KÖZÉLETI LAP

4. évfolyam, 4. szám

Minden év végén szinte mindan�nyiunk gondolatában újra meg újra
megszületik a kérdés: Mit is jelent
számunkra a Karácsony és az Advent
ünnepe?
Engedjék meg, hogy ezzel kapcsolatos
érzéseimet, gondolataimat megoszthassam Önökkel:

Köszöntöm Kedves
Olvasóinkat!
Ismét vége felé közeledik egy naptári
esztendő: Advent, Karácsony, Szilveszter, Újév. Lázas készülődések időszaka
áll a küszöbünkön. De még mielőtt
magával sodorna az ilyenkor már szinte
megszokottá vált „menetrendszerinti”
áradat, álljunk meg egy pillanatra, és
fordítsuk figyelmünket a lelkünkre.
Vallási meggyőződéstől függetlenül
mindenki készül Karácsony ünnepére. A különböző tartalmak mégis egy
valóságra irányítják figyelmünket: a
Szeretetre, Istenre. „Aki nem szeret,
nem ismeri Istent, mert Isten maga a
Szeretet” (1. János levél 4,8 )
A Karácsony ünnepét megelőző közel
négy hetes időszak az Advent.
Adventi előkészületünk aktív formája lelkünk, kapcsolataink rendezése.
Kiváló alkalom a félreértések, megbántások tisztázására. Mivel a szeretet
nagylelkű, és bátor, nincs sok értelme
azon gondolkodni, kinek illik, vagy
kellene kezdeményezni.
Nekünk, mindnyájunknak az a küldetése, hogy a szeretet mellett reményt
tápláljuk a körülöttünk élő társainkban. Nagyon nagy rá az igény! Sokakban nem is tudatosul a reménytelenség, csak rosszul érzik magukat, félnek,
indulatosak, elkeseredettek.

Ha sikerül reménnyel felvértezve,
szeretetben megélnünk az
Adventi várakozás időszakát,
igazi lesz a karácsonyunk:
Jézus megszületik bennünk,
közöttünk; és a körülöttünk élők
számára is.

Az ösztönös visszatekintés, visszaemlékezés során, az Advent és a Karácsony
időszakában óhatatlanul megjelennek
előttünk bizonyos elmúlt Adventek,
Karácsonyok emlékképei, és leperegnek a hozzájuk kapcsolódó események.
Ezen belül is legelőször és különösen
a gyermekkor csodavárásai és rácsodálkozásai sejlenek föl, a szülői ház
Szentestéi – szüleim által biztosított
– szeretetteljes légkörének fényében.
Ezekhez kapcsolódik a Biblia csodás
karácsonyi történetének megismerése,
újra és újra meghallgatása, elolvasása,
továbbá az ünnephez illő szép énekek
együtt éneklése, és persze az első
emlékezetes ajándékvárások, majd
ajándékadások – mindenkor a „szeretetben együtt lenni” valóságán nyugvó
– megismételhetetlen élménye.
Az ünnep közeledte okot ad arra, hogy
legyen egy kis időnk megpihenni,
egymásra figyelni, hogy meg tudjuk
köszönni a másik munkáját, számot

vessünk az egész éves munkálkodásunkról. Én is így cselekszem, és ennek
jegyében szeretném megköszönni
minden kedves munkatársamnak, a
Képviselőtestületnek, a civil szervezeteknek, az iskola és az óvoda pedagógusainak és dolgozóinak, valamint az
egyházak képviselőinek az egész éves
lelkiismeretes munkáját, és Önöknek,
kedves Sukoróiaknak, hogy mellettünk állnak, részt vállalnak a településünk szépítésében, és hogy aktívan
részt vesznek a településünk életében.
Sukoró az utóbbi években számos
változáson, fejlődésen ment keresztül.
Ezen fejlesztések arra predesztinálnak
minket, hogy bizakodva tekintsünk a
jövő év elé.
Sikereink joggal adnak okot arra, hogy
bizakodjunk abban, hogy terveink
és az eddigi eredmények egy dinamikusan fejlődő, sokoldalú; egy XXI.
századi Sukoró létét határozzák meg.
Mindez azonban csak a Képviselőtestület és az Önök elhivatott hozzáállásával, segítségével valósulhat meg. A
jövőben sem lehet más a célunk, mint
egy rohamosan fejlődő, de a hagyományokra, a régi arculatra épülő Sukoró
tovább építése, a település gazdasági
életének, intézményinek, köztereinek,
útjainak, közlekedési pontjainak a
megújítása tovább fejlesztése, új elkép-

zelések megvalósítása, - hogy továbbra
is igaz hittel elmondhassuk:- itt valóban mindannyiunknak jó élni.
Bízom abban, hogy az ünnep alkalmával lesz lehetőségük egy kis pihenőre,
egy kis erőgyűjtésre, békére, nyugalomra szeretteik körében. Mind a
magam, mind a Képviselőtestületünk
nevében Juhász Gyula versével kívánok szeretetteljes Adventi készülődést,
békés, boldog Karácsonyt és sikerekben gazdag Új Esztendőt!
Mészárosné Hegyi Gyöngyi Éva
polgármester
Szép Tündérország támad föl szívemben
Ilyenkor decemberben.
A szeretetnek csillagára nézek,
Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet,
Ilyenkor decemberben.
…Bizalmas szívvel járom a világot,
S amit az élet vágott,
Beheggesztem a sebet a szívemben,
És hiszek újra égi szeretetben,
Ilyenkor decemberben.
…És valahol csak kétkedő beszédet
Hallok, szomorún nézek,
A kis Jézuska itt van a közelben,
Legyünk hát jobbak, s higgyünk
rendületlen,
S ne csak így decemberben.

Önkormányzati hírek
A képviselő - testület
híreiből
Sukoró Község
Önkormányzatának Képviselőtestülete 2016. szeptember 26-án
tartott testületi ülésén az alábbi
ügyeket tárgyalta:
Döntött arról, hogy a KÖFOP-1.2.1VEKOP-16 kódszámú, „Csatalakozási
konstrukció az önkormányzati ASP
rendszer országos kiterjesztéséhez”
című felhívás keretében pályázatot
kíván benyújtani.
A projekt az önkormányzatok belső
működése támogatásának és az elektronikus ügyintézési szolgáltatások
nyújtásának megvalósítására fókuszál.
A Közép-magyarországi régióban indított fejlesztés hosszú távú célja, hogy
a csatlakozó önkormányzatok számára
megteremtse az alapjait egy azonos
eljárási alapokon nyugvó, költséghatékony informatikai rendszernek.
Az alkalmazás-szolgáltató (Application
Service Provider - ASP) központon
keresztül olyan hardver- és szoftver infrastruktúra, arra épülő keret- és szolgáltatási rendszer jön létre, mely által
az önkormányzatunk az alábbi szolgáltatásokat vehetik igénybe: gazdálkodási rendszer, ingatlanvagyon-kataszter
rendszer, önkormányzati adórendszer.
Az önkormányzatok az ASP központ
jóvoltából jelentős saját beruházás
nélkül használhatnak folyamatos
üzletmenetet támogató szakrendszeri
szolgáltatásokat, amelyek karbantartása központilag biztosított. Ez lehetővé
teszi, hogy a jogszabályi változások
informatikai követése is külön befektetés nélkül, gyorsan megvalósuljon.
A fejlesztésnek köszönhetően az ügyintézők könnyebben tehetnek eleget
adatszolgáltatási kötelezettségeiknek,
továbbá hozzáférhetnek a központi nyilvántartások adataihoz is. A
szakrendszerek integrációjával megszüntethetőek az ügyviteli és az adminisztrációs párhuzamosságok, ezáltal
csökkenthetők az eljárási költségek is.
A pályázat nyertes elbíráslásra került,
melynek segítségével 6.000.000,-Ft-ot
nyert Önkormányzatunk. A rendszer
kiépítése még decemberben megtörténik, január 1-től kezdődik a gyakorlatban a használata.
Eldöntötte a Testület, hogy részt kíván
venni a települési önkormányzatok
szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás
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pályázaton. Mivel a pályázaton nyertünk, így az idén is részesülhetnek a
rászorulók tüzifa természetbeni juttatásban. A kérelmeket Hadlaczki Lilla
igazgatási ügyintézőnél lehet leadni,
aki a feltételekről megadja a tájékoztatást. (Telefonszám: 06-22-598-007,
3-as mellék).
A tüzifát csak azok az igénylők
kaphatják meg, akik a rendeletben
foglalt feltételeknek megfelelnek!
A rendelet szövege a honlapon megtalálható. Természetesen a kérelmek
kitöltésében segítséget nyújtunk.
Eldöntötte a Testület, hogy csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat
2017. évi fordulójához. A pályázat
beadási határideje lejárt, a döntést a
Testület a decemberi ülésén hozza
meg.
A Képviselő-testület a Velence-tavi
regionális vízmű rendszerre és a Velence-tavi regionális szennyvízelvezető és
tisztító rendszerre a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. által 2017-2031
időszakra elkészített Gördülő Fejlesztési Tervet elfogadta, azzal a feltétellel,
hogy a DRV Zrt-nek a fejlesztések és
karbantartások előtt minden esetben
egyeztetnie kell az Önkormányzattal.
Döntött arról, hogy a Tölgyfa utca
kialakítását elvégzi az Önkormány-

Önkormányzati hírek

zata Rendezési Tervnek megfelelően.
Továbbá a 114/3 hrsz-ú ingatlan 41
m2 területű földrészlete és a Sukoró
Belterület 672 hrsz-ú 4310 m2 területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányada
tulajdonjogának
Sukoró
Község
Önkormányzata javára ajándékozás
jogcímén átruházására vonatkozó
ajándékozási szerződést jóváhagyta.
Ezen döntések értelmében a Tölgyfa
utca köves kialakítása megtörtént és
az Önkormányzat egy 41 m2 területű
födrészlettel, valamint a Borjúvölgy
utcában található 4310 m2 területű
ingatlannal gazdagodott.
Az ülésen az alábbi rendeletet alkotta:
Sukoró Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016. (IX.26.)
önkormányzati rendelete A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges
választópolgárok számáról
Tájékoztatom a kedves olvasókat, hogy
a rendelet a www.sukoro.hu honlapon
megtalálható.
Sukoró, 2016. november 29.
dr. Berzsenyi Orsolya
jegyző

A Sukoró Iskolájáért
Alapítvány hírei

Kedves Sukoróiak!

„A játék az ember teremtménye, mely
teremtője örömére hivatott szolgálni egy
olyan országban, ahol a „komolyság” és
a „vidámság” nem egymással ellentétes,
hanem egymást kiegészítő fogalmak, és
amelynek a földjére csak játszva teheti be
az ember a lábát.”
(Erich Kastner)
Erich Kastner mondata egyaránt igaz
minden korosztályra - november
11-12-13-án bebizonyításra került
a sukorói kultúrházban. Immáron a
harmadik, kis településünkön rendezett LEGOR kiállításnak örülhetett
gyermek és felnőtt egyaránt. A Balaton-Bakony Kocka Klub csupa felnőtt
tagjai mutatták be kedvenc játékaikat
a nagyközönségnek. A szenvedély
komolysága vezérli őket, ettől tudják
élvezni a játékot, vidáman hozzálátni
az újabb építésnek. Komolyan veszik
a vidámságot! Fantasztikus terepasztalokat, diorámákat, élethű modelleket,
kisgyermekek játéktereit építették fel
fiúk és lányok boldogságára. Hálásak
vagyunk a szervezésért, a részvételért,
a munkájukért, a felajánlásukért. A
kiállítók elszállásolását és étkeztetését
a Gémeskút Étterem és Vendégház
ajánlotta fel. Nem csak helyiek, hanem
a sokrétű reklámnak köszönhetően
a környező települések érdeklődői is
ellátogattak a kiállításra, akik akár több
órát eltöltöttek a játszósarokban is.
Kedvükre építhettek LEGOR-ból. A
kedvcsináló kiállítás sokakat késztetett
maga a játék beszerzésére, a helyszínen
használt és új készleteket vagy részeket vásárolhattak a játszani vágyók. A
könyvek szerelmesei „könyvböngészdében” válogattak kedvükre kedvenc
alkotóiktól. A kiállítás egyrészt jó programot nyújtott, másrészt bevételt jelent
a Sukoró Iskolájáért Közalapítvány
számára, mellyel mind iskolásaink,
mind óvodásaink részére támogatást
nyújtunk. Külön köszönetet mondunk
a Fehérvár Rádiónak, akik megyeszerte
vitték a hírt az eseményről és a helyi
önkormányzatnak a helyszínért.
A Székesfehérvári Felsővárosi Általános
Iskola Sukorói Tagiskolája számára
az oktatást segítendő projektort vásároltunk, mellyel egy régi, elromlott
készülék pótlására került sor. A sukorói
óvodások minden csoportjában ugyanolyan arányban anyagi támogatást
nyújt az alapítvány az idei karácsonyi
csoportajándékok megvásárlásához.

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

Hihetetlen ereje van ennek a kicsi lánynak! Kívánunk jó egészséget és kitartást
a családnak!

12 db alap konfigurációval felszerelt
személyi számítógépet kapott a helyi
iskola az ausztriai Boldogasszony településről, melynek Sukoróra fuvarozását
is az alapítvány vállalta magára a saját
kisbusszal. Ezúton is köszönjük a nagylelkű ajándékot!
Az alapítványi kisbusz szerencsére
több alkalommal is használatban volt.
Hiszen iskolai tanulmányi versenyekre
Vértesacsára és Székesfehérvárra, az
iskolai napközis táborok különféle
helyszínére, kirándulásokra, színházi
előadásra, a pákozdi fogászati vizsgálatra szintén ezzel az eszközzel jutottak el
gyermekeink. Az óvódapedagógusainkat egy Dunaharasztiban lévő képzésre
is Nagy Roland szállította el. A nyár
folyamán a rimstingi testvértelepülés
felnőtt delegációjának fuvarozását
ugyancsak az alapítvány oldotta meg.
Természetesen a jövőre is gondolunk.
Lehetőségeinkhez mérten igyekszünk
segíteni az oktatási intézményeket a
gyermekeink fejlődését elősegítő eszközök vásárlásával. A hagyományoknak
megfelelően februárban ismét alapítványi Jótékonysági bállal rukkolunk elő.
Az alapítvány figyelemmel kíséri Jung
Stefánia Zselyke állapotát, támogatja a
családot. Szerencsére jó híreket tudunk
megosztani Önökkel. Stefike édesanyja, Jungné Horváth Rita szavait olvashatják: „Stefi jól van. Jelenleg havonta
kontrollra járunk, három havonta MRI
vizsgálatra. Eddig minden eredmény
rendben volt. December 9-től megyünk
vissza a Szent László Kórházba, ahol a
transzplantáció zajlott. Akkor elkezdik
megismételni csecsemőkortól a védőoltásokat. Óvodába, zárt gyerekközösségbe a védőoltások hiánya miatt még
nem mehet. Általában itthon vagyunk.
Sokat játszunk. Eleven és okos kislány.
A sok műtéti hegen kívül, nem látszik
rajta, hogy min ment keresztül.”

Eseményeinkről,
a
történésekről
továbbra is a Sukoró Iskolájáért Közalapítvány Facebook oldalán, illetve a
www.sukoro.hu -n tájékozódhatnak.

Felhívjuk figyelmüket, hogy idén is a
téli szezon előtt lezajlottak a fűnyírási
munkálatok a Sukorói Önkormányzatnál közmunkaprogram keretében
dolgozó emberek jóvoltából.
Ennek keretében az Ördög-hegy lankáin alaposan visszavágták a füvet és
az aljnövényzetet, hogy a téli hószezon
beálltával biztonságosabban szánkózhassanak a gyerkőcök a már évek óta
közkedvelt lejtőkön.
Mi az Önök kényelméért és gyermekeink biztonságáért dolgozunk!
Sukoró Község Önkormányzata

Örömekben gazdag, békés
Karácsonyt, és Új Esztendőt
kívánunk minden sukoróinak!
Bankszámla szám:
17600121-00578068-00200004
Adószám: 18491373-1-07
E-mail cím: sukialapitvany@gmail.com
Hartalné Törzsök Tímea

Kedves Sukoróiak!
Örömmel és büszkeséggel tájékoztatjuk a
kedves olvasókat, hogy az Iskola hirdetőjén idén áprilisban megjelent Agyagos�szergényi Népfőiskola országos rajzpályázatán két sukorói iskolás fiú nagyon szép
eredményeket ért el.
Köszönet illeti Hajas Ági nénit a felkészítésért, aki a szülők szerint rendkívül jó és
komplex szemléletet követve foglalkozik
a gyerekekkel.
Az országos versenyre számos iskola és
szervezet által került beküldésre gyermekek keze nyomán készült alkotás.
Közel 1400 pályaműből a zsűri nagyjából
50-et választott ki igényes keretezésre és
országos vándor kiállításon való bemutatásra, de a beküldött többi sok szép
alkotás is vastag fűzős tömbökben volt
megtekinthető.

Négy alsós korcsoportban I-II-III. helyezést hirdettek.
Szalai Sanyika a másodikosok között I.,
Szalai Zalán a 3-asok között megosztva
III. helyezést ért el.
A díjátadón elmondták, hogy a kiválasztás után vették csak észre, hogy a díjazottak között a ‚Szalai-képek’ egy helyről

érkeztek és a fiatal alkotók testvérek.
A díjátadó ünnepségen való részvétel
kellemes meglepetést, nagy örömöt,
büszkeséget és sok vidámságot okozot a
szülőknek.
Továbbiak az alábbi linken:
www.kozihorvathnepfoiskola.hu

Szalai Sanyika, Hajas Ági, Szalai Zalán

Szalai Sanyika, Szalai Zalán

Sukoró Község Önkormányzata

Szalai Sanyika

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

Szalai Zalán
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Gyerekszemmel a világ
Iskolánk hírei
2016. októberétől elindultak intézményünkben délutáni szakköreink:
kölyök fitness ,angol, karate, balett,ügyes kezek, szervezés alatt szolfézs
és furulya szakkör. Évről évre igyekszünk bővíteni és az igényeket kielégíteni a külön foglalkozásokkal. Bízom
benne, hogy Mindenki talál kedvére
való plusz órát. Az előző évekhez
hasonlóan most is járunk korcsolyázni
a Székesfehérvári Műjégpályára, illetve
a 2. osztályosok úszásoktatáson is részt
vesznek a Köfém Uszodában.
A Pegazus Színház előadásaira az idei
tanévben is volt lehetőség bérletet
váltani. Az első előadást már meg is
tekintettük, melynek címe a „Dínómdánom” volt. Ezen kívül december
hónapban Budapestre is szervezünk
színházlátogatást. A Pesti Színházban
a Dzsungel könyve című színdarabot
nézzük meg karácsony előtt, amit
óriási izgalommal vár minden kisdiák.
A szokásos őszi papír- és elektromos
hulladékgyűjtésünket is megtartottuk,
melynek bevételét az év talán legizgalmasabb kirándulására fordítjuk,
meglátogatjuk
Nagykarácsonyban
a Mikulást. Köszönjük a szülők, az
Önkormányzat és a lakosság segítségét!
Munkánkat az idei tanévben két szaktanácsadó is segítette, akik óralátogatásokon ill. előadáson osztották meg
velünk tapasztalataikat és ötletekkel
színesítették eszköztárunkat.
Szintén nagy segítség számunkra,
hogy a 4. osztályba kaptunk a Sukoró
Iskolájáért
Közalapítványtól
egy
teljesen új projektort, így a digitális
tábla használata ismét a tanórák része
lett. A projektor megvételében nagy
anyagi segítség volt az Alapítvány által
szervezett LEGO kiállítás bevétele.
Gyermekeink szintén a támogatásnak
köszönhetően ingyenesen tekinthették
meg a kiállítás gyönyörűséges játékait.
Köszönjük!
Néhány osztállyal ellátogattunk a Falukönyvtárba is, ahol már az első osztályosok is betekintést kaptak a könyvek
világába és buzdítottunk mindenkit a
könyvtárlátogatásra.
Megtörtént szokásos , éves orvosi
vizsgálatunk, melyet Dr. Oszvald Éva
-gyermekorvos és Bédné Molnár Hajnalka –védőnő végeztek el.
A tanév során több versenyre is neveztük tanulóinkat, ezek a következők
voltak:
A Székesfehérvári Munkácsy Mihály
Általános Iskolában Benyovszki Borbála /3. o./és Barasevich János Pál / 4. o./
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képviselte iskolánkat. Az eredményről
még nem kaptunk tájékoztatást.
A Móra Ferenc Könyvkiadó és a Hétvezér Általános Iskola közös rendezésében megyei Móra-Hétvezér versenyen
voltak 4. osztályosaink. Két csapattal
neveztünk. A fiúk /Barasevich János
Pál, Stankovics Mátyás, Szabó Lóránd
Boldizsár/ a 35 csapatból a 6. helyet
szerezték meg, míg a lányok /Surányi
Emma Róza, Zólyomi Fanni és Zsitnyányi Eszter/ a 8. helyen végeztek.
Nagyon büszkék vagyunk rájuk.
A Székesfehérvári II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola négy fordulós honismereti versenyt hirdetett meg, melyen
szintén a 4. osztályosok vesznek részt /
Surányi Emma Róza, Zólyomi Fanni,
Zsitnyányi Eszter és Mátyás Szende
Szilvia/. Az első forduló az őszi ünnepkör hagyományait ölelte fel.
A Székesfehérvári Vörösmarty Mihály
Általános Iskola Vörösmarty Mihály
szavalóversenyt hirdetett, melyen
Miszlai Kincső /2.o./ vett részt.
Czakó Luca 2. osztályos tanulónk
Szlovéniában egy nemzetközi műkorcsolya versenyen vett részt, majd Miskolcon indult egy megmérettetésen,
ahol 6. helyezést ért el.
A Márton-napi népszokások felelevenítésével megkezdtük az iskolába hívogató foglalkozásokat, melyek célja,
hogy a nagycsoportos ovisok megismerkedhessenek az iskolai légkörrel és
a tanító nénivel /Vali nénivel/.
Előzetes terveink szerint a következő
időpontokban fognak még a tanító
nénivel és az iskolával ismerkedni azok
a gyerekek akik szeptemberben iskolát
kezdenek:
- 2016. december 15. 15.00-tól 15.45ig Karácsonyi játszóház
- 2017. február 2. 15.00-től 15.45-ig
Farsangi kézműveskedés
- 2017. február folyamán egy alkalommal Vali néni megy le az oviba a
gyerekekhez
- 2017. márciusában egy alkalommal
egy első osztályos órára hívjuk meg
leendő iskolásainkat
- 2017. áprilisában Húsvéti játszóház
Vali nénivel
Minden alkalmat – pontos időpontokkal – kiplakátolunk az óvodában.

Gyerekszemmel a világ
„Sport-Manó” a Sukorói
Óvodában
Az előző nevelési évben csatlakoztunk a
Decathlon Sport-Manó programjához.
Ennek feltétele a pályázatunk sikeres
elbírálása, majd részvétel a programhoz
kapcsolódó képzésen, illetve eredményes záróvizsga letétele.
A követelményeket óvodánk két óvodapedagógusa sikeresen teljesítette Edzéselmélet és Sportegészségtan témakörökben 2016 szeptemberében.

Baksa-Hajas Rebeka 3.osztály

Csoma Réka Petra

A program keretein belül óvodánkba
látogat december 8-án a Sport-Manó
székesfehérvári képviselője. Látogatásának célja a kapcsolattartáson kívül a
módszertani segítség nyújtás, ill. a szerződésben foglaltak ellenőrzése.
Azért, hogy a szülők is megismerhessék,
megtapasztalhassák a program előnyeit
tavasszal-májusban- családi sport délelőttöt szervezünk a Szülői Közösséggel
közösen. A nap lezárásaként Tornacipős
Retro-Party várja az érdeklődőket. A
programról a későbbiekben nyújtunk
részletes tájékoztatást.
Törzsökné V. Tímea
Óvodapedagógus

Pázmándi kirándulás

Szemes Regő 3.osztály

Kurucz Regina Mira

Iskolánkkal október 24-én Pázmándra
kirándultunk. Az őszi kirándulás célja
a gyerekek közös élményszerzésén túl,
hogy megismerjék a közvetlen környezetük szépségeit és értékeit.
A pázmándi természetvédelmi területen tett sétánk során rácsodálkozhattunk az őszi erdő kincseire, az alváshoz
készülődő növény- és állatvilág titkaira.
Szakképzett vezetőnk Szarka Piroska
vadgazdamérnök volt, aki nagy szakértelemmel mesélt a gyerekeknek a bennünket körülvevő erdőről és nagy türelemmel válaszolta meg kérdéseinket.
A Budapestről Pázmándra költözött
család féltőn óvja a rábízott természetvédelmi területet. Elkerített részen egy
őzcsaládot is gondoznak, akit a gyerekek csendben és érdeklődéssel tanulmányozhattak egészen közelről.

A téli szünetre mindenkinek békés
karácsonyt és áldott ünnepeket kívánunk!
Kerékné Fülöp Annamária
tagintézmény-vezető

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

Nagy örömünkre novemberben meg is
érkezett a Sport-Manó program kezdő
csomagja, mely a következő sporteszközöket tartalmazza: 15-15 db focilabda,
szivacs kézilabda, kosárlabda, floorball
ütő és labda, teniszütő és labda, kosárlabda palánk, labdatartó zsák, akadály
bóják, jelzőmezek, kézi pumpa, koordinációs létra.
Összesen 230.000 Ft értékben

Ahogyan az eszközökből kitűnik 5
sportággal ismerkedhetünk oly módon,
hogy játékos formában beépítjük
azokat az óvodai testnevelés és mozgás
anyagába. Változatosabbá téve ez által a
gyermekek mozgáséletét.

Zsitnyányi Eszter 4.osztály

Ruff Panka

Jutalomként találkozhattunk egy
kedves és rendkívül falánk pónival, aki
nem azért jött közénk, hogy a hátára
pattanjunk, hanem hogy sok érdekes
dolgot megtudhassunk a lovakról: fajtáikról, táplálkozásukról, szokásaikról,
viselkedésükről.
Élményekben gazdagon tértünk haza
aznap az iskolához. A Pázmándi Gergely Tanya sok színes programmal várja
az érdeklődő családokat az év bármely
szakában. Mi is megfogattuk, hogy
biztosan visszatérünk, hogy egy másik
évszakban is tanulhassunk a természetről a természettől.

Legfrissebb hírekről tájékozódhat a www.sukoro.hu Sukoró Község Önkormányzat honlapján
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Tere-Fere Klub

stílusú szülőházában ma emlékmúzeum van. A múzeum vezetője Szatmári
Ágnes
rendkívül szívélyesen, nagy tudással,
széles történelmi tájékozottsággal
fogadta csoportunkat. A falu híres szülöttjéről történelem könyvekben nem
szereplő ismeretekkel ajándékozott meg
bennünket. A tárlatvezetés végén közösen meghatódva énekeltük el Kossuth
Lajos toborzó dalát.
Késő délután érkeztünk Tállyára, ahol
elfoglaltuk szállásunkat, majd este
következett
a „jól megérdemelt” borkóstolás és a
vacsora.
Másnap reggel a hungarikumok sorába
került Vizsolyi Bibliát nézhettük meg.
Vizsoly a mai napig nevezetes arról,
hogy itt látott napvilágot nyomtatott
formában az első teljes magyar nyelvű
Biblia.
A fordítást irányító gönci lelkipásztorról Károli Gáspárról Károlyi Bibliának
is nevezik. A Biblia mellett megismerkedtünk a korabeli nyomdász élet
rejtelmeivel. Gyakorlatban is kipróbálhattuk az akkori nyomtatási technikát
Vurczinger Zoltán alkalmi „nyomdászmester” irányításával.

Tisztelt Sukoróiak!

Halloween az iskolában
Iskolánkban - a 4. osztályban - szeptembertől elindult az angol nyelv órarend
szerinti oktatása heti egy órában. Ehhez
kapcsolódóan a gyermekek tematikus
klubdélutánok keretében ismerkedhetnek meg néhány angolszász ünnep eredetével és azok sajátosságaival. Ezáltal
lehetőségük nyílik megismerni a saját
hagyományainkon és jeles napjainkon,
illetve a német szokásokon és ünnepeken kívül egy másik kultúrát is.
Az első klubdélután megrendezésére
még az őszi szünet előtt került sor a
Halloween szokásaihoz kapcsolódóan.
A gyerekek megismerkedhettek az
ünnep kelta eredetével, és megtudhatták, hogy ennek a szokásnak a gyökerei
Nyugat-Európából jutottak el Amerikába, s mi már, mint „amerikai ünnepet” tartjuk számon.

A gyerekek olyan Halloween játékokat
próbálhattak ki, mint amilyenekkel a
világ más tájain élő gyermekek is múlatják az időt ilyenkor. Volt szellemteke,
tökcélbadobás, ping-ponglabda fújás,
almahalászat és múmia öltöztetés is.
Diákjaink kézműveskedésben is remekelhettek, festhettek lufira és készíthettek saját tökfejet is papírtányérból. A
tanulóink által otthon kifaragott töklámpásokból kiállítást rendeztünk, és
a legszebbeket díjaztuk is, hiszen ezek
a lámpások az ünnep jelképei. A legügyesebbeket és a legkreatívabbakat a
hagyományoknak megfelelően édességgel, cukorkával, csokoládéval vagy apró
Halloween ajándékokkal jutalmaztuk.
Ezúton szeretnénk megköszönni a Szülőknek a felajánlott üdítőt, szendvicset,
sült tököt és egyéb finomságot, mellyel
a klubdélutánunk fényét emelték!
Kulcsár Nóra

Klubunk számára nagyon kellemesen kezdődött az ősz. Kirándulást
szerveztünk szeptember 20-án Balatonföldvárra falunk lakói tulajdonába, a Rideg „ Rózsakert” panzióba.
Az időjárás is nekünk kedvezett és
majdnem teljes létszámmal jelen
voltunk. Segítette összejövetelünket
Nagy Roland alpolgármester Úr
is, aki a kis buszt vezette. Ezúton
köszönjük az Önkormányzatnak,
hogy a nyolc személyes buszt a rendelkezésünkre bocsájtotta. Mivel,
hogy többen vagyunk, mint 7 +
1 (sofőr) fő ezért klubunk tagjai
Boros Gizike és Rózsavölgyi Pannika is besegítettek személyautóikkal.
Nekik is köszönjük!
A Rideg házaspár hatalmas vendégszeretettel, finom eszem-iszommal
fogadott bennünket, akikkel a délután folyamán- amikor visszatértünk
a háborgó magyar tenger partjáról
egy nagy séta után- jól kibeszélgettük magunkat a falu régi történeteiről, eseményeiről. Még társasjátékra
is jutott idő a szépen gondozott
kertben, a gyönyörű napsütésben.
A nagyon kellemes feltöltődés után
szép emlékekkel indultunk haza.
Október 2-án, mint minden évben
ezúttal is összejöttünk a Gémeskút
étterem sátrában az Idősek napja
alkalmából teljes létszámmal. Remekül éreztük magunkat a jó zene és a
finom ételek mellett. Jó volt megint
látni és jókat beszélgetni azokkal
az ismerősökkel, akiket csak egy év
után láthattunk.
Köszönjük ezt a szép és tartalmas
napot az Önkormányzat vezetésének. Végül, de nem utolsó sorban
november 26-án részt vettünk Kultúrházunk XVI. asztalitenisz bajnokságán, igaz, hogy kicsi létszámmal, de olyan jól éreztük magunkat,
hogy elhatároztuk, tavasszal a mi
klubunk is rendez egy ilyen sportnapot mondván még nem hagyjuk
el magunkat és ez lesz az I.sz. Bajnokság.

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

Mozgalmas, sportos ősz
A hosszúra nyúlt kellemes őszi idő
kedvezett a kirándulások,szabadtéri
programok tervezéséhez, lebonyolításához. Az Egyesület életében először
történt, hogy 2 napos kirándulás
szervezésébe kezdtünk. Több helyszín
is felmerült, de a végleges úti célként
Tokaj- Hegyalja, hazánk leghíresebb
borvidéke mellett döntöttünk. Ez
a vidék nem csak a világhírű Tokaji
borok hazája, de emellett számtalan
építészeti és történelmi nevezetességgel
is rendelkezik.
Utunk első állomásaként az edelényi
L’Huillier-Coburg Kastélyt tekintettük
meg. Edelény a Bódva folyó völgyében
Miskolctól 25 km-re található. A kastély az ország egyik legnagyobb és legjelentősebb barokk kastélya. Az 1700-as
évek elején épült együttest L’Huillier
Ferenc egri várkapitány építette. A
Bódva szigetén álló kastélyt különlegessé teszik a freskókkal díszített helyiségei. A freskókat Lieb Ferenc abasári
festő készítette. A teljesen felújított
kastélyt a tavalyi évben nyitották meg a
látogatók számára. A köztudatban nem
túl ismert, de szépségében, bájában
egyedülálló kastélyt, akinek lehetősége
nyílik látogassa meg. Megéri, nem fog
csalódni, mert csodálatos.
Edelény után Monok következett. Itt
született Kossuth Lajos 1802-ben, copf

Tisztelettel
Tarnócziné H. Judit
(Tere-Fere klub vez.)

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

Köszönjük az Egyesület tagjainak és
minden közreműködőnek, támogatónak az egész éves munkáját, segítségét!
Várakozással készülünk az előttünk álló
ünnepekre. Az Egyesület tagjai nevében
Békés Boldog Karácsonyt és sikerekben gazdag Új Évet kívánunk Sukoró
minden lakójának!
Halász Kriszta
elnök

elfáradva, jókedvűen érkeztünk Sukoróra.
A petanque változatlanul töretlen népszerűségnek örvend a településen és az
Egyesület tagjai körében. Az idén 4 új
taggal bővült az Egyesület petanque
szakosztálya. Vezetője György Antal,
aki 4 éve nagy lelkesedéssel irányítja,
szervezi a tavasztól őszig tartó házi bajnokságot. Az idei verseny 28 héten
keresztül tartott. Az eredmény hirdetésre és a díjátadásra október 22-én került
sor.
Az összejövetelen a játékosok és a hozzátartozók is részt vettek. Nagyon jó
hangulatú, baráti találkozóval zártuk az
idei szezont.

Nyerteseink:
I. helyezett: Fülöp János Velence
II. helyezett: Nagy György Sukoró
III. helyezett: Szineg László Nadap
IV. helyezett: Szilaj Attila Nadap
Vizsolytól 7 km-re található Boldogkőváralja. A község felett emelkedő ovális
alakú andezittufa hegy tetején emelkedik ki Boldog kő vára. A vár építésének
ideje nem ismert, de az bizonyos, hogy
a tatárjárás után épült. A vár fekvése,
körpanorámája lenyűgöző.
Kirándulásunk utolsó állomása Tokaj,
Tokaj -Hegyalja központja volt. Tokaj
az egyik legbájosabb, legszebb természeti adottságú, nagy történelmi múlttal rendelkező kis város Észak-Kelet
Magyarországon. Báját, romantikáját,idegenforgalmát csak öregbíti a
patinás környezet, a múltról mesélő
házak, az évszázados borpincék, a város
közepén egybeömlő folyók.
Sok élménnyel gazdagodva, kellemesen
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tovább erősíti az Egyesület közösségi
szellemét.

Női kategória :
I. helyezett: Joós Norbertné
II .helyezett: Mácsainé Varga Ágnes
III .helyezett: Kispál Mónika
Gyermek
Alsó tagozat:
I. helyezett: Szalai Sándor
II. helyezett: Szemes Regő
III. helyezett: Szalai Zalán
Felső tagozat:
I. helyezett: Kovács Levente
II .helyezett. Lics Tamás
III. helyezett. Beta Emese
Köszönjük Polgármester Asszonynak,
az Önkormányzatnak az anyagi támogatást.
Az új pingpong asztalok tovább emelik
az asztalitenisz bajnokság színvonalát.
December 3-án tartjuk a hagyományos
év búcsúztató összejövetelünket, ami

Az asztalitenisz bajnokság őszi fordulóját november végén tartottuk a Kultúrházban.
Az Önkormányzat segítségével 2 új,
jó minőségű pingpong asztalt vásárolt
az Egyesület. Az asztalokat ezen a versenyen avattuk fel. A két felszabadult
asztal az iskolába kerül, így a gyerekek
a szünetekben, szabadidőben bármikor
tudnak játszani, gyakorolni.

Nyerteseink:
Férfi kategória:
I. helyezett: Németh László
II. .helyezett: Joós Norbert
III .helyezett: Borostyán Szilárd
IV. helyezett: Mácsai Károly

Legfrissebb hírekről tájékozódhat a www.sukoro.hu Sukoró Község Önkormányzat honlapján
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SUKORÓI BORBARÁTOK
EGYESÜLETE
www.sukoroiborbaratok.hu
sukoroiborbaratok@gmail.com

Az elmúlt évben Gaál Kálmán barátunk az egyesületünk részére felajánlott egy 1833 évben fából
készült kétorsós szőlőprést.
A prés már elég rossz állapotban volt, de még olvasható rajta az évszám és az akkori
tulajdonos neve. Egyesületünk vezetősége elhatározta, hogy ezt a szép örökséget
meg kell menteni, fel kell újítani, lehetőleg pályázat keretében, mivel ez jelentős
költség. A civil szervezetek részére az év végén meghirdetett pályázati lehetőséget
kihasználva pályáztunk, mégpedig „Sukoró szőlő és bortermelés múltja kiállítás”
keretében.
Pályázatunk sikeres volt, a pályáztató értékelte szándékunkat és 950.000.- Ft
összeget, támogatást ítélt meg számunkra. A felújított prést és a kiállítást a borház
udvarán állandó kiállítás keretében lehet megtekinteni.
A prés felújítása elkészült és ünnepélyes keretek között megnyitottuk a kiállításunkat. Köszönet az adományozóknak Gaál Kálmán és feleségének, Freyer Gyulának,

Kertész Péternek és akik a munkában részt vettek, szorgoskodtak. Településünk egy
újabb szép látványossággal gazdagodott. Ismertető táblák hirdetik, hogyan éltek
elődeink szőlőművelésből és borkészítésből.
Sikeres volt ez évben is, a református templomban a nyári zenei estéket záró borkóstoló. Borászaink és egyesületi tagjaink kínálták finom boraikat a vendégeknek,
zenekedvelőknek, akik elismerésüket fejezték ki a kiváló borok iránt.
Az augusztusi falunapon, sátrunknál borkóstolóval vártuk a hozzánk látogatókat.
Szeptemberben a magyar honvédség emlékezett a 1848 Sukoró-Pákozdi csatát
megelőző haditanács évfordulójára. Az ünnepség után, finom borainkkal kínáltuk
a honvédség képviselőit, a magas rangú vendégeket és a Sukoróiakat.
Ebben az évben is az időjárás bizonyította kiszámíthatatlanságát. Az enyhe telet
követően, a sok tavaszi és nyári csapadék miatt sok feladat volt szőlőinkben. Védekezés a gombabetegségek ellen és a folyamatos zöldmunka. Új boraink bemutatására, szakmai értékelésére november 19-én került sor, a már hagyományos Márton
- napi Új Bor ünnepünkön. Elmondható, hogy a kemény munka eredményeként
finom borok készültek az évben.
Az adventi falunapi ünnepségen sátrunknál forralt borral várunk mindenkit szeretettel.
Döme János
Elnök

Sukoró Kaland Klub
Őszi visszatekintés
Harmadik évadunkat ismét az Olasz
kőfejtő tisztításával egybekötött Kölyök
Hétpróbával kezdtük, majd a napot
klasszikusan a babgulyásos bogrács melletti tábortűzön sütögetéssel zártuk.
Első őszi előadónk, Dr. Tarsoly Péter
vulkáni barlangkutató volt és beszámolt
a hazai, majd a Velencei-hegységhez
kapcsolódó barlangokról. Sok érdekesség mellett például kiderült, hogy
októberben Pázmándon új barlangot
találtak. A következő alkalommal közös
kirándulást tettünk a Rókalyukas völgyön át a Likas kőhöz, majd a Pákozdvár barlangi rendszerét fedeztük fel. A
kirándulást átszőtték Péter geológiai,
történelmi, botanikai és zoológiai ismeretterjesztései, melyeket szaftos legen-
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dákkal ötvözött. Maradandó élmény
volt minden korosztálynak! Legközelebb
a Pákozdvártól folytatjuk, majd a Bodza
és Hurka völgyek vulkáni barlangjait
fedezzük fel.
Következő nagy előadásunkat világ
körüli társas játékok ismertetésével
indította Püspöki János, melyek közül
a világ legősibb társas játéka, az afrikai
mankala volt a legkedveltebb. Az indiai
élménybeszámoló bemutatta Ladakh
magas himalájai hágói után a Gangesz
forrásához zarándokló és az ott élő
embereket, a szent hegyet, illetve az
angol arisztokrácia Kashmir környéki
nyaraló helyeit egyaránt.
Papírrepülő készítő versenyt hirdettünk
két versenyszámmal: cél táv és szabad
táv. Sok ügyes pályamunka érkezett.
Mókás közös reptetés után vendégünk
Józsa Dávid, az arany érmes magyar

vitorlázórepülő válogatott tagja, egyéniben arany és ezüst érmes pilóta a fellegekbe kalauzolt bennünket. Izgalmas
videókkal és szemléltetéssel egy picit
mindenki szinte átérezhette a terhelési
többest a Kultúrház székében ülve.
Zárásként Dávid légi fotóinak perspektíváját osztotta meg velünk.
Következő események:
Szerencsére nem csak mi, hanem előadóink is mindig élvezik a sukorói előadásokat, így a januári fagyban rögtön újabb
előadással folytatjuk:
2017. 01. 14-én este 17 órától Ősi
Attila, Dinoszauruszok és egyéb őshüllők a Bakonyból című előadására várunk
minden érdeklődőt!
Más gyermekekhez hasonlóan már kisgyermek korában feltette a kérdést, hogy
vajon Magyarországon miért nem éltek
dinoszauruszok? Nem elégedett meg a
válaszokkal, ezért gimnazista korában
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már a Bakonyban, az ajkai kőszénbánya
meddőhányóin kutatott, ahol sok krokodilfog és hüllőcsigolya is előkerült. Gimnáziumi évei alatt a Földtani örökségünk
pályázaton országos első helyezést ért el,
ennek köszönhetően 1999-ben felvételi
nélkül jutott be az ELTE geológus szakára. Egyetemi tanulmányai mellett sem
tett le régi álmáról, és a szakkönyvekbe
belemélyedve tanulmányozta, hazánk
melyik geológiai képződményei lehet-

nének érdemesek további vizsgálatokra.
Végül egyik tanárával jutottak arra a
következtetésre, hogy az Ajkától szintén
nem messze fekvő iharkúti bauxit külfejtésben feltárt, felső kréta csehbányai
formációi érdemesek a terepi vizsgálatokra. A 2000. évi első terepmunka
során már dinoszaurusz csontokat találtak! Az elmúlt 16 évben pedig minden
nyáron szervezi az ásatásokat, az év
többi részében pedig a háttérmunkákat
végzi irányításával a kutató csapat.
A 85 millió éves folyóvízi, ártéri környezetben lerakódott kőzetekből mára több
mint 50.000 csont- és foglelet került elő.
A leletek alapján legalább 40 különböző
gerinces állat (halak, kétéltűek, teknősök, krokodilok, moszaszauruszok, pteroszauruszok, dinoszauruszok, madarak) maradványai ismertek. Ezek között
számos új faj is található, sőt, több
csoport esetében az európai jelenlétet is
a hazai leletek igazolják elsőként. Mára
többek között 12 összefüggő csontváz is
előkerült, melyek érdekes módon mind
páncélos dinoszauruszoktól származnak!
A legutóbbi ásatások során egy töredé-

Kedves Sukoróiak!
A Sukorói Hagyományőrző Egyesület
már több mint 16 éve rendíthetetlen
tagja falunk életének, ahogyan azt az
idei évben is tapasztalhatták.
Nem volt könnyű éve Egyesületünknek. Azonban ezen felülkerekedve
folyamatosan részt vettünk a faluban
zajló eseményeken.
2016 áprilisában eddigi elnökünk
Németh István lemondott posztjáról.
Az Egyesület minden tagja egybehangzóan kijelentette, hogy az eddig megteremtett értékeket tovább kívánják
vinni.
Már jó ideje éreztük, hogy elérkezett az
az idő, mikor a szüleink által létrehozott értékeket a gyerekek vigyék tovább,
hagyományainkat és szokásainkat a
következő felcseperedő generációval
megismertessék. Igyekszünk megújult
erővel és lelkesedéssel a jövő felé tekinteni.
Egyesületünk létszáma jelenleg 22 fő,
melyben 50-50%-ban van az idősebb
és fiatalabb korosztály. Eltökélt célunk,
hogy a falu életének hagyományait és
szokásait megőrizzük, felelevenítsük és
az újonnan ide költöző lakókkal megismertessük. Ennek érdekében szívesen
látjuk azon érdeklődő sukorói lakosok
jelentkezését, akik családjukkal karöltve
támogatnák és részvételükkel segítenék
Egyesületünk ez irányú törekvéseit.
Ilyen például a májusfa állítás, melyet

minden évben Egyesületünk állít fel a
Kultúrház előtt az erre a célra kialakított
tartóban. Segítségünkre siet minden
évben a Polgárőrség és az önkormányzat néhány oszlopos férfi tagja, melyet
ezúton is nagyon szépen köszönünk.
Idén a gyereknapi programot Egyesületünk a májusfa kitáncoló ünnepséggel
gazdagította, mely keretében lehetőség
volt a Kultúrház előtt szalonnasütésre,
kipróbálhattak a kicsik népi játékokat,
valamint a fa közös kidöntését követően szalagot gyűjthettek, az erősebbek
pedig a kézi fűrészelés nehézségeivel is
megismerkedhettek.
A falunapon a néptánc bemutató után
Egyesületünk női tagjai osztották ki
a falu vacsoráját, mely több száz adag
pörkölt volt tarhonyával és savanyú
uborkával.

kes dinoszaurusz tojás is előkerült, mely
a korábban megtalált sok ezer tojáshéjjal
együtt az egykori állatok fészkelési szokásaihoz is szolgál információval. Az
előadásban az iharkúti őshüllők mellett
ezekről az új felfedezésekről és a Bakony
85 millió évvel ezelőtti környezetéről is
szó lesz.
Írja be a dátumot a naptárába, várjuk
szeretettel!
A belépés továbbra is kortalan és díjtalan, illetve mindenkit egy meleg teával
is kínálunk.
Ha Ön is kitalálna és felfedezne velünk
újabb kalandokat, melyek lényege a
mozgás, a természet, a közösség és az
élmény, akkor tartson velünk! Aktuális
információk elérhetők a Sukoró Kaland
Klub plakátokon, facebook oldalunkon és a kalandklub@sukoro.hu e-mail
címen. 		
Tisztelettel: Gugi Krisztián

Szeptember 9-én nyílt meg a Kultúrházban a Kortárs Képzőművészeti Kiállítás,
melyen Egyesületünk is képviseltette
megát. Sőt! Ennél sokkal többel járult
hozzá egyik tagunk, Kissné Németh
Klára, hiszen lenyűgöző festményei is
emelték az esemény fényét.
A falu talán legnagyobb és legrégebb óta
őrzött hagyománya a Szüreti Felvonulás és Bál. Egyesületünk minden évben
igyekszik erejéhez mérten támogatni a
rendezvényt. Idén lehetőségünk nyílott Hartal István és Hartalné Törzsök
Tímea hozzájárulásával a népviseleti
ruháink leporolását követően a menetet
fogadni, majd tagjaink gyermekeinek
nagy örömére a menetet végigkísérni
útjukon. A bál is jó hangulatban telt.
Ugyan ott már a nagyszoknyát és a csizmát otthon hagyva, de szép létszámmal
vettünk részt.
Az idősek napi rendezvényen a Polgármester asszony felkérésére egy tagunk
Varga Imréné, akit mindenki csak
Majának ismer, két tagunk pedig hivatalból vett részt.
Október 21-én emlékeztünk meg nemzetünk hőseiről, az 56-os forradalom és
szabadságharc részvevőiről. Lélekemelő
zenés versszínházi emlékműsor keretein
belül elevenítették fel a résztvevők számára a 60 évvel ezelőtti eseményeket.
A műsort követően az önkormányzati
és egyesületi képviselők vezetésével
átvonult a tömeg a kopjafához, ahol
koszorút helyeztünk el, az iskolások
pedig kézzel készített lyukas zászlóikat
tűzték a földbe.

Mindeközben nagy veszteség érte szeretteit, az Egyesületi tagokat, és falunkat is, hiszen hosszas betegség után eltávozott közülünk Gál Jánosné Marika.
Koszorúval kísértük utolsó útjára. Aktív
éveiben férjével nagyon sok segítséget
nyújtottak Egyesületünknek, melyet
nem lehet elégszer megköszönni.
Mint ahogy az a fent leírtakból is kiderül, nincs olyan esemény a falu életében
melyben így vagy úgy, de ne képviselné
magát kis társaságunk. Ez a jövőben is
így lesz! Hiszen már most az adventi
teendők előkészítésével foglalatoskodunk, a falu karácsonyfájának állítását
szervezzük.
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Karácsony
Halk és szelíd hang
Karácsonyhoz közeledve a széles körben
ismert bibliai történetek részleteivel
szoktunk találkozni nyílt és zárt terekben, akár különböző képi, zenei, iparművészeti feldolgozásokban is. Megszoktuk már ezeket, hozzátartoznak az
ünnepi kellékekhez. Hiányoznának, ha
nem vennének körül bennünket, ha
nem botlanánk beléjük unos-untalan.
Kirakatok és hangszórók, mindenféle
médiumok vibráló sokasága gondoskodik arról, hogy ez meg ne történhessen.
Szinte kényszerítenek arra, hogy akarjunk ünnepelni. Hiszen a Biblia Jézusát
ünnepeljük.

Karácsonyi keringő
Magas, szikár ember volt az én nagyapám. Egyenestartású, szúrós tekintetű. Járása határozott, keskeny arcélét a
csontkeretes szemüveg még szigorúbbá
tette. Ritkán beszélt, halkan, de a
szónak mi elhagyta a száját, mindig
súlya volt. Nagyanyámmal furcsa párt
alkottak, mint tűz és víz, egymáshoz
kívülről s belülről nem hasonlítható.
Aprócska, gömbölyded, vidám asszony
pirospozsgás arccal, bohókás, mindenre kapható huncut teremtés a komor,
büszke férfi oldalán. Mi négyen,
unokák, ott lebzseltünk minden hétvégén, minden ünnepen nagyanyám
szoknyája körül. Határok nélkül, önfeledten szabad volt a vásár. Rajongtunk
érte és gyermeki csínnyel rávettük
bármire, mi józan felnőtt számára
ostobaság. Karácsony előtt hetekig
lestük a konyhában, hogy ver habot
rézüstben megfáradt kezével, s ken
óriási bajuszt, szakállt négyünk arcára
nevetve. Versengve kapkodtuk egymás
kezéből a krémes tálat, összekaptunk
süteményszélen, s mikorra a civakodás
verekedéssé fajult pucolt diót, mandulát szórt közénk kacagva:
- Na hadd látom, ki kapja el!
Szaloncukor masszát főzött rózsaszínt,
barnát, fehéret. Óvatosan márványlapra simította. Lélegzetvisszafolytva
álltunk a kopott konyhaasztal körül
és együtt izgultunk vele, vajon megszilárdul-e. Másnap reggel mezítláb,
hálóingben, álmos szemekkel, kócosan
kiosontunk nagyanyámmal a kamrába.
- Most eldől, lesz e cukor a fán!
Azzal hatalmas késével kockákra
aprította a kemény masszát. Húzta
lábunkat a jéghideg kamrakő, vacogva remegtünk, de nem mozdultunk.
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Lehet-e így, vezényszóra ünnepelni?
Kell-e engednünk az ünnepi felfordulás
már alig fokozható harsányságának?
A válaszokhoz érdemes a Biblia másik
történetéhez fordulnunk, amiben szintén találkozásról, nagy találkozásról,
Istennel találkozásról olvasunk. Illés
próféta az, aki megközelítheti az Urat.
Így olvassuk: „...amikor elvonult az ÚR,
nagy és erős szél szaggatta a hegyeket, és
tördelte a sziklákat az ÚR előtt; de az
ÚR nem volt ott a szélben. A szél után
földrengés következett; de az ÚR nem
volt ott a földrengésben. A földrengés
után tűz támadt; de az ÚR nem volt ott

Tenyerünket tartottuk egy-egy cukorért, persze csak a széléből, ami formátlan és nem csomagolható.
- Nagyapátoknak egy szót se! Csodálkozik majd, ha meglátja. Azt mondtam, nem főzök az idén, hisz nincs is
még egy ilyen bolond a környéken,
ennyit pepecselni...
Belengte a sütemény, a vanília, a fahéj
és a várakozás illata a nagy belmagasságú polgári lakást. Lázasan készültünk,
mézeskalácsot, tortát díszítettünk, s
alig vártuk, hogy bekukucskálhassunk
a sütiszoba ajtaján. Igen, sütiszoba lett
a régi cselédszobából, közepén ovális
ebédlőasztal fehér damaszttal letakarva. Az asztal alatt vájlingokban 15-20
-féle aprósütemény, tetején torták,
krémes finomságok, habcsók halom.
Bejárása ide csak nagyanyámnak volt,
de beszöktünk olykor, zsebeinket megtömve kuncogva szaladtunk, nehogy
kitudódjon.
Nagyanyám élete a gondoskodásról,

Karácsony
a tűzben. A tűz után halk és szelíd hang
hallatszott.” (Királyok I. könyve 19.
rész 11-12. vers) Az erőteljes hang- és
fényeffektusok üresek voltak, legtöbbször ma is azok, azonban a halk és szelíd
hang megszólította a csüggedő Illést, és
új feladatokat adott neki.
És a válaszok: nem kell ünnepelni - ha
nincs mit ünnepelnünk. A külsőségek
megszerzése, megszervezése még nem
ünnep, legfeljebb az ünnepi hangulat
utánzása. Minél inkább elragadnak
bennünket a hang- és fényhatások,
annál távolabb kerülünk az ünnep
tartalmától, a Jézussal való találkozás
lehetőségétől. Ha azonban megtörténik

rólunk és nagyapámról szólt. Éreztük
köztük a különös feszültséget, mit kettejük ellentéte, s szenvedélyes vonzása
teremtett. Nem ölelték, nem csókolták
előttünk egymást soha. Elválaszthatatlan egységük mégis egyértelmű volt
még a kívülálló számára is.
Azon a Szentestén, mikor nagyapám
hazaért, szertartásosan vállfára tette
kabátját, komódra fektette fekete bőr
rézcsatos táskáját, s odalépett nagyanyámhoz.
- Bözsikém, mondja, várt-e haza?
- Vártam Ottó, vártam...
- De várt-e nagyon?
- Csak úgy, mint eddig minden áldott
nap. Csak úgy.
- Akkor hát rendben, a gyertyagyújtás
után el kell mondanom magának valamit. Valami fontosat.
Este aztán a fa körül állva, mialatt a
karácsonyi dalokat énekeltük, nagyanyám szokatlanul zavartnak tűnt. A

a találkozás, az maga az ünnep. William
How anglikán püspök így írt arról, Aki
találkozni szeretne velünk:
„Ó, Jézus, árva csendben,
az ajtón kívül állsz,
Bejönnél már,
de némán kulcsfordulásra vársz.”
Készüljünk arra, hogy az ünnepen is
kinyitjuk életünk ajtaját a világ Megváltójának!

DIY Karácsony

2. Egy szuper ötlet, amivel az ünnepi
aszatalt egyedivé varázsolhatjuk:

5. Készítsünk képeslapot szeretteinknek a saját kezünkkel:

Íme néhány karácsonyi ötlet, hogy saját
kezünkkel szépíthessük otthonunkat és
környezetünket!
1.Biztosan mindenkinél lapul otthon a
melléképületben néhány régi, már nem
használt autó- vagy motorgumi… Így
ha nincs hó, akkor is lesz hóember!

Kardos Ábel

4. A kert díszei:

Kisjézus megérkezett. Gyertyát gyújtottunk. Mielőtt kibontottuk volna az
apró csomagokat, ő megszólalt:
- Mit is akart mondani nekem, Ottó?
Nem is tudtuk, mit kellene tenni.
Kimenjünk-e a szobából, vagy maradjunk, de nagyapám intett, s mi csendesen figyeltük ahogy lassan a szekrényhez lép, előveszi hegedűjét, nagyanyám
elé áll és halkan, gyönyörűen játszani
kezd. Csak állt előtte, s nézte őt tőle
szokatlan lágy tekintettel, s zenélt neki.
A két szempár egymásba kapaszkodott,
nagyanyám óvatosan közelebb lépett, s
táncolni kezdtek. Keringőztek egyetlen
érintés nélkül, szemükkel fogva tartva
egymást, s mi, a négy tudatlan, tátott
szájjal csodáltuk a különös hosszú
táncot. A hegedű elhallgatott, néztek
egymásra a hirtelen jött csendben mozdulatlanul.
- Csak ezt akartam mondani, Bözsikém. Csak ezt.

Lauschmann Ildikó

SUKORÓI
ADVENTI
VÁSÁR
A KULTÚRHÁZBAN

2016. DECEMBER 10.,
SZOMBAT 10.00-15.00
KÉZMŰVES DÍSZEK, ÉKSZEREK TÖBB ANYAGBÓL
TÖBB STÍLUSBAN * MÉZ * KERÁMIA TÁRGYAK *
FESTMÉNYEK * KOZMETIKUMOK *
KÉZMŰVESKEDÉS GYEREKEKNEK

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

3. Nem csak az élő fenyőkből lehet szép
karácsonyfa:
Sok minden mást is készíthetünk a
gumikból:

A jócselekedetek reklámja
Sok kérdéssel a szívemben nézem azt a
megmozdulást, amit a világ tesz karácsony környékén a szükséget szenvedők
érdekében. Sok segélyszervezet hirdeti
a maga karácsonyi jócselekedeteit, és
mi emberek is ilyenkor jobban kinyitjuk a szívünket a szükséget szenvedők
iránt. Milyen jó, ha máskor nem is, de
legalább karácsony környékén mindezt
megtesszük (ha pedig máskor is van
gondunk a rászorulókra, ó mily dicséretes, - Jézus szavaival csak ennyit mondanék: „nagy lesz a ti jutalmatok!”). Nem
hinném, hogy egyedül lennék azokkal a
gondolatokkal, amit most boncolgatok,
így Karácsony küszöbén.
Nézzem, amint egy-egy szervezet mások
nyomorát felhasználva önmaguk létezését és kiválóságát a világ elé tárja. A
jótékonykodás karácsony előtt szinte
trendi lett. Igaz télen inkább kiszolgáltatott az ember és jobban rászorul az
önzetlen segítségre, mint más évszakokban, de mintha verseny lenne, hogy
ki tud többet, jobbat adni ilyenkor. És

mindez nem is lenne kérdés számomra,
ha nem csak erre az ünnepre korlátozódna, illetve nem lenne önreklám íze.
Jézus egy alkalommal ezeket mondta:
„ne tudja a jobb kezed, hogy mit tesz a
bal”… csakhogy ha valaki jobban belát a
segélyszervezetek működésébe, azt fogja
látni, hogy ezen a téren is érvényesül,
hogy minél inkább ismert (egy segélyszervezet), annál inkább támogatott. Mi
emberek pedig szeretjük látni, hogy ha
adakoztunk, akkor az jó helyre megy.
Az ismertség és megbízhatóság elvéből
kifolyólag szükséges egyfajta önreklám. Reklám nélkül nem lenne ismert
a szervezet, azaz bármilyen nemes célt
vállalna fel, külső segítség nélkül, előbb
vagy utóbb bebukna. A köz pedig akkor
sorakozik fel (itt nem csak anyagi támogatásra gondolok) egy jó mögé, ha látja,
hogy mindaz, amit befektetett jó célra
van fordítva. E két pólus feszültségében teszem fel a kérdést, meddig lehet
elmenni?
Egy történet az életemből (mely éppen
nem kötődik a karácsonyhoz) jól
szemlélteti ezt a dilemmát. Erdélyben
a hegyek között egy kisfaluban voltam

pap. Annyira kicsi volt ez a falu, hogy
éppen mikor odakerültem, azelőtt
aszfaltozták le a fő utcát. A legtöbb
utcában zúzalékból készült utak voltak,
de volt olyan is, ahol még az sem volt.
Ezt a kis eldugott falvacskát egy németországi segélyszervezet már évek óta
segítette, akinek helyben is megvolt a
maga embere, hogy felmérje az aktuális szociális helyzetet. Pechemre éppen
ezzel az emberrel tudtam a legkevésbé kijönni, mert akarva akaratlanul
mindig tudott borsot törni az orrom
alá. Nyáron, amikor elég nagy volt a
hőség, 2 hétre gond akadt a vízellátással. Az önkormányzat pénz hiányában
nem sietett annak kiküszöbölésével,
annál is inkább, hiszen a faluban a fúrt
kutak mellett két ártézi kút volt, ahol
mindenki annyi vizet vihetett magával,
amennyit csak akart. Igen ám, de volt
néhány idős ember, aki a hegy oldaláról
üresen még le tudott volna jönni, de már
megtöltött edényekkel felmenni esélye
sem volt. A már előbb említett jézusi
elv alapján, hogy ne tudja egyik kezed
mit cselekszik a másik, jó néhányszor
töltöttem meg a fúrt kutamból korsókat

és vittem el ehhez a pár idős emberhez,
akiről tudtam, hogy víz nélkül vannak.
Amikor megjöttek a segélyszervezet
külföldi képviselői, helyi emberük egy
kisebb plénum előtt ecsetelni kezdte,
hogy milyen hősiesen helytálltak,
amikor 2 hétig nem volt víz, mert gondoskodtak azokról az emberekről, akik
víz nélkül maradtak. A dicséret mellett
megkapta fáradozásáért a kellő juttatást.
Egy ilyen helyzetben még papként is
türtőztetnem kellett magam… azóta
foglalkoztat ez a téma, és karácsony
közeledtével újból és újból előjön, hogy
vajon a jócselekedetnek kell-e reklám?

Felhívás:

Récsei Norbert
plébános

Rorátés szentmisék Sukorón: szerda
reggel 6.00 kor a katolikus templomban.
Minden egyházi ügyben (keresztelés,
temetés, esketés, stb) Norbert atyát
keressék: 06305474113, vagy velencerkplebania@gmail.com
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Bemutatkozik a
SUKORÓ FC!

Dumaklub

A jelenleg alakulóban lévő csapat
jelenleg 7-8 főt számlál. Folyamatosan
várjuk a futball kedvelők jelentkezését,
tervezzük egy 10-15 tagból álló csapat
felállítását.

Tervezzük:
•
•

•
•
•

Minden évben a környező településeken lévő kispályás tornán való
részvétel.
Minden év június első hétvégéjén megszervezni a Toldi Géza
Emlékpark Kupát 6-8 csapat
részvételével, egykori ferencvárosi
játékosokkal.
Az augusztus 20-i kispályás torna
lebonyolításának segítése.
Környező településekkel való
közös „focik” lérehozása.
A műfüves pálya karbantartási
munkálataiban való részvétel.

Aki kedvet érez magában, hogy csatlakozzon hozzánk, jelentkezzen az
alábbi elérhetőségen: Mátyás Zoltán:
06-30/783-41-76
Schultz Attila emléktorna - Pákozd
2016. október 1.-jén csapatunk Pákozdon vett részt a minden évben megrendezésre kerülő emléktornán. Az utolsó
pillanatig meg volt az esély, hogy érmet
szerezzünk de sajnos az utolsó mérkőzésen vesztettünk, így a 4. helyezést értük
el.
Ezúton köszönjük a sukrorói önkormányzat és Nagy Roli segítségét az
utaztatásunkban.
Kiss Dániel, Béd József, Marczinkó
Krisztián, Unger Zsolt, Kovács Krisztián, Nemcsek Mihály, Czottner János,
Mátyás István, Mátyás Zoltán, Budai
Balázs, Kovács Levente

A nevetés és a jó hangulat volt a főszereplője a 2016. november 18-i első
Sukorói Dumaszínháznak. A három
előadásos sorozat első fellépője Felméri Péter volt „Majd én megmondom”
című önálló estjével.

Itt járt a Mikulás!
2013 őszén indult útjára a Babaklub,
amely a legkisebb korosztály (0-3 év)
számára biztosít rendszeres programot. Először a rendelő várótermében
gyűltünk össze, de idővel szűkösnek
bizonyult a hely és miután a művelődési házat felújították a Polgármesteras�szony lehetőséget biztosított számunkra
a további találkozásokra.
Ezek a társas együttlétek fontosak a
kisgyermekek számára, megtanulják
egymás elfogadását, a játékok megosztását. Figyelik egymás cselekedeteit,
mozdulatait, sokat tanulnak egymástól.
Ez a kis közösség lehetőséget biztosít az
Anyák és gyermekeik számára abban,
hogy ők is tartozhassanak valahova. Ezt
az is jelzi, ha valaki valamilyen okból
nem tud eljönni, a többiek érdeklődnek utánuk, keresik őket. Segítenek
egymásnak a lehetőségeikhez képest,
egymás lelki támaszai, hiszen azonosak
a problémáik.

Immár a 2. éve, hogy hozzánk is ellátogat a Mikulás, amelyet csodálkozva,
kissé félénken fogadnak az apróságok.
Miután mindenki megkapta a csomagját, nagy örömmel látnak neki a bontogatásnak, majszolásnak és felbátorodva
ismerkednek a Nagyszakállúval.
Ezúton is szeretnék köszönetet mondani a csomagok elkészítéséért Jónás
Juditnak és Németh Norbertnek, valamint a Mikulásnak (Németh János).
Sok visszajelzés érkezik a szülőktől,
hogy az óvodai beszoktatás is könnyebben sikerült a gyermekeiknek, hiszen
a már ismerőstársaik várják őket egy
számukra ismeretlen, de csodálatos
helyen.
Köszönöm az Anyukáknak, hogy jelenlétükkel segítik a munkámat és bizalommal fordulnak hozzám.
Mindenkinek békés, szeretetteli karácsonyi ünnepeket kívánok!
Bédné Molnár Hajnalka
Védőnő
figyelték a színészeket, akik olyan átéléssel meséltek a történelmi napról,
hogy a mai kor embere is magán érezhette a múlt felelősségének súlyát.

Október 23.
Az idén 60-ik évfordulóját ünnepelte
az 1956-os forradalom és szabadságharc. A kerek szám alkalmából Sukoró
Község Önkormányzata rendhagyó
módon kívánt megemlékezni hazánk
hőseiről.
Az Esztrád Színház jóvoltából egy
nagyon különleges és átfogó előadás
keretében élhettük át újra a 60 évvel
ezelőtti október 23-i napot. Versekkel,
zenével, képekkel, énekkel elevenítették
fel a helyszíneket, az időpontokat, az
eseményeket.

Az előadás zárásaként a Szózatot
követően Sukoró Község vezetősége, a
képviselő-testület tagjai és a civilszervezetek vezetői együttesen vonultak ki
a résztvevőkkel és a gyerekekkel, hogy
koszorút helyezzenek el a főtéri kopjafánál.

A helyi óvodások, iskolások lyukas
papírzászlóikkal
lélegzetvisszafojtva
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Az előadás előtt fél órával már tolongott a nézősereg a Kultúrház előtt,
mindenki a legjobb helyeket akarta
elcsípni. Sokan még a helyszínen is
váltottak jegyeket, bérleteket.
A nagyterem színűltig megtelt a
közönséggel, majd mikor már mindenki helyet foglalt, megjelent a színpadon az est sztárja, Felméri Péter.

szeretteinket egy két alkalmas Dumaszínház bérlettel, mely a 2017. évi
estekre szól. Ebből az alkalomból
díszes, ünnepi köntösbe öltöztetett
bérletek vásárlására lesz lehetőség
2016. december 10-én – a tavalyihoz
hasonlóan – a helyi Kultúrházban
megrendezésre kerülő Sukorói Adventi Kézműves Vásáron.
Ajándékozzunk nevetést és jó kedvet
azoknak, akik igazán fontosak
nekünk!
Ennél töbet nem is kívánhatnánk az
új esztendőre!

Már a megszólalás elején hangos
kacajok zengték be a nézőteret, és a
jó hangulat csak fokozódott az első
félidő végéig. Majd a rövid szünetben
a büfében volt lehetőség a felfrissülésre és a rekeszizmok ellazítására, hiszen
a közel másfél órás poénözönnek még
csak ezután következett a java.
Az est végeztével mindenki kipirult
arccal, vidáman hagyta el a Kultúrházat, így a jelenlévőknek már garantált
volt a kellemes hétvége.
Akik esetleg lemaradtak az első
Dumaszínházról, ne csüggedjenek,
hiszen jövőre még két esten is részt
vehetnek:
2017. január 13. péntek 19:00
Benk Dénes és Csenki Attila közös
estje „David Hasselhoff beájulna”
címmel
2017. február 10. péntek 19:00
Badár Sándor „Best of ” estje
Jegyek és bérletek továbbra is az előadások előtt a helyszínen, vagy elővételben, a már megszokott helyen és
időpontban kaphatók:
Helyszín: Sukorói Kultúrház
Cím: 8096 Sukoró, Fő utca 33-35.
Elővételben a Sukorói Kultúrházban
(kedd-csütörtök 16:00-18:00)
Részletes információ:
+36 30 717 7601
Jegyár: 1.500 Ft/ 1 előadás
Bérlet: 2.500 Ft/ 2 előadás
Az ünnepek közeledtével pedig van
egy remek ajánlatunk. Szuper karácsonyi ajándék lehet, ha meglepjük

Könyvtár
A Sukorói Könyvtár kínálata Dr. Csaba
Zoltán és Dr. Csaba Zoltánné Poór
Piroska adományának köszönhetően
gyönyörű magazinokkal bővült.
1979. és 2012. közötti História, Várak
Kastélyok Templomok és Rubicon
2013-14. évből.

Köszönjük a szép és nagylelkű
adományt!

Tisztelt Lakosság!
Szeretnénk gazdagabbá tenni Sukoró
Néprajzi Házának gyűjteményét, tervezünk egy helytörténeti kiállítás létrehozását. Ezúton szeretnénk kérni a kedves
helyi lakosság segítségét.
Amennyiben otthonában, családjában,
ismerősi körében tudomása van olyan
régi használati vagy berendezési tárgyról,
amelyet szívesen felajánlana, kérjük, juttassa el a helyi értéktár gyűjteménybe.
Továbbá a település tervezi egy helyi
írásos és képi emlékekből álló kiállítás
létrehozását. Ha az Ön vagy környezetének tulajdonában akad olyan képi vagy
írásos dokumentum a múltból, mely
akár régies fogalmazásában, külsejében

Néprajzi Ház nyitva tartás:
március 15 - október 31-ig

vagy írásképében különlegességet nyújt a
hétfő és kedd kivételével
mai ember számára, és nyilvános, kérjük
10-18
óráigAz
hozza naponta:
el a Polgármesteri
Hivatalba.
eredeti dokumentumot másolás / szkennelés után visszaadjuk, ha igényt tart rá a
tulajdonos.
Belépő:

Felajánlásukat
jelezhetik,
kérdéseiket
Teljes árú
belépődíj:
700 Ftfeltehetik Székely Rékánál:
Csoportos jegy (10 fő felett): 600 Ft/fő
kultura@sukoro.hu és a 30/ 717-7601
Kedvezményes
belépődíj (diák, nyugdíjas): 350
elérhetőségeken.
Köszönjük felajánlásaikat!

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

Töltsd fel magad
energiával, hozd magad
formába!

Szeretnénk felhívni a figyelmét minden
kutyatartónak, hogy Sukoró területén
a jövőben több köztéri szemetes oldalán találkozhatnak kutyapiszok gyűjtő
zacskókkal.
Kérjük, hogy használják bátran a
kihelyezett zacskókat, ezzel is segítsenek tisztán tartani környezetünket és
Sukoró köztereit.
A képen látható a próbaverzió, mellyel
hamarosan egyre több hulladékgyűjtőn
találkozhatnak majd.

A tél beköszöntével, az ünnepek előtt
szükségünk van energiára, hiszen a
következő hetek „nagy próbatétel” elé
állítanak bennünket. Ahhoz, hogy az
ünnep tényleg ünnep legyen, és ne
bezuhanjunk a fotelba gyertyagyújtás
után, fitten kell nekivágnunk a készülődésnek.

Néprajzi Ház

Néprajzi Ház nyitva tartás:

Ehhez jó forrás reggelente 1-1 pohár
turmix. Sokáig azt tartották, hogy
a turmix nyári ital. Ma már tudjuk,
bármikor iható, csak a megfelelő összetevőket kell ügyesen összeválogatnunk.
A nyers étel-ital jó szolgálatot tesz
immunrendszerünk karban tartására, könnyen emészthető, így segíti az
emésztőrendszer munkáját.
Több mint 20 éve foglalkozunk az
emberi szervezet regenerálásával. Sokat
tanultunk a kínai egészségfelfogásról.
Hisszük, hogy „a jó élet jó egészséggel
kezdődik, ami nélkül semmilyen gazdagság nem élvezhető”.
Szívesen adjuk át mindazt, amit
tudunk. Kezdetnek álljon itt két klas�szikusnak is mondható recept:
Spenót, alma, banán: (ez a klasszikus)
2 jó marék megmosott spenót, egy
szép egészséges alma (négyfelé vágom,
kiveszem a magházát, majd még kisebb
darabokra vágom, a héja feltétlenül rajta
marad) és 1 banán (4 darabba törve).
Kb. 2.5-3 dl víz. Elsőnek a spenót kerül
a turmixba, majd a többi összetevő.
Először alacsonyabb fordulaton 1 perc,
majd a magasabb fordulaton szintén 1
perc. Jó esetben 8-9 dl lesz belőle. Ezt a
gyerekek is nagyon szeretik!
Sárgarépa, édes káposzta, alma és
gyömbér:
1 méretes sárgarépa, 1 szép alma (mint
fent), 4-5 levél édeskáposzta (én csak
széttépkedem) és 1-1.5 cm meghámozott gyömbér, amit apró darabokra
vágok. Itt a káposzta kerül bele elsőnek,
majd a többi. Ráöntök kb. 3-3.5 dl
vizet és mehet úgy, mint a fenti receptnél. Itt azonban kicsivel több víz kell,
mert ezek az összetevők kevesebb vizet
tartalmaznak.
Szívesen szervezünk kóstolót, és részletesen is bemutatjuk a Regeneráció
filozófiáját egy kötetlen beszélgetésen
a Könyvtárban, január 20-án, péntek
délután 15:30-kor.

Sukoró Község Önkormányzata

nyitva tartás:

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

naponta: 10-18 óráig

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

Könyvtári
nyvtári
nyitva tartás:
nyitva tartás:
Hétfő:Hétfő:15:00-17:00
15:00-17:00

Kedd: 10:00-12:00
Kedd:Szerda:
10:00-12:00
14:30-16:30
Csütörtök: 10:00-12:00
Szerda:
14:30-16:30
Péntek: Szünnap
Szombat:
10:00-12:00
Csütörtök:
10:00-12:00

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

elefonszám (nyitvatartási időben):

Kultúra - közélet

HIRDETÉS!
A református gyülekezeti házban (8096 Sukoró, Fő utca 66.) egy 20 m2-es és egy
23 m2-es helyiség kiadó. Érdeklődni Kiss Kálmán kurátornál lehet ezen a telefonszámon: 06-30/997-6155

Szeretettel várunk: Dr. Barta József
egyetemi magántanár, és Barta Edina
Életmód-Tanácsadó és Terapeuta

+36-30/181-3635

Legfrissebb hírekről tájékozódhat a
mail: 14
sukorokonyvtar@gmail.com
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Szépülő Sukoró
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy
a Kultúrház előtt új információs hirdetőtábla került kihelyezésre, melyen
ezentúl olvashatók a friss helyi kulturális programok és egyéb felhívások
részletei.
Reméljük, hogy ezáltal minél több
emberhez eljutnak a hírek és minél
többen részt vesznek majd a jövőbeni
programokon.
Az idén nyáron, augusztusban felavatott, Néprajzi Ház udvarán lévő
kemence fölé tető is épült az elmúlt
hónapokban, hogy az időjárástól
védve, sokáig megőrizhessük eredeti
állapotát.
A nádfedéses tetővel igazi gyöngyszeme
és dísze lett a Néprajzi Ház udvarának.

Így mulatunk Sukorón
A szüreti bál még ma is élő néphagyomány Sukorón. Ennek alkalmából újra
összehívták a felvonulni vágyó fiatalokat. A készülődések már hetekkel előbb
elkezdődtek, ahol fényesíthettük táncés énektudásunkat. A próbák kellemes
hangulatban teltek, ami köszönhető
Timinek és a jó csapatnak.
Október 21-én elérkezett a várva várt
nap! Népviseleti ruhánkat felöltve
indultunk el a Gémeskút elé. Többen
is csodánkra jártak - Talán esküvő
lesz?- hangzott el a kérdés a kocsmából.
Már messziről lehetett hallani a jókedv
moraját. Több tucatnyi résztvevővel
büszkélkedhetett a falu. Aki csak arra
tévedt az is megállt, hogy megcsodálja a
lovasokat és a forgatagot. Bíró és bíróné
vezetésével kezdetét vette a felvonulás.
Az utcák hangosak voltak az énekszótól
és visszhangzottak a lovak patáitól. Egy
idő után ...pálinkától felbátorodva úgy
énekeltünk ahogy a torkunkon kifért.
Olyan jó érzés, azt az örömet látni amit
ezzel okozunk az embereknek. Gyerekek kacarászva loholtak a nyomunkban.
Izgatottan várták, hogy mikor repül
feléjük a sok kis színes cukorka.
Rengeteg család várt sok szeretettel,
ahol saját kezűleg gyártott finomsággal

Újabb turisztikai látványossággal
gazdagodott Sukoró, pontosabban a
Könyvtár-Borház udvara. Az épületegyüttes átadásának egy éves évfordulója alkalmából a Sukorói Borbarátok Egyesülete egy monumentáslis,
korhűen felújított szőlőprést és egy
csantér-fán lévő boroshordót és szőlődarálót avatott, tisztelegve ezzel a
helyi szőlő- és bortermelés múltja és
jelene előtt. Emellett a homlokzaton
kihelyezett bemutatkozó táblák is segítik a látogatókat a helyi bortermelők
megismerésében.
Az „udvari múzeum”-ot mostantól
bárki szabadon megtekintheti.
Újabb színes, díszes csodával gazdagodott Sukoró főtere. Nagy Zoltán festő,
helyi lakos újabb műalkotással lepte
meg a település lakóit. A központban
látható tekerős kút talapzatára fesette
Sukoró Község címerét. Az egyedi
műalkotás a 1848. szeptember 28-i
Haditanács 168. évfordulójára nyerte
el végleges formáját. Köszönet illeti
csodás és önzetlen munkájáért.
Az idei év „SZÉP UTCA” program
keretében két sukorói utca is elnyerte
az elismerő címet. A Dózsa György és
a Móga utca házainak lakói, munkájuk
elismeréséül egyedi készítésű házszámtáblát vehettek át, melyek már sok
portát ékesítenek.

fogadtak minket. Házigazdák nem sajnálták a pálinkát! Bár tették volna! :D
Eszem iszom, dínom dánom után mindenki vendégül láthatta táncpartnerét.
Este nyolckor kezdődött a báli mulatság.
Ahogy a vendégek a báli sátorba léptek
láthatták, hogy mennyi munkát fektettünk a helyszín megteremtéséhez. Rengeteg alma, szőlő, körte, szőlőág, tök és
papír dekoráció díszítette a sátrat. Nem
kis mutatvány volt ezen díszek felrakása.
Ki az asztal tetejéről tornászkodott, ki a
létra tetejéről mondott el egy imát.
Amint elkezdték húzni a zenészek úgy
megkezdtük mi is a nyitótáncunkat.
Ami nagyon jól sikerült! Most legalább
nem hagytam el a cipőmet. A főszámunk után szinte térdig kopott a lábunk
a sok tánctól. Szerintem nem volt olyan
ember aki ne táncolt volna!
Néhány ember szerencséjét is kipróbálhatta a tombolával. Szinte érezni
lehetett a feszültséget minden egyes
számhúzásnál. Kedves kis ajándékok
találtak gazdára.
Jó volt látni, hogy mennyi ember jött el
és érezte jól magát.
Reméljük, még sokáig tartjuk ezt a
hagyományt kicsiny kis falunkban.
Rácz Olívia

Babahírek:
Szili Rebeka

Poczok Zselyke

Gulyás Vince

Dostál Zsófi

2016. szeptember 20.

2016. szeptember 26.

2016. október 20.

2016. november 05.
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Kultúra - közélet

Kultúra - közélet
2017. égetési napok

Forduljon az
ügyfélszolgálatához, ha
neme,
faji hovatartozása,
bőrszíne,
nemzetisége,
nemzetiséghez
való tartozása,
fogyatékossága,
életkora,
egészségi állapota,

vallási vagy világnézeti meggyőződése,
politikai vagy más véleménye,
anyanyelve,
családi állapota,
anyasága vagy apasága,
szexuális irányultsága,
nemi identitása,
vagyoni helyzete
vagy egyéb tulajdonsága miatt

hátrányos megkülönböztetés éri!
Az Egyenlő Bánásmód Hatóság feladata a hátrányos megkülönböztetéssel okozott jogsértések
kivizsgálása és megszüntetése.

Keresse fel Dr. Szatmári Éva Fejér megyei egyenlőbánásmód-referens
ügyfélfogadását:
06 30/ 960-2657, eva.drszatmari@gmail.com
vagy
hétköznapokon 9:00 és 14:00 között a 0622/333-460-as telefonszámon
Székesfehérvári Regionális Álláskeresők Egyesülete
8000 Székesfehérvár, Tolnai u. 10. tel: +36 20/562-9619
2016.11.02. szerda 11:30-15:30
2016.11.16. szerda 11:30-15:30
2016.11.23. szerda 11:30-15:30
(bejárat az iskolaudvar felöli oldalon)
Fejér Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház
8000 Székesfehérvár, Rákóczi út 25. tel: +36 30/380-7943
2016.11.09. szerda 11:30-15:30
Sárbogárd Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
7000 Sárbogárd, Hősök tere 2. tel: +36 25/520-260
2016.11.30. szerda 11:30-15:30

Egyenlő bánásmód– mindenkit megillet!

Ingyenes család- és gyermekvédelmi

Március 4. (első szombat)
Április 1. (első szombat)
Május 6. (első szombat)

Sukoró Község Önkormányzata
fájdalommal búcsúzik

Törzsök József
tiszteletbeli sukorói lakostól

tanácsadás

„Nem az hal meg,
kit eltemetnek,
az hal meg,
kit már nem emlegetnek...”

Az Alba Regia Ifjúsági és Szabadidős Egyesület,
Székesfehérvári Álláskeresők Egyesülete

Sziklainé dr. Kiss Erzsébet

Közérdekű
telefonszámok:

ügyvéd segítségével.
Helyszín:
Székesfehérvári Álláskeresők Egyesülete

Ügyelet:

Posta

Velence, Balatoni u. 65.
Telefon: 06 (22) 311 – 104

Polgárőrség

Gyermekorvosi rendelés:

06-22-589-004

Székesfehérvár, Tolnai u.10.
Időpont: minden pénteken 12.00 - 14.00 óráig
TOVÁBBI INFORMÁCIÓ ÉS IDŐPONT
EGYEZETETÉS MUNKANAPOKON
9:00 és 14:00 KÖZÖTT
A 06-22/333-460-as TELEFONSZÁMON

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

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Egyenlő Bánásmód Hatóság – 1013 Budapest, Krisztina krt. 39/B – 06 80 203 939
www.egyenlobanasmod.hu – ebh@egyenlobanasmod.hu

Falugazdász

CSALÁDI FODRÁSZ

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

család- és gyermekvédelmi témakörben

Mozgásában korlátozott
hölgyeknek, uraknak,
hajvágást vállalok Sukorón, háznál.

Sukoró, Fő utca 66.
hétfő, szerda, péntek

06-20/263-13-21

Nagy János
06-70-436-24-61

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

Fogászati rendelés:

E-ON Áramszolgáltató

TÓ-VILL Bt. Székházában
Ügyintézés: 06-20-946-2001
06-22-574-008
Kápolnásnyék, Tó u. 20.
Ügyfélfogadás:
kedd: 8:00-12:00
csütörtök: 14:00-18:00

Eseménynaptár 2017.

Háziorvosi rendelés:

Dr. Sirák András

ingyenes jogi tanácsadást indít

BABICS LÁSZLÓNÉ KATA

Közérdekű
információk:

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

Január:

13. péntek 19:00 – Dumaszínház:B enk Dénes és Csenki Attila közös estje
„David Hasselhoff beájulna” címmel
14. szombat 16.00 – Kaland Klub
Ősi Attila kutató: Bakonyi dinoszauruszok nyomában
20. péntek – Mesekuckó Csóka Judit meseterapeuta vezetésével

Február:

10. péntek 19:00 – Dumaszínház: Badár Sándor „Best of ” estje
17. péntek – Jótékonysági bál – Sukoró Iskolájáért Közalapítvány
25. szombat – 9.00 – 12.00 óra között - Asztalitenisz bajnokság – Kultúrház
28. kedd 10:00 – Pegazus Bábszínház

Március:

4. szombat 9.00 – 12.00 óra között – Egészségnap - Iskola Aula
15. szerda – Ünnepség március 15. emlékére – Kultúrház
18. szombat 10.00 – Gyalogos túra – Angelika forrás,
indulás a Református templom előtti tér

Április:

8. szombat – Húsvéti kézműves vásár
– Borverseny – Kultúrház
24-29. – Használtcikk-börze – Kultúrház
– Borverseny eredményhirdetés
– Májusfa állítás: Hagyományőrző- és Polgárőr Egyesület
Mindenkit szeretettel várunk a programokra!
Sukoró Község Önkormányzata
Az időpontok változhatnak, szíves megértésüket kérjük!

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

DRV Zrt. információs Pont

Tisztelt Sukoróiak!
Felhívjuk figyelmüket, hogy a szelektív
üveggyűjtő edények a Posta épülete
mögötti parkolóból átkerültek a óvoda
épülete mellett található gazdasági
bejárat mellé. Kérjük Önöket, hogy
ezentúl ide helyezzék a szelektíven
összegyűjtött üveghulladékot.
Köszönjük együttműködésüket!
Sukoró Község Önkormányzata

16

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

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

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

Szakorvosi Rendelőintézet

MÁVDIREKT

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

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

ALBA VOLÁN

Gyógyszertár

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

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

Ingyenes internet-hozzáférés
Sukoró közterületén

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

Sukorói Hírforrás a sukorói Önkormányzat hivatalos, ingyenes lapja, megjelenik időszakosan, 16 oldalon, 1000
példányban.
Felelős kiadó:
Sukorói Közös
Önkormányzati Hivatal,
8096 Sukoró,
Óvoda u. 2/A.

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