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4. évfolyam, 3. szám

kielégítésére törekedjenek. Az igazi
cél a társadalom szellemi értékeinek
gyarapítása.” Sukoró csodálatos természeti kincsekkel és kulturális hagyományokkal rendelkező hely, amelyet meg
kell mutatnunk minél több embernek
és felelősséggel megőriznünk a jövő
generációk számára. Egyetlen célkitűzésem volt, hogy a Velencei-hegység
gyöngyszemét méltó helyre emeljük, és
vonzó célponttá tegyük az idelátogatók
és letelepülők számára, visszaadva a
település fényét, megőrizve autentikus
jellegét, mindeközben felzárkóztatni
infrastrukturálisan.
What goals did You have when You began
leading Sukoró five years ago?

Köszöntöm a Kedves
Olvasóinkat!
Nagy szeretettel ajánlom szíves figyelmükbe, a Diplomata Magazin 2016/78 számából átvett velem készült interjút.
„Együtt lélegzik, lüktet az ember a
környezetével”
“People and environment breathe
and pulsate together”
Számos fejlesztés történt az utóbbi
években a Velencei-tó északi partján
elhelyezkedő Sukoró településén.
Mészárosné Hegyi Gyöngyi Évát
kérdeztük a vezetői feladatokról, aki
szerint polgármesternek lenni nem
munka, hanem hivatás.
In the past few years a lot of developments have been done in Sukoró, a
settlement situated on the north shore
of Lake Velencei. We asked Gyöngyi
Éva Mészáros Hegyi about the tasks.
She said being a mayor is not a job but
a vocation.
Milyen célkitűzésekkel vette át öt évvel
ezelőtt Sukoró vezetését?
Azzal a gondolattal a szívemben
indultam el a választásokon, amelyet
egyszer Albert Einsteintől olvastam.
„Az emberi lények csak úgy élhetnek
értékes és harmonikus életet, ha képesek – az emberi természet korlátain
belül – megszabadulni attól, hogy
folyton az anyagi természetű vágyaik

I ran the elections with a thought by
Albert Einstein in my heart: “Human
beings can attain a worthy and harmonious life only if they are able to
rid themselves, within the limits of
human nature, of the striving for the
wish fulfillment of material kinds. The
goal is to raise the spiritual values of
society.”
Sukoró has wonderful natural resources
and cultural traditions, and we have to
show it to more and more people and
keep it with responsibility for the forthcoming generations. I had only one
goal to put this pearl of the Velencei
Mountains back to its place and make
it an attractive destination for visitors
and people who wish to settle here.
Meanwhile we would give it back its
glamour and keep its authentic character and develop its infrastructure as
well.
Számos fejlesztés történt a településen az
utóbbi években, többek között megújult
az orvosi rendelő és a kultúrház épülete
is bővült. Hogyan sikerült ezeket kivitelezni?
Természetesen egy ilyen kis település,
mint Sukoró, nagyon szűkös költségvetési kerettel; adóbevételi forrásokkal
rendelkezik. Sorra vettük ezért saját
erőforrásainkat. Célszerű átgondolásokkal megteremtettük a pályázati
önrészhez szükséges anyagi lehetőségeinket. Keményen dolgoztunk a pályázatok előkészítése, kidolgozása során.
De megérte. Most, egy színvonalas rendelőintézettel, megújult főtérrel, kibővült óvodával és iskolával, kultúrházzal,
könyvtár–borház épületegyüttesével,
felújított Néprajzi Házzal rendelkezünk. Nagyon hálásak vagyunk ezért
a döntéshozóknak, akik támogatandónak ítélték a nemes és fontos alapvető
emberi szükségleteket ellátó intézményeink megújulását.

Several developments have been done in
the settlement during the past few years.
Among others the buildings of the surgery
and the cultural centre were expanded.
How did You manage to achieve that?
Certainly, a small settlement like
Sukoró has a very low budget and tax
revenues. So we listed our resources.
With practical plans we set up our
financial conditions required for our
own contribution to the application.
We worked hard while preparing and
elaborating the applications, but it was
worth it. Now we have a quality surgery, a renovated main square an expanded kindergarten and school, a cultural
centre, a library-wine house complex
and a renovated Ethnography House.
We are very grateful to the decision
makers, who found it important to
support the renovation of the institutions serving the noble and important
basic human needs.

A Velencei-tó környéki kerékpárút-hálózat kiterjesztése Sukorót is érintette. Ez
mennyiben segíti a környéken élőket?
A kerékpárút nemcsak kikapcsolódási
lehetőséget jelent, hanem megkönnyíti
a települések közötti kerékpárral történő munkába, iskolába járás biztonságos
lehetőségét. Csodálatos környezetben
többen választhatjuk ezt a megoldást.
Ez pedig csökkentheti a járműforgalmat a települések között. Természetesen a kerékpáros turizmus növekedése
szempontjából is fontos volt nekünk,
hogy részesei lehettünk ennek a fejlesztésnek. Rengetegen látják így a településünket belülről, amely mellett régen
csak eltekertek.
The expansion of the cycle path in the
region of Lake Velencei involved Sukoró
as well. How does it help people in the
area?
The cycle path is not only for leisure
activity, but it also makes going to work
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and school from one settlement to the
other easier and safer. In this wonderful environment many can choose this
solution. It also reduces vehicle traffic
between the settlements. Of course, it
is also important for us to be a part of it
to attract cycle tourism. This way a lot
of people will see the inside our settlement, which they only used to pass.
Mely nevezetességeket ajánlana figyelmébe az odalátogató turistáknak?
Bármelyik útvonalon közelítjük meg
a települést, a főteret feltétlenül meg
kell tekinteni. Az itt álló történelmileg
kiemelt jelentőségű református templom, a haditanács története a régmúlt
történelmébe visz el minket. A bátor
tettek, a ’48-as hősök életét tárja elénk,
amelyet a két éve felavatott Batthyány–Móga bronzszoboregyüttes egészít
ki. Megpihenve a templom csendjében
folytassuk utunkat a megújult tájház
felé a Szilvássoron. A zsellérház az itt
élő dolgos emberek életkörülményeibe
enged bepillantani. Amikor az ember
megsimítja a hajdan itt élt néni ingét
a szekrényben, könnyek szöknek a
szemekbe. Még van ilyen hely? Ahol
minden eredeti? A túránk során felfrissíthetjük magunkat a méltán híres
borospincékben, és kiváló ételeket
ehetünk a főtéren működő Boglyacsárdában és az Ördög-hegy lábánál fekvő
Gémeskút étteremben. Ebéd után a
katolikus templom teraszáról csodálkozhatunk rá a Velencei-tó panorámájára. Elsétálva az Ingó-kövek megalitjaihoz, gyönyörködhetünk a táj változatos
szépségében. A természet közelségét a
lovak, a szép utcák, a virágos rendben
tartott kertek hirdetik. Napunk végén
megpihenhetünk a Mandula cukrászdában, vagy a Zsuzsi büfében.
Which sights would You recommend to
tourists visiting the place?
Either way you get into the settlement,
you have to see the main square. The
historically highly important Calvinist
church situated here and the history of
the war council take us way back into
the past. The brave deeds show the life
of the heroes of 1848, and it is completed by the bronze statues of Batthyány
and Móga. After having a rest in the
silence of the church you should go on
to the renovated folk art house on the
Szilvássor. The cottar house gives an
insight in the hard working days and
life of people who lived here. When
you touch in the wardrobe shirt that
belonged to an old woman who used to
live there, tears fill your eyes. Are there
still such places? Where everything is
original? During the tour you can refresh in the deservedly famous wine cel-
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lars and can eat delicious dishes at the
Boglyacsárda restaurant on the main
square or in the Gémeskút restaurant
at the bottom of the Ördög Hill. After
lunch you can admire the view of Lake
Velencei from the terrace of the Catholic church. When walking to the megaliths of the Ingó-stones you can enjoy
the varied beauty of the landscape.
Nature comes close with the horses,
nice streets and pretty gardens full of
flowers. At the end of the day you can
have a rest in the Mandula confectioner’s shop or in the Zsófi snack-bar.

nap vagy program végén jó megpihenni a kertünkben és rácsodálkozni a hely
varázslatos szépségére. Ilyenkor tudok
többet lenni az állataimmal, akik családtagként élnek velünk. Polgármesternek lenni nem munka, hanemhivatás.
A közjóért végzett szolgálat, amelyben
nincsen munkaidő. De épp ez teszi
széppé. Együtt lélegzik, lüktet az ember
a környezetével. A hivatás az élet hátgerince – mondta Friedrich Nietzsche. És
én ezt valóban így is érzem.

Hogyan tudják elérni a vendégéjszakák
növekedését?

Whenever I have a little free time, I
spend it with my husband and with
my family. Books, good films or theatre
performances can give me a break in
the everyday rush. Due to my job I am
invited to several events. In the next
two months I will participate in the
above mentioned jubilee events, but I
am also happy to attend the programmes in the neighbouring settlements.
At the end of a day or a programme
it is good to relax in our garden and
enjoy the beauty of the place. That is
the time when I can spend more time
with my animals who live with us as
family members. Being a mayor is not
a job but a vocation. There are no set
working hours in service for public
welfare. People and environment breathe and pulsate together. “A vocation is
the backbone of life.” – said Friedrich
Nietzsche. I do feel so.

Igyekszünk minél több rendezvénynek
otthont adni, előtérbe helyezve a turizmusra épülő programok szervezését.
Büszkék vagyunk, hogy településünkön az idei nyáron két kulturális eseményünk is a 10. jubileumát ünnepli.
Így a református templom történelmi
falain belül a Sukorói Zenei Nyár hangversenysorozata, valamint a kultúrházban megrendezendő Sukorói Kortárs
Képzőművészeti Kiállítás. Ezen kívül
számos színes rendezvény, színházi
előadás, sportprogram várja a sukoróiakat és a hozzánk érkező látogatókat.
A programkínálat megtalálható Sukoró
honlapján, és a Sukorói Hírforrás újságunk eseménynaptárában.
How can You increase the number of
guest nights?
We try to host more and more events,
especially programmes based on tourism. We are proud of two cultural
events that will both have their 10th
anniversary this summer. One of them
is the Sukoró Music Summer, a series
of concerts held in the historic building
of the Calvinist church and in the cultural centre. The other one is Sukoró
Contemporary Art Exhibition. In addition, visitors can find many exciting
programmes, theatre performances and
sports events here. The programme list
is to be found on the website of Sukoró
and in the calendar of the local paper,
the Sukoró Hírforrás.
Szabadidejében mivel kapcsolódik ki?
Ha van egy kevés szabad időm, azt a
férjemmel, a családommal töltöm. A
mindennapos rohanásból kiszakítanak
a könyvek, a nívós színvonalú filmek,
egy-egy színházi előadás. Munkámból kifolyólag rengeteg rendezvényre
vagyok hivatalos. Az idei évben a következő két hónapban részt veszek a már
előbb említett jubiláló rendezvényeinken, de szívesen ellátogatok a környező
települések programjaira is. Egy-egy

How do You unwind in Your free time?

Milyen további fejlesztéseket lát még
szükségesnek a közeljövőben?
Mindenekelőtt folytatnunk kell az
úthálózat felújítását és fejlesztését, valamint a vízelvezetés szakszerű megoldását. Természetesen terveink között szerepel egy helyi piac- és rendezvénytér
kialakítása is. Pályázati lehetőséggel szeretnénk megoldani néhány külterületi
út rendbetételét, hiszen itt is egyre több
család él életvitelszerűen. Az emberek
szeretik Sukorót, aki egyszer ellátogat
hozzánk, az örökre a szívébe zárja.
What further improvements do You find
necessary in the near future?
First of all we have to continue the
development of the road network and
the proper sewage disposal. We would
also like to setup a local market and
a place for events. We would like to
renovate some roads in the outer areas
through applications, because more
and more families live there permanently. People like Sukoró, and whoever
visit us once will always love this place.
forrás: Diplomata Magazin

Önkormányzati hírek
A KÉPVISELŐ TESTÜLET HÍREIBŐL
Sukoró Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete 2016.
június 29-én, július 11-én,
augusztus 10- és 19-én,
valamint a szeptember 1-jén
tartott testületi üléseken az
alábbi ügyeket tárgyalta:
Döntött Gárdony Város és Zichyújfalu Község csatlakozásáról a Velencei
Központi Orvosi Ügyeleti Társuláshoz
és támogatta Zichyújfalu csatlakozási
tervét a Velence-tavi Regionális szen�nyvíz elvezető rendszerhez.
Tárgyalta a Római Katolikus Egyház
támogatási ügyét és 100.000,- Ft
támogatást ítélt meg a katolikus templom tetőfelújítás munkálataihoz.
Megtárgyalta a Sukorói Református
Misszió Egyházközség kérelmét, és úgy
határozott, hogy az önkormányzati
tulajdonban lévő sukorói 768/1 hrsz-ú
ingatlant elcseréli a Sukorói Református Misszió Egyházközség tulajdonában lévő 678/1 hrsz-ú ingatlanra.
A Sukoró Sportbarátok Közhasznú
Sportegyesület részére 100.000,- Ft,
támogatást biztosított a 2016. évi
Mozdulj Sukoró rendezvénysorozathoz és 2 pingpong asztal megvásárlását
támogatta 140.000,- Ft értékben.
Döntött a korábban megszűnt zichyújfalui jegyzői álláshely megszünésével
kapcsolatos pályázat benyújtásáról;
benyújtotta a közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra a pályázatát; és
döntött a „TOP-3.1.1.-15 fenntartható települési közlekedésfejlesztés”
tárgyú pályázat tervezésére adott
árajánlatról.
A Polgármester Asszony tájékoztatást
adott arról, hogy megtörtént a Sukoró
Invest Kft. NAV ellenőrzése, mindent rendben találtak. Egy aggregátor
beszerzésére volt szükség az esetleges
vészhelyzetekre és munkálatok elvégzésére. Az óvoda belső falfelületeinek
festése, valamint a játszótéri elemek,
udvarbútorok mázolása augusztusban
elkészült és további hintával bővült az
iskola udvara a gyermekek nagy örömére.
Vis maior támogatást nyújtott be a
Kőbánya út 060/1 hrsz, 1855 hrsz,
Völgy utca 1925 hrsz. és a Csúcsoshegyi út 2079 hrsz. valamint az Óbor
utca 1180/2 hrsz, Csalitos utca 764

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

hrsz. helyreállítási munkákra a Belügyminisztériumhoz, a Pályázó részére
előírt kötelező saját forrás az összköltség 30%-a.
A Nemzeti Szabadidős – Egészség
Sportpark Program, amelynek alapvető célja, hogy olyan közösségi terek
kerüljenek az ország minél több településén kialakításra, ahol valamennyi
korosztály, a fiatalabbaktól az idősebbekig aktívan töltheti el a szabadidejét
igényes szabadtéri létesítményekben.
Ennek keretében egy 400 méteres
futókör megvalósításához nyújtott be
pályázatot az Önkormányzat.
Döntött a Testület, hogy az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek
támogatására nyert összeget Körmös
utca felújítására fordítja. Az útfelújítási
munkák miatt az éves összesített közbeszerzési tervet módosította.
A Képviselő-testület a Helyi Választási
Bizottság póttagjává az alábbi személyeket választotta: Adorján Ágnes
8096 Sukoró, Borbás utca 4. szám
(tartózkodási hely) alatti lakos; Pálinkás Patrícia 8096 Sukoró, Kereszt utca
29. szám alatti lakos; Deák Anna 8096
Sukoró, Fehérvári út 21. szám alatti
lakos;Vargáné Mráz Mónika 8096
Sukoró, Pálinkaház utca 8. szám alatti
lakos.
Sukoró
Községi
Önkormányzat
Képviselő-testülete a Sukoró Község
Díszpolgára és Sukoróért Kitüntetés
adományozásáról szóló 4/2015. (II.
18.) számú rendelete alapján Sukoróért Kitüntetés posztumusz címet adományozza néhai Gruber Ferenc 8096
Sukoró, Fő u. 2. szám alatti lakosnak
(átvételre jogosult: családtag) Sukoróért végzett munkásságának elismeréséül, a településért végzett tevékenysége
elismeréséül.
Gruber Ferenc római katolikus vallású, hívő emberként élete során
jelentős áldozatokat hozott a sukorói
katolikus egyházközösség javára. A II.
Világháború után 1958-59-ben anyagi
támogatást nyújtott - több katolikus családdal karöltve - az ellenséges
frontvonalak közti pergőtűz által szitává lőtt tetőzet, és a megrongálódott
falvakolat helyreállításához. A temető
területén található ravatalozó épület
teljes átalakítását, a katolikus templom
mellett lévő új kőkereszt elhelyezését,
és a hozzá tartozó, templomkertben
található stációk állítását neki köszönheti a helyi katolikus közösség. A
hagyományoknak megfelelő Úrnapi
Körmenethez használatos új zászlókat

készíttetett. A templom réz kupolájának anyag- és munkaköltségét magára
vállalta. 1997-ben belső restaurációs
munkálatok keretében freskók kerültek a templom falára, mely munkálatok költségét szintén Gruber Ferenc
fedezte. Nevéhez fűződik továbbá a
templomi orgona átalakítási, modernizációs munkálatainak költsége is.
A sukorói katolikus egyházközösség
segítése egyben a település támogatását
is jelenti, hiszen a település két keresztyén egyháza egyikét gazdagította, nem
utolsó sorban Sukoró képét szépítve
cselekedeteivel.
A Képviselő-testület Sukoróért Kitüntetés posztumusz címet adományozza
néhai Juhász Józsefné 8096 Sukoró,
Öreg u. 2. szám alatti lakosnak (átvételre jogosult: családtag) Sukoróért
végzett munkásságának elismeréséül,
a településért végzett tevékenysége
elismeréséül, Sukoró fejlődéséhez, jó
híréhez nagyban hozzájáruló és példamutató tevékenysége alapozza meg a
kitüntetés odaítélését.
A „falu Margit nénijeként” is emlegetett Juhász Józsefné 100 évvel ezelőtt
született - nem tősgyökeres sukoróiként, Velencéről települt át falunkba
férjével 1938-ban. A falu közösségi
életében önállóan és férjével együtt
is jelentős részt vállalt. Szervezett,
intézkedett, minden lakosságot érintő
megmozdulásban részt vett. Segítette a
Vöröskereszt munkáját vezetőségi tagként, a Szociális Egészségügyi Bizottság Elnöke, a Szülői Munkaközösség
Elnöke volt. Legnagyobb jelentőségű
cselekedete, hogy 1951-ben nyílt meg
az első óvoda Sukorón az ő szorgalmazásának köszönhetően az Öreg u.
2. szám alatt. Társadalmi munkákat
szervezett a faluban. A falu egyik fő
szórakozási lehetőségét hozta létre,
melyet 20 éven át vezetett: 1952-ben
mozit nyitott, a falu népének hetente
3 alkalommal filmet vetített. Szervezte az öregek napját. Szeretett örömet
szerezni másoknak, önzetlenségét
sokan emlegetik napjainkban is a településen. Mindemellett hét gyermeket
nevelt fel, öt fia és két lánya született,
közülük hárman Sukorón maradtak.
Juhász Józsefné 1991. októberében
hunyt el, tehát idén van halálának 25.
évfordulója.
A Képviselő-testület Sukoró Díszpolgára címet adományozza Gaál
Kálmán 8096 Sukoró, Présház utca
25. szám alatti lakosnak Sukoróért
végzett munkásságának elismeréséül, a
település kulturális életében való aktív
közreműködéséért, példamutató tevékenysége alapozza meg a díszpolgári

cím odaítélését.
Gaál Kálmán több cikluson át a
Választási Bizottság tagja és annak
elnöke, feladatát nagy precizitással és
gondossággal végezte minden választás
és szavazás alkalmával.
Több éven át a Sukoró Iskolájáért Alapítvány Elnöke és aktív tagja.
Éveken át a szüreti bálok helyszínének
biztosításában, a település kulturális
életében vett rész.
Borbarátok Egyesület szervezésében,
borversenyek megszervezésében, díjak
elkészíttetésében nagy szerepet vállalt
és sokat tett azért, hogy jól sikerüljenek a rendezvények.
A Református Egyháznál kuratóriumi
tag, pénzügyi felelős, a református
templom díszítésében részt vett és
szívügyének tartotta.
A fentiekben felsorolt indokok mellett
példamutató családi élete is a díj megítélését támasztja alá.
A Képviselő-testület Sukoró Díszpolgára címet adományozza Tuba-Kovács
János 8096 Sukoró, Kereszt u. 18. szám
alatti lakosnak Sukoróért végzett munkásságának elismeréséül, a településért
végzett tevékenysége elismeréséül, a
Sukorói Polgárőr Egyesület megszervezéséért és az aktív közreműködéséért,
a példamutató tevékenysége alapozza
meg a díszpolgári cím odaítélését.
Községünkre 2003 óta a Polgárőrség
is vigyáz, melynek létrehozásában
Tuba-Kovács Jánosnak nagy szerepe
van, hiszen a Sukorói Polgárőr Egyesület létrehozásáról többek között Ő
gondoskodott. Megszervezte a Polgárőrséget ami azóta is működik és a
tagok önkéntesen, szabadidejükből
áldozva látják el ma is a polgárőri feladatokat.
A Polgárőrség tevékenységével jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy Suko-

Kedves sukorói
Választópolgárok!
Minden helyzetben, még a legkilátástalanabban is tudnunk kell dönteni,
a tiszta időtálló célok érdekében.
Tudnunk kell, honnan jöttünk, hová
tartunk és azt, hogy a jelen a mi felelősségünk. Kedves választópolgárok,
kedves sukoróiak! Arra kérem Önöket,
hogy legyünk méltók nemzetünk nagyjai szellemi örökségének, és kötelezzük
el magunkat a tevékeny, cselekvő hittel
küzdeni tudó ember ideálja mellett.

rón nőtt a közbiztonság - mind a
község, mind az üdülőfalu területén -,
megszűntek a sorozat jellegű betörések
és csökkent a betörések száma.
Megszervezte, hogy a Polgárőrség szorosan együttműködik a rendőrséggel,
a helyi önkormányzattal és több civil
szervezettel. Az egyesület 2005. végén
csatlakozott a Velencei tavi Kistérségi
Szövetséghez, így munkájukat még
hatékonyabban tudják ellátni.
Tuba-Kovács János 2003-tól 2011-ig
volt az Egyesület elnöke.
Munkásságát a felettes polgárőr vezetők is elismerték és javaslatukra 2006.
évben az Országos Polgárőr Szövetség
Vezetője a Polgárőr Érdemkereszt
arany fokozatát adományozta részére!
A fentiekben felsorolt indokok mellett
a példamutató családi élete is a díj
megítélése mellett szólt.
A Sukoróért Kitüntetések posztumusz
és Díszpolgári Címek átadására 2016.
szeptember 24-én 17.30-kor a Református templomban ünnepélyes keretek között kerül sor.
Az ülésen az alábbi rendeleteket
alkotta:
Sukoró Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2016. (VII.
12.) önkormányzati rendelete a nem
közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról
Sukoró Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2016 (VII. 12.) önkormányzati rendelete az étkezési térítési
díjakról
Tájékoztatom a kedves olvasókat, hogy
a rendeletek a www.sukoro.hu honlapon megtalálhatóak.
Sukoró, 2016. szeptember
dr. Berzsenyi Orsolya
jegyző

Tegyük meg itt helyben mindazt, ami
a mi felelősségünk, hogy jobb legyen
a jelenünk és biztos a jövőnk. Kérem,
hogy október 02-án minden választópolgár éljen a lehetőséggel, menjen el
szavazni, mindannyian nyilvánítsák ki
a jövőnkkel kapcsolatos szent meg�győződésünket. Tegyük le voksunkat az
európai alapokon nyugvó kultúránkért,
nemzetünk megmaradása, és a keresztény vallásunk megőrzése mellett.
Mészárosné Hegyi Gyöngyi Éva
polgármester

Legfrissebb hírekről tájékozódhat a www.sukoro.hu Sukoró Község Önkormányzat honlapján
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Gyerekszemmel a világ
Rimstingi gyerekek
látogatása Sukorón

Sziklák, várak, kaktuszok
tábori hősei

A németországi Rimstingből 25 kisgyerek kezdhette az idei nyári szünidőt
Magyarországon. Sukoró Önkormányzatának jóvoltából, idén először tudtuk
vendégül látni német barátainkat.

Emese álma, ha valóra válna!

Július 30-tól augusztus 2-ig tartó
látogatásnak a Juventus Hotel adott
otthont.
A testvértelepülésünkről érkező gyerekek és az őket kísérő felnőttek nagyon
örültek a szívélyes fogadtatásnak, a
kedves és barátságos vendéglátásnak
és nem utolsó sorban a színvonalas,
kényelmes szálláshelynek.
Iskolánk tanulói nem kis izgalommal
várták az újabb találkozást, hiszen
tavaly nyáron ők tölthettek el egy hetet
Rimstingben. Nagy örömünkre több
ismerős arcot, barátot fedezhettünk fel
vendégeink között. Sok színes programon vehettek részt közösen a német és
a magyar gyerekek. Bemutattuk Sukoró
szépségeit, nevezetességeit. Sütöttünk a
szülők segítségével a falu kemencéjében
kenyérlángost, sőt kajakozhattunk is
a Kis-tavon. Bár a nap élménydús és
fárasztó volt, mégis hatalmas sikere volt
az esti sárkányhajózásnak a Velencei-tavon. Magyar és német gyerekek együtt
hódíthatták meg a Bakonyi Sobri Jóska
Kalandparkot, ahol egy teljes napot
töltöttünk kalandozással.
Annak ellenére, hogy ez a néhány nap
gyorsan elszállt, új barátságok szövődtek. Nagy szeretettel várja Rimsting a
sukorói gyermekeket jövő nyáron.
Ruffné Ulakcsai Veronika

Az óvoda két
új pedagógusa
bemutatkozik:
Csordás Lászlóné
Somogyvári Csilla
1963. június 3-án születtem, férjemmel
egy társasházi lakásban élek Székesfehérváron. Házasságomból két gyermekem született. Fiam 31 éves, 2 éves kislányával és élettársával sukorói lakosok.
Lányom 27 éves, Budapesten él.
2016. szeptember 1. óta dolgozom
óvodapedagógusként Sukoró Óvodájában, a kiscsoportban.
22 éve vagyok a pályán, utolsó munkahelyem Alcsútdoboz óvodájában volt.

Polyák Tiborné Nyíló Adrienn
vagyok, 43 éves. Pákozdon élek férjemmel és négy gyermekemmel. 15
éve óvónőként dolgozom. Több diplomámnak köszönhetően az óvodapedagógusi munkakör mellett gyógypedagógusként óvodás-iskolás gyermekek
fejlesztésével is foglalkoztam.
A jelenlegi munkahelyemet megelőzően Székesfehérváron a Hosszúsétatéri
Óvoda Tóvárosi Tagóvodájában dolgoztam. Ettől a tanévtől a helyi óvoda
Katica csoportjában Törzsökné Vidovits Tímea óvodapedagógussal munkálkodom együtt.

Sokat álmodtunk a régi táborokról,
melyet az előző években Sukorón töltöttünk. A fergeteges tempóban száguldó
és érdekes eseményekkel tarkított tanév
a vége felé közeledett. Májusban azon
kaptuk magunkat, hogy tanítványaink
és a szülők nagy örömére újra összejöhet az idei turnus. Babi néni szorgalmas
munkával mindent precízen megtervezett. Az önkormányzat munkatársainak
jó ötleteivel, valamint anyagi támogatásával kiegészítve megszülettek azok
a változatos programok, amelyekből
szeretnék átadni egy csokorra valót.
Pókháló, rongyokból
A nyitó napi gyalogtúra Nadapra
vezetett bennünket. Már ismerősként
köszöntötték a növények az új és régi
táborozókat. Szépen megépített kerékpárúton haladtunk, a fák nyári pompája és esőtől duzzadó zöld levelei alatt.
Könnyebb is volt ám így a gyaloglás!
Kevesebb láb bicsaklott ki, egyenletesebb volt a tempó és szebben szólt az
ének is. Beérve a faluba, a gyerkőcök
szakszerű idegenvezetéséből tájékozódhattunk arról, épp melyik osztálytársuk
háza előtt haladunk el. A szintmérő
auráját sosem lehet megunni. Még a
napkorong is a kedvünkben járt, mert
mire letáboroztunk, hétágra bejárta az
egész területet. Megkezdődött az önfeledt játék és sziklamászás, mely jó edzésnek bizonyult arra, hogy a suliba vezető
visszautat gyorsan megtegyük. Hamar
regenerálódtak a fáradt lábak. Egy rövid
szusszanás után máris a Néprajzi Háznál
találtuk magunkat. Ott Réka néni és
kollégái visszarepítettek bennünket a
régmúlt idők kedvelt kézműves foglalkozásainak hangulatához.
Kedves Olvasó! Ugye te is hallottál már
a makraméról? Ez a kézimunka napjainkban a reneszánszát éli. Technikáját
gyorsan elsajátították a gyerekek, hiszen
pillanatok alatt igazi alkotások születtek. Lám, milyen jól jön a demokrácia
egy táborban is! Hisz a választás nagy
lehetőségével élve lehetett rongyokból
pókhálót is készíteni az erre vállalkozóknak. Igazi kikapcsolódást és önfeledt
szórakozást hozott mindenkinek az első
nap. Pozitív élményeinket „elspájzolva”,
csak arra gondoltunk, hogy mennyi
meglepetés vár még ránk az előttünk
álló héten.
Pörgő lábak és tálak
Kedd reggel hatalmas energiával és lelkesedéssel leindultunk a sportpályára.
Szárnyát bontogatta az időjárás is. Fokozatosan felturbózta magát és emelkedő
hőmérsékletével tudatta velünk, hogy
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a programok mellett ő is egy fontos
tényezője lesz az egész hét sikerének.
Edzettségükről, bátorságukról tettek
tanúbizonyságot az olimpiai rekordokat
futó lányok a megjavított játszóváron.
A foci EB hangulatával felvértezett fiúk
pedig megmutathatták azt, hogy talán
egyszer Dzsudzsák Balázs nyomdokába
lépnek.
Felüdülést hozott a játékban elcsigázott
testeknek a délutáni kerámiázás. Kriszta
gondosan előkészített mindent. A kreatív, művészkedésre éhes társaságnak csak
az volt a feladata, hogy az agyaglabdacsokból különböző méretű tárgyakat
formázzanak meg. Lelkesedésük nem
ismert határt. Még Kovács Margit is a
szívébe zárta volna az ebédlőasztalon
felsorakozott munkadarabokat. Ennek
a programnak a csúcspontja azonban
a korongozás lett. A képlékeny, nedves
agyag megadta magát az ügyes kezek
alatt. Nagy sebességgel pörgött körbe-körbe. Oly nagy erővel tette ezt,
hogy még leesni sem volt ideje. Ennek
köszönhetően mindenki büszkén és elégedetten csodálhatta meg az általa elkészített remekművet. A száradásra „ítélt”
dísztárgyak láttán arról álmodoztunk,
ha az iskolában is lenne egy korongozó, valamint egy égetőkemence, akkor
évközben is lehetne ilyen látványos foglalkozást tartani.
Zsigereinkben valahogy megéreztük,
hogy a harmadik napon különleges és
misztikus élményekben lesz részünk.
Kényelmes, légkondicionált busszal
Dinnyésre indultunk a Várparkhoz...
„Lovaggá ütlek!”
Amikor megláttuk Nagy-Magyarország
kicsinyített várait, egy mesevilágba
burkolódzott valóság tárult a szemünk
elé. Belépni csak nemzeti színű lovagi
ruhában lehetett a varázslatos történelmi területre. Esküjükkel felvértezve a
nebulók hitet tettek arról, hogy készen
állnak a küzdelemre.
„Légy vitéz, bátor és hű! Isten, Szt.
György és Szt. Mihály nevében lovaggá
ütlek!
Hangzott el a beavatási szertartás felemelő jelmondata, amelyet megilletődötten, boldog mosollyal hallgattak az
újdonsült kis lovagok. Még eredetibbé
és élethűbbé tette a vállukra helyezett
kard az ünnepi pillanatot.
Majd kezdetét vette az igazi harci játék.
A csapatokra osztott táborsereg lázas
rohanásba kezdett.
Egy ládikában gyorsan megtalálták a
leventék a tudáspróba feladatait. Jó megoldás után azonnal a Sárkányos Rétre
rohantak, ahol leleményességükkel
legyőzték a sárkányt. Ahhoz azonban,
hogy megtalálják azt a várat, amelyben
egy papírtekercset rejtettek el a parancsnokok, még össze is kellett rakniuk a
félelmetes állat fejében lévő képeket.
Most aztán megmutathatták a daliás
gúnyába öltözött, tábori nyelvészek,
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és érdekesebbnél érdekesebb növények
kavalkádja már messziről felhívta magára
a figyelmet. Örömujjongásba kitörő kis
„botanikusok” azonnal birtokba vették a
területet. A kajakozásban, gyaloglásban
és hőségben elbágyadt sukorói „maratoni hősöknek” pedig igazi felfrissülést
hozott a kerti csapból, slaggal, vízfüggönyként permetező hideg víz.
a tábornapló hasábjaira.

hogy mit tudnak! A rovásírással felírt
magyar király nevét ki kellett bogozniuk
a bonyolult jelrendszerből, hogy az uralkodó kopjafájánál elrejtett koronázási
jelképeket össze tudják gyűjteni.
Kitettek magukért a mini várak között
elvegyülő harcosok. Ruhájuk piros,
fehér, zöld színére sem hoztak szégyent.
Olyan lovagi dicséretet zsebelhettek be a
főhadiszálláson, melyet talán még obsitos korukban is emlegetni fognak!
Emese meg, az Árpád-házi uralkodócsalád ősanyja álmában sem gondolta
volna azt, hogy ilyen tehetséges és okos
utódok népesítik majd be azt a földet,
mely isteni látomásában megjelent.
A „tikkadt szöcskenyáj”
Ám hőseinknek a középkorból hamar
vissza kellett csöppenniük a való világba,
hiszen a délutáni teniszre már fel is kellett sorakozniuk. Tetőpontjára hágott a
hőség. Felülről a nap, alulról a műanyag
fű ontotta a forróságot. De mindenki
hősiesen állta a sarat. A teniszlabdák
ritmikus pattogása azt jelezte, hogy a
magyar vitézekből „átvedlett” ifjú sportolók jól érzik magukat ebben a szerepben is. Színes eseményeivel ez a nap is
ugyanúgy, mint az előzőek beírta magát

Szuperszonikus sebességgel haladt előre
a hét. Csütörtök reggel a rádió időjósa
meteorológiai előrejelzésével felkészített
bennünket arra, hogy a Velencei-tó nagy
vize is kevés lesz ahhoz, hogy a 36 fokos
hőmérsékletet enyhíteni tudja. Felsorakozott a csipet csapat a hajókiránduláshoz, és szülői segítséggel kikocsikázott
a kikötőbe. Egy szempillantás alatt
áthajózott velünk a fehér vitorla nélküli,
szellő járta kishajó a másik partra. Ott
egy tutajban tehette próbára mindenki
evezős tudását. Nem vette el a gyerekek
kedvét a tomboló, rekkenő hőség, a jóslat
ellenére sem. Boldog mosollyal nyugtázhatták a vízi túra végén a védőmellényes
„vörös ingesek”, hogy megfeleltek az
elvárásoknak. A „tikkadt szöcskenyáj”
az Akváriumházban hűsölésképpen még
megtekinthette azt a vízi világot, melyet
a tó mélye rejt. Alaposan igénybe vette a
hajósok farizmait a csónakban való ülés.
Ezt a fárasztó mozgásformát azonban jól
ellensúlyozta a hosszú gyaloglás, amely
ezután következett.
A gondolatainkban afféle egzotikus
látomásként megjelenő Kaktuszkert
felé vettük az irányt. Alig találtuk meg
a Lojek Géza által életre hívott különlegességet, bár Babi néni hősiesen
vezetett bennünket. Benevezés nélkül is
eleget tettünk az „Ismerd meg hazádat”
mozgalomnak, mivel ismét a kiindulási
pontnál találtuk magunkat. Nem adtuk
fel a reményt. Újra elindultunk megkeresni a célállomást. Kaktuszok, pálmák

Jövőre, veletek…?
Már rövidebbnek tűnt a hazafelé tartó
séta. Azzal a boldog tudattal szálltunk
be a kikötőben a hajóba, hogy a túlsó
parton már várnak ránk a szülők, akik
gyorsan vissza is repítettek bennünket
a táborhelyünkre. Szalai Sanci látta
rajtunk, hogy mennyire elfáradtunk.
Fagyival lepte meg a felhevült és elcsigázott társaságot. Nagyon jólesett a kedvessége.
A délutáni Petángot Halász Péter és
a barátai vezényelték le. Tájékoztatást
kaptunk a játék történetéről, eredetéről.
Majd a szépen megújult könyvtár udvarán megkezdődött a sportszerű viadal.
Az elénk tárulkozó festői sukorói látkép
mintegy feltette a koronát a forró, „szaharai” tábor kalandos, meseszerű élményeire. Megnyugvást adott a szemnek,
feltöltődést a léleknek.
Így vidámabban érkeztünk el az utolsó
naphoz. Péntek reggel, egy helyi járattal
Fehérvárra utaztunk. A Koronás Parkig
vezető úton a városi emberek elismerő
szavai kísérték a játékot soha fel nem
adó táborozókat. Hangos köszönésük
sok emberben csodálatot váltott ki,
hiszen azon a vidéken ez nem szokás.
Kihasználva a nagy játszótér adta lehetőségeket, mindenki szabadon játszhatott. Az egész heti programok emlékével
a tarsolyunkban, délután még egy kis
fagyizással hűsítettük magunkat.
Ám minden jónak egyszer vége lesz.
Fantasztikusan viselkedtek a gyerekek.
Megálmodták nekik a felnőttek azt,
hogy milyen jól el lehet tölteni együtt
a szabadidőt. Ők pedig fegyelmezett,
kedves lényükkel csak igazolták, hogy
érdemes ilyen közösségnek tervezni,
szervezni. Bármerre jártunk, mindenhol, mindenki elismeréssel szólt tudásukról, magatartásukról.
Köszönet a szülőknek, hogy ilyen jó
gyermekeik vannak. Nem utolsósorban
köszönet kollégáimnak a kitartó, szakszerű felkészítésért, hiszen a megszerzett
tudás helyes alkalmazását nekik köszönhetik a táborlakók.
A búcsúra nem is gondoltunk, hiszen
titkon mindannyiunknak az a szlogen
visszhangzott a fejében, hogy jövőre,
veletek, ugyanitt…
Gyömrei Ildikó
tanítónő

Intézményünk, a Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Gárdonyi Tagintézménye Gárdonyban, a Kossuth utca
19. szám alatt található.
Ellátási körzetünkbe a következő települések tartoznak:
Agárd, Dinnyés, Gárdony, Kápolnásnyék, Nadap, Pákozd, Pázmánd,
Sukoró, Szabadegyháza, Vereb, Velence, Zichyújfalu.
Az intézményben dolgozó felkészült
szakemberek – pszichológus, logopédus, gyógytestnevelő, gyógypedagógus,
konduktor – biztosítják a következő
feladatok ellátását:
• gyógypedagógiai tanácsadás, korai
fejlesztés, oktatás és gondozás
• fejlesztő nevelés
• szakértői bizottsági tevékenység
• nevelési tanácsadás
• logopédiai ellátás
• konduktív pedagógiai ellátás
• gyógytestnevelés
• iskolapszichológiai,
óvodapszichológiai ellátás
koordinálása
• kiemelten tehetséges gyermekek,
tanulók gondozásának
koordinálása
Terápiáink:
• Iskolára felkészítés
• Pszichológiai tanácsadás
• Meseterápia
• Művészet terápia
• Báb és egyéb játékterápia
• Drámaterápia
• Relaxáció
• Alapozó terápia
• Szenzoros Integrációs Terápia
(SZIT)
• Sindelár terápia
• Állatasszisztált terápia (ló)
• Beszédindítás

Várjuk az érdeklődő szülőket,
pedagógusokat és gyermekeket/
fiatalokat 0-23 éves kor között.

Intézményünkben fejlesztő eszközök
is kölcsönözhetők térítésmentesen. Az
eszközök elérhetőek szülőknek, gyermekeknek, pedagógusoknak egyaránt.
Elérhetőségeink:
2484 Gárdony, Kossuth Lajos u. 19.
22/589-572
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Civil szervezetek

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

Mozgás, mozgás, mozgás!
Nyár, nyár, nyár , forró nyár élményekben gazdag programokat tartogatott
gyermekek és felnőttek részére egyaránt.
Folytattuk a gyerekek körében oly kedvelt „Mozdulj Sukoró!” programot. A cél
változatlanul a sport, a mozgás népszerűsítése megkedveltetése. A tenisz alapjaival, ütésfajtáival 3 éve ismerkednek a
gyerekek. A teniszoktatáson, edzéseken
rendszeresen résztvevő gyerekeknél a fejlődés, az egyre nagyobb labdabiztonság
érzékelhető volt.
Az új kerékpárúton megrendezett kocogás, futás is nagyon népszerű volt idén.
Öröm számunkra, hogy szülők és gyerekek együtt teljesítették a kitűzött távot,
ami az Ingó-kő és a Nadapi focipálya
közötti távolság. Ezen a nyáron óvodás
gyerekek is csatlakoztak hozzánk. Krisztik Gergő( 6 éves ) 2 alkalommal is lefutotta ezt a szakaszt. Borbély Nóri szülői
kíséret mellett kerékpárral tette meg
az utat. Köszönjük, hogy a szülők példaértékkel szolgálnak a gyerekek előtt,
hiszen így válnak a gyerekek később
sportot, mozgást kedvelő felnőttekké.
Dicséret illeti Kovács Leventét ,aki a
tavalyi évhez hasonlóan a gyerekek

közül a legeredményesebb, legszorgalmasabb volt .
Nordic walkingos kis csapatunk amikor
csak teheti járja az erdőt. Augusztusban
2 nagy túrát csináltunk. A Pákozdi
Ingókövektől a Hurkavölgy, Bodzavölgy és az Angelika forrás érintésével
jöttünk hazáig. A következő alkalommal
a Barlangkutat és gyönyörű környezetét
fedeztük fel.
A Falunapon jubiláltunk. X. alkalommal
rendeztük meg a Sukorói hagyományos
Halászléfőző versenyt. Az idén 12 csapat
vett részt a megmérettetésben. A zsűrinek az idén nagyon nehéz dolga volt.
Minden évben jó halászlevek készültek,
de az idén kimagaslóan jó étkek kerültek
a zsűri asztalára. A verseny nagyon szoros
volt , amit mi sem bizonyít jobban, mint
hogy a második és harmadik helyen álló
csapatnak teljesen egyforma pontszáma
volt. A végleges sorrendet a zsűri elnöke
döntötte el.,
I. hely : Petanque csapat ( György Antal
, Szineg László) 106 pont
II.hely: Varga Duo (Varga Ilona, Varga
László ) 104 pont
III.hely: Sukoró Borbarátok Egyesülete
(Nagy György) 104 pont
IV.hely: Szűcs Sukoróért ( Szűcs János
) 101 pont
A halászléfőzéssel párhuzamosan zajlott
a kispályás focibajnokság, amire 5 csapat
42 játékossal nevezett .A csapatok körmérkőzéssel döntötték el a helyezések
sorsát, színvonalas, jó mérkőzéseket
játszottak.
A bírói feladatokat felkérésünkre Mátyás
Zoltán vállalta el, Ezúton is köszönjük a
kitartó és profi munkáját.

I. hely: Szent Imre csapata

Lugosi Péter, Bieber István, Fenyősi
Zoltán, Komlósi Máté, Lugosi Vilmos,
Süle- Szigeti Atilla, Süle- Szigeti Bulcsú,
Szabó Bence

Civil szervezetek
II. hely: Zolika és bandája

és kissé lepirult arcokat lehetett látni.
Mielőtt megérkezett a sztárvendég,
kihirdették a győzteseket mind a halászléfőző verseny, mind a horgászverseny,
valamint a focibajnokság nyerteseit is.
Ezúton is gratulálunk minden résztvevőnek a teljesítményéért.

Vurczinger Zoltán, Buzás Attila, Hajdú
Gergely, Jankovics Gábor, Juhász Gábor,
Paksi Gábor, Skultéti András, Vass
Ádám

III. hely: Sukoró FC csapata

Nemcsek Mihály, Álland Zsolt, Béd
József, Czottner János, Isty Mátyás, Kiss
László, Kovács Krisztián, Kovács Ferenc,
Marczinkó Krisztián, Ugner Zsolt

16:30-kor megérkezett Wolf Kati, aki
gyönyörű hangjával és csinos megjelenésével közelebb csalogatta a közönséget
a színpadhoz, majd a fellépést követően
autogram osztás közben fényképezkedett a lelkes rajongókkal.

Az Önkormányzatnak köszönjük a
rendezvényekhez nyújtott anyagi támogatását.
A petanque változatlanul nagy népszerűségnek örvend az Egyesület tagjai
között.
A Borház udvarán kialakított pályákon
hétről hétre egyre többen játszanak. A
házi bajnokság tavasz óta folyamatosan
tart, amelynek eredményhirdetésére ősz
végén
egy egyesületi összejövetel keretében
kerül majd sor. Egyesületünk tagjai
részt vettek szeptember elején egy Nemzetközi Petanque Bajnokságon, amit
Balatonkenesén a Honvéd Üdülőben
rendeztek meg. 40 csapat részvételével.
A legjobb eredmény a 15. hely volt,
amelyet Szilaj Szilviának és Szineg Lászlónak köszönhetünk.
Őszi programok keretében október
elején két napos kirándulást tervezünk
Tokaj- Hegyaljára. Novemberben folytatjuk a már hagyománnyá vált asztalitenisz bajnokság őszi fordulóját..
Köszönet Mindenkinek, aki adója
1%-ának felajánlásával hozzájárult
Egyesületünk működéséhez.

Mozogj Velünk !
Halász Kriszta
elnök

2016. augusztus 20-án
programokkal teli napra
ébredt Sukoró.
Délelőtt 9:00 órától ünnepélyes megemlékezést tartott Sukoró Község
Önkormányzata a képviselő-testület
tagjaival és a civil szervezetek vezetőivel
az államalapítás évfordulója alkalmából
a sukorói Kultúrház előtt. A résztvevők
nemzeti színű szalaggal átkötött finom
magos cipót kaptak emlékül, majd megtekinthették a Kultúrház nagytermében
Orgoványi Anikó Himnusz című kiállítását.
Eközben a sukorói sportpályán már
lázasan épültek a sátrak és a pavilonok,
hiszen a délelőtt további része a X.
Hagyományos Halászléfőző versenyről
és nem mellesleg a kispályás focibajnokságról szólt. 10:00 órától pedig a Kis-tó
környéke is benépesült, kezdetét vette
a falunapok elmaradhatatlan eleme, a
horgászverseny. Természetesen a gyerekek sem unatkoztak, két ugrálóvár is
rendelkezésükre állt, ahol bemelegíthettek a délutáni programokra.
Délután pedig igazán benépesült a
sportpálya és környéke, megérkezett a
három különböző oldalú mászófal, a
bungee-trambulin, a hálós trambulin,
valamint a nagyon menő lézerharc.
Pezsgett az élet, mindenfelé mosolygós
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A pop stílust a népzene követte a
színpadon, megérkezett Móga Bence
és csapata, akik egy pörgős, változatos
néptánc bemutatóval kápráztatták el a
nagyérdeműt.
Eközben már megérkezett a nagyon
ízletes pörkölt, így megkezdődhetett a
vacsoraosztás. A finom falatok fogyasztása közben pedig már a színpadon
hangolt Jeges Károly, aki egészen éjfélig
gondoskosott a táncos lábú közönség
jókedvéről.
Reméljük mindenki maradandó, szép
élményekkel gazdagabban emlékszik
vissza az idei falunapra, és jövőre is
legalább ilyen jó időben ennyire sokan
ünnepelhetünk együtt.
Sukoró Község Önkormányzata

Összefutni és találkozni
Nagyon hasonló tartalommal bír e két
szó, mégis lényegi különbség mutatkozik bennük. Ha vizuálisan képzeljük el
az összefutást, akkor azt lehet mondani,
olyan, mintha két ellentétes irányba futó
ember egyre jobban (gyorsabban) közeledne egymáshoz, de annál gyorsabban
el is távolodik a találkozás pillanatától.
Ez a fajta összefutás, egy rövid üdvözletre esetleg elég, de tartalmi beszélgetésre
egyáltalán nem. Amint tovább futunk
talán fejünkben még ott vannak a gyors
találkozás képei és próbáljuk összerakni
azokat, de már nincs alkalmunk sem az
ellenőrzésre, sem a másik reakciójára
való figyelésre, mégha úgy is döntenénk,
hogy hátrafordulunk ő már biztosan
kilépett a látótávunkból. Ha korábban
ismert személlyel futok össze, ennyi
idő talán éppen csak annyira elég, hogy
hozzávessem előző képeimhez fizikai
állapotát: (hogy mennyit öregedett,
csinosodott, soványodott, hízott stb.).
Ez a fajta pillanatkép igen félrevezető
tud lenni, hiszen egy pillanatra épül
egy egész gondolatművelet. Egészen
más az, amikor az ember találkozik. Ha
valami kedves dolog elveszik, az ember
a megtalálására időt szán. Elkezdi több
helyen is keresni, hogy megtalálja azt
és örülhessen, ha sikerrel jár. Csak sejteni tudjuk, hogy amikor a másikkal
TALÁLkozzunk, általa milyen értéket
TALÁLunk. Az igazi találkozásnál elengedhetetlenül szükséges, hogy mindkét
fél akarja és kész legyen a találkozásra.
Az elmúlt évben én is azt tapasztaltam,
hogy csak összefutok emberekkel, és
nem szánok időt a találkozásra. Ha
az aranylázra gondolok, hogy mennyi
ember szánt rá időt, energiát, és vállalta
az ismeretlen veszéllyel teli utazást, hogy
szerencsét próbáljon, hátha talál valami
aranyat, ahhoz képest szégyellnem kellene magamat, hogy én az emberekkel
való találkozásra nem szántam elég időt.
Régi ismerősök mondták: „eltűntél”… a
hívek egymást nyugtatták, informálták:
„mostanában sok a dolga”… és Isten???
Úgy érzem Vele is csak összefutottam
olykor-olykor (merthogy a találkozáshoz két személy kell). Lehetne ez az írás
egy nyilvános gyónás is, hogy mennyit
mulasztottam, hogy hány és hány találkozás hiúsult meg miattam, de arra nem
ezt a fórumot használnám. Miért írom
le hát mindezeket? Mert nem vagyok
egyedül… A nyár elején meglátogatott
két Argentínában élő magyar ismerősöm. Próbáltam tőlem telhető színes
programot összeállítani számukra, ami
nagyon tetszett nekik, s amikor már
hazaértek egy levélben ismét megköszönték a nálam töltött csodás napot,
de hozzátették: „atya arra kérünk, ne
rohanj annyit”. Milyen igazuk van. Ha
arra gondolok, hogy milyen az argentínai magyarok élete, azt mondanám,
ami leginkább megtetszett nekem,
az az, hogy van idejük egymásra. Ők

sokat találkoznak. Megismerkedhettem
olyan családdal, akiknek a vasárnapi
vacsora szent volt, bármilyen elfoglaltságuk is volt, bármilyen messze laktak
egymástól, tudták, hogy vasárnap este
„anyuéknál találkozzunk”. Csodálattal
láttam, hogy az idősek otthonában
hétköznap is mennyi látogató jön és
milyen sokat időznek szeretteiknél. Jó
volt látni, hogy a buszra szállásnál senki
nem szólt rá a lassabban mozgó bácsira, hogy „mozogjon már tata!”, jó volt
megtapasztalni, hogy a közösségi élet
számukra nem opció, hanem az élet

természetes része. Nem akarok elmerülni az argentínai élményekben (azt
talán egy külön írásban), mindössze azt
szerettem volna kiemelni, hogy annyit
rohanunk, jövünk-megyünk (összefutunk) és közben nem adunk időt, hogy
találkozzunk. Pedig legbelül semmire
se vágyunk jobban, mint a megértésre,
az elfogadásra, amit csak akkor tapasztalhatunk meg igazából, ha lesz időnk
egymással (és ISTENNEL) találkozni.

Tere-Fere klub

Az élesztőt fölfuttatom és a liszthez
adom a sóval, margarinnal és a langyos
tejjel összedolgozom!
Addig pihentetem amíg a krémet elkészítem.
A tojás sárgáját kikeverem a sóval és a
krémsajttal majd a margarint is belekeverem.
A tésztát kétfelé osztom, kisodrom és
a krém felével megkenem, föltekerem,
fölszeletelem, mint a csigát, tepsibe
rakom és a tojásfehérjével megkenem,
majd megszórom magvakkal,
ami lehet szezám, napraforgó, stb. szép
világosra sütöm. A tészta másik felét
ugyanígy vagy esetleg lehet más töltelékkel!

Eltelt az iskolai vakáció, becsengettek…
Szomorúan vesszük tudomásul mi a
Tere-Fere klub nagymamái, hogy itt
hagytak unokáink, de boldogan emlékezünk a gyönyörű Sukorói nyárra,
amikor is részt vehettek szombatonként
a műfüves pályán a Halász házaspár,
Kriszta és Péter jóvoltából, ahol teniszezhettek, kapura rúghattak Hoós Laci
és Magyar Sanyi közreműködésével az
érem szerzés reményében.
Köszönet ezeknek a csodálatos embereknek a gyermekek és a szülők nevében, hogy feláldozzák szabadidejüket,
próbálják átadni tudásukat játékosan,
szerető gondoskodással!
Nemcsak unokáinknak de nekünk
idősödő asszonyoknak is kellemesen
telt a hosszú hőhullámok nélküli nyár.
Mrázné Marika meghívta a Tere-Fere
klubunk tagjait augusztus 9-ére egy délutáni összejövetelre otthonába, amikor
is főzött nekünk bográcsban, köszönet
érte! Fehérné Zsuzsika pogácsát sütött
és Ságiné Mariska egy nagyon finom
süteménnyel kényeztetett bennünket,
amit közreadok.
Sukorói magvas, sajtos csiga!
A tészta 2 tepsire elég! ami 75 dkg liszt,
2 mk.só, 1 db élesztő, fél liter langyos
tej, 1o deka margarin.
Töltelék: 1 tubus krémsajt,( vagy bármilyen húsos töltelék), 20 deka margarin,
2 tojás sárgája, 2 mk.só.

Récsei Norbert
plébános

Augusztus 20-án 9 órakor részt vettünk
a Sukorói Kultúrházunk előtti téren
Alkotmányunk ünnepén. A rövid, de
bensőséges ünnepséget egy exkluzív
festmény kiállítás követte Orgoványi
Anikó Pomázi
festőművésznő jóvoltából, akit a képeken látható gyönyörű magyar Himnuszunk ihletett. Sajnálom, hogy ezt a
nagyon kellemes órát szép időben csak
50-60 fő érdekelte.
A délutáni Falu napon mi is jót mulattunk, beszélgettünk az egy évvel ezelőtt
találkozott ismerőseinkkel, barátainkkal, örültünk unokáink önfeledt szórakozásának.
Tisztelettel Tarnócziné H.Judit
(Tere-Fere klub vez.)
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Műemlékek

Te, hegyre kutyorodott Sukoró, szeretem virágos utcáidat, szép házaidat és a
benne lakó kedves embereket. Szeretem
azt a nyolcvan évvel ezelőtti Sukorót a
gidres-gödrös utcáival, és a bennük
élő nagyszüleink, szüleink dolgos hétköznapjait és ünnepeit. Elhatároztam,
hogy leírom azt a sok-sok élményt, történetet, melyeket nagyszüleimtől, szüleimtől a tollfosztások ideje alatt, vagy
a világháborúkból hazatért emberektől
hallottam.
Szeretem hallgatni idős emberek elbeszéléseit, például Szűcs bácsit, akinek
a pincéje a mi pincénk közelében
volt. Mesélt nekem a negyvennyolcas
huszárokról, katonákról. Azok gyakran kijártak a pincéinkbe, jó borokat
fogyasztottak, szép magyar nótákat
énekeltek. Mesélte, hogy a Jelasics
katonái a pákozdi pincékbe mentek és a
borosgazdák berúgatták őket. Elvették
fegyvereiket és ruháikat levetve elmenekültek. (Talán e pincékben már a csata
is eldőlt?)
Gyermekként éltem át a második
világháborút. Lehet, hogy a faluban
én fogadtam az első orosz katonát. A
Szücs Éva néni házában, illetve pincéjében, ahova menekültünk. (Néprajzi
ház mellett a Szilvás soron.) A Kovács
Pista bácsi (a postás) azt mondta
nekem, hogy: „Kisfiam, kiállsz a pinceajtóba, és kenyérrel és sóval fogadod
az orosz katonákat”. Ez meg is történt,
a katona megette a kenyeret és a sót.
Ezután barátságosan rám mosolygott.
A háború alatt Sukoró népe elmenekült
más falukba vagy a sorpincékben élte
át a háborút. Mi sukorói gyerekek a
Meleg-hegyről néztük Budapest és Székesfehérvár bombázását.
Sukorón éltek azok a tudós tanítók,
papok, akik tanítottak, neveltek bennünket és a családok mellett voltak.
Apáink, nagyapáink a fronton, lágerekben vagy talán haza sem tértek.

Sukoró Község Önkormányzatának
kezdeményezésére a településen található 16 darab műemlék védelem alatt álló
lakóházak mindegyikére MŰEMLÉK
feliratú tábla került kihelyezésre a nyári
hónapok folyamán.

Néprajzi Ház

Néprajzi Ház nyitva tartás:

nyitva tartás:

március
31-ig
március15
15- -október
október
31-ig
hétfő
és
kedd
kivételével
hétfő és kedd kivételével
naponta: 10-18 óráig
naponta: 10-18 óráig

Sajnos már nincs közöttünk Pajor
Józsefné, a mi Juliska nénink, aki
megérte a száz évet. Kedves mosolyával
mesélte gyermek- és felnőttkori élményeit.
A sukorói emberek szorgalma, munkaszeretete meglátszott e tájon. Domboldalainkon virágzó gyümölcsfák,
katonás sorrendben álló szőlőtőkék
díszítették tájainkat. „A sukorói ember
a jég hátán is megél.” - Mondotta
apámnak egy velencei szőlőszomszéd.
Igaza volt, mert a sukorói emberek
télen nádat arattak, halásztak, gyümölcsöt termeltek. Kiváló boraik kedveltek
voltak a környező kocsmákban. A szőlő
és bor összeforrt az emberek életével. Az
1800-as években a sukorói szőlészek,
borászok az országos borkiállításokon
részt vettek finom boraikkal.
A dolgos hétköznapok után
jó beszélgetni ma is egy-egy pohár bor
mellett a régi időkről, ezernyi apró
emlékről.
Németh László

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

Manapság ritka, ha egy falu ennyi kincset őriz, így méltán gondolta fontosnak az önkományzat, hogy kitüntesse és
hirdesse ezeket a különleges épületeket.
Ezúton is köszönjük a tulajdonosoknak, hogy hozzájárultak a táblák
kihelyezéséhez és elismerés illeti munkájukat, mellyel megőrzik településünk
múltjának legszebb darabjait.
Sukoró Község Önkormányzata

Sukorón a természethez és a munkákhoz
fűződő hagyományok közül a szüreti
mulatság ünnepe él legélénkebben napjainkban is. Időszerűen az alkalomra
készülvén egy apró áttekintést szeretnénk nyújtani erről a vidám alkalomról
és a hozzá fűződő eseményekről.
Minden szüreti felvonulással a szőlő- és
bortermelő elődeink előtt is tisztelgünk.
Sukoró komoly szőlő- és gyümölcstermesztő vidéken terül el, a helyiek még az
1900-as években is növénytermesztésből
és állattartásból éltek, illetve az ezekhez
kapcsolódó egyéb tevékenységekből (pl.
kovácsolás). A földeken való egész éves
kemény munka után az emberek dolguk
végeztével a termés leszüretelését mulatozással ünnepelték meg.
Az esemény napján a reggeli órákban
a kisbíró a falut körbejárva kidobolta a
felvonulás és a bál időpontját, helyszínét,
így adta a lakosság tudtául a mulatságot. Ezt követően a déli órákban, ebéd
után gyülekezett egy központi helyen
az ifjúság. Díszesen kiöltözve, párokba
igazodva, ének- és zeneszóval, lovas és
„cigánygyerek” kísérettel indult a menet:
a csőszlegények és leányok sora élén
a bíróval és bírónéval. Körbementek
a falun, érintve a vendéglátóhelyeket.
Itt táncoltak, énekeltek a beöltözött
fiatalok. Magánházaknál, kocsmánál
látták vendégül a felvonulókat aprósüteménnyel, gyümölccsel, frissítővel,
borral. A bírói párt mindig a rangidős,
általában esküvőjük előtt álló pár tette
ki. A „cigánygyerekek” a falu gyermekei
közül kerültek ki. Korommal kenték be
arcukat, szakadt, piszkos ruhákat vettek
fel, így mentek a felvonulók mellett és
a nézelődőktől aprópénzt, cukrot kéregettek. A felvonulás befejeztével a lány
szülei vendégül látták a fiút vacsorára.
Az esti bál a kocsmaudvaron, később a
kultúrházban a fiatalok nyitótáncával
vette kezdetét. A táncteremben a fal mellett körben padokon, székeken foglaltak
helyet a felvonulók édesanyja, a pártá-

ban maradt lányok és a kíváncsiskodók.
Szaftos pletykák születtek ezekben az
órákban, kibeszélték ki kivel beszélt,
kit hívtak táncba a férfiak és kit nem. A
felvonulók a bál előtti estén színes szalagokkal, őszi gyümölcsökkel, termésekkel
díszítették fel a bál helyszínét. A csőszlegények feladata volt, hogy ügyeljenek
a díszek helyükön maradására. Ugyanis,
ha tánc közben a bálozókat a csőszlegények gyümölcslopáson kapták, a bíró elé
vezették, és a „tolvajnak” fizetnie kellett.
Az idei évben is a zenekar a népi- és
műdalokon keresztül, a résztvevők táncukkal, énekükkel bemutatják a szüreti
mulatozás mozzanatait a régmúltból
átívelően napjainkig. A felvonulók megcsillantják a hagyományos viseletet, mely
szinte minden településen más. Sukorón
a csőszleányok a palotás díszruhának
egy változatát viselik: fekete cipő, fehér
alsószoknya, fehér felsőszoknya nemzeti
színű szalaggal, zöld selyemkötény, piros
selyem vagy bársony mellény, fehér blúz,
piros selyem vagy bársony párta, kis
vesszőkosár a kézben. A csőszlegények
viselete: fekete csizma, fehér, nemzeti
színű szalaggal díszített bőgatya, fehér,
buggyos ujjú ing, fekete mellény, fekete,
nemzeti színű szalaggal, árvalányhajjal,
rozmaringággal ékesített kalap, baboskendő és csikóbőrös kulacs az oldalukon.
A bírói pár ruhája eltér a csőszleányok,
legények viseletétől. A bíró fekete csizmanadrágot visel, a bíróné pedig kevésbé
díszes, általában sötétebb színű vállpántos egybeszoknyát, fej- és vállkendőt
hord. A felvonulók menetét lovaskocsin
érkező zenekar kíséri, lovasok teszik
hangulatosabbá, színesebbé a forgatagot.
Meglepetés résztvevők is várhatók idén!
Találkozzunk szeptember 24-én a
sukorói szüreti felvonuláson és bálon!
Szeretettel invitálok mindenkit a kisbíró
szavaival élve:
„Aki nem jön el a bálba, csípje meg a
poloska otthon az ágyban.
Jöjjetek a mulatságba!”
Hartalné Törzsök Tímea
Sukorói Hagyományőrző Egyesület

Ismét megszépült Sukorónak egy jeles pontja.
Klusovszki Imre, sukorói származású pákozdi lakos, idejét és energiáját nem sajnálva felajánlotta, hogy a Fehérvári út és az Oltvány utca sarkán álló útszéli keresztet
és az azt övező kerítést megszépíti, átfesti. Önkéntes munkáját ezúton is köszönjük.
További jó egészséget kívánunk!
Sukoró Község Önkormányzata

Előtte

Utána

Közkút
A nyári hónapok folyamán valami történt a sukorói Fő tér környékén. Sokan megtorpannak egy pillanatra, hogy biztosan jól látják-e, vagy csak a szemük káprázik.
Bizony, valami más. Nehéz eldöntetni, hogy ezután is ugyanúgy használjuk-e őket,
mint eddig. Hiszen szinte megérintetni sem meri az ember, kész műalkotás mindegyik. Sokan fotózzák, vagy épp pózolnak mellettük.
Valóban ritkán látni ezekhez foghatót.
Biztosan sokan rájöttek már, hogy a sukorói Fő tér elején és végén található két közkútról szólnak a fenti sorok, amelyek mint díszes „szobrok” veszik közre a település
egyik legszebb részét és virágos motívumaikkal üdvözlik a szomjazó turistákat.
Egyedi látványossággal gazdagodott Sukoró, melyért köszönettel és elismeréssel tartozunk Nagy Zoltán festőnek, aki megálmodta és megvalósította ezeket az egyedi
alkotásokat, lehetővé téve a sukoróiaknak, hogy nap mint nap büszkék lehessenek
arra, milyen csodálatos művészek élnek közöttük.
Sukoró Község Önkormányzata

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
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A szüreti mulatság
hagyománya településünkön

létrehozását. Ha az Ön vagy környezetének tulajdonában akad olyan képi
vagy írásos dokumentum a múltból,
mely akár régies fogalmazásában, külsejében vagy írásképében különlegességet
nyújt a mai ember számára, és nyilvános, kérjük hozza el a Polgármesteri
Hivatalba. Az eredeti dokumentumot
másolás / szkennelés után visszaadjuk,
ha igényt tart rá a tulajdonos.
Felajánlásukat jelezhetik, kérdéseiket
feltehetik Székely Rékánál a kultura@
sukoro.hu és a 30/ 717-7601 elérhetőségeken.
Köszönjük felajánlásaikat!

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

Legfrissebb hírekről tájékozódhat a www.sukoro.hu Sukoró Község Önkormányzat honlapján
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Micsoda éjszaka volt…

Himnusz kiállítás

Halász-kastély

Már az időszámítás kezdete óta az
augusztusi éjszakák egyik legnagyobb
látványossága az átlagosnál sűrűbb
meteorhullás. Éppen ezért az augusztust a hullócsillagok hónapjaként is
szokás emlegetni. Ez több meteorrajnak is köszönhető, de leginkább a Perseidáknak.
Minden év augusztusában 12 és 13-a
környékén éri el tetőfokát a látványosság, így egyértelmű volt a Csillagok
éjszakája rendezvény időpontja.
Már 17:00 órakor sorakoztak az
érdeklődők a sukorói Kultúrház előtt,
mindenki az utazóplanetáriumra volt
kíváncsi.

Az államalapítás ünnepéhez kapcsolódva az idei évben Sukoró Község Önkormányzata felkérte Orgoványi Anikó
festőművészt, hozza el településünkre
Himnusz című képsorozatát.

A Velencei-tavi Kistérségért Alapítvány és a Halász Gedeon Központ szeretettel ajánlja figyelmébe a felújított
kápolnásnyéki Halász-kastély „A 65
éves MKB Bank gyűjteménye a 200
éves kastélyban” című első kiállítását.

már javában sült a finom kenyérlángos
az új kemencében.
Az ezotéria hívei egy hivatásos asztrológusnak tehették fel kérdéseiket. A
vállalkozó kedvűek kipróbálhatták az
üvegfestést, ahol csinos kis mécseseket
dekorálhattak maguknak estére, így
mire sötétedni kezdett, már sok apró
lámpás pislákolt az udvaron.
20:00 órától Csorvási Róbert csillagász

Idén 10. alkalommal tisztelgett Sukoró
a kortárs képzőművészet helyi és Velencei-tó körüli képviselői előtt.

Rendkívüli kiállítás megnyitójának
lehetett tanúja az, aki 2016.08.19-én
délután ellátogatott a sukorói Kultúrházba. A festő- és egyben költőnő Himnusz című kiállítását maga a művésznő
mutatta be a közönségnek.

Csodálatos palotás díszruhájában
elszavalta a Himnuszt, majd a pákozdi
hAngelika Kamarakórus egy fantasztikus, Szent Istvánhoz és az állapalapítás-

Három telt kupolás előadást is megtekinthetett a közönség, a várakozók
pedig kézműves foglalkozással üthették
el az időt: lehetett űrhajót, űrrakétát és

csillagkép kivetítőt is készíteni.
Egy órával később, a planetáriumi
ismereteket begyűjtve elindultak a
résztvevők a Néprajzi Ház felé, ahol

X. Kortárs
Képzőművészeti Kiállítás

izgalmas és látványos kísérletekkel tarkított előadása következett.
Ezalatt már eléggé besötétedett ahhoz,
hogy a vállalkozó kedvű, bátor jelentkezők nekivágjnak az éjszakai Főtérnek,
ahol a Csillagtúra keretében egy térkép
segítségével hat állomást érintve oldjanak meg különböző, a csillagászathoz
kapcsolódó feladatokat. A visszaérkező
kalandorok természetesen jutalomban
részesültek.

A fantasztikus, nagy budapesti kiállítások színvonalat idéző tárlat betekintést
nyújt az egyik legnagyszerűbb magyar
képzőművészeti gyűjteménybe.
A kastélyban Mednyánszky László,
Markó Ferenc, Barabás Miklós,
Rippl-Rónai József, Csók István, Ligeti
Antal több festménye mellett látható
még - többek között - Benczúr Gyula,
Vaszary János, Perlott Csaba Vilmos,
Orbán Dezső, Glatz Oszkár, Ferenczy
Károly, Szőnyi István, Aba-Novák
Vilmos, Ferenczy Noémi, Márffy
Ödön, Berény Róbert, Egry József,
Kmetty János egy-egy kiváló alkotása.

Könyvtári
Könyvtári
nyitva tartás:
nyitva tartás:
hoz kapcsolódó előadásával emelte az
Érdemes volt még ezután is maradni,
hiszen a sukorói Fotóklub fényfestéssel
szórakoztatta az érdeklődőket, valamint
a Terkán Lajos Bemutató Csillagvizsgáló jóvoltából, Csorvási Róbert vezetésével egy fantasztikus teleszkóppal
kémlelhettük az éjszakai égboltot.
Közelebbről is láthattuk a Hold felszínét és a Szaturnusz bolygót is, valamint
nagy felkiáltások közepette számoltuk a
hullócsillagokat.

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):
Köszönjük a kedves érdeklődőknek,
Szombat:
10:00-12:00
hogy együtt tölthettük ezt a fantasztikus, eseménydús éjszakát.

+36-30/181-3635
E-mail:
sukorokonyvtar@gmail.com

Sukoró Község Önkormányzata
Telefonszám (nyitvatartási időben):

ünnep fényét.
Ezt követően a művésznő mesélt a
képein szereplő motívumokról, a
mögöttük húzódó kutatómunkájáról, valamint indíttatásáról, aminek
köszönhetően megszületett ez az egyedülálló kompozíció.
Ezúton is köszönjük Orgoványi Anikónak, hogy megtekinthettük munkáit
és köszönet a hAngelika Kamarakórusnak, hogy megmutatták, milyen
nagyszerű akusztikával rendelkezik a
sukorói Kultúrház nagyterme.
Sukoró Község Önkormányzata

A kiállítás megtekinthető december
31-ig, hétfő és ünnepnapok kivételével
10-től 18 óráig.
A felnőtt belépőjegy ára 800 Ft,
14 éves korig 400 Ft,
6 éves kor alatt ingyenes.
Cím: Halász Gedeon Központ,
2475 Kápolnásnyék,
Deák Ferenc utca 10.
www.vtka.hu
Forrás: www.velenceturizmus.hu

2016. 09. 09-én pénteken, 17:00
órakor megnyílt a csodák kapuja, megtekinthette a közönség a műalkotásokkal gazdagon díszített Kultúrházat. Egy
tenyérnyi falfelület, annyi sem maradt
szabadon. Mindenfelé festményekkel,
fotókkal, kerámiákkal és sokféle képzőművészeti munkával várták az alkotók a nagyérdeműt.
Az idei jubileumi ünnepséget igyekeztek igazán emlékezetessé tenni a szervezők. A kerek évforduló alkalmából
felkérték Marton László Kossuth- és
Jászai Mari-díjas magyar színházrendezőt, méltassa szavaival ezt a már 10 éve
töretlen sikerű kiállítássorozatot.

Mészárosné Hegyi Gyöngyi Éva polgármester asszony felavatta a művészek
kéznyomait őrző emléktáblát, mely a
Kultúrház homlokzati falán kerül elhelyezésre, majd egyenként köszönte meg
a művészek munkáját egy különleges
dísztáskával, melyen minden alkotó
szignója megtalálható, benne pedig a
róluk szóló kis emlékfüzet.
Az ünnepség fényét emelte a Fourtissimo zenekar egyedülálló műsora, majd
állófogadás várta a résztvevőket.

Sukorói Zenei Nyár
Idén jubileumi hangversenysorozattal
készült a Sukorói Zenei Nyár rendezvényre a velencei-tavi református gyülekezet. 2016. július 9-én tizedik alkalommal csendültek fel a már hagyományt
teremtő hangverseny akkordjai.
Visszatekintő:
1976-tól 1986-ig, tíz éven át volt a
gyülekezet lelkésze Szénási János. Az ő
idejében nemcsak a templomot, de az
orgonát is felújították, és attól kezdve
szerveztek hangversenyeket feleségével,
aki a Zeneakadémián végzett. A hetvenes-nyolcvanas években a hollandok
meg a németek elárasztották a Balatont
és a Velencei-tavat, ezért népes közönségük volt. Távozásukkal azonban megszakadt a sorozat.
Újjászületés:
A hagyományt felélesztő Sukorói Zenei
Nyár ötletgazdája, Kardos Ábel református lelkész mindig is a templomi környezethez illőnek érezte a komolyzenét,
amely hozzá is közel áll.

Nem híve azonban azoknak a hangversenyeknek, amelyeken nem szólítják meg
a hallgatóságot. Ezért kérte fel Szabó
Balázst házigazdának. A székesfehérvári
református gyülekezet kántoraként is
tevékenykedő művész tanár minden
koncertet a művészek és repertoárjuk
ismertetésével vezet fel. A visszajelzések
szerint sokan humorral fűszerezett és
érdekességekkel tarkított előadásaiért
tesznek meg akár hosszú utat is.
A fejlődés:
Az első sukorói hangversenyt helyi
muzsikusok adták a helyi közönségnek,
ám ahogy a fellépők köre, úgy a közönségé is egyre bővült az elmúlt években.
„Először helyiek, majd tó környékiek
ültek a közönség soraiban, az utóbbi
időben Székesfehérvárról is komoly
kontingensre számítunk, de érkeznek
Budapestről és még messzebbről is látogatók. A törzsközönség miatt családiassá
váltak a hangversenyek, és a művészeknek is öröm, hogy ismerős arcok előtt
lépnek fel.” – fogalmazott Szabó Balázs.

hagyományos kereteket – árulta el Szabó
Balázs művészeti vezető. A tizedik,
jubileumi hangversenysorozaton kórusművek és orgonajáték is betöltötték a
kiváló akusztikájú templomteret, de volt
kamaraest és zenekari hangverseny is,
amelyre korábban nem volt példa. Fellépett a Capella Silentium Énekegyüttes
Várkonyi Tamás karnagy vezényletével,
hangversenyt adott Virágh András
Gábor orgonaművész, egy családi
kamarakoncerten klarinéton Rumy
Balázs, fagotton Tóth Sára Rebeka,
hárfán pedig Nagy-Rumy Mariann játszott, végül pedig korhű hangszereken
a barokk zene világába kalauzolt el a
Capella Savaria régizene-együttes Kalló
Zsolt vezetésével.
A siker kulcsa:
A muzikológus-hegedűművész hozzátette: a fesztivált szakmai körökben
is számon tartják, és az is árulkodó,
hogy egy évtizede töretlen az érdeklődés iránta. „Magyarországon sok zenei
rendezvény van, de amelyet évről évre,
kiszámíthatóan meg is tartanak, kevés.
Még kevesebb, amely legalább tízéves
múltra tekintene vissza. Sukoró hagyománnyá vált, ez segíti a közönségteremtést, ahogy a modern technika is.”
A siker titka egyebek közt a mértéktartás – tette hozzá a művészeti vezető.
„Többen visszajelezték, hogy szívesen
meghallgatnának kétszer ennyi koncertet is, de a mértéktartás és a minőség
iránti elkötelezettség arra intett, hogy
négynél több koncertet egy nyárra ne
szervezzünk. Ennyit viszont jó szívvel
tudunk vállalni, és garantálni tudjuk a
színvonalat.”
A szervező elárulta, a fellépőkkel már a
koncerteket megelőző év őszén megállapodnak, hogy a legkiválóbb művészeket
ne szalasszák el. Tudatos döntés volt az
is, hogy nem zenés áhítatokat, hanem
hangversenyeket szerveznek, mégis lelki
töltettel bírnak az esték. „Nincs prédikáció, igeolvasás vagy imádság, az előadók
megválasztása, a műsor előkészítése, a
fellépő művészek odaadása, a lélekemelő
zenedarabok megszólítják a szíveket. A
közönség és a fellépők egyöntetű visszajelzése, hogy ilyen bensőséges hangulatú, családias fesztiválon még nem vettek
részt. Egy biztos: imádságos lélekkel
fogadjuk a templomba betérőket,
hogy miközben zenét hallgatnak, lelki
élménnyel is gazdagodjanak.”

A X. Kortárs Képzőművészeti
Kiállítás nyitva tartása:
2016. szeptember 09. - október 31.
hétköznapokon: 14:00-18:00 között
vasárnap: 11:00-18:00 között
Kultúrház
8096 Sukoró, Fő u. 33-35.

A paletta:
Több újdonsággal is készültek az idei
Sukorói Zenei Nyárra, megtartava a

A záró hangversenyen a Sukorói Borbarát Egyesület borkóstolóval látta
vendégül az előadó művészeket és a
vendégeket.

+36-30/181-3635
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Megőrizni és fejlődni
Tessely Zoltán országgyűlési képviselő
(Fidesz-KDNP), miniszterelnöki biztos
szerint Fejér megye falvai-kisvárosai
számára is a közösség és a közösen
teremtett értékek védelme jelölheti
egyedül a megmaradás útját.
Miért fontos a térség számára a helyi
hagyományok megőrzése és ápolása?

Babahír
Bánóczki Filip
2016. 07. 22.
Fuksz Mihály
2016. 08. 12.
Gerencsér Tünde
2016. 08. 13.
Körmöczi Kincső Szófia
2016. 08. 23.

BABICS LÁSZLÓNÉ KATA

CSALÁDI
FODRÁSZ

Sukoró, Fő utca 66.
hétfő, szerda, péntek

06-20/263-13-21
Mozgásában korlátozott
hölgyeknek, uraknak,
hajvágást vállalok Sukorón, háznál.

Égetési napok
2016. év
Önkormányzati
rendelet alapján
Szeptember
(utolsó szombat):
szeptember 24.
Október
(második és negyedik szombat):
október 8. és 22.

Szelektív hulladék
szállítási
időpontok 2016:
minden hónap
első csütörtökjén.

Nem oly rég a gánti bányászok, a
bányászat nagyszerű szakembereinek
emlékét őrizve tisztelegtünk munkájuk,
nagyságuk előtt. Ez az esemény is emlékeztetett, a Vértes, a Szent László-Váli-völgy térségének és a Velencei-tó
környékének a legfontosabb erejét az
itt élők közössége jelenti. Magyar családok generációi évszázadok óta élnek
és dolgoznak Fejér megye dombjai-völgyei között. Szorgalommal, kitartó
munkával és időnként a mából szinte
elképzelhetetlen erőfeszítésekkel formálták ezt a környéket olyanná, amilyennek ma ismerjük. Gánt bányászai,
Etyek szőlőművelői, Bicskén, Csákváron, Martonvásáron és Gárdonyban a
földművesek, iparosok és vasútépítők
előtt ugyanaz a cél lebegett, mint a
kisebb településeken munkálókban:
a közösség sikere és felemelkedése.
Felépítették a falvakat és a városokat,
megalapozták azt a jelent, amelyben mi
mindannyian biztonságban élhetünk
és törekedhetünk a boldogulásra. Ez a
munka, ez az összefogás határozza meg
a közös jövőnket. Nem hagyhatjuk hát,
hogy ránk erőszakolt, külső döntések
akár csak megkérdőjelezzék ezeknek a
közösségeknek, a példaértékű magyar
munkának az eredményeit.

Mi az örökségünk legfontosabb üzenete?
Minden társadalom fennmaradásához
elengedhetetlen, hogy őrizze és ápolja
elődeinek örökségét. Ez az örökség
teremtheti meg a kapcsolatot a múlt és
jelen történései között és ebből meríthetünk erőt az előttünk álló kihívásokra.
Valamennyiünknek szüksége van
példaképekre, akiknek cselekedetei
útmutatással szolgálhatnak. Ebben a
térségben mindig is a dolgos ember,
munkáját szaktudással, áldozatosan,
szorgalommal, bölcsen, de mégis bátorsággal végző, jószívű ember volt a jó
példa a közösség számára. Ezt az életmódot, ezt a hitvallást tették magukévá
mindig is az itt élők, és ez biztosította,
hogy megmaradjunk jó magyarként
évszázadokon keresztül. Építve a helyi
közösséget, hazánkat.
Az előttünk járóktól tanultuk meg
annak fontosságát is, mennyire fontos
a bajban levők segítése! A választókerületünk központjában Bicskén gyakorlatilag a rendszerváltástól kezdve több
tízezer háborúkból és az üldöztetések
elől menekülőnek segíthettünk. Szívesen tette ezt a közösség egész 2012-ig,
amikor is elviselhetetlen létszámú és
stílusú, követelőző horda rúgta ránk az
ajtót... De aki egyszer átélte milyen jó
dolog segíteni, az nem mond többé le
róla. Összefogással próbálunk segíteni
ma is számtalan közöttünk élő nehéz
sorsú embernek, de a határon túli
háborúval sújtott, vagy azt más okból
kiérdemlő magyar közösségeknek is.

Sajnos sok a kedvezőtlen változás, sokak
munkához, közösséghez, egymáshoz
való hozzáállása jelentősen megváltozott. Nyugat-Európában már nagyon
sok olyan aggasztó jelenség figyelhető
meg, amely nem a közösségeget, egyegy nemzet valódi értékeit erősíti.
Mintha az ott élők közül sokak számára
már nem lenne cél, hogy megőrizzék
és továbbépítsék a hazájukat, helyette
másokkal, kívülről jövőkkel akarják
elvégeztetni ezt a feladatot. Ami csak
az „eltartást” szolgálja, a növekedést, a
nemzet gyarapodását legkevésbé.
Fontos, hogy mi ne lépjünk erre az
útra, védjük meg évezredes értékeinket.
Európa szerves része vagyunk, de elsősorban a magunk erejéből kell boldogulnunk, megőrizve saját közösségünk
értékeit olyannak, amilyen formában
felelősséggel örökül kaptuk. Mert ahogy
az előttünk járó generációk számára is
ez a közösség jelentette a szilárd alapot,
ez termelte ki a követendő példaképeket, mi is ezt kívánjuk örökül hagyni
gyermekeinknek, unokáinknak. Ehhez

azonban arra van szükség, hogy mi is
felismerjük azt, amiről Wass Albert a
Magyar örökségünk című írásában azt
mondja: „... örökségünket, amit nem
vehet el tőlünk senki, ami nem veszhet
el csupán akkor, ha mi magunk lemondunk róla, megfeledkezünk róla, vagy
egyszerűen restek vagyunk arra, hogy
megőrizzük és életünkben, cselekedeteinkben méltók legyünk hozzá.”
A múlt tükrébe pillantva, az itt élők
példája pontosan rávilágít arra, hogy mi
is a mi kötelességünk a mában.
Éljünk a lehetőséggel, hogy most mi
védelmezhetjük meg a hazát!
Ne mondjunk hát le az eleink és az
általunk elért eredményekről, ne feledkezzünk meg kötelességünkről és ne
legyünk restek elmenni október 2-án
azért, hogy minderről tanúbizonyságot
tegyünk a népszavazáson!

Mik az aktuális kihívások elődeink példájának megőrzéséhez?
Szavazzunk_nemmel_CLP_1185x1750mm.indd 1
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Református Egyházközség
istentiszteleteinek
időpontjai:

Közérdekű
információk:
Háziorvosi rendelés:

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

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

Római Katolikus
Egyházközség miserendje:

Dr. Sirák András

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

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

Ügyelet:

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

Gyermekorvosi rendelés:

Schieder István 06-30-946-90-41

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

Magán állatorvos

Fogászati rendelés:

Közérdekű
telefonszámok:
Posta

06-22-589-004

Polgárőrség

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

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

Falugazdász

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

MÁVDIREKT

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

ALBA VOLÁN

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

Október:
2. vasárnap – Idősek napi rendezvény – Gémeskút étterem
21. péntek - Tök jó nap!
22. szombat – Gyalogos túra – Sportbarát Egyesület
23. Október 23. Nemzeti Ünnep - Kultúrház

November:
11-12-13. Lego kiállítás – Kultúrház
26. szombat – Asztalitenisz bajnokság őszi forduló – Sportbarát Egyesület
27. Advent I

December:
4. Advent II
11. Advent III
18. Advent IV
Mindenkit szeretettel várunk a programokra!
Sukoró Község Önkormányzata
Az időpontok változhatnak, szíves megértésüket kérjük!

Sukoró Község Önkormányzata
és a Sukorói Óvoda fájdalommal búcsúzik

„Ha el is mentél
Mindég itt leszel, titkon, észrevétlen.”

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

DRV Zrt. információs Pont

09. péntek, 17:00 – október 31. Kortárs Képzőművészeti Kiállítás – Kultúrház
17. szombat – Őszi kirándulás – Sportbarát Egyesület
24. szombat 17:30 - Haditanács emlékére szervezett ünnepség
24. szombat - Szüreti Felvonulás és Mulatság Sukorón

sukorói lakostól,
a település egykori óvónőjétől.

E-ON Áramszolgáltató

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

Szeptember:

Horváthné Takács Ágnes

Nagy János
06-70-436-24-61

Folyékony hulladék elszállítása

Eseménynaptár

Ingyenes internet-hozzáférés Sukoró közterületén

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

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.

Gyógyszertár

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

2416-0903
Felelős kiadó:
Sukorói Közös Önkormányzati Hivatal,
8096 Sukoró, Óvoda u. 2/A.

