KÖZÉLETI LAP

2. évfolyam, 4. szám

A Halottak napi és Mindenszentek
napjai a szokatlanul enyhe idő ellenére,
megkondították lelkünkben a tél érkezését. A természet mély álmára készülődik, hogy tavasszal, teljes pompájával
éledhessen újjá. A mag a föld mélyén
pihen, a sötétségben várja az olvadást.
Lelkünkben telente mindannyian maggá válunk, behúzódunk a házunkba a
sötétség és a hideg elől, és ez jó lehetőség arra, hogy felkészítsük lelkünket
Karácsony szent ünnepére.

Szeretettel köszöntöm
Hírforrás Magazinunk
minden kedves régi és új
olvasóját!
A választópolgárok bizalmából, akaratából eredően ismét Sukoró Polgármestereként nagy bizakodással várom az
előttünk álló öt esztendőt. Köszönöm
minden egyes választópolgárnak, hogy
élt állampolgári jogával és szavazott.
Egyúttal köszönöm a megbecsülést és a
bizalmat magam és megválasztott képviselőtársaim nevében.
Rengeteg a teendőnk, hogy egy modern, megújult Sukorót mondhassunk
magunkénak. Hamarosan megkezdődik a Főtér megújításának II. üteme,
amelyre bruttó: 23 millió Ft. támogatást
nyertünk a Leader pályázat keretében.
Újabb örvendetes hírrel számolhatok be
Önöknek. A nyári esőzések okozta károk elhárítására, a megrongálódott útjaink javítására három vis major pályázatot adtunk le a Belügyminisztérium
felé. A tárca mindegyik pályázatunkat
nyertesnek nyilvánította, így összesen: 4,5 mill. Ft. jut a Moha utca, és
a Magos-Csend utca kereszteződésének
aszfaltozására, az Erdőalja, Magos utcák kátyúzására, javítására, valamint a
Berkenye utca Köpüs utca felöli lejtős
földútnak, és az Ady utcából nyíló önkormányzati földútnak makadám úttá
történő helyreállítására. A javításokkal
egyidejűleg a vízelvezést is igyekszünk
megoldani ezeken a területeken.

Az Advent 4 hete a reményteli testi- lelki megújulás lehetőségét hozza el
számunkra. Ahogyan testünket is felkészítjük vitaminokkal a télre, úgy kell az
Önkormányzatnak is felkészülnie a síkos utak megtisztítására, a hó eltakarítására, a fagykárok elhárítására. Higgyék
el, rengeteg megelőző munkafolyamat
van a téli időszak előtt. Zajlik a vizes
árkok megtisztítása, a gépeink karbantartása, megkezdődött a közterületi fák
metszése.
Ahogy közeleg az ünnep, Főterünk ünneplő díszbe öltözik, és meleg fényével
mosolyt csal mindannyiunk arcára.
Nagy öröm számomra, hogy az idei
Sukorói Karácsonynak már a megújult
Kultúrházunk ad otthont. 2014. december 14-én 16.00 –kor várunk mindenkit szeretettel az Advent jegyében
tartandó Falukarácsony Ünnepségünkre.
Számomra a Karácsony az emberiesség, a meghittség és a szeretet ünnepe.
Jelentősége abban rejlik, hogy tiszteljük
önmagunkban az embert és képesek legyünk kiemelkedni a mindennapokból.
Minden embernek szüksége van az ünnepre, és az ünnep adta örömre, amit
a szeretteinkre fordított idő tesz igazán
széppé, és mert bátorítást és új lendületet is adhat életünkben. Nagyon jó lenne, ha a szeretet, a jó szándék, egymás
kölcsönös tisztelete lenne meghatározó
mindennapjaink során is. A karácsonyi ünnepek alkalmat kínálnak arra is,
hogy az ember még közelebb kerüljön
azokhoz, akiket kedvel és szeret, amikor
érezhetjük, hogy nem csak kapni, de

adni is nagyon jó. Ez a szép ünnep alkalom arra is, hogy az ember elgondolkodjon a sorsáról, döntéseiről, esetleg
új irányt adjon életének.
Méltán népszerű írónk, Márai Sándor
gondolatát idézem:

én, hanem az egész világ, az emberiség.
Amint mondják, hiszen azért van az ünnep, mert nem lehet a csoda nélkül élni.”

„Tudod, karácsonykor az ember mindig
hisz egy kissé a csodában, nem csak te és

Mészárosné Hegyi Gyöngyi Éva
polgármester

Áldott, Békés és Szeretetteljes Ünnepeket kívánok Önöknek!

Sukorói Adventi Rendezvények 2014
Az idei évben november 30-án kezdődik az adventi időszak, amely a karácsonyra
való felkészülés ideje. Mi már november 28-án elkészítjük iskolásainkkal az advent
jelképét az adventi koszorút. Már hagyomány, a katolikus templomban az adventi
gyertyagyújtás és a szeretet együttlét.

I. ADVENT

November 28. péntek
10 órától adventi koszorúkészítés az iskolás gyerekekkel az iskola aulájában.
Kissné Németh Klára, Nagy Andrea és Zólyomi Ildikó készítik a nagy adventi
koszorút és szakmailag segítik az iskolások munkáját.
Alapanyagok - Vörösmarty Mihály Könyvtár – KSZR
November 29. szombat
9 órától Betlehem építés a Katolikus templomnál. A családok, akik készítenek
otthon Betlehemet, kérjük, hozzák magukkal a III. gyertyagyújtásra a Katolikus
Templomhoz! A Betlehem készítő apró kezeknek meglepetéssel kedveskedünk és
mindenki, akik részt vesznek mind a négy Gyertyagyújtáson, ajándékot kapnak.
16 órakor gyertyagyújtás és ünnepi műsor a Katolikus Templomnál.

II. ADVENT

December 6. szombat
16 órakor Gyertyagyújtás és ünnepi műsor a Katolikus Templomnál.

III. ADVENT

December 13. szombat
16 órakor Gyertyagyújtás és ünnepi műsor a Katolikus Templomnál.

FALUKARÁCSONY

December 14. vasárnap
16 órakor a Sukorói Kultúrházban
Ünnepi köszöntő - Mészárosné Hegyi Gyöngyi polgármester
Advent méltatása - Kardos Ábel református lelkész
Ünnepi áldás Récsei Norbert - plébános
Óvodásaink és Iskolásaink ünnepi műsora
Pákozdi Kamarakórus műsora
Ünnepi szeretet vendéglátás - Gémeskút Étterem
Forralt bor - Sukorói Borbarát Egyesület
Kürtős kalács – Hagyományőrző Egyesület
Süti, tea, lángos is várja kedves vendégeinket

IV. ADVENT

December 17. szerda
17 órakor Madarak karácsonya Dr. Berkényi Tamással az iskolában.
December 20. szombat
16 órakor Gyertyagyújtás és ünnepi műsor a Katolikus Templomnál.

A megújult Kultúrház (Civilház)

Utolsó simítások az óvoda bővítésen

Mindenkit szeretettel várunk a programokra!
Sukoró Község Önkormányzata

Önkormányzati hírek
A Képviselő-testület
alakuló ülésével
kapcsolatos hírek
Sukoró Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete 2014. október
20-án ünnepélyes nyílt ülés keretében
tartotta meg az első, egyben alakuló
ülését.
Jelen voltak:
Mészárosné Hegyi Gyöngyi Éva
polgármester
Nagy Roland képviselő
Dr. Puskás Ferenc Attila képviselő
Deák Hajnalka képviselő
Zólyomi Viktor Zoltán képviselő
Gugi Krisztián Attila képviselő
Mészáros Csaba László képviselő
Tanácskozási joggal részt vett:
dr. Berzsenyi Orsolya jegyző
Az ülésen két fő volt jelen a lakosság
részéről. Mészárosné Hegyi Gyöngyi
Éva polgármester asszony volt az ülés
levezető elnöke.
Az 1. napirendi pont keretében Szauer
Boglárka a Helyi Választási Bizottság
(HVB) elnöke ismertette az önkormányzati képviselők és polgármester
választás eredményeit településünkre
vonatkozóan, az alábbiak szerint:
Gaál Kálmán a HVB elnöke váratlan
betegsége miatt nem tudott részt venni a választás lebonyolításában, ezért
2014. október 12-én reggel a szavazás megkezdése előtt új elnököt és
elnökhelyettest választott tagjai közül
a HVB. Szauer Boglárka látta el az elnöki és Horváthné Radics Aranka az
elnökhelyettesi feladatokat.
A szavazás folyamatosan és rendben
zajlott. A választási névjegyzéken lévő
választópolgárok száma 1140 fő volt,
ebből 621 fő jelent meg és adta le
szavazatát. Mozgóurnát 3 fő választópolgár igényelt. A választási részvételi
arány Sukorón 54,7 %-os volt, amely
magasabb volt az országos részvételi
arányhoz (44,29 %) képest.
Egyetlen polgármester jelöltként Mészárosné Hegyi Gyöngyi 579 db érvényes szavazattal lett polgármester. Az
érvénytelen szavazatok száma 43 db
volt.
A képviselő jelöltekre összesen 2795
db szavazatot adtak le a választópolgárok. 7 db érvénytelen szavazat volt.
Legfeljebb 6 képviselő jelöltre lehe-
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tett szavazni. Akadt olyan, aki kevesebb vagy csak egy jelöltre szavazott,
természetesen ez is érvényes szavazat
volt. Előfordult olyan is, hogy 6-nál
több jelöltre adták le a voksukat, ezeket érvénytelennek kellett számítani.
A képviselőkre leadott szavazatok az
alábbiak szerint alakultak, az első hat
személy lett képviselő.
Képviselő jelöltek szavazat..........(db)
Nagy Roland .............................. 469
Dr. Puskás Ferenc Attila ............. 315
Deák Hajnalka ........................... 312
Zólyomi Viktor Zoltán ............... 295
Gugi Krisztián Attila .................. 282
Mészáros Csaba László ............... 276
Tuba-Kovács István .......................251
Döme János ...................................220
Kertész Péter Béla ..........................204
Gazdagh Pál ..................................171
A Megyei Önkormányzati választás esetében is volt 13 db érvénytelen szavazat, ami abból adódott, hogy volt aki
6 pártra adta le szavazatát, ezeket természetesen nem lehetett érvényesnek
számítani. A Megyei Önkormányzati
választás eredményei az alábbiak szerint
alakultak:
1. FIDESZ-KDNP ..... 391 db szavazat
2. DK ........................... 62 db szavazat
3. JOBBIK ................... 58 db szavazat
4. MSZP ...................... 57 db szavazat
5. EGYÜTT ................. 27 db szavazat
6. FETE ......................... 9 db szavazat
7. MUNKÁSPÁRT ........ 7 db szavazat

Egyetlen szavazópolgár regisztrált a
nemzetiségi szavazásra, de végül nem
jött el.
A tájékoztatást követően Gaál Kálmán a HVB tiszteletbeli elnöke előtt
a képviselők, majd a polgármester as�szony letették az esküt.
A jogszabályi előírásnak megfelelően képviselő-testület a polgármester
javaslatára, titkos szavazással, minősített többséggel a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére
egy alpolgármestert választ saját tagjai
közül. A polgármester asszony Nagy
Rolandot javasolta alpolgármesternek
megválasztani, tekintettel arra, hogy a
választópolgároktól a legtöbb szavazatot Ő kapta.
A képviselő-testület Nagy Rolandot
7 egybehangzó igen szavazattal, egyhangúlag társadalmi megbízatású al-

polgármesternek megválasztotta.
A megválasztását követően az alpolgármester az esküt letette.
A következő napirendi pontban a polgármester illetményét és az alpolgármester tiszteletdíját állapította meg a
testület. Az alpolgármester a tiszteletdíját felajánlotta a Sukoró településért
aktívan ténykedő civil szervezetek részére. Ezt a nemes gesztust a polgármester asszony megköszönte.
A következő napirendi pontban az
Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatról szóló rendeletet vizsgálta felül a testület.
Döntést hozott arról a testület, hogy a
Sukorói Közös Önkormányzati Hivatal változatlan formában és összetételben történő tovább működtetéséről,
fenntartásáról gondoskodik.
A képviselő-testület a közmeghallgatás időpontját november 21. pénteki
napon 18.00 órai kezdettel tűzte ki.
A közmeghallgatás helye az iskola aulája.
Az ülésen részt vevő képviselők és a
választási feladatok ellátásában részt
vevők munkáját a polgármester as�szony megköszönte és az ülést bezárta.
Az ülés bezárását követően Dr. Puskás
Ferenc Attila képviselő úr írásban -indokolás nélkül- beadta a lemondását a
képviselői mandátumáról.
A lemondás miatt -a jogszabályi előírásoknak megfelelően- a Helyi Választási Bizottság ülést tartott, melyen
Dr. Puskás Ferenc Attila önkormányzati képviselő lemondása folytán
megüresedő képviselői mandátumot
Sukoró Község egyéni listáján következő legtöbb szavazatot (251 db) elért
jelölt Tuba-Kovács István részére rendelte el kiadni.
A HVB elnöke Tuba-Kovács István
részére a képviselői megbízólevelet a
Képviselő-testület soron következő
ülésén (2014. november 21.) adta át,
ekkor került sor az eskütételre is.
Sukoró, 2014. november
dr. Berzsenyi Orsolya
jegyző
Gratulálok a polgármester asszonynak
és a megválasztott képviselőknek és jó
munkát kívánok a következő 5 évre!

Közélet
FIGYELEM, FONTOS!

Szent Miklós létezik!

Az önkormányzati
adóhatóság tájékoztatása

Vágtázni a lovon, szabadság. Kocsi elé
fogni, ülni a bakon ostorral a kézben,
diktatúra. Ostobaság? Lehet. Mégis így
érzem, s ha kocsi előtt látok lovat, szamarat, mindig elfordítom a fejem.
Az első 13 év férjemmel maga volt a totális giccs. Mesébe illő parasztház, istálló,
lovak, szamár, tehén, birkák, kecskék,
számtalan baromfi, udvaron heverésző,
szőrük alól figyelő komondorok. Ilyet
csak rajzolni lehet. Vagy mégsem? Csodás volt, sok munkával, sok örömmel,
áldozattal, öntörvényűen szabadon. Lovasszán, és lovaskocsi állt az udvaron.
Férjem gyakran kocsizott. Megrakva takarmánnyal, szénával, baktattak hazafelé.
Gazda a bakon. Csak egy harcsabajusz,
pár arcára ráncot festő év, és egy pipa hiányzott. Hiába hívott kitartóan, kocsira
nem ültem, csak egyszer. Az viszont megérte!
Ha messze vagy a várostól, friss kenyérért felvágottért, nem szaladsz minden
nap. Jólesik olyankor, ami előző napról
marad. Ám mikor épp nem sajnáltuk
rá az időt, vagy már nagyon kifogytunk
mindenből, elmentünk a legközelebbi
nagyáruházba, hogy feltöltsük a kamrát.
Három éve laktunk már a falu szélén, december eleje volt, s mentünk a listával:
liszt, mosópór...stb. Úntuk rettentően,
amikor az egyik polcon temérdek piros
ruhát láttunk. Alatta: Télapó öltözet,
Krampusz jelmez, s az ár. Összenevettünk. Fogtunk egyet-egyet, és beindult
a gépezet. Két kocsit raktunk meg na-

Sukoró Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete 62/2014. (IX.15.)
számú határozatában felkérte a jegyzőt,
hogy az adózás rendjéről szóló 2003.
évi XCII. törvény 55/B. § (1) bekezdése alapján a helyi adó és gépjárműadó
vonatkozásában a százezer - magánszemélyek esetében az ötvenezer - forintot
elérő, 90 napon keresztül folyamatosan
fennálló adótartozással rendelkező adózó nevét (elnevezését), lakóhelyét, székhelyét, telephelyét, adóazonosító számát és az adótartozás összegét a helyben
szokásos módon tegye közzé. A helyben
szokásos mód ebben az esetben a www.
sukoro.hu honlapon történő megjelenítést jelenti.
Ezúton is kérek minden adótartozással
rendelkező ügyfelet, hogy a tartozását
mielőbb rendezze, mert az érintetteket
-a fentieknek megfelelően- 2015. március 1-től közzé fogom tenni.
Sukoró, 2014. november 6.
dr. Berzsenyi Orsolya
jegyző

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:
Hétfő: 8.00-12.00, 13.00-17.00
dr. Berzsenyi Orsolya jegyző
fogadóórája:
Hétfő: 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.

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

Építő játék VÁR volt
Sukorón
A Sukoró Iskolájáért Közalapítvány
nevében Nagy Roland elnök szervezésével október 9-12-ig vasútmodell
és LEGO® kiállítást tekinthettek meg
az érdeklődők a Gémeskút étterem
rendezvénysátrában. A kiállítók hobbijuknak igazán elhivatott emberek:
Tósoki Attila modell vasút építő elhozta a tófenyvesi és székesfehérvári vasútállomások terepasztalát. Aprólékosan
kidolgozott, méretarányos művein
csak úgy zakatoltak a kis személy- és
tehervagonok mozdonyaikkal egyik
alagútból ki, aztán másikba be. Törzsök Gábor hatalmas LEGO® asztalán
a legendás építőelemekből összeállított
elektromos vonat „vezette körbe” a látogatókat. A nyüzsgő várostól kezdve
a vidékies életet bemutató helyszínekig minden fellelhető volt. Különféle
élethelyzeteket, pillanatokat épített
meg Gábor a hozzá illő kis figurákkal,
járművekkel, épületekkel. Egy másik
asztalon különálló nagyobb járműveket, toronydarut, űrjárókat láthattunk.
A kiállításra a belépő díjak jótékonysági célt szolgáltak, az alapítvány számláján lévő összeget gyarapítják. A sukorói gyermekek belépése ingyenes volt.
Plakátok, elektronikus hirdetések, rádiós reklámok adták tudtul megyeszerte a programot. Helyiek mellett főként
a Velencei-tó környéki településekről,
illetve Székesfehérvárról érkeztek gyermekek és felnőttek egyaránt. Vasárnap
a Coca-Cola® jóvoltából nem kis sikert
aratva ugrálóvárban és mászófalon vezették le energiájukat a gyermekek.
Az alapítvány ezúton is köszöni a kiállítók, támogatók, segítők munkáját.
Látván a sok örömtől viruló arcot és
csillogó szempárokat megállapíthatjuk, hogy a kiállítás elnyerte a gyermekek és játékos lelkületű felnőttek
tetszését, így bíztatást kaptunk arra,
hogy hagyományt teremtsünk ilyen és
hasonló programokkal Sukorón.

Szemezgetés az alapítvány ez évi tevékenységéből: a 2014-15-ös tanévet elkezdő minden iskolás 3.000
forint értékű támogatásban részesült
iskolakezdési utalvány formában. Továbbá a hamarosan befejezésre kerülő
óvodai foglalkoztató terembe oktató,
készségfejlesztő eszközöket vásárolunk.
Az ez évi óvodai és iskolai Márton napi
ünnepen üdítőitallal látjuk vendégül
gyermekeinket. A jövőben is várjuk
megkereséseiket, adományaikat.
A Sukoró Iskolájáért Közalapítvány
adószáma: 18491373-1-07
bankszámla száma:
17600121-00578068-00200004
e-mail címe:
sukialapitvany@gmail.com
Hartalné Törzsök Tímea
alapítvány kuratóriumi tag

Türelmetlen várakozás
Gyermekként nagyon sok időt töltöttem
egy kis falucskában, nagyszüleimnél.
Nem tudom, hogy hány éves lehettem,
de arra emlékszem, hogy a hét napjait már fel tudtam sorolni, de azt, hogy
éppen milyen nap van aznap, nem tudtam számon tartani, mai megítéléssel azt
mondanám, talán 4 éves körül lehettem.
Abban az időben a hétvégeket szerettem
a legjobban, és nem is akármelyik hétvégeket, hanem a minden második hétvégét. Édesanyám húga, az én „nyényám”,
aki akkor még nem volt férjnél, minden
második hétvégén jött csak haza a közeli városból, ahol dolgozott és soha
nem mulasztott el valami finomsággal,
vagy kis ajándékkal meglepni. Mindig
türelmetlenül vártam az újratalálkozást.
„Milyen nap van ma?”- kérdezgettem
nagymamámat, egyre gyakrabban, ha
már elég régnek tűnt nagynéném elutazása. „Péntek” –volt a válasz. „Akkor,
nemsokára jön haza nyénya!” „Nem, az
a következő héten lesz, még sokat kell
addig aludni”-volt a válasz. És valóban

nagyon sokat kellett aludni, mert akkor
az a 7 nap nagyon soknak tűnt. Ma talán egy hónap is gyorsabban elröppen,
mint akkor az az egy hét… Amikor
adventet ülünk, valami hasonló feszültséggel (kellene) várja az ember „Valaki”
eljövetelét. Milyen hónap van most? –
kérdezhetnénk. November vége? De jó,
hiszen nemsokára találkozhatunk azzal,
aki a legdrágább ajándékot tudja adni
nekünk: Önmagát. Én azzal a gyermeki
türelmetlenséggel akarom a Karácsony
érkezését várni, ahogy türelmetlenül
vártam nagynénémet. Gyermekként
soha meg nem fordult a fejembe, hogy,
hát a múltkor már láttam, akkor most
minek jönne legközelebb is haza, hanem
mindig feszült várakozásban voltam.
Most felnőttként pedig arra gondolok,
hogy ha ez így volt gyerekkoromban,
miért lenne most másképpen, amikor az
Isten Fiának megszületésének ünnepét
várjuk. Hogy a tavaly is megünnepeltük…, nekem nem számit, alig várom
az újbóli találkozást… mennyit is kell
még aludni?

Récsei Norbert atya

ranccsal, almával, mogyoróval, szaloncukorral, csokoládéval. Virgács is került
mellé, hátha szükség lesz rá! Megvettünk
mindent ami kellett, kivéve persze ami a
listán volt. Kit érdekelt már az! Kész tervvel a fejünkben tértünk haza. Gyors ruhapróba nagy vihogások közepette, majd
pakolás a zsákokba. Egy közeli faluban
tanítottam, kis iskola, kevés gyerek, jó és
kevésbé jó sorsok, menő és kopott nadrágok együtt, egy helyen. Ez lesz az első
célpont döntöttünk, aztán jöhet a falu. A
mi falunk. Bárcsak esne a hó! Mehetnénk
szánnal! Csoda lenne!
Szemerkélt másnap az eső, ugrott a szán
– sebaj! Nem hagyjuk, hogy az időjárás
elrontsa az egészet! Délután négy körül,
amikor vége a tanításnak, álltunk a lovaskocsival az iskola előtt. Rohantak a
srácok, kapkodták a cukrot, narancsot,
visongva, nevetve szaladtak. Róttuk a
köröket, szórtuk a gyümölcsöt, édességet
kicsinek, nagynak. Ránk sötétedett. Már
alig lézengtek odakint. Ilyen helyen, ha
leszáll a sötétség, mindenki behúzódik.
Botjára támaszkodva, sok szoknyában,
fejkendőben hazafelé botorkált Kató
néni. Jól ismertük.
-- Kató néni!- kiáltott rá a férjem.
Csokoládé, vagy virgács?
Nyilatkozzon, de őszintén! Jól viselte
magát, vagy rosszalkodott?
-- Ki vagy? Had látom!
-- A Mikulás vagyok. Hát nem hisz a
szemének?
-- Ne bolondozz velem! Kinőttem már
a gyerekséget! Kapd le azt a maskarát!
Had látom az arcod!
-- Nem érek rá ilyesmire! Ez az egyetlen
munkanapom. Sok dolgom van
még! Várnak rám, úgyhogy utoljára
kérdem, jó volt-e, vagy rossz?
-- Ugyan már! Kilencven felé ballagva
már nemigen tud rosszalkodni az
ember!- mosolygott.
-- Na fogja: itt a csokoládé, mert tudom
megérdemli, és itt egy jóképű virgács
is! Biggyessze ki az ablakba! Higgye
csak azt a szomszédasszony, hogy tud
még maga rosszalkodni!
Azzal elindultunk, ő pedig állt ott kacagva, és utánunk kiáltott: nem tudom ki
vagy, de rájövök, ha addig élek is! Az erdő
széléhez érve lekapkodtuk a piros gúnyát,
zsákba gyűrtük, aztán iszkiri. Aznap este
négy felé törtünk egy almát, megkapták
a lovak a zab mellé, hisz megdolgoztak
érte.
Reggel a postaládában az újság mellett
találtunk egy borítékot, benne két szem
szaloncukor, s egy szelet papíron reszketeg írással egyetlen mondat: Szent Miklós
létezik!

Lauschmann Ildikó
Sukoró, 2014.
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Szabadidő

Portré - akik köztünk élnek

Fehérvár – szabad város

térhessek haza. Soha nem értettem
azokat, akik azt kérdezték tőlem, nem
gondoltál még rá, hogy beköltözz a városba? Én azt szoktam erre felelni, ha
megismerhetnétek azt, hogy hol lakom,
Ti gondolkoznátok el rajta, hogy kiköltözzetek a városból… Közismert „Sukoró-szeretetem” okán legközvetlenebb
barátaim a fővárosi egyetemi évek alatt
a „Suki” becenevet adták nekem, melyet én büszkén elfogadtam.
1982-ben születtem. Sukorón nőttünk
fel Keresztény értékrendet követő családban, három fiútestvéremmel. Bátyám, Feri közgazdász-doktor; nagyobb
öcsém, Richárd rendőrtiszt, jelenleg
jogi tanulmányokat folytat; kisebbik
öcsém, Szilárd államigazgatást tanul.
Édesapám 4 cikluson, 16 éven át volt
településünk polgármestere, jelenleg
nyugdíjas. Édesanyám Székesfehérváron dolgozik a NAV kormánytisztviselőjeként.
Jelenleg is Sukorón élünk feleségemmel, Anikóval, aki szintén tősgyökeres
sukorói, és első gyermekünkkel, Mirával, aki számunkra, nevéhez hűen, a
Jóisten „csodálatos” ajándéka. Anikó
a szülést megelőzően kommunkiációs- és sajtó-munkatársként dolgozott
a Fejér Megyei Kormányhivatalban, valamint a Gyermekvédelmi- és Szociális
Főigazgatóság megyei kirendeltségén.
Jómagam első ízben a Budapesti Közgazdaságtudományi- és Államigazgatási
Egyetem Államigazgatási Karán diplomáztam, ezt követően 2008-ban az
ELTE Állam- és Jogtudományi Karán
szereztem jogi doktorátust.
Ami a hivatásomat illeti, pályakezdőként 2004-ben kerültem a Fejér Megyei
Önkormányzathoz, ahol azóta is dolgozom. A hivatali ranglétra minden fokát
végigjárva megismertem a közigazgatás működését, és a megye egészét.
2007-ben mint irodavezető, 2008-ban
megyei aljegyzőként, 2011-ben pedig
megyei főjegyzőként kaptam bizalmat
Fejér megye vezetésétől. Az utóbbi
tisztségem kapcsán külön büszkeséggel
tölt el, hogy kinevezésemkor én lehettem az ország legfiatalabb megyei főjegyzője, s mindez 2014 októberéig így
is maradt.
Számomra Sukoró nem egy a megye
108 települése közül. Számomra Sukoró a családot, a lakhelyet, a múltat,
a jelent, s remélem egyben a jövőt is
jelenti. Mindig is büszke voltam szeretett településemre. Bár nagyon szerettem a fehérvári diák-, majd a fővárosi egyetemi éveket, alig vártam, hogy
délután, vagy az oktatási hét befejezése
után péntekenként a kollégiumból ide
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Az idei év sok tekintetben fordulópont
az életemben:
Május másodikán párommal, Anikóval több mint kilencévnyi „együttjárás” után a történelmi fontossággal is
bíró sukorói református templomban
mondtuk ki egymásnak a boldogító
igent.
Ezt követően egy nagyon mozgalmas
és munkás időszakkal indult a már hivatalosan is közös életünk, elkezdtük a
felkészülést első gyermekünk érkezésére. Ruhák, bútorok vásárlása, gyakori
orvosi vizsgálatok, egyre nagyobb pocaklakó…
Ennek a nagyon szép, örömteli várakozásnak az idején egy teljesen másjellegű,
újabb kihívással találtuk szemben magunkat. Felkértek, hogy a Fidesz-KDNP jelölőszervezet megyei listavezetőjeként és elnökjelöltjeként jelöltként
induljak az október 12-i önkormányzati választásokon. Én ezt a felkérést
eddigi szakmai munkám elismerésének
és egyben megtisztelésének éreztem,
így igent mondtam a felkérésre. Így a
babavárás utolsó három hónapja még
a kampányfeladatok gyakran éjszakáig
tartó elvégzésével is párosult. Nem volt
egyszerű időszak, ezúton is köszönöm
feleségemnek a sok türelmet és megértést…
Szeptember 19-én az eddigi legcsodálatosabb dolog történt meg életünkben,
napvilágot látott Mira. Innentől kezdve
még kevesebb alvással, de nagy boldogságban folytatódtak hétköznapjaink.
Kislányunk 3 hetes korára pedig apukáját a választópolgárok a megyei elnöki
székbe segítették. Köszönöm valamen�nyi választópolgárnak, akik résztvettek
a szavazáson, külön köszönöm azoknak,
akik szavazatukkal személyemet támogatták. Nagyon jóleső érzés volt, hogy
Mészárosné Gyöngyi egyedüli polgármester-jelöltsége ellenére Sukorón is
nagy volt a részvételi arány, és az, hogy
településünkön az általam vezetett lista
több szavazatot kapott, mint az összes
többi együttvéve. Ezúton is gratulálok
polgármester asszonynak, folytassa sikerrel a már megkezdett munkát. Ehhez a munkához jómagam minden tőlem telhető segítséget meg fogok adni,

Az első séta
Már nem emlékszem, ki mondta:
„Érezd magad turistának itthon, és
érezd magad otthon idegenben”. Fölöttébb bölcs mondás: első fele arra akar
ráébreszteni bennünket, hogy ne megszokásból és előítéletből éljünk, hanem
próbáljuk meg tiszta, ártatlan szemmel
látni a világot; második fele pedig arra
utal, próbáljuk meg elfogadni a másféle kultúrát, a másféle szokásokat,
és legyünk bennük otthon. Mai ajánlónkban megpróbálunk turisták lenni
Fehérváron.
jó együttműködésünkből a falunk fog
profitálni. A választópolgárok támogatásán túl nagyon örültem annak, hogy
az alakuló közgyűlésen – párhovatartozástól függetlenül – mind a 20 megyei
képviselő egyhangúlag megszavazta elnökjelölésemet, mondván, hogy ismerik eddigi szakmai munkásságomat.
Mit is jelent számomra a Fejér megye
első emberének lenni? Hatalmas kihívást és felelősséget, annak az alázatos
munkának a folytatását, amivel eddig
is a közt szolgálhattam. Az ország legfiatalabb megyei elnökeként a megye
108 településének fejlesztésén fogok
dolgozni, mindezt segíteni fogja az eddigi szakmai tapasztalatom, valamint
az a mintegy 37 millárd forint forrás,
melynek elosztását a megye települései között az általam vezetett megyei

önkormányzat fogja elvégezni a ciklus
alatt. Ez egy olyan új feladat, melyet
első ízben a most megválasztott megyei
közgyűlések fognak végezni.
Ami pedig a jövőt illeti, családommal
nem tudjuk életünket máshol elképzelni, mint itt, Sukorón. Szeretnénk, ha
pár év elteltével további gyermekeink
születnének, s minden bizonnyal ők is
hozzánk hasonlóan szerencsésnek fogják érezni magukat, hogy itt tölthetik
mindennapjaikat.
Az előttünk álló Adventi időszakra valamennyi sukóróinak Békés Várakozást
és Áldott Ünnepeket kívánok.
Dr. Molnár Krisztián
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A város oly gazdag történelmi, egyházi
műemlékekben és művészeti emlékekben, hogy az első útiterv elkészülte után
úgy döntünk, hogy több sétán mutatjuk be Fehérvárt.
Első sétánkon Kati nénitől indulunk
útnak. A Liszt Ferenc sétálóutcában álló
piaci árus szobor 2001-ben hosszas huzavona után került mai helyére. Katalin
napon különösen érdemes a névnapjukat ünneplőknek erre járni, hisz a város
virággal, forralt borral és harapnivalóval
köszönti őket. Kati néninek legfényesebb testrésze az orra: megsimogatjuk,
hátha szerencsét hoz nekünk is.
Néhány perc séta után a Városháza tér
közepén az Országalmánál vagyunk.
A vörös márvány díszkutat és szobrot
Ohmann Béla 1941 és 1943 között
készítette. Alapzatán három, a város történelmét meghatározó évszám:
1001, 1688 és 1938. A kőoroszlánok
által tartott országalmán a latin felirat magyarul így hangzik: „Fehérvár
szabadságjogait Szent István adományozta”. Legenda nem fűződik hozzá,
mi mégis megmártjuk kezünket a kút
vízében, hátha hagyományt termetünk.
A Fekete Sas Patikamúzeum a Fő utca
5. szám alatt található, aki szereti a patinás régi bútorokat és felszereléseket, és
akinek kedve van gyógyszervásárlás nélkül is patikába menni, annak feltétlenül
ajánljuk. Ráadásul időszaki kiállítások
is gazdagítják a múzeum programját.
A Fő utca végén kiülünk a Vörösmarty Cukrászda teraszára. Miközben kávénkra várunk elcsodálkozunk, hogy
már 140 éve áll és működik a Vörösmarty Színház. 1874. augusztus
22-én, ünnepélyes keretek között Katona József Bánk bánjával avatták fel.
Az avatási ünnepségen jelen volt Jókai,
Gyulai, Arany László és Pulszky Ferenc

is. Jókai köszöntőjét felesége Laborfalvi
Róza mondta el. (Díszvacsora a szomszédos Magyar Királyban.) Ma már
csak a főfalak eredetiek, mivel a tíz évvel ezelőtti felújítás során teljesen korszerűsítették. Igazi vegyes profilú vidéki
színház, mindenki talál benne kedvére
valót. Jelenleg a Furcsa pár női változata és a Mester és Margarita a siker!
A színházzal szomszédos épület a Magyar Király Szálló: A Zichy-háznak is
nevezett székesfehérvári klasszicista palotát egy igazi császári és királyi kamarás
építette az 1820-as évek elején. Tervezésében részt vett Pollack Mihály, a korszak legjelentősebb magyar építésze is.
Az 1870-es évek elejétől szállodaként,
Magyar Király Szálló néven működik.
Háromszori felújítás és átalakítás után
1958-tól Velence Szálló néven újra szállodaként működik - az eredeti Magyar
Király Szálló nevet 1990 óta viseli újra.
Terasza kiválóan alkalmas a múlton
való elmélkedésre.
Visszasétálva a Fő utcán, az Ady utcán
keresztül érünk a Csók István Képtárhoz (Bartók Béla tér 1.). Alig találjuk
a bejáratot, minden felirat - az épület
felében működő - könyvtárba irányít.
Az intézményt a megyében, Pusztaegresen (ma Sárbogárdhoz tartozik) született festőművészről, Csók Istvánról
(1865-1961) nevezték el. Itt rendezték
meg 1963-ban a művészettörténeti és
kultúrpolitika-történeti szempontból
kiemelkedő jelentőségű Csontváry-kiállítást, s 1965 óta több alkalommal „A
XX. század magyar művészete” című
tárlatsorozatot. Aba-Novák Vilmos
Magyar-francia történelmi kapcsolatok című pannója egy-egy időszakos
kiállítás alkalmával látható. A legenda
szerint a művet látva Picasso barbár zseninek nevezte a szerzőt.
A Csók István Képtártól alig egy perc
séta a Schaár Erzsébet Gyűjtemény
épülete. (Jókai utca 11.) A város egyik
nagy büszkesége, hiszen az egyik legizgalmasabb nyilvános Schaár gyűjtemény a világon. Különösen izgalmassá teszi látogatásunkat, hogy 40 évvel
ezelőtt az eredetileg hungarocellből
készült Utcát Fehérváron állította ki a
művész. Sajnos a kiállítás - az épület
roggyant állapota miatt - már évek óta
zárva. Csak reménykedhetünk, hogy
minél hamarább újra kinyit.
Az épület túloldalán az Oskola utca
10-ben található a Deák Gyűjtemény,
amely az 1994-ben létrehozott Városi Képtár egyik filiáléja. Deák Dénes
(1931-1993) budapesti műgyűjtő és

mecénás az 1960-as évektől az 1990es évekig értékes műgyűjteményt alakított ki a magyar huszadik századi
képzőművészek alkotásaiból. Utódja
nem lévén, gyűjteményét Székesfehérvárnak adományozta, mivel látta, hogy
Székesfehérvár sokat tesz a modern
magyar művészet közkinccsé tételében. Csak néhány név kedvcsinálónak:
Anna Margit, Czóbel, Gulácsy, Egry,
Kernstok, Mednyánszky, Rippl-Rónai!
A képtártól 15 méterre, az Oskola
utca és a Goldziher köz sarkán áll a
város legszebb középkori lakóépülete. A gyönyörűen helyreállított épület
bemutatóul is szolgálhat arra, hogyan
lehet egy épületen a sokfajta átépítést
és felújítást illusztrálni. Itt látható Dr.
Goldziher Ignác emléktáblája is, ez az
épület volt ugyanis szülőháza. Az 1850ben született orientalista, egyetemi tanár, az MTA tagja volt. Korának egyik
legnagyobb sémi filológusa, a modern
kritikai módszerekkel dolgozó iszlámtörténet megalapítója. Csak sajnálhatjuk, hogy az épület zárva van a nagyközönség előtt.
Mindegy 4 perc séta után érünk a
Kossuth Udvarhoz melyet a Kossuth
utca több háza határol. Az itt található órajáték a város igazi turisztikai
látványossága. A történelmi alakok
délelőtt tíz órakor jelennek meg zenei
kísérettel, majd a város templomaiban
egyszerre megkonduló déli harangszó
után láthatjuk őket ismét. Ezt követően
kétóránként, délután kettő, négy és hat
órakor vonulnak fel a királyi alakok.
A harangjáték zenéje az „Ah, hol vagy,
magyarok tündöklő csillaga” című István királyhoz fűződő népi ének, és egy
középkori dallam, az „O Pastor aeterne”. Este 7 óra 4 perckor Kodály esti
dala hallható.
Az Órajáték épületében Óramúzeum
nyílt, Kovács Jenő órásmester hosszú
évek kitartó gyűjtő-munkájának kö-

szönhetően. A patinás belvárosi épület földszintjén három teremben több
száz különböző korból származó fali-,
asztali-, zseb- és karóra, valamint órás
szerszámok, sőt még egy 17. századi toronyóra szerkezete is látható. Előre bejelentkezéssel, csak csoportosan és csak
csütörtökön látogatható.
A Kossuth utca 15. szám alatt találjuk
a Győri házat, más néven a Pelikán
Udvart. Az egyemeletes lakóház, volt
Pelikán fogadó 1756-ban épült. A XIX.
század elején a ház utcai földszinti helyiségeit a Pelikán vendégfogadó foglalta
el. Ebben a színházteremben 1790-től
egészen 1873-ig tartottak előadásokat.
Olyan legendás alakok léptek itt fel,
mint Déryné, Kántorné és Laborfalvi
Róza. Vándorszínész korában játszott
itt Petőfi Sándor is. Emléktábla őrzi
emléküket.
A képtár filiáléja a Pelikán udvarban
működő Pelikán Galéria kiállítóhely,
amely napjaink képzőművészeti alkotásait mutatja be. Következő kiállításuk
június 20-ig látható, és az izgalmas
„Nyakkendő vagy valami más” címet
viseli.
Miután megtettünk 1,8 kilométert, és
megnéztünk 12 helyszínt, 6 múzeumot és kiállítást megérdemlünk egy
pohár fehér bort a Megyeháza utcában
a Múzeum Caféban. Terveink szerint a
következő sétánkon erre újra járni fogunk! Vigyázat: könnyen törzsvendéggé válhat!
Források:
szekesfehervar.utisugo.hu
szekesfehervar.varosom.hu
hu.wikipedia.org
www.szikm.hu
www.vorosmartyszinhaz.hu
www.muzeum.hu
www.deakgyujtemeny.hu
dr. Venczel Sándor
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Civil szervezetek
Számos „csodabogár” lakik közvetlen
környezetünkben is. Az Ő mozgatórugóik és kalandjaik megismerésére
színpadi beszélgetések formájában tervezünk lehetőséget adni.

Kaland Klub indul
Sukorón!
Vannak pillanatok, amikor azt mondjuk, hogy ezért érdemes volt élni, ezért
érdemes volt küzdeni! Megérte, bármi
történjék is ezután! Ezen élményekhez
a legtöbb esetben kalandos út vezet.
Jó ezt átélni és legalább ilyen jó megosztani, illetve legalább ilyen jó mások
kalandos élményeit hallgatni, azokról
beszélgetni.
A méltán népszerű és fantasztikus internet adta közösségi lehetőségek mellett
sosem törpülhet el a személyes találkozók, a személyesen együtt gondolkodó
es cselekvő közösségek világa es varázsa.
Ezt indítjuk útjára most Sukorón: valódi értéket hordozó és jelentő együttléteket, kultúrát és tudományt egy kalandot kedvelő közösségben Mindenkinek!
Mi is az a kalandozás és kiket várunk
előadásunkra?
Sokszor felidézem egy híres színész
mondását: „A maga szemében mindenki egy elő legenda!”. Igen, az élet maga
egy csodálatos kaland. Álmok, vágyak,
célok mozgatnak, bolygatnak es késztetnek cselekvésre Bennünket.
A kaland része minden nap és minden
halandó, így hát Önnek is itt a helye,
ha 6-99 év közötti és szívesen tölti szabadidejét más kalandorokkal. Jöjjön el,
várjuk Önt is 11.29-én, szombaton este
17:30 órától diaporáma vetítésünkre és
előadásunkra Mt. Everest túránkról.
Milyen lesz a folytatás?
A jövőben további nyilvános előadásokat tervezek fotózó vagy filmező világjárók, kutatók, sportolók, gyűjtők,
repülők és búvárok, barlangászok, más
megszállottak és egyéb érdekes, sokszor
közismert személyiségek társaságában.
Szóval csupa pozitív, az életet és a megismételhetetlen, csodálatos kék bolygónkat imádó ember.
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Fontos, hogy a gyermekekre is gondolunk: minden előadás előtt kölyök
kaland klubot tartunk fél órában, ahol
a kölykök mindig bepillantást nyerhetnek a nagyelőadással kapcsolatos
témába: 11.29-én 17:00 órától a magas hegyi túrázásról és hegymászásról
beszélgetünk, majd az előadás végéig
gyermek felügyelet mellett kvíz feladatot tölthetnek és játszhatnak tovább.

Civil szervezetek
SUKORÓ SPORTBARÁTOK
KÖZHASZNÚ
SPORTEGYESÜLET
8096 Sukoró, Berkenye u. 15.
telefon: +36-30-4281106
email: sukorosport@freemail.hu
www.sukoro.hu
Adószám: 18502105-1-07
Számlaszám: 10405066-50505649-53551007

Természetesen lesz „kis klub” is, ahol
egy szűkebb csapat örömmel találkozhat, s tervezheti vagy éppen megoszthatja aktuális kalandjait. Reményeim
szerint lesznek közösségi kalandjaink is.
Minden fórum díjmentesen látogatható.

Hol találkozunk?
Alaptáborként a Sukoró Községi Önkormányzat támogatásával a külön
nekünk felfűtött Kultúrházat jelöljük
meg.
További részletek:
Szervező: Gugi Krisztián
Mobil: 06-20-9160-385
kalandklub@sukoro.hu
www.sukoro.hu/sukoroi-kaland-klub

A hagyományos asztalitenisz bajnokság
megrendezésére 12. alkalommal került
sor. A versenyt mindenki nagy örömére
a felújított Civil házban tartottuk. Az
épület októberben került átadásra, így a
versenyzőket szép, új környezet fogadta.
A tágas, nagy termekben felállított pingpong asztaloknál öröm volt a játék. A
gyermekek és a felnőttek részéről a lelkesedés évek óta töretlen. A versenyre
érkeztek a környező településekről, Pákozdról, Nadapról, Székesfehérvárról és
Budapestről is.
A verseny eddigi történetében még nem
fordult elő, hogy női versenyző jelezte volna indulását a férfi mezőnyben.
A szervezők és elsősorban a versenyben
résztvevő férfiak beleegyezésével Károlyi
Zsuzsa elindult a férfi kategóriában is,
amit nagy meglepetésre végül megnyert.
Helyezettek:

A Szervezőről…
Mindig is inspiráltak más kalandorok.
Mindig is vonzottak a kalandok. Nagy
örömmel olvastam 1994-ben a műegyetemi Hopp Ferenc Világjáró Klub
plakátját egy Autós Off-road Túra beszámolójáról. Alig bírtam kivárni az
időt, számoltam az éjszakákat az előadásig. Aztán azonnal lelkes és aktív tag
lettem, a szerda este lett a kedvencem.
Vetítettünk, beszélgettünk, kirándultunk, mai napig időnként összejárunk.
1997-ben megalapítottam a Veszprémi
Egyetemi Világjáró Klubot, amelyért
ugyancsak érdemes volt dolgozni, hiszen mai napig működik.
A tanulás, munka, család világában a
szabadidő nincs mindig előtérben, de
azért jutott és hitem szerint még jut
s majd kalandból és élményből is bőségesen. Ezek egyike a 2003. évi Mt.
Everest magashegyi túra feleségemmel,
amit a nászút cím mellett egy fontos
életútnak is szántam. Felmondtam a
munkahelyem és elindultunk... 10 héttel később, Karácsonyra pedig már hármasban tértünk haza, Sukoróra.

Szép, új környezet,
lelkesedés, jó hangulat

SUKORÓI KALAND KLUB

TÚRA AZ
EVERESTHEZ
NYILVÁNOS DIAPORÁMA
VETÍTÉS MINDENKINEK
• Kultúrák olvasztótégelye:
Katmandu, Nepál
• Három hét sherpa túra 5643
méterig a Hegyek Istenanyjához
• Buddhista és hindi kolostorok,
szentélyek
• Dzsungel, banánfák, elefántok és
orrszarvúak - Chitwan Nemzeti
Park
• Levezető túra az Annapurna
basecamp-be (4170 m)
• Tengerparti képeslapok Thaiföldről
Előadók:
Fodor Ildikó túravezető
Gugi Krisztián sherpa
Helyszín: Kultúrház, Sukoró
Időpont: 2014. 11. 29. (17:30)
(Kaland Kölyök hegymászó
program 17 órától!)
Belépés: Díjtalan
Infó, képek:
www.sukoro.hu/sukoroi-kaland-klub
Telefon: 06-20-9160-385
MINDEN ÉRDEKLŐDŐT EGY
TEÁVAL IS VÁRUNK!

Férfi kategória:
I. helyezett Károlyi Zsuzsa
II. helyezett Füstös József
III. helyezett Joós Norbert
IV. helyezett Paksi Gábor
Női kategória:
I. helyezett Károlyi Zsuzsa
II. helyezett Mácsainé Varga Ágnes
III. helyezett Tarnócziné Horváth Judit
Ifjúsági kategória:
I. helyezett Kardos Ruben
II. helyezett Sirák Márton
III. helyezett Kovács Krisztián Dávid
Gyermek kategória:
felső tagozat
I. helyezett Nemcsek Tamás
II. helyezett Béd Imre
III. helyezett Beta Emese
Gyermek kategória
alsó tagozat
I. helyezett Kovács Levente
II. helyezett Szemes Borsika
III. helyezett Kovács Kristóf
Gratulálunk a győzteseknek!
Köszönettel tartozunk Polgármester As�szonynak, az Önkormányzatnak, hogy
lehetővé tették ebben a kulturált kellemes környezetben a verseny megrendezését. A továbbiakban is folytatjuk a
kirándulások és sportversenyek szervezését, amire Mindenkit szeretettel várunk!
Köszönjük az Egyesület tagjainak és
minden közreműködőnek, támogatónak
az egész éves munkáját, segítségét!
Boldog békés ünnepeket kívánunk Mindenkinek az Egyesület nevében!
MOZOGJ VELÜNK!
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Halász Kriszta
elnök

SUKORÓI BORBARÁTOK
EGYESÜLETE
sukoroiborbaratok@gmail.com
Egyesületünk borászai a tavasszal megrendezésre került borversenyen ismét
eredményesen szerepeltek boraikkal.
Hatvan borminta került megmérettetésre. A zsűri, Dr Janky Ferenc, a Corvinus
Egyetem szőlészeti–borászati tanszékének tanára vezetésével, borainkat 1 Nagy
Arany, 5 Arany, 11 Ezüst, 21 bronzminősítéssel jutalmazta. Sukoró legjobb borává 2014 évben Parti János Zweigelt vörös
borát választotta.
Az eredményhirdetésre április hónapban
került sor. Az értékes díjakat polgármesterünk, Mészárosné Hegyi Gyöngyi, az
elismerő okleveleket az Egyesület vezetői
adták át.
Az Egyesület februári taggyűlésén határoztuk el, hogy kirándulásunkat Pannonhalmára szervezzük meg április hónapban. Az Apátság megtekintése igazi
kulturális élmény volt számunkra. Borászok lévén természetesen az apátsági

borászatot is megnéztük, ismerkedtünk a
több emeletnyi borászati technológiával.
Hazafelé a buszon a nótáé volt a főszerep,
dalra fakadt a csapat Oros Endre tagtársunk vezetésével. Emlékezetes és szép kirándulásunk volt.
A nyár eseményei:
A református templomban a már hagyományos nyári zenei esték záró akkordjaként a zenekedvelők számára tartottunk
borkóstolót. Borászaink és egyesületi
tagjaink kínálták finom boraikat a vendégeknek, akik elismerésüket fejezték ki
a kiváló nedűk iránt.
Az augusztusi falunapon is borkóstolóval
vártuk a hozzánk látogatókat.
Szeptember 28-án a Magyar Honvédség
emlékezett a 1848. szeptemberi haditanács évfordulójára a református templomban. Ez alkalommal került felavatásra a Batthyány – Móga szoboregyüttes a
Fő téren. Az ünnepség után finom sukorói borainkkal kínáltuk a honvédség képviselőit, a magas rangú vendégeinket és a
sukoróiakat.
Ebben az évben az időjárás bizonyította

te. Ezután már olyan jól érezte magát,
hogy kedvenc ételét a rántott húst kérte
férjétől. Két nap múlva bekövetkezett,
amire senki nem számított egy súlyos
agytrombózis. Nemcsak klubunk tagjait, de az egész falu lakosságát megrázta a
szomorú hír!

Tere Fere klub
Az 2014-es év a Tere Fere klub számára
kissé eseménytelen volt a „Kultúrház”
lebontása, átalakítása miatt. Utoljára
július 15-én találkoztunk Rózsavölgyi
Pannika otthonában, virágokkal teli
kertjében. Főzött nekünk nagyon finom vacsorát, köszöntöttük július havi
ünnepeltjeinket, meglátogattuk a Boros
házaspár közelben lévő birodalmát, továbbá megvitattunk egy éppen nagyon
aktuális problémát a felelős kutyatartást.
Közösen elbeszélgettünk, véleményt cseréltünk az ember kiszolgáltatott „barátjairól” az ebekről, akik nélkül lehet élni,
de minek? Ezen az utolsó rendezvényünkön is, - mint mindig- nagyon jól éreztük magunkat, volt aki autóval és volt
aki gyalog sétált haza a Borostyán utcán,
amikor is előre nem is sejtettük, hogy
kezdetét vette egy szerencsétlen esemény
sorozat klubtársunkkal Fekécsné Ilikével
kapcsolatban. Ekkor még csak egy általa
is érthetetlen futás utáni elesés történt,
aminek hatására mentőt hívtunk. Ezt az
eseményt sok -sok vizsgálat, majd egy
kisebb agy értágulati beavatkozás követ-

Augusztusban a Falu napon találkoztunk és remekül kiszórakoztuk magunkat, szeptember végén részt vettünk a
Néprajzi Házunk felújításának átadásán,
a Főtéri Battyányi Lajos-Móga János
szobor kompozíció avatásán, majd októberben a Civil Ház átadásán kortárs
képzőművészeink kiállítás megnyitójával
fűszerezve.
A felsorolt eseményeket nagy örömmel
kísértük végig, köszönjük Önkormányzatunk Vezetőinek! Büszkék vagyunk
arra, hogy itt élhetünk szeretett falunkban, Sukorón! Nem akarunk telhetetlenek lenni, de már csak arra várunk,
hogy megépüljön a volt Orvosi Rendelő
helyén a várva várt könyvtárszoba- klubszoba, ahol újra megrendezhetjük összejöveteleinket, ahol fehér asztalnál ismét
találkozhatunk, beszélgethetünk, kiszakadhatunk a mindennapjaink gondjaiból, bajaiból,amiből jutott elég tagjaink
életében és ahol megoszthatjuk egymással örömeinket és bánatainkat.
Minden kedves olvasónak, a falu lakosságának kívánunk jó egészséget és további szép éveket ebben a subalpesi, dombokkal és az álomszép tóval körülvett
községben.
Tarnócziné H.Judit
a Tere Fere klub vezetője

a kiszámíthatatlanságát. Az enyhe telet
követően, a sok csapadék miatt sok feladat volt szőlőinkben. Reméltük, hogy az
elmúlt aszályos évek után jobb év következik. Csapadékból nem volt hiány, csak
esett, csak esett. Nagy kihívás volt ez a
szőlészeknek, a növényvédelem nehéz
feladatot jelentett. Fokozottan jelentkezett a lisztharmat, a peronoszpóra, a
szürkepenész és a gombabetegségek. Sajnos az év nem hozott minőségi szőlőtermést. Új boraink bemutatására, szakmai
értékelésére november 22-én kerül sor a
már hagyományos Márton - napi Új Bor
ünnepünkön.
Az adventi ünnepségen szeretettel és forralt borral várunk mindenkit!
Döme János
elnök

nék is felvonulnának a fiatalokkal együtt
a szüret e szép ünnepén.” Egyesületünk a
szervezésben és a megvalósításban is aktívan részt vett. Összeállt egy régi, nagy
csapat. Kellemes meglepetésünkre szinte
mindenki elvállalta a meghívást, hogy
népviseletbe öltözve ismét végigjárja Sukoró utcáit.
Kürtöskalácssütőnket második alakalommal már a „közszolgálatába” vetettük
be. Egy családias ünnepség alkalmával a
Néprajzi ház avatásán láttuk vendégül az
ott megjelent vendégeket és a falu lakosságát. Egy új kalács receptet próbáltunk
ki, senki nem panaszkodott.
A polgármesteri hivatalunk meghívására
testvértelepülésünkről delegáció érkezett
a Főtéren felállításra került szoboregyüttes avatására. A delegáció itt tartózkodása
alatt a programszervezésben és vendéglátásában aktívan részt vettünk.
A Civilház avatási ünnepség alkalmával
kiállítást szervezett az Önkormányzat,
melyen egyik tagunk Kissné Németh
Klára festő képeivel szerepelt. Büszkék
vagyunk rá.
A terveink között szerepel egy falukarácsonyfa állítás, melyhez köszönettel veszünk fenyőfa felajánlást.

Velünk, a Hagyományőrző
Egyesület tagjaival történt
Hagyományainkhoz híven, az idei évben
is májusfát állítottunk falunk Főterére.
Nélkülözhetetlen segítségünkre voltak
a polgárőrség tagjai, az önkormányzat
dolgozói, akiket a munka végén egy kis
vacsorával láttunk vendégül.
Egyesületünk egy esküvőre kapott meghívást. Egyik tagunk polgári és egyházi
szertartására. Egyesületünk majdnem
teljes taglétszámával részt vett Kiss Anikó
és Molnár Krisztián esküvőjén. Gratulációnk kettős, hiszen azóta kislányuk is
megszületett.
Egyesületünk ismételten élt támogatási
kérelem lehetőségével. A Fejér Megyei
Önkormányzat jóvoltából anyagi támogatást kapott egy új kürtöskalácssütő elkészítéséhez. A támogatást ezúton
is szeretnénk megköszönni a megyei
önkormányzat előző vezetőjének Törő
Gábornak és mai vezetőjének Molnár
Krisztiánnak. A sütő elkészült. Az egyesület által kipróbálásra is került a nyár
folyamán a kis tó partján, ahol kisebb
egyesületi ajándékot adtunk át Hartal
Barnabásnak.
A Polgármesterasszony fejéből kipattant
egy ötlet a szüreti felvonulás kapcsán.
„Mi lenne ha az egykori Bírók és Bíró-

Idén is részt szeretnénk venni a rimstingi
adventi vásáron. Már a tízedik alkalom
lenne, hogy együtt ünnepel a két hagyományőrző egyesület a rimstingi emberekkel. Az utóbbi években ez már egy három
napos ünnepség, ami hosszú utazással,
nagyon sok munkával és mindig felejthetetlen élményekkel jár.
Idei év őszén az Önkormányzat is támogatta működésünket egy csekély összeggel, melyet köszönünk neki.
Egyesületünk idén is megkapta az emberek által felajánlott adójuk 1 %-át,
melyet hálás szívvel köszönünk minden
felajánlónak. Bízunk benne, hogy a jövőben is támogatnak Bennünket. Segítség
és támogatás nélkül nagyon nehéz egy
civil szervezet működése.
Németh István
elnök

Sukorói Szüreti felvonulás és bál
képekben című cikk kiegészítése
A fényképek átnézése közben vettük
észre, hogy előző cikkben a felvonuláson részt vett csőszlányok közül véletlenül kimaradt Törzsök Tamara és Lovas
Zsanett. Elnézésüket kérem a tévedés
miatt.
Sukorói Hagyományőrző Egyesület
nevében: Németh Istvánné
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Civil szervezetek

Gyerek világ

Mi történt a
SUKIDANCE Egyesület
háza táján?

Újra az iskolában…

Mottónk: „Az összefogás ereje nagy
dolgokra képes”
A Sukorói Ifjúsági Hagyományteremtő Közhasznú Táncegyesület az elmúlt
időszakban is aktív társadalmi életet
tudhat magáénak.
Egyesületünk, falunk lakóinak legnagyobb örömére a Sukorói Hagyományőrző Egyesülettel karöltve, az
összefogás, és a közös szervezés példaértékű eredményeként ez év szeptemberében az utóbbi idők legnagyobb létszámú szüreti felvonulását hívta életre.
Az autentikus környezetben, a sukorói
pincesoron zajlott jókedvű rendezvényen - mert sokat énekeltünk- , torok
nem maradt szárazon, –és mert sok
vendégszerető gazdához meghívást kaptunk, ahova el is mentünk- a csizmánk
talpa is jócskán elkopott. Az egyesület
fiataljai, a volt bírók és bírónék, - mert
jól húzták a zenészek- hajnalig ropták
a táncot, nem kímélve a felvonulásban
elfáradt lábakat. A bálozók, amikor
csak találkozunk, a mai napig is emlegetik: - Ez a mulatság nagyon jó volt.
Megadtuk a módját. Összejöttünk,
hagyományt őriztünk, és nagyon jól
éreztük magunkat. Jövőre se hagyjuk

ki! Hát uccu neki, rajtunk nem múlik!
Számot adunk arról, hogy az egyesület
közreműködésével, mindannyiunk örömére befejeződött a régi Kultúrházunk
Leader pályázati néven „Civilházzá”
történő felújítása és bővítése. Kialakult
egy minőségileg jobb, bővített alapterületű kulturális élettér. Az önkormányzat támogatásával és szervezésével
most már rajtunk, civileken is múlik,
hogy milyen tartalommal töltjük meg
a helyi kultúra világát. Fontos, hogy a
jövőben mindenki érezze a sajátjának
és úgy is vigyázzon a közkinccsé vált
értékre.
Az egyesület az elmúlt hónapban újabb
sikeres, 200 e. Ft-os pályázatot könyvelhet el. Ismét lesz Táncház kicsiknek
és nagyoknak. Ne hagyja ki az élő zenés
néptáncolás lehetőségét! Mert a tánc
öröme felszabadít, benne a jókedv és az
egészség. A zene, a mozgás, az énekes
játék a gyermeki lét egyik legfőbb eleme, de mi felnőttek ugyanígy érezzük
és szükségünk is van rá. Itt az alkalom,
éljünk vele! Bővebb tájékoztató: Újságunk programajánlója, és a honlapunk.
Tudják: olvassunk és böngésszünk!
Minden kedves olvasónknak
örömteli ünnepeket kíván
Egyesületünk!
Mészárosné Hegyi Gyöngyi
polgármester, egyesületi alapító
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Iskolánk tanulólétszáma 55 fő, a tanári
kar pedig 6 főből áll. Őszintén remélem, hogy az elmúlt tanév után végre
egy kis nyugalom költözik falaink közé
/már ami a pedagógusállományt illeti/,
bizony nagyon ránk férne.
Az első napon – szeptember 1-jén megtartottuk tanévnyitónkat, ahol köszöntöttük új elsőseinket is. Nagyon
örültünk annak, hogy ilyen szép számmal választották a szülők gyermekük részére a mi intézményünket. Igyekszünk
megszolgálni a bizalmat.
A rövid ünnepség után kezdődhetett is a
komoly munka.
Már a második héten szülői értekezleteken tájékoztattuk a megjelenteket az
iskolai élet rendjéről, várható programjainkról.
Szeptember végén elkezdődött a teniszoktatás a gyerekek részére, aminek
nagyon örültünk mindannyian. Köszönjük az edzők önkéntes és lelkes
munkáját.

Óvoda
A hagyományokhoz híven idén is megrendezésre került a Márton nap az óvodában.
A gyerekek lelkesen készültek az eseményre, aranyos kis műsorral lepték
meg a szülőket.
Egy kis játékos vetélkedő után elfogyasztottuk a libazsíros kenyeret és a
gyerekek által készített liba formájú
linzert, ami nagyon finomra sikeredett.
A kellemes hangulatot a fáklyás kerti
séta fokozta tovább, ami nagyon jó ötlet volt az óvónők részéről, a gyerekek
roppantul élvezték az esti sétát, aminek
a saját készítésű mécsesek különleges
hangulatot adtak, illetve Márton köpe-

A hosszú és – remélhetőleg mindenki
számára – pihentető nyár után /s az előző tanév viharait követően/, újult erővel
fogtunk neki a munkának augusztus
végén. A hagyománnyá vált gólyatáborunk igazi kalandokat kínált mindazoknak, akik részt vettek benne. Sok-sok
érdekes dolgot csináltunk, igyekeztünk
megismerkedni az új kisiskolásokkal
és a szülőkkel is. Bátran mondhatom,
hogy nagyon jól sikerült ez a tábor is,
köszönhetően András bácsi szervezésének, a kollégák lelkes munkájának és a
szülőknek.

nyének megkeresését, olyannyira, hogy
azt többször is el kellett rejteni.
Reméljük sok ilyen hasonló Márton
napi élményben lesz még részünk!
Köszönjük!
A szülői munkaközösség

Október elején szerepeltünk az Idősek
Világnapján, illetve megemlékeztünk az
aradi vértanúkról. Megkezdtük a korcsolyaoktatást is a székesfehérvári műjégpályán.
Újra elindult az úszásoktatás. Októberben még csak a másodikosok részére, de
az őszi szünet után csatlakozhatnak hozzájuk a többiek is.
Október 14-én – hagyományteremtő
céllal – meseünnepet tartottunk az iskolában. A gyerekek két kategóriában indulhattak a mesemondó versenyen egy
általuk választott magyar népmesével. A
nagycsoportos óvodások az elsősökkel
alkottak egy csoportot, és a nagyobbak
egy külön csoportban versenyeztek. Remekül szórakoztunk, nagyszerű előadásokat hallhattunk. Igazán tartalmasan
töltöttük el a délutánunkat Klári néni
odaadó munkájának gyümölcseként.

Gyerekszemmel világ - óvodások, iskolások munkái

A hónap közepén – Vera néni szervezésében – kirándulni voltunk Gánton,
ahol német nemzetiségi táncházban is
jártunk, és nagy túrát tettünk a Vértes
hegységben. Az időjárás a kegyeibe fogadott bennünket, és egy igazán emlékezetes nappal lehettünk gazdagabbak.
A falu október 23-i ünnepélyén nagyszerű és felemelő műsort adtak a 3-4. osztályosok. Felkészítőjük Betti néni volt.
Hagyományainknak megfelelően megszerveztük őszi papírgyűjtésünket és
az elektromos hulladék gyűjtését is. Ez
utóbbit még egyszer az idei év folyamán
megismételjük, az előbbire pedig tavas�szal kerítünk újból sort.

Semlyén Flóra középső csoport

November elején az 1. és 2. osztályosok
megkapták első negyedéves értékelésüket is, vagyis számadást arról, miként
teljesítették az elvárásokat, mennyiben
feleltek meg a követelményeknek, miből
nyújtottak kiemelkedő, illetve esetleg
gyengébb teljesítményt.
November 11-én délelőtt a Pegazus
Színház első előadását néztük meg a
felújított kultúrházban. Délután pedig
Márton napi vigadozást tartottunk,
amelyre meghívtuk a leendő elsős gyerekeket is szüleikkel együtt.
Ezt követően gőzerővel állunk neki a
karácsonyi és az adventi készülődésnek.
Ennek fontos állomása lesz december
17-én 17.00 órától a Madarak karácsonya , amely már szintén hagyománynak
tekinthető iskolánkban. A program részleteiről a későbbiekben plakátokról lehet
bővebb információt szerezni, de annyi
már biztos, hogy idén is lesz rajzpályázat díjátadó ünnepség, mivel indulunk
a Vadmadárkórház Madármentés-lélekmentés című rajzpályázatán, melynek
fővédnöke Herczegh Anita, a köztársasági elnök felesége. A sukorói gyerekek
rajzait az iskolában gyűjtjük november
17-ig.
Látható tehát, hogy az eddigiekben is
bőven akadt program és teendő az iskola falai között, és ez a későbbiekben
sem lesz másként. Nagyon sok érdekes
programmal, versennyel, kirándulással
igyekszünk színesebbé, gazdagabbá tenni tanulóink iskolás életét. Kollégáim és
jómagam is mindent megteszünk azért,
hogy az a hosszú idő, amit az iskola falai
között töltenek el nap mint nap a gyerekek, ne csak a tanulásról szóljon, hanem tartalmas elfoglaltságot is jelentsen
számukra.

Gugi Virág 4. osztály

Török Réka nagycsoport

Zólyomi Fanni 2. osztály

Krausz Viktória nagycsoport

Fischer Attiláné
tagintézmény-vezető

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

Benyovszki Borisz nagycsoport

Zsitnyányi Eszter 2. osztály

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

Kultúrtér
Sukorói
Dumaszínház
sorozat
Sukorói Dumaszínház sorozat indul a
kultúrházban több neves stand-up humorista vendégszereplésével. Megrendezésre kerül a 3 előadásból álló sorozat
havonta egy alkalommal.
A bérletek megvásárolhatók december 1.
és 19. között a sukorói Kultúrházban
(Fő utca 31-33)
hétfőn, szerdán és csütörtökön
14:00 – 20:00,
kedden és pénteken
8:00 – 14:00 óra között.
Érdeklődni a 22/598-007,
06-30-717-7601 telefonszámon és a
kultura@sukoro.hu e-mail címen lehet.
A kultúrház megnyitásának alkalmából
akciós áron kínáljuk a bérleteket 3900
Ft-os áron. Jegyek január 10-től vásárolhatók 2000 Ft-os áron elővételben, vagy
a 2200 Ft-ért az előadás napján.

2015. január 23. (péntek)
19:00 órától TABU est - Benk,
Felméri, Csenki közös estje

Ha az a típusú néző vagy, aki az előadás alatt feláll és kimegy, mert érzékeny
arra, ha a fellépők kényes témákat boncolgatnak, akkor arra szeretnénk kérni,
hogy ezt az előadást ne látogasd meg.
A tabu (protopolinéziai tabu tiltott, rituálisan szabályzott) szentként vagy tiltottként megnevezett bármely emberi
tevékenységre vagy szokásra kiterjedő
erős társadalmi tiltás vagy tilalom; a tabu
megszegését a társadalom általában kifogásolhatónak és elítélendőnek tartja.

2015. február 27. (péntek)
19:00 órától Kicsi a rakás
- Hajdú Balázs + Tóth Edu
közös estje

Balázs szeret elaludni a liftben, ha egy
kényelmes vállat talál, Edu pedig rendszeresen megpróbál új trükköket ellesni
a profi áruházi kóstolóktól. Balázs ritkán
dúdol népdalokat vajas kenyér kenés
közben, Edu viszont hajnalban bárkivel
szívesen országvárosozik egy jót, ha rajta
kívül más is van a szobában, és egyikőjük
sem alszik. Sokan azt gondolják, a lassú
és a gyors közös estje felejthetetlen élményeket ígér, és nekik van igazuk.

2015. április 3. 19:00 órától
Páros est

Kertész Ricsi: Valahol messze-mes�sze... egy távoli kukoricásban, a szabolcsi
napsütésben, dologidőben megfogant
korunk józan parasztja: Ricsifiú. Eddigi
élete során számtalan dologról derült ki,
hogy hülye hozzá, így őt egyenes út vezette a Dumaszínházba, ahol hozzá hasonló idiótákat pártfogolnak. Nézi ezt a
furcsa világot, próbál eligazodni benne,
ha pedig bajba kerül, mindig van nála
egy kis rántott hús alufóliában és gyümölcspárlat a belső zsebben. Minden
este más, ahogy a közönség sem lehet
kétszer ugyanaz. Egyetlen dolog ami
nem változik a kalap a fején, és a szeretet
amivel várja Önt.
Szupkay Viktor: Dörzsölt dél-pesti
vagány, aki pólóárustól a kereskedelmi
igazgatóig vitte! Jól bánik az excellel és a
powerpointtal, aminek semmilyen hasznát nem veszi a stand up-ban! Szerepelt
Madonna - La Isla Bonita című klippjében, mint nagyfarkú latin gitáros. Kakaó
sommelierként kezdte, mára már a száraz
magyar borok szakértője. Összességében
Darth Vader-ként jellemezhető. Rostélyszerű, mimikátlan arc, és gyilkos humor!

Előzetes tájékoztató
A jövőben az kulturális intézmény a képviselő-testület által jóváhagyott „Házirend” és egyéb szabályozások szerint
működik a kulturális referens vezetésével, amelyről az önkormányzat külön
tájékoztatót ad ki. A programokról naprakész információt kapunk lapunk kulturális rovatában, illetve Sukoró honlapján.

Programajánló
November 3-tól
(minden hétfőn és csütörtökön) 17.30
Sukorói Sportbarát Egyesület: Női torna
November 4-től
(minden kedden) 18.00 Jóga
November 29. (szombat) 17.30
Sukorói Kaland Klub - Túra az Everesthez diaporáma vetítés és előadás
Kultúrák olvasztótégelye: Katmandu,
Nepál. Három hét sherpa túra 5643 méterig a Hegyek Istenanyjához. Buddhista
és hindi kolostorok, szentélyek. Dzsungel, banánfák, elefántok és orrszarvúak
- Chitwan Nemzeti Park. Levezető túra
az Annapurna basecamp-be (4170 m).
Tengerparti képeslapok Thaiföldről
Előadók: Fodor Ildikó túravezető &
Gugi Krisztián sherpa
December 6. (szombat) 10.30
Táncház kicsiknek és nagyoknak
December 11. (csütörtök) 9.00
Baba-mama klub
Védőnő: Bédné Molnár Hajnalka szervezésében

December 14. (vasárnap) 16.00
Falukarácsony
Ünnepi köszöntő - Mészárosné Hegyi
Gyöngyi polgármester
Advent méltatása - Kardos Ábel református lelkész
Ünnepi áldás Récsei Norbert - plébános
Óvodásaink és Iskolásaink ünnepi műsora
Pákozdi Kamarakórus műsora
Január 8. (csütörtök) 9.00
Baba-mama klub
Védőnő: Bédné Molnár Hajnalka szervezésében
Január 20. (kedd) 10.00
Dia vetítés óvodásoknak
Január 23. (péntek) 19.00
Dumaszínház sorozat: Kicsi a rakás –
Hajdú Balázs és Tóth Edu közös estje
Január 29. (csütörtök) 17.00
Értéktár Klub
Február 12. (csütörtök) 9.00
Baba-mama klub
Védőnő: Bédné Molnár Hajnalka szervezésében
Február 13. (péntek) 18.00
Gulyás János kiállítás
Február 24. (kedd) 10.00
Pegazus Bábszínház
Február 27. (péntek) 19.00
Dumaszínház sorozat: TABU est –
Benk, Felméri, Csenki közös estje

Keresztrejtvény - SUDOKU
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KARÁCSONYI
GARÁZSVÁSÁR

December 14. Vasárnap
09:00-15:00
Sukorói Általános iskola

Minőségi és márkás használt gyermek- és babaruhák, cipők, csizmák,
kabátok, babakellékek, játékok széles választékával várunk mindenkit!
Ezenkívül női és férfi ruhák között is válogathat! Alkudni ér! 
Olcsó árakkal készülünk, érdemes lesz eljönni!
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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

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.
Telefon: 06-22-472-149
Gondnok: V. Mohai István
06-22-476-004
06-30-3727053

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

Nagy öröm számunkra, hogy településünkön köszönthetjük

Erős Józsefné Molnár Teréz

95 éves szépkorú lakosunkat.
Sukoró Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete nevében születésnapja alkalmából sok szeretettel köszöntöm.
Mészárosné Hegyi Gyöngyi Éva
polgármester

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

 
Szépkorúak jubileumi
köszöntése

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

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









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

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














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
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Közérdekű információk:

ANYAKÖNYVI
HÍREK
Molnár – Kiss Mira
Születési idő:

2014. 09. 19.

Fürst Gergő
Születési idő:

2014. 10. 23.

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: 8-17.00
Szerda: 8-17.00
Péntek: 8-13.00
Mészárosné Hegyi Gyöngyi Éva
polgármester fogadóórája:
Hétfő: 8:30-12.00

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

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