 2-3 nap alatt nem javul jelentősen
az állapotunk, forduljunk a családorvoshoz, aki a vizsgálat után eldönti,
szükséges-e antibiotikum alkalmazása.
Ha igen, fel is írja azt. Orvosi javaslat
nélkül ne szedjünk antibiotikumot.
Az antibiotikum szedés alapszabálya,
hogy minimum 5-7 napig kell szednie
akkor is, ha másnapra javul az állapotunk.
Még egy fontos gondolat, aki beteg,
egyrészt maga, másrészt a többi ember
érdekében, kerülje azokat a helyeket,
ahol másokat is megfertőzhet: bevásárlóközpontok, gyógyfürdők és minden
más közösségi megjelenést.
Ezeket a szempontokat figyelembe
véve csökkenthetjük vagy elkerülhetjük a felső légúti megbetegedéseket.
Dr. Hauberl Emőke
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Jogi sarok
Dr. Puskás Ferenc:
JOGI SAROK
FÖLDJOG:
A mező és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013.évi CXXII.tötvén�nyel összefüggő, az un. Átmeneti szabályokról szóló CCXII. Törvény 108
§- (1) bekezdés kimondja, hogy a
2014.április 30-án fennálló, határozatlan időre - nem közeli hozzátartozók
között – szerződéssel alapitott haszonélvezeti jog, továbbá használat joga
2014.május 1-én a törvény erejénél
fogva megszünt.
A közeli hozzátartozói viszony fennállásáról szóló formanyomtatvány nyilatkozatot a földművelésügyi miniszter
fogja rendszeresiteni és a földhivatalok
küldik ki.
A közeli hozzátartozói viszony tényleges fennállását a nyilatkozat és az ingatlan-nyilvántartás adatai alapján az
ingatlanügyi hatóság és az anyakönyvvezető megkeresésével ellenőrzi.
A HASZONÉLVEZET:
A haszonélvezeti jog szerződéssel vagy
jogszabályi rendelkezés alapján jön létre és fontos elem , hogy a jog tárgyát
birtokba kell adni illetve venni.Abban
az esetben ha, a haszonélvezetet ingatlanon létesitik, úgy szükséges a jog bejegyzése az
ingatlan – nyilvántartásba.
A haszonélvező jogosult más személy
tulajdonát birtokolni, használni sőt
hasznositani is. A haszonélvezeti jog
akkor is fennmarad, ha a dolgot a tulajdonosa elidegeniti.Haszonélvezeti
jog határozott időre vagy holtig tartó
időtartamra jöhet létre.A haszonélvező
a jogát nem adhatja át más természetes személynek, vagy jogi személynek,
de a dolog birtoklását a hasznainak
szedését átengedheti.A haszonélvezeti
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Bemutatkozó
jog gyakorlásának ellenérték fejében
történő átengedése viszont csak a dolog
tulajdonosának hozzájárulásával megengedett.
A haszonélvező a jogának gyakorlása
során köteles a jog tárgyát megóvni és
a rendes gazdálkodás követelménye szerint eljárni.
A haszonélvező köteles mindazon terheket viselni, amelyek a dolog használata során keletkeznek.Természetesen a
felmerülő rendkivüli javitások , helyreállitások költségeit a dolog tulajdonosa
köteles viselni.
A dolog tulajdonosa jogosult a haszonélvezet gyakorlását előzetes egyeztetést követően ellenőrizni, s abban az
esetben ha tapasztalja , hogy a dolgot
nem a rendeltetésének megfelelően
használják, úgy biztositékot követelhet.
Amennyiben a haszonélvezeti jogosult
nem ad át megfelelő mértékü biztositékot, úgy a tulajdonos kérelmére a bíróság felfüggesztheti a haszonélvezeti jog
gyakorlását.
Olyan esetekben, ha a haszonélvezeti
jog tárgya (ne kizárólag ingatlanra gondoljon a Kedves Olvasó)elpusztul,megsemmisül, a tulajdonos nincs kötelezve
a helyreállitásra illetve a pótlásra.
Megszűnik a haszonélvezeti jog a megállapodott időtartam lejártával, a jogosult halálával, és abban az esetben ha a
haszonélvező megszerzi a dolog tulajdonjogát.Ingatlanon fennálló haszonélvezeti jog megszűnése esetén szükséges
a jog törlése az ingatlan – nyilvántartásban.
A haszonélvezeti jog vagyoni értékü
jog.Értékének kiszámitása pld. ingatlan
esetén, a forgalmi érték alapján és az
Illetékekről szóló törvényben rögzitett
életkori táblázat segitségével határozható meg.
Lezárva 2014. augusztus 31.

Récsei Norbert István
bemutatkozója
2014. Július 15-től a székesfehérvári
(római katolikus) püspök, ahogy már
többen is értesültek, Velencére új plébánost nevezett ki személyemben. A
Mezőföld után így Velence és a hozzá
tartozó települések, mint Sukoró is új
„állomáshelyemmé” vált.
Amikor megkérdezik, hogy ki vagyok
és honnan jövök kicsit viccesen ezt
szoktam felelni: én egy Romániában
született, sváb származású magyar vagyok. Földrajzilag nézve, szülőfalum,
mely Románia területén van (Mezőpetri- köznyelven Svábpetri) egy vonallal
egybekötve Debrecennel és Nyíregyházával, körülbelül egy egyenlőoldalú háromszöget írnánk le. Vagyis Mezőpetri
Debrecentől ugyanúgy 50 km-re van,
mint Nyíregyháza és körülbelül Nyíregyháza és Mezőpetri is 50 km (légvonalban). Elmagyarosodott sváb falú a
szülőfalum és egy nagyon erős katolikus
tömbnek számit, ahol tradicionális módon gyakorolják az emberek hitüket.
Gondolom ez is hozzásegített, hogy
már nagyon korán megfogalmazódjon
bennem, hogy pap szeretnék lenni. Az
óvodától kezdve minden iskolámat magyar nyelven végeztem, érettségi után
7 évet tanultam Gyulafehérváron (Románia), Erdély egyedüli magyar nyelvű
római katolikus papképzőjében, hogy
pap lehessek. 2005- ben szenteltek fel
pappá Szatmárnémetiben. Azóta nagyon sok helyen voltam már pap: városon és falun, síkságon és hegyek között,
nagyon sok embert és mentalitást megismerve. Ezek az évek az élet kemény
iskoláját jelentették számomra. Közben
egyéb tanulmányokat végeztem, hogy

mégtöbb mindent megtanuljak arról,
hogy hogyan legyek jelen emberek mellett (hogyan kísérjem őket) szenvedéseikben, örömeikben. Így kezdtem el
2008-ban Kolozsváron pasztorális tanácsadói képzésemet, majd ezt befejezve 2011-ben Budapesten egy mentálhigiénés-lelkigondozói továbbképzést.
A szatmári püspök a legutóbbi tanulmányra elengedett az egyházmegyéjéből, és egy Budapestől nem messze lévő
városban- Százhalombattán laktam,
ahonnan bejártam az előadásokra. A
tanulmány ideje alatt kivettem részem
a százhalombattai és szükség esetén a
környező plébániák lelkipásztori munkájából, megismertem a székesfehérvári papokat, illetve az egyházmegye
szellemét. Egy évig a százhalombattai
hajléktalanok közt tevékenykedtem, és
bár egy diplomadolgozathoz így adva
lett volna egy „nagyon érdekes” téma,
én mégis egy egészen más, mondhatni
új irányban kezdtem el kutatásomat.
Az egyházközség és a város egyik óvodája (a városban 5 óvoda működik)
közötti nagyon jó kapcsolatnak köszönhetően nem jelentet különösebb
gondot, hogy azon az úton induljak el
munkám során, mely nagyon is közel
áll hozzám- a gyerekek világa. Azzal a
szándékkal kezdtem el többek között
tanulmányaimat, hogy az itt szerzet tapasztalatokat és eredményeket otthon
is sikeresen integráljam, -megismertessem a közvéleménnyel a lelkigondozás
mibenlétét. Budapesti tanulmányaim
megkezdése előtt 2010-ben néhány
barátommal egy egyesületet hoztunk
létre, melynek fő célja a családon belüli
erőszak megszüntetése- olyan otthonok
létesítése, ahova a fizikai, illetve lelki
erőszakot szenvedett édesanyák gyerekeikkel együtt akár 3 évre is megszáll-
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Hirdetés
hatnak, oltalmat és teljes ellátást kapva
ezen időszak alatt. Nagy reményem
volt, hogy a lelkigondozást az otthon
végzet lelkipásztorkodás mellett így
az otthonban aktívan gyakorolhatom,
olyan gyerekek esetében, akik ilyen körülmények között élték eddigi életüket.
Ez a munka a papi munka mellett folyt
volna, de új elképzeléseim odahaza nem
igazán nyertek osztatlan sikert (a lelkigondozás még Magyarországon is elég
új keletűnek számit). Mindezek mellett
szembesülnöm kellett azzal a szomorú
helyzettel, hogy amíg „nálunk” 2-3 száz
lelkes falunak is van papja, addig itt 2-3
ezres községnek sincs már. Nem kell
messze menni, hiszen Lepsény is, ahol
legutóbb voltam egy ilyen község, ahol
korában már 10 éve nem volt pap. A
számokat tekintve megemlíteném még
Százhalombattát, ahol annyi hívő volt
2 papra, mint otthon a püspökömnek
az egész egyházmegyéjében, ahol kb.
60 pap dolgozik). Mindezek és még
sok más tényező segített abban, hogy
meghozzam azt a döntésemet, hogy
szülőhelyemet elhagyván nekem itt kell
élnem és dolgoznom. 2013 júniusában
kértem tehát az otthoni püspökömet,
hogy engedjen el a székesfehérvári egyházmegyébe, hogy papi munkámat itt
folytassam. A családon belüli erőszakot
szenvedett anyák és gyermekeik megsegítésére létrejött egyesület vezetését
átvette egy másik alapítótag, hogy a
székesfehérvári egyházmegyében, mint
lelkipásztor és lelkigondozó dolgozhassak. Az inkardináció (átigazolás) után
2013 Szeptember 1-től, Lepsénybe költöztem, és mint Enying-i plébános helyettes dolgoztam egyházmegyénkben.
Végére hagytam e két szónak a megmagyarázását. Lelkipásztor, vagyis az
én esetemben római katolikus pap,
aki szentmisét mutat be, temet, esket,
gyóntat, keresztel stb. -és Lelkigondozó, azaz olyan valaki, aki a hozzá forduló személyeket (függetlenül, hogy hisz
vagy nem hisz, illetve, hogy milyen vallás szerint hisz az Istenben) elkísér egy
adott életszakaszon.
Remélem, hogy Isten erőt ad hogy
mindkét hivatásban, megálljam helyem, és ott ahova küld ott valóban az
emberek szolgálatában dolgozzam.
Itt ragadnám meg a szót, hogy köszönetet mondjak Spányi Antal püspök
úrnak, aki e település papi teendőinek
ellátásával bízott meg, továbbá Kiss
Csaba paptestvéremnek munkáját, ki
ez idáig lelkiismeretéhez híven látta el
ezen munkát. Isten adjon neki sok kegyelmet az új helyén.
Norbert atya

200 Ft-ért a fürdőben?
IGEN!!!

2. Keresse fel az ország
reumatológusát és írassa ki a 60
kezelést az Agárdi Gyógy-, és
Termálfürdőbe (megjegyzés: a
fürdő rendelkezik reumatológiai
szakrendeléssel, időpont egyeztetés
minden hétköznap 13.00-15.00
óra között a 22/579-248-as
telefonszámon)

Az Agárdi Gyógy-, és
Termálfürdő az alábbi
kedvezményt ajánlja az Ön
számára:

2014. szeptember 1-től visszavonásig
a fürdő TB által támogatott balneoterápiás gyógykezeléseit (medencefürdő,
iszappakolás, víz alatti csoportos gyógytorna, súlyfürdő, gyógymasszázs, szénsavfürdő, víz alatti vízsugármasszázs)
ismét különös kedvezménnyel nyújtjuk Fejér megye nyugdíjasai számára.
Abban az esetben, ha a maximálisan
igényelhető, 60 db kezelést igényli,
úgy a megszokott 22.500-24.000Ft helyett most 12.000Ft-ért (200Ft/kezelés) veheti igénybe a szolgáltatásokat a
FELÚJÍTOTT GYÓGYÁSZATI részlegünkön (balneoterápiás részlegünk
08.09-08.31. között felújítás miatt
nem üzemel).
Mit kell tennie?

3. A kiírt kezelésekkel jelentkezzen a
fürdő recepcióján és regisztráltassa
magát a kezelésekre (regisztráció
minden hétköznap 8.00-16.00
között személyesen)!
4. Végezetül élvezze a fürdő
kényeztető és regeneráló
gyógyszolgáltatásait!


























•






A kezelés regisztrációja fontos,
hogy az említett akció időszakán
belül történjen, vagyis szeptember
1-én már jár a kedvezmény függetlenül attól, hogy korábban írta
fel az orvos a kezeléseket, illetve a
kedvezmény utolsó napján jelentkezőknek is jár a kedvezmény, függetlenül attól, hogy a kezeléseket
majd csak azt követően járja le.


















































































































 






a gyógykezelések hétköznap, 8.0016.00 között vehetők igénybe

•

A beutalók minden esetben (háziorvosi és reumatológusi) 30
naptári napig érvényesek, a kezeléseket pedig azok megkezdésétől
számítva 56 naptári napon belül le
szükséges járni, de max. 2014. augusztaus 9-ig (08.09-08.31. között
a gyógyászat felújítás miatt zárva
tart)!

•

Az akció keretén belül nem áll módunkban pénzvisszafizetéssel élni,
még orvosi igazolás ellenében sem!

•

A kedvezmény csak érvényes
nyugdíjas igazolvány és lakcímkártya felmutatása mellett igényelhető

•

Szeretettel várjuk!
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A napi 4 db kezelés egyike minden
esetben a medencefürdő (01)
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A 60 kezelés 4X15 kezelésből áll
(egy nap 4 féle kezelés - medencefürdő + 3 kezelés- 15 alkalommal)

Fontos tudni valók:

1. Keresse fel háziorvosát és
kérjen beutalót reumatológiai
szakrendelésre!
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Legfrissebb hírekről tájékozódhat a www.sukoro.hu Sukoró Község Önkormányzat honlapján
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Közérdekű információk
Közérdekű
információk:

Közérdekű
telefonszámok:

Háziorvosi rendelés:

Ingyenes jogsegélyszolgálat:

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. Puskás Ferenc
06-20-388-79-08

Dr. Sirák András Sukoró, Fő u. 50.
Rendelési idő: péntek: 15:00-17:00
Telefon: 06-22-598-040

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

Ügyelet:0Velence, Balatoni u. 65.

Polgárőrség:
Schieder István
06-30-946-90-41

Falugazdász:

Gyermekorvosi rendelés:

Nagy János
06-70-436-24-61

Fogászati rendelés:
Gőbölösné Dr. Sztafa Dorota
Pákozd, Hősök tere
Telefon: 06-22-459-198

HUMÁN CSALÁDSEGÍTŐ
ÉS GYERMEKJÓLÉTI
SZOLGÁLAT

E-ON Áramszolgáltató
TÓ-VILL Bt. Székházában
Ügyintézés: 06-80-533-533
Kápolnásnyék, Tó u. 20.
Ügyfélfogadás:
kedd: 8:00-12:00
csütörtök: 14:00-18:00

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

DRV Zrt. információs Pont

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

Velence, Szabolcsi út 40.
Ügyintézés: 06-40-240-240
illetve 06-84-501-299
Ügyfélfogadás:
hétfő-szerda: 8:00-15:00
péntek: 8:00-13:00

Szakorvosi Rendelőintézet

MÁVDIREKT

2481 Velence, Balatoni u. 65.
Rendelési idő:
Hétfőtől – péntekig 7.00 – 19.00 óráig
Telefon: 06-22-589-515

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

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

Református templom:

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

Római Katolikus Egyházközség
miserendje:

Szent Ignác római katolikus templom:
Sukoró, Öreg u. 19.
Szentmise:
minden vasárnap 09:30 órától
minden szerdán 18:00 órától
Récsei Norbert István, plébános
Plébánia: 2481 Velence, Fő u. 70.
tel: 06 (22) 472-149
Gondnok: V. Mohai István,
tel: 06-22-476-004, 06-30-3727053

Magán állatorvos:

Telefon: 06-22-311-104

Dr. Oszvald Éva Sukoró, Fő u. 50.
Tanácsadás: kedd: 8.00 -8.30
Rendelési idő:
kedd: 8:30-9:30
csütörtök: 14:30-15:00.
Védőnő: Bédné Molnár Hajnalka
Telefon: 06-22-475-323
Mobil: 06-30-413-6910

Református Egyházközség
istentiszteleteinek
időpontjai:

ALBA VOLÁN
elsősorban helyközi közlekedési
információk
Hétfőtől – Vasárnapig:
4.00 - 23.00
06-22-514-714

ToTó - Sukoró számokban válaszok:

1. 677 fő, 2. 1357 fő, 3. 2008-ban, 4. 4 tanuló, 5. 19 tanuló, 6. 55 tanuló, 7. 2
forrás, 8. 10.000-12.000 kg , (mert kb. 4-5 m³,, 1 m³ gránit= 2750 kg), 9. 1702ben, 10. 1728-ban, 11. 1863-ban, 12. 16 épület, 13. 1848-49-es szabadságharc,
+1. 1210-ben,

Eseménynaptár 2014.
Szeptember 27.
Szeptember 28.
		
Október 4.
		
Október 5.
Október 18.
Október 23.
November 15.
November 30.
December 6.
December 13.
December 20.

20:30 órától – Tűzzel Őrzött hagyomány
vasárnap – Szoboravatás - A Haditanács emlékére
ünnepség a Fő téren
szombat 10:00 óra - Kortárs Képzőművészeti Kiállítás
és Civilház átadási ünnepség
vasárnap 11:00 óra - Idősek napi rendezvény
Gyalogos túra Sukoró Arborétum – Sportegyesület
Nemzeti Ünnep – ünnepség a Civilházban
Asztalitenisz bajnokság őszi forduló – Sportegyesület
Advent I
Advent II
Advent III
Adventi IV – Falukarácsony

Újságunkban lehetőséget biztosítunk
megújult hirdetések megjelentetésére!
Hulladékszállítás
Kommunális hulladék elszállítása:
minden hétfőn, reggel 6 órára az
ingatlan elé ki kell helyezni a
hulladékgyűjtő edényt.

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

Szelektív hulladék
szállítási időpontok – 2014:

minden hónap első csütörtökjén.
Telefon: 22/504-412, 30/746-1213

Ingyenes internet-hozzáférés Sukoró
közterületén

Égetési napok

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

Önkormányzati rendelet alapján
szeptember 27. (utolsó szombat)
október 11. (2. szombat)
október 25. (4. szombat)

