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Tisztelt Olvasónk!

Pályázati sarok
Ismét eltelt néhány hónap, sok dolog történt és persze szokásunkhoz híven sok dolgot tervezünk, tehát ismét
jelentkezik a Sukorói Panoráma Magazin!
Kérem engedjenek meg néhány gondolatot, amellyel ezt a
számot útjára bocsátjuk:
Gyakran úgy érezhetjük, hogy napjaink a számok világáról
szólnak, minden számszerűsített, minden mérhető, minden számítható, de persze a világválság mégis azt mutatja,
hogy talán semmi sem kiszámítható.
Mindezek ellenére, mégis úgy érzem, hogy vannak dolgok,
amelyek önmagukon túl mutatnak, szimbólum értékűek,
örök érvényűek, nem érinti őket semmiféle válság.
Ilyen dolog egy település életében egy új óvoda és iskola
létrehozása, hiszen ezek gyermekeink lehetőségeit, a mi
esetünkben Sukoró jövőjét hordozzák magukban. Egy ilyen
fejlesztés évtizedekre meghatározza egy település sorsát,
jövőjét, perspektíváját.
Lehet nézni egy épületet a puszta számok tükrében: 1053
négyzetméter, a pótmunkálatokkal együtt 110 millió forint
nettó bekerülési összeg (ami rekordszinten alacsony!), 2
szint, 2 óvodai csoportszoba, 4 tanterem, egy aula, parkoló, 2 játszótér, stratégiai helyen létrejött községi vagyongyarapodás, stb…
Mindezek azonban együtt, de külön- külön is önmagukon
lényegesen túlmutatnak: egy óvoda, ahol minden sukorói
gyermeket fel tudunk venni a harmadik születésnapján. Két
külön csoport, a kicsiknek és a nagyoknak is, akik már az
iskolába készülődnek. Világos és minden, a XXI. század
technológiájával felszerelt iskolai tantermek, ahol
gyermekeink a jövőjüket építik, mégpedig sikerrel, ezt a
felmérők (kompetenciavizsgálatok) meggyőzően mutatják.
Tornaszoba a sportoláshoz. Mindez nem csak a szülőknek,
de a gyermekeknek is örömet okoz: méltán hirdeti a
homlokzati felirat: „Ide járni jó!”
Egy olyan korszakban, amikor (nem csak iskolai)
körzetesítés folyik, amikor naponta akár 2-3000 lélekszámú településeken iskolák szűnnek meg, amikor egy év
alatt országosan 4000 iskolai osztály szűnik meg, azt
gondolom, hogy Sukoró nem csak más és vonzó, nem csak
újszerű és bátor, hanem jövőorientált és járható utat is jár és
mutat. Azt gondolom: Sukoróinak lenni jó!
A közösség nevében szeretettel és hálásan köszönöm
mindazoknak, akik bármilyen formában is velünk építették,
formálták az épületet és vele a Jövőt!

Persze a nyáron sok más is történt, amelyekről beszámolunk az Magazin hasábjain:
Nem szűkölködtünk élményekben! Működő közösség
élményét segített megtapasztalni, hogy sokan, sokféle
módon kreativitásukkal, anyagi hozzájárulásukkal, társadalmi munkával és persze lelkesedéssel segítették a
különböző programok létrejöttét és megvalósulását.
A Művészeti kiállítások, a hangversenyek a református
templomban mind, mind hozzájárultak ahhoz, hogy a
kikapcsolódásunk, a lelki feltöltődésünk még teljesebb
legyen. Páratlan élmény nyújtott a Szent Iván Éji Táncfesztiválunk is, amely rekordszámú nézőt vonzott különlegesen színvonalas műsorával. A Gyermeknap, Velenceitavi Nyári Játékok, a Falunap, a Halászléfőző verseny mindmind közös családi kikapcsolódást kínáltak.
A sportolás sem maradt ki a nyári programok közül. A
„Mozdulj Velencei-tó” programsorozat keretében Sukoró a
kistérségen belül is élen járóan vett részt, így új pályák
(strandröplabda és streetball) kiépítését finanszírozhattuk
pályázati pénzből. Jó volt látni, ahogyan a fiatalok és idősebbek „belakták” a pályákat, részt vettek a sportprogramokban.
Sukoró közigazgatásilag ugyan község, de a gyakorlatban
pedig egyre inkább közösséggé válik. Ennek szellemében
alakultak a nyári programok is, amelyek a nyár folyamán
gazdagították az itt lakók és a nyaralók életét is. És persze
mindezeknek a szellemében vágunk bele a Karácsony
várásába is, a közös adventi készületbe, immár harmadik
alkalommal: Amikor a Kedves Olvasó ezt a Magazint a
kezébe veszi, akkor már hamarosan megkezdődnek az
adventi rendezvények. Várjuk idén is együtt a Karácsonyt,
készüljünk együtt a legősibb, legstabilabb, legelemibb
közösség, a család legszentebb ünnepére! Olvassuk,
forgassuk és fogadják szeretettel Karácsony várásakor is a
Sukorói Panoráma Magazin aktuális számát, a közepén
elhelyezett 2009. évi kalendáriummal!
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A képviselő testület május 16-án megtartott
ülésén az Óvoda u. 2/b alatti földrészleten
meglévő Óvoda épület átalakítása, iskolával
történő bővítésével kapcsolatosan kötött
vállalkozói szerződés felbontására és új vállalkozói szerződés megkötésére vonatkozó
javaslatot tárgyalta. A rendkívüli testületi
ülést az indokolta, hogy az óvodabővítés
projekt közbeszerzési nyertesével az EUProjekt -05 Kft.-vel a beruházás megkezdése
óta sorozatos problémák merültek fel. A
szerződében foglalt ütemezést nem tartották
be, az építkezés nagyon lassan haladt és a
kivitelezés során olyan súlyos hibákat észlelt
a műszaki ellenőr, hogy május hó 06-án a
kivitelezési munkákat leállította. A szakértői
vélemény igazolta a laikusok számára is
látható hibákat, hiányosságokat. Ezen tények
alapján, arra a következtetésre jutottunk,
hogy kivitelező váltásra van szükség. Az EU
Projekt-05 Kft. képviselői belátták, hogy a
kivitelezést az elvárt minőségben és a vállalt
határidőben nem tudják teljesíteni,
a
vállalkozási szerződéstől elálltak, melyet a
képviselő-testület tudomásul vett. A műszaki
állapot felmérése alapján –beszámítva a
szükséges hibajavítások költségét ismegállapodás történt abban, hogy az eddig
végzett munkák és a helyszínre szállított, be
nem épített, de jó minőségű anyagok
ellenértéke, bruttó 9.300.000,- Ft. került a
távozó vállalkozó részére kifizetésre. Ezt
követően a képviselő testület döntött arról,
hogy az Önkormányzat részvételével
működő Sukoró Invest Kft által benyújtott
árajánlatot elfogadja, és 91.576.080,- Ft
egyösszegű átalánydíjas vállalkozói díjjal a
tervezet szerinti szerződést megköti.

Magazin

A Kft. úgy nyilatkozott, hogy az alvállalkozóival együtt biztosítani tudja az eredeti
határidőre történő befejezést.
A május 27-én megtartott testületi ülésen első napirendi pontként a Zámoly – GántSukoró Közoktatási Intézményi Társulás
megszüntetéséről döntött. A polgármester
tájékoztatta a Testületet, hogy Zámoly és
Gánt települések polgármestereinek és a
Csanádi Imre Általános Iskola igazgatónőjének levélben köszönetét fejezte ki a
társulásban nyújtott segítő együttműködésükért. Atársulás jól működött a három
település között, felbontására azért került
sor, hogy Székesfehérvár Önkormányzatával
újabb szerződés megköthető legyen.
Második napirendi pontban tárgyalta a
Székesfehérvár- Sukoró Közoktatási Intézményi Társulási Megállapodás jóváhagyását.
Az iskolafenntartó társulással a sukorói 1-4
évfolyamos általános iskola a Felsővárosi
Általános Iskola Oberstadtische Grundschule tagintézménye lesz, és bevezetésre
kerülhet felmenő rendszerben a német
nemzetiségi oktatás. Székesfehérvár Megyei
Jogú Város Önkormányzata május 22-i
ülésén tárgyalta a társulás létrehozását és
egyhangúlag ellenszavazat nélkül a társulás
létrehozása mellet döntött.
Harmadik napirendi pontban a település
központjában lévő Fő utca 29. szám alatti
(régi tanítólakás) ingatlan sorsának rendezéséről esett szó. Az épület nagyon rossz
állapotban van és a falu központjában rontja a
faluképet. Az idei évi költségvetési rendelet-

ben az épület elidegenítése tervként szerepel. Továbbá a jelenlegi iskola épülete szeptembertől elveszti funkcióját, mivel a gyermekek az új iskolaépületbe költöztek át. Ezt
az épületet is ez évre értékesíteni tervezi az
önkormányzat. Az egyebek között szavazott
a testület a temető melletti Sukoró 770 hrsz-ú
ingatlan eladásáról. A Rendezési Terv
felülvizsgálata kapcsán Sukoró Községi
Önkormányzat Képviselő-testülete döntött
arról, hogy a rendezési tervet akként módosítja, hogy az üdülőnek épített ingatlanok
lakóházzá történő átminősítéséhez, illetve
üdülőtelkek lakóházzal történő beépítéséhez
600 m2-t meghaladó területű telkek esetében sor kerülhessen. Sukoró Közbiztonságáért Egyesület részére az éves tevékenységük elismeréseképpen a testület 100.000
Ft működésű célú támogatást szavazott meg.
A Képviselő-testület a tulajdonában lévő
8096 Sukoró, 021/2 alatti (strand épület) 74
m2 alapterületű épület bérbe adásáról
döntött havi 50.000,- Ft.+ÁFA bérleti díj és
egyszeri 100.000,- Ft kaució ellenében,
2008. június 1. és 2008. szeptember 30.
közötti időszakra a bérleti ajánlatot tevő
Stang Edit egyéni vállalkozó részére.

posztot az egyik óvónő (az SZMSZ szerinti
helyettes) megbízással töltötte be, ezért a
tagintézmény vezetői álláshely is pályáztatásra került.
A tagóvoda intézményvezetői állás pályázatra beérkezett anyagok közül a legnagyobb
eséllyel Böröndi Ernőné pályázott, aki minden tekintetben megfelelt a pályázatban kiírt
feltételeknek. A testület egyetértett a tagóvodai álláshelyekkel történt intézkedésekkel.
Második napirendi pontban a képviselőtestület döntött a tulajdonában lévő Sukoró,
Zártkert 1879 hrsz-ú gyep, legelő kivett
művelési ágú 2,0372 ha ingatlan értékesítéséről. A polgármester tájékoztatta a testület
tagjait arról, hogy a „Mozdulj Velencei-tó”
pályázaton településünk sportszereket nyert

(focilabdákat, tollasütőt, röplabda hálót, kosárlabdát, stb.). A sukorói fiatalok sportolásának elősegítése érdekében aszfaltos
kosárlabda és röplabda pályát alakítottunk ki
a focipálya mellett a gyermekek nagy
örömére.
Szeptember 18-án megtartott ülésén a
képviselő testület módosította „A közterületek tisztántartásáról, a települési szilárd
hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési
helyi közszolgáltatásról” szóló 10/2002.
(XII.17.) számú rendeletét. A képviselőtestület a 2008. I. félévi terv- és költségvetés
végrehajtásáról szóló tájékoztatót tudomásul
vette és elfogadta. A 2008. évi költségvetési
rendeletet módosította, valamint döntött az
iskola-óvoda létszámának 1 fő karbantartóval
történő kibővítéséről. A Velencei-tavi
Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Közhasznú

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
alapító okiratát jóváhagyta. Döntött arról,
hogy a sukorói 102 hrsz-ú telekből
megosztás után 1000 m2 földrészletet 800,Ft/m2 áron megvásárol. A terület a Köpüsárok része, a mellette lévő területek önkormányzati tulajdonban vannak. A testület
támogatta a Földművelési és Vidékfejlesztési
Minisztérium által kiírt az „Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér Cím elnyerésére”
című pályázat beadását, mely program
segítségével – amennyiben nyer a pályázat 200.000,- Euro összeghatárig végezhet
fejlesztési és beruházási feladatokat a
Kultúrház területén. A Felsővárosi Általános
Iskola Oberstadtische Grundschule közös
fenntartására
a testület jóváhagyta a
Felsővárosi Általános Iskola költségvetésének módosítását.
A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának kiegészítésével egyetértett,
miszerint Szápár Község Önkormányzata és
Tolnanémedi Község Önkormányzata a
Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társuláshoz csatlakozzon.
A Sukoró-Velencetavi Horgász Egyesület a
nyáron 5 napos táborozást szervezett a
sukorói gyermekek számára. A programok
nagyon tartalmasak voltak és a gyermekek
szüleinek minimális anyagi hozzájárulásával
valósult meg. Az Egyesület ezzel a
tevékenységével törekszik a sukorói gyermekekkel az állat, a növény és a vízi élővilág
megismertetésére és jó példát mutat a
felelősségtudatos horgásznemzedék nevelésére, ami nagyon foltos itt a Velencei-tó
partján. Erre való tekintettel a testület
50.000,- Ft támogatás megállapításáról
döntött.
Vincze Zsuzsanna
jegyző

A június 19-én megtartott képviselő testületi
ülésen tárgyalta az óvoda személyzeti
helyzetére tett intézkedéseket. Szeptembertől két csoportot kellett indítani az óvodában
a megnövekedett gyermeklétszám miatt.
Ezért a vezető óvónő pályázatot hirdetett a
szükséges szakemberek biztosítása érdekében. Az új csoport működéséhez a jelenlegi
személyzeten felül még két óvónőre és egy
dajkára van szükség, tehát ezekre az
álláshelyekre lett kiírva a pályázat. Az elmúlt
nevelési évben a tagintézmény vezetői
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Pályázati sarok

Programjaink

Önkormányzatunk folyamatosan figyelemmel kíséri a pályázati lehetőségek alakulását. Ebben
a rovatban folyamatosan tájékoztatjuk Tisztelt Olvasóinkat, hogy melyek azok a pályázati
lehetőségek, amelyekkel élni kívánunk, illetve azok „sorsa” miként alakult.

November
21. Ünnepélyes kiállítás-megnyitó az
óvoda fennállásának 30.
évfordulója alkalmából
29. égetési nap
30. Advent első vasárnapja:
gyertyagyújtás, Szoboravató az
Iskola előtti téren, Óvodai kiállítás
megtekintése, Fáklyás átvonulás a
kultúrházhoz, Kákics együttes
December
7. Advent második vasárnapja:
gyertyagyújtás, Mikulás műsor,
Mézeskalácsos, Kézműveskedés
14. Advent harmadik vasárnapja:
gyertyagyújtás, Falukarácsony:
ovisok, iskolások műsora,
Színjátszó-kör: Betlehem
21. Advent negyedik vasárnapja:
gyertyagyújtás, fuvola koncert,
fellép a SUKIDANCE tánccsoport,
közben meglepetés

Ifjúsági klub
Ha betöltötted a 15. életévet, vannak
gondolataid, ötleteid, amit szívesen
megosztanál másokkal, és ráérsz kéthetente pénteken 17.30-tól, akkor szeretettel várlak a Kultúrházba.
A programokat a helyszínen egyeztetjük
és megbeszéljük.
A találkozási időpontok a honlapon
találhatók: www.sukoro.hu
Ha tudsz, hozz magaddal egy embert!
Párkányi András
kultúrális felelős

Pályázati kiírás

Pályáztató
szervezet

Tengertánc-2008

Oktatási és
Kulturális
Minisztérium

"Éljen a falusi iskola"

Magyar Nevelők és
Tanárok Egyesülete

Parlagfűmentesítés

Földművelésügyi és
Vidékfejlesztési
Minisztérium

Azok a fiatalok, akik lelkesen részt vettek a
Mozdulj Velence-tó sportprogramjain és
érmeket gyűjtöttek, hozzák be összesítés
miatt az érmeiket a Községházára, hogy
Karácsony előtt eredményt hirdethessünk, és átadhassuk az érmeken felül járó
díjakat.
Köszönettel:
Párkányi András
programfelelős

6

Eredmény

Szent Iván Éji
Fesztivál
Sukorón

1.500.000,-

Elutasított
pályázat

400.000,-

Elutasított
pályázat

Eszközbeszerzés
A parlagfűvel fertőzött
területek fizikai
mentesítésére alkalmas
motoros fűkaszák
beszerzésére

249.800,-

Nyertes
pályázat

Könyvtár fejlesztés

216.790,-

Elutasított
pályázat

Fejlesztő eszközök
támogatása

Fejér Megyei
Közoktatásért
Közalapítvány

A nevelési oktatási
intézmények
fejlesztő
eszközbeszerzése

113.000,-

Nyertes
pályázat

150.000,-

Nyertes
pályázat

Integrált Közösségi
és Szolgáltató Tér

Fejér Megyei
Csanádi Imre Általános
Közgyűlés KörnyezetIskola Sukorói
védelmi és
tagiskolájának
Vidékfejlesztési
hulladékgyűjtése
Bizottság

Földművelésügyi és
Vidékfejlesztési
Minisztérium

Nagy örömünkre az előző Sukorói Panoráma
Magazin megjelenése óta eltelt időben is
szép számmal születtek babák a településünkön, akiknek neveit ismételten olvashatják
lapunkban.
A kismamáknak és a kispapáknak szeretettel
gratulálunk, sok örömet és jó egészséget
kívánunk a kibővült családoknak!
Zólyomi Dóra
Gajárszki Sára Gréta
Marosvásárhelyi Kristóf Attila
Dobozi Kata
Szigeth Réka

2008.06.20.
2008.07.21.
2008.07.23.
2008.07.25.
2008.10.18.

Kultúrház bővítés,
felújítás,
infrastruktúrális
fejlesztés.

Nyári Tábor Velencén

Humán Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat családgondozójának, Sukoró
településen 2008/2009 tanévben tervezett egyéb szolgáltatásai:
Iskola részére:
A településen működő iskola részére, a
2008. évben igény szerinti időpontban
megszervez két előadást, szülői fórumot,
a szülők részére, a kívánt témában:
• magatartási problémák kezelése
• gyermeknevelési tanácsok
• televízió, számítógép káros hatásai

Az iskolai tanulók részére napközis szakkört kétheti rendszerességgel az alábbi
témák feldolgozásával:
• bűnmegelőzés
• baleset megelőzés
• egészséges életmód
• környezetvédelem
• stb.

Döntés
folyamatban

A Humán Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat feladatai közé tartozik szabadidős
tevékenységek szervezése is. Immár harmadik alkalommal szerveztünk tábort az
ellátási területünkről érkezett gyermekek részére. Második alkalom volt, amikor lehetőséget kaptunk arra, hogy a Liget-Velence
Kempingben aludhattak a gyerekek. Velencére kilenc településről érkeztek hét és tizenöt
év közötti nyaralni vágyók.
Az első nap csapatépítő játékokkal telt, hogy
minél előbb megismerjék egymást az ifjú
táborozók. Csapatzászló készült, amit minden gyermek kézjegyével ellátott. A gyerekeknek a Félúton Alapítvány által készített
gipszformák B. Mátrai Ágnes festőművész
útmutatásával színesedtek. Segített a játékok
lebonyolításában: Nagy Edit, Faragóné Ulicza
Henrietta.

Rendőrség, polgárőrség, védőnő, családgondozó egyéb szakemberek közreműködésével.
Az óvoda részére:

50.000.000,-

Magazin

Családsegítő programok

Nevelési Tanácsadó, pszichológus bevonásával.

A községi és városi
könyvtárak állománygyarapítási összegének
támogatása.

Legifjabb Sukoróiak

Felhívás!

Program címe

Igényelt
összeg
(Ft)

Oktatási és
Kulturális
Minisztérium

Szelektív hulladékgyűjtési akció

Sukorói
Panoráma

Humán Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat

• Az óvodában a gyerekek részére egészségnap, a védőnő bevonásával,
• Mikka-makka nap Velencén az óvodások látogatásával,
• Az óvoda részére igénye szerint egyéb előadások szervezése.
Település részére pályázatok megírása:
• Gyermekétkeztetési Alapítvány
• Települési rendezvényeken való
részvétel szükség szerint
• Kismamák részére előadás megszervezése szülés-születés témakörben.
Velence, 2008. október 9.
Készítette:
Lukács Ildikó
családgondozó

A második nap bűnmegelőzési előadást hallgattunk, és közlekedési akadályversenyen
mérhettük össze tudásunkat. Segített a Gárdonyi Rendőrkapitányság részéről: Farkas
Balázs Főhadnagy. A Székesfehérvári Rendőrkapitányság részéről: Bánfi Zsolt főtörzszászlós. A délutánt az Északi strandon töltöttük
Görgicze Zoltán térítésmentes belépőjével,
ahol a vízi rendőrség tájékoztatót tartott a
fürdőzés szabályairól. A vissza utat megszakítottuk fagylaltozással, amit Kármán Tibor
cukrászmester ajánlott fel a csoportnak.

strandon töltöttük, ahol a Bió-Süti Kft. és a
Velence Frucht Kft. adományát fogyaszthattuk el.
A tábori zászlót illetéktelen személyek „eltulajdonították”, de MI az éjszaka leple alatt
bátorságpróba keretében, megkerestük a
Bence-hegyen.
Segített a program lebonyolításában: Kovács
Csaba, a Humán Sztráda Nonprofit Kft. részéről.
Az ötödik nap délelőtt kézműves foglalkozás
keretében ajándékokat készítettünk a családtagoknak. „A jövő ládájába” üzenetet hagyhattak a gyermekek, a jövőre táborozók
részére. Terveink között szerepel a jövő
évben is a lassan hagyománnyá váló nyári
tábort megszervezni.
Támogatóink és segítőink:
Provident Pénzügyi Zrt. • Füri Kft. - Füri
Mihály • Pepsi • Baglyasné Szécsi Annamária
• Heiter Tibor • Boszorkány Pince • Kármán
Tibor cukrászmester • Olasz-Magyar Sütöde
99 Kft. • Szilvia-81 Kft. • Cerbona
Élelmiszeripari és Kereskedelmi Zrt. • Alisca
Coop Kft. • Bio-Süti Sütőipari Kft. • Északi
Strand - Görgicze Zoltán • Gárdony
Rendőrkapitányság • Fejér Megyei Rendőr
Főkapitányság • Dr Szalai Lídia • Kovács
Csaba • Nagy Edit • Faragóné Ulicza
Henrietta • B. Mátrai Ágnes • Szita Ildikó •
Siposné Papp Judit • Winkler Ágnes • Bajai
Anikó • Jászberényi Mónika • Tóthné Benkő
Mónika.
Humán Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat részéről, a tábort szervezte:
Dócziné Horváth Erika, Bencs Ákos. A tábor
életét zökkenőmentessé tette: Balláné Csincsi Éva, Lukács Ildikó, Horváth Zsuzsanna,
Barkó Zsoltné, Kecskés Zoltánné.

A harmadik nap reggel buszra ültünk és az
egész napot a budapesti Állatkertben
töltöttük. Az anyagi támogatást a Provident
Pénzügyi Zrt. biztosította.
A negyedik nap a Védőnői Szolgálat részéről
Siposné Papp Judit és Szita Ildikó megtanítottak minket az egészséges fogápolásra és
egészséges táplálékokból kóstolót tartottak
részünkre. A délutánt ismét az Északi
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Sukorói
Panoráma

Iskolánkról, óvodánkról

Iskola 2008/2009-es tanév eddigi eseményei:
Szeptember:
• 1-én iskolaavató és tanévnyitó ünnepély
• 11-én beindult az úszásoktatás Kápolnásnyéken
• 15.: szülői értekezlet, melyen megbeszéltük a tanév rendjét, a tervezett
programokat, az új tanév feladatait
• 25-én Székesfehérváron voltunk a Deák
képtárban, ahol Munkácsy Mihály
festményeit tekintettük meg tárlatvezetéssel, előtte pedig egy múzeumpedagógiai foglalkozáson is részt
vettünk, ahol a festő életéről tudhattunk
meg új és érdekes információkat.
• 26-án a nyár folyamán felgyülemlett
papírhulladékot pakoltuk konténerbe,
melyért 12.600,- Ft-ot kaptunk. A préselt
palackokért – melyet Erősné Erika és
férje szállított el – közel 8.000,- Ft-ot
kaptunk.
• Beindultak levelezős versenyeink, melyeken a következő tanulók vesznek
részt az idei tanévben: Petrovics Beatrix,
Maróti Eszter, Erős Ferenc, Erős Áron,
Maróti Anna, Sirák Márton, Molnár
Enikő Réka, Molnár Csenge Dorka.
Október:
• 2-án kirándulni voltunk Budapesten a
Planetáriumban és az Állatkertben. A
kirándulás teljes költségét az Sukoró
Iskolájáért Közalapítvány állta.
• 3-án Meseünnep volt iskolánkban
• 5-én az Idősek Világnapja alkalmából
ünnepi műsorral köszöntöttük fel a falu
idős lakóit.
Szeptember második hetében nagy örömünkre, ajándékba kaptunk – Marosvásárhelyi Attilától, az Electro World Magyarország Kft. képviselőjétől – egy LG márkájú
Plasma TV-t és egy DVD lejátszót, melyek
segítségével korszerűbbé tehetjük oktatásunkat.
A tavalyi tanévben meghirdetett logopédiai
pályázaton iskolánk sikeresen szerepelt, és
eszközfejlesztésre 113.000,- Ft-ot nyertünk.
Szeptember folyamán az iskolában történt
logopédiai felmérés eredményeként 1 tanuló
szorul logopédiai ellátásra, melyet a Községi
Önkormányzat Kistérségi Társulás keretében
biztosít.

8

Magazin

Az Alex Fémbútor Kft. pályázatot hirdetett az
„Ország legszebb tanterme” cím elnyeréséért, mely pályázaton második helyezést
értünk el. Nyereményünk – a dicsőségen
felül – egy interaktív táblacsomag.
Eszközkészletünk azonban nem csak nyereményekkel bővült. Maróti Benedek segítségével sikerült beszereznünk egy digitális
táblát, amelyet hamarosan használni is
tudunk majd, mivel Kiss Gábor egy lap-top
készüléket is felajánlott részünkre, mely a
tábla használatához is nélkülözhetetlen.

•

•
•

•

Ezúton köszönjük mindenkinek az eddig
nyújtott segítségét.

•

Kerékné Fülöp Annamária

•
•

Óvoda 2008/2009-es év eddigi eseményei:
Szeptember:
• Ünnepélyes intézmény átadás
• Első napok az óvodában kicsiknek,
nagyoknak
• Gyermekkönyv és munkafüzet
igényfelmérés
• Szülői értekezletek
• Munkatársi értekezlet
• Védőnő látogatása
• Munkaegészségügyi orvosi vizsgálat
• Katolikus hitoktatás indítása
• Pákozd: A szegedi Mini Színház
műsorának megtekintése a nagyokkal
• Séták az Ingókövekhez a környéken,
terménygyűjtés
• Őszi gyümölcsök gyűjtése, megfigyelése
(alma, birsalma, szőlő, dió, mogyoró,
gesztenye)
• Látogatás a református templomhoz
(szeptember 27.), nemzeti színű zászló
elhelyezés
• Születés névnapok megünneplése a
gyerekcsoportokban
• Két pedagógus szakmai továbbképzése
az ELTE-n

Október:
• Tűzvédelmi oktatás, tűzriadó terv
elkészítése
• Gyermekkönyvek, munkafüzetek
árusítása. Terménybemutató és
gyermekmunka kiállítás,

•
•
•

•
•
•
•
•

hagyományápolás (régi használati
tárgyak, foglalkozási eszközök, háztartási
kellékek stb.)
Dajkák szakmai eszmecseréje
Székesfehérváron a Felsővárosi
Óvodában
Kiállításunkat megtekintették a helybéli
iskolások, ajándékozás
Pázmándi alkalmazotti közösség
látogatása, a kiállítás megtekintése,
szakmai tapasztalatcsere
Pákozdi nagycsoportosok megtekintették
a terménybemutató kiállítást,
ajándékozás
Pázmándi óvodások látogatása, kiállítás
megtekintése, kölcsönös ajándékozás,
közös játékos délelőtt eltöltése
Két pedagógus szakmai továbbképzése
az ELTE-n
Dajkaképzőn egy technikai személyzet
továbbképzése Székesfehérváron
Református hitoktatási igényfelmérés
Úszásoktatás szervezése, indítása
A Sukorói Óvoda 30. évfordulója
alkalmából rendezendő kiállítás
előkészítése szervezése,
programkészítés
A gyermekek magasság és testsúly
mérése
A természet változásainak megfigyelése,
séták, kirándulások, gyűjtögetés
Ovi szüret a Lics szőlészetben,
pincejárás
Születés-és névnapok megünneplése a
gyerekcsoportokban
Tűzriadó (szimulálás)

Beindultunk
Augusztus végén, az ünnepélyes tanévnyitó
jelezte mindenkinek, hogy kezdődik egy
újabb tanév. Senki nem szomorkodott, hogy
véget ért a nyár, mert tudta minden szülő,
gyermek és pedagógus, hogy egy szép,
korszerű épületben kezdhetjük meg a közös
munkát. Most mi következünk, nekünk kell
bizonyítanunk és helytállnunk.
Az utolsó simításokat, dekorációk készítését
teljes erőbedobással készítettük el és azt
hiszem büszkén mutathatjuk bárkinek az
óvodát. A pozitív visszajelzések megerősítenek és erőt adnak a régi és az új dolgozóknak egyaránt.
A gyermekeket két teremben tudjuk elhelyezni, így az alacsonyabb létszámú

csoportokban nagyobb odafigyeléssel, egyéni, kiscsoportos foglalkozásokkal tudjuk
„okosítani” a gyermekeket. Fő irányvonalunk, hogy a környezethez és az évszakokhoz kapcsolódó megfigyeléssel és
megtapasztalással, kísérletezéssel juttassuk
élményekhez, új ismeretekhez a következő
nemzedéket.
Szeptember folyamán megtörtént az ovisok
logopédiai felmérése, melynek eredményeként 8 gyermek részesül logopédiai ellátásban, melyet a települési önkormányzat
kistérségi társulás keretén belül biztosít.
Mindenkinek kívánok szép, mosolygós
óvodai napokat!

Szüreteltek az ovisok
2008. október 7-én néhány szülő segítségével és közreműködésével autós kiránduláson voltunk Lics Balázs és családja szőlészetében.
Kisvödrökkel és ollókkal felszerelve csizmát
húzva készültünk az eseményre. Lelkes kis
csapat fáradozott, hogy tele legyenek a
vödrök a dús szőlőfürtökkel.
Szaporán haladt a kis társaság a hosszú
szőlőkordonok között. A puttonyba szorgalmasan öntözgettük a megszedett szőlőt.
Kicsik, nagyok egyformán élveztük az
eredményt.

Horváthné Takács Ágnes
óvodapedagógus
Óvodai kiállítás az ősz szépségeiről
Ahogy Petőfi Sándor írta „Itt van az ősz
itt van újra”. Hát igen, újra eljött,
„csillámló derekkel, sárga levelekkel”. A
mi óvodánkba is beköszöntött.
Sétáltunk, őszi terményeket gyűjtögettünk, figyeltük a természet gyönyörű,
varázslatos változásait. „Aranyos” őszbe öltöztettük a csoportszobáinkat is.
Igazi csapatmunkával született az ősz
gazdagságát idéző gyermekmunka (rajz,
festmény, ragasztás, gyurma) és terménybemutató kiállítás. Összefogtunk
óvónők, a dolgozók, szülők szabadjára
engedtük a fantáziánkat, egymás után
születtek az ötletek, megoldások,
lelkesen alkottak a gyerekek, felnőttek.
A folyosó az ősz ezernyi szépségét mutatja. Gyümölcsöt, terményt, falevelet,
régi idők emlékeit, eszközeit.
Közös élményeink, megmozdulásaink,
örömeink példa értékűek a gyermekek
számára.
Csak ennyi volt a szándékunk. Úgy gondolom sikerült.
Böröndy Ernőné
tagóvodavezető

Pörgött a daráló, gyorsan telt a kád. A
préselés is érdekes látvány volt, édes must
csordogált, amit mindannyian megkóstoltunk.
A délelőtti szorgos munka után bizony
megéheztünk, finom pogácsával kínáltak
bennünket. Megtekinthettük a pincét is az
„óriás” hordókkal. Bizony érdekes látvány
volt mindannyiunk számára. A sajátos
természeti környezetben bármerre tekintettünk, mindenfele csodálatos élmény fogadott bennünket.
A gyerekek érdeklődését egy időre a
szökőkút és a kerti tóban úszkáló halak
sokasága kötötte le. Jól éreztük magunkat,
köszönjük a lehetőséget.
Az óvodai nevelés fontos feladatának tartjuk,
hogy a gyermekeket természetes környezetben, kézzel fogható módon ismerkedjenek
meg az őket körülvevő világgal, közvetlen
tágabb környezetükkel
Böröndy Ernőné
tagóvodavezető
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Bemutatkoznak ovónőink

Ismerkedésünk első lehetőségeként röviden
szeretnék bemutatkozni.
Pályakezdőként rendelőintézeti asszisztensi
képzettséggel rendelkeztem, így képesítés
nélküli óvónőként kezdte dolgozni vegyes
életkorú csoportban.
Rövid idő múltán óvónői diplomát szereztem
és egy nyolccsoportos óvoda dolgozója lettem. Az indulástól az óvónői tevékenységem
mellett vezető helyettesként feladatom volt a
technikai személyzet munkájának irányítása,
szervezése, ellenőrzése. Szakmai felkészültségemet továbbképzések keretében tökéletesítettem.

Sukorói
Panoráma

Egyházi élet

Tanfolyamon, Bűnmegelőzési Szabadegyetemen, Családi Napközi, valamint az Új
Tudások Akadémiája keretében.
Számítógép kezelői ismeretekkel is rendelkezem.
Ismét egy kihívás előtt állok, szeretném a
szülők, a gyerekek, a település és valamennyi
érintett elégedettségét kivívni.
Böröndy Ernőné
Tagintézmény vezető

ELTE Tanító- és Óvóképző Főiskolai Kar
Testnevelési tanszékén gyógytestnevelést
fogok hallgatni és szakvizsgázott óvónő
leszek.
Az idei tanévtől ismét a pákozdi óvodához
tartozom, csak a helyszín változott meg,
Sukorón lehetek óvónő.
Köszönöm a megelőlegezett bizalmat és a
megteremtett kitűnő, korszerű feltételeket.
Kívánok mindenkinek zökkenőmentes, jókedvű tanévkezdést!
Horváthné Takács Ágnes

A reformáció ünnepére
Az a mozgalom, amelyet reformációnak
nevezünk, s kezdetét 1517. október 31-re
tesszük, számtalan közvetlen és közvetett
hatással alakította át a korabeli társadalmakat, egész Európát. Ezeknek egy része
annyira beépült a közgondolkodásba, hogy
ma mindenki természetesnek tartja, s ezért
nem is gondol rá (pld. a vallásszabadság
igénye), másik része korhoz kötött volt, s
miután elérte célját, nem volt rá szükség a
továbbiakban (pld. búcsúcédulák eltörlése).
Ezért vagy azért, sokan gondolhatják a
reformációról, hogy egy bizonyos történelmi
korszakban szükség volt rá, haladást hozott
az emberiségnek, ám azok az idők
végérvényesen elmúltak.
Pedig a szó, illetve a mondat, amiben
használták eleink, azt feltételezi, hogy
folyamatosan, vagy legalább újra meg újra
reformációnak kell történnie (Ecclesia
semper reformanda! Az egyházat mindig
reformálni kell!) Luther Mártontól kezdve
hangsúlyozták a „hitújítók” azt is, hogy a
reformációt nem emberek, hanem maga
Isten végzi.

Magazin

S a ma embere nem attól szenved-e
leginkább, hogy önmagát tévedhetetlennek
tartja? Szülő, gyermek, főnök, beosztott,
férfi, nő, idős és fiatal nem mind azt hiszi-e,
hogy övé az igazság? Kisebb-nagyobb
közösségek választott vagy kinevezett
vezetői nem úgy gondolják-e, hogy az ő éveik
hozzák el az aranykort mindenkinek? Hol a
készség a megújulásra, tévelygő voltunk
beismerésére, Isten iránti alázatunk kimutatására?
Igen, a reformáció egyik legkorábbi hatására
ma is szükség van! Arra, ami megérintette VI.
Adorján római pápát, aki ezt írta 1523.
januárjában a nürnbergi birodalmi gyűlésnek: „Őszintén elismerjük, hogy … mi
mindannyian, főpapok és egyházi személyek, letértünk a helyes útról.”. Arra, amelyet
1566. március 1-jén a II. Helvét Hitvallásban
így fogalmaztak meg a svájci lelkészek:
„Mindenki előtt pedig ünnepélyesen kijelentjük, hogy mindig nagyon készek vagyunk …
azoknak, akik Isten Igéjéből jobbra tanítanának, köszönetünk nyilvánításával engedni, és hozzájuk igazodni az Úrban, akinek
dicséret és dicsőség.”.
Kardos Ábel

Böröndy Ernőné
A reform-pedagógiák újraéledése felkeltette
érdeklődésemet. A jártasság és készségfejlesztés, a gyermeki igényekhez alkalmazkodó pedagógia mélyen megragadott. Elvégeztem a Montessori Egyesület tanfolyamát
mely a sérült gyerekekről átültetett fejlesztő
módszert alkalmazza az egészséges gyermekek fejlesztésében. A pályám legsikeresebb időszakának vélem, amikor a „Segíts
nekem, hogy magam csinálhassam!” módszert alkalmazva fejlesztettem a gyermekek
képességeit.
Szakmai tapasztalataimat magánóvodában is
gyarapíthattam.
Később önálló gazdálkodású, költségvetésű
intézmény élére kerülve új kihívással kerültem szembe. Szükségét éreztem, hogy
tovább képezzem magam vezetői, gazdálkodási, minőségfejlesztési elméleti tapasztalatokkal gyarapítsam ismereteimet.
Másoddiplomaként vezető-óvópedagógusi
képesítést szereztem, és szakvizsgáztam.
Ismereteket szereztem még Elsősegélynyújtó
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Horváthné Takács Ágnes vagyok, immár 13
éve lakom családommal Sukorón. Férjem
János, kohómérnök – közgazdász, Budapesten dolgozik.
Sukorót választottuk. Nem ismertünk itt
senkit, nem jártunk még itt. De a falusias
jelleg, a természeti szépségek, a nagyvárosok
közelsége, az autópálya nyújtotta lehetőség
győzött meg minket arról, hogy közös
életünket Sukorón kezdjük meg.
Hát belevágtunk és így lettünk „Sukoróiak”.
3 fiúnk van: Bence 11 éves, Velencén a Zöld
iskolában kezdi meg az 5. osztályt. Ikreink
Levente és Botond 6 évesek, itt Sukorón
nagycsoportos óvodások lesznek.
Szakmai hátterem, további terveim:
Óvónői szakközépiskolában érettségiztem,
így ebből kitűnik, hogy már 14 évesen
eldöntöttem hogy óvónő szeretnék lenni.
Óvónői diplomámat Sopronban a Benedek
Elek Óvodapedagógusi Főiskolán védtem
meg. Kisebb-nagyobb óvodákban dolgoztam, majd Sukoróra költözésünk után
Pákozdon folytattam óvónői tevékenységemet.
Munkám és magam továbbképzése érdekében 2008 szeptemberétől Budapesten az

Erőss Eszter

Másodéves főiskolai hallgatóként nem
rendelkezem még sok tapasztalattal, de úgy
érzem szívvel-lélekkel tudom csinálni ezt a
szakmát, ami segít nekem abban, hogy olyan
tapasztalt, gyakorlott óvónővé válhassak, aki
sokat tud adni a gyerekeknek.
Terveim között szerepel német nyelvből a
felsőfokú állami nyelvvizsga megszerzése.
Pályám során német nyelvű játszót szeretnék
tartani az óvodásoknak.
Mivel a zene nagyon közel áll hozzám
(fuvolázom, illetve kórusban énekelek), ezért
„zeneovi” tartását is tervezem.
Óvodapedagógusi főiskolai tanulmányaimat
várhatóan 2009. júniusában fejezem be.
Bízom benne, hogy lehetőségem nyílik a
gyakorlatban is megnyilvánulni.
Köszönettel:
Erőss Eszter

Ezért elmondhatjuk, hogy a reformáció
hatásai között igenis van olyan, amelyre ma is
szükségünk van. A reformátorok szembeszálltak azzal a hiedelemmel, hogy az ember
(legyen az főpap vagy világi uralkodó)
tévedhetetlen volna. Szembeszálltak azzal az
erőszakkal, amely a tévedhetetlenség
nevében követelt tekintélyt bármely embernek akár vallási, akár politikai, gazdasági
vagy éppen tudományos területen. Természetesen, önmagukat sem tartották tévedhetetlennek. Tévedhetetlenséget egyedül
Istennek tulajdonítottak, tekintélyt pedig az
Ő kijelentésének, a Szentírásnak, a Bibliának
követeltek – de mindenkitől!

Vértesaljai találkozó Sukorón
A Vértesaljai Református Egyházmegyében
korábban szolgált (már elhunyt, vagy nyugdíjas) lelkipásztorok gyermekeit hívták meg
október 18-ra, Sukoróra. Azokat, akik
gyermekkoruk jelentős részét valamelyik

vértesaljai parókián töltötték. Az ún. szenior
lelkész-gyermekek találkozójára negyvenegyen jöttek el a meghívott, mintegy kilencven személyből, többeket elkísértek
hozzátartozóik is.
A történelmi nevezetességű templomban
először dr. Szabó Szabolcs tanította meg
Draskóczy Balázs ötszólamú kánonját, amely
az 1Ján 3,1 szerint hirdeti: „Lássátok meg,
mily nagy szeretetet tanúsított irántunk az
Atya: Isten gyermekeinek neveznek minket, és
azok is vagyunk”. Agyagási István esperes a
103. zsoltár felolvasásával és imádsággal
nyitotta meg az együttlétet, majd Kardos Ábel
lelkipásztor házigazda-szervezőként köszöntötte a megjelenteket, s tolmácsolta
Keresztes Sándor egyházmegyei gondnok
áldáskívánását. Molnár Gábor sukorói
polgármester a falu nevében üdvözölte a
gyülekezetet, hangot adva annak az örömének, hogy a tavaszi lelkész-gyermektalálkozó
után, a szeniorok is Sukoróra jöttek.
Kiss Dániel orgonajátékát követően a községi
kultúrházban folytatódott a program, dr.
Szabó István dunamelléki püspök előadásával. A püspök, aki a sárbogárdi
lelkészlakban nőtt fel, mondanivalóját öt
helyszín köré csoportosítva (parókia, kert,
templom, karzat, állomás) elevenítette fel a
múlt századi lelkész-gyermekek sorsát. A
jelenlévő legidősebb (dr. Komáromy János –
Lovasberény) és legfiatalabb (Bölcsföldi
András – Seregélyes, Velence) résztvevő
felszólalását követően, a találkozó terített
asztal mellett ért véget.
Kardos Ábel

Luther és társai nem akarták, hogy megálljon
az idő. Nem gondolták befejezettnek a
reformáció tényét sem, hanem fennen
hirdették, hogy az új idők új gondolatok
szülnek, az egyháznak, hitnek meg kell
csontosodnia, de nem szabad elmeszesednie, gyökeret kell vernie az emberek
szívében, de nem szabad meggyökeresednie.
A sokat emlegetett vastag nyak azt jelenti,
hogy az ember megmarad hitében, de azt
nem, hogy nem hajlik meg még Isten előtt
sem!
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Egyesületi élet

Egyházi élet

Halottak napja
A népi kultúrában a mindenszentekhez
szinte egyetlen szokás sem kötődik, ezzel
szemben a halottak napja igen színes
hagyományokkal rendelkezik. A mindenszentekkel ellentétben az ünnep nemcsak a
katolikusoké, hanem a reformáció több
vallása is elfogadja.
A halál gondolata az emberiséget kezdetektől
foglalkoztatta. A ma embere is keresi a
választ. Több írásos forrás áll rendelkezésre:
filozófia, irodalom, keresztény bölcselet,
Szentírás.
Teológiai szempontból közelítve a kérdést az
ószövetségi ember a halált nem szemlélte
pusztán a test oldaláról; a halál a vallási élet
végét is jelentette: aki meghal nem gondol
többé Jahvéra és Jahve csodáira („Mert a halál
után többé nem emlegetnek téged, ki ad hálát
neked a sírban?” Zsolt.6/6), nem dícséri
Istent jóságáért és hűségéért („Nem a
halottak dícsérik az Urat, nem azok, akik a
csend honába tértek” Zsolt.115/17). De
mintha az Isten sem gondoskodna a
halottakról („A halottak közé kerülök, mint
azok, akik leterítve fekszenek a sírban, akikre
nem gondolsz többé, és kikerültek a
kezedből” Zsolt.88/6), jóllehet az alvilágnak
is Ő az ura („Ha a mennybe szállnék, ott vagy,
ha a holtak hazájába feküdnék le, ott is ott
vagy” Zsolt.139/8) Ebből következik, hogy a
vallásos ember számára a halál olyan rettenet
volt, amelyet csak a magas kor enyhített,
amely Isten jóságát és hűségét bizonyította.
Ahogy az életen nem csupán a fiziológiai létet
értették, hanem áldásnak, minden jó
foglalatának tekintették, amely az igaznak
erénye jutalmául jut osztályrészül, és Isten
barátságát tanúsította, ugyanúgy a halál
fogalma is magában foglalt minden rosszat,
amely bűnei büntetéseként éri utol a bűnöst,
és elsősorban az Istentől való elvetettségnek
a jele. Ilyen módon a halál szellemi tartalmat
kapott, annak lett a kifejező eszköze, hogy az
ember bűneivel elvesztette Isten barátságát,
s azt, amit magára vont, nem érhet véget a
test halálával, hanem folytatódnia kell.
Ez a gondolat inkább a Bölcsesség könyvében
fejeződik ki, amelynek szerzője már a halál
utáni életről is sokat megsejtet, és meg meri
fogalmazni, hogy a korai halál Isten
jóságának, barátságának jeleként is
értelmezhető („Kedvét találta lelkében az Úr,
azért sietett kimenteni a romlottság köré-
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ből”Bölcs.4/14). Az Újszövetségben a halál
szó már más értelmet kap, a szellemi halálra
utalásul szolgál, a bűn, a hitetlenség
következtében („Bizony, bizony mondom
néktek, ha valaki megtartja az én igémet, nem
lát halált soha.” Jn.8/51).

A Hagyományőrző Egyesület életéről
Írás a Bibliába
- Az Újszövetség Könyve elé. -

Ugyanígy vonat-kozhat a halál szó a bűnös
sorsára is a másvilági életben („Ők ugyanis
megismerték Istennek azt az elhatározását,
hogy akik ilyeneket cselekszenek, méltók a
halálra, mégis nem csak maguk cselekszik
ezeket, hanem azokkal is egyetértenek, akik
ilyeneket művelnek.”Róm.1/32).

Ez a könyv a könyvek könyve,

Az újszövetségben a halál és az elmúlás
gondolata össze-kapcsolódik Krisztussal, aki
által élet van („Ha pedig meghalunk
Krisztussal, hisszük, hogy vele együtt élni is
fogunk” Róm.6/8), valamint felcsillan a
remény a jövőt tekintve, felértékelődik a
jelen, melyben realizálódik a folytatás. („A
keresztség által ugyanis eltemettettünk vele a
halálba, hogy amiképpen Krisztus feltámadt a
halálból az Atya dicsősége által, úgy mi is új
életben járjunk.”Róm.6/4)

Szomjas lelkek forrás-kútja,

Találóan hangzik Szent-Györgyi Albert
gondolata a halálról: “Századokon át az volt
az emberek fő gondja, milyen lesz az élet a
halál után.
Úgy látszik, ma először arra kell válaszokat
keresnünk, milyen lesz az élet a halál előtt.”

Szegény ember drágagyöngye.
Égi harmat lankadtaknak,
Világosság földi vaknak.
Bölcsességnek arany útja:
Boldog, aki rátalál!
Hol pohárral Krisztus áll.
Ez a könyv az örök törvény,
Királyon lánc,. rabon napfény,
Tévelygőnek hívó harang,
Roskadónak testvéri hang.
Elhagyottnak galamb-búgás
Viharvertnek ereszet,
Haldoklónak angyal-súgás:
"Ne félj, fogd a kezemet".
Gyermeknek is: „Mily szép rege!”,
Bölcsnek: „Rejtelmek tengere!”
Fal, - s túl rajta élőhangok,

Imre Atya

Köd, - s benn zengő hárfák, lantok.
Templomok közt legszebb templom:
Csak megnyitom s benn vagyok.
Ablakán a Paradicsom
Rózsáira láthatok.
Minden fakul, minden romlik,
Márványvár is összeomlik.
Bíborleplek ronggyá mállnak,
Dicsőségek füstbe szállnak.
Csak ez a könyv nem tér porba,
Mintha volna élő lelke!...
Ez a könyv a Mózes bokra:
Isten szíve dobog benne
Gárdonyi Géza

Az Egyesület tagjai közül 8 fő útra kelt 2008.
július 4-én a rimstingi 40. Seefestre.
Megérkezésünk délutánján pisztrángozni
indultunk egy közeli ausztriai horgásztóhoz.
Mindenkinek feledhetetlen élmény, ahogy a
pisztrángoktól szinte forrt a víz. Este az
általunk fogott halak kerültek a nyársra, majd
a tányérunkba. Szombaton elektromos
csónakokkal tettünk kirándulást a Chimseen, délután pedig gyalogosan megmásztuk a
Kampenwand közel 1500 m-es csúcsát. Este
az új polgármesterrel, Josef Mayerrel és
feleségével vacsoráztunk a tóparton, ahol
már a vasárnapi ünnepség munkálatai
folytak. Sajnos az időjárás nem volt kegyes a
szervezőkhöz. A szabadtéri ünnepséget az
utolsó pillanatban – vasárnap reggel – elnapolták. Így az ünnepségre való készülődés
helyett ellátogattunk a szomszédos település, Bad Endorf melegvizű fürdőjébe.
Délután Amerangban a 100 éves EFA
Autómúzeum 6000 m2 kiállítási területén
töltöttük el az időt. Hétfőn reggeli után
elköszöntünk barátainktól és hazaindultunk
Egy újabb tartalmas hosszúhétvégét tölthettünk német barátainkkal.

Magazin

A szeptemberben megtartott szüreti felvonuláson az egyesület fiataljaiból most is
többen részt vettek. Az egyesület tagjai
népviseleti ruháikba öltözve együtt fogadták
Kiss Kálmánéknál a felvonulókat.
Az idei évben még nehéz feladatok várnak az
egyesület tagjaira. A tavalyi évben jól sikerült
a meglepetésünk a mikulásvásáron, melyen
az idén nem szeretnénk változtatni, mert
bízunk benne, hogy így is elérjük a tavalyi
sikert. Fenyőfát állítunk a falu főterén,
kürtöskaláccsal készülünk az adventi ünnepségre.
Ezek a programok nem valósulhattak volna
meg ha az elmúlt évben az adójuk 1 %-ával
nem támogatták volna egyesületünket,
melyet ezúton is köszönünk.

2008. augusztus 16-24-ig vendégül láttunk
német testvértelepülésünkről egy családot.
Egyesületük egyik állandó támogatója
Kirchknopf György vendégül látta a rimstingi
családot és egyesületünk néhány tagját egy
vacsorára, melyet ezúton is köszönünk neki.
2008. augusztus 18-22-ig az egyesület tagjai,
és vendégeik Hajdúszoboszlóra kirándultak.
Egy napot a Hortobágyon töltöttünk, ahol
sétáltunk a Hídi vásárban, megnéztük a
Kilenclyukú hidat, a szürkegulyát. A Pásztormúzeumban a pásztorok, gulyások hagyományos életével ismerkedhettünk meg.
Augusztus 20-án Debrecenben a Virág
karnevál szépen díszített kocsijaiban és a
felvonuló csoportok színes műsoraiban gyönyörködhettünk. Megnéztük a Déri múzeumban a Munkácsy Trilógia jelenleg
látható két képét, valamint a debreceni
helytörténeti kiállítást is. A nagytemplom
tornyából gyönyörködtünk a debreceni
panorámában. Utaztunk hazánk legrégebbi
kisvasútjával az 1882-ben épült Zsuzsi Erdei
Vasúttal is. A sok látnivaló mellett a pihenésre
is szakítottunk időt. Jártunk a szoboszlói
fürdő, strand és aquaparkban is. Reméljük,
hogy közös kirándulásunkkal tovább mélyítettük a sukorói és a rimstigi hagyományőrző
egyesületek kapcsolatát.
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Tisztelt Olvasóim, Horgásztársak!
Legutóbb az április 12-ei országos Környezetvédelmi Napi rendezvényről tájékoztattam Önöket, melyet most azzal egészítek
ki, hogy Egyesületünk 48 fővel vett részt a
Velencei-tó környékének takarításán. Információim szerint mi voltunk a legnépesebb
Egyesület.
Ezt követte május 10-én a PünkösdReformátus Gyereknap, melyen egyesületünk horgászversenyt rendezett az Egyházmegye községünkbe látogató lelkészcsaládjainak gyerekei részére.
Egy héttel később besegítettünk a Velenceitóhoz vezető út javításába. A javításhoz
szükséges murvát Polgármester Úr/a sukorói
Önkormányzat biztosította és szállíttatta a
helyszínre, sőt a túlnyomó részét el is
teríttette, lelkes kis csapatunknak már csak
kisebb kupacok és finomítási munkák
maradtak.
Június 07-én rendezte községünk Önkormányzata a Gyereknapot, ahol hagyományainkhoz híven horgászversenyt szerveztünk a
gyerekeknek.
A versenyt egy kiadós zápor ugyan
megszakította, de az eső után töretlen
lendülettel folytatták az ifjak a versengést. A
helyezetteket Szabó Katát, Zólyomi Mátét és
Budai Balázst érem, oklevél és tárgyjutalom
elismerésben részesítettük.

Magazin

Egyesületünk július 14-18-ig első alkalommal
rendezett Horgász és Környezetvédelmi
Napközis Tábort általános iskolás korú
gyermekeknek. Táborunk célja a horgászat és
a vízi élővilág megismertetésén túl az erdei
környezet, a növény- és állatvilág megszerettetése és azok védelme, a felelősségtudatos horgásznemzedék nevelése volt.
A tábor kezdetén, hétfőn az időjárás máris a
„B” tervre kényszerített minket, mert a Kistó
partja helyett az iskolába szorulva nyitottuk
meg a tábort. Itt került sor a bemutatkozásra,
a csapatok összeállítására, majd a szabadba
tervezett sportvetélkedőket kissé átalakítva
szintén itt rendeztük meg. Ebéd után a
kirándulást az Angelika forráshoz nem
mertük megkockáztatni, így horgásztunk
egyet a Kistóban, ahonnét egy óra múlva
menekülni kellett az eső elől az iskolába.
Kedden az eső már nem, de a szél még
keserítette az életünket. A kenu túra
elmaradt, de a MOHOSZ Velencei-tavi
kirendeltségén a halászati őrök munkájáról,
valamint a Velencei-tó élővilágáról szóló
előadáson túl csokival és ásványvízzel vártak
bennünket. Ezt követően a Gárdonyi Rk.
vízirendőrei a kirendeltség kikötőjében
mutatták be hajójukat, mentőfelszereléseiket
és néhány hasznos tanáccsal láttak el
bennünket a strandolással, csónakázással
kapcsolatban. Ebédre visszaérkeztünk a
Gémeskút Étterembe, a délutánt a Sukorói
Strand helyett a horgászni vágyók a Kistó

vezetőjének, Nagy Rolandnak a Gémeskút
Étterem vezetőjének, Kiss László horgásztársamnak, Dr. Sági János r. alezr. Úrnak a
Gárdonyi Rk. vezetőjének, Takácsfi József r.
ftzls. és Benkovics László r. zls. Uraknak, a
Nőegylet – Tere-fere Klubbnak, Szücs János
horgásztársamnak, Bognár Imrének községi
boltunk üzemeltetőjének, Bodri Krisztinának
a Joker Söröző vezetőjének, Nagy Sándor
erdésznek és a Schieder családnak.
Köszönöm a Tábor mindennapjaiban nyújtott
segítségét: Nagy Györgynek, Nagy Györgyné
Marikának, Molnár Lászlónak, Molnárné Kiss
Ritának, Deák Istvánnak, Halász Krisztának,
Bori Lajosné Erzsi néninek, Bori Lajosné
Évinek, Fürstné Nagy Heninek, a tanító
néniknek: Babi néninek, Vali néninek és
Kriszti néninek.
partján töltötték, a kirándulni vágyók
Nadapot vették célba. A nap zárása jégkrém
volt a 7 Csillag Sörözőben.
Szerdára az időjárás már kezdte összeszedni
magát, így bátran indultunk a Pákozd-Sukorói
Arborétumba, ahol a játszótér, az erdei
tornapálya, a kilátói túra után jóízűen
fogyasztottuk el a helyben sült halat, virslit és
szalonnát. A délután a Nőegylet tagjaival,
közös sétahajózással telt a Velencei-tavon.
Csütörtökön már melegünk is volt mire
felértünk a Szigligeti vár legmagasabb
pontjára, de az ebéd utáni várva várt strandolás a Balatonban meghűsített mindanynyiunkat. Ezután még a Balatonedericsi
Afrika múzeumba látogattunk el, ami felejthetetlen élményekkel gazdagított bennünket. Az este kilenc órai hazaérkezés és a
péntek reggel szemerkélő eső együttes
hatása volt, hogy délelőtt az iskolában DVD
filmet néztek a táborozók, majd rövid sétát
tettek az Ingókövekhez. Ez idő alatt délre
sátrat állítottunk és zenével töltöttük meg a
Kistó partját, ahol ebéd után elkezdődött a
Táborzáró horgászverseny, eredményhirdetés és a díjak, ajándékok átadása.
Köszönöm a Tábor vezetését és a programok
szervezését Deák Hajnalka táborvezetőnek.
Azért, hogy Táborunk ilyen változatos, színes
programokkal valósulhatott meg, köszönöm
a támogatást: Molnár Gábor polgármester
Úrnak, Alexits Bélánénak a Sukoró Iskolájáért
Közalapítvány kuratóriumi elnökének, Gaál
Kálmán kurátornak, Purgel Istvánnak a
HOFESZ ügyvezetőjének, Sebestyén Andrásnak a MOHOSZ Velencei-tavi Kirendeltség
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Rövid szusszanás után következett a III.
Velencei-tavi Nyári Játékok, ahol augusztus
09-én szintén horgászhattak a gyerekek. A
kitűzött időpontban, szinte már megszokott
módon esett az eső, de a horgászni vágyó
fiatalokat ez nem tántorította el. Esőkabátot
húztak magukra és sorra fogták a szebbnél
szebb halakat. A legnagyobbat Nagy Anitának
sikerült partra csábítani, így a nagyszínpadon
Ő vehette át a horgász széket.
A nyár zárása az augusztus 20-ai Falunap és
az azzal egybekötött II. Sukorói Halászléfőző
verseny volt. Számunkra a Falunap már 19-én
elkezdődött a garázsomban, ahol egyesületünk lelkes tagjaival és barátainkkal közel
20 kg halat, 20 kg körmöt és csülköt, valamint 15 kg hagymát készítettünk elő a
másnapi étkekhez. 20-án kicsit fáradtan, de

annál nagyobb lelkesedéssel kezdtünk neki a
sátrak felállításának. A szükséges eszközöket
a Kistó partjára hordtuk, azután kezdődhetett
a gyerek, majd a felnőtt horgászverseny, vele
párhuzamosan a halászléfőző verseny. Hogy
unatkozni ne legyen időnk nekifogtunk a
családi vacsora elkészítésének is. Egyesületünk a halászlének, Polgármester Úr pedig a
körömpörköltnek. Az idei horgászversenyeken 27 gyerek és 16 felnőtt horgász
indult. A gyerekek közül a legeredményesebbek Koppány Bence, Fürst Henrietta,
valamint Bori Dániel, a felnőttek közül pedig
Dostál Károly, Spirk János és Nagy György
voltak. Ők mindannyian oklevél, érem és
tárgyjutalom elismerésben részesültek.

Továbbra is várom észrevételeiket, javaslataikat megújult email címünkre a sukorihorgasz@sukoro.hu címre, valamint egyesületünk életével kapcsolatos híreket, információkat megtalálják a www.sukoro.hu
honlapon.
Deák Zoltán
Velencei-tavi Horgász Egyesület elnöke

A nyári programok ismertetése után örömmel számolok be arról, hogy hála az Önök
által felajánlott személyi jövedelem adó 1%ának egyesületünk 316.041,-Ft-tal fog
gyarapodni. Az idei évben kiírt NCA
pályázaton 140.000,-Ft működési támogatást ítélt meg részünkre a kollégium, melyet
az utolsó simítások után folyósítanak.
Köszönettel tartozom Sukoró Önkormányzatának és Képviselő Testületének a működésünket segítő 50.000,-Ft támogatásért.
Ezúton mondok köszönetet mindenkinek,
akik munkájukkal, adományukkal Egyesületünk működését segítették.
Kérem jövedelem adójuk 1%-ával a jövőben
is támogassák egyesületünket, hogy programjainkat bővíteni és színesíteni tudjuk.
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Sukorói
Panoráma

Egyesületi élet

Sukoró Közbiztonságáért Egyesület
Sukoró, Óvoda utca 2/a
Polgárőr egyesület 2007.évi
tevékenységéről…
Beszámoló
A polgárőr önként vállal kötelezettséget az
ország rendjének és közbiztonsága fenntartásának érdekében, a környezet- és
természetvédelemben, veszélyhelyzetek
megelőzésében és kezelésében, a társadalmi
bűnmegelőzésben való lakossági együttműködésben, illetve az önkormányzatok és a
lakosság közötti bizalom erősítésében,
továbbá a helyi közbiztonság közösségi
védelme érdekében a lakosok közösségei
által meghatározott feladatok végrehajtásában.
A polgárőr egyesületünk az egyesülési jogról
szóló 1989.évi II. törvény alapján létrehozott
társadalmi szervezet, melynek működését a
megjelölt jogszabályban foglalt rendelkezéseken túl a polgárőrségről szóló 2006.
évi. LII. törvény és a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi.CLVI. törvény előírásai határozzák meg.
Ugyanakkor meg kell említeni azt, hogy a
lakosság a saját személye és vagyonának
biztosítása érdekében igényli továbbra is a
polgárőr tevékenység folytatását és ezért
egyénileg is némelyek hajlandóak anyagi
áldozat vállalására, mely tevékenység az
egyesületünknek juttatott támogatásokban
tükröződik vissza.
E bevezető után rátérek az egyesületünk
2007. évi tevékenységünk részletes ismertetésére, mint mondottam szervezetünk a
már a kihirdetett polgárőr törvény és működésünket meghatározó más tőrtények és
rendeletek iránymutatása alapján törvényes
keretek között működött. Együttműködési
megállapodás alapján szoros kapcsolatot
tartottunk fenn a Gárdonyi Rendőrkapitánysággal, valamint a Sukoró Község Önkormányzatával. Az elmúlt évben működésünk során jogsértés nem merült fel tevékenységünkkel kapcsolatban.
Tagságunk pártoló tagokkal együtt 43 fő, év
közben 2 fő kilépett, ugyanakkor 5 fő
felvételére került sor. Pártoló tagjaink
létszáma 9 fő. A fenti létszámból 30 fő lát el
rendszeresen szolgálatot Az év folyamán 142
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szolgálat volt tervezve, ebből betegség,
családi gyász, munkahelyi ügyelet végett 7
esetben maradt el a betervezett szolgálat
teljesítése. A szolgálatot minden esetben
járőr párként 2 fő látta el. Községünk
biztonsága érdekében 1995 óra szolgálatot
teljesítettünk. Rendőrrel közösen 5 alkalommal láttunk el járőrözési feladatot, a községben különböző felekezeti temetések alkalmával 8 esetben biztosítottuk a gyászszertartáson résztvevő személyek őrizetlenül
hagyott járműveit. Már korábban a postával
kötött együttműködés alapján a megemelt
nyugdíjak kifizetése során összesen 13
alkalommal kísértük a postai kézbesítőt. E
biztosítások során jogsértés nem történt a
nyugdíjak a címzettekhez hiány nélkül
megérkeztek.
Szervezetünk községünkben – az önkormányzat felkérése alapján – 10 esetben
működött közre a különböző ünnepek és
rendezvények biztosításában.
Itt kell
megemlítenem azt a sorozat jelleggel fellépő
művészek, együttesek előadását meglátogató 2-3 ezres nagyságú tömeget vonzó
„Velence-tavi Nyár„ rendezvény sorozat sukorói rendezvényét, ahol augusztus 9-12
között, 4 napon keresztül szerveztünk,
összesen 29 fővel láttuk el a biztosítás
feladatát. Ezen tevékenységünket közmegelégedéssel végeztük el és a polgármester
úrtól szóbeli dicséretet és köszönetet kapott
egységünk.
A falu életében új szokásként megrendezésre
került az Ádvent megrendezése, melynek
megtartása a Gémeskút Étteremben volt,
külső biztosítását a rendezvénynek felvállaltuk és 4 alkalommal megelégedésre
biztosítását elvégeztük. A falu kulturális
tevékenységéhez hozzájárultunk azzal is,
hogy a községünkben már rendszeresen
kiállító fiatal művészek tárlatait felügyeljük
vagyonbiztonsági céllal és járőrszolgálat
keretében kultúrháznál ellenőrzést 18 alkalommal végeztük. Kiállítások alkalmával a
vagyonbiztonság nem sérült.
Gárdonyi Rendőrkapitányság útmutatása
alapján 2007. november hónapban egy hetes
szolgálatot teljesítettünk, amelyet összekötöttünk az ismeretlen sorozat betörés
elkövetőjének felkutatásával. Rendőrséggel
való együttműködés eredményre nem
vezetett az ismeretlen sorozat betörést
elkövető személy kiléte ismeretlen maradt, a
figyelések eredménye az lett, hogy a

sorozatbetörés abba maradt. Ezen kívül a
lakosságot nyugtalanító esemény községünk
közigazgatási területén nem történt.
Szervezetünk tagsága irányításommal 2
alkalommal kivette a részét a környezet
védelme érdekében meghirdetett „takarítási„
megmozdulásokban is. Elsőre 2007 év
áprilisában Sukoró község Köpűs vízfolyás és
falu közötti ingóköves területet tisztítottuk
meg a lakosság erkölcsi nívója alatt lévő
személyek által kidobált szeméttől. Második
alkalommal 2007.11.09. a Köpűs vízfolyás
hídja alá évek óta ledobált szeméttől takarítottuk meg a horgászokkal és más
önkéntesekkel együtt a környezetet.
Közreműködtünk a községünkben megrendezett gyermeknap biztosításában, falunapi
ünnepség biztosításában is 6-6 fővel, az
óvodások részére 31 db mikulás csomagot
adományoztuk ünnepség részére.
Vezetőségünk tagjaival 4 alkalommal tartottunk az egyesületet érintő megbeszélést,
tagsággal közösen 1 közgyűlést, 1 taggyűlést
tartottunk, megyei értekezleten 2 alkalommal, más szervezet megbeszélésen 3 alkalommal vettem részt. A megbeszéléseken a
munkánkat elősegítő támogató tapasztalatokat, illetve kapott utasításokat a
munkánk során felhasználtuk.
Megyei Szövetség szervezésében 49 fővel
részt vetünk Abán megtartott megyei
polgárőr napon, ahol labdarúgás és sakkversenyben vettek részt tagjaink, labdarúgásban eredményt nem sikerült elérni,
sakkban 1 második helyezést értünk el. Itt
említem meg, hogy szeptember hónapban
megtartotta vezetőségünk a szerveztünk
tagjai részére a helyi polgárőr napot.
Vezetőségünk döntése alapján tagságunk
családjait is vendégül láttuk, melynek során
így köszöntük meg a tagjaink család általi
segítségét.
2007.szeptember 7- 8 –9-i napon 15 fővel
részt vettünk a Székesfehérvári Polgárőrség
tagjaival és a helyi Horgász Egyesület
önkénteseivel közösen a hazánk által
megrendezett Velencei tavi Felnőtt Horgász
Világbajnokság biztosításában. Papp László
biztosítási parancsnoktól szóbeli dicséretet
kaptunk e tevékenységünkért.
A szolgálatot a Sukoró község Önkormányzata által vásárolt Lada Niva típusú

gépkocsival láttuk el , amelyet 2007. március
13-án tagságunk egységes akarat kinyilvánítása mellett 800.000,- forintért megvásároltuk. Így a továbbiakban saját használatú
gépkocsival rendelkezünk. A gépkocsi 4.745
kilométert futott, szolgálatonként 33 km
átlag jött ki éves viszonylatban. A gépkocsi
működése 249.695,- forint benzin költségbe
került. A gépkocsi átíratása, biztosítás,
96.640,- Ft, javítása 30.157 forintba került az
egyesületünknek.
Működésünk 2007-ben az előző évi beszámoló közgyűlés alkalmával elfogadott
pénzügyi terv alapján biztosított volt, amely
mérlegünk az alábbi:
Bevételi oldal:
• áthozat:
• 1.%:
• önk.tám.:
• pályázat:
• támogatás:
• tagdij:
• kamat:
összesen:

1.041.000,441.000,300.000,100.000,167.000,83.000,1.000,1.065.000,-

Kiadási oldal
• áru vásárlás:
• eszközvásárl.:
• kifizetések:
• adófizetés:
• gépkocsi vásárl.:
• bank,biztosítás:
• egyéb kiadás:
összesen:

293.000,56.000,73.000,27.000,800.000,118.000,9.000,1.376.000,-

Pénzügyi eredmény :
• áthozat.:
• bevétel:
• kiadás:
• eredmény:

1.041.000,1.065.000,1.376.000,730.000,-

Meg kell említeni a fenti adatok birtokában,
hogy a lakosság továbbra is pozitívan ítéli
meg tevékenységünket, Veres Ferenc - helyi
nyaraló tulajdonos - budapesti lakostól az év
során 20 db szürke polgárőrség feliratú pólót
kaptunk, melyek az állomány részére kiadásra kerülnek.
Az állomány fegyelmi helyzete jó, fegyelmi
vizsgálatra az egyesület keretén belül nem
ke-ült sor, egyesületünkkel vagy tagságunkkal kapcsolatban panasz nem érkezett a
vezetőséghez. Ilyen irányú észrevételt más
szervezettől, vagy felettes hatóságtól sem
kaptunk. Bár meg kell jegyezni, hogy

országosan, ittasan polgárőr követett el
súlyos jogsértést, melynek jogi következményei lesznek. Az országos szövetség
döntésé alapján felhívom figyelmét minden
polgárőr társunknak, hogy jogkövető magatartást vár el tagjaitól a vezetőség és ittasan
senki ne álljon szolgálatba az elkövetkező
időben. Ezzel a jogkövető magatartással és
kulturált fellépéssel öregbítse a polgárőrség
tekintélyét minden egyes tagtársunk. Az
előttünk álló 2008-as évben feladataink és
velünk szemben támasztott elvárások nem
lesznek kisebbek, így az évben elvégzendő
szolgálat során precíz pontos fegyelmezett
végrehajtást és ennek során kulturált fellépést várok el minden tagtársunktól.
A 2008. évi feladataink az alábbiak körét
teszik ki, de megjegyzem a felsorolás nem
teljes, mivel a váratlan események újabb
feladatokat róhatnak ránk:

zem ki a Gárdonyi Rendőrkapitányság Vezetésének és munkatársainak.
Külön megköszönöm a lakosság és nyaraló
tulajdonosok által nyújtott önkéntes felajánlással számlánkra eljuttatott pénzbeli adományokat, mellyel hozzájárultak szervezetünk
működéséhez. Köszönetet mondok minden
civil szervezet vezetőjének és tagjainak, akik
az elmúlt évben önzetlenül nyújtott munkájukkal hozzájárultak feladataink elvégzéséhez és ezáltal a lakóközösség biztonságát
elősegítették.
Sukoró, 2008. május 20.
Tuba Kovács János
egyesület elnöke

• A polgárőr törvényben meghatározottak
szerint bűnmegelőzési céllal szolgálati
feladatok ellátásával folyamatos járőrözést kell tartani.
• Lakossági megnyilvánulásra lehető legrövidebb időn belül reagálni kell.
• Lakosság köréből információ gyűjtést
fokozni kell.
• Felvilágosító propaganda tevékenységet
folytatni kell
• Pályázati lehetőségeket figyelemmel kell
kísérni és azzal élni kell.
• Község területén figyelemmel kell kísérni a negatív jelenségeket és a rendőrséggel folyamatosan értékelni azokat a
szükséges intézkedések megtétele érdekébe.
• Együttműködést biztosítani kell más civil
szervezetekkel is.
• Jogsértésekre reagálni és kellő módon
ellenük fellépni.
• Környezetvédelemre kellő gonddal kell
odafigyelni.
Az eddig végzett munkát megköszönöm
minden egyes polgárőr tagtársunknak és
családtagjainak, akik a nyugodt békés hátteret biztosították a feladatot ellátó tagjaink
számára.
Köszönetet mondok a munkámat segítő
Sukoró Község Önkormányzata Vezetőségének az egyesületnek nyújtott segítségért.
Őszinte szívvel megköszönöm a Fejér Megyei Polgárőr szövetség Elnökének és Titkárának szervezetünknek nyújtott támogatást és
szakmai iránymutatást. Együttműködés során nyújtott segítségért köszönetemet feje-
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Ifjúsági sarok

Egyesületi élet

Bemutatkozik a SUKIDANCE Egyesület
A Sukorói Ifjúsági, Hagyományteremtő Közhasznú Táncegyesület, mint civil szervezet
ugyan még fiatal, de a csoport működése már
történelemnek számít. A fiatalokból álló (1423 évesek) önszerveződött csoport az évek
során 45 fős tagságot tudhat magáénak. Ez a
létszám példaértékű a Sukoró nagyságú
települések viszonylatában. Büszkék is
vagyunk rá, mint ahogy a település lakói és
vezetői is. Az Egyesületet 2008. május 14-én
jegyezte be a Fejér Megyei Bíróság.

Céljaink: a fiatalok, különösen a Velencei-tó
környékén élők, főként a táncon keresztül
történő egészséges életmódra nevelése, a
rendszeres mozgás és ezzel a rendszeres
életvezetés elterjesztése, a fiatalok tiszteletre
és megbecsülésre, tudatos életvezetésre való
nevelése
Mint ahogy céljaink is mutatják, tevékenységünk fő területe a kultúra, elsősorban a
népi kultúra hagyományainak megőrzése,
bemutatása, terjesztése, és életre keltése. Az
Egyesületté alakult önszerveződő csoport a
kultúra berkein belül több területen szeretné
láttatni magát. Fő területünk a tánc, ezen
belül is a néptánc. Művészeti vezetőnk Vajda
Levente, a Martonvásári Művészeti Iskola
tanára. Az általa irányított néptánccsoport
kiváló oktatást kap, nemcsak a tánclépések
elsajátítása terén, de a tanult táncok
történelmi, helyrajzi áttekintése is beletartozik a táncórák rendjébe. A tánccsoport
működése folyamatos, heti táncpróbák,
felkészülés, és fellépések sorozata. A tánc
örömét és szeretetét adjuk tovább egy-egy
bemutató alkalmával. Először csak rövidebb
lélegzetű, egyszerűbb néptánclépésekből
álló előadással jelentünk meg településünkön. Mára a Palotás, és a magyar verbunk
nagyszabású előadásai teszik színessé
fellépéseinket. Az idei év Reneszánsz éve
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megvalósítani a népi kultúra számos területén, mindannyiunk örömére és a kultúra
értékeiben való gazdagodására.

nagy kihívás volt számunkra, egy az
Egyesületünk által szervezett Fesztiválon a
Palotás táncot vittük színre. Hódoltunk a
történelemnek, megmutattuk a reneszánsz
művészet egyik ágát a település és a Kistérség
valamennyi látogatójának. Ezzel a műsorunkkal bepillantást nyújtottunk a hagyományok
egyik szegletébe, a fesztiválra látogatók
nagyszámú közönségének. Az idősek napja
nem képzelhető el az Egyesület tánca nélkül.
Ugyanez vonatkozik az évente megrendezésre kerülő szüreti felvonulásra, mulatságra és
bálra is. Az Advent meghitt estéin is az egyik
főszerep a tánccsoportnak jut. Kicsik és nagyok a tánc szépségével emelik az ünnep
pillanatait. Keringő újévre, mind-mind
megannyi fellépés mutatja a lelkes csoport
kitartó odaadó munkáját. A műsorok
szervezésével az Egyesület minden alkalommal átad a közönségének egy kis történelmet, hagyományokat elevenít meg, továbbad, és szórakoztat is. Feladatunk a tánctanulás mellett az értékteremtés és megőrzés. Terveink mindig vannak, nem magasra
törőek, de törekvőek, és azokat szeretnénk is

Mérleg és Jövőkép
Milyen is volt az elmúlt egy év? Egy kis kalandozással visszatekintünk a Sukorói Ifjúsági
Tánccsoport nagyon is gazdag programsorozatára.
A tánccsoport megalakulásának augusztusi
születésnapja is már egy kis történelem a
fiatalok életében, amelyet stílszerűen a
hagyományos szüreti felvonulásra és bálra
való felkészüléssel "ünnepeltünk".
Igazi megmérettetés volt az I. Sukorói Szent
Iván Éji Táncfesztivál megszervezése és
lebonyolítása. Az egész estét betöltő
rendezvény sokak meglepetésére szolgált,
méltó sikert és elismerést aratott. A fesztivált
önerőből, valamint támogatók segítségével
valósítottuk meg. A meghívott előadók és
tánccsoportok profi műsorral fényesítették a
tűz, a fény és a tánc éjszakáját. A Sukidance
Tánccsoport a Reneszánsz Évnek hódolva a
Palotás nyitótánccal, és a modern elemekkel
ötvözött Tűztánccal lépett a fesztivál
nagyszámú közönsége elé. A kisebbek, és
nagyok együttes táncát, és a látványt színpadi
tűzijáték tette még teljesebbé, és emlékezetessé. Júliusban a görögországi Makrygialoson rendezett Kagylófesztiválra utaztunk
meghívott fellépőként. A szereplés feltételei
kissé váratlanul értek minket, de a csapat
megoldotta, és ismételten jó hangulatot
sikerült varázsolnunk. A helyszínt kihasználva a fiataloknak volt alkalma pár napot
közösen eltölteni, kikapcsolódni. De nemcsak a görög tengerpart kínált nyári szórakozást, mivel a fiatalok a magyar tengernél,
Keszthelyen is eltöltöttek három napot. A
fadd-dombori tánctábor a kisebb korosztálynak nyújtott nyári élményekkel bővelkedő
egyhetes kalandpróbát. Következett a
Velence-tavi Nyári Játékok, majd ismételten
egy fellépés a Verebi Falunapon. A tánccsoport szinte egész nyáron "mozgásban"
volt, de még így is maradt energia egy
amerikai kezdeményezésű pályázatban
hirdetett Slide-show elkészítésére, amelyet a
fiatalok nagyon élveztek. Az első fordulót
már elnyertük, mivel az anyagot a
pályázatkiíró a világhálóra felteszi, és
különböző helyein a világnak, a fiataloknak
készülő újságok is adnak le részleteket
(képeket, interjút) a táncosokról, és munkájukról. Izgatottan várjuk a végkifejletet is. Itt
ragadom meg az alkalmat, hogy megköszönjem az alkotóknak (Czottner Juditnak, Lovas
Zsanettnek, és Varga Attilának) kiemelkedő
munkájukat. Természetesen a képek témáját
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és motívumait alkotó valamennyi fiatal
közreműködését is köszönöm.
Az idén sem maradhatott el a sukorói szüreti
felvonulás és bál sem. Erre az alkalomra egy
szép magyar verbunk alapjait tanulta meg, és
mutatta be a tánccsoport apraja-nagyja. A
próbák még a nyári esték forróságában
zajlottak a Kis tó melletti sportpályán, ahova a
táncpróbák után Béd Orsi apukája lejött
hozzánk a szüreti dalokat betanítani. Igazi
élmény volt, köszönjük. A hagyományt
követve a fiatalok népviseletben végigvonultak Sukoró utcáin. A dalokat, és a
táncokat kísérő muzsikát az ősz színeibe
öltöztetett lovas kocsiról adta a zenekar.
Szeptember végén ismét részt vettünk a
Kistérségi Szüreti Mulatságon, ennek helyszíne ezúttal a szomszédos Pákozd volt. A
siker most sem maradt el, vastapssal
jutalmazták a színpadot betöltő 45 fős
együttesünk fellépését. Itt köszönjük meg a
szülők segítségét, akik sokat tettek azért,
hogy a legszebb pavilont tudhattuk
magunkénak, hogy a táncosok és a
sátrunkhoz látogatók finom falatokkal és
nedűvel csillapíthatták éhüket és szomjukat.
Elismerés a Schieder családnak, Deák
Zoliéknak, Zólyomi Tibiéknek, és Molnár
Sándoréknak.
Néhány jövőbeli tervünkről szeretnék beszámolni. Elöljáróban annyit, hogy az ősszel
elkezdett verbunk alapjait most alakítjuk át
egy nagyszabású táncprogrammá. A
koreográfiát a színpad méretéhez, a tánccsoport létszámához, és korcsoportjához
alakítjuk ki Vajda Leventével, a martonvásári
Művészeti Iskola tanárával, aki koreográfusként és oktatóként, immár második éve a
tánccsoportunk meghatározó, és népszerű
művészeti vezetője. Az őszi szezonban a
felkészülésünket egy balesetből adódóan
Levente sérülése sem akadályozta, mert
egész családja - felesége Rozika, aki szintén
tánctanár, valamint gyermekeik is(!) - mindent megtettek, hogy a csoport a maximumot hozhassa ki magából. Köszönjük odaadó
munkájukat. Terveink között szerepel, hogy a
néptánc mellett a táncműfaj más területeit is
megcélozzuk. Ez egyfajta megmérettetés
lesz a táncosoknak. Az idei évben is
készülünk az Adventre. Ez a szép alakalom ad
lehetőséget a csoportnak az új táncok
bemutatására. A kész produkció, és a kiteljesedett verbunk már megérik majd arra,
hogy elvigyük a programot Sukoró határain
túlra is. Reményeink szerint egy pályázat
segítségével a Sukidance csoport új, saját

néptánc ruhát tudhat majd magáénak,
amelyhez a textilek egy részét önerőből már
meg is vettük.
A jelen alkotja a jövőt. Ezt nagyon fontos
magunkban és a fiatalokban tudatosítani,
nemcsak a tánc területén, de a tanulásban is,
és így a jövőkép kialakításában is.
M.H.Gy.

Tisztelt Könyvtárlátogató!
Örömmel tájékoztatom, hogy a Községi
Könyvtár ismét nyitott ajtókkal várja a
könyvár látogatóit!
A nyitva tartás napja változott: minden
csütörtökön 15.00-17.00 óráig lehet a
szolgáltatást igénybe venni. A könyvtárban internet hozzáférést hoztunk létre,
amely a nyitva tartás ideje alatt bárki
számára elérhető. Megszerveztük, hogy
a sukorói könyvtár látogatói a Vörösmarty Megyei Könyvtárból itt helyben
rendelhessenek, kölcsönözhessenek
könyveket, így ezért nem kell Székesfehérvárra utazni.
Kérem, hogy amennyiben könyvtári
könyvét még nem hozta vissza, legyen
kedves tegye meg!
Szeretettel várom:
Párkányi András
kultúrális felelős

Lapzárta Híreink: A Sukidance csoport
az adventi fellépésére készülve november
14-15-16-án hosszúhétvégés maratoni
táncpróbát tartott. A koreográfiát Takács
Péter volt Experidance- táncos , most az
Everdance táncsoport vezetője, koreográfusa tanította be a fiataloknak. Az élményszámba menő hétvége lélekben és testben
új erőt adott a Sukidance tagjainak. Nagyon
köszönjük a Boglya Csárdának és a Gémeskút Étteremnek a szeretetteljes megvendégelést, és Kis Áginak a délutáni zsírosdeszkákat.

Riasztók telefonvonalas és rádióhullámos távfelügyelete - FEJÉRVÉD a leghatékonyabb védelem
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Az új iskola és óvoda
átadása

2008. szeptember 1-én ünnepélyes
keretek között tartotta Sukoró Község
az új óvoda és iskola épületének átadását és a tanévnyitót.
A rendezvényen megjelent Ecsődi László országgyűlési képviselő úr, Dr. Csapó
Csilla Székesfehérvér Megyei Jogú
Város alpolgármester asszonya, Balsay
István úr, a Fejér megyei Közgyűlés
alelnöke, Velence, Nadap, Pázmánd,
Kápolnásnyék, Gárdony, Zichyújfalu,
Pákozd polgármester asszonyai és polgármester urai, Sukoró Község Képviselőtestülete és Jegyzőasszonya, a
Felsővárosi Német Nemzetiségi Általános Iskola, új anyaintézményünk Igazgatója, Földi Zoltán úr, pedagógusok,
szülők és a gyermekek.
Molnár Gábor Sukoró Község polgármestere nyitotta meg az új épületet, és
tartotta meg avató beszédét.
A Meghívottak közül elsőként Dr. Csapó
Csilla alpolgármester asszony üdvözölte az új épület létrejöttét és szólt a gyermekekhez. Ezt követően Balsay István
alelnök úr beszélt arról, hogy milyen
erős népesedésnek indult a település, az
elmúlt 18 év alatt megkétszerezte
lakosainak számát. Földi Zoltán iskola
igazgató úr köszöntötte a gyermekeket,
bátorította a szülőket, és biztosította
őket arról, hogy ez a jelenlegi iskolatársulás hosszú időre köttetett, és
mindent elkövetnek azért, hogy fennmaradhasson. Ecsődi László országgyűlési képviselő úr elragadtatással
beszélt a településről, és arról az
összefogásról, mely létrehozta ezt az új
épületet. Kerékné Fülöp Annamária
tanítónő, a tanintézmény vezetője
köszönetét fejezte ki az önkormányzatnak és vezetőinek az új épületért,
valamint megtartotta tanévnyitó beszédét.
A rendezvényt színesítették a gyermekek versmondásaikkal, valamint egyik új
óvónéni fuvolajátékával kedveskedett a
jelenlévőknek.
Végezetül a himnusz eléneklését követően átvágásra került a nemzeti színű
szalag, melyből szimbólikus jelleggel
egy-egy darabot kapott a vezető
óvónéni és a tanintézmény vezetője.
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Iskolai avató beszéd

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, Kedves
Gyerekek!
Az itt állók közül nagyon sokan jártak ide
óvodába, de azt gondolom, hogy ma nekik is
nehéz ráismerni a régi ovira.
Sukorón éppen idén ünnepli 30 éves
fennállását az óvodai nevelés. Mindenek
előtt meg kell mindezt köszönnünk azoknak,
akik ezt akkor létrehozták, akik üzemeltették,
nevelték benne a lurkókat, akik ma szülőként
állnak itt. Amikor hozzáláttunk az építés
megtervezéséhez, akkor sokan mondták,
hogy sokkal egyszerűbb, még adott esetben
olcsóbb és kötöttségektől mentesebb
lebontani a régi épületet, mint annak a falait
felhasználni az újhoz. Nos a régi épület jó
alapokon állt, jól volt megépítve, de nem ez
motivált leginkább abban, hogy ragaszkodjunk a falakhoz. Azért ragaszkodtunk
hozzájuk, mert becsülni kell az elődök
erőfeszítését, az elődök munkáját. Így az új
ház magában hordozza a folytonosságot, az
előző generációk munkájának tiszteletét.
Ha megengedik, akkor viszonylag rendhagyó
módon egy viccel kezdeném a komolyabb
gondolatok előtt:
Egy arab olajsejk egyetemista fia hazaír az
édesapjának: Drága apám, nagyon jól érzem
magam Magyarországon, a tanulmányaim is
jól haladnak. Csak egyetlen dolog felett nem
tudok napirendre térni. Itt Magyarországon a
diáktársaim és a tanáraim is busszal járnak,
én meg egy Mercedes-szel. Csókol fiatatok
Ibrahim. Az olajsejk papa gyorsan válaszolt:
Kedves Fiam, tudod, hogy nekem Te vagy a
legfontosabb a világon, már küldöm is a
buszt! Csókol apád, Juszuf.
Nos, kedves Szülők, bár közöttünk én nem ismerek olajsejket, de nekünk is a gyermek a
legfontosabb, ezért viszont mi éppen ellenkezőleg teszünk, mint az olajsejk, nem
küldünk a gyermekeinknek buszt. Köszönjük
szépen, de nekünk nem kell iskolabusz,
hiszen még egyszer, ahogy a sejk is mondta: a
gyermekek a legfontosabbak.
Így ma a tanévnyitón nem egy buszt, hanem
új óvodát és új iskolát nyújthatunk át nekik.
Új ház, új intézményi tábla. Ahogy azt már az
elmúlt két évben megszokhattuk. Az idéntől
ez fog állni rajta, remélem most már nagyon
sokáig: „Székesfehérvár Megyei Jogú Város,
Felsővárosi Német Nemzetiségi Általános
Iskola, Sukorói Tagiskolája.” Ezzel végleg
bebetonoztuk az iskolánk létét, de ez azzal is
jár, hogy az elsőseink már németet is
tanulhatnak, persze az ő szintjükön, és csak
annyit, hogy biztosan ne fájjon.

Magazin

A németes tanító néni az első évben Székesfehérvárról jár majd ki. Az angol tanulás
lehetősége természetesen ettől függetlenül is
megmarad.
Sokan és sok helyen megmosolyogtak már,
amikor arról beszéltem, hogy 17 gyermeknek
építünk új iskolát. De mindig a jövőt, a
lehetőséget kell nézni, de nem csak nézni,
hanem megteremteni, aktívan alakítani:
reményeim, de a racionális számítások
alapján is, hamarosan megtelik majd mind a
4 tanterem. 2007-ben 24 ovissal kezdtük az
évet, az idén 47 –es létszámmal indulunk az
óvodában.
Ebből a számból kiindulva az új iskolába 3 év
múlva már 60 nebuló fog járni, hiszen az nem
3 évfolyam, mint az óvoda, hanem 4 évjárat
látogatja egyszerre. Tehát hamarosan tantermenként, osztályonként legalább 15 iskolás
lesz itt a tanévnyitón!
Amikor a képviselőtársaimmal a következő
évek fejlesztési irányait közösen meghatároztuk, akkor az egyik súlyponti kérdés volt
nem csak az óvoda és az alsó tagozat
megtartása, hanem az intézmények igényes,
a szülők számára szolgáltató szellemű
fejlesztése is. Mindemellett természetesen
célunk az intézmények szellemiségéhez méltó, modern és a gyermekeknek vonzó környezet kialakítása is. Ezekkel a gondolatokkal
álltunk neki képviselőtársaimmal a kérdésnek, így volt egységes a döntés, hogy igenis
szükséges ez a fejlesztés, az áldozatok árán
helyben megtartott képzés az óvodásoknak
és a kisiskolásoknak is. Fontos volt az, hogy
ne csak legyen, hanem vonzó is legyen. Azt
gondolom, belépve ebbe a házba mindenki
számára látható lesz, hogy ez a vállalásunk
Sukoró polgárai felé teljesült.
Sir Winston Churchill nevéhez sok szállóige
és mondás kötődik. Egyszer azt mondta:
„Nem elég azt mondanunk: „megteszek
minden tőlem telhetőt”. Amire szükség van,
azt színvonalasan kell megcsinálni!”
Én a magam részéről sziklaszilárdan vallom
és tudom, hogy erre a házra itt mögöttem
Sukorón szükség van.
Hiszen ebben növekedik testben és szellemben az ifjúsága, tehát a jövője. Ezért nem csak
minden tőlünk telhetőt tettünk meg, hanem
azt gondolom, hogy mindezt színvonalasan
is csináltuk.
Kérem, hogy a nemzeti színű szalag átvágásakor győződjenek meg maguk is
minderről! Ahhoz, hogy az új épület időre és
szépen elkészült, nagyon sokunknak és
nagyon sokat kellett dolgoznunk.
Nagyon vártam ezt a pillanatot. Akik az

elmúlt 3 hónapban láttak itt az épület körül,
azok azt is tudják, hogy miért. Lehet, hogy
néhány dolog még hátra van, ezeket természetesen folyamatosan pótoljuk.
Jöjjenek tehát a köszönet szavai:
Ezen a helyen szeretném megköszönni a
képviselőtestület tagjainak és jegyző aszszonynak is, azt a támogatást, amelyben ezen
a területen is részesítettek, azt, hogy mellém
álltak, a gondolat csírájától a megvalósulás
pillanatáig.
A legtöbb képviselőnek nem jár ide gyermeke, de mindegyikük pontosan tudja,
mennyire fontos Sukorónak a fejlődés
lehetősége, amit többek között az iskola is
nyújt.
Köszönöm Székesfehérvár város polgármesterének, Warvasovszky Tihamér úrnak, hogy
az első pillanattól nyitott volt erre az új
intézményi társulásra, amelyet idéntől hoztunk létre a Felsővárosi nemzetiségi általános
iskolával.
Baráti és segítő gesztus ez a polgármester úr
részéről, hiszen egy megyei jogú város
polgármestereként közvetlenül is közreműködött egy kisiskola megtarthatóságának biztosításában.
Köszönöm a Fehérvári közgyűlés oktatási bizottságnak és a közoktatási iroda munkatársainak a gyors és professzionális jogi előkészítést.
Köszönöm Földi Zoltán igazgató úrnak, a
Felsővárosi nemzetiségi általános iskola
igazgatójának, hogy befogadtak bennünket,
így a nemzetiségi képzés révén hosszú távra
stabilizáltuk iskolánk helyben tartását. Munkatársainak hasonlóképpen köszönöm az
előkészítésben végzett munkájukat.
Minden polgármester kicsit főállású kéregető
is. Nézzük hát, hogy a kéregetés kapcsán mi
mindent kaptunk:
Köszönjük egy kedves felajánlónak, Blum
úrnak, aki több, mint 4.000.000 forinttal támogatta a berendezést és a játszótéri játékok
vásárlását.
Köszönjük azoknak a beszállítóinknak, akik a
piacon szokatlan méretű kedvezményekkel
segítettek bennünket. Az A Beton helyi
vezetőjének, Horváthné Ritának, akik sok
100.000 ft-os kedvezményt biztosítottak
ebból a szép, vidám színű térkőből.
Köszönettel tartozunk a DRV –nek, akik több,
mint 400.000 forinttal járult hozzá az
építkezéshez, azáltal, hogy óvodáról és
iskoláról lévén szó, lemondott a közműfejlesztések ellenértékéről. Köszönöm személy szerint Gilián Zoltánnak is, aki a

Velencei üzemegység igazgatója, aki személyesen is támogatta mindezt és mindig óramű
pontossággal, akár ünnepnapon is rendelkezésünkre állította a vízmű apparátusát,
csak hogy időre elkészüljünk.
Kertész Péternek és Dávid Katalinnak, akik –
most már így mondhatom – szokásos módon
támogatták az intézményeket, sportszereket,
és Dávid Kati gyönyörű kerámiáit kaptuk
tőlük.
Somogyvári Mari és Kósa Dániel festőművészek egy-egy gyönyörű képet ajánlottak
fel az ovisoknak.
Köszönjük Végh Ákosnak a felajánlott 4 darab
monitort.
Köszönjük ifjabb Erős Ferencnek, aki gázműveknél kijárta, hogy nem kellett a
közműfejlesztésért fizetnünk, és mindent
percek alatt elintézett.
A Junior közétkeztetési vállalatnak, aki a
konyhai felszereléseket térítésmentesen
biztosítja.
Nagy Jánosnénak, Piroskának, aki az étkeztetéshez eszközökkel és terítőkkel járult
hozzá.
Mészáros Andrásnak, aki a szobanövények
árából 80%-os kedvezményt biztosított.
Krisztik Józsefnek, aki egy nagy teljesítményű
napkollektort ajánlott fel szponzorrációként.
Hagyományos bojlerek helyett ez a napelem
biztosítja a teljes épület melegvízellátását.
Köszönöm mindenkinek, aki segített, sokan a
finisben jöttek takarítani, ablakot mosni,
földet lapátolni, de volt, aki pénteken a kihűlő
aszfalt felett kétségbeesetten álló útépítő
brigádnak megjavította az úthengerét.
Köszönöm a kivitelezőknek, hogy szinte erőn
felüli gyorsasággal, kedvező árakon és
határidőre dolgoztak.
Talán szokatlan egy évnyitóra a kivitelezőket
is meghívni, de ezt én most mégis megtettem, mert mindenki lélekkel és a mi közös
célunkért dolgozott. Aki lát közöttük egy-egy
ismerős arcot, az rázza meg bátran a kezüket.
Még egyszer köszönjük.
Az épület berendezve is nettó 100.000 Ft
körüli négyzetméteráron valósult meg, ami a
mai árak mellett egy kisebb csodával határos.
Az egyes szakági területek kivitelezőit hosszú
lenne most felsorolni, de elhelyezünk
hamarosan nekik egy táblát a házban.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves gyerekek! Kedves Sukoróiak! Íme itt van, kész van,
használjuk egészséggel!
Molnár Gábor
polgármester

Katasztrófagyakorlat
Sukorón
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat
Mentőszolgálata katasztrófagyakorlatot
szervezett Sukorón. Láthatóan a szimulációs gyakorlat sikerrel zárult, és a
sérülteket elláták.
A gyakorlat célja volt a polgári mentésben rendszeresített triage kártya
gyakorlati alkalmazása szimulált körülmények között.
A gyakorlat előkészületei során 35 sukorói fiatalt festettek ki és maszkíroztak
a szakemberek, hogy sérülteknek tűnjenek. Egy színdarab előtti készülődésnek lehettünk szemtanúi.
13.30-kor leszállt a focipályára egy MI24-es harci-helikopter, mely nagy port
kavart a helyszínen. A gyakorlat kezdetéig megtekinthették az érdeklődők a
szerkezetet.
15.00 órakor elkezdődött a szimulációs
gyakorlat. A sebesültek elhelyezkedtek
a focipályán és az Ördög-hegy oldalában, majd nagy füst szállt fel. Nem
sokára megjelent két tűzoltó autó
szirénázva. Eloltották a tüzet, miközben
érkeztek a mentőautók. Összesen 15
magyar és osztrák Máltai mentőautó
érkezett a helyszínre a kiegészítő
operatív személyzet gépjárműveivel.
Miközben ellátták a sérülteket az
operativ személyzet felállította a sátrakat. Gyors és hatékony segítségnyújtásnak lehettünk szemtanúi. A sérültek
komolyan vették a szerepüket és a
mentősök szerint rendkívül együttműködően viselkedtek. A program végeztével elhagyta a helyszínt a harcihelikopter, és elmentek a sérültekkel a
mentőautók. A gyakorlat bázisa a
Pákozd-Sukorói Arborétumban volt.
Este a szereplők (a sukorói fiatalok)
hivatalosak voltak egy grill-partyra az
Arborétumba, ahol találkozhattak a
mentősökkel, beszélgethettek velük,
valamint együtt vacsoráztak.
Köszönet illeti a sukorói fiatalokat a
közreműködésért, a Magyar Máltai
Szeretetszolgálat Mentőszolgálatának
kollégáit, a Székesfehérvári Tűzoltóság
munkatársait, Sukoró Község Polgármesterét, a Polgárőrséget, hogy lehetővé tették ezt a látványos gyakorlatot.
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Sukorói
Panoráma

Programjaink

Táboroztunk a Duna partjánál
Talán nem túlzás, ha azt gondolom, hogy a
Duna partján található Fadd-Dombori sokak
által ismert, és méltán kedvelt nyári paradicsomi üdülőhely. Itt, a Duna-Dráva Nemzeti Park egyik legszebb területén található
gemenci erdei iskola számtalan ifjúsági
tábornak, a megannyi kis ház, és bungalow
pedig a nyaralni és kikapcsolódni vágyó
családoknak kínál igazi felüdülést.
Táborozni itt jó! A 27 fős csapat, a sukorói iskola kis diákjai és a tánccsoport nagyobbjai
elindultak, hogy megismerjék, és meghódítsák ezt az értékekben gazdag ártéri és erdei
élőhelyet. Nemcsak a csapatlétszám, a 23
gyermek és 4 kísérő, de a várakozás öröme, a
táborozás izgalmának a hangulata is megtöltötte a sukorói "kiránduló" busz terét.
Önfeledt nevetés, beszélgetés, játék, évődés,
- igazi gyerekzsivaj. Már az első nap, még kihasználva a jó időt, megálltunk a SzekszárdBárányfok tanösvénynél. A gemenci kisvasút
állomásánál található kisállat-simogató élőhely igazi élmény volt a gyermekek számára.
Az itt található múzeum gazdag képi és tárgyi
világának megtekintése, és a már-már túlzott
alaposságú tárlatvezetés után úgy gondoltuk,
hogy a kis csapat elfáradt. Nem így volt.
Újabb és újabb örömök, önfeledt játékos
csíny turbózta a már amúgy is jó hangulatú
túrázást.
Az elkövetkező napok időjárása nem volt
kegyes hozzánk, de a táborozók hangulatát
ez csöppet sem csorbította. Sőt, - Mit nekünk
a rossz idő, eső! Nem számított. A kikapcsolódás, a játékok, a szomszédos
táborozókkal vívott foci meccseken a fiúk
igazi küzdő játéka, a lányok kitartó - Hajrá
Sukoró! - nem lankadó buzdítása minket,
felnőtteket is magával ragadott. Minden nap
egy élmény volt. Akadt bőven program. A
hely adta magát. A szálláson lakók kíváncsisága, közeledése, táncuk magával ragadó
ritmusa, megismerése a gyerekek számára is
az újdonság erejével hatott. Mi is megmutattuk tánctudásunkat, a Tűztáncot többször
is eltáncoltuk, gyakoroltuk, majd az este
folyamán egy jelmezes bemutatót találtunk ki
magunknak. Szorgos munka vette kezdetét,
majdnem mindenki festette, mázolta, vagy
éppen szépítette magát. Az egész játék alatt
fogtuk a hasunkat a jobbnál-jobb jelmezek
láttán. Ötletes gyerekeink vannak. A semmiből keltettek, varázsoltak maguknak jelmezeket, felhasználva a helyzet adta lehetőséget. Minden napra jutott a kikapcsolódás
élményéből. A Duna-holtág vizén kajakos és
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kenus fiatalok edzettek, partján kerékpárosok mérték össze futamidejüket. Igazi
sportélet folyt, amelybe mi is bekapcsolódtunk a magunk módján. A horgászat és a
"nagy fogások" élménye, a fürdőzések az esőben, az éjszakai párnacsaták, viccelődések,
és a megannyi közös program még szorosabbra fűzte a kis csapat baráti kapcsolatait,
akik odafigyeltek és vigyáztak egymásra.
Sokat nem aludtunk az egy hét alatt, és nem is
híztunk, mint ahogy az nyaraláskor lenni
szokott.
Az utóbbinál az alakunkra vigyázott a tábor
konyhája. Mi azért résen voltunk, mert a
"talált" kukorica, az óriás pizzák sokasága, egy
bográcsvacsora, a Hajni és a Móni degeszre
pakolt útitáskáiból előkerülő megannyi
finomság sokasága megtöltötte a menük
utáni "még éhes" bendőket. Táborozásunk
utolsó napján a nap is kisütött, ezért
Szekszárd felé vitt utunk. Séta a szépen
kiépített parkosított belvárosban, egy fejedelmi ebéd, aztán ajándékvásárlás következett, majd a Kis Laci vezette busz Sukoró
felé vette az irányt.
A hazafelé vezető úton már játszottunk a
gondolattal:
Jövőre a fiúknak " túlélő tábort " szervezünk?
Mert ez a kis csapat kemény, és erős. Izgalmas feladatok megoldására éhes, szereti
megmérettetni magát, szereti a kihívásokat,
szeret tanulni, tapasztalni. A lányok "Tündértábort" érdemelnek? Elgondolkodunk a
lehetőségeken. Ötletek már vannak. Érdemes ezen dolgozni, mert még vége sem lett a
táborozásnak, de nekünk kísérőknek egy-egy
elhangzó mondat, mint például: - Ugye
jövőre is jövünk, Én itt jól érzem magam,
maradok, Jaj de jó itt!... - számunkra mindmind egy-egy köszönet jelzése volt a
gyerekek részéről, akikkel nekünk is JÓ VOLT
EGYÜTT LENNI!
A vidámság tábora volt a miénk, és reméljük
sikerült a sukorói kisiskolások és táncosok
nyári szünidejét színesebbé tenni.
Deák Hajni, Varga Móni, Párkányi András,
köszönjük Nektek ezt a vidám hangulatú,
összhangban együtt eltöltött időt, a segítségeteket, és a gondoskodó gyermekfelügyeletet.
A táborozás anyagi feltételeinek egy részét
pályázaton nyertük a Tavirózsa Egyesület
közreműködésével, amelyet a Polgármesteri
Hivatal, a Sukoró Iskolájáért Közalapítvány,
és a HAVAZ BT. jelentős anyagi támogatása
egészített ki. Méltó köszönet illeti Támogatóinkat, ezúton is köszönjük!
Mészárosné Hegyi Gyöngyi

E.ON Észak-dunántúli Áramszolgáltató Zrt. felhívása

Miniska Zsejke: Az örök fiatalság
(Ez a vers a 2007 szeptember 30-i agárdi
rendezvényre íródott az idősek világnapja
alkalmából)

Az idő…az idő csodákat művel,
Sebeket gyógyít, bánatot küld el,
Új hónapot, évet, évszakot hoz,
Szomorúságot vagy örömet okoz.
Az idő múlik, de kit zavar?
Miért ne múlhatna, ha akar?
Hisz mindig ragyog majd napsugár,
S Időtől függetlenül énekel a kismadár.
Múljon az idő, engem nem zavar,
Múljon csak, múljon ha akar.
Az idő, mint egy drágakő,
Mint a boldogság, csak eljő.
Egyformán szép minden kor,
Mert mind az életről szól,
Mindegy, hogy idős vagy fiatal,
Csendes, vagy erős a zivatar.
Hisz a fiatalság el nem múlhat,
Ez egy örök igazság, mit mindenki
tudhat.
A fiatalság minden embernek
megmarad lélekben,
Csak több tapasztalata lesz az életben.
A lelki fiatalság nem a gyerekeké,
Hanem csak a jó embereké,
Hiába idős a boldog ember,
Ha rendelkezik ugyanannyi
életkedvvel.
Önök tényleg tudják milyen nehéz ez,
Jónak lenni, hol a gonoszság körülvesz.
Ennyi bábu között embernek maradni,
Silány tv műsor helyett könyvet
ragadni.
Átéltek már sokféle rendszert,
rengeteget,
Megismerték a különböző
„embereket”.
Az idő csodálatos, az idő tapasztalat,
De lelkében az ember mindig fiatal
marad.
Oly csodás mikor új életet adhat,
Mikor egy kis unokát kaphat,
Mindezt az idő teszi lehetővé,
De nem tehető mindenért felelőssé.

Mindegy a kor, mi magyarok
maradunk,
De elsősorban emberek vagyunk,
Gyermek, fiatal, oly mindegy ez,
Hisz előbb utóbb mind idősebb lesz.

Példaképül szolgálni az előző
nemzedéknek,
Olyan embernek lenni, kire felnéznek,
Utat, célt, jövőt mutatni a
gyerekeknek,
Komoly feladat ez az idős
embereknek.
S hogy mekkora boldogság, idősnek
lenni,
Célokat az életben megvalósítani,
Nem kell más, egy kis idő csak
Megmutatni az utat a fiataloknak.

Idősek napja
A fenti gondolatokkal ünnepelte Sukoró
Község az idős korú lakóit 2008.
október 5-én a Gémeskút étteremben
egy ebéddel egybekötött kulturális
programmal.
Sukoró Község Polgármestere a következő gondolatokkal nyitotta meg a
rendezvényt:
„Egy közösség számára rendkívül
fontos, hogy mindazoknak, akik korábbi
munkájukkal a jelenünket megalapozták, méltó megbecsülésben legyen
részük a dolgos mindennapokat követő
nyugdíjas éveikben is. „

Társaságunk minden évben felhívja –
újsághirdetés útján – az ellátási területén lévő
ingatlan-tulajdonos és kezelők figyelmét a
településeken (kül- és belterületen egyaránt)
meglévő kis-, közép- és nagyfeszültségű
elektromos hálózatok vezetékei mentén, a
biztonsági övezeten belüli fák, bokrok,
magasabb növényzet (akár élő, akár elszárad,
gondozott, vagy gondozatlan) eltávolítására,
gallyazásának elvégzésére.
Felhívásainkat a villamos energiáról szóló
2007. évi LXXXVI. Törvény 124.§, 133.§,
137.§, valamint a villamos mű biztonsági
övezetéről rendelkező 122/2004. (X. 15.)
GKM rendelet alapján tesszük közzé.
Jelen, soron kívüli felhívásunknak az ad szomorú aktualitást, hogy egy másik áramszolgáltató ellátási területén nemrégiben történt
egy gyermekbaleset, amely elkerülhető lett
volna, ha a gallyazásra, faeltávolításra
figyelmet fordít az ingatlan tulajdonosa.
Az említett baleset az egyik település belterületén következett be úgy, hogy a
középfeszültségű hálózat biztonsági övezetében lévő eperfa sarjra felmászott egy
kislány, és súlya alatt az ág olyan mértékben
meghajlott, hogy az áramvezetőt az ág
veszélyes mértékig megközelítette, melynek
következtében átívelés következett be, és a
gyermek égési sérüléseket szenvedett.
Társaságunk nagy hangsúlyt fektet a balesetek megelőzésére és a biztonsági követelmények betartására, mind a hálózaton munkát végző munkavállalóink, alvállalkozóin,
mind a lakosság irányában.
Ennek jegyében szeretnénk ismételten felhívni figyelmüket a biztonsági övezetről
szóló, 122/2004. (X. 15.) GKM rendelet 11.§,
14.§. és 16.§ által szabályozott, a hálózatok

biztonsági övezetében érvényes tilalmakra,
korlátozásokra, a végezhető tevékenységek
fontosságára, valamint az ingatlan tulajdonosok, ingatlankezelők rendelet által előírt
kötelességeire.
• A villamos hálózatok biztonsági övezetében és környezetében lévő fák, bokrok
ágait az ingatlan tulajdonosa (kezelője)
köteles rendszeresen eltávolítani, ha azok
a szabadvezeték biztonsági övezet határát
elérik.
Kiemelten fontos előírás:
• A biztonsági övezetben csak olyan
gyümölcs, vagy egyéb fa telepíthető, illetve
akkor hagyható meg, ha véglegesen
kifejlett állapotában 22 kV névleges
feszültség esetén 2 méternél, kisebb
feszültség esetén 1,25 méternél jobban
annak legkedvezőtlenebb helyzetében
sem közelíti meg az áramvezetőt.
A jogszabály egyértelműen a megelőzésre
kötelez. Az előírások szigorú betartásával
teljes mértékben elkerülhetők a fentihez
hasonló baleseti és veszélyhelyzetek kialakulása, megelőzhető, hogy bárki balesetet
szenvedjen.
Amennyiben szakmai segítségre, egyeztetésre van igény, úgy szakembereink állnak
rendelkezésre, akár telefoni, akár írásos
megkeresés esetén.
Területgazda: Kertai József
Telefonszám: 06/30/956-8794
Tájékoztatjuk, hogy amennyiben nem végzik
el a fenti rendelet által meghatározott
gallyazási tevékenységeket, úgy a törvény
megadja a jogot az áramszolgáltatónak, hogy
eltávolíthatja a fát, bokrot, egyéb növényzetet a villamosenergia-szolgáltatás biztonsága érdekében.
Kérjük, hogy nagyobb odafigyeléssel, együttműködéssel teremtsék meg, és tartsák fenn
folyamatosan a település lakossága számára
is a biztonságot, a villamos mű közelében is.

A rendezvény kapcsán felléptek iskolásaink zenés táncos műsorral,valamint
verssel, majd ezt követően „jó ebédhez
szólt a nóta”.
Köszönjük, hogy eljöttek, és reméljük
jól érezték magukat.
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Velencei-tó LEADER HELYI AKCIÓCSOPORT

Örömmel tájékoztatjuk Önt, hogy a
Velencei-tó Térségfejlesztő Egyesület
2008.10.01-én kézhez kapta azt a határozatot, amelyben Dr. Forgács Barnabás - közösségi ügyekért felelős
szakállamtitkár (FVM) LEADER HELYI
AKCIÓCSOPORTKÉNT ismeri el Egyesületünket, és a Velencei-tó Helyi
Közösséget.
Ezúton gratulálok az elért eredményhez
és egyben megköszönöm minden települési tervező csoportnak, egyesületi és
tervezést koordináló csoport tagnak és
külső segítőnek az elmúlt egy év kiemelkedő munkáját, az eddigi közreműködést. A rövidesen megjelenő pályázatokhoz mind a kilenc település
önkormányzatainak, vállalkozóinak, civil
szervezeteinek sok sikert kívánok.
Kovács László elnök
Velencei-tó Térségfejlesztő Egyesület

LEADER Közösség címet nyert a Velenceitó Helyi Közösség
Több mint egy éves tervezési folyamat végére
ért a Velencei-tó 9 települése, hogy elkezdhesse a saját vidékfejlesztési stratégiájának megvalósítását, abban a reményben,
hogy a sikeres helyi pályázatok munkahelyet
teremthetnek, megújulhat a Velencei-tó több
országos védettségű épülete, megszépülhetnek a települések, kiegészítő szolgáltatások teremtődnek, szálláshelyek bővülnek, korszerűsödnek. A fejlesztésekkel a
Velencei-tó helyi értékei ismertségükkel
vonzó turisztikai környezetben elérhetővé
válnak a nemzetközi és belföldi turizmus
szereplői számára. A helyben élők
életminősége, komfortfokozata nő, a civil
szerveztek és a helyi vállalkozások
megerősödhetnek.
A LEADER HELYI AKCIÓCSOPORT CÍMMEL
közel 400 millió Ft fejlesztési forrás
felhasználása kerülhet kistérségünkbe.
Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében rendezett Magyar Vidék
Napja szeptember 26-án lehetőséget
teremtett a kistelepüléseket képviselő
közösségeknek arra, hogy ezúttal a
fővárosban mutathassák meg az értékeiket,
azt, amire büszkék. Így a különböző
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tájegységek sátraiban egymást érték a helyi
specialitások, ezernyi finomság, népművészeti alkotások és a helyi kultúra számtalan
remeke. Ezúttal mindenki bátran mindenbe
belekóstolhatott, miközben jól szórakozhatott a színpadon zajló produkciókon.
Nevezetes nap volt ez a vidéknek, hiszen a
négy hónapja elkészült Helyi Vidékfejlesztési
Stratégiák értékelését követően a miniszterelnök akciócsoporttá avatta azt a 96 LEADERközösséget, amelyek sikeresen vették az
elmúlt egy év pályázati fordulóit és elkészítették Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájukat,
és megnyerték ezzel a település szám és
lakosságszám arányos fejlesztési pénzeket.
Ezt követően kezdhetik megvalósítani
elképzeléseiket, ezzel is jelentősen
felgyorsítva a több mint háromezer település
fejlődését.
A Velencei-tó Helyi Közösség települései
Gárdony-Kápolnásnyék-Nadap-PákozdPázmánd-Sukoró-Velence-Vereb-Zichyújfalu összesen 1 606 480 euro fejlesztési
forrást nyertek mint LEADER közösség.

