KÖZÉLETI LAP

Szeretettel köszöntöm a
Hírforrás minden kedves
régi és új olvasóját!
Heves záporokkal, zivatarokkal búcsúzott tőlünk a virágos tavasz. Beléptünk
a nyárba a megújulás, a teremtés időszakába. Gyermekeink már a vakációra készülve türelmetlenül számolták a
szünidő kezdetéig a tanítási napokat,
ahogyan azt mi is tettük annak idején.
A nyár mindannyiunk számára elhozza
a feltöltődés, kikapcsolódás lehetőségét.
A nap forrón izzik, a vitamindús gyümölcsök, zöldségek feltöltik a testünket
és lelkünket energiával, felkészítve a téli
hónapokra. A tanév végén osztott bizonyítvány számot ad arról, tanulóként
miként és mennyire voltunk szorgalmasak, hogyan fejlődtünk. Ahogyan
gyermekeink, mi magunk is töretlenül
fejlődünk, úgy fejlődik településünk
is. Napról napra. A nyár szorgalmas
munkák színtere. Nemcsak az ingatlanainkon, kertjeinkben a szántókon, a
szőlőskertekben, de az önkormányzat
háza táján is aktív munka folyik. Május hónapban megkezdődött Kultúrházunk pályázati pénzből történő felújítása, összesen 43.5 mill. Ft- értékben.
A pályázati forrás 25 mill. Ft, amelyet
önerővel egészítünk ki. A munkálatok

2. évfolyam, 2. szám

elvégzésével egy európai színvonalú, nívós épülettel gazdagodik településünk,
amely méltó környezetet biztosít kulturális programjaink, ünnepeink és egyéb
rendezvényeink számára. A megújult
Kultúrház várhatóan októbertől másfélszer nagyobb hasznos alapterülettel,
300 m2-en várja kedves látogatóit.
Örvendetes tény, hogy iskolánkban
folyamatosan évről évre növekszik a
gyermekek létszáma. Az idei tanévben
56 gyermek tanul majd iskolánkban.
Ez a szám 10-zel több, mint a tavalyi
esztendőben. Az önálló első osztályt
20 kisdiákkal indítjuk. Önkormányzatunk lépést tartva ezzel az örvendetes
növekedéssel, a nyár folyamán pályázati
pénzből önrész hozzáadása nélkül kibővíti iskolánk, óvodánk épületét, ös�szesen 30 mill. Ft,- értékben. Az intézményben 1 db óvodai foglalkoztató és l
db iskolai tanterem kerül kialakításra.
Önkormányzatunk a projekt megvalósításával, és az új épületrész átadásával a
jövő év szeptemberétől négy önálló osztállyal, óvodánkban pedig kis-,középső,és nagy csoport kialakításával nyújt
minőségi ellátást és foglalkoztatást.
A múzeumok éjszakája ünnepére elkészül a megújult Néprajzi Házunk,
amelyet szintén pályázati forrásból 4
mill. Ft, valamint egyéni támogatói
munkából újítottunk fel. A felújítási
munkálatokat a Gránit Kft. végezte.
Az egyedülálló zsellér épület új nádtetőt, vakolatot kapott. A régi nádtető
elbontását Fürst György vállalta a közmunkásaink segítségével, az új nádtető
elkészítését pedig Dostál Károly és fiai
készítették felajánlással. Településünk
nevében, önkormányzatunk képviselő-testülete köszönetét fejezi ki az

ingyen végzett önzetlenül felajánlott
munkáért. A korhű bútorok, eszközök,
- amelyek restaurálása még az év második felére húzódik - bevezetnek minket
dolgos elődeink hétköznapjaiba. A ház
végre régi fényében ragyogva várja majd
a kedves a látogatókat, úgy ahogyan azt,
az egykor benne élő idős Kovács Józsefné Mári néni a településnek ajándékozta.
Településünk fejlődése, így beruházásaink nagy része a folyamatos pályázatok
elnyerésével tud megvalósulni. A pályázati forrás csak az adott pályázatra
számolható el, nagyon szoros ellenőrzés
mellett, így más célra az nem használható fel. Önkormányzatunk minden,
a település számára fontos pályázatot
igyekszik megcélozni. Az utak, buszöblök, járdák kiépítésére nem volt
a kistelepülések számára kiírt pályázati lehetőség. Ezeket saját erőből kell
megoldanunk, mint ahogy az elmúlt
években minden alkalommal készültek
útjavítások, új aszfalt és makadám utak,

úgy az idei évben is, a nyár folyamán
folytatjuk belterületi útjaink felújítását,
javítását.
Gerlóczy Márton szavaival kívánok
mindannyiunknak eseményekben, pihenésben, gazdag termésben bővelkedő
nyarat:
„A nyarat a gyerek úgy éli meg, mintha
elszabadulna a földtől, az élete mintha
minden évben elkezdődne, és aztán újra
meg újra vége szakadna, és a gyerek mindig a nyarat keresi a hétköznapokban,
úgy próbál játszani az öröklakásban és
az iskolaudvaron, mintha a nagyszülők
kertjében lenne, sütné a nap, és horzsolások díszelegnének lefehéredett testén, a
nyár az elem, a remény, ami eljön minden évben.”
Mészárosné Hegyi Gyöngyi Éva
polgármester

A felújított Néprajzi Ház – Sukoró, Szilvás sor 7.
„Csak azt tudjuk igazán szeretni, aminek az értékeit jól ismerjük, s
amit jól ismerünk és szeretünk, arról gondoskodunk is.”

Önkormányzati hírek - közélet
Önkormányzati hírek
Sukoró Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete a 2014. január 29-i
ülésén
• felülvizsgálta a korábbi rendeletét
és megalkotta a Sukoró Község
Önkormányzat Képviselő-testülete
1/2014. (I. 30.) önkormányzati
rendeletét a Képviselő-testület
és szervei szervezeti és működési
szabályzatáról;
• Jóvá hagyta a 2014. évre szóló
képviselő-testületi munkatervet.
A képviselő-testület a február 5-i ülésén
• megalkotta a Sukoró Község
Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2014. (II. 06.)
önkormányzati rendeletét Az
önkormányzat 2014. évi terv- és
költségvetésről;
• megalkotta a Sukoró Község
Önkormányzat Képviselőtestületének 3/2014. (II. 06.)
önkormányzati rendeletét A
hulladékgazdálkodás helyi
rendjéről;
• aktualizálta a Sukorói Közös
Önkormányzati Hivatal Szervezeti
és Működési Szabályzatát és a belső
ellenőrzési feladatok ellátásáról is
rendelkezett a szabályzatban;
• megtárgyalta a Velencei Központi
Orvosi Ügyeleti Társulás 2014.
évi költségvetésében szereplő
önkormányzati hozzájárulás
biztosítására vonatkozó
előterjesztést, melynek alapján
az alábbi döntést hozta: Sukoró
Önkormányzata Képviselő-

testülete a Társulás működési
költségeihez – tagdíj – 2014. évben
64.608,-Ft összeget biztosít, melyet
negyedéves bontásban a Társulás
által kibocsátott számla alapján
a negyedévet követő hónap 5.
napjáig teljesít;
• megtárgyalta a „HUMÁN”
Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat Intézményi Társulás
tagdíjának és általa fenntartott
HUMÁN” Családsegítő
és Gyermekjóléti Szolgálat
költségvetésében szereplő
önkormányzati hozzájárulás
biztosítására vonatkozó
előterjesztést, melynek alapján
az alábbi döntéseket hozta: A
Társulás működési költségeihez
– tagdíj – 2014. évben 144.000,Ft. összeget biztosít, melyet
negyedéves bontásban a Társulás
által kibocsátott számla alapján
a negyedévet követő hónap 5.
napjáig teljesít;
• döntött a Sukoró-Velencetavi
Horgász Egyesület
aktív közreműködésével
megvalósuló „Eszközfejlesztés a
tájfenntarthatóság érdekében”
címmel elnyert utófinanszírozott
pályázati támogatás
előfinanszírozásáról;
• döntött a Sukorói Ifjúsági
Hagyományteremtő
Közhasznú Táncegyesület aktív
közreműködésével megvalósuló
Civil ház (Kultúrház) átépítését
érintő pályázati és közbeszerzési
ügyekben;
• pályázatot nyújtott be a
2014. évi lakossági víz
– és csatornaszolgáltatás

díjcsökkentésére a Magyar
Államkincstár felé;
• a pénzügyi tárgyú rendeletek
teljes körű felülvizsgálatát
elvégezte, melynek eredményeként
megalkotta a Sukoró Község
Önkormányzat Képviselő-testülete
4/2014. (II. 06.) önkormányzati
rendeletét A pénzügyi tárgyú és
egyéb önkormányzati rendeletek
hatályon kívül helyezéséről;
• döntött arról, hogy a
vízgazdálkodásról szóló 1995.
évi LVII. törvény 45/D. § (1)
bekezdésében foglalt lehetőséggel
nem kíván élni, így a tulajdonában
álló belvízelvezetést, vízfolyást
nem ajánlja fel a működési terület
szerinti vízügyi igazgatási szervnek;
• döntött a 2014-2020 terjedő
időszakra vonatkozó fejlesztési
tervről és arról, hogy részt kíván
venni a Velencei-tó Térségfejlesztő
Közhasznú Egyesület (LEADER
HACS) 2014-2020 közötti
programozási időszakra vonatkozó
vidékfejlesztési feladataiban;
• döntött arról, hogy az
önkormányzat tulajdonában lévő
és vagyonát képező víziközműveket
nem kívánja térítésmentesen állami
tulajdonba adni.
A képviselő-testület a március 19-i ülésén
• megkötötte a települési folyékony
hulladékkal kapcsolatos helyi
közszolgáltatásról szóló szerződést a
Liquid-Porter Kft-vel;
• megalkotta a Sukoró Község
Önkormányzat Képviselőtestületének 5/2014. (III. 19.)

Önkormányzati hírek - közélet
önkormányzati rendeletét A
települési folyékony hulladékkal
kapcsolatos közszolgáltatás
kötelező igénybevételéről;

• pályázatot írt ki a Sukorói Óvoda
óvodavezetői állás és a kulturális
szakember állás betöltésére;
• elkészítette és elfogadta az éves
összesített közbeszerzési tervet;
• támogatást nyújtott a
településen működő különböző
pályázatokon sikeresen részt vett
civil szervezeteknek, továbbá az
egyházaknak.
A képviselő-testület az április 29-i és
május 21-i ülésén
• megalkotta a Sukoró Község
Önkormányzat Képviselő-testülete
6/2014. (V.05.) önkormányzati
rendeletét Az önkormányzat 2013.
évi terv- és költségvetésről szóló
1/2013. (II. 15.) önkormányzati
rendelet módosításáról;
• megalkotta a Sukoró Község
Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2014. (V.05.)
önkormányzati rendeletét
Az önkormányzat 2013. évi
zárszámadásáról;
• elfogadta a belső ellenőrzésről szóló
2013. éves összefoglaló jelentést;
• elfogadta a Sukorói Óvoda Helyi
Nevelési programját és a Sukorói
Óvoda Házirendjét;
• döntött a Sukorói Ifjúsági
Hagyományteremtő
Közhasznú Táncegyesület aktív
közreműködésével megvalósuló
Civil ház (Kultúrház) átépítésével
kapcsolatos finanszírozási ügyben;
• megtárgyalta a Sukoró Invest Kftvel kapcsolatos ügyeket;
• megtárgyalta és elfogadta jegyző
által készített átfogó értékelést a
2013. évi gyámügyi, gyermekjóléti
és gyermekvédelmi feladatok
ellátásáról.
Tájékoztatom a kedves olvasókat, hogy
a rendeletek a www.sukoro.hu honlapon megtalálhatóak.
dr. Berzsenyi Orsolya
jegyző

Sukoró ma
fotó: Gugi Krisztián
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A sukorói internetes honlap megtalálható a www.sukoro.hu címen.

Figyelemfelhívás
a település tisztán
tartásáért!

Egészségnap 2014.

Tájékoztatjuk kedves sukorói állandó és
nyaraló tulajdonosokat, hogy a Körmös
utcai szelektív hulladékgyűjtő sziget július1.-től áthelyezésre kerül, a Borostyán és Iharos utca sarkára.
Nyomatékosan kérek mindenkit, hogy
a szelektív hulladékgyűjtés szabályait
betartani szíveskedjenek.
Mészárosné Hegyi Gyöngyi Éva
polgármester

Hírek a Sukoró
Iskolájáért Közalapítvány
háza táján
Múlt év decemberében új tagokkal és
kibővült tevékenységi körrel frissült fel
a Sukoró Iskolájáért Közalapítvány. Kuratóriumi elnök: Nagy Roland, tagok:
Székely Réka Enikő, Döméné Bali Julianna, Hartalné Törzsök Tímea. Ezúton
is köszönetet mondunk elődeink - többek közt a Szalai Sándor vezetésével működő csapat - kuratóriumi munkájáért.
Az alapítvány továbbra is településünk
iskolásai és óvodásai számára az oktatás-nevelés színvonalának emelését, a
tárgyi feltételek javítását, a szabadidő
tartalmas eltöltésének segítését támogatja. Azonban lehetőségünk nyílt ezentúl
nagyobb hangsúlyt fektetni az egészséges életmódra nevelés elősegítésére, a
kulturális hagyományok megóvására,
átörökítésére, környezetvédelemre, továbbá a nemzetközi kapcsolatok kialakítására és fenntartására oktatási és kulturális célzattal. Az oktatási intézmények
pedagógusaival, az önkormányzattal és
a szülőkkel együttműködve - a korábbi
gyakorlat szerint - hozzájárulunk a gyermekek ismeretterjesztő kirándulásaihoz,
programjaikhoz, elősegítjük a tárgyi eszközök beszerzését akár pályázati források
elnyerésével.
Kérjük, lehetőségükhöz mérten támogassák Sukoró gyermekeinek fizikális és
mentális fejlődését anyagilag vagy egyéb
módon. Az alapítvány továbbra is szeretettel fogadja adójuk 1%-kát. Sukoró
Iskolájáért Közalapítvány
adószáma: 18491373-1-07
Bankszámla száma:
17600121-00578068-00200004
E-mail címe:
sukialapitvany@gmail.com
Hartalné Törzsök Tímea

Az idén negyedik alkalommal rendeztük meg Sukorón az iskola épületében
az egészségnapot. Ezekkel a vizsgálatokkal, tájékoztatásokkal próbáltuk a
lakosság figyelmét felhívni az egészség
megőrzésére.
Lehetőség nyílt véradásra, amelynek
egyes emberek csak akkor látják jelentőségét, ha maguknak vagy közeli hozzátartozójuknak van szükségük vérkészítményre. Az onkológiai szakrendelés
két munkatársától elsajátíthattuk az
emlő önvizsgálatának helyes menetét,
amelyet otthonunkban, havi rendszerességgel kellene végezni. Napjainkban
előtérbe került a bőr daganatos megbetegedése, melyet melanóma szűréssel
lehet diagnosztizálni. Ezért lehetőség
volt bőrgyógyásszal történő konzultációra, ahol a doktornő tanácsokat adott a
napozással, bőrápolással kapcsolatban.
Ezeken kívül ellenőriztethettük vérnyomásunkat, vércukor-, koleszterinszintünket, megvizsgáltathattuk hallásunkat is.
Jelen volt dietetikus, aki diétás tanácsokkal látta el az őt kérdezőket. Betekintést nyerhettünk a homeopátiás
szerek világába (arcdiagnosztika), ismereteket szerezhettünk környezetbarát
termékekről.
Az érdeklődők képet kaphattak testük
állapotáról a biorezonancia által.
A szervezésben és a sikeres lebonyolításban köszönöm mindenki támogató
munkáját. Külön köszönöm egyes vállalkozók adományait, akik hozzájárultak az egészségnap megrendezéséhez.

Bédné Molnár Hajnalka
védőnő

ISKOLAI TENISZ
Tisztelt Sukorói Szülők!
Sikeres pályázat eredményeként az elmúlt nyárvégén településünk egy gyönyörű műfüves sport- létesítménnyel
gazdagodott. Az előkészítés, kialakítás
során arra gondoltunk, hogy legyen alkalmas a teniszezésre is, s az alkalmat
kihasználva, mindenekelőtt a sukorói
iskolás lányok és fiuk tenisz oktatását
terveztük, de természetesen a más oktatási intézmény tanulóit is várjuk.
Felvetődhet a kérdés, hogy miért éppen
a tenisz? Engedjék meg, hogy személyes
tapasztalataimra is alapozva beavassam
Önöket a gondolataimba.
Már az un. hobby- tenisz is kitűnő
alapokat ad a felnőtt élet gyakran felmerülő problémáinak a megoldásához.
Gondolják csak el, állunk az alapvonalon, szemben velünk a legjobb barátunk, aki az egy, másfél óra alatt mindent megtesz annak érdekében, hogy
legyőzzön. A mérkőzés nem jól alakul
számunkra kezdetben, hiszen minden
igyekezetünk ellenére vezet az ellenfél,
s ekkor térfél cserénél elgondolkodunk,
mit csinálunk rosszul, mi az ellenfelünk
gyengéje, min kell változtatnunk, hogy
tudunk eredményes lenni és megnyerni
a mérkőzést. Változtatunk a taktikánkon, jobban odafigyelünk, pontosabban ütjük a tenyereseinket, és megnyerjük a mérkőzést, és tettük ezt úgy, hogy
magunkra hagyva, egyedül, mások tanácsa, segítsége nélkül kellett legyőzni
az akadályokat.
A felnőtt életünkben is számtalan problémát magunknak, mások segítsége nélkül kell megoldanunk, akár a munkahelyünkön, akár a baráti társaságban,
akár a családi életünkben.
Szilárd meggyőződésem, hogy a tenisz,
mint egyéni sport a testi és szellemi fejlődés stádiumában lévő lányok és fiuk
jellem és karakter alakításában kiemelt
jelentőségű.
Néhány nappal korábban alkalmam
volt beszélgetni Magyarország egyik
legsikeresebb női profi teniszezőjével,
Mandula Petrával a gyermek-tenisszel
kapcsolatos tapasztalatairól. Az elhangzottakat az alábbiakban tudom röviden
összefoglalni:

mi állapottól a teljes intenzitású dinamikus mozgásig terheli a keringést,
aminek jótékony hatását csak kevés
sport eredményezi.
(2) A tenisz bármilyen szinten játsszák/
hobbi-profi/ a legváltozatosabb egyéni
sportág.
(3) Kitűnően fejleszti az önfegyelmező
képességet, az edzések és mérkőzések
során.
(4) Az átlagosnál is jobban segíti az
alkalmazkodó képesség kialakulását,
amire a felnőtt életben nagy szükségünk van.
(5) A fiatal teniszezőnek meg kell tanulnia, miként tudja mind a győzelmét
mind az esetleges mérkőzés vesztést
feldolgozni, sportszerűen tisztelni az őt
legyőző ellenfelét.
(6) Noha a tenisz egyéni sportág, ám
ennek ellenére szinte mindig rendkívül
tartalmas baráti közösségek kialakulását
eredményezi, a sportágat űző fiatalok
között nem található drogosokat, dohányosokat, mert a tenisz jellege ezeket
a magatartási formákat kizárja,
(7) A tenisz talán az egyetlen sportág,
amely a felnőtt életünkben a legjobban
elősegíti a kapcsolat teremtést üzleti
partnerekkel, kollégákkal stb.

Tisztelt Szülők!
Én nagyon kérem Önöket éljenek a lehetőséggel, tegyék lehetővé, hogy gyermekeiket szervezett, csoportos oktatás
keretei között bevezethessük ennek a
gyönyörü sportágnak az alapjaiba.
Önöket a pályahasználatát illetően
költség nem terheli és a trénerek személyében is tudunk segíteni.
Kérem, hogy jelentkezzenek a
ditroi.puskas@t-email.hu címen,
vagy a 06 20 388-79-08 telefonszámon.
A csoport kialakulását követően tartani
fogunk a szülők számára egy tájékoztatást, és ott közösen kialakítjuk, hogy
melyik időpontok alkalmasak az edzések megtartására.

Ne feledjék:
a Tenisz maga az Élet.

(1) A tenisz sport kitűnő hatással van a
gyermekek izomzatára, miközben a fejlődő ízületeket nem terheli az átlagosnál jobban, szemben más sportágakkal,
a játék alatti mozgás sorozat, a nyugal-
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Üdvözlettel:
Dr. Puskás Ferenc
önkormányzati képviselő
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Szabadidő

Szabadidő

Tekerjük körbe a tavat!

Előkészületek:

Vasárnap reggel. Találkozunk a „Zsuzsinál” és indulunk. Süt a nap és szemerkél, majd esik az eső. Nem baj. Összenézünk, elmosolyodunk és megyünk
tovább. Dehogy fordulunk vissza, végre
szabadok vagyunk. Élvezzük a mozgást
és a tájat, viccelődünk. Tekerés közben
béke van. Egy óra múlva már az autókról kerékpárokat lepakolókat látjuk.
Talán egy órát is utaztak, hogy ők is élvezhessék, ami nekünk helyben elérhető. Milyen jó nekünk! A szemben jövők
mosolyogva biccentenek, ez a reggeli
tekerés varázsa. Helyenként megállunk,
fotózunk, figyeljük a madarakat. Kényelmesen tekerve is 2 óra múlva újra
Sukorón vagyunk és mosolygós otthon
a reggeli. Ez a nap jól indult! Mikor
menjünk legközelebb? Vissza kéne
menni a gyerekekkel is. Meg kellene
osztani másokkal is. Napközben nézem
a Sukorón megálló kerékpározókat. Jó
nekik is.
Könnyen elérhető ez az örömforrás: a
természet, egy kerékpár és mozgásunk
harmóniája.
Itt a tavasz, jön a nyár, pattanjon Ön
is vasparipája nyergébe és élvezze a kerékpározás szabad, természet közeli élményét! Mi az első gyermekkori kerékpáros élménye? Ugye, hogy mennyivel
közelebb kerültek és elérhetővé váltak
új helyek! Élje át újra! Felfedezésekre
adott és ad ma is lehetőséget.
A kerékpározás infrastruktúrája az elmúlt évtizedben óriásit változott. Az
eleinte elért km mennyiségeket ma-
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napság már a minőség is kezdi utolérni.
Immár egyre több szakaszon, a forgalomtól teljesen független nyomvonalon, a természetnek lehetünk részei a
közutak helyett. Sukoróra ugyan még
egy szakasz sem fut be, de a következő
pályázati ciklusban bizonyára ez is megvalósul. Pár éven belül összeköttetésre
kerülhet településünk - a jelenleg kiváló
útburkolatú, vegyes használatú - tóparti szakasszal és Nadappal egyaránt (lásd
http://www.velo.hu/kerekparut-fejlesztesek-a-velencei-to-korul.html). Addig
persze kár lenne várni: a falun átvezető közúton, a Rákóczi utcáról elérhető
sóderes úton, vagy a focipálya mellett
induló és az autópálya alatt átfutó földes úton elindulva is csatlakozhatunk a
kiépített hálózatba.
A Velencei-tó, mint általában a tavak,
kiváló kezdő kerékpáros túrázási lehetőség. Csak határozza el, keressen társakat
és egy költségkímélő, szép napban lehet
része. Családdal, barátokkal vagy akár
egyedül is érdemes nekivágni! Már kisiskolás gyermekekkel elérhetők a túlparti strandok, játszóterek, fagyizók, illetve
a kerékpárokat átszállítva óvodásokkal
is elérhető mindez. Felnőtt és nyugdíjas baráti társaságok remek kirándulást
tehetnek. Sportolók a sebesség, a menet
idő és pulzusszám bűvöletében acélosíthatják jellemüket és testüket.
A bő 30 km-es kör szinte bárkinek körbe tekerhető, csak idő kérdése. Több
alkalommal kipróbálva magunkat biztosan elérhető lesz és annak lesz a legnagyobb öröme a kör végén, akinek a
legnehezebb volt azt megtenni. Már
emiatt megéri teljesíteni! Higgye el, picit még a tóról alkotott képe is megváltozik, valahogy közelebbi lesz a kapcsolat. Még inkább jó érzés lesz majd egy
ilyen meseszép adottságú településen,
a tó szomszédságában, annak napi panorámájával együtt élni. Ha pedig már
megkerülte balra, kerülje meg jobbra is!
Ha úgy érzi, hogy egy kör „sok”, akkor a bő 30 km-es táv helyett vállaljon
rövidebb útvonalat. Például guruljon
le a velencei vagy a gárdonyi partszakaszra és vissza. Aki Agárdig teker, az
úgy érezheti, hogy a felét teljesíti a tó
körnek, de valójában ez becsapós, annak maximum 40%-át jelenti. Aki ott
már fáradt, ne válassza a Dinnyés-Pákozdi útirányt, mert az egyrészt egyhangúbb, másrészt annak kondíció és
kitartás igénye miatt hamar ki fog derülni, hogy ki a leggyengébb láncszem
a csapatban. Északi szélben ez különösen igaz! Olyankor különösen hosszú
a pákozdi egyenes… Zivataros időben
is a kiépítettebb, települést szegélyező
partszakaszok kínálnak több menedéket. Agárdról visszafordulva könnyebb

• ellenőrizze kerékpárjának műszaki
állapotát (lásd KRESZ -> http://
kerekparosklub.hu/kisokos/
mielott-nyeregbe-ulnel, plusz
hasznos a nyeregtáska állandó
részeként egy tartalék gumi belső,
egy pumpa és egy több funkciós
kerékpáros szerszám);
• ellenőrizze a településeken
is megtekinthető térképet
a tervezéshez és az időjárás
előrejelzést (a jó idővel együtt jár
a zivatar hajlam, ezért a folyadék
pótlást jelentő kulacs mellett
érdemes egy kis hátizsákba naptejet
és esőkabátot is vinni);
• vigyen arcképes igazolványt,
ajánlott a mobiltelefon, esetleg
készpénz;
• izgalmas és hasznos okostelefonok
esetén pl. a Runtastic alkalmazás
használata;
tekerés várhat ránk, de mozgalmasabban és jobban telik az idő. Kiváló alternatíva lehet a kerékpározás összekötése
a hajózással Agárd és a Szúnyogsziget
között. Őszi madárvonuláskor viszont
a pákozdi szakasz is kihagyhatatlan,
csupa lüktető élet!
Ha az induláskor tókerülésben gondolkodunk, javaslom inkább a Sukoró-Pákozd-Velence irányt. A sportosabb,
ám relaxálásra is alkalmasabb szakaszt
követik a mozgalmasabb részek. Ezek
tompítják a fáradtságérzetet, ráadásul
a legfárasztóbb szakaszt jellemzően
hátszélben tesszük meg, majd az esetlegesen zivatarossá váló időben már
védettebb részeken tekerhetünk. A déli
parti strandolás, gyros-ozás is jobban
esik, ha tudjuk Agárdra érve, hogy már
a táv minimum 60%-át letekertük. A

fagyi hívó szavát a gyermekek is értik ez a motiváció még jól jöhet. Hazafelé
a velencei traktoros után egyelőre a legjobb megoldás közúton megtenni kb. 1
km-t és a Körmös u.-Borostyán u. útvonalon (a gyalogos hídon a kerékpárt
áttolva) érkezni Sukoróra. Mehetünk a
parti úton, majd a földes úton a pálya
alatt átkelve fel a Gémeskútig is, de ez
sokaknak garantáltan felfelé tolást és az
élmény keserű szájízét jelentheti.
A tó kör sportosabbak egy-másfél óra,
lazábban akár fél vagy teljes nap is lehet
más programokkal.
A tömeghatás itt is érvényesül, ezért
jó ötlet szervezett tókerülésbe bekapcsolódni (pl. a Sukorói Önkormányzat
által is támogatott 4. Hírlap Bringatúra
2014.08.30.).
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• csapatban tekerés esetén javasolt
legalább egy mini elsősegély
csomagot is vinni;
• praktikus lehet egy kerékpár zár,
fürdőruha, törölköző, stb.
A közlekedés veszélyes üzem. Erősen
javasolt kerékpáros sisak, szemüveg és
jó láthatóságú ruházat viselése. Az első
védelmi vonal a testünk, hacsak más védőeszközt nem viselünk. Sokan idegenkednek ezek viselésétől, de változnak az
idők és pár év múlva ők lesznek kevesebben. Ön lépjen előre most, viseljen
legalább védősisakot! Védeni fogja a
naptól, a belógó ágakhoz ütődéskor és

A programok helyszínei kéthetente változnak. Minden második szombaton
nadapi futás a Gyapjaszsáktól (Ingókő).

megmentheti az életét eséskor. Ismeri
a mondást: csak annyit költsön sisakra, amennyit az ér, amit beletesz . Ha
szívesen teker, akkor szülinap, névnap,
Karácsony, tudják … lassan majd összeáll a felszerelés.
Ha egy Velencei-tó kör kényelmesen
megy, netán „kevés” lenne, joggal merülhet fel pár következő úticél, amit
ugyancsak kár lenne kihagyni. Más
tájak és látványosságok megtekintése
is kerékpárúton, virágillattal bódítva,
strandolási lehetőséggel elérhetők:
• a Balaton keleti medencéje (tihanyi
kompozással) kb. 85 km;
• a Tisza-tó körüli, alapvetően a tó
gátkoronáján kiépített kerékpárút
kb. 120 km;
• a Fertő-tó körbe tekerése kb. 125
km;
• Balaton kör kb. 206 km.
Ha netán ez mind „meg volt” vagy már
unjuk a tavakat, akkor - a tökéletesen
kiépített német és osztrák szakaszoktól
indulva - a Duna mellett is örömteli lecsorogni.
Aki pedig több teljesítményre és adrenalinra vágyik, azoknak a Velencei-hegységben, a Vértesben vagy az
alpesi hágókon a hegyi kerékpározás
különböző formái jelenthetnek örömteli beteljesülést. Akárhogy is nézzük,
a kerékpározás csodálatos mozgás és
élmény - nem véletlenül örökösen trendi és népszerű divat. Találkozzunk a tó
körön!
Gugi Krisztián

Szombatok pontos beosztása:

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

KEDVES
SPORTBARÁTOK!
A nyári időszakban a Sportegyesület
szervezésében folytatódik tovább a
„Mozdulj Sukoró” népszerű programsorozat. 8 hétvégén szombat délelőttönként biztosítunk sportolási lehetőséget kicsiknek és nagyoknak.
Az eddigi gyakorlat szerint a focipályán
és környékén főleg a gyermekek élvezték a mozgás szabadságát, illetve a mérkőzéseket. Az elmúlt évekhez hasonlóan az idén is beépítjük a programba a
nadapi futásokat. Ezzel a programmal
a családok és az idősebb korosztály figyelmét is szeretnénk felhívni a szabad
levegőn végzett sporttevékenységek jelentőségére.

2014. június 21. - focipálya – 9.00 óra
június 28. - Gyapjaszsák – 9.00 óra
július 05. - focipálya – 9.00 óra
július 12. - Gyapjaszsák – 9.00 óra
július 19. - focipálya – 9.00 óra
július 26. - Gyapjaszsák – 9.00 óra
augusztus 02. - focipálya – 9.00 óra
augusztus 09. - Gyapjaszsák – 9.00 óra
A focipályán a sportolási lehetőségek
köre bővült a műfüves pálya létrejöttével. A pálya adottságait kihasználva a
gyerekek megismerkedhetnek a tenisz
szabályaival, ütésfajtáival. A felszerelést,
labdákat, ütőket az Egyesület biztosítja.
A pályára teremcipő, illetve teniszcipő
használata ajánlott. A sportágak között
továbbra is szerepel a kosárlabda, foci és
a közkedvelt petanque.
A nadapi futásra várunk mindenkit, aki
szeret kocogni, sétálni, kutyát sétáltatni.
Remélem, sokan csatlakoznak a fenti
programokhoz, a felmerült kérdésekkel
kapcsolatban a fenti elérhetőségeken állok rendelkezésre.
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Találkozzunk nyáron!
Sukoró, 2014. június 15.
Halász Kriszta
elnök s.k.
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Civil szervezetek - iskolai, óvodai hírek

Civil szervezetek - iskolai, óvodai hírek

Kedves Olvasóim,
Tisztelt Horgásztársak!

zuk.

Hírek az iskolából

Röviden a Velencei-tóról:
A Velencei-tó a Magyar Országos Horgász Szövetség kezelésében van, vízterülete 2.300 hektár hossza 10 km,
legnagyobb szélessége 3,5 km, átlagos
vízmélysége 1,6 méter, partvonalának
hossza 28,5 km. Településünkhöz legközelebb az Evezős pályán, a „Sukorói
strand” területén és tovább haladva Pákozd irányába a Sügeres és a Kövecses
elnevezésű területeken lehet horgászni.
A tavon partról és csónakból is szabad
horgászni. A csónakos horgászat változatosabb horgászati és fogási lehetőséget kínál. A tó különböző parti szakaszai, mólók és az evezős pálya kedvelt
horgászhelyek. Több tókörnyéki település közelében védett csónakkikötők
is találhatók, ahol egész évre térítés ellenében elhelyezhetők a horgászcsónakok
és néhány kikötőben csónakot is lehet
bérelni.

A farsangi időszak lezárultával is rengeteg program és esemény zajlott és fog
zajlani iskolánk életében. Ezek a következők:
Iskolába csalogató foglalkozásainkon –
nagy örömünkre – sok érdeklődő volt,
sokan voltak kíváncsiak az itt végzett
munkára. Igazán elégedettek lehetünk
azzal az adattal, hogy a jövő tanévet
húsz kis elsős fogja elkezdeni intézményünkben.

Március 08-án megtartottuk éves rendes Közgyűlésünket, melyen a vezető
tisztségviselők beszámolói elfogadásra
kerültek, a vezetőségi és bizottsági tisztségeket betöltők személye változatlan
maradt. Vezetőségünk által megalkotott módosított Alapszabályunkat is
elfogadta a Közgyűlés. Alapszabályunk
alapjaiban nem változott, csak a már
korábban említett Civil törvény és a
Polgári törvény változásaival került kiegészítésre, valamint a korábbi Verseny
bizottság az Ifjúsági bizottság megnevezést kapta.
Áprilisban a Horgászok Országos Környezetvédelmi Napján idén iskolásainkkal, felnőtt és ifjúsági tagjainkkal,
valamint támogatóinkkal összesen 55en takarítottuk a Velencei-tó sukorói
partszakaszát, az evezős pályát és szerviz
útját, a Sukorói strand és csónakkikötő
területét. A tóparti szemetelés csökkenő
tendenciát mutatott, hiszen idén a szorgos kezek a tavalyi kb. 6 m3-rel szemben csupán kb. 2 m3 szemetet szedtek
össze. A munka végeztével szokás szerint visszatértünk a Kistóhoz, ahol a
gyerekek horgászhattak ebédig.
Horgásztáborunkat természetesen idén
is megrendezzük: július 21-25-ig. Készülünk a Gyereknapra, a Falunapra,
Egyesületi horgászversenyünkre, egyszóval megszokott programjainkra és
természetesen Kistavunkat is gondoz-

Gyermeknapi beszámoló
Sukoró Község Önkormányzata szervezésében június 2-án egy jól sikerült
gyermeknapi rendezvényt bonyolítottunk le, a gyermekeink legnagyobb
örömére és kedvére. Ismételten nagy
sikert aratott a horgászverseny, a kalandozás a mesék világában, az interaktív
kutyás bemutató, a póni lovaglás, az
ugrálóvár, óriáscsúszda, a kreatív fajátékok, a családi sportrendezvények és
kézműves foglalkozások.

A Velence-tavi horgászat még akkor is
kellemes kikapcsolódást jelent, ha a halak esetleg átmenetileg étvágytalanok és
nincs kapásunk. A tó változatos vízi és
szárazföldi élővilággal rendelkezik. Igen
sok természetvédelmi oltalom alatt álló
állatfaj, közte ritka madárfajok élnek és
költenek a tavon, ezért a tó nyugati részén, a Lángi és Vendel nevű tisztásokat
átszelő vonaltól nyugatra szigorúan védett természetvédelmi terület található,
ahova belépni és csónakkal bemenni is
tilos. A Velencei-tó leggyakoribb békés
halfajai a Ponty, az Amúr,a Kárász és a
Keszegfélék, ragadozói pedig a Süllő, a

Csuka, a Harcsa, a Balin és az Angolna. Horgászni a tavon érvényes területi
jeggyel 04 órától 24 óráig szabad, kivéve a május 30-tól szeptember 01-ig terjedő nyári időszakot, amikor éjszaka
is, időkorlátozás nélkül lehet partról és
csónakból egyaránt horgászni. Sötétedéstől napfelkeltéig a horgász köteles
a horgászhelyét jól láthatóan megvilágítani.
A tó természetes nyugalmának és a vízminőségének megőrzésének érdekében
tilos a csónakokon belsőégésű motorokat használni, a csónakos közlekedésre csak az evező, illetve az elektromos
csónakmotor használható. A természet
és a vízminőség megóvását szolgálja a
szoktató etetés tilalma is.

Végezetül köszönöm mindenkinek aki
anyagiakkal, vagy munkájával segítette
Egyesületünket.
Továbbra is várom kérdéseiket, ötleteiket, észrevételeiket a
sukoroihorgasz@sukoro.hu
e-mail címen, vagy a
+36-70-9488218-as telefonszámon.
Programjainkról folyamatosan tájékozódhatnak a www.facebook.com/
sukoroihorgasz oldalon.
Deák Zoltán
elnök

A Sukorói „csónakkikötő” helyzete továbbra is változatlan, tehát a csónakok
kikötése továbbra sem engedélyezett,
mindenki csak saját felelősségére tárolhatja ott csónakját.
A tópart megközelítése járművekkel
pillanatnyilag lehetséges a „kikötő” és
a „strand” területére, természetesen a
Velencei-tavi Horgászrend betartása
mellett. A hosszabb távú ott tartózkodás (kempingezés) szabályainak kidolgozása jogszabályi változások miatt
jelenleg is folyamatban van – tájékoztatott a Közgyűlésen Mészárosné Hegyi
Gyöngy Polgármester Asszony.

Az 1. és 2. osztályosokkal továbbra is
látogatjuk a Pápai Pegazus színház előadásait, ami a kicsiknek mindig nagy élményt jelent.

Kiállítás beszámoló

kek számára méltó környezet lenne egy
- az iskolában berendezett - tárlat.

• a német nemzetiségi népcsoport
hazánkba történő betelepítésével és
területi elhelyezkedésével,
• jeles ünnepeikkel és hozzájuk
kapcsolódó népszokásokkal,
• házaik szerkezeti felépítésével és
berendezéseivel,
• gyönyörű öltözködési szokásaikkal,
népviseletükkel,
• mesterségekkel,
• a gyerekek és a felnőttek
hétköznapjaival.
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A szülők szervezésében idén is Húsvéti
játszóházban tölthettük az időt. Remek
akadálypályát alakítottak ki, ahol a gyerekek tréfás feladatok és versenyek után
nyerték el megérdemelt jutalmukat.
A második félévben újra jártunk úszni, ami a szülők és a gyerekek között is
nagy népszerűségnek örvendett.

A tantárgy keretein belül a gyerekek lehetőséget kapnak arra, hogy megismerkedjenek többek között:

Rednáger Csongor Dávid rajza

Árpilis 12-én részt vettünk a gyerekekkel a Velencei-tó takarításában a
Horgászegyesülettel karöltve. Nagyon
fontos dolognak tartjuk ezt, hiszen fő
feladataink között szerepel, hogy tanulóinkat a környezet szeretetére és védelmére neveljük.

Az elektromos hulladékgyűjtés nagy
népszerűségnek örvend a falu lakói
között, hiszen rendületlenül szállítják
hozzánk a már használhatatlan hulladékot. A második félévben két alkalommal is rendezünk ilyen gyűjtést /az
utolsó a tanév folyamán június 11-én
lesz/ és május 9-én a – szokásos – papírgyűjtésünket is lebonyolítottuk.

Német nemzetiségi hagyományőrző
kiállítás nyílt a Székesfehérvári Felsővárosi Általános Iskola Sukorói Tagiskolájában. Intézményi társulás eredményeként, 2008. szeptember 1. óta folyik
német nemzetiségi oktatás a község
általános iskolájában. A német nemzetiségi nép és honismeret - mint önálló
tantárgy - az idei tanévtől van jelen a
nemzetiségi iskolákban.

Mindenkinek köszönjük a segítséget,
valamint köszönjük Piroska néni finom
spagettijét.

A tavasz beköszöntével tanulóink – szokásunkhoz híven – fogorvosi szűrővizsgálaton vettek rész a pákozdi rendelőben.

Ruffné Ulakcsai Veronika - az iskola
német nemzetiségi tanítója- úgy gondolta, hogy a gyerekek által a tanév során összegyűjtött képek és tárgyi emlé-

Rendszeresen részt vettünk az anyaiskolánk által szervezett házi versenyeken,
ahol tanulóink igen szép eredményeket
értek el. Gratulálunk minden résztvevőnek!

Mivel a kiállítás anyaga a tanév során
elsajátított tananyagra épül, a teljesség
igénye nélkül kívánja bemutatni a csodálatos német nemzetiségi kultúra egy
szeletét.
A kiállított tárgyak nagy része Baranya
megyéből Siklósról és Véméndről, a
Fejér megyei Gántról és Veszprém megyéből Bakonyjákóról származik, illetve
a gyerekek helyi gyűjtései.
A gyűjtőmunka során sok segítséget kapott az iskola Menyhárt Jánosnétól, aki
Gántról hozott tárgyakkal gazdagította
a gyűjteményt.
A kiállítást Mészárosné Hegyi Gyöngyi Éva Sukoró polgármestere nyitotta
meg. A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Török Szabolcs, a KLIK Székesfehérvári Tankerületének Igazgatója és
Hajzer Miklósné a KLIK nevelési-oktatási intézményi referense is.
A színvonalas megnyitón az iskola tanulói német nemzetiségi táncokkal és
énekekkel léptek fel, verset szavaltak és
a német nemzetiségi népcsoport Magyarországi történetével ismertették
meg a nagyszámú közönséget.
A pedagógusok és a növendékek szeretettel várják a az érdeklődőket a Sukorói Általános Iskola aulájában június
2-ig.

Május 19-én igen színvonalas kiállítás
megnyitóját tartottuk intézményünkben. Diákjaink – német nemzetiségi
iskola révén – az idei tanévtől német
honismeretet is tanulnak. Ezen tanulmányaik összegzéseként végzett hatalmas gyűjtőmunkát Vera néni rendezte egy csodás kiállítássá. A gyerekek
fergeteges műsorát, a páratlan szépségű
gyűjteményt még sokáig fogjuk emlegetni pozitív példaként.
Május 30-án DÖK napot tartunk az iskolában, ami azt jelenti, hogy a délelőttöt érdekes versenyek, kézműveskedés
színesíti. Ezen a napon az elsős és másodikos gyerekek közül néhányan Budapestre mennek egy közlekedésbiztonsági versenyre András bácsi vezetésével.
Az idei tanév végén is elmegyünk erdei
iskolába. Most azonban csak a 2., 3., és
4. osztályosok utaznak „ottalvós” kirándulásra, az első osztályosok 2X1 napos
túrázásra mennek.

szórakozhatnak kicsik és nagyok egyaránt.
Június 5-én és 6-án tanítás nélküli
munkanap lesz intézményünkben.
Az utolsó tanítási nap június 13-án lesz,
ezt követően pedig június 19-én 17.00kor zárjuk le a 2013/2014-es tanévet, s
búcsúztatjuk el negyedikes diákjainkat.
Szeretném megköszönni a szülőknek,
a civil szervezeteknek és természetesen
az Önkormányzatnak mindazt a sok
munkát és erőfeszítést amit az iskoláért tettek a tanév folyamán. Remélem
kapcsolatunk az elkövetkezőkben is
legalább olyan kiegyensúlyozott és gyümölcsöző lesz, mint amilyen ebben a
tanévben volt.
Kívánok a magam és a kollégáim nevében minden családnak kellemes, balesetmentes, vidám nyarat, jó szórakozást, sok együtt töltött időt.
Fischer Attiláné
tagintézmény-vezető

Június 1-én a község által megrendezésre kerülő Gyereknapon vigadhatnak,

Szalai Zalán rajza

Döme Flóra rajza

A sukorói internetes honlap megtalálható a www.sukoro.hu címen.
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Beszélgetés Kiss Csaba
katolikus plébánossal

megerősíteni a hitében. Minél több
lehetőséget kell biztosítani a felnőtt
korosztály számára is arra, hogy legyen,
olyan állandó hely ahol felteheti az őt
belülről feszítő kérdéseit. Jó közösségeket kell létrehozni és működtetni.

A hit, Isten keresése, megtalálása,
szolgálata összefonódott emberiségünk történelmével. A természetben
élő ember számára Isten léte megtapasztalható csodaként volt jelen,
a fűben, a madarak énekében, a bő
termésben, a másik ember szemében.
De mi a helyzet velünk a XXI. század
embereivel?
Blaise Pascal szerint:

Juliska néni 99 éves
Szikrázó napsütésben érkezem május első nyárias napján Pajor Józsefné Czifra Júlianna otthonába.
Nagy megtiszteltetés ez a számomra, hiszen egy ősi sukorói család lát
vendégül. A házigazda Juliska néni
2015. márciusában tölti be 100-ik
életévét.
Az első világháborúban született, felnőttként végig élte a II. Világháborút,
az államosítást, megélte a rendszerváltást. Amit Ő végig élt, arról a fiatalabb generációk csak a történelemkönyvben olvashattak. Juliska néni
korát meghazudtoló módon agilis, a
világ dolgaira, történéseire ma is nyitott asszony. Rendszeresen olvas, nézi
a televíziót, követi a világ folyását.
Szeméből sugárzik a jóság, a tapasztalat, a nyugalom. Úgy mondja, nem
szereti ezt a rohanó rémhírekkel és
agresszivitással teli világot. Elkeserítik a napi történések. A boldogságot
számára a család jelenti. Két leány
gyermekétől három unokája, unokáitól négy dédunokája van. Mára már
ők is felnőttek, kirepültek. Talán a
hiányukat tudja a legnehezebben feldolgozni.
Juliska néninek kemény élete volt.
Földműves, gazdálkodó családból
származott. Édesanyját korán elvesztette, így 16 éves kora óta Ő vezette
a háztartást, látta el a család férfi tagjait. Szülőházát a falu szívében találhatjuk meg, a Szilvás sor és a Fő utca
sarkán. Ma házi kertészet rejtőzik a
szépen felújított porta kapui mögött.
Juliska néni kérdésemre elmondta,
hogy a régi Sukoró egy összetartó
egymást segítő közösséget rejtett ma-
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gába. Nem voltak kapuk, kerítések
sem. A lopás ismeretlen fogalom volt,
nem úgy, mint ma. Az emberek bármilyen kemény idők voltak összekapaszkodtak. A második világháború
ezt a községet sem kerülte el. Kemény
évek voltak, a katonák módszeresen
vitték keresték az élelmet. Az orosz
megszállás idején Juliska néni családjával tehenes szekéren menekült Tordasra. Talán életének legfájóbb pontja
az államosítás a TSZ rendszer kiépítése volt. A szeretett lovaikat vágóba
vitték, a földet, amely a család életét,
megélhetését jelentette kisajátították.
A kárpótlás, ha kismértékben is, de
begyógyította szívében ezeket a fájó
sebeket. Dolgos, munkával teli élete
volt. Férjét 89-ben elveszítette. Egészen a tavalyi évig egyedül lakott és
látta el magát, ma már egyik leányánál él, Ő gondoskodik róla.
Juliska néni azt mondja, mindent
elmesélt, már ami eszébe jutott, elfáradt, pihenni tér. Elbúcsúzom tőle, és
leányától. Hazafelé azon gondolkodom, hogy mennyi szépséges, emberi
történet lehet Juliska néni lelkében.
Mindannyiunk nevében, Thomas
Mann soraival köszöntsük Őt, mint
községünk legidősebb tagját.
„Élni és megöregedni, az csak az igazi,
ott van a dolog nyitja. Minden hősiesség a kitartásban rejlik, abban, hogy
élni akarunk, nem pedig meghalni, és
nagyság csak az öregségnél van. Egy fiatal lehet lángész, de nagy nem lehet.
Nagyság csak az öregkor hatalmánál,
tartós súlyánál és szelleménél lehetséges.
Hatalom és szellem, ez az öregkor és
nagyság.”
Dr. Hauberl Emőke

Kiváló kezdeményezés, és alapja ennek
a teremtő munkának a felnőtt hittan,
amely a hívek között nagyon sikeres a
tó környékén. Csaba atya szerint Székesfehérvár egyházmegye nagyon aktív
munkát végez. Hiszen rendszeresen
rendeznek labdarugó kupát, hittanversenyt, családi napokat. Itt a mi községünkben is az a cél, hogy újraélesszük,
és meghitt találkozásokkal bővítsük az
egyházi ünnepeket. A tavalyi évi adventi gyertyagyújtáson és az utána lévő beszélgetésen, forralt borozáson, teázáson
sokan vettek részt.

„Csak háromféle ember van: olyan, aki
Istent szolgálja, mert megtalálta; ez az
ember okos és boldog. Olyan, aki keresi,
mert még nem találta meg; ez az ember
okos, de még nem boldog. Olyan, aki él,
anélkül, hogy keresné Istent; ez az ember
ostoba és boldogtalan.”
Rövid beszélgetésünk alatt egy aktív,
kemény, sokoldalú, sportos és legfőképpen jó humorú közvetlen embert
ismertem meg Csaba atya személyében.
Sokoldalúságának bizonyítéka, hogy
több neves alkotásban színészként vállat, szerepet. Aktív, hiszen kevés szabadidejében rengeteget olvas, és ha jó gyümölcshöz jut, pontos előírások szerint
pálinkát készít. Olyan sváb családban
nőtt fel, ahol az Istennel való együttélés
természetes dolog volt. Rokonai közül
többen választották a papi hivatást,
apácaként az Úr szolgálatát. Gyermekkori éveit Mezőhegyesen töltötte, majd
Csepelen nevelkedett. Fiatalon érkezett
meg életébe az Úr által történő elhívás.
A teológiai tanulmányokat követően
kánonjogot is tanult. A budaörsi egyházközségből költözött ide.
Jelenleg egyszerre látja el Velence és Sukoró községünk plébánosi feladatait. A
két egyházközség bőségesen ellátja feladattal, de ha marad szabad ideje, akkor szívesen mélyed bele a történelmi
idők kutatásába. Most a kommunista
diktatúra áll érdeklődése középpontjában. Ha módja és lehetősége nyílik,
rá szívesen sportol. Legszívesebben síel
és motorozik. Ez utóbbi családi hagyomány. A munka mellett jobbára csak a
két település közötti ingázás kapcsán
van módja hódolni a kétkerekű szenvedélyének. Mosolyogva meséli, hogy az
elmúlt két síelésén, amelyre a velencei
iskolásokat kísérte el komolyabb sérüléseket szenvedett. Első évben a kezét és
bordáit törte, második évben térdszalag
szakadása volt. De ez nem tartja vissza,
a hófedte hegycsúcsoktól. Az aggódó
hívek úgyis megígérték, az idei síelésen

imádkoznak érte, hogy épségben térjen
haza.
Csaba atya a jövőt, a hitet illetően bizakodó. Vallja, hogy a kor emberének
óriási szüksége van humorra, nevetésre.
Mint mondja, a Szentek sorába emelt
XXIII. János életében is ez volt az egyik
legfontosabb. Az emberközeliség, és a
humor. Emberi válaszokat kell tudni
adni a világ dolgaira. És igen ehhez fel
lehet és kell is használnia az egyháznak
a modern kommunikációs eszközöket,
ahogyan tette ezt XXIII. János pápa
és II. János Pál pápa is. II. János Pál
egész életét, cselekedeteit áthatotta az
emberközpontúság, az ökumenizmus.
Rangra, felekezetre tekintet nélkül tudott odalépni mindenkihez. Erre jó
példa volt a történelmi jelentőségű találkozója II. Alexij pátriárkával, ahol II.
János Pál nem egy felekezet kimagasló
képviselőjéhez lépett oda, hanem az
emberhez.
II. János Páltól életrajz írója André Fossard egyszer megkérdezte, hogy melyik
lenne az a legfontosabb evangéliumi
mondat, amit átadna az embereknek?
Őszentsége erre így válaszolt: „Az igazság szabaddá tesz.”( János Evangéliuma 8. fej.32.) De miért ezt választotta a Szent Atya a Bibliából? Miért ezt
tartotta a legfontosabbnak? Csaba atya
szerint, ez a mondat II. János Pál pápa
értelmezésében a Jézusi út követését jelenti. Egészen pontosan azt, hogy Én
vagyok az út, az igazság és az élet. Ha
jó keresztényként saját valós vagy vélt
igazunk egymás kárára történő érvényesítése helyett az Isten igazságában
élünk akkor szabaddá válhatunk. Ezért
is kiemelten fontos a mai kor emberét
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Sukorón a jelenlegi miserend értelmében szerda este 18.00 kor és vasárnap
délelőtt 9.30-kor várja Csaba atya a híveket. Nagy öröm számára, hogy sok a
fiatal, több gyermekes család. Bővül a
közösség. Egyedül a ministránsok száma csekély, mindössze csak hatan vannak itt Sukorón. Pedig Csaba atya nagy
szeretettel várja a lelkes jelentkezőket,
lányokat és fiúkat egyaránt. Ami a jövőt illeti, nagy álma valósulna meg, ha
sikerülne felújítani a sukorói plébániát,
amely az 1980-as évek óta lakatlanul
áll. A kert és az épület csodálatos helyszíne lehetne a társasági összejöveteleknek, beszélgetéseknek, a hit egyéni és
közösségi megélésének. Őszintén remélem, hogy hamarosan megérkezik az a
forrás, támogatás, amellyel ezek a tervek is megvalósulhatnak. Elbúcsúzunk
egymástól, mert Csaba atyát várják az
iskolában a gyerekek. Hittan óra lesz
itt a sukorói iskolában. Az iskolában,
amelyről Csaba atya elismerően nyilatkozik, hiszen családiasnak, gyermekközpontúnak látja, ahol még egyelőre
jóval kevesebb gyermek bújik a telefonja képernyőjében, mint például Velencén. A gyerekek szerinte alapvetően
nyitottak érdeklődőek a hit felé, hiszen
ő bennünk még ösztönösem benne él a
Krisztusi szeretet, őszinteség.
Ezzel a gondolattal búcsúzunk egymástól, és őszintén örülök, hogy bemutathattam Önöknek Kiss Csaba atyát
Sukoró és Velence egyházközség plébánosát.
Dr. Hauberl Emőke

Beszélgetés Kardos Ábel
Tiszteletes Úrral
A magyarországi református egyház története a 16. századra nyúlik vissza. A reformáció idején vándorprédikátorok járták
az országot, terjesztették – ahogyan akkor
mondták – az új hitet. A református egyház minden időben a nép egyháza volt,
odalépett az emberekhez, megszólította
és támogatta őket. Nehéz történelmi korokban is óriási szerepet vállalt az oktatásban, segélyezésben, a szegények testi, lelki
támogatásában. A Református Egyház
mindig a magyarság egységét erősítette,
jelentős erőfeszítéseket tett a határon túl
élő magyarok támogatásában, a trianoni
sebek gyógyításában. Az 1881-ben tartott Debreceni Református Zsinat óta
beszélünk egységes Magyar Református
Egyházról. A rendszerváltást követően,
2009-ben mondta ki négy magyarországi
és öt határon túli egyházkerület a Magyar
Református Egyház megalakulását, elfogadva a közös egyházalkotmányt.
Sukoró a tizenöt éves háború pusztításaiban elnéptelenedett, a török uralom
alatt települtek ide református magyarok.
1623-ban már templomuk volt, II. Rákóczi Ferenc fejedelem 1704-ben írt protekcionális levele szerint, akkor már iskolájuk is. Kőtemplomuk 1702-ben épült,
az akkor itt élő 21 református családnak.
Jelenlegi nagyságát és formáját az 1787-es
kibővítéssel nyerte el. Berendezése is ebből az időből származik, sőt, török motívummal ékesített szószéke még korábbi,.
Az eredeti orgona 1876-ban készült, igen
értékes barokk hangszer, mechanikus, un.
csuszkaládás, 2 manuálos, 12 regiszterrel.
1848. szeptember 28-án e falak között
tartotta Kossuth honvédseregének vezérkara a diadalmas Pákozd-Sukorói csatát
előkészítő haditanácsot.
Napjainkban ebben a csodálatos akusztikájú műemlék templomban, az Úr elhívására végzi szolgálatát Kardos Ábel
tiszteletes úr. Gyermekkora a téglási református gyülekezeti életbe gyökerezett.
Édesapja lelkészként, édesanyja pedagógusként járta az Úr útját. Mint mondja,
személyes megtérésére fiatalon, egy nyári
tábor alkalmával került sort. A személyes
elhíváson túl, ugyanilyen fontos volt az
egyház által történő elhívás, amely a Debreceni Református Gimnázium majd a
teológiai tanulmányok évei alatt érkezett
meg az életébe.
Tiszteletes Úr aktív, fejlődő lelki közösségnek látja Sukorót, ahol mindenki
komolyan veszi a gyülekezetben vállalt
feladatát. Így külön kiemelte, hogy jelenleg a gondnoki, pénztárnoki feladatokat
kiváló, hozzáértő, támogató emberek intézik. A hívők száma az elmúlt években
emelkedő tendenciát mutat. Tiszteletes
Úr precíz emberként, pontos számszerű
kimutatást vezet. Jelenleg, mint mondja,
összesen 264 tagja van a gyülekezetnek.

Ebből a vasárnapi Istentiszteleten átlagosan 38 fő vesz részt. Ez a részvételi arány
országos átlagban is kiemelkedő.
Amikor arról kérdeztem, hogy mennyire
kötődik a prédikáció a világunk aktuális változásaihoz, a politikához, akkor
nagyon határozott és egyértelmű választ
kapok. A prédikációban nem szabad engedni annak a kísértésnek, hogy a napi
eseményekre reagáljunk. A református
vallásban a hit élő hit, ezért arról kell beszélni, amit az ember önmaga saját üzenetként már megélt, megtapasztalt. Ettől
válik hitelessé. A hit Isten ajándéka, nem
erőltethető. Az embernek magának kell
megérkeznie Istenhez. Erőltetni a hitet
nem szabad, nem lehet. A mai ember –
bármennyire modernnek is vallja magát –
vágyik arra, hogy rácsodálkozzon Istenre.
Rohanó világunkban, számtalan elfoglaltságunk mellett egyre kevesebb időnk jut a
hitben való elmélyülésre. Régen minden
család féltett kincse volt a Biblia. Az emberek rendszeresen forgatták, esténként
televízió nézés helyett. A sukorói gyülekezetben minden megkeresztelt gyermek kap egy Bibliát, kiemelve a könyvek
könyvének fontosságát, tartalmának erejét. A Biblia útmutató az élethez. Mégis
az tapasztalható, hogy kevesen forgatják
rendszeresen. Tiszteletes Úr szerint ez
azért van így, mert ha valaki komolyan,
átéléssel olvassa, megijed, ráébred, hogy
változtatnia kell az életén. A komoly változtatásoktól pedig félünk. Persze korunk
vívmányai, és a töretlen lelkesedés itt is
csodákra képes. Évekkel ezelőtt Tiszteletes Úr – még Lovasberényben – egy sms
missziót indított. Minden vasárnap reggel
7 órakor sms-ben küldött el a híveknek
1-1 részletet a Bibliából, a szent szövegekből. A misszió nagyon sikeres volt.
Az emberek szerették, örömmel várták és
elgondolkodtak. Ahogyan beszélgetünk,
úgy érzem, Tiszteletes Úrból sohasem
fogy ki az energia.
Rendkívüli aktivitásának hála 2007-ben
kelt életre a nagysikerű Sukorói Zenei
Nyár komolyzenei hangversenysorozat.
Ehhez kiváló művészeti vezetőt talált Szabó Balázs székesfehérvári tanár személyében. Az idei év programtervét, valamint
az összes eddigi fellépés konferanszát, a
művészek bemutatkozását, a repertóriumot a sorozat honlapján tekinthetik meg
az érdeklődők: szn.parokia.hu Az idei
évben, augusztus 9-én községünkben lép
fel hazánk egyik legígéretesebb zongora
és orgona tehetsége. Szintén Tiszteletes
Úr közösségi alkotó munkáját dicséri a
Sukorói Értelmiségi Kör megalakítása,
működtetése. Ennek a kezdeményezésnek köszönhetően, rendkívül érdekes,
hasznos előadásokat hallgathattunk meg
a tudomány különböző szegmenseiből. Az előadók sora rendkívül hosszú,
a témák pedig szerteágazóak. Újságírás,
agrárium, történelem, matematika, csillagászat, orvostudomány, zene, oktatás.

Kevesen tudják, de ez az értelmiségi kör
rendszeresen tartja egymással a kapcsolatot, havonta-kéthavonta találkoznak és
évente egy-egy kirándulás keretében cserélnek eszmét a világ dolgairól. Ez a közösség nagy szeretettel vár minden szíves
érdeklődőt. Gondoljanak bele mekkora
kincs, rohanó világunkban egy olyan hely
ahol a mód, és a lehetőség adott új emberek megismerésére, nézeteink, tudásunk
színesítésére. Ha felkeltettük az érdeklődést, akkor, az elhangzott előadásokról,
az értelmiségi kör programjairól a sek.
parokia.hu oldalon olvashatnak részletesen. Tiszteletes Úr munkáját dicséri a
már nyugállományba vonult lelkészek,
és leszármazottaikkal történő rendszeres
találkozó, amelynek községünk ad otthont kétévente. Ez is egy rendkívül egyedülálló, és közösségépítő kezdeményezés,
amely településünk jó hírnevét öregbíti.
Őszintén mondom, hogy egy fantasztikus, nyugodt, kiegyensúlyozott bölcs embert ismertem meg Tiszteletes Úr szemében, aki egyszerre szerető férj, édesapa és
csodálatos pásztora az itt élő közösségnek.
Áldás! Békesség!
Dr. Hauberl Emőke

Közlemény
A Sukorói Református Missziói Egyházközség ezúton teszi közzé, hogy a
Fejér Megyei Közgyűléstől kétszázezer
forint támogatást kapott audio-vizuális
eszközök vásárlására. A támogatásból
projektort, hangfalakat, digitális hangfelvevőt és projektorállványt vásároltunk. Az eszközöket elsősorban a sukorói értelmiségi kör előadásain, azon
túl gyülekezeti életünk más területein
fogjuk használni. Köszönetet mondunk
a Fejér Megyei Közgyűlés nagylelkű támogatásáért.

A sukorói internetes honlap megtalálható a www.sukoro.hu címen.

Kardos Ábel lelkipásztor
Kiss Kálmán kurátor
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Jogi sarok
időtartamával egyező időre illeti
meg tartás,

2014. március 15-én
hatályba lépett az új

POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYV
Az új magyar Polgári Törvénykönyvet
2013. évi V. törvény megjelöléssel fogadta el az Országgyűlés. Hosszú évekig
tartó kodifikációs munka előzte meg a
jogszabály szerkesztést, mely során a
Dr. Vékás Lajos professzor által vezetett
bizottság kiemelt tekintettel volt a polgári életünk életviszonyaiban az elmúlt
évtizedekben bekövetkezett változásokra. A törvénykönyv a korábbihoz képest
áttekinthetőbb, könnyebben kezelhető
jogászok és nem jogászok számára egyaránt. A Polgári Törvénykönyv nyolc
könyvre tagozódik, s a régi törvénykönyv rendelkezéseinek csaknem negyven százalékát kisebb-nagyobb mértékben érinti a változás.
Szeretnék nyomatékosan utalni arra,
hogy bizonyos, már korábban keletkezett jogviszonyokra vonatkozólag még a
régi Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit kell alkalmazni.
Úgy vélem, hogy elsősorban a negyedik
könyv, a Családjog és a hetedik könyv,
az Öröklési jog területén bekövetkezett
változásokra kell felhívnom a becses figyelmüket.

CSALÁDJOG:

A jogalkotóknak figyelembe kellett
venni az Európa Tanács dokumentumait, a strasbourgi Emberi Jogi Bíróság
családjogi tárgyú ítélkezési gyakorlatát.
A teljesség igénye nélkül néhány változást kiemelnék:
• a három év különélésen alapuló
bontási ok megszűnt,
• megegyezéses válásnál nem feltétel,
hogy a felek megállapodjanak a
közös vagyon felosztásáról, de
szükséges a közös gyermek szülői
felügyeletéről, a gyermek tartásáról
és a közös lakás használatáról
történő megállapodás,
sajnálatos módon nem került be a szabályozás körébe a különélő szülők közös gyermek felügyeletének kérdése,
noha több európai országban az ilyen
tartalmú szabályozás már megtörtént,
• a házastársi tartás vonatkozásában
új szabály: ha a házastársak
között az életközösség egy
évnél rövidebb ideig állt fenn
és a házasságból gyermek nem
született- rászorultság esetén – a
volt házastársat csak az életközösség
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Keresztrejtvény
Élettársi kapcsolat:

sajátos szabályozást kapott, mert az
élettársi kapcsolat fogalmát, vagyonjogi szerződés lehetőségét stb. a törvény
un. kötelmi jogi része szabályozza. Ez
a megoldás egyértelmű állásfoglalást
jelent a mellett, hogy az élettársi kapcsolat szerződéses és nem családjogi viszony. Kivétel az egy éves együttélés és
a kapcsolatból származó közös gyerek,
ebben az esetben már családjogi hatások érvényesülnek. /tartás, lakáshasználat/
Az élettársak is rendezhetik a vagyoni
viszonyaikat szerződéssel, ami joghatását tekintve megfelel a házassági vagyonjogi szerződéseknek.

Házassági vagyonjog:

szabályozása lényegesen bővült a bírói
gyakorlat bevált eredményeivel, bevezeti az új törvény a házassági vagyonjogi
szerződések Közjegyzői Kamara által
történő nyilvántartását,
• továbbra is a házastársak közös
vagyonába tartoznak azok a
vagyontárgyak, amelyeket a
házastársak a vagyonközösség
fennállása alatt együtt vagy külön
szereztek,
• a házastársak különvagyonába
tartozik a törvény hatálybalépését
követően a vagyonközösség
létrejöttekor meglévő vagyontárgy,
a vagyonközösség fennállása
alatt örökölt vagyontárgy, a
különvagyon értékén szerzett
vagyontárgy, és új szabály szerint a
házastárs személyét ért sérelemért
kapott juttatás.

A házassági vagyonjogi szerződés:

A házastársak házassági vagyonjogi
szerződésben maguk határozhatják
meg, hogy a házastársi vagyonközösség
helyett melyik vagyonjogi rendszert alkalmazzák az életközösségük időtartama alatt.
Az új törvény nyitva hagyja a lehetőséget, hogy a házastársak közszerzeményi
illetve vagyonelkülönítő rendszer szabályai szerint állapodjanak meg, s ezzel
oldhatja a házassági vagyonjogi jogintézmények irányában korábban kétségkívül fennálló bizalmatlanságot, és
kedvet csinálhat házassági vagyonjogi
szerződések megkötéséhez.

ÖRÖKLÉSI JOG
A törvényes öröklés általános
rendje:

Változások:

a házastárs állagörökös lesz, holtig tartó
haszonélvezeti jog az örökhagyóval közösen lakott lakáson és berendezési és
felszerelési tárgyakon és egy gyermekrészt örököl,
• nem tartja fenn a haszonélvezeti
jog korlátozását, ill. megváltását a
leszármazóknak,
• az érintett örökösök osztályos
egyezségben megállapodhatnak
az özveggyel abban, hogy a
gyermekrész helyett az egész
hagyatékra kiterjedő holtig tartó
haszonélvezetet kapjon,
• újabb házasságkötés nem szünteti
meg a haszonélvezeti jogot,
• a bejegyzett élettársnak nem
biztosit öröklési jogot.
• a házastárs – a jövőre nézve
– bármikor igényelheti a
haszonélvezeti jog megváltását,
• a megváltásra kerülő vagyonból
a házastársat – természetben
vagy pénzben- egy gyermekrész
megilleti.
• nincs időbeli korlát a megváltásra.

állagöröklési sorrend az új
Polgári Törvénykönyvben
régi Ptk.

a) leszámlázok
b) házastárs
c) szülők ül. szülői parentéla
d) nagyszülők és nagyszülői parentéla
e) távolabbi felmenők

Új Ptk.

a) leszármazó és házastárs
b) házastárs és szülők
c) házastárs
d) szülők, ill. szülői parentéla
e) nagyszülők és nagyszülői parentéla
í) dédszülő és dédszülői parentéla
g) távolabbi felmenők
A változás oka:
a hagyaték összetétele átalakult,
család szerkezetében bekövetkezett változások,
demográfiai változások.

Házastárs öröklése szülő mellett:
• ha leszármazó nincs, nem a
házastárs lesz az egyedüli örökös,
• a házastárs örökli- leszármazó
hiányában – az örökhagyóval
közösen lakott lakást és a
berendezést, felszerelést,
• a házastárs mellett, vele egysorban

örökösök az örökhagyó szülei,
• kiesett szülő részét a másik szülő
örökli.
Az oldalági öröklést az új Ptk. kiterjeszti a dédszülői leszármazókra is.

A kötelesrészre jogosultság:

a hagyatékból történő részesedés minimuma az arra jogosultak számára
kedvezőtlen végintézkedés esetére. Új
szabály, hogy a kötelesrész iránti igény
öt év alatt elévül. A kötelesrész mértéke
is változott: a kötelesrészre jogosultat
annak harmada illeti meg, ami neki
törvényes örökösként (végrendelet hiányában) jutna. (korábban fele volt)

A végintézkedésen alapuló
öröklés legfontosabb változásai:
• az írásbeli végrendelet
érvényességének nem feltétele,
hogy készítésének helye kiderüljön
az okiratból, több lapból álló
végrendelet esetén nem kell
minden oldalt aláírni,
• a házastársak számára lehetőség
nyílik közös végrendelet tételére,
• a szóbeli végrendelet feltételei
és hatályvesztésének szabályai
szigorodnak,
• a végrendelet érvényességének
megtámadásához nyilatkozat
szükséges és a megtámadásra öt
éves elévülési határidőt határoz
meg.

Öröklési szerződés:

Az új Ptk. lehetővé teszi öröklési szerződés kötését gondozás ellenében,
• az öröklési szerződés harmadik
személy javára történő
szolgáltatásra is vonatkozhat.










 
 
































Közérdekű információk































 
 



Református templom:
Sukoró, Fő u. 66.
















































Római Katolikus
Egyházközség miserendje:
































Gondnok:
Sági Ernőné
06-20-588-7074




















Istentisztelet:
vasárnaponként 10 óra
Kardos Ábel, református lelkész
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Református Egyházközség
istentiszteleteinek
időpontjai:
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Szent Ignác római katolikus templom:
Sukoró, Öreg u. 19.
Szentmise:
minden vasárnap 09:30 órától
minden szerdán 18:00 órától
Kiss Csaba, plébános
Plébánia:
2481 Velence, Fő u. 70.
telefon: 06 (22) 472-149
Gondnok:
V. Mohai István,
telefon: 06-22-476-004,
06-30-3727053

Az
AGÁRDI POP STRAND
idei évi koncert ajánlata:
TANKCSAPDA
június 28. szombat
EDDA MŰVEK,
PATAKY MŰVEK
július 5. szombat
NEOTON, JANICSÁK VECA
július 12. szombat
IRIGY HÓNALJMIRIGY,
KERESZTES ILDIKÓ
július 19. szombat
DEMJÉN FERENC,
RADICS GIGI
július 26. szombat
R-GO, BY THE WAY
augusztus 2. szombat
BERECZKI ZOLTÁN
Álomkép Turné,
VASTAG CSABA
augusztus 9. szombat
MOBILMÁNIA, LORD
augusztus 16. szombat
ISMERŐS ARCOK,
KOWALSKY MEG A VEGA
augusztus 19. szombat
A sukoróiak 50% kedvezménnyel
juthatnak belépő jegyekhez a lakcímkártya felmutatásával.

4 8
7
3
5
3 2
5
7 6 8
1
1
6

Tisztelt Olvasó! Köszönöm, hogy érdeklődött az előzőekben vázolt változások iránt, s amennyiben az érintett
rendelkezéseket illetően még kérdése
lenne, úgy keresse Sukoró Község Jogsegélyszolgálatát.
Dr. Puskás Ferenc ügyvéd
jogsegélyszolgálat

Újságunkban lehetőséget
biztosítunk
megújult hirdetések
megjelentetésére!
(lehetőség szerint lehet más
oldalra is betenni,
kivétel az első és második oldal).

A sukorói internetes honlap megtalálható a www.sukoro.hu címen.

A sukorói internetes honlap megtalálható a www.sukoro.hu címen.
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Közérdekű információk
Közérdekű
információk:

Közérdekű
telefonszámok:

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

Ingyenes jogsegélyszolgálat:
Dr. Puskás Ferenc
06-20-388 79 08

Dr. Sirák András
Sukoró, Fő u. 50.
Rendelési idő: péntek: 15:00-17:00
Telefon: 06 (22) 598-040
Ügyelet:
Velence, Balatoni u. 65.
Telefon: 06 (22) 311 – 104

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

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

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

Védőnő:
Bédné Molnár Hajnalka
Telefon: 06 (22) 475-323
Mobil: 06 (30) 413-6910

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

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

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

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: 22-311-104
Gyógyszertár
2481 Velence, Balatoni u. 65.
Hétfőtől – péntekig
8.00 – 20.00 óráig
Szombaton:
8.00 – 14.00

MÁVDIREKT
telefonos ügyfélszolgálat:
06-40/49-49-49
ALBA VOLÁN
elsősorban helyközi közlekedési
információk
Hétfőtől – Vasárnapig:
4.00 - 23.00
06 (22) 514-714
Sukorói Hírforrás a sukorói Önkormányzat hivatalos, ingyenes lapja, megjelenik időszakosan, 8 oldalon, 1000
példányban. Felelős kiadó: Sukorói
Közös Önkormányzati Hivatal, 8096
Sukoró, Óvoda u. 2/A.
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.

Eseménynaptár 2014.

Sukorói Zenei Nyár – 2014

Június:
21. szombat 9 óra
Mozdulj Sukoró – Sportegyesület
28. szombat 9 óra
Mozdulj Sukoró – Sportegyesület
28. szombat 19 óra - Sukorói Zenés Esték
– Nyári Hangversenysorozat
Rondo Quartet és Yuki Komori klarinétművész

Hangversenyek a sukorói református
templomban

Július:
5. szombat 9 óra
Mozdulj Sukoró – Sportegyesület
5. szombat 19 óra - Sukorói Zenés Esték
– Nyári Hangversenysorozat
Kertész Ágnes hegedűművész és Borsányi
Márton csembalóművész
12. szombat 9 óra
Mozdulj Sukoró – Sportegyesület
12. szombat 19 óra - Sukorói Zenés Esték
– Nyári Hangversenysorozat
Capella Silentium énekegyüttes
19. szombat 9 óra
Mozdulj Sukoró – Sportegyesület
26. szombat 9 óra
Mozdulj Sukoró – Sportegyesület
Augusztus:
2. szombat 9 óra
Mozdulj Sukoró – Sportegyesület
9. szombat 9 óra
Mozdulj Sukoró – Sportegyesület
9. szombat 19 óra - Sukorói Zenés Esték
– Nyári Hangversenysorozat
Vida Mónika Ruth zongora- és orgonahangversenye
16. Falunap – VIII. Hagyományos Sukorói Halászléfőző Verseny
20. Alkotmány ünnepe – ünnepség a
Kultúrház előtt – az új kenyér megáldása
Szeptember:
13. szombat - Szüreti Felvonulás és Mulatság Sukorón
19. szombat - A felújított Néprajzi Ház és
Civilház átadási ünnepsége
20-21. Kulturális Örökség Napja
28. vasárnap – Szoboravatás - A Haditanács emlékére ünnepség a református
templomban
Október:
10. péntek 17 óra - Kortárs Képzőművészeti Kiállítás a Civilházban
11. vagy 12. Idősek napi rendezvény
18. Gyalogos túra
Sukoró Arborétum – Sportegyesület
23. Október 23. Nemzeti Ünnep –
ünnepség a Civilházban
November:
15. Asztalitenisz bajnokság
őszi forduló – Sportegyesület
30. Advent I
December:
6. Advent II
13. Advent III
20. Adventi IV – Falukarácsony

Program:

2014. június 28. (szombat) – 19 óra
„A Classical Night” – A kamarazene
remekei
A Rondo-vonósnégyes (Dóczi Áron,
Pintér Dávid, Tornyai Péter, Mód Orsolya) és Yuri Komori klarinétművész
(Japán) hangversenye
Műsor:
Mozart: F-dúr vonósnégyes K. 590
Brahms: h-moll klarinétötös op. 115
2014. július 5. (szombat) – 19 óra
„L’ Arco Sonoro” – Barokk hegedűmuzsika
Kertész Ágnes hegedűművész és Borsányi Márton csembalóművész hangversenye
Műsor:
A. Corelli: g-moll szonáta Op. 5 No. 5
(Róma 1700)
A. Vivaldi: c-moll szonáta RV 6 „Fatta
per Pisendel” (Mantova 1717)
F. M. Veracini: g-moll szonáta Op. 1
No.1 „Postiglione” (Drezda 1721)
J. M. Leclair: c-moll szonáta Op. 5 No.
6 „Tombeau” (Párizs 1734)
2014. július 12. (szombat) – 19 óra
„Vox Humana” – a kóruszene évszázadai
Capella Silentium Énekegyüttes (Budapest – művészeti vezető: Várkonyi
Tamás) hangversenye
A műsorban Marenzio, Mouton, Victoria, Berchem, Brahms, Philips, Barber, Ives, Grieg, Balogh Máté Gergely,
Schickele, Josquin, Gárdonyi Zoltán és
Piazzola kórusművei csendülnek fel.
2014. augusztus 9. (szombat) – 19 óra

„A Musical Journey” – a billentyűs muzsika évszázadai
Vida Mónika Ruth zongora- és orgonahangversenye
A műsorban Bach, Mozart, Franck,
Chopin és Liszt művei csendülnek fel.
A műsor- és szereplőváltozás jogát a
szervezőbizottság fenntartja.
Sok szeretettel várjuk a Kedves Zenebarátokat!

