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Kedves Olvasó!

Nagy szeretettel köszöntöm a Sukorói 
Hírforrás Magazinunk minden kedves 
olvasóját. A negyedévente megjelenő la-
punk idei első számát kapta kézhez. 
A 2015-ös év új gondolatokkal, új fel-
adatokkal, új tervekkel indul. Egy do-
log azonban nem új. Tenni továbbra 
is a dolgunkat, menni előre az „Ismert 
Úton”, a lehető legjobb képességünkkel, 
tudásunkkal elszántságunkkal, hogy a 
településünk fejlődése érdekében szol-
gálhassuk annak jövőjét. 

Az Önkormányzatunk fontosnak tartja, 
hogy a településfejlesztés során azok az 
igények kerüljenek előtérbe, amelyek 
olyan probléma megoldására, igény ki-
elégítésére szolgálnak, amelyek alapvető 
településüzemeltetési és közszolgáltatási 
feladatokhoz kapcsolódnak, javítva a 
község lakosságának életminőségét.  
Ehhez azonban elengedhetetlen a felelős 
gazdálkodás, a Képviselő-testület biza-
lomra épülő közös célokat meghatáro-
zó, együttes munkája. Az sem ismeret-
len Önök előtt Kedves Olvasó, hogy a 

nagyobb fejlesztéseket, beruházásokat, 
rekonstrukciókat, csak pályázati forrás-
ból leszünk képesek megoldani. Saját 
forrásból biztosítjuk az iskola-udvar I. 
ütemének megvalósítását, korszerűsíté-
sét, játszóelemekkel történő bővítését, 
valamint az utak javítását. A nagyobb 
költségigényű játszóudvar II. ütemének- 
csúszka- kalandpark- kialakítását már 
pályázati forrásból szeretnénk kivitelez-
ni. Ez egyike azon sok feladatnak, amely 
az elkövetkező időben vár ránk.
Hivatalunkban már az év első munka-
napja is nagy izgalommal indult, hiszen 
január 05-én nyílt meg az első pályázati 
felület. Aki egy kicsit is jártas a pályáza-
tírás területén, annak nem újdonság az a 
mondat, hogy „megnyílt az elektronikus 
felület”. Ez egy start, ami azonnali cse-
lekvést igényel. Nem tétlenkedhetünk, 
nem mondhatjuk, hogy más dolog fon-
tosabb, mert minden ügy egyformán 
fontos számunkra, ami a hivatalunkhoz 
érkezik. Ilyenkor a jó csapatmunka a 
célravezető. A kisebb összegű pályázato-
kat önmagunk írjuk, és menedzseljük. 
A Képviselő-testület jóváhagyása után, 
a polgármester, a jegyző, és a pályáza-
tíró, jelen esetben Székely Réka Enikő 
együttes munkája elengedhetetlen. Csak 
a jól kidolgozott, pontos, hiánytalan és 
a leggyorsabban leadott pályázat lehet a 
nyerő. Önkormányzatunk a vissza nem 
térítendő, önrészt nem igénylő pályáza-
tokat igyekszik megcélozni. Az év elején 
tartunk, de már három pályázatot sike-
rült leadnunk, egyet a parlagfű elleni 
védekezés, és  kettőt a Sukorói Értéktár 
kapcsán.
  
Tájékoztatom a kedves lakosságot, hogy 
április végéig befejeződik a Főtér re-
konstrukció III. üteme. A forgalomkor-

látozásért, és egyéb kellemetlenségekért 
szíves elnézésüket, türelmüket kérem. 
A Borház és Könyvtár épülete szintén 
április végén kerül átadásra a civil szer-
vezetek és a nagyközönség számára. 
 Célunk, hogy a jövőben is megőrizzük 
a sokszínű civil közösségi életet, támoga-
tunk minden egyesületet, alapítványt és 
egyházat. Működésük és rendezvényeik 
támogatásával a község megtartó ereje-
ként, a hagyományok őrzésének fontos 
bástyájaként számítunk a szervezetekre. 
Szeretnénk, hogy az említett közössége-
ken keresztül a jövőben is aktív és építő 
jellegű párbeszéd alakuljon ki az önkor-
mányzat és a település lakossága között.
Köszönöm a civil szervezetek közremű-
ködő munkáját. Bízom benne, hogy a 
település érdekeit szem előtt tartva, a pá-
lyázati leadásoknál a jövőben is számít-
hatunk  aktív részvételükre, konstruktív 
együttműködésükre. 

Úgy gondolom, hogy szűkebb hazán-
kért, Sukoróért mindenkinek meg kell 
tennie a tőle telhetőt. Csak együtt, kö-

zös erővel tudjuk a település fejlődését 
segíteni. 

Az idei évben is útjára indul a „Szép 
utca”  a „Legszebb kertek”, valamint a 
„Tiszta udvar, rendes ház” programunk.
Kérem Önöket, hogy a tavaszi szemét-
szedési akciónkhoz csatlakozva, min-
denki kezdje el a kertek, a ház körüli te-
rületek, járdák, árkok tisztítását, rendbe 
rakását. Jogszabályi kötelezettségünknek 
eleget téve, kötelesek vagyunk ezeket 
egész évben elvégezni!

„Tedd amit tudsz, azzal, amid van, ott, 
ahol vagy”

Theodore Roosevelt

Szeretettel várom Önöket a megújult 
Kultúrházunkban tartandó március 15-
ei ünnepségünkre, és az ünnepség kere-
tében megnyitásra kerülő Gulyás János 
Sukorói Festőművész Emlékkiállításra. /
lásd meghívó/

Mészárosné Hegyi Gyöngyi Éva
polgármester

Gulyás János Kovácsműhely című festménye

MEGHÍVÓ
SUKORÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

Képviselő-testülete szeretettel meghívja és várja
Sukoró lakosságát az

1848. MÁRCIUS 15-e emlékére tartandó ünnepségre
és Gulyás János emlékkiállítás megnyitójára

2014. március 13-án (péntek) a Sukorói Kultúrházban 

16:00 – Kiállításmegnyitó: 
  Kiállítást megnyitja: Gulyás János Sándor
  Fellépők: Hegyi Laura
  Horváth Klára és a Sugar Band Zenekar

A kiállítás megtekinthető: 2015. március 14. – április 10.  
hétköznap 8:00 -18:00 óra és hétvégén 12.00 – 18.00 óra között.

17:00 - Ünnepi műsor:
•  Köszöntőt mond: 

Mészárosné Hegyi Gyöngyi Éva polgármester
•  Óvodásaink , iskolásaink műsora
•  Kardos Ábel tiszteletes úr ünnepi méltatása 
•  Récsei Norbert plébános úr ünnepi áldása

Az emléktábla és a kopjafa koszorúzására az 
Önkormányzatunk Képviselő-testületével 

és az Civil szervezetek részvételével kerül sor.
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Óvodai beíratás!

A Sukorói Óvoda értesíti a kisgyermekes szülőket, hogy a 2015/2016-os nevelési évre az
óvodai beíratás időpontja: 2015. március 16. /hétfő/ 8:00-16:00

2015. március 17. /kedd/ 8:00-16:00

Helyszíne: Sukorói Óvoda
8096 Sukoró, Óvoda u. 2/B 
óvodavezető irodája

Várjuk azon kisgyermekek szüleinek jelentkezését, akiknek gyermekük 
2016. augusztus 31-ig betöltik a harmadik életévüket.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok a következők:

Gyermekük: A szülő: 
- születési anyakönyvi kivonata; - Személyi igazolvány;
- lakcímkártyája; - Lakcímkártyája

          - TAJ kártyája; 
          - orvosi igazolása arról, hogy 
             közösségi életre alkalmas

Óvodánk nevelési programját megismerhetik a www.sukoro.hu honlapon.

Jelentkezéssel és beiratkozással kapcsolatos bővebb információt szívesen adunk a 
22/ 598 – 006 telefonszámon.

Gyermeküket szeretettel várjuk!

Kelt: Sukoró, 2015. február 16.
Tisztelettel:

Viza Tiborné
 óvodavezető
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Gyermeküket szeretettel várjuk!

Kelt: Sukoró, 2015. február 16.
Tisztelettel:

Viza Tiborné
 óvodavezető

Önkormányzati hírek Gyerekszemmel a világ
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 
HÍREI

Sukoró Község Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete idei első ülését 2015. 
február 12-én tartotta, melyen az alábbi 
ügyeket tárgyalta:
Döntött a Velencei-tó Környéki Több-
célú Kistérségi Társulás Társulási Meg-
állapodás XII. számú módosításáról az 
önkormányzati választásokat követő pol-
gármesterek személyében bekövetkezett 
változások miatt. 
A Velencei Központi Orvosi Ügyeleti 
Társulás és a Társulás keretében együtt-
működő a Társulás tagi Önkormányza-
tai és a Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg 
Szakellátó Közhasznú Nonprofit Kft. 
között létrejött ellátási szerződést 2015. 
január 1-jei hatállyal az alábbiak szerint 
módosította: a 3.000 fő lakosságszám 
alatti települések esetén 57,-Ft/fő/ hó, a 
3.000 fő feletti lakosságszám esetén 61,-
Ft/fő/hó az önkormányzati hozzájárulás 
összege. 
A Velencei Központi Orvosi Ügyeleti 
Társulás működési hozzájárulásának mér-
tékét 2014. január 1-jei állapot szerinti 
állandó lakosságszám alapján 4,-Ft/fő/hó, 
azaz évi 65.136,-Ft-ban állapította meg.
A „HUMÁN” Családsegítő és Gyermek-
jóléti Szolgálat Intézményi Társulás mű-
ködési hozzájárulásának mértékét 2014. 
január 1-jei állapot szerinti állandó la-
kosságszám alapján 9,-Ft/fő/hó, azaz évi 
146.556,-Ft. 2015. évi működési költség 
hozzájárulása: 1.369.000,-Ft-ban állapí-
totta meg.
Nagy Roland alpolgármester 2015. janu-
ár 1. napjától lemondott a tiszteletdíjáról 
e döntését és  a testület tudomásul vette.
A 2015. év belső ellenőrzés tárgyát az 
óvoda létszám és bérgazdálkodásának el-
lenőrzésében jelölte meg, tekintettel az 

óvoda 3. csoportszobával történt bővíté-
sére és a 3. csoport beindítására.
A sukorói 1117 hrsz-ú ingatlant Délről 
határoló és a Kilátó utcára kapcsolódó út  
kialakításának lehetőségét felülvizsgálta és 
létjogosultságát elvetette.
A Sukorói Ifjúsági Hagyományteremtő 
Közhasznú Táncegyesület beszámolóját 
tudomásul vette és támogatást állapított 
meg részére.
Név szerinti szavazással döntött arról, 
hogy a korábban műanyagüzemként 
üzemelő cég területén az övezeti átsoro-
lást (gazdasági övezetté) lehetővé teszi. A 
CadCamWorks Bt. megvásárolja a Ke-
leni Kft-t és újraindítja; fémforgácsolási 
és műanyag fröccsöntési tevékenységet 
terveznek végezni. Az övezeti átvezeté-
sek, módosítások összes költségét a Cad-
CamWorks Bt. viseli az Önkormányzat 
helyett külön megállapodás alapján. 
A Sukorói Óvodában a nyári szünet idő-
tartamát 2015. augusztus 3-30. terjedő 
időszakban határozta meg.
Döntött arról, hogy az iskola működte-
tését anyagi okokra hivatkozva át kívánja 
adni a KLIKK részére a következő tanév-
től. Az iskola működése ezzel zavartalan 
marad, a fenntartással járó költségeket, 
közüzemi számlákat az állam viselné. Az 
Önkormányzatnak továbbra is megma-
rad az a szándéka és lehetősége, hogy az 
iskolát és a tanulókat támogatja, ugyan 
úgy mint eddig, csak így a számlák költ-
ségeiből eredő megtakarítást is erre for-
díthatja.
Döntött arról, hogy a Kultúrházban en-
gedélyezi az alkalmi árusítást, mivel la-
kossági igény van rá.
Döntött arról, hogy a Sukoró Sportbará-
tok Közhasznú Sportegyesület használ-
hatja az iskola auláját hétköznap 18.00-
tól az egészségmegőrző, női kondicionáló 
torna ideje alatt. A Sportegyesület 2014. 

évi beszámolóját tudomásul vette.
Módosította a HU-VA-SUKI Kereske-
delmi és Szolgáltató Kft-vel korábban 
kötött szerződést.
Engedélyezte Simon László karateoktató-
nak, hogy térítésmentesen használja az is-
kola tornaszobáját karate oktatás céljára.
Döntött az Önkormányzati Hivatal és 
az Iskola közös parkolójának bővítéséről 
(tervek elkészítése).
Döntött arról, hogy a Koldus árok felet-
ti engedély nélkül épített híd felújítását 
nem tervezi és a híd elbontásának lehető-
ségét megvizsgálja.
Döntött arról, hogy az iskola és óvodaud-
var kialakítását megtervezteti olyan mó-
don, hogy az több ütemben pályázati 
forrás felhasználásával megvalósulhasson.
Megalkotta az 1/2015. (II. 18.) önkor-
mányzati rendeletet Az önkormányzat és 
intézményei 2015. évi terv- és költségve-
tésről. 
Megalkotta a 2/2015. (II. 18.) önkor-
mányzati rendeletet Az önkormányzati 
képviselők, bizottsági elnök és bizottsági 
tagok tiszteletdíjáról és természetbeni jut-
tatásairól.
Megalkotta a 3/2015. (II. 18.) rendeletet 
a Képviselő-testület és szervei szervezeti és 
működési szabályzatáról szóló 11/2014. 
(XI.24.) önkormányzati rendelet módo-
sításáról.
Megalkotta a 4/2015. (II. 18.) rendeletet 
Sukoró Község Díszpolgára cím és Suko-
róért Kitüntetés adományozásáról.
Megalkotta az 5/2015. (II. 18.) rendele-
tet A szociális és gyermekvédelmi ellátá-
sok helyi szabályozásáról.
Megalkotta a 6/2015. (II. 18.) rendeletet 
Az étkezési térítési díjakról.
Tájékoztatom a kedves olvasókat, hogy 
a rendeletek a www.sukoro.hu honlapon 
megtalálhatóak.

Sukoró, 2015. február 18.
dr. Berzsenyi Orsolya

jegyző

Gulyás János Életkép című festménye

Óvodai beíratás!
A Sukorói Óvoda értesíti a kisgyer-
mekes szülőket, hogy a 2015/2016-
os nevelési évre az óvodai beíratás 
időpontja: 
2015. március 16. /hétfő/ 8:00-16:00
2015. március 17. /kedd/ 8:00-16:00

Helyszíne: Sukorói Óvoda
8096 Sukoró, Óvoda u. 2/B
óvodavezető irodája

Várjuk azon kisgyermekek szüleinek je-
lentkezését, akiknek gyermekük 2016. 
augusztus 31-ig betöltik a harmadik 
életévüket.

A beiratkozáshoz szükséges dokumen-
tumok a következők:

Gyermekük:
•  születési anyakönyvi kivonata
•  lakcímkártyája
•  TAJ kártyája
•  orvosi igazolása arról, hogy 

közösségi életre alkalmas

A szülő:
•  Személyi igazolvány
•  Lakcímkártyája

Óvodánk nevelési programját megis-
merhetik a www.sukoro.hu honlapon.
Jelentkezéssel és beiratkozással kap-
csolatos bővebb információt szívesen 
adunk a 22-598-006 telefonszámon.

Gyermeküket szeretettel várjuk!

Sukoró, 2015. február 16.

Tisztelettel:
Viza Tiborné
óvodavezető

Mohán jártunk

Reményeink szerint, lassan véget ér a 
tél, elérkezik a természet megújulása, 
a kikelet. Hogy egy kicsit segítsük ezt 
a folyamatot, télűző farsangi népszoká-
son vettünk részt iskolánk tanulóival a 
Fejér megyei Mohán.
Itt már sok éve hagyomány a húshagyó 
keddi „Tikverőzés”, amikor is maska-
rába öltözött fiúk házról-házra járnak, 
bőségjósló mondókákat kántálnak és 
megütögetik, bekormozzák a tyúkok 
fenekét. Teszik mindezt  azért, hogy 
egész évre bőség, egészség költözzön 
a házakba, s tojásból se legyen hiány 
egyik portán sem.
Mára ez a népszokás már idegenfor-
galmi látványossággá nőtte ki magát. 
Nagyon sok iskolás és óvodás csoport 
lepi el ilyenkor a község főutcáját, hogy 
részesei lehessenek a hideg és a tél el-
kergetésének. A helyiek meleg teával, 
fánkkal kedveskednek a sokadalomnak. 
Természetesen a program fontos részé-
vé vált az is, miszerint a maskarások az 
idelátogatókat sem hagyják kormozat-
lanul, ezzel okozva néha riadalmat, de 
többnyire nagy nevetéseket a gyerme-
kek körében.
Mi is így jártunk, alaposan befeketed-
tünk a délelőtt végére, s fáradtan, át-
fagyva, de egy igazán nagy élménnyel 
gazdagabban tértünk vissza az iskolába

Fischer Attiláné
iskolai tagintézmény-vezető Szabó Lajos Bálint (óvodás)

Spanner Bence (óvodás)

Ruff Panka (óvodás)Krisztik Gergő (óvodás)

A Sukorói Óvoda hírei

Ahogy az idő kezd egyre barátságo-
sabbá válni, mind több időt töltünk 
a szabadban. A tavasz közeledtével 
programjaink is sűrűsödnek.

Séták során megfigyeljük az éledő ter-
mészetet a rügyek pattanását, a hóvirá-
gok nyílását, a csordogáló patakokat. 
A tavaszt termeinkbe is becsalogatjuk, 
aranyvesszőt, jácintot hajtatunk.

Az elmúlt héten farsangoltunk. Az 

alkalomhoz illően kidekoráltuk a ter-
meinket, a folyosót Jelmezbe öltözve 
táncoltunk, vigadoztunk. A jelmezek 
bemutatkozása után ügyességi játé-
kokkal tettük színesebbé a délelőttöt. 
Később felmentünk az iskolába is be-
mutatkozni.
 
Részt veszünk az OVI- ZSARU prog-
ramban, ennek keretében ellátogattak 
hozzánk a rendőrök. Bemutatkoztak 
egyenruhában, bemutatták rendőri 
azonosítóikat. A foglalkozások alkal-

mával játékos formában beszélgetünk, 
tanulunk arról, hogyan ne váljanak 
áldozatokká. 

A hónap végén családi alkotó délutánt 
szervezünk. A gyermekek apukákkal 
álarcokat készítenek, az anyukákkal 
kiszebábot. A program végén, mikor 
már ránk esteledik hangos csörömpö-
léssel elégetjük a szalmabábut, elűz-
zük a telet. 

Sukoró Község 
Önkormányzata Nemzeti 

Nőnap alkalmából szeretettel 
köszönti a település 

valamennyi hölgy lakosát.
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Berkényi Tamás

Különös kérést kaptam a minap: 
mutassak be egy embert, aki itt él köz-
tünk, s aki történetesen a férjem, Berké-
nyi Tamás. Nehéz dió! Igyekszem elfo-
gulatlan lenni, bár a jelen körülmények 
között azt hiszem ez lehetetlen. 

1990-ben találkoztunk először, egy autó 
adás-vétel kapcsán. Akkor épp az Állat-
orvosi Egyetem Kórbonctani Tanszékén 
dolgozott, és Hollandiába készült. Amo-
lyan „elmegyek szerencsét próbálni” uta-
zásnak indult, a letelepedés reményével. 
Két évig élt kinn, a két évet végiglevelez-
tük. Egy ottani farmon dolgozott, állat-
orvosi diplomával traktorra ült, trágyát 
hordott, tehenet fejt, mindezt azért, 
hogy közben egy holland nyelviskolába 
járva levizsgázzon, s utána honosíttassa 
az utrechti egyetemen magyar diplomá-
ját. Kitartó, elszánt, céltudatos ember, 
amit akart elérte, levizsgázott, majd a 
letelepedés helyett hazatért hozzám. Így 
kezdődött közös életünk, s immáron 23 
éve élünk és járunk együtt közös úton.

Nem volt egyszerű az indulás, és hamar 
kiderült, ez az ember tudja, mit akar. 
rajongó állatszeretete meghatározza 
életünk minden percét. Nem tulajdoní-
tottam különösebb jelentőséget annak, 
hogy állatorvos. Úgy gondoltam ez is 
csak egy szakma, nem számoltam a kö-
vetkezményekkel. Alapelve: csak akkor 
gyógyíthatsz eredményesen egy állatot, 
ha ismered annak tulajdonságait, igé-
nyeit, s ez csak egy módon lehetséges, ha 
együtt élsz vele.  Hát mi együtt éltünk, 
élünk velük. 

Tamás 10 évig vezette a székesfehérvári 
állatkórházat, tette ezt szívvel-lélekkel, 
legjobb tudása szerint. Mellette gyer-
mekkorától tartó szenvedélyének, a 
madártartásnak élt, ebbe fektette min-
den szabad percét, kapacitását. Mint-
egy nyolc év együttélés után a helyzet 
tarthatatlanná vált, kiderült nem való 
nekünk a városi élet. Nem volt elég a 
kutya, macska, madár, hüllő a lakásban, 
szeretett volna baromfit, kecskét, birkát, 
lovat, tehenet, disznót is tartani.
2000-ben költöztünk Pázmándra egy 
kétszáz éves parasztházba, amit jórészt 
kétkezi munkánkkal újítottunk fel. 
Megteremtettük azt a környezetet, ahol 
szerintünk jó és érdemes élni. Megvaló-
sult az álom, a mini farm is.

Közben a madár-szerelemből megszü-
letett egy önálló vállalkozás, Tamás lét-
rehozta a székesfehérvári Vadmadárkór-
házat. Szép törekvés, gyógyítani az ég 
madarait, szabadon engedni, visszaadni 
a természetnek azt, ami az övé. A gond 
csak az, hogy ehhez rengeteg energia, és 
nem kevés pénz kell. A sérült madárnak 
nincs gazdája, számlát nem fizet, viszont 
éhes, ha kell gyógyszerre, műtétre van 
szüksége. Sokszor sokan kérdezték tő-
lem: Miért hagyod? Őrültség! Lehet, 
hogy igazuk van, de gyűjthetne bélyeget, 
porcelánt, horgászhatna, vadászhatna, 
hogy másról ne is beszéljek… Boldog. 
Kevesek osztályrésze. Elég meggyőző 
érv.

Hat évvel ezelőtt a Vadmadárkórház el-
érte azt a népszerűségi szintet, aminek 
hozadéka már nem volt családi költ-
ségvetésből finanszírozható. Ezért létre-
hozott egy alapítványt, ahova időnként 
magánadományok érkeznek hasonló 

szemléletű, elhivatott madármentőktől. 
Nem sok, de nagy segítség! 

2005-ben megszületett első gyerme-
künk, s az örömmel együtt különös 
aggodalom költözött szívünkbe. Mi vár 
rá? Milyen élete lesz? Talál-e helyes utat, 
értelmes célt? Ekkor döntöttünk úgy, 
hogy elindítunk egy óvodai-iskolai ok-
tató-nevelő programot, melyben meg-
mutatjuk a gyerekeknek, hogy miért jó 
segíteni, miért érdemes jónak lenni. A 
program a Madármentés-lélekmentés 
nevet kapta, s azóta évi 3000 gyerekhez 
jut el minden ellenszolgáltatás nélkül. 
Amolyan misszió ez, amire lehet vállat 
rándítani, legyinteni, nevetni rajta, de 
mi hiszünk benne, és a gyerekek, szü-
lők, pedagógusok visszajelzése is pozitív. 
Tamás rajzpályázatot szervez minden év-
ben magyar és határon túli gyerekeknek, 
nyári táborokat tart.  A program kiegé-
szítéseként négy évvel ezelőtt a székes-
fehérvári Ezredéves Speciális Szakiskola 
pedagógusaival közösen megalkotott 
egy speciális oktatási programot Down 
szindrómások és más értelmileg akadá-
lyozott gyerekek és fiatalok tanítására 

madarak segítségével. A program azóta 
is sikeresen működik. 
Mire elég egy emberélet? Főként, ha 
rengeteg ötlet születik valaki fejében! 
Tamást a tudományos munka is érdekli, 
rendszeresen publikál hazai és külföldi 
szaklapokban. Kórházi munkája alatt 
öt éven át egy daganatellenes gyógyszer-
fejlesztés klinikai állatkísérleteit végez-
te. 2008-ban megalapította a magyar 
Állatorvosi Kamra Klinikai Dietetika 
Tagozatát, mely az állatok táplálásával 
foglalkozó szakmai szervezet. 2009-ben 
megkapta az Év állatorvosa címet. 2012-
ben megszerezte az egzotikus állatok ál-
latorvosa diplomát is. Mindezek mellett 
1998 óta egy multinacionális cégnél 
dolgozik, mint állatorvos. Ennyit a szak-
mai életútról a teljesség igénye nélkül.

2009-ben megszületett második gyer-
mekünk. 2011 – ben költöztünk Su-
koróra. Évek óta jártunk ide, mint ki-
rándulók. Amikor felmerült a költözés 
gondolata, ez volt az egyetlen célpont. 
Itt keresgéltünk éveken át. Olyan helyen 
szerettünk volna letelepedni, ahol nem-
csak saját otthonunkba, de a településre 
is jó érzéssel, örömmel térhetünk haza. 
Jó választás volt! Minden évszakban 
gyönyörű, s ha meglátjuk, a Sukoró 
táblát boldogan mondjuk újra és újra: 
hazajöttünk.

Bár nagyon fontos számára a munka, 
elsősorban és mindenek előtt két gyer-
mek édesapja. Kilencéves fia, Csongor 
és ötéves lánya Júlia szerencsések. Sok 
utazása ellenére maximális odafigyelés-
sel neveli őket, nincs hiány játékban, 
közös barkácsolásban, kirándulásokban, 
cinkosságban. Mivel nehezen tűri a kor-
látokat, igyekszik őket sem korlátozni. 
Közösek örömeink, bánataink, közösek 
céljaink, amik közül a legfontosabb, 
hogy gyermekeinkből jószándékú, sza-
badlelkű, boldog ember váljék.
Most, hogy így átolvastam mindazt, 
amit leírtam róla, már csak egy dolgot 
jegyeznék meg, mint feleség: túl sok a 
dicséret, és bár úgy gondolom, a szíve 
mélyén tudja miként vélekedem róla, 
lehet, hogy ezt a cikket jobb, ha nem 
olvassa el.

Lauschmann Ildikó, Sukoró

Jöhet a puputeve!

Albérleti éveink alatt szorgalmasan gyűj-
tögettünk. Jó lenne egy saját zug, ahol 
megállapodhatunk - érlelődött bennünk 
a gondolat.
- Költözzünk falura! Vegyünk egy kertes 
házat! 
- Soha - mondtam. Telehordanád állat-
tal. Még puputeve is lenne.
Első, saját tulajdonú otthonunk egy 
tetőtéri lakás volt Székesfehérváron, a 
belváros szélén. Régi háromemeletes 
épület, alattunk nagy belmagasságú la-
kások egykor cserépkályhával, akkor 
konvektorokkal. Szomszédjaink jórészt 
nyugdíjas nénik, bácsik. Bizalmatlanok, 
kritikusak, szigorú tekintettel. Nekik 
bizonyosság kell, nem fogadnak szívük-
be automatikusan bárkit. Úgy hívtak 
minket, a fiatalok. Nem volt könnyű az 
indulás. Beköltöztünk néhány bútorda-
rabbal, egy perzsa és egy sziámi macská-
val, és ami a legnagyobb ellenérzést kel-
tette: tigris csíkos bokszer kutyánkkal. 
Godotnak hívták jámbor lélek volt, de 
ez a külsején nemigen látszott. Sajátos 
arcberendezése, tüdőbetegekre jellemző 
nehezített légzése, szájából cipőfűzőként 
lógó nyála nem aratott osztatlan sikert. 
Le és felfelé menet megjártuk az összes 
emeletet, hiszen mi laktunk legfelül. Il-
ledelmesen köszöntünk, és úgy tettünk, 
mintha a világ legtermészetesebb dolga 
lenne, hogy falhoz lapulva próbálnak 
minél távolabb maradni tőlünk. Lassan-
ként megszoktak, majd elfogadtak ben-
nünket. Godot minden reggel felhozta 
szájában az újságot, ami olvashatatlanná 
ázott. Ragaszkodott hozzá. El sem moz-
dult a postaládától, míg meg nem kapta. 
Néha már úgy éreztük kizárólag miatta 
járatjuk a hírlapot. Ha sétálni mentünk, 
pórázát cipelte lelkesen, ha bevásárolni 
indultunk, a kosarat hozta. Megszokták, 
elfogadták, megszerették.
Akkoriban egy közeli magániskolában 
tanítottam, férjem pedig az állatkórház-
ban gyógyított. Jó főnökeink voltak, egy 
szempontból legalábbis mindenképpen. 
Tolerálták sajátos kutya imádatunkat, 
így Godot hol velem tanított valamelyik 
tanári asztal alá heveredve, hol az állat-
kórház rendelőjében fogadta a betegeket. 
A velünk szemközti tetőtéri lakásban egy 
középkorú házaspár lakott két kamasz 
gyerekkel. Jó volt a kapcsolat. Egész jól 
viselték, ha macskáink zuhanórepüléssel 
beugrottak hálószobájuk vagy konyhá-
juk tetőtéri ablakán. Rózsika gyakran 
átkopogott:
- Godot itthon van?
Ilyenkor aztán Godot szomszédolni 
ment egy-egy órára. Agyonkényeztették, 
szeretgették, mosolyogva nézték, ahogy 
egyetlen kocka csokoládéval művészien 
összekente a konyha kövezetét.

Nincs semmi gond, nyugtattam magam. 
Más is tart lakásban kutyát, macskát.  
Csakhogy nálunk ez nem volt ilyen egy-
szerű! Egy szép napon hazatérve egyet-
len fürdőszobánk egyetlen kádjában egy 
vízicsibét találtam. Szemmel láthatóan 
jól érezte magát. Fel alá úszkált, csőrével 
tollazatát igazgatta. Egy darabig néztem, 
majd úgy döntöttem nem ér meg egy 
balhét az egész! Kitelepítettem a mosdó-
kagylóba, kisikáltam a kádat, megfüröd-
tem, majd precízen visszatelepítettem őt. 
Barátságos mosollyal fogadtam fáradtan 
hazatérő férjem, végignéztem, ahogy ő 
is végigjátssza ugyanezt, és szent volt a 
béke. Nem leszek hárpia mondogattam 
magamnak. Egy ilyen problémán nagy-
vonalúan átlendül az ember. Pár hónap-
pal később éjszakai ügyeletből hazatérő 
párom fáradtan ájult be mellém az ágy-
ba. Még le sem tette a fejét, máris aludt, 
s én azt éreztem, kettőnk között a takaró 
alatt kúszik valami. Kisvártatva megje-
lent mellettem egy ősz vizslafej, szomorú 
szemekkel, várakozóan. Nyakában biléta 
fityegett, rajta ez állt: Fifi. 
- Isten hozott Fifi -mondtam félálom-
ban. Még csak hat óra, aludj szépen! 
Hétkor majd megbeszéljük a dolgot. 
Így éldegéltünk, s igyekeztünk meleg 
otthont teremteni a szinte teljesen üres 
lakásból. Összekuporgattunk egy kis 
pénzt, amiből fűrészporos tapétát vet-
tünk. A tavaszi szünetben kitapétáztam 
az egyik szobát. Megdolgoztam vele, 
büszke voltam rá! Kis idő múlva, hogy-
hogy nem, a szoba polcán megjelent egy 
ketrec, benne csodálkozó bagoly üldög-
élt. 
- Hát Te ki vagy? – kérdeztem. Persze 
nem válaszolt csak elegánsan ráköpött 
egy húscafatot a friss tapétára. 
- Igazad van barátom, én vagyok ki.
Mindez a kilencvenes évek elején tör-
tént. Nem voltak nagyáruházak, bevá-
sárlóközpontok, Plázák. Kenyeret, tejet 
a tejboltban, zöldséget a zöldségesnél, 
élelmiszert az ABC-ben vásárolt az em-
ber. Húsért az alattunk üzemelő húsbolt-
ba jártunk.  Jórészt marhaszívet vettünk 
a ragadozó madaraknak. Ha volt egy 
kis plusz pénzünk igyekeztem, hogy 
a mélyhűtőbe is jusson egy kis disznó 
vagy baromfi.  Jól jön majd a szűkösebb 
időkben.  Egyik délután úgy döntöttem 
meleg vacsorával várom haza munká-
ban megfáradt férjemet. A mélyhűtő-
ben a húsok mellett érdekes csomagot 
találtam. Mi lehet ez? Én biztosan nem 
tettem ide! Kíváncsivá tett. Bontogatni 
kezdtem. Rengeteg zacskóban legbelül 
lapult egy aprócska cucc. Istenemre, ez 
bizony egy egér. Hogy kerül ez ide? Úgy 
ítéltem meg, elérkezett a beszélgetés ide-
je. Vacsora után, csak úgy mellékesen 
szóbahoztam a dolgot.
- Ja! Egy egér. Én tettem oda. Nincs 
gond vele. Már nem él, friss, ráadásul 

teljesen fagyott. Több zacskóba beteker-
tem, az utolsót lezártam fóliahegesztővel. 
Teljesen biztonságos. A bagolynak enni 
kell. - világosított fel a párom.
Meddig nyel az ember? Vízicsibe? Ki-
mustrált vén vizsla? Bagoly? Mirelit egér? 
Kipakoltam a mélyhűtőt, rendszereztem. 
A fiókokra cetliket ragasztottam: húsok, 
zöldségek, egerek.
- Ez tarthatatlan! –szakadt el egyszer a 
cérnám. Én igazán szeretem az állatokat, 
de ez egy lakás, nem állatkert!  Abból, 
ahogy rám nézett egyértelműen kiderült, 
nem érti mi a gond.
  
- Oké- Vettem vissza a lendületből. Leg-
alább egyeztessünk, mielőtt hazajössz 
valamivel! És van egy kikötésem! Vagy 
tolla, vagy szőre azért legyen!  És lábai 
is legyenek!

- Rendben-bólintott.
Így nyer csatát az ember. Vagy mégsem?
Ezután taktikát változtatott. Briliáns ter-
vet eszelt ki. Nem hozott haza „csak úgy” 
semmit. Ettől kezdve mindent ajándék-
ba kaptam. Ajándékot visszautasítani? 
Értik ugye, hogy mire gondolok?   
Szóval kaptam merő figyelmességből: 
megtépázott, sikolyai miatt otthonról 
kiutált sárgabóbitás kakadut, agresszív, 
még engem is megtámadó törpe sch-
nauzert, illatos görényt, helyből kettőt, 
nyikorgó szárnyú galambokat, a hideg 
rázott mindig tőlük, bozontos tengeri 
malacot, mert jó fej, degut, mert  Ko-
vácsnéra hasonlít,  kopasz macskát, ami 
a fejemen akart aludni, mert folyton 
fázott, egy egész akváriumot különböző 
halakkal, és egy szép napon három ka-
méleont. Nem tehetek róla, születésem 
óta irtózom a hüllőktől.
- Ezt nem! Se szőre, se tolla – sápítoztam.
- De vannak lábai –érvelt.
Laktak már kaméleonokkal? Tücsköt 
esznek. Tücsköt! Mit csinál a tücsök? 
Ciripel. Nálunk különösen jó lehetett a 
klíma, vagy a kaméleonok voltak kissé 
étvágytalanok, de a mi tücskeink szapo-
rodni kezdtek. Elleptek mindent. Fülsi-
ketítő tücsökciripelésre keltünk, s azzal 
is feküdtünk. Kész voltam. 
- Oké a bagolyköpet a tapétán, oké a 
vízicsibe a kádban, oké a mirelit egér és 
oké még sok minden, de a csupasz ka-
méleon, a tücsöklárma igenis nem oké! 
–fakadtam ki.

- Édesem! Igazad van. Mondd, Te mit 
szeretnél? Mi a megoldás? Úgy lesz, 
ahogy akarod!

- Költözzünk kertes házba! Jöhet a pu-
puteve.

Lauschmann Ildikó

Újra nyelvi tábor 
Rimstingben

Örömmel értesültünk róla, hogy isko-
lánk néhány tanulója az idei tanév vé-
gén is elutazhat Németországba, Rim-
stingbe.
A nyelvi tábor célja, hogy a gyerekek 
egy héten keresztül anyanyelvi kör-
nyezetben találkozhassanak a német 
nyelvvel, barátságokat köthessenek és 
megismerhessék testvér településünk 
kultúráját, hagyományait.
A két évvel ezelőtti programokhoz ha-
sonlóan idén is tervezzük, hogy déle-
lőttönként aktívan részt veszünk a helyi 
általános iskola tanóráin. Délutánon-
ként pedig az ottani hagyományőrző 
egyesület szervez részünkre érdekes és 
tartalmas kirándulásokat.
Nagy szeretettel gondolunk vissza a 
korábbi utazásunkra, hiszen olyan él-
ményekben volt részünk és olyan új 
ismeretekkel lettünk gazdagabbak, me-
lyeket a későbbiekben is jól kamatoz-
tathattunk. Sok kedves emberrel talál-
koztunk, barátságokat kötöttünk.
Köszönet mindkét település polgár-
mesterének az anyagi és erkölcsi támo-
gatásért, mellyel iskolánk tanulóit ezen 
élményekhez juttatták.

Ruffné Ulacskai Veronika tanító

„Kisze, kisze szalmából, 
Perzselődj a lángoktól,
Vörös tűzben hamvadj el,
Nekünk most már tavasz kell” 
– mondókával meggyújtjuk a telet jel-
képező kiszebábot.

Ebben a hónapban bábszínházba is 
megyünk, megnézzük a Holle anyó 
című mesejátékot, a helyi Művelődési 
Házban.

További programjainkról folyamato-
san tájékozódhatnak 
a SUKORÓI ÓVODA honlapján.

Hartal Istvánné  óvodapedagógus
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Szabadidő - egészség Szabadidő - egészség

Sukoró Sportbarátok 
Egyesületének tavaszi 
program ajánlatai 

A tél elmúltával vágyunk a szabadba, a 
természetbe, a napfényre, a friss levegőre. 
Egyesületünk folytatja szűkebb és tágabb 
környezetünk megismerését célzó ren-
dezvényeit.

Tavaszi programjaink:
•  2015. március 07. (szombat) 

asztalitenisz bajnokság tavaszi 
forduló 

•  2015. március 21. (szombat) 
kirándulás az Angelika forráshoz.

•  2015. április 11. (szombat) Föld 
napja környezetünk megtisztítása, 
szemétszedés

•  2015. május 01. (péntek) 
autóbuszos kirándulás - Holdvilág- 
árok

A Holdvilág-árok, a Pilis legromanti-
kusabb helyeinek egyike,a kirándulók 
kedvelt célpontja. A Duna-Ipoly Nem-
zeti Park délkeleti csücskében emelkedik 
a Nagy Csikóvár a maga 556 méteres 
magasságával. Ennek déli lejtőjén kis ta-
vacskák, úgynevezett „Tólakok” vannak 
jégkorszakból visszamaradt növényritka-
ságokkal, itt húzódik a Holdvilág-árok. 
Jó fél órás séta után, távol az autók za-
jától, a természet mindent átölelő nyu-
galmától halad az ösvény az árokban, s a 
fák közt magas, titokzatos sziklafal bújik 
meg, amely évek óta régészeti kutatások 
színhelye.
A Pilis máig az egyik legszakrálisabb 
helyként számon tartott vidék Magyaror-
szágon, lépten nyomon a múlt, a magyar 
őstörténet és a vallás színhelyei tárulnak 
a látogató elé.
A kőmeder, a Holdvilág- árok termé-
szeti képződmény. Felső részén egykor 
víz folyt, a patak most keresztül folyik 
Pomázon, azon a településen, amelyet 
az írásos emlékek Sicambrianak, Attila 

városának említenek, Pomáz határában a 
„Születő fény háza” emlékmű hirdeti azt 
a helyet, ahol Attila, majd később Árpád 
magyarjai átkeltek a Dunán. A későbbi 
korok megtörtént eseményei is megele-
venednek. 1213-ban II. Endre feleségét, 
Gertrúdot meggyilkolták a lázadó urak, 
holtestét a közeli Pilisszentkereszt mellett 
található ciszterci kolostorban temették 
el. Az egyetlen magyar alapítású szerze-
tesrend, a pálosok kolostort építettek a 
Holdvilág- árok bejáratánál. 
Ősi kultuszhely – a turistatérkép így je-
löli a Holdvilág-árkot. Az emlékezet a 
kereszténység előtti ősi, magyar hitvilág 
kultikus helyeként tartja számon ezt a 
helyet. Egyes feltételezések szerint itt te-
mették el Árpád fejedelmet. Anonymus 
krónikájában található az első írásos uta-
lás arra vonatkozóan, hogy Árpád fejede-
lem temetkezési helye merre található.
„Az Úr megtestesülésének 907. esztende-
jében Árpád vezér is elköltözött ebből a 
világból. Tisztességgel eltemettetett egy 
pataknak forrása felett, mely patak kő-
mederbe folyik alá Attila városába .Egy-
szersmind ott a magyarok megtérése után 
A Boldogságos Szűz Mária tiszteletére 
egyház épült, amelyet Fejérnek hívnak.” 
E forrás alapján indult el Sashegyi Sán-
dor régészkutató, aki szerint a Holdvilág- 
árok fejedelmi temetkezési hely volt, itt 
kutatta Árpád sírját is.

Ezek az elméletek mindmáig nem nyertek 
tudományos igazolást, de bizonyításukra 
többször végeztek eredményes régésze-
ti feltárást. Addig is marad a találgatás 
és a látvány megtapasztalása a titkokkal 
övezett és csodaszép nevet viselő Holdvi-
lág-árokban. A fenti programjainkra sok 
szeretettel várunk minden mozgás iránt 
érdeklődő sportbarátot! 
Elérhetőségeink:
sukorosport@freemail.hu
06-30-428-11-06

Mozogj Velünk!
Halász Kriszta

elnök 

Sukorói Kaland Klub

Elkezdtük, jól sikerült és folytatjuk! 
Mt. Everest és Víz alatti csodák nagy 
előadásaink, illetve Kölyök Klub és Kis 
klub programjaink méltó közösségi és 
ismeretterjesztő tartalmat, s remélhető-
leg maradandó, szemléletet is formáló 
élményeket adtak a Kultúrház látogató-
inak. Egyre többen jelölik ismerősnek 
facebook oldalunkat illetve körlevélben 
is értesítjük az érdeklődőket a további-
akról. 
Célunk olyan forma, program és tér 
biztosítása egy közösségnek, akik a 
mesterséges és virtuális világ helyett a 
természetes és valós eseményeket része-
sítik előnyben.
Ahol:

•  nincs korhatár,
•  nincsenek pozíciók, 

funkcionáriusok és bizottságok,
•  nincs belépő díj, nincs kötelező 

tagdíj és nincs klub kártya,

•  nincs jelentősége, hogy mikor 
jöttél és meddig maradsz,

viszont
•  van egy, a világra és egymásra 

nyitottság és őszinte közösség, 
•  amolyan színes és vidám emberek 

boldog gyülekezete, 
•  akik színes beltéri és aktív kültéri 

programok mellett szívesen töltik 
együtt a szabadidőt 

•  a közösség szemlélete olyan, hogy 
ha bármi gondod van, akkor 
tudhatod, hogy a klubtársakra 
számíthatsz.

Legközelebb 02.28-án, szombaton tar-
tunk nagyelőadást a Víz alatti csodák 
2. előadásával, melynek során többek 
között vörös-tengeri, karibi és poli-
néziai trópusi könnyűbúvár kalandok 
mellett egy csodálatos hazai barlang, 
egyben a világ legnagyobb termálvizes 

barlangjának a kép- és élmény anyaga is 
megelevenedik a látogatók előtt két bú-
vároktató előadásában. Szokásunkhoz 
híven az előadást megelőzően a Kölyök 
Klubban újra bemutatunk és összesze-
relünk búvár felszerelést és persze újabb 
kísérleteket is csinálunk majd, hogy az-
tán a gyerekek felügyelet melletti, még-
is zsibongó játékával párhuzamosan a 
nagyelőadáson akár szüleik is részt ve-
hessenek.
A nap egyre magasabban jár a Kultúr-
ház felett is, ezért alaptáborunkat lassan 
elhagyva, 03.28-án, szombaton közös 
pikniket szervezünk a Kis-tó mellett, 
ahol megbeszéljük idei kirándulásain-
kat, beszélünk a közös kerékpározások-
ról a tó körül, kenuzásainkról a tavon és 
olyan közösségi programokról is, mint 
egy maraton váltó csapattal részvétel 
egy futó napon vagy a már ugyancsak 
betervezett közös csillagászatról vagy 
íjászkodásról. Tán még a falu kemencé-
jében is készítünk valamit, csak rajtunk 
múlik  Ha pedig rossz idő lesz, akkor 
ugyanezt a Kultúrházban tervezzük.

Szívesen csatlakozunk mások kiváló 
szervezéseihez is, melyekhez saját prog-
ramjainkat is igazítjuk:

•  03. 01. Utazás kiállítás, Bringa 
Expo, Afrika Expo, Lego© 
Játszóház – Hungexpo, Budapest

•  03. 21. Gyalogostúra – Angelika 
forrás

•  03. 22. Miről mesélnek a kövek? 
Geotúra a Velencei hegységben

•  04. 11 Tavaszköszöntő Nyuszi túra 
/ Szemétszedés és faluszépítés a 
civil szervezetekkel 

•  04. 12. Vérteskozma Rock ’n Roll 
futás és kirándulás

•  04. 18. Minicitta családi futás 
(800m, 3 km) – Margit-sziget, 
Budapest

•  04. 19. Midicitta és Vivicitta futás  
(7 km, 10 km, 21 km)

•  05. 01. Autóbuszos kirándulás – 
Holdvilág árok

•  05. 09. Felfedezők napja  
http://felfedezoknapja. info/  
- Millenáris, Budapest

•  06. 20. Szentiván éji futás – Agárd
•  08. 01. Velencei Tóúszás + 

Velencei-Tavi Túratriatlon

Ha Ön is kitalálna és felfedezne velünk 
kalandos dolgokat, melyek lényege a 
mozgás, a természet, a közösség és az 
élmény, akkor tartson velünk.

Gugi Krisztián
2015. február 18.

Asztalitenisz
bajnokság

Egyesületünk XIII. Alkalommal aszta-
litenisz bajnokságot rendez az Önkor-
mányzat támogatásával

Időpont: 2015. március 07. 
(szombat) 8 óra 30.
Helyszín:  Civil ház (Sukoró  Fő u.)
Kategóriák: 
- gyermek (14 évesig)
(alsó, felső tagozat)
- ifjúsági (18 évesig) 
- női
- férfi
                                                                                                             
Nevezés a helyszínen. 
Nevezési díj:
- gyermek 500,- Ft
- ifjúsági  500,- Ft 
- felnőtt    800,- Ft         

Jelentkezés vagy további információ:
Halász Péter  +36-30-9425482               
                           

Mindenkit szeretettel várunk!

Mozogj velünk!
Halász Kriszta  

elnök

8096 Sukoró, Berkenye u. 15.
Telefon: +36-30-4281106

E-mail: sukorosport@freemail.hu
www.sukoro.hu

Adószám: 18502105-1-07 
Számlaszám: 

10405066-50505649-53551007

HUMÁN 
CSALÁDSEGÍTŐ ÉS 
GYERMEKJÓLÉTI 
SZOLGÁLAT

2481 Velence, Zárt utca 2. 
Tel: 22/470-288,  Fax: 22/589-157
E-mail: human01@freemail.hu
Honlap: www.human01.eoldal.hu

Sukoró családgondozója:  
Gajdos Viktória megtalálható: 
szerda: 10.00-11.00-ig. 
Sukorói Közös Önkormányzati Hivatal
8096 Sukoró, Óvoda utca 2/A

Házi segítségnyújtás,  Jelzőrendszeres 
házi segítségnyújtás
Egységvezető: Palánki Katalin
Elérhetőség: Velence, Zárt u. 2.
Telefon: 22/470-288

Pszichológiai tanácsadás:
Csincsi Éva pszichológus tanácsadása 
minden hétfőn: 14.00- 16.00-ig 

Jogi tanácsadás: bejelentkezés alapján 
havonta egy alkalommal.
Dr. Várhelyi Tamás 
és Dr. Lendvai Anita jogászok

Jogi és pszichológiai tanácsadásokat 
előzetes bejelentkezés alapján lehet 
igénybe venni. Telefon: 22/470-288
Helyszín: Velence, Zárt utca 2.

Nyugdíj és társadalombiztosítási szak-
tanácsadás, ügyintézés:
Bencsik Ferencné tanácsadása minden 
szerdán: 9.00-11.00-ig. 
Velence, Zárt utca 2.

A tanácsadások térítésmentesen 
vehetők igénybe a Szolgálatnál
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Kedves kis falunk lakói!

Örömömre szolgált, hogy ismét írhatok 
a „Sukorói Hírforrás” c. magazinba. 
Ezúttal szeretném megosztani a falu 
lakosságával a Húsvétra készülődésünk 
örömeit, amelyek nálunk főleg a sütés-
ben, főzésben testesülnek meg.

Mi háziasszonyok akkor örülünk, ha 
családunk és hozzánk látogató vendé-
geink jóízűen fogyasztják készítmé-
nyeinket, amelyeket évről- évre olyan 
szívesen alkotunk. A ház asszonya leg-
nagyobb öröme, ha a tálakról elfogy 
minden, akkor egészen biztos, hogy jó 
munkát végzett.
Természetesen nem csak a sütésben, 
főzésben merül ki szerepünk az ottho-
nunkban, hanem igyekszünk az ünnep 
napjait nem a konyhában tölteni, - in-
kább előre dolgozunk-  hanem beszél-
getéssel, nagy nevetgéléssel, unokáknak 
való meséléssel, társasjátékkal, falunk 
gyönyörű nevezetességeihez nagy séták-
kal kitölteni a szép, tavaszi ünnep óráit.
A családi ebéd utáni asztal közepére 
ajánlom a híres Sukorói Raffaello torta 
receptjét, amelyet drága, néhai Szabó-
né, Marikánk hagyott ránk 2011-ben.

Raffaello torta tésztájához: 4 tojás 
sárgáját 20 dkg cukorral kikeverünk, 
majd hozzáadunk 2 evőkanál mézet, 20 
dkg lisztet, 1 sütőport, 5 dkg tört diót, 
majd a 4 tojás felvert habját.
A tortaformát  kivajazzuk, kimorzsáz-
zuk, a masszát először nagy lángon 
majd közepes hőmérsékleten kisütjük. 
Amikor kihűlt, óvatosan kettészeljük.
Krémhez: 3 deci tejet 3 kanál liszttel 
felfőzünk, majd hozzáadunk 20 dkg 
„magyar” vajat, 20 dkg porcukrot és 2 
zacskó vaníliás cukrot.
Amikor kihűlt a krém a kétfelé szelt la-
pok közé kenjük, majd a tetejére jön a 
csokimáz, ami 10 dkg étcsokiból és 3 
kanál olívaolajból áll! 
A torta nagyon finom és nem lehet el-
rontani!

 
Húsvét hétfőn a locsolkodóknak igazi 
borkorcsolyaként ajánlom a következő, 

Civil szervezetek Civil szervezetek

sukoroiborbaratok@gmail.com

Ismét sikeres bál megrendezésére került 
sor február 7-én a Gémeskút étterem-
ben. Bálunkat ezúttal is Egyesületünk 
Tiszteletbeli Tagja, polgármesterünk, 
Mészárosné Hegyi Gyöngyi nyitotta 
meg. Az üdvözlő szavak után követke-
zett a nyitótánc, egy szép valcer, a KÉK 
DUNA keringő. A talp alá valót, a szép 
zenét most is, mint mindig, Molnár Ist-
ván szolgáltatta. Finom ételekből most 

TISZTELT SUKORÓI 
NŐTÁRSAK!

Amennyiben Önök/Ti is úgy 
gondoljátok, megalakítjuk 
a Sukorói Nőegyletet.

A Nőegylet működésének céljai 
között szerepel:

•  nyugdíjasaink felkarolása
•  tartalmas irodalmi összejövetelek 
•  zenehallgatás meghívott előadókkal 

is
•  gasztro élmény – recept csere
•  kisgyermekes anyukák gondjainak 

segítése
•  kirándulások szervezése

Kérek mindenkit, akinek kedve és 
ideje van csatlakozni a fenti elképze-
léshez és kiegészíteni programjainkat, 
jelentkezzen a következő e-mail címen: 
efarkas44@gmail.com vagy a követke-
ző telefonszámokon: 476-600, 06/30-
944-3919

Felsorolt céljainkat csak program in-
dítónak szántam, további javaslatokat 
várva.

Kérek mindenkit, kortól eltekintve, ha 
megtisztel csatlakozásával, jelentkezzen 
a fenti elérhetőségeken 2015. február 
17-ig, vagy március 1-től folyamatosan.
Várom megtisztelő jelentkezésüket.

Sukoró, 2015. 02. 02.
Kovács Józsefné

Kedves Olvasóim, Tisztelt 
Horgásztársak!

A tavalyi év nyári programjai után egye-
sületünkért dolgozó tagjaink számára 
pihenés következett egészen decemberig, 
amikor a kicsit hosszabb fagyos időben 
annyira befagyott a Kis-tó, hogy a ná-
dat végre tisztességesen le tudtuk vágni. 
Sajnos a fagy ebben a téli szezonban sem 
tartott olyan sokáig, hogy a tó jegét kor-
csolyázásra alkalmassá tudjuk tenni.

Karácsonyra hagyományainkhoz híven 
ajándékkal, két-két hatalmas csoki tor-
tával leptük meg óvodásainkat, iskolá-
sainkat és pedagógusaikat, akik kedves 
Karácsonyi énekekkel fogadtak bennün-
ket. A Falukarácsonyi rendezvényen teát 
főztünk és kínáltunk a résztvevőknek. 

A 2015. évet január 31-én most is 
„batyus” Horgászbálunkkal kezdtük. Az 
Iskola Auláját Igénybe vehettük, köszön-
jük Polgármester Asszonynak. Amit vit-
tünk enni és inni, azt szokás szerint közös 
asztalra tettük és eszegetünk, iszogatunk 
belőle. Közben táncoltunk, mulattunk 
Molnár Pisti segítségével! A bál létszá-
ma a tavalyihoz hasonló volt, a hangulat 
változatlanul kitűnő volt úgy hajnali fél 
négyig.

Január 02-án megkezdtük a horgászen-
gedélyek érvényesítését, illetve árusítá-
sát is. Az engedélyváltási időpontokról 
és engedély árakról horgásztársaimnak 
körlevelet küldtem, továbbá facebook 
oldalunkon is lehet tájékozódni. Fontos 
tudni, hogy aki Fogási naplóját határidő-
re, február 28-áig nem adta le, Állami 
Horgászjegyet csak emelt díjas áron, azaz 
plusz 2.000,-Ft megfizetése után kaphat. 

Ebben az évben a Magyar Országos Hor-
gász Szövetség limitálta a Velencei-tavon 
az éves területi engedéllyel kifogható, 
darabszám korlátozással védett halfajok 
fogható mennyiségét. Felnőtt jeggyel 80 
db, 68 év feletti kedvezményes jeggyel 50 
db, ifjúsági és házastársi jeggyel 35 db, 
gyerekjeggyel 10 db fogható. Amennyi-
ben valaki a megengedett mennyiséget 
megfogta új területi jegyet válthat a MO-
HOSZ Velencei-tavi Kirendeltségén a 
korábbi területi jegy és a szintén újonnan 
bevezette fogási kimutatás leadása után.

Horgásztáborunkat természetesen idén 
is megrendezzük, terveink szerint július-
ban. Készülünk a Gyereknapra, a Falu-
napra, Egyesületi horgászversenyünkre, 
egyszóval megszokott programjainkra és 
természetesen Kistavunkat is gondozzuk. 

A Sukorói „csónakkikötő” helyzete to-
vábbra is változatlan, tehát a csónakok 
kikötése továbbra sem engedélyezett, 
mindenki csak saját felelősségére tárol-
hatja ott csónakját. 

Végezetül köszönöm mindenkinek aki 
anyagiakkal, vagy munkájával segítette 
Egyesületünket.

Továbbra is várom kérdéseiket, ötletei-
ket, észrevételeiket a 
sukoroihorgasz@sukoro.hu
e-mail címen, vagy a 
+36-70-9488218-as telefonszámon. 
Programjainkról folyamatosan tájéko-
zódhatnak a 
www. facebook.com/sukoroihorgasz 
oldalon.

Deák Zoltán
elnök

egyszerű készítményt:
80 dkg liszt, ¼ kg rama, 5 dkg élesztő, 
4 dl tejfel, vagy joghurt, vagy kefír, só és 
cukor a kelesztéshez. Összegyúrni előző 
nap és pihentetni. 4 cipóra vágni!
Kinyújtani kerek formára egyenként 
nagyon vékonyra a cipókat és felvágni 
mind egyiket  12 felé. A szélesebbik vé-
gére egy darab virslit, majonézes tormát 
pöttyinteni, majd felcsavarni kifli for-
mára. Tojással megkenni és szezámmal 
megszórni. Nagy lángon pirosodásig 
sütni!
Tudom ajánlani az alaptésztához a pu-
dingos, túrós, juhtúrós, kolbászos, da-
rált húsos töltelékeket is. Egyik jobb, 
mint a másik! Csak forrón finom!

Remélem, hogy sikerült hozzájárulnom 
egy pár ötlettel az elkövetkezendő, vár-
va várt Húsvéti ünnepekhez!

Tisztelettel Tarnócziné H.Judit 
a Tere-Fere klub vezetője

sem volt hiány, a Gémeskút étterem 
dolgozói ismételten kitettek magukért. 
Köszönet érte. A jobbnál jobb borokról 
az egyesület borászai gondoskodtak.

Az Egyesület évi rendes taggyűlését feb-
ruár 21-én tartotta meg. Ekkor kerül-
tek bemutatásra új tagjaink. 2012 év-
ben 22 fővel alakult meg Egyesületünk 
s már 45 tagja van.

Nagy eseményünk minden évben a 
borverseny, melyet április hónapban 
bonyolítunk le. A borversenyt ismét 
dr. Janky Ferenc, a Corvinus Egyetem 
szőlészeti tanszékének tanára vezeti. A 
boraikkal jól szereplő gazdákat szép és 
értékes díjakkal jutalmazzuk. Természe-
tesen a „Sukoró legjobb bora” és „Su-
koró legjobb othello bora” megtisztelő 
elismerés odaítélése a zsűri feladata lesz.

Döme János
elnök

SZÍVesen segítsünk!
„Az élet nem tökéletes. És nem is kiszá-
mítható. Ne is várják, hogy az legyen. 
(…) Azon áll vagy bukik a dolog, hogy 
miként reagál az ember az élet váratlan 

fordulataira.”

(Emma Chase)

A Sukoró Iskolájáért Közalapítvány azt 
a nemes célt tűzte ki, hogy egy életmen-
tő, defibrillátor készüléket szerezzen be 
és nyújtson át Sukoró településnek, a 
lakosságnak. A készülék használatát or-
vos szakember fogja megtanítani, hogy 
akár egy „hétköznapi ember” is végez-
hessen újraélesztést szükség esetén.
 

Tisztelt Lakosság! 

A defibrillátor megvásárlásához segít-
ségért fordulunk Önökhöz. Kérjük, 
lehetőségük szerint nyújtsanak anyagi 
támogatást a készülék beszerzéséhez!  
Köszönjük!

Sukoró Iskolájáért Közalapítvány adó-
száma: 18491373-1-07 

Bankszámla száma: 
17600121-00578068-00200004
 
E-mail címe: 
sukialapitvany@gmail.com

Nagy Roland
elnök

Feltámadott!

Jézus feltámadása ünnepéhez évszá-
zadokon át hozzátartozott Magyaror-
szágon is a „vízvető hétfő”-i locsolko-
dás. Az utóbbi évtizedekben átalakult 
ez a népszokás, sok helyen már kiha-
lóban is van.

Gyermekemlékezetemet meghaladó 
idők óta rögzült bennem az a vers, 
amellyel református gyülekezetünk 
családjait kerestem fel édesanyámmal 
(előbb Makón, aztán Tégláson), hogy 
a hölgyeket illatos kölnivízzel meglo-
csoljam.

Nem tudom, hogy a húsvéti locsol-
kodás elhal-e, vagy megmarad, ám a 
verset mindenképpen érdemes a kö-
vetkező nemzedékeknek is átadni:

Dícsértessék Jézus Krisztusnak szent neve,
Ki egykor feltámadt szép húsvét reggelre,

Feltámadásával legyőzte a halált,
Lelkünk őbenne már üdvösséget talált.

Ezt hirdeti ajkunk, szívünk is ezt vallja,
Boldog legyen az, ki ez örömhírt hallja -

Te is szép hajadon, ékes liliomszál,
Kit most megöntözlek, hogy el ne hervad-

jál,
Krisztusunknak szentelt legyen az életed,

Ki vérének árán megváltott tégedet.
Szálljon e családra áldás, öröm, béke,
Árassza e jókat Isten minden népre!

Kardos Ábel
református lelkész

A szent három nap 
és Húsvét vigíliája

A húsvét ünnepéhez nagyon sok szo-
kás kapcsolódik, mely helyenként vál-
tozó. Sokmondatos elbeszélés lenne 
egy ilyen gyűjtemény, amely össze-
szedné a különböző vidékek húsvéti 
szokásait. Legalább olyan hosszú tud 
lenni a „mindenhol ugyanaz” –nak 
a leírása is, én utóbbira vállalkozom, 
hogy leírjam mindazt, noha csak pár 
mondatban, amit ugyanúgy ünnepel-
nek húsvétkor Mexikóban, Dublin-
ban, Magadaszkár szigetén, bárhol a 
világon katolikus körökben, így ná-
lunk is.

Mielőtt azonban rátérnék húsvét ün-
neplésére nem eshetek abba a hibába, 
hogy csak húsvét vigíliájáról írjak, hi-
szen a „szent három nap” elválasztha-
tatlanul egybekötődik.

NAGYCSÜTÖRTÖK: 
Délelőtt a papság az adott terület szé-

kesegyházában újraélheti szentelését. 
A szentmisében a püspök megáldja azt 
a 3 szent olajat (katekumenek, krízma, 
betegek), melyből minden pap visz 
magával a saját plébániájára. Éppen 
ezért számomra ez a mise nem csak a 
felszentelésemnek az újraélése, hanem 
az egységnek is a nagyon szép jele.  
Este minden pap a maga közösségében 
emlékezik meg az utolsó vacsoráról. A 
harangok ekkor „mennek el Rómába” 
(húsvétig nem szólal meg sem az or-
gona, sem a harang, sem semmilyen 
csengettyű). A szentmise végén törté-
nik az un. oltárfosztás, amikor az oltá-
rok terítőit a pap felhajtja (a szenvedés 
megkezdésének emlékeként).

NAGYPÉNTEK: 
Az év egyetlen napja, amikor nem mu-
tatnak be szentmisét. Ezen nap liturgi-
ája tel van gyásszal, ennek ellenére na-
gyon szép. A megjelentek elképzelik, 
hogy maguk ott állnak a kereszt alatt. 
„Mit mondanék?, mit tennék?”.... áté-
lem a tehetetlenséget a gyászt, és mint 
mikor temetés alkalmával búcsúzóul 
megérintjük halott szeretteink kopor-
sóját, úgy érintjük meg a kitett keresz-
tet is. 

NAGYSZOMBAT: 
Csak egy pár kiemelkedő eseményre 
reflektálnék, pedig a jelképek bősége 
található meg ebben a szép liturgiá-
ban.
Az egész templomban sötét van... a 
pap kint megáldja a tűz-et, meggyújt-
ják a húsvéti gyertyát (mely Krisz-
tust jelképezi) és azzal vonulnak be a 
templomba. Ahogy beljebb és beljebb 
halad a gyertya, úgy kapcsolódnak fel 
a fények a templomban… Krisztus 
győzelmi fénye egyre erősödik./ meg-
emlékezünk a zsidó húsvétról is, mert 
előképe volt a mi húsvétunknak./ A 
harangok is ekkor „térnek vissza”, di-
csőségesen felharsog az orgona, a csen-
gő, a harang. 
A tűz mellett egy másik fontos jelkép 
a víz. A keresztkútnál újraéljük meg-
keresztelésünket, mert Krisztus feltá-
madása által, a keresztvízben, tűzzel és 
Szentlélekkel lettünk megkeresztelve.
A körmenet annak az örömnek a ki-
nyilvánítása, hogy Krisztus feltámadá-
sának átélése után, mi magunk az örö-
met nem tartjuk magunkba, hanem 
tanúságot akarunk tenni. Ezért ez 
nem a templom falain, hanem mindig 
azokon kívül zajlik. 

Még ezen az éjszakán, vagy másnap 

hajnalban sok helyen ételszentelés van:
bárányhús, vagy sonka: a leölt húsvé-
ti bárányra emlékeztet
kalács: a mannára, az örökéletet adó 
kenyérre, máshol az angyalok kenye-
rére emlékeztet
tojás: az új élet jelképe

Ugyanígy a felsorolt ételek mellett 
fellelhetők a helyenkénti szokások, 
megjelenhet a bor, a torma, és egyéb 
húsvéti étel. Az ételszentelés nem kap-
csolódik szorosan a liturgiához, mégis 
a katolikus egyházban széles körben 
elterjedt.

Sok helyen egymás köszöntésében is a 
húsvét ünnepét idézik: 
„KRISZTUS FELTÁMADT!” 
felkiáltással, melyre a válasz: 
„VALÓBAN FELTÁMADT!”

Norbert atya
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Kultúra - közélet Kultúra - közélet
Tisztelt Sukoróiak!
FIGYELEM

2015. április 23-24-25, /
csütörtök, péntek, szombat/ 10-
16 óra között Használt Ruhák 

Börzéje a Kultúrházban

Nagy örömmel értesítem Önö-
ket, hogy az idei évben is Suko-
ró Község Önkormányzata ruha 
börzét rendez a Kultúrház épü-
letében. A börze sikeréhez mind-
annyian hozzájárulhatunk, hasz-
nált gyermek-felnőtt ruháinkkal, 
könyveinkkel, játékokkal, ház-
tartásunkban már nem használt 
eszközökkel. 

Minden fölöslegessé vált, de használ-
ható állapotban levő sport eszközt is 
szívesen fogadunk. 

A felajánlott tárgyak itt ingyene-
sen cserélnek gazdát. 

A börze célja, hogy a családunkban 
már nem használt ugyanakkor hasz-
nos tárgyainkkal, ruháinkkal, lábbe-
likkel másnak segíthessünk, örömet 
szerezhessünk. A mai nehéz gazdasági 
helyzetben a legkisebb segítség sokszor 
a legnagyobb egy másik embernek. A 
közösség erejét az is jól mutatja, ha tu-
dunk és akarunk is hozzájárulni egy-
más boldogulásához.

Örömmel várunk ezért minden fela-
jánlást a börzét megelőző héten, /már-
cius 24-28-án, és április 1-2-án de. 
9-12 és du. 14-18 óráig / amelyeket 
a kultúrházban gyűjtünk és szortíro-
zunk. Kérem Önöket, hogy ne lom-
talanításnak tekintsék a börzét! A fel-
ajánlott tárgyakkal embertársainkon 
segítünk.
A börze csak úgy lehet sikeres, ha mi-
nél többen részt veszünk benne.

Rajtunk múlik, milyen lesz!

Amennyiben bármilyen kérdésük van 
a börzével kapcsolatban, információt a 
következő elérhetőségen kapnak: 
Székely Enikő Réka tel: 22/598-007
e-mail: kultura@sukoro.hu

Várom Önöket, találkozzunk és segít-
sünk egymáson!

Mészárosné Hegyi Gyöngyi Éva
polgármester

Kerámia-műhely indul a Sukorói Művelődési Házban! 
 
Havi egy alkalommal kerül megrende-
zésre a Kerámia-műhely, ahová felnőt-
teket, gyermekeket egyaránt várunk. 
Mindenkinek ajánljuk, aki szeret gyúr-
ni, formázni, alkotni, kikapcsolód-
ni, feltöltődni! Itt elkészítheted saját, 
egyedi készítésű figuráidat, szobraidat, 
lakberendezési tárgyaidat, vagy egyedi 
ajándék-ötleteiddel örömet szerezhetsz 
másoknak is.

A tematikus agyagos foglalkozásokon a résztvevők megismerkedhetnek ennek az 
ősi anyagnak-agyagnak a felhasználásával, és egy speciális mázzal a művet még azon 
„melegében” készre is festhetjük. A kiégetett alkotások a következő foglalkozáson 
vehetők át. 

Az első alkalom: március 14-én, szombaton 16.00-18.00-ig

A Húsvét közeledtével húsvéti témájú tárgyakat készítünk: 
•  mindenki elkészítheti festett kerámia-nyusziját 
•  festett kerámia-tojását
•  húsvéti kerámia-tojástartóját

A kétórás foglalkozás 2500 Ft / fő amely tartalmazza a következőket:
•  az elkészült műveid
•  a foglalkozás díját
•  az agyag alapanyagot
•  a máz alapanyagot
•  az eszközök használatát
•  az égetés díját

A foglalkozásokra semmit nem szükséges hozni, csak kötényt, vagy „játszós-ruhát”. 
A foglalkozásra nem szükséges bejelentkezni, a helyszínen 16.00-kor találkozunk!
Mindenkit várunk szeretettel!

B. Hajas Ági     
06-20-4484-282

Református Egyházközség  
istentiszteleteinek 
időpontjai:

Református templom

Sukoró, Fő u. 66.
Istentisztelet: 
vasárnaponként 10 óra

Kardos Ábel, református lelkész 
Gondnok: Sági Ernőné 
06-20-588-7074 

Római Katolikus 
Egyházközség 
miserendje

Szent Ignác római katolikus templom: 
Sukoró, Öreg u. 19. 
Szentmise: 
minden vasárnap 
09:30 órától
minden szerdán 18:00 órától

Récsei Norbert István, plébános 
Plébánia: 2481 Velence, Fő u. 70. 
telefon: 06 (22) 472-149 
Gondnok: V. Mohai István,
telefon: 06-22-476-004
illetve: 06-30-3727053

Anyakönyvi hírek:

Horváth Csilla
2014.11.17.

Kemény Frida Veronika
2014.12.28.
Kiss Bence
2014.12.29.
Buzás Eszter
2014.12.30.

Varga Bence János
2015.01.21.

Bingyu-Kovács András
2015.01.23.

Janurik-Maklári Patrik
2015. 02. 23.

Eseménynaptár 2015.

Március:
7. szombat 9.00 – 12.00 óra között – Egészségnap - Iskola Aula
7. szombat 9.00 – 12.00 óra között - Asztalitenisz bajnokság – Kultúrház
13. péntek 16.00 - Gulyás János emlékkiállítás – Kultúrház
                            - Ünnepség március 15. emlékére – Kultúrház
14. péntek 16.00 - Kerámia-műhely - Kultúrház
21. szombat – Gyalogostúra – Angelikaforrás
21. szombat 17.00 – Táncház – Kultúrház
22. vasárnap – Miről mesélnek a kövek? Geotúra a Velencei hegységben – 
induló állomás Gémeskút Étterem

Április:
2. csütörtök - Borverseny – Kultúrház
10. péntek 19.00 - Dumaszínház sorozat:
                              Páros est – Kertész Ricsi és Szupkay Viktor közös estje
11. szombat - Szemétszedés és faluszépítés a település lakóközösségével 
                       és a civil szervezetekkel,
                    - Tavaszköszöntő Nyuszi túra – induló állomás Gémeskút 
Étterem
17. péntek 18.00 - Schäffer Erzsébet írónő előadása - Állj meg, magadért!
18. szombat - Borverseny éredényhirdetés Gémeskút Étterem
25. szombat - Májusfa állítás: Hagyományőrző- és Polgárőr Egyesület
25. szombat 17.00 - Táncház – kicsiknek és nagyoknak – Kultúrház

Május:
1. szombat – Autóbuszos kirándulás – Holdvilág árok
5. kedd 10.00 - Pegazus Bábszínház
9. szombat – Velence kupa tájékozódási túraverseny
9. szombat 17.00 - Táncház – kicsiknek és nagyoknak – Kultúrház
15. péntek 18.00 – Vár a könyvtár!- előadás
30. szombat 11.00 – Fogyatékkal élő gyerekek kiállítása – Kultúrház
30. szombat 17.00 - Táncház – kicsiknek és nagyoknak – Kultúrház

Június: 
1. hétfő – Gyermeknap – Palacsinta zenekar
19. péntek – Országos Zöldszíves Szakmai Találkozó megnyitója
                     és Orgoványi Anikó kiállítása
27. szombat 9 óra - Mozdulj Sukoró – Sportegyesület

DUMASZÍNHÁZ
A SUKORÓI KULTÚRHÁZBAN!

Folytatódik a Dumaszínház sorozat több 
neves stand-up humorista vendégszerep-
lésével.
A 3. előadás: időpontja 
2015. április 3-ról 
április 10-re módosul 
19:00 órától Páros est:
Kertész Ricsi 
és Szupkay Viktor közös estje

A jegyeket kedvezményes áron, 2000 
Ft-ért és az alábbi időpontokban lehet 
megvásárolni a sukorói Kultúrházban 
(Fő utca 31-33.)
Kedd-Csütörtök: 14:00-20:00
Az önkormányzatban
(Óvoda u. 2/a)
Hétfő-Szerda-Péntek: 8:00-13:00

Érdeklődni az alábbi telefonszámokon 
lehet: 06/22-598-007 
és a 06/30-717-7601 számon.

Minden kedves érdeklődőt 
szeretettel várunk!

Kerek születésnapi 
évforduló

Századik születésnapját ünnepeli 
2015. március 15-én, Pajor Józsefné, 
Juliska néni

Virág, törődés és szeretet. A családi 
ünneplés előtti napokban, látogattam 
meg és köszöntöttem a 100 éves Julis-
ka nénit, településünk jegyzőjével, dr. 
Berzsenyi Orsolyával. Az ajándékot, a 
díszoklevelet és a jókívánságokat a falu 
lakói és az Önkormányzat Képvise-
lő-testülete nevében adtuk át.
Juliska néni elmondása szerint még 
mindig szívesen olvas újságot, köny-
veket és szereti a televízióban a soro-
zatokat, de érdeklik a nagyvilágban 
történt események is. A hallása már 
kicsikét megromlott, de ez nem be-
folyásolja abban, hogy a házon belül 
mindig találjon magának értelmes el-
foglaltságot.
Juliska néni lányával él, aki szerető és 
odaadó gondoskodással segíti édes-
anyja mindennapjait. Lányával min-
dig, mindent megbeszélnek. Közösen 
reggeliznek, ebédelnek és vacsoráznak.
A tavasz és a nyár mindig új erőt ad 
számára, ilyenkor feltöltődik. Közle-
kedése kissé már nehézkes, bottal jár. 
Jó idő esetén, a teraszon tartózkodik, 
és a jó levegőn olvas, gyönyörködik lá-
nya, Juliska kertjének szép virágaiban.
 
Büszkék vagyunk a település idős la-
kóira és azt szeretnénk, ha minél gyak-
rabban lenne részünk ilyen ünnepi 
eseményekben.

Mészárosné Hegyi Gyöngyi Éva
polgármester

Angol tanfolyam

2015. március 10-től angol tanfolya-
mokat hirdetünk a sukorói Civil Ház-
ban!

Próbaképpen két csoport indulhat el, 
kedden és csütörtökön, 4-6, illetve 6-8 
óra között, minimum 10, maximum 
15 fővel, vegyes korosztálynak, szintfel-
mérés után. 

Ár: 1000 Ft /óra 2X2 órával számolva 
heti 4 000 Ft. 

Igény szerint érettségi, illetve nyelvvizs-
ga felkészítés, műfordítás, kreatív írás, 
film, zene, dráma is része lehet a prog-
ramnak.
Tanár: Lázár Júlia (egyetemi diplomá-
val, több évtizedes gimnáziumi, nyel-
viskolai és magántanári tapasztalattal)

Jelentkezés: a sukorói községházán 
Székely Rékánál személyesen vagy 
e-mailben: kultura@sukoro.hu
Kérdésekre válaszol: 
Lázár Júlia: lazarjuliaster@gmail.com

A jelentkezésnél a néven, telefonszá-
mon vagy e-mail címen kívül kérjük 
megadni: tanult-e, ha igen, hány évig 
tanult angolul. Az adatokat természete-
sen bizalmasan kezeljük. 

Szeretettel várjuk az érdeklődőket!



Sukorói Hírforrás a sukorói Önkor-
mányzat hivatalos, ingyenes lapja, meg-
jelenik időszakosan, 12 oldalon, 1000 
példányban. Felelős kiadó: Sukorói 
Közös Önkormányzati Hivatal, 8096 
Sukoró, Óvoda u. 2/A

Ingyenes internet-hozzáférés Sukoró 
közterületén
A Sukoró Közös Önkormányzati Hiva-
tal parkolójában, az iskola előtti téren 
és a játszótéren ingyenes WIFI kapcso-
lódási lehetőséget biztosít Sukoró Köz-
ség Önkormányzata.

Közérdekű információk:

Háziorvosi rendelés: 
Dr. Szigeti Margit Sukoró, Fő u. 50. 
Rendelési idő: hétfő: 8:00-10:30 
kedd: 16:00-17:30 
szerda: 8:00-10:30
csütörtök: 8:00-10:30 
Telefon: 06-22-598-040 

Dr. Sirák András 
Sukoró, Fő u. 50. 
Rendelési idő: péntek: 13:00-15:00. 
Telefon: 06-22-598-040 

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

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

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

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

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

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

Közérdekű 
telefonszámok:

Posta: 06-22-5189-004

Polgárőrség: 
Schieder István: 06-30-946-90-41

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

Falugazdász:
Nagy János 06-70-436-24-61

E-ON Áramszolgáltató
TÓ-VILL Bt. Székházában
Ügyintézés: 06-80-533-533
Kápolnásnyék, Tó u. 20.
Ügyfélfogadás: kedd: 8:00-12:00
csütörtök: 14:00-18:00

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

DRV Zrt. információs Pont
Velence , Szabolcsi út 40.
Ügyintézés: 06-40-240-240 
illetve 06-84-501-299
Ügyfélfogadás: 
hétfő-szerda: 8:00-15:00
péntek: 8:00-13:00

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

ALBA VOLÁN – elsősorban helyközi 
közlekedési információk 
Hétfőtől – Vasárnapig: 4.00 - 23.00
06-22-514-714

A Hírforrás következő számaiban Törzsök József Sukoró című kis könyvéből rész-
leteket közlünk Sukoró múltjáról.

Közérdekű információk

Égetési napok 2015. év 
Önkormányzati rendelet 
alapján

Március (első szombat):  
március 7.
Április (első és második 
szombat): április 4. és 11.
Május (első szombat): május 2.
Szeptember (utolsó szombat):  
szeptember 26.
Október (2 és 4 szombat): 
október 10. és 24.

Szelektív hulladék szállítási 
időpontok – 2015: 
minden hónap első csütörtökjén.

Zöld hulladék szállítási időpontok: 
2015. április 25. 
és november 28.

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 polgár-
mester fogadóórája:
Hétfõ: 8:00-12.00 13:00-17:00

dr. Berzsenyi Orsolya jegyző foga-
dóórája:
Hétfõ: 8:00-12.00 13:00-17:00

Pénztári órák nyitva tartása:
Horváthné Radics Aranka
Szerda: 8:00-12.00 13:00-17:00
Péntek: 8:00-12.00

Sürgős esetekben állunk rendelkezésre 
az ügyfélfogadási időn kívül is.

Sukoró

Az elmúlt negyven évben nem volt még egy falu, amely annyit 
távolodott volna a múltjától, mint ez a kis falu, s nem láttam még 
olyat, amely annyit megőrzött volna hagyományaiból, erkölcsi-
ségéből. Megörökített-e már valaki a változás folyamatát? Va-
jon van-e őrzője az állandóságnak. Gyerekkori emlékeim immár 
több mint négy évtizedesek. És ha végig tekintek a falun ezek 
az emlékek már a réges-régi múltat jelentik. Ki emlékszik még a 
Görbe hídra, a régen lerombolt halásztanyára, a református is-
kolára, az országutat övező szederfákra, az eltűnt tűzoltó szer-
tárra, a régi lakodalmakra, az augusztusi nagy búcsúkra? De az 
emlékezet szűrőjén az emberek közül, vajon ki és meddig marad 
fenn – csak a példa kedvéért említve – a zsidó Hartmann Rezső 
bácsi és felesége, Rudi és Marcsa a falu egyetlen cigány család-
ja, a nyolc gyereket felnevelő Sheffer Feri bácsi, a színdarabok 
sorát betanító tanító úr, a nagy tudású jegyzője a falunak? A 
sort folytatni lehetne. Ők és őseik mind együtt éltették ezt a fa-
lut. Munkájukkal, tisztességükkel. Emlékeim szubjektívek, más,  
máshogy élte meg. Van-e még lehetőség ezeket összevetni má-
sokéval? Vagy csak annyit, hogy emléküket kicsit tovább őriz-
zük meg!

A falu

Írásos emlékek is régről vannak, tárgyiak meg tán a bronzkor-
ból. Arról szól a fáma, hogy római birodalomra utaló épületma-
radványokat tártak fel a tó északi oldalán. Aztán hosszú csend…
Írásos formában 1495-ben bukkan fel a falu neve, aztán 1688 után 
szaporodnak meg a róla szóló írások. Sukoró, ahogy a mondás 
is szól, hegyre kutyorodott, köves kopár láva törmeléken, a sző-
lőn és a gyümölcsön kívül más nem élt meg. Ezt viszont remekül 
használták ki az itt élő emberek. Tudásukkal, szorgalmukkal vi-
rágzóvá tették ezt a tájat. Bizony sokat is kellett dolgozniuk. A 
szőlő nem szerette, ha nem nézik meg szinte naponta. A metszés, 
kötözés, hajtásválogatás, kapálás, és a szüret mellett a bor ke-
zelése is munkát adott. Bár ahogy emlékszem, tán ezt szerették 
a gazdák legjobban. Rendszeresen tapasztalatcserére pincébe 
invitálták egymást, aztán alapos kritika alá vették a hordók tar-
talmát. Évszázadok óta a szőlő és a gyümölcs határozta meg az 
itt élők életét. Ennek ellenére a faluban a portákhoz tartozó ker-
tekben alig-alig lehetett szőlőt látni. Ha emlékezetem nem csal, 
nagybátyám, Szűcs Miklós telepített szőlőt a kertjébe. Ma már a 
kert helyén is ház áll.


