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Kedves Újságolvasó!
A Sukorói Hírforrás magazinunk folyó év
második kiadását olvashatja, ezúton köszöntöm Önt!
Piros Pünkösd napját ezer éve virággal köszöntik Európa sok országában. Magyarországon is
újra piros betűs nap a Pünkösd hétfő. De mi
is ez az ünnep? A hozzá fűződő népszokásokat
mintha elfelejtettük volna.
Jól tudták a régiek, ilyenkor meg kell állni egy
pillanatra. A nagy nyári munkák előtt ünnepelni kell. Köszönteni az új életet, imádkozni
a bő termésért, gyermekáldásért. Erre szolgált
a pünkösd, a húsvét utáni ötvenedik nap. A
lányok és asszonyok bíborvörös ruhába öltöztek, a férfiak felöltötték ünneplőjüket és kezdődhetett a mulatság.
Így ír a Pünkösdről Balassi Bálint:
„Áldott szép Pünkösdnek gyönyörű ideje
Mindent egészséggel látogató ege,
Hosszú úton járókat könnyebbítő szele”
Néhány faluban még ma is élnek a pünkösdi
hagyományok, játékok, az Alföldön a Pünkösdölés, a Dunántúlon a Pünkösdi királyné járás. A Pünkösdi király választás sajnos teljesen
eltűnt, pedig a mai napig él a szólás: Rövid,
mint a pünkösdi királyság. Kezdetben vitézi
szokás volt, a katonák maguk közül választot-

3. évfolyam, 2. szám

tak egy évre királyt.
Mindannyiunk örömére elkészült a Borház-Könyvtár épülete. Sok szeretettel várjuk
a kedves érdeklődőket, civilszervezeteket, a
nyomtatott sajtót, irodalmat kedvelő, olvasni
szerető látogatókat. Könyvtárunk számos új
kiadvánnyal büszkélkedhet. Azt gondolom,
hogy minden érdeklődő megtalálja majd a
számára keresett olvasnivalót. A könyvtár
megnyitását és a nyitvatartási rendjét, a szükséges berendezések elkészítése, felszerelése,
valamint eszközállomány feltöltése után az
információs rovatunkban, és a www.sukoro.
hu honlapunkon megtalálja.
A Borház első borbemutatóját és a helyi borok kóstolóját – már hagyományosan- a Református Templomunkban tartandó nyári
hangversenysorozat záró rendezvénye után
kínálja a finom borok kedvelőinek, a Sukorói
Borbarátok Egyesülete.
Reményeink szerint hamarosan új köntösben
pompázik a felújított Főterünk is, amely a jövőben méltó helyszínként szolgál a megrendezésre kerülő szabadtéri rendezvényeinknek
és ünnepeinknek.
Évek óta szorgalmazzuk a Sukorói kerékpárút
kiépítését, hogy településünkön belül Sukoró
is bekapcsolódhasson a Velencei-tavat megkerülő kerékpárút hálózatba. Most örvendetes
hírrel szolgálhatok a kedves Olvasónak, a kerékpározás szerelmeseinek, hogy reményeink
szerint, kormányzati támogatással, a VVVTFT beruházásával, július elején elindulhat a
projekt.
Terveink között szerepel a közvilágítás fejlesztése, bővítése és korszerűsítése. LED-es lámpatestek cseréjével, költségvetésünket érintő,
közel 60%-os megtakarítással, minőségi szolgáltatást szeretnénk biztosítani a település
lakóinak, ingatlantulajdonosainak,
Az elkövetkezendő hetekben fedett, árnyékot
biztosító kiülőkkel, padokkal, asztalokkal, új
szemetesekkel,- gazdagodik számos közterületi pihenőhelyünk.
Nagyon fontos számunkra gyermekeink jövője, a napi sport- és szabadidő tevékenység
biztonságos helyszíneinek megteremtése.
Meglévő játszótereinket bevizsgáltatjuk, és új

elemekkel szereljük fel. /Főtér,Kis-tó,Gyepes
lakópark/. Önkormányzatunk Képviselőtestülete úgy döntött, hogy nem várunk pályázati lehetőségre, hanem saját költségvetésünk
terhére különít el forrást az igencsak égető
probléma megoldására.
Fentiekhez hasonlóan szintén önerőből finanszíroztuk az iskolaudvar bővítését, felújítását.
Iskolásaink a napokban már birtokba is vehetik az új, korszerű műfüves játszóudvart.
Nagy öröm számomra, hogy intézményeinkben folyamatosan nő a gyermeklétszám. A
létszámnövekedés és a pályázati forrásból a
kibővített óvodai és iskolai férőhelyek kapcsán
lehetőség nyílik kis-középső és nagy csoport
foglalkoztatására. Képviselőtestületünk ennek
értelmében döntött a 2015/16-os évtől a harmadik óvodai csoport beindításáról. Hasonlóan örvendetes hír, hogy az új tanévtől már
önálló osztályként működik az 1-4 osztályos
tagozat. A demográfiai felmérésekből azt látjuk, hogy a jövőben is növekvő tendenciát
mutat az intézményeinkbe kerülő gyermekek
létszáma. Az „ összevont osztály” a múlté.
Hamarosan itt a vakáció. Önkormányzatunk
Képviselőtestülete támogatja a tanévzáró utáni két hetes gyermekmegőrző tábor működtetését. Ezzel a lehetőséggel tudjuk segíteni a
szülők tehermentesítését, a nyári szabadság
kezelhetőbb időbeosztását.
A Rimstingi testvértelepülésünk hat fős delegációját, Josef Mayer 1.sz.polgármester úr
vezetésével május 23-án köszönthettük Sukorón. A delegáció egy hetet töltött településünkön.
A kiváló testvértelepülési kapcsolat révén, és
a német nemzetiségi oktatás jegyében a Rimstingi Önkormányzat ismét vendégül látja
a német nyelvi táborba készülő tizenöt fős
kisiskolásunk csoportját és kísérő tanáraikat,
segítőket. A táborba utazó kisdiákok június
19-26. között tölthetnek el egy gazdag programsorozattal teli hetet a Chemsee környéki
festői környezetben a Don Bosco Salezi Rend
Ifjúsági Szállásán.
Ugyancsak találkozhattunk az ukrajnai Kis�szelmenc Polgármesterével, Illár József Úrral,
akit május 14-én köszönthettünk hivatalunk-
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ban. Rövid, de tartalmas és baráti megbeszélés
után Képviselő testületünk egy korábbi határozata alapján, a háborús konfliktusban, nagy
szegénységben szenvedő testvértelepülésünket
500.000,- Ft támogatás átadásával segítette.
Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a Katolikus Templom tetőcseréjére, felújítására,önkormányzati pályázatírás segítségével- az
egyház 4.8 millió Ft összeget nyert.
Önkormányzatunk az idei évben csatlakozott
a „TESZEDD ” országos szervezésű szemétszedési akcióhoz. A tiszta településüket szerető, közösségi szemlélettel bíró emberek – főleg
civil szervezetek- kis csoportja 365 db szákot
töltött meg illegálisan lerakott szeméttel. Kérem Önöket, hogy ne csak ezen a napon, de az
év valamennyi napján szedjék fel, gyűjtsék be,
az utcájukban, környezetükben a településük
tisztaságát nem becsülő emberek által lerakott,eldobált hulladékot. Mutassunk példát,
embertársainknak!
Szeretném tájékoztatni a kedves Olvasóimat,
hogy a napi kommunikáció elősegítése, a
gyorsabb információ átadása, és a közösség
megerősítésének céljaként, utcafelelősök megválasztásával hatékonyabb együttműködést
remélek. Ezért kérem, aki időt és fáradtságot
nem kímélve szívesen vállalná ezt a megtisztelő feladatot, jelentkezzen június végéig az
alábbi elérhetőségen: Székely Réka Enikő kulturális referens, hivatali telefonszám.
Településünk számos szép kulturális kínálattal
várja a kedves sukoróiakat, nyaralókat, vendégeket. Kérem, jöjjenek el, vegyenek részt
programjainkon. A gazdag programkínálatból
ízelítőként a következő eseményt kínálom: június 27-én indul az immár hagyományos, egyre többek által várt, nagyon magával ragadó
Nyári Komolyzenei Hangversenysorozatunk,
a Sukorói Református Templomban.
Polgármesterként minden kedves sukoróinak,
nyaraló- és telektulajdonosnak nagyon szép
nyarat, kellemes kikapcsolódást, a gazdáknak
bő termést és jó egészséget kívánok!
Mészárosné Hegyi Gyöngyi Éva
polgármester

Önkormányzati hírek
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET
HÍREI
Sukoró Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. márciusban két alkalommal
19-én és 31-én tartotta az üléseit, melyeken az
alábbi ügyeket tárgyalta:
Megtárgyalta és jóváhagyta a Velence Város,
Kápolnásnyék, Nadap, Pázmánd, Vereb, Sukoró, Lovasberény, Pákozd, Zichyújfalu községek
„HUMÁN” Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat Intézményi Társulás Társulási Megállapodásának és a Velencei Központi Orvosi
Ügyeleti Társulás Társulási Megállapodásának
II. számú módosítására vonatkozó javaslatokat.
Döntött a Fő tér rekonstrukciós munkáinak
finanszírozásáról (pályázaton nyert összeg:
23.886.335,- Ft. összegű támogatás), a felújítási munkálatok jelenleg folyamatban vannak.
Két sukorói állandó lakos személyt jelölt a
Székesfehérvári Törvényszéki, Székesfehérvári
Járásbírósági, a Székesfehérvári Közigazgatási
és Munkaügyi Bírósági ülnöknek.
Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 2/2012. (III. 01.)
rendeletet módosította.
Engedélyezte Ruffné Ulakcsai Veronikának,
hogy korosztályonként heti egy aerobik és fitnesz órát tartson az iskola tornaszobájában.
Döntött arról, hogy részt kíván venni a kistelepülések könyvtárainak szakmai eszközfejlesztése, korszerűsítése pályázaton és az Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatására
kiírt pályázaton.
Megerősítette korábbi döntését arról, hogy a
tulajdonában lévő és vagyonát képező víziközműveket nem kívánja térítésmentesen állami
tulajdonba adni.
Hozzájárult ahhoz, hogy a Sukorói Polgárőr
Egyesület az egyesület nevében a „sukorói” kifejezést feltüntesse, nevét így használja.
A sukorói 1427 hrsz.-ú útként nyilvántartott
ingatlant Újhegyi útnak nevezte el.
A Képviselő-testület áprilisban három alkalommal 13-án, 21-én és 30-án ülésezett és az
alábbi döntéseket hozta:
Döntött a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási
Megállapodásának módosításáról.
Határozott arról, hogy a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására kiírt pályázati lehetőséggel
élni kíván és, hogy részt kíván venni a Global
Green Energy Kft. által előkészített LED-es világítás korszerűsítéses pályázaton.
A buszmegállókat Sukorón Székesfehérvárról
Budapest irányába haladva az alábbiak szerint
nevezte át: Az első buszmegálló neve: Gádé
megálló, a második megálló neve: Kiserdő
megálló, a harmadik megálló neve: Borbás
megálló, a negyedik megálló: Körmös megálló.
A műfüves többfunkciós sportpálya és a sportpálya körül kerítés megépítésre elnyert pályázat
fenntartását kötelezettség átvétellel a Sukorói
Sportbarátok Közhasznú Sportegyesülettől
átveszi és az eszközbeszerzési pályázaton nyert
eszközök fenntartását a Sukoró-Velencetavi
Horgász Egyesülettől átveszi.
Megalkotta a 8/2015. (V.06.) önkormányzati
rendeletet Az önkormányzat 2014. évi terv- és
költségvetésről szóló 2/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról és a 9/2015.
(V.06.) önkormányzati rendeletet Az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról.
Elfogadta a Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. által elkészített a belső ellenőrzésről szóló 2014. éves összefoglaló
jelentést.
Döntött arról, hogy a kibővített Sukorói Óvodában 2015. szeptember 1. napjától 3. (harmadik) csoportot kíván indítani.
Sukorónak, a kis települési jellegből származó
hátrányának enyhítése, az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz, egyes alapellátásokhoz való
hozzájutás biztosítása, valamint a helyi adott-
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ságokhoz és sajátosságokhoz igazodó egyéni és
közösségi szintű igények kielégítése céljából a
szolgáltatásfejlesztéshez terepjáró szükségességéről határozott. A terepjárót pályázat útján
kívánja beszerezni.
Sukorón a kistelepülésen folyó iskolai oktatásnevelés színvonalának emelését, a tárgyi feltételek javítását, a szabadidő tartalmas eltöltésének
segítése érdekében mikrobusz szükségességéről
határozott. A mikrobuszt pályázat útján kívánja beszerezni.
Elfogadta a 2015-2019. évekre szóló Gazdasági
programot.
Döntött a Gyepes utcai és Fő tér alatti játszótér
új játszó eszközökkel való felszereléséről.
Döntött arról, hogy az ukrajnai Kisszelmenc
település rászoruló polgárai részére 500.000,Ft., támogatást biztosít Illár József Kisszelmenc-i polgármester közreműködésével.
A HUMÁN Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat által készített az Intézményi térítési
díjra vonatkozó javaslatot megtárgyalta. Az Intézményi térítési díját 650. –Ft/óra összegben
történő meghatározásával egyetértett.
A Képviselő-testület megtárgyalta, hogy a
gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések
támogatására kiírt pályázaton a) már működő
konyha kapacitásbővítés és c) új konyha létesítés alcélok megjelölésével részt kíván venni.
Tájékoztatom a kedves olvasókat, hogy a rendeletek és a Gazdasági program a www.sukoro.
hu honlapon megtalálhatóak.
Sukoró, 2015. május 12.
dr. Berzsenyi Orsolya
jegyző

Tisztelt Sukorói
Ebtulajdonosok!
Tájékoztatom Önöket, hogy a kutyákat Sukoró település közterületein kizárólag pórázon lehet sétáltatni.
A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) számú
kormányrendelet (továbbiakban: Kr.) 14. §
(2) bekezdés értelmében a kedvtelésből tartott
állatot úgy kell tartani, hogy az állat tartása lehetővé tegye annak természetes viselkedését,
ugyanakkor a környező lakóközösség kialakult
élet- és szokásrendjét tartósan és szükségtelenül ne zavarja.
A Kr. 17. § (1) bekezdés szerint belterület
közterületén – kivéve az ebek futtatására kijelölt területet – ebet csak pórázon lehet vezetni.
Közterületen ebet csak olyan személy vezethet,
aki az eb irányítására, kezelésére és féken tartására képes.
A Kr. 17. § (2) bekezdés szerint közterületen
az eb tulajdonosának biztosítania kell, hogy az
eb sem más állatot, sem embert harapásával ne
veszélyeztethessen.
A Kr. 17. § (3) bekezdés szerint szájkosarat
használni a (2) bekezdésben foglaltak végrehajtása érdekében – ha törvény, kormányrendelet vagy miniszteri rendelet a szájkosár
használatát nem írja elő – kizárólag az egyed
jellemzően agresszív magatartásának ismerete
esetén kell.
Az állatok védelméről szóló 1998. évi XXVIII.
törvény 5. § (3) bekezdés értelmében kedvtelésből tartott állat ürülékét az állattartó a közterületről köteles eltávolítani.
Felhívom az ebtartók figyelmét, hogy a fenti rendelet szabályai szerint kötelesek tartani és sétáltatni a kutyájukat!
Sukoró, 2015. május 26.
Tisztelettel:
Tóth Zsófia
igazgatási ügyintéző

Törzsök József: Sukoró
(folytatás)

Öreghegy
A falu mögött északra emelkedett a legnagyobb hegy. Egy kicsit legyező
alakban ölelte át, a dombra-hegyre telepedett fehér templomát messzire
mutató kis falut. Az öreghegy déli, lankás lejtői mindenütt szőlőt neveltek, cseresznyét, meg mandulát. Ott voltak a családi birtok legértékesebb
szőlői és gyümölcsfái. A mély-út felőli végén, de már a hegygerincen túl
nagyapám nádtetős présháza és kőből rakott pincéje köszönt az egyre
keskenyedő, közepén perjével benőtt útra. A présházat két oldalról egy
terebélyes diófa és egy nála sokkal karcsúbb berkenyefa őrizte. Ha beléptünk a szőlősorok közötti barázdába, lenézve a falut és alatta a tavat
láttuk. Soha nem lehetett megunni ezt a látványt. Alattunk Németh sógor
és Pajor szomszéd szőlője, a telek határán a murvás földet beborította az
eper...Csodálatos íze volt, nekünk, gyerekeknek a legfinomabb csemege.
Aztán a cseresznyefák. Mindegyik máskor érett, mindegyiknek más volt
az íze, érésüket alig tudtuk kivárni. Vastag ágaira a szőlő közé letámasztott lajtorjáról másztunk, szedése munka is játék is volt egyben. Aztán a
szőlő… Tőkéről tudtuk melyik milyen. Naponta vizsgáltuk, érett-e már a
Szőlőskertek királynője, az első nagyfürtű, csemege, a saszla, s a szüret
idején sem teljesen érett kecskecsöcsű. A szőlők katonás sora az állandóságot, a rendet jelentette. Néhol azonban egy egy-egy tőke betévedt a
sorok közé. Ezt vendégtőkének hívták, sokáig nem értettem miért. Korán
meg tanultunk kapálni, kötözni, de rossz emlékem erről sincs. Talán mert a
nagyapámék sem munkának tekintették, hanem az életük részének. A nádtetős présház még szabad préda volt számunkra, a pincébe csak nagyapámmal együtt léphettünk. A piros arcú, nagy bajuszú, kalapját soha el
nem hagyó öreg, a szőlőben mindig maga elé kötötte a sötétkék melles
kötényét, így kötözött, kapált, vagy fejtette a bort. Halász volt az öreg, de
minden nap talált munkát a szőlőben is. Volt is belőle bőven, segítséget
csak ritkán kapott, napszámosra nem futotta. Hazafelé, ha nem kellett a
tragacson hazatolni a cseresznyét nagy füles kosarakban, vagy az iszalaggal átkötözött kivágott tőkéket, mindig a Borjú-völgy felé mentünk.
A szőlőnk vége az erdőbe ért. Csak egy ösvény vezetett lefelé a hegyről, nagyokat csúszkáltunk gyakran fenéken fától fáig. A meredek erdei
ösvény a Szücs-kúthoz ért. Ez igazából egy hegyből kiszabadult forrás
volt. Körülötte mindig hidegebb volt a levegő, lepkék repkedtek körülötte,
s a kristálytiszta vizéből nagyokat kortyoltunk. Ilyenkor megmerítettük
nagyanyám kétliteres alumínium kiskannáját is. Nagyanyám csak ezzel
főzött otthon (...a bab is jobban fő benne). A pincesoron mindig dolgozott
valaki. Hol a Németh sógorék, hol Szücs Misa bácsiék, hol a fiatal Kollár
Lajosék előtt álltunk meg néhány szóra. Ápolt és tiszta volt az út és annak
a partja. A falu akkor szájára vette azt, aki nem gondozta a sajátját, s nem
tisztelte a közöst. Aztán a 60-as évek végén sok minden megváltozott,
egyre több „gyütt-ment” vásárolt telket és szőlőt a faluban. Hétvégeken
hangoskodás, ordító rádiók zaja töltötte be a Hosszú-hát, Borsó-hegy
oldalát. A szőlő nem szereti, ha csak hetente egyszer nézik meg. Főleg ha
meg sem tudják szólítani. A hegy egyre szomorúbb képet mutatott. A szőlők elvadultak, a gyümölcsfák metszetlenül nyújtogatták ágaikat, a gaz
gyorsan elfoglalt minden helyet, amire nem vigyáztak. A présházak egy
része roskadozni kezdett, többet lebontottak, helyükre téglából, betonból,
cserépből konyhák, fürdőszobák épültek. Az egykerekű tragacsokat felváltották a Trabantok, Moszkvicsok, Škodák, amelyek hősies küzdelmet
folytattak a vízmosta úttal. Hosszú időnek kellett eltelnie ahhoz, hogy ismét igazi barátságos képét mutassa a hegy.
A pálinkaház mögötti lapost kenderföldeknek nevezték, bár én ott kendert
sohasem láttam. De tavasszal a hegyről lecsorgó víz állandóan nedvesen
tartotta, a legszebb káposzták, répák, ott teremtek. Naponta jártam arra,
mikor a Borjúvölgyből a Kereszt utca felé tartottunk haza.
A tó közelsége a halászat lehetőségét adta az itt élőknek. A tavat övező
sekély mocsaras part, kiváló ívó hely volt a halaknak, s terített asztal a
vízi madaraknak. A tó mindig is sokszínű élővilággal rendelkezett. A víz
gazdag volt többek között pontyban, kárászban, csukában és harcsában
is. Ezekből olyan rekord példányokat is fogtak a halászok, amiket Budapesten, a Nemzetközi Vásáron is mutogattak...Nagyszerű halász emberek nőttek itt fel, mint a Sheffer, Salabert, Törzsök, Hauki családok. A
madarakon és halakon kívül a jó minőségű nád jelentősége is nagy volt.
Több mint két évszázadon keresztül, nem csak a tó környéki települések
épületeit fedték a Velencei-tavi náddal, de Európa más országaiba is jutott belőle.
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Hit-élet

Értelmiségi körünk
legutóbbi találkozói
2014. október 11-én Osskó Judit szerkesztő asszony vezetésével a felújított Várkert
Bazárba látogattunk, ahol Potzner Ferenc
főépítész több mint három órát szánt ránk
az életéből. Ez idő alatt bejárta velünk a közönség számára egyelőre nem látogatható
helyeket, s néhányat azok közül is, amelyek
később sem lesznek nyilvánosak.
2014. november 15-én Somhegyi Béla
filmrendező mutatta meg nekünk a Mary és
Max című filmet. Szakértő kommentárjait
nagyon élvezték csoportunk tagjai.
2014. december 6-án Gulyás Gyula Balázs
Béla-díjas, Magyar Örökség-díjas filmrendező, a Magyar Művészeti Akadémia tagja
mutatta meg nekünk a Beszlán polgárai c.
dokumentumfilmet, amely a 10 évvel korábbi tragikus eseményekről szól.
2015. január 31-én Kovács Eszter régész,
a Budapesti Történeti Múzeum munkatársa számolt be a pesti plébániatemplomban
folyó feltárási munkálatok eddigi eredményeiről.
2015. február 28-án dr. Szűcs Ferenc nyugalmazott egyetemi tanár, a rendszeres
teológia professzora tartott előadást körünkben: „Botrányos textusok a Bibliában”
címmel.
2015. március 28-án Karsay Eszter, a budapesti Klauzál téri gyülekezet (Gyulai Pál
utca) lelkipásztora volt vendégünk, aki az
értelmi és érzelmi intelligenciáról beszélt.
2015. április 18-án dr. Egeresi László Sándor, a Károli Gáspár Református Egyetem
Hittudományi Karának docense, az ókori
sémi nyelvek kutatója volt vendégünk. „A
Biblián kívüli feliratok és hamisításuk” c.
előadása igencsak megragadta fantáziánkat.
65. találkozónkon, 2015. május 17-én a
lovasberényi erdőben jártunk, felkeresve az
Antal-forrást és a János-forrást.
Kardos Ábel

Mennyei polgárjog
A tavaszi nagy ünnepek sorában olyan szerényen húzódik meg Jézus mennybemenetelének napja, hogy sokan észre sem veszik
– hiszen nem állami ünnep, nem munkaszüneti nap.
Holott igazán nagy ünnepünkké lehetne
húsvét és pünkösd között ez a munkanap
is, ha Pál apostol szavai eljutnának hozzánk:
„Nekünk pedig a mennyben van polgárjogunk, ahonnan az Úr Jézus Krisztust is várjuk üdvözítőül.” (Filippi levél 3. részének
20. verse)
Fel sem tudnánk sorolni emberi, állampol-

gári jogainkat, annyi van belőlük. Sőt ünnepeket is állított a büszke ember, a modern
kor eme vívmányainak; például az emberi
jogoknak, a gyermekek jogainak, de még
adatvédelmi jogainknak is van világnapja
Mindeközben mégis azt mondhatjuk, hogy
ma sem csitul az előjogok (régiesen: privilégiumok) utáni tülekedés. Régebben a születéssel jártak együtt ezek, mindig is kötődtek
a vagyonhoz, manapság pedig főleg egyéni
ambíciók (más szóval törtetés) szerint lehet
hozzájuk jutni. S közben ki törődik azzal,
hogy bár minden embernek joga van az ivóvízhez, a tiszta levegőhöz, már ma is megszámlálhatatlanul sokan szenvednek ezek
hiányától.
De nem kell Afrikába, Ázsiába zarándokolni azért, hogy jogtalanságot, vagy éppen
részvétlenséget, cinizmust tapasztaljunk a
saját bőrünkön. Mindezek pedig a halál segéderői, s nem kímélnek sehol, senkit a világon. Pál apostol kárnak és szemétnek ítélte
saját életében az emberi előjogok utáni vágyakat, sőt azt tanította, hogy akik ezekhez
ragaszkodnak, azok Krisztus keresztjének az
ellenségei.
Ezzel szemben viszont boldogan hirdette a
mennyei polgárjogot, amelyet a mennybe
ment Jézus ígér követőinek. Amint Jézuson
nincs már hatalma az emberi gonoszságnak,
úgy ezt sem veheti el tőlünk senki.
Kardos Ábel
református lelkipásztor

Pünkösd
A választott nép fiai évről évre megünneplik
azt a szövetségkötést, melyet Istennel kötött
a nép a pusztában. Majdhogynem 2000
évvel ezelőtt azonban Jeruzsálemben történt
még valami. Néhányan amikor ünnepelni
mentek, különös természeti jelenséget véltek felfedezni: a nagy szélzúgás mellett más
érdekes dolgot is átélhettek. Egy egyszerű
külsejű ember beszélni kezdet, és egy elítéltről beszélt, aki miután meghalt, elmondása
szerint feltámadt, majd 40 napig megjelent
különféle embernek, ki maga is tanúsítja,
hogy él az a személy. Az egész történésben
talán az keltette a legnagyobb döbbenetet,
hogy a felszólaló ugyan tolmács nélkül beszélt, de amit mondott, azt a hallgatóság
mind saját nyelvén hallhatta, noha sok felől
érkeztek az ünnepre.
A katolikus egyház ezt a Pünkösdöt, mint
születése napját ünnepli, mert ekkor nagyon sokan keresztelkedtek meg, ami által
megalakult az egyház. Ennek az egyháznak
a vezetői elmondták, hogy aznap ők maguk
is különös élményeket élhettek át. Imára
gyűltek össze, amikor hallották a szélzúgást,
és azt tapasztalták, egymás fején valami
lángnyelv féle van. Eszükbe jutott, hogy
mesterük (Jézus) korábban említette azt,
hogy miután ő eltávozik, majd elküld maga

helyett valakit. Nem csak ezek, hanem sok
más egyéb dolog, amit Ő mondott, eszükbe jutott ezen a napon és úgy érezték, hogy
nem tarthatják magukba, hanem szólniuk
kell az eközben a ház elé összegyűlt tömeghez. Volt, aki úgy reagálta, hogy biztos sok
bort ittak és ezért viselkednek ilyen különösen.
Az egyház születése óta évről évre megünnepli Pünkösd ünnepét, de már az új tartalommal: hogy a Jézus által megígért Szentlélek, (néhány egyházban Szent Szellemként
említve) ekkor töltötte el a benne hívőket.
Ahogy egy ember évről éve megünnepli a
maga születésnapját úgy ünnepli a katolikus egyház is a maga születésnapját. A
Pünkösd mellett, a (római) katolikus egyházban van egy másik ünnep is, ami ehhez
a naphoz köthető. Amikor a püspök (mint
apostolutód), kiszolgálja a bérmálás szentségét, a bérmálandókra ugyanúgy rászáll a
Szentlélek, mint az apostolokra, azon a napon. Május 3-án Velencén egy ilyen alkalom volt, amikor a Szentlélek ajándékában
részesülhettek a jelöltek, köztük Sukorói
fiatalok is. Sem szélzúgás, sem lángnyelv, de
még csak nyelvek adománya illetve más első
pünkösdi jel nem volt tapasztalható. Tudnunk kell, hogy ezek a külső jelek inkább
az első Pünkösd idején voltak fontosak,
napjainkban sokkal fontosabb, hogy a Lélek
által mindenki megtalálja helyét az egyházban és a társadalomban, ezért e szentséget
a nagykorúsítás szentségeként is említik.
Nagy öröm volt számunkra, hogy 2008 óta
idén sor kerülhetett Velencén a bérmálásra,
ahol nem csak velenceiek, hanem a környék
más településeiről is, mint Sukoróról is érkeztek bérmálandók. Így az ünnepen nem
csak Velence polgármestere, hanem Sukoró
polgármestere is részt vett, jelenlétükkel azt
az üzenetet közölve, hogy fontos számukra, hogy az egyházközséggel és az érintett
családdal együtt nnepeljenek. A bérmálás
szentsége többnyire egy szentmise keretén
belül van, ahol a püspök (e szentséget csak
püspök szolgáltatja ki, nagy szükség esetében az ő megbízásában egy másik pap) krizmával (megszentelt olajjal) megkenni a bérmálandókat e szöveg kíséretében: N. vedd a
Szentlélek ajándékának jelét.
A katolikus egyházban jelenlévő un. karizmatikusak a bérmálásban megkapott
Szentlélek által „messzebb merészkednek”
és a Szentlélek által sugallt szolgálatot igyekeznek jobban kibontani és megélni. Ez
olykor mások számára furcsának is tűnhet,
ha pl. a prófétálás, nyelvek, vagy gyógyítás
adományára gondolunk. Akár hogy is legyen, egyet nem vitathatunk, hogy a Lélek
jelen van az egyházban, ha nem így lenne,
fennállna annyi „emberi” vonás mellet 2000
éve?
Récsei Norbert
plébános

Sukorói Zenei Nyár 2015
Hangversenyek a sukorói refomátus
templomban
Június 27. szombat 19 óra
Erkel Ferenc Vegyeskar, karnagy: Cseri
Zsófia
Műsor:
I. Immortal Bach
Johann Sebastian Bach, Felix-Mendelssohn-Bartholdy,
Knut Nystedt művei
II. A régi ma is új…
Anton Bruckner, Csemiczky Miklós, Ralph
Manuel művei
III. In memoriam Bartók Béla
IV. Kortárs magyar szerzők
Tóth Péter, Beischer-Matyó Tamás, Günsberger Ákos művei
V. A Bárdos család zeneszerzői
Bárdos Lajos, Deák-Bárdos György, Daróci
Bárdos Tamás művei
Július 11. szombat 19 óra
Csáki András gitárművész szólóestje
Műsor:
J. S. Bach: E-dúr partita (BWV 1006/a)
· Preludio
· Loure
· Gavotte en Rondeau
· Menuet I.,II.
· Bourrée
· Gigue
A. Barrios: La Catedral
· Preludio saudade
· Andante religioso
· Allegro solemne
J. N. Bobrowicz: Grandes Variations
Rózsa Miklós: Sonata for Guitar op. 42
· Moderato
· Molto moderato, Quasi canzone
· Allegro Frenetico
Július 25. szombat 19 óra
Scheer Lívia szopránénekes és Balog Zsolt
zongoraművész
Műsor:
1. J. Chr. Bach: „Smiling Venus...” (a Vauxhall Songs 2. sorozatából)
2. Th. A. Arne: When daisies pied
3. Th. A. Arne: Where the bee sucks
4. Th. A. Arne: F-dúr szonáta – VIII Sonatas or Lessons for the harpsichord (London,
1756) No. 1
5. Th. A. Arne: The Morning – kantáta
szoprán hangra
6. J. Chr. Bach: G-dúr szonáta op. 17 No. 1
7. J. Chr. Bach: „Trust me...” – ária a The
Maid of the Hill c. operából
8. H. B. Bishop: Come live with me
9. M. Clementi: D-dúr szonáta op.
26 No. 3
10. J. Chr. Bach: „Midst silent Shades...” (a
Vauxhall Songs 3. sorozatából)
Augusztus 15. szombat 19 óra
Borsányi Márton és a Bázeli Schola Cantorum Rézfúvós Együttes
Részletek az interneten: szn.parokia.hu
Szeretettel hívunk mindenkit nyáresti hangversenyeinkre:
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Szabó Balázs
művészeti vezető
Kardos Ábel
lelkipásztor
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Portré

Az emlékezés gondolatai
				
Mottó: „ Mi lesz abból, ha egy villanyszerelő 40 év után lerakja a fázisceruzát, és
helyette ecsetet vesz a kezébe? „
Gulyás János autodidakta sukorói festő
emlékkiállításának megnyitóján, a festő
fia Gulyás János Sándor így emlékezett
édesapjára.
Gyermekkorom tükörcserepei között
sukorói nyaralásaim emlékei a legtisztábban fénylő töredékek. Közülük idézek
most ide kettőt. Mindkettő vizuális élmény: a látvánnyal, és magával a fénnyel
kapcsolatos. Emlékszem a verőfényes
nyári reggelekre, ahogy az eresz alatti
fecskék hangjától ébredezve, nagyanyám
rányitotta a tiszta szoba ablakának spalettáit, és az ablakon a teljes sötétségbe hirtelen beömlő erőteljes nyári fény , egyszerre, varázsütésre keltette életre a szoba
tárgyait...A sötét szoba egy szempillantás
alatt fénnyel telítődött, értelmet nyertek
a tárgyak melyek élhető, barátságos, lakható térré szervezték az addig rideg, sötét,barátságtalan helységet. A tornácról le
lehetett látni a tóra, és emlékszem a vakító fényekre, az erős besugárzásra, a víztükörről visszaverődő reflexfényekre, mely
az atmoszférát fénnyel itatta át, a tájat
pedig fénnyel terítette be, fénnyel, azaz
élettel. Így, máshol nekem eddig nem
sütött a nap. Otthon Pesten semmiképp.
És emlékszem nyári estékre és éjjelekre.
A koromsötét utcákra – akkor még nem
volt közvilágítás sem- mely a városi fényekhez szokott szemnek félelmetes is
volt de lenyűgöző is: arra, ahogyan ebben
a pokoli sötétségben szelíden de büszkén
és erőteljesen világítottak a távoli apró fények :a Csillagok. Számomra gyerekként
máshol ennyire nem volt sötét, máshol
ennyire nem voltak fényesek a csillagok. Otthon, Pesten különösen nem.
Itt a fény ha van, nagyon van, ha nincs,
nagyon nincs. Nem úgy, mint otthon a
városban: ott mindig van. Egy kicsit. Sötétség is csak egy kicsit.
A festészetben a fény a főszereplő. A fény,
ami formát alkot, ami színnel telít meg
minden létezőt, ami élettel tölt meg minden élőt, és életünk részévé tesz minden
élettelent.
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Mindnyájan, akik itt élünk, vagy csak
egyszerűen szeretjük és ismerjük ezt a
tájat, jól tudjuk, és érezzük, hogy ez egy
különleges hely, különleges természeti
mikroklímával megáldva. A tó vízfelülete
energiát sugároz: a fények itt erőteljesebbek, a formák plasztikusabbak, a pára
mélységet teremtő.
Kell e ennél inspirálóbb közeg ahhoz,
hogy egy gyermek vizuális fantáziája szárnyalni kezdjen, , hogy valaki színekben,
formákban, képekben kezdjen el gondolkozni, hogy festővé váljon, hogy ceruzát
és ecsetet vegyen a kezébe? Csoda, hogy
nem termett e tájon több festő!
Ebben a miliőben élte le gyermek és ifjú
éveit Sukoró szülötte : a festő Gulyás
János, aki történetesen az édesapám is,
és akinek az életművét reprezentáló bemutató kiállítás megnyitójára gyűltünk
mi most itt össze, immár nélküle, hiszen
nyolc éve már nincs közöttünk, és halála óta ez a mostani emlékező kiállítás az
első.
Gulyás János festészete nem kifejezett tájfestészet, mégis festői kifejezésmódjának
csírái ebből a természeti mikroklímából
eredeztethetőek, amely mintegy felkínálja a festői látásmódot. A fényeknek és színeknek e mágikus szeretetéről képeinek
színforgataga árulkodik.
De a táj és a természet mellett számára
további inspirációt jelentett a történelmi
múlt is, melyet gyermekként nem csak,
ill. nem elsősorban a tankönyvekből ismert meg, hanem azokból a színes, sokszor meseszerű elbeszélésekből, melyek a
betyárokhoz, és a legtöbbjük a pákozdi
csatához köthetők, és melyeket legendákként az itt élők hagyományoztak át
generációról generációra. Emlékszem,
ahogyan a pákozdi határban hecsedli
szedés közben nekibuzdulva magyarázni
kezdte az ütközet részleteit, a két sereg
hadmozdulatait.

Először az elemi iskolában figyelt fel rá a
tanító (a helyi református kántor), hogy
milyen ügyesen rajzolja, és festi meg a
diákok által színre vitt színpadi művek
díszleteit, és hogy mellesleg a maga készítette hegedűn milyen ügyesen játszik.
Javasolta a szülőknek, hogy taníttassák
tovább a fiúcskát, mert igen tehetséges.
Sajnos a család anyagi helyzete ezt nem
tette lehetővé. A kisparaszti sorban minden kézre szükség volt. A létfenntartás
matematikája döntött, és így ötven évet
kellett Apánknak várni rá, hogy folytatni
( helyesebben talán: elkezdeni ) tudja álmainak megvalósítását.
Közben fél évszázad telt el. ! És milyen
ötven év? Nyaranta gyerekként sommásnak szegődik, néhány zsák lisztér, egy pár
téli cipőér. Katonaság a második nagy
háborúban. Orosz hadifogság. Kalandfilmekbe illő szökés még Magyarországon.
Bujdosás, hazatérés gyönyörűsége. Rákosi börtöne ( 90-ben rehabilitálják) .
Szerelem. Házasság. Költözés FEL Pestre, albérlet, szakma, család, munka, és
munka, és munka... Mongólia, NDK,
elismert szakember, ezermester, nincs lehetetlen...És városi munkásként is élete
végéig megmarad szívében, zsigereiben
földművesnek...Igazán itt érzi jól magát.... Örömök, sikerek,kényszerpályák,
kanyarok és vargabetűk évtizedei ezek...
Majd egy tragikus fordulat: eltemetjük
édesanyánkat, a szeretett feleséget...,
egyedül marad.
És nincs más hátra: a múltból kell építeni a jelent és a jövőt. Negyven év kényszerszünet után elkezd ismét festeni.
Bizonyítva, hogy mennyire az elemi ösztöneiből, milyen mélyről fakad belőle a
kifejezési kényszer, ami már gyermekkorában is megmutatkozott. Életműve alig
több, mint 20 év termése. Nem járt festőiskolába, nem volt tanító mestere, nem
tartozott irányzatokhoz, mindent maga
kísérletezett ki, saját inspirációi hajtották. Azért, szeretett volna kitanultabb
neves mesterektől is tanulni.. Nem rajta
múlt: a sors közbeszólt. Törekedett a hitelességre is. Történelmi emlékképeinek
festése előtt és közben is sokszor bújta a
könyvtárakat és levéltárakat, rendszeres
kapcsolatot tartott a Hadtörténeti múzeum történész szakembereivel, hogy minél

hitelesebben és pontosabban tudja életre
kelteni az eseményeket.
Gulyás János festészetében a szülőföldjén
töltött gyermek, és ifjúkora meghatározó
erejű: festészetének gyökerei ide nyúlnak
vissza, innen szívja fel éltető nedveit, innen nyeri zamatát, karakterét, a közben
eltelt emberöltőnyi idő után is .Így vall
erről egy vele készített interjúban: „ ..
Nem akarok, és nem is tudnék elszakadni
szülőfalumtól, ide vonzanak gyermekkori élményeim. … a falu alakította ki belső világomat: örök emberi értékek forrása
számomra e vidék múltja: a becsületé, a
szereteté, a szorgalomé, a szolidaritásé,
mely az itt élő emberek egymásra utaltságából fakad...”
Igen. Alakjainak darabosra formáltságában, nyerseségében, rusztikusságában,
a karakteres egyénített megjelenítés kerülésében ösztönösen az az igyekezet
munkálkodik, hogy az egyéni sorssal
szemben, vagy helyett a kollektív sorsot
jelenítse meg, ill. részesítse előnyben .
Valamint az a fölismerés is, hogy a túlélés
záloga valahol mégiscsak az összefogás, a
szolidaritás, a kollektív lét. Ez képeinek
máig szóló legfőbb üzenete.
Széteső világunkban, az élet szédítő és
fájdalmas dinamikájából, az önmegvalósítás bűvkörében
élő hétköznapjainkból egyre inkább hiányzik a közös sors tudatának megtartó,gyógyító, és fékező ereje. Gulyás János
munkáinak nagy részében egy valamikori
közös sors- tudat munkálkodik, és fejeződik ki ösztönszerűen. Egyfajta kollektív
múlt felidézésének tanúi lehetünk itt.
Ahogyan gyermekkorom nyári reggeleinek kitárt ablakain beáramló fény ráébresztett sok mindenre , sokunknak úgy
nyitnak ablakot az itt kiállított képek a
közös múltunkra - tanulságul szolgálva a
jövőre.
Köszönet mindazoknak – elsősorban
Mészárosné Hegyi Gyöngyi Éva Polgármester Asszonynak, és Molnár Gábor
volt Polgármester Úrnak- akik szívügyüknek tekintették és tekintik közös
értékeink őrzését és ápolását. Köszönöm
a figyelmüket!

Kell e ennél inspirálóbb közeg, hogy egy
gyermek történeti fantáziája szárnyalni
kezdjen, és hogy képzeletében testet öltsön a történelem, az elbeszélés, a legenda,
és hogy mindez képekben is manifesztálódjon?
Mindehhez már csak a tehetség kellett.
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Portré
Fehérvár – templomváros
A második séta

Második sétánkat a már megismert Országalmánál kezdjük. Terveink szerint
ma Fehérvár legfontosabb szakrális helyeit látogatjuk végig.
Első helyszínünk a Középkori Romkert,
amely igazi emlékhely, ahol elmélkedhetünk királyokon, harcokon, történelmen és mulandóságon egyaránt. Elképzelni is gyönyörű, hogy valaha itt egy
karcsú és gyönyörű Szűz Mária (Nagyboldogasszony) bazilika állt, amely kötelező koronázó helye volt királyainknak,
és amely 15 királyunknak nyughelyet is
adott. Szent István építtette a XI. században a Szent Földre menő zarándokút
mellé. 60×30 m-es alapterületével és
kb. 30 m-es belmagasságával a korabeli
Európa egyik legnagyobb bazilikája volt
(30 méter ma egy tízemeletes lakóháznak felel meg!). Simogassuk meg Szent
István szarkofágját, sétáljunk végig a sírkövek és oszloptöredékek között, örüljünk annak, hogy lebontották a beton és
műanyag tetőt, és bízzunk abban, hogy
egyszer a jelenleginél is méltóbb emlékhelyévé válik történelmi múltunknak.
Akinek van kedve 130 négyzetméteres
történelmi seccot (falikép) nézegetni, az
ne hagyja ki Aba Novák faliképét.
A Romkert szomszédságában található
a Püspöki Palota, amely a bazilika köveiből épült 1780 és 1803 között. (A
templomot a törökök lőporraktárnak
használták, amely 1601-ben a város
ostromakor felrobbant.) Aki kedveli
a copf stílust, annak érdemes leülni a
palotával szemben egy padra, és ellenőrizni az állítást, mely szerint „kitűnő
arányaival, természetes és áttekinthető
tagoltságával finom részletképzésével
egyike az ország legjelentősebb copf stílusú alkotásainak”. A palota egyébként
igazi stíluskavalkád, hisz belső berendezésében az empire és a biedermeier stílus
érvényesül. Az ebédlőben látható klas�szicista falképek a XIX. század első felében készültek. Jelentős, mintegy 40 ezer
kötetre tehető könyvára van középkori
kódexekkel és ősnyomtatványokkal.
A palota előzetes bejelentkezéssel látogatható.
Három perces séta a Fő úton a nemrég
felújított Nagyboldogasszony - Nepo-

muki Szent János plébánia. (A helyiek Ciszter templomnak is nevezik.) A
török kiűzését követően érkeztek Székesfehérvárra a jezsuiták, a mai Szent
Imre ferences templom helyén állt első
templomuk, korábban dzsámi. A mai,
impozáns barokk templomuk 1742 és
1756 között épült. A jezsuita rend megszűnése után a pálos rend kapta meg,
amelynek 1786-ban történt feloszlatása
után a belvárosi német polgárok temploma lett. 1813-ban a ciszterci rend kapta meg és 137 éven át ők miséztek falai
között, míg 1950-ben fel nem oszlatták
őket. A rendszerváltást követően ismét
az övék lett a templom és a rendház és
ők működtetik az 1994-ben visszakapott Ciszterci Szent István Gimnáziumot is. A templomban többek között
láthatjuk Loyolai Szent Ignác és Nepomuki Szent János megdicsőülését, valamint a Magyarok Nagyasszonya men�nyezetfreskóját, rajta a térdeplő, koronát
felajánló Szent István és a magyar címert
a kezében tartó Szent Imre alakjával. A
bejárat két oldalán kicsiny oldalkápolnákat találunk. Jobb oldalt Szent Imre
oltára, alatta Szent Candid vértanú teljes
csontvázas ereklyéjével, melyet a templomépítő szerzetes, Vanossi Antal kapott
a tusculani püspöktől ajándékba.
A templomból kijőve, – hogy kalandosabb legyen utunk – nem a Fő utcán,
hanem a Szent János közön és az Oskola
utcán keresztül haladva kettő perc sétával érjük el a Szent Imre templomot. (A
helyiek Barátok templomának is nevezik.) A ferencesek a török kiverése után
a középkori Szent Jakab kápolna helyén
álló dzsámit kapták meg. Szent Imre
herceg a szájhagyomány szerint a templom környékén álló palotában született,
ezért az 1720-1743 között épült templomuk védőszentjéül Szent Imrét, az
ifjúság védőszentjét választották. (Alapkövébe egy Szent Imre ereklyét helyeztek el.) 1866-ban építették fel mai 52
méter magas homlokzati harangtornyát.
Az oldalsó bejáratot, amely a térre nyílik
1929-ben, Szent Imre herceg halálának
900. évfordulóján nyitották.
Újabb két perces sétával az Arany János
utcán át jutunk a Szent István Székesegyházhoz. Ez a belváros legmagasabb
pontja, egyben a város ősi templomos
helye. Itt tárták fel 1971-ben Géza fejedelem templomának alapfalait, amelybe

maga is temetkezett. IV. Béla 1235-ben
emeltetett itt gótikus templomot, melyet a törökök dzsáminak használtak.
Renovációja és barokk átépítése során
új titulust kapott, a munkálatok 1771re fejeződtek be. Amikor 1777-ben a
püspökség megalapításával székesegyházi rangra emelkedett az addigi városi
plébániatemplom, Mária Terézia a Raguzából visszahozott Szent István fejereklye őrzését bízta a székesegyházra.
A templom két hatalmas tornya között
1768-ban teraszt alakítottak ki, amelyen
Szent István, Szent László és Szent Imre
szobra áll. A templom déli homlokzata
körül kialakított terecskén áll a városalapító Géza nagyfejedelem szobra, az
északi homlokzaton pedig az 1956-os
forradalom és szabadságharc emlékezetére állított modern vonalú fa-feszület és
emléktábla.
A székesegyház felújítása miatt sajnos
nem volt lehetőségünk az altemplom és
a Hősök tere emlékművei nagy részének
megtekintésére, de fontosságuk miatt ismertetésüket nem hagyhatjuk ki.
A szentély mögött, a térről nyílik bejárat az altemplomba, ahol a szentély alatt
háromhajós, dongaboltozatos Szent Sír
kápolnát alakítottak ki. Az altemplom
nevezetessége a III. Béla és felesége, Antiochai Anna márványkoporsói, melyeket
1848-ban tárt fel dr. Érdy János régész.
A lelet jelentősége, hogy az Árpád-házi
királyok közül egyedül ezek maradtak fenn számunkra bolygatatlanul, és
a márványkoporsó fenéklapja a testek
bomlása során kialakult vegyhatások
következtében megőrizte az elhunytak
körvonalait. A király és királyné végső
nyugalmat Ferenc József kezdeményezésére a Mátyás templomban nyert 1898ban.
A katedrális szentélye hátfalán építették
fel 1929 nyarán az I. Világháborús Hősök emlékművét. Ezt követően évente
május első vasárnapján istentisztelet és
ünnepség keretében emlékeztek meg
a hősökről. A Szent Imre év alkalmából megbízták Pásztor Jánost a Névtelen Katona szobrának elkészítésére. Az
1950-es években tilos volt az emlékmű
koszorúzása és az I. világháborús emlék
ápolása is. 1956-ban tartottak hosszú
szünet után ismét tartottak megemlékezést. Az 1960-as évek elején a Névtelen
Katona szobrát eltávolították, a katonai

köztemetőben hevert összetörve egészen
az 1989. szeptemberben 16-án tartott
újraavatásáig és eredeti helyén való felállításáig.
A székesegyház északi oldalán csodálhatjuk meg a Szent Anna Kápolnát,
a város egyetlen épen maradt gótikus
műemlékét, az egyetlen épségben fennmaradt középkori épületet. Hunyadi
Mátyás korában, 1474-ben építtette
Hentel fehérvári polgár. A kápolna előtt
Kálmáncsehi Domonkos, humanista
prépost szobra áll, amelynek Ohmann
Béla, az Országalma alkotójának műve.
A székesegyház egykori őrét ábrázoló
alak a székesegyházra tekint fel, baljában az első, eredeti Szent Anna kápolna
alapítólevelét tartja, jobbját a kápolna
makettjén nyugtatja. Legnagyobb sajnálatunkra csak kívülről csodálhatjuk
meg, mert a székesegyház felújítása miatt nem látogatható.A székesegyháztól
400 méteres sétával érjük el a Petőfi
és a Kossuth utca sarkán álló Kármelhegyi Boldogasszony templomot. A
templomot a karmelita atyák emelték
1731-1769 között. Belső szépségét megkapó arányossága és Maulbertsch osztrák festő képei adják. Meglepő módon
a főoltár fölött katolikus templomnál
szokatlanul egy kegykép látható, a Barna Madonna, amely a bécsi karmeliták
ajándéka. Megható gyakorlata a templomnak, hogy időnként a szomszédos
rendházban lakó idős, már nyugalomba
vonult atyák prédikálnak.
Utunk kiindulópontjára 300 méteres
sétával érkezünk. Megtettünk közel két
kilométert, úgy érezzük, megérdemlünk egy kis pihenést a Pátria teraszán,
ahonnan mai sétánk 4 műemlékét is láthatjuk. Pátria az a hely, ahol még mosolyognak a pincérek, és szalvéta jár a
pohár sör alá. Bárcsak így lenne a nagy
Pátriában is!
Dr. Venczel Sándor
Források:
www.szekesfehervar.utisugo.hu,
www.szekesfehervar.varosom.hu, hu.
www.wikipedia.org,
www.szikm.hu,
www.szvar.katolikus.hu,
www.temlom.hu
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Civil szervezetek
Kedves Olvasóim, Tisztelt
Horgásztársak!
Idén, a már évek óta megszokottaktól
eltérően a falutakarítás és a Horgászok
Országos Környezetvédelmi Napja nem
egy napon történt. A Velencei-tó sukorói
partszakaszát április 11-én takarítottuk. A
munkában összesen 34-en vettünk részt.
A felnőtt csapattal 8 órakor találkoztunk
az evezős pálya 2000-es bejárójánál. A regisztrációt követően Nagy Gyuszi a csapat
vezetője rögtön ketté is osztotta csoportját, mert a focipálya mögött levezető út
végén olyan mennyiségű hulladék, közte
veszélyes hulladék is volt, ami több ember
több órás munkáját vette igénybe. „Gyerekeinkkel” akik csapatát Deák Hajni
vezette és munkájukat iskolásaink tanítói
segítették a Kis-tónál volt a találkozó. Ők
lesétáltak a regisztráció helyszínére, ahol
kiosztottuk nekik a kesztyűket, zsákokat
és MOHOSZ-tól kapott nápolyi szeleteket. Ezt követően nekiindultak az evezős
pályának, majd visszafelé szervizútjának.
A közvetlen tóparton nem is volt sok
munkájuk, ám a szervizút melletti árkokból egy komplett fürdőszoba felújítás törmelékét kellett kihordaniuk. Két teherautóval vitték el!
Köszönöm szépen minden gyerek és felnőtt munkáját, akik rászánták a délelőttjüket, hogy kb. 10 m3 sittet, gumiabroncsot, műanyaghulladékot, sörös üveget és
dobozt, stb. szedtek össze olyan emberek
után akiket inkább nem minősítek.
Felhívom Horgásztársaim figyelmét a
fogási napló pontos vezetésére (amit a
napló tartalmaz), mert a hibásan leadott
fogási napló esetén is csak emelt díjasan
adható ki állami horgászjegy a következő
évre, továbbá arra, hogyha elveszítik, vagy
ellopják állami jegyüket, illetve fogási
naplójukat, azt be kell jelenteniük a FM
Korm.hiv. NÉBIH halászati főfelügyelőjének.
Továbbra is várom kérdéseiket, ötleteiket, észrevételeiket a sukoroihorgasz@sukoro.hu e-mail címen, vagy a
+36-70-9488218-as
telefonszámon.
Programjainkról folyamatosan tájékozódhatnak a www.facebook.com/sukoroihorgasz oldalon.
Deák Zoltán
elnök
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SUKORÓI
BORBARÁTOK
EGYESÜLETE

sukoroiborbaratok@gmail.com
Egyesületünk kiemelkedő eseménye minden évben a borverseny, melyet április
02-án bonyolítunk le. A borversenyt ismét Dr. Janky Ferenc a Corvinus Egyetem szőlészeti tanszékének tanára vezette,
a bíráló bizottság tagjai Dobos Ferenc,
Lics Balázs, Nagy Gábor és Mayláth Endre voltak. A versenyre 48 tétel 2014 évjáratú borminta érkezett.
A zsűri borainkat hat arany, 18 ezüst, 15
bronz szinten jutalmazta.
A boraikkal kiemelkedően jól szereplő gazdák szép, értékes díjakat kaptak,
Önkormányzatunknak köszönhetően. A
„Sukoró legjobb bora” és a „Sukoró legjobb Othelo bora” megtisztelő elismerés
mellett három első, öt második és öt harmadik helyezés, díj került megítélésre,s
átadására jó hangulatú est keretében került sor.
Díjazottak:
Sukoró Legjobb Bora fődíjat kapta:
Németh László Cabernet Sauvignon –
Cabernet Franc bora
I. Díj: Döme János - Chardonnay bora
Paksi Gábor - Cabernet Sauvignon bora
Hegyi András - Othelo bora
II. Díj: Devecsai Lajos - Rajnai Rizling bora
Nagy György - Othelo bora
Bocs Ferenc – Othelo bora

Prince Wine Borház Kft. – Zenit bora
Dr. Kiszely Pál - Othelo bora
III. Díj: Vurczinger Zoltán – ZweigeltOthelo-Turán bora
Kiss Kálmán – Pinot Noire
rozé bora
Kovács József – RizlingszilvániIrsai Olivér bora
Szomor János – Rajnai Rizling Ezerjó bora
Tégla Imre – Zweigelt bora

Sukoró legjobb Othelo bor címet, melyet Gál Kálmán barátunk alapított
ifj. Németh László kapta meg.
Évi kirándulásunkat a Villányba szervezzük meg május 16-án. Látogatást teszünk
Bock József és Tiffán Ede neves borászoknál.
2015.05.05
Döme János
Elnök

Tisztelt Sukoró község
lakossága!
2015. márciusában megalakult a Tere
Fere klubon belül Boros Zsigmondné,
Gizike vezetésével a „Társasjáték klub”,
amiről már korábban telefonon, e-mailban értesítettem a lakosság egy részét.
Most itt az alkalom, hogy a Sukorói közéleti lapon keresztül is megismerje minden olvasó új klubunk életét, tevékenységét.
Minden szerdán találkozunk 17 órakor a
Kultúrházban és általában 20 óra előtt fe

jezzük be a partikat, attól függően, hogy
hányan vagyunk és mikor van vége egy
parti sorozatnak?
A römi kártyajáték változatait játsszuk,
de játszottunk már nemzetközi „ traiominos” nevezetű dominó játékot is.
Többnyire a megjelent, játszani akaró
csapat létszám 6 fő szokott lenni. Ez a
mag, ami hol több, hol kevesebb.
Ezúton kérem az olvasó tábor tagjait,
hogy jöjjenek el közénk, nyitottak vagyunk bármilyen társasjátékra, nagyobb
létszámra.
E cikk olvasása után valószínű sokan
gondolhatják, hogy „ezek de ráérnek?”,
de higgyék el, hogy a „ráérés” csak időbeosztás kérdése!
Továbbá mindenkinek szüksége van egy
kis, kellemes kikapcsolódásra, gondok
elfelejtésére, viccelődésre és sok-sok nevetésre!
Reménykedem, hogy sokan egyetértenek
velem és szerdánként ellátogatnak közénk!
Tisztelettel Tarnócziné H.Judit
(Tere Fere klub vez.)

Bűnmegelőzés a jövőért
Sukorón!
Kedves leendő partnerünk!
Amikor bűnmegelőzést hirdetünk településünkön, akkor a „helyi tőkét” igyekszünk
használni, amihez partnerként csatlakozhatunk és segíthetünk hasznosítani magunkat.
A településünkön kiépített- bár még nem
elegendő- térfigyelő kamerák jelenléte javítja az emberek komfort érzetét a biztonság
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Civil szervezetek
területén. Ezt a komfortérzetet fokozza a
rendőrséggel együttműködő, jól felszerelt,
az elmúlt évben pályázaton nyert új terepjáróval rendszeresen járőröző, megfelelően
képzett polgárőrségünk. A velencei kistérség
területén, Sukorón működik az egyik legnagyobb létszámú és legaktívabb polgárőr
egyesület. Az egyesület szerepe fontos, ezért
meg kell őriznünk azt. Ezt csak úgy tudjuk
megőrizni, ha a taglétszámot növeljük, és az
állományt folyamatosan fiatalítjuk. Ezért
van szükség ÖNRE!
Az idei évi toborzásunkkal az utóbbi években a Sukoróra költözött fiatal családokat,
elsősorban az óvodánkba, iskolánkba járó
gyermekeink szüleit szeretnénk megszólítani.
Polgármesterként, és polgárőrként szívesen felvállaltam azt a szép feladatot, hogy
a toborzást megszervezem. Nagy örömmel
töltene el, ha Ön is csatlakozna hozzánk.
Ezért levelemmel arra kérem, hogy 2015.
……….-én , a Sukorói Kultúrházban tartandó beszélgetésre és ismerkedésre jöjjön
el, és vállaljon tagságot a polgárőrségbe. A
toborzáson jelen lesz a Sukorói Polgárőr
Egyesület vezetése és több aktív tagja is,
akik kérdéseikre válaszolnak, és akiktől hallhatnak az egyesület életéről, munkájáról.
Az egyesületbe történő belépés feltétele a
Polgárőrség Alapszabályának elfogadása.
Szeretettel várjuk:
Mészárosné Hegyi Gyöngyi Éva
Polgármester
Schieder István
Sukorói Polgárőr Egyesület elnöke
Polgárőrség beszámolója a 2014-es
tevékenységünkről.
Örömmel jelentem be, hogy az MVH pályázaton megpályáztunk és nyertünk egy
Suzuki Vitra JXE típusú gépkocsit. Az új
gépkocsi használatba vételével csökkenteni
tudjuk a működési költségeket és egyúttal
lehetőségünk nyílik a szolgálatok magas
szintű ellátására.
Szervezetünk községünkben – az önkormányzata és egyéb felkérés alapján – 2014ben is számos esetben működött közre a
különböző ünnepek és rendezvények biztosításában. Ezen tevékenységünket közmegelégedéssel végeztük el és a polgármester
asszonytól szóbeli dicséretet és köszönetet
kapott egységünk.
Felsorolási jelleggel megemlítem a 2014-re
tervezett főbb biztosításokat és tevékenységünket:
- Március 15-i ünnep biztosítása a rendőr

séggel közösen,
- országgyűlési választások biztosítása,
- április 12. a Föld napja: szemétszedés és
faluszépítés,
- áprilisban lomtalanítás, fokozott jelenlét a
teljes hétvégén,
- május 31. májusfa kitáncolás – táncház
biztosítása,
- június 7. gyermeknap a sportpályán, horgászverseny biztosítása,
- augusztus 1. Kortárs Képzőművészeti Kiállítás biztosítása,
- augusztus 16. falunap biztosítása,
- augusztus 20 Alkotmány ünnepe biztosítása,
- szeptember 28. a Haditanács emlékére
rendezett ünnepség biztosítása,
- október 23. az 56-os megemlékezés biztosítása a rendőrséggel közösen,
- október 31. - november 2. között három
napon keresztül a halottak napi eseményeken a temetők ellenőrzése,
- decemberben az adventi ünnepség biztosítása.
A falu kulturális tevékenységéhez hozzájárultunk azzal is, hogy a községünkben már
rendszeresen kiállító fiatal művészek tárlatait felügyeltük. A kiállítások alkalmával a
vagyonbiztonság nem sérült.
Vagyonbiztonsági céllal és járőrszolgálat keretében templom körül ellenőrzést 10 alkalommal végeztünk.
Közreműködtünk a községünkben megrendezett gyermeknap biztosításában és a falunapi ünnepség biztosításában is, 6-6 fővel.
Az óvodások részére 55 db mikulás csomagot adományoztunk.
Külön megköszönöm a lakosság és nyaraló
tulajdonosok által nyújtott önkéntes felajánlással számlánkra eljuttatott pénzbeli
adományokat, mellyel hozzájárultak szervezetünk működéséhez. Köszönetet mondok minden civil szervezet vezetőjének és
tagjainak, akik az elmúlt évben önzetlenül
nyújtott munkájukkal hozzájárultak feladataink elvégzéséhez és ez által a lakoközösség
biztonságát elősegítették.
Schieder István
elnök

KEDVES
SPORTBARÁTOK,
SUKORÓIAK!
Március elején tizenharmadik alkalommal
megrendeztük a hagyományos évadnyitó
asztalitenisz bajnokságot. A programra je-

lentkező felnőttek, de főleg a gyermekek
létszáma és lelkesedése számunkra örömteli,
hiszen mutatja , hogy a mozgás és ez a sportág egyre kedveltebb a gyermekek körében.
Helyezettek:
Férfi kategória:
I. helyezett Németh László
II. helyezett Grigely Attila
III. helyezett Joós Norbert
IV. helyezett Benyovszky János
Női kategória:
I. helyezett
Mácsainé Varga Ágnes
II. helyezett Joós Norbertné
III. helyezett Tarnócziné Horváth Judit
Ifjúsági kategória:
I. helyezett
Pap Áron
II. helyezett Kardos Ruben
III. helyezett Budai Balázs
Gyermek kategória:
felső tagozat
I. helyezett Nemcsek Tamás
II. helyezett Béd Imre
III. helyezett Bori Levente
Gyermek kategória:
alsó tagozat
I. helyezett Kovács Levente
II. helyezett Szalai Sándor
III. helyezett Szemes Borsika
Gratulálunk a nyerteseknek!
Ősszel folytatjuk!
Március 21-én az Angelika forráshoz látogattunk el. Kényelmes, új pihenők ( asztalok, padok ) és szalonnasütő helyek várták
a társaságot.
A jó idő beálltával az elmúlt évekhez hasonlóan elindult a a petanque, és ezzel együtt
a házibajnokság. A játék nagyon népszerű,
a környező településekről is nagy az érdeklődés. A kibővült létszámra való tekintettel
az Egyesület tagjai társadalmi munkában
kialakítottak még egy pályát, így három pályán egyszerre lehet játszani.
Május 01-én az autóbuszos kirándulásunk
úti célja a Pilis- hegységben található Holdvilág-árok és környéke volt. Túránkat a
Pomázon élő Orgoványi Anikó vezette, aki
a Zöld Szív Ifjúsági Természetvédő Mozgalom vezetője. A tőle kapott rengeteg információ és a hely légköre valóban olyan,
mintha az ember évezredeket visszamenne
az időben. A gyönyörű természeti környezet
misztikummal telített.
A szurdokvölgyben kézzel faragott barlang

üregek ( beavató barlang), emberi kéz által
faragott hatalmas sziklafal( rovásjelek, kaptárfülkék ) és a sziklafal előtt ősi szertartás
helye, kőbe faragott kürtő, kőlépcső és
egyéb érdekességek találhatók.
A túra nehézségi foka közepes szintű volt.
Patakmederben vezetett az út, így sokat kellett a patakot egyik oldalról a másikra kerülgetni. Majd ahogy nehezedett a terep
úgy jöttek a sziklák egymás után, amiken
túl kellett jutni ahhoz , hogy a szurdok végét elérjük. A Meteor létrát, ami a szurdokból való kijutás egyik lehetőségét jelentette
a társaságból nagyon sokan teljesítették. A
kirándulást a Pilisszentkereszt
közelében levő kedvelt pihenőhelyen, szalonnasütéssel zártuk.
A nyári időszakban főleg a gyerekek körében kedvelt és évek óta jól működő programsorozatot folytatjuk. 8 héten át szombat
délelőttönként biztosítunk mozgás,sportolási lehetőségeket a focipályán és környékén
, illetve a Nadapra vezető úton szervezünk
futást, kocogást. Évről évre növekszik a
gyermekek létszáma ezeken a programokon.
Öröm, hogy a tv és a számítógép helyett a
sportot, a szabad levegőn végzett mozgást
választják. A tavalyi évhez hasonlóan a műfüves pályán a gyermekek megismerkedhetnek a tenisz alapjaival, ütésfajtáival. A
sportágak között
továbbra is szerepel a kosárlabda , foci és a
közkedvelt petanque.
A szombatok pontos beosztása:
június 20. - focipálya - 9.00 óra
június 27. - Gyapjaszsák (Ingókő) - 9.00
óra
július 04. - focipálya - 9.00 óra
július 11. - Gyapjaszsák - 9.00 óra
július 18. - focipálya - 9.00 óra
július 25. - Gyapjaszsák - 9.00 óra
augusztus 01- focipálya - 9.00 óra
augusztus 08.- Gyapjaszsák – 9.00 óra
Előttünk a nyár , a szabadság, a pihenés, az
aktív pihenés időszaka. Használjuk ki a település természeti adottságait, találjunk minél
több szabad levegőn végezhető tevékenységet, mozgásformát! Ehhez kínál lehetőséget
az Egyesület nyári programja .
Mindenkinek szép nyarat, jó pihenést, a
gyerekeknek jó vakációt kívánok!
MOZOGJ VELÜNK!
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elnök
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Gyermekszemmel a világ
A Sukorói Óvoda hírei
Márciusban megtörtént az óvodai
beíratás, amely során 21 gyermeket
írattak be óvodánkba. Így nagy örömünkre és a fenntartónk, Sukoró
Község Önkormányzatának szándéka
szerint 2015. szeptember 01-től három csoportossá válik intézményünk,
75 férőhellyel.
A hátralévő hónapokban kell megteremtenünk a hiányzó tárgyi és személyi feltételeket, hogy felkészülten
várhassuk az újonnan érkező gyermekeket és szüleiket.
Óvodánk további eseményei:
• május 29-én, (pénteken)
16 órától a középső és
nagycsoportos gyermekek
évzáró műsorát láthatják a
szülők, majd az iskolába induló
nagycsoportosainktól veszünk
búcsút.
• június 01. (hétfő) 9-tól
Gyermeknapi rendezvények a
focipályán
• június 01. (hétfő) 16 órától
szülői értekezlet az új szülőknek
17 órától pedig az óvodánkba járó
gyermekek valamennyi szüleinek
• június 05. (péntek) 16 órától
családi nap az óvodában (ételről,
italról a szülők gondoskodnak)
programok: 16 órától Palinta

társulat előadása: Miért jó
gyereknek lenni címmel az
épület aulájában családi ügyességi
vetélkedők a Kistónál póni
lovaglás
• június 12-13. Országos
Zöldszíves Óvónők találkozóját
szervezi intézményünk.
A résztvevő pedagógusoknak
szeretnénk bemutatni eddigi
munkánkat, illetve megismertetni
velük Sukoró és a Velencei-tó
északi térségének természeti
értékeit.
• június 15-én (hétfő) 9:30-tól
tűzoltónap az óvodás és az iskolás
gyermekeknek
• június 16-tól (kedd)
csoportjaink összevontan
működnek
• augusztus 01-31-ig óvodánk
zárva tart.
A Sukorói Óvoda dolgozói nevében
a nyári hónapokra valamennyi
óvodás gyermeknek és szüleiknek
sok közös élményt és jó pihenést
kívánok!
Tisztelettel:
Viza Tiborné
óvodavezető

Gondolatok az iskoláról
Lassan véget ér ez a tanév is. Ilyenkor szoktunk számot vetni mindazzal
amit elértünk. Párhuzamba állítjuk a
kitűzött célokat és az eredményeket.
Ha előveszem az éves munkatervünket megállapíthatom, hogy alaposan
túlteljesítettük mindazt, amit ott és
akkor elterveztünk.
Most csak azokra szeretnék kitérni amik újdonságok voltak az előző
évekhez képest, illetve amit spontán,
minden előzetes tervezés nélkül tettünk.
• Az idei tanévben kezdtek el
diákjaink teniszezni. Az őszi
és tavaszi időszakban – ha az
időjárás is engedte – igen jó és
hasznos kikapcsolódási lehetőség
volt ez tanulóinknak. Köszönet
a munkájukat önzetlenül végző
edzőknek.
• Hagyományt szeretnénk
teremteni az először megrendezett
Meseünneppel. Minden
évben más és más téma köré
fűznénk a meséket, lehetőséget
teremtve ezzel a gyerekeknek a
meseolvasásra, és a versenyzésre
is.
• Szintén hagyománnyá szeretnénk
fejleszteni a Xantus-napokat.
Ezek a tematikus napok
változatosságot, érdekességet

és szórakozást hoztak a
mindennapokba. Sok színes
programmal, versenyekkel
próbáltuk a gyerekek figyelmét
és érdeklődését felkelteni és
fenntartani. Persze minden évben
bővülhetnek ezek a programok és
tevékenységek.
• Szeretnénk minél több versenyt
helyben megrendezni illetve
törekedni a helyben történő
lebonyolításra. Így az idén
először vettünk részt a Kenguru
matematika versenyen, mely nagy
izgalommal és sok felkészüléssel
járt tanulóink és pedagógusaink
részére.
• Június elején a gyerekek német
nemzetiségi délután keretében
mutatják be mindazt amit az
év folyamán tanultak, s ízelítőt
adnak a megismert német
nemzetiségi táncokból és
versekből.
A fent megemlített újdonságok mellett természetesen minden más – már
régóta bevált – programunk is lebonyolításra került, így bátran állíthatom, hogy a tervet végrehajtottuk,
tanulóinkat rengeteget mozgattuk,
programokkal, élményekkel láttuk el
őket.
Minden alkalomra meghívtuk a
nagycsoportos óvodásokat is, hogy
ismerkedjünk velük és ők is bátran
jöjjenek közénk majd szeptemberben.
Talán most már kimondhatom és
leírhatom, hogy végre négy önálló
osztállyal kezdhetjük meg az új tanévet!!!!
Köszönet ezért a leendő elsős szülőknek együttműködő készségükért és a
település Önkormányzatának /elsősorban Polgármester Asszonynak/ elszántságáért, kitartásáért.
Soraimat azzal a reménnyel fejezem
be, hogy az elkövetkezendő években
is mellettünk állnak majd mindazok,
akik munkánkat eddig is könnyebbé
tették és mindig a gyerekek érdekeit
tartották szem előtt. Köszönet minden szülőnek, helyi vállalkozónak,
egyesületnek, akik akár anyagilag akár
tevőlegesen segítettek bennünket.
A nyárra mindenkinek balesetmentes,
jó pihenést, szép időt és rengeteg színes programot kívánok.
Sukoró, 2015. május 12.
Fischer Attiláné
tagintézmény-vezető

Elballagó óvodásaink
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Sikrák Anna (óvodás)

Zsitnyányi Eszter (2.osztályos)

Török Réka (óvodás)

Gugi Virág (4.osztályos)
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Kultúra - közélet
PÁLYÁZAT

KERÁMIÁZ-LAK

Sukoró Község Önkormányzata pályázatot hirdet a Szép, Tiszta, Rendezett
Sukoróért címmel.
A tiszta, szép környezet minősíti az embert és környezetét, a helyet ahol élünk.
Mindannyiunk számára fontos, hogy milyen a követlen és tágabb környezetünk állapota, minősége. Fontos számunkra, hogy fejlődjön, épüljön. Ahogyan az emberi
test esetében mondani szokás: ép test ép lelket feltételez. Igaz ez a környezetünkre
is. A rendezett ember rendet teremt maga körül, és nem áll meg kerítése határinál.
A rendet kiterjeszti a közterületekre, hozzájárulva ezzel egy élhető, gyönyörű településhez. A rend forrása mindig az egyén, az ember. Ne csak vágyjunk a rendre,
hanem vegyünk részt annak megteremtésében.
Elengedhetetlen, hogy a természeti adottságokhoz igazodva, a tájba illő, a településünk arculatát meghatározó épített környezetünket óvjuk, és szerető, odaadó munkával gondoskodjunk arról, hogy lakóhelyünk még szebb, tisztább településképet
mutasson.
A jól végzett munka eredménye, az igényesen formált és gondozott környezet minősít minket itt élőket. Meghatároz számunkra egy elfogadott magas színvonalú
értékrendet, amely példaértékű lehet az idelátogatók számára is.
1. Szép utca pályázat
A pályázat egyetlen közösségi összefogást igénylő kategóriája. A pályázat
benyújtását bármelyik az utcában élő ingatlan tulajdonos kezdeményezheti.
Ebben a kategóriában a nyertes az az utca lehet, ahol valamennyi épület karban
tartott, az épületekhez tartozó kertek, előkertek egyaránt gondozottak. A teljes
utcakép Sukoró arculati elemeit megtartó, virágos, gondozott, ápolt egységet
mutat.

Fekete Krisztina vagyok. 3 éve
költöztem családommal ebbe a kis
faluba. Sok évvel ezelőtt tanultam
ki ezt a mesterséget, és most nyílt
rá lehetőségem, most lett helyem
és időm, hogy megnyissam fazekas
műhelyemet Sukorón. Nagyon
sok támogatást kaptam családomtól, barátoktól, ismerősöktől, sőt
még idegenektől is. Szükségem is
van rá, mert nehéz munka, de nagyon szép mesterség. Megalkotom azt,
ami mások és az én gondolataimban megfogannak.
Készítek: kerámia virágokat, koszorúkat, edényeket, tányérokat, kaspókat, dísztárgyakat,ajándéktárgyakat, hűtő mágnest, plaketteket.
Egyedi termékeket készítek megrendelésre, de a helyi pici kis műhelyemben vásárolni is lehet vásárfiát.
Lehetőség van kipróbálni a fazekasság művészetét, korongozást, telefonon előre egyeztetett időpontban. Elérhetőségeim: Tel: 0630/2357-457,
email: keramiazlak@gmail.com
Műhely címe: Sukoró, Temető u. 17.

Ebben a kategóriában összesen egy nyertest hirdetünk:
Elnyerhető díj: egyedi, egységes tervezésű, az utca arculati elemét tükröző kerámia utcanév és házszám tábla, amelyet a községünkben élő kortárs alkotó
készít el.
AZ előző két év nyertes utcák lakói (Zalka és Kereszt utca) a házszámtáblákat
átvehetik a Sukorói Kultúrházban hétköznap 8.00- 18.00 óra között június
végéig.

Anyakönyvi
hírek:
Nagy Ákos
2015.03.03.
Kurucz Szonja Viola
2015. 04.05.
Szarka Mira Szófia
2015. 05.13.
Koszti Szabolcs
2015.05.15.
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Eseménynaptár 2015.
Június:
01. hétfő - Gyermeknap – Iskola udvar és aula
19. pentek 19 óra - Párkapcsolat gyertyafénynél
20. szombat 9 óra - Mozdulj Sukoró – Sportegyesület
27. szombat 19.00 óra - Sukorói Zenés Esték – Nyári Hangversenysorozat
Erkel Ferenc Vegyeskar, karnagy: Cseri Zsófia
27. szombat 9 óra - Mozdulj Sukoró – Sportegyesület
Július:
04. szombat 9 óra - Mozdulj Sukoró – Sportegyesület
11. szombat 9 óra - Mozdulj Sukoró – Sportegyesület
11. szombat 19 óra - Sukorói Zenés Esték – Nyári Hangversenysorozat
Csáki András gitárművész szólóestje
18. szombat 9 óra - Mozdulj Sukoró – Sportegyesület
24. péntek 18 óra - Fotókiállítás - Jazz koncert - Miki Lenner Trio + Paksi
Gábor (Svájc és Magyarország) Kultúrház
25. szombat 9 óra - Mozdulj Sukoró – Sportegyesület
25. szombat 19 óra - Sukorói Zenés Esték – Nyári Hangversenysorozat
Balog Zsolt zongoraművész és Scheer Lívia
szopránénekes
Augusztus:
1. szombat 9 óra - Mozdulj Sukoró – Sportegyesület
1. szombat - Gyapjaszsák éjszakai túra
8. szombat 9 óra - Mozdulj Sukoró – Sportegyesület
15. szombat 19 óra - Sukorói Zenés Esték – Nyári Hangversenysorozat
Borsányi Márton és a Bázeli Schola Cantorum
Rézfúvós Együttes
20. Alkotmány ünnepe - ünnepség a Kultúrház előtt – az új kenyér
			
megáldása
29. Falunap - IX. Hagyományos Sukorói Halászléfőző Verseny
Szeptember:
5. szombat - Szüreti Felvonulás és Mulatság Sukorón
11. péntek 17 óra - Kortárs Képzőművészeti Kiállítás - Kultúrház
20-21. Kulturális Örökség Napja

A Sukorói Kultúrházban a nézők minőségi kulturális élményekben részesülhessenek a Múzeumok Éjszakája 2015 nagyszabású programsorozat keretében

PÁRKAPCSOLAT GYERTYAFÉNYNÉL
„Párkapcsolati recept: végy két embert, fűszerezd meg érzelmekkel, helyezd
őket egy hógömbbe!
Kész is van a párkapcsolat.
Időnként rázd meg, majd csöndesen figyeld egy gyertya táncoló fényénél.”
Egy versekből összeállított előadás, izgalmas árnyjátékokkal, gyönyörű fuvoladallamokkal és tehetséges művészekkel.
Előadja: Kővirágok Társulat (Budapest)
Rendezte: Végel Zsuzsa
Fuvolán kísér: Kiss Kamilka fuvolaművész
Időpont: 2015. június 19. péntek 21.00
Helyszín: Sukorói Kultúrház, Fő utca 31–33.
Belépés: ingyenes

Legfrissebb hírekről tájékozódhat a www.sukoro.hu Sukoró Község Önkormányzat honlapján
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Közérdekű információk
Közérdekű információk:
Háziorvosi rendelés:
Dr. Szigeti Margit
Sukoró, Fő u. 50.
Rendelési idő: hétfő: 8:00-10:30
kedd: 16:00-17:30
szerda: 8:00-10:30
csütörtök: 8:00-10:30
Telefon: 06 (22) 598-040
Dr. Sirák András
Sukoró, Fő u. 50.
Rendelési idő: péntek: 13:00-15:00.
Telefon: 06 (22) 598-040
Ügyelet: Velence, Balatoni u. 65.
Telefon: 06 (22) 311 – 104
Gyermekorvosi rendelés:
Dr. Oszvald Éva Sukoró, Fő u. 50.
Tanácsadás: kedd: 8.00 -8.30
Rendelési idő: kedd: 8:30-9:30
csütörtök: 14:30-15:00.
Védőnő: Bédné Molnár Hajnalka
Telefon: 06 (22) 475-323
Mobil: 06 (30) 413-6910
Fogászati rendelés:
Gőbölösné Dr. Sztafa Dorota
Pákozd, Hősök tere
Telefon: 06 (22) 459-198
HUMÁN CSALÁDSEGÍTŐ ÉS
GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT
2481 Velence, Zárt utca 2.
Tel: 22- 470- 288,
Fax: 22- 589- 157
Email: human01@freemail.hu
Szakorvosi Rendelőintézet
2481 Velence, Balatoni u. 65.
Rendelési idő: Hétfőtől – péntekig
7.00 – 19.00 óráig
Telefon: 22-589-515
Gyógyszertár
2481 Velence, Balatoni u. 65.
Hétfőtől – péntekig 8.00 – 20.00 óráig
Szombaton: 8.00 – 14.00

Sukorói Hírforrás a sukorói Önkormányzat hivatalos, ingyenes lapja, megjelenik időszakosan, 12 oldalon, 1000
példányban. Felelős kiadó: Sukorói
Közös Önkormányzati Hivatal, 8096
Sukoró, Óvoda u. 2/A

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.

Közérdekű
telefonszámok:
Posta: 06-22-589-004
Polgárőrség:
Schieder István: 06-30-946-90-41
Magán állatorvos:
Dr. Somogyi Rita: 06-30-530-54-34
Dr. Keresztes János: 06-20-928-74-29
Falugazdász:
Nagy János 06-70-436-24-61
E-ON Áramszolgáltató
TÓ-VILL Bt. Székházában
Ügyintézés: 06-80-533-533
Kápolnásnyék, Tó u. 20.
Ügyfélfogadás: kedd: 8:00-12:00
csütörtök: 14:00-18:00
Folyékony hulladék elszállítása
megrendelhető:
LIQUID-PORTER Kft.
06-20-805-90-09
DRV Zrt. információs Pont
Velence , Szabolcsi út 40.
Ügyintézés: 06-40-240-240
illetve 06-84-501-299
Ügyfélfogadás:
hétfő-szerda: 8:00-15:00
péntek: 8:00-13:00
MÁVDIREKT
telefonos ügyfélszolgálat:
06-40-49-49-49
ALBA VOLÁN – elsősorban helyközi
közlekedési információk
Hétfőtől – Vasárnapig: 4.00 - 23.00
06-22-514-714

Égetési napok 2015. év
Önkormányzati rendelet
alapján
Március (első szombat):
március 7.
Április (első és második
szombat): április 4. és 11.
Május (első szombat): május 2.
Szeptember (utolsó szombat):
szeptember 26.
Október (2 és 4 szombat):
október 10. és 24.
Szelektív hulladék szállítási
időpontok – 2015:
minden hónap első csütörtökjén.
Zöld hulladék szállítási időpontok:
2015. április 25.
és november 28.

HUMÁN
CSALÁDSEGÍTŐ ÉS
GYERMEKJÓLÉTI
SZOLGÁLAT
2481 Velence Zárt utca 2.
Tel: 22/470-288 Fax: 22/589-157
E-mail: human01@freemail.hu
Honlap: www.human01.eoldal.hu
Sukoró családgondozója:
Gajdos Viktória megtalálható:
szerda: 10.00-11.00-ig.
Sukorói Közös Önkormányzati Hivatal
8096 Sukoró Óvoda utca 2/A.
Házi segítségnyújtás, Jelzőrendszeres
házi segítségnyújtás
Egységvezető: Palánki Katalin
Elérhetőség: Velence Zárt u. 2.
Telefon: 22/470-288
Pszichológiai tanácsadás:
Csincsi Éva pszichológus tanácsadása
minden hétfőn 14.00- 16.00-ig
Jogi tanácsadás:
bejelentkezés alapján havonta egy alkalommal.
Dr. Várhelyi Tamás és Dr. Lendvai Anita jogászok
Jogi és pszichológiai tanácsadásokat
előzetes bejelentkezés alapján lehet
igénybe venni.
Telefon: 22/470-288
Helyszín: Velence, Zárt utca 2.
Nyugdíj és társadalombiztosítási
szaktanácsadás, ügyintézés:
Bencsik Ferencné tanácsadása minden
szerdán 9.00-11.00-ig. Velence Zárt
utca 2
A tanácsadások térítésmentesen vehetők igénybe a Szolgálatnál

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

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

Sukorói Közös
Önkormányzati Hivatal
8096 Sukoró, Óvoda u. 2/a.
06-22-598-007, 06-22-475-521
spolghiv@t-online.hu
A hivatal ügyfélfogadási rendje:
Hétfő: 8.00-17.00
Szerda: 8.00-17.00
Péntek: 8.00-13.00
Mészárosné Hegyi Gyöngyi Éva polgármester fogadóórája:
Hétfõ: 8:00-12.00 13:00-17:00

dr. Berzsenyi Orsolya jegyző fogadóórája:
Hétfõ: 8:00-12.00 13:00-17:00
Pénztári órák nyitva tartása:
Horváthné Radics Aranka
Szerda: 8:00-12.00 13:00-17:00
Péntek: 8:00-12.00
Sürgős esetekben állunk rendelkezésre
az ügyfélfogadási időn kívül is.
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