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Önkormányzati hírek Állattartási szabályok

Szeretettel köszöntöm a 
Sukorói Panoráma Magazin 
minden kedves olvasóját!

Négy héttel karácsony előtt, advent első 
vasárnapján kezdődik el az a megtisztuló 
várakozás, amely Krisztus születését előzi 
meg a keresztény emberek számára.  
Ilyenkor az emberek a sietős, felgyorsult 
időben is igyekeznek az elmélyültségre, 
a csendes gondolatokra figyelmet szánni, 
az adventi gyertya mellett számot vetni, 
elgondolkodni azon, hogy maguk is 
hogyan tudnának a közelgő karácsonyhoz 
méltóbbak lenni. 

Az Advent meghitt családias pillanatai, 
a közelgő Karácsony készülődésének 
öröme mindannyiunk lelkét áthatja. A 
téli időjárásban ösztönösen behúzódunk 
otthonunkba a hideg és a sötétség elől, 
és ez lehetőséget biztosít mindannyiunk 
számára, hogy átgondoljuk a mögöttünk 
álló év történéseit. Tesszük ezt azért, hogy 
lélekben megnyugodva, megtisztulva, 
figyelmes, éber és reménykedő 
várakozással ünnepelhessük a fény 
eljövetelét, Jézus Krisztus születését.

Településünk egy nehéz, gazdasági 
megszorításokkal teli évet tudhat maga 
mögött. A szükséges kormányzati 
intézkedések, elvonások községünk 
költségvetését és gazdálkodását 
sem kímélték. Az egyre csökkenő 
állami finanszírozás ellenére komoly 
erőfeszítések árán folytatni tudtuk Sukoró 
fejlesztését. 

Tekintsük át közösen a 2012. év örömteli 
eseményeit és megvalósult fejlesztéseit:

1. Egész évben zajlott és jelenleg is 
folyik közmunkásaink segítségével a 
település útjainak, közterületeinek 
ápolása, tisztítása, felújítása, 
karbantartása. 

Az elmúlt évben több utcát szilárd 
burkolattal újítottunk fel, az 

idei évben – az orvosi rendelő 
építésének prioritása mellett - 
számos járhatatlan utat javítottunk, 
tettük járhatóvá.

Önkormányzatunk a Mandula 
cukrászda és a Zsuzsi büfé közös 
finanszírozásával parkolót alakított 
ki, így az egyik legforgalmasabb 
közlekedési centrumban az 
autók parkolása és a gyalogosok 
biztonságos közlekedése megoldást 
nyert. 

2. Pályázati forrásból elkészült és 
átadásra került, elsődlegesen 
gyermekeink balesetmentes 
közlekedésének biztosítása 
érdekében, a Sukoró két 
közigazgatási határát összekötő 
főútvonal baleset megelőzési, 
forgalomlassító célú fejlesztése. 
Az érintett útszakaszon kiépítésre 
kerültek: forgalomlassító 
jelzőlámpák, gyalogos átkelést 
biztonságossá tevő jelző fények, 
prizmák, burkolati festés, útmentén 
járdaszakasz. A támogatás összege: 
15 millió Ft volt, amelyhez 
Önkormányzatunk 3 millió Ft plusz 
költséggel és az önrész vállalásával 
járult hozzá.  

3. December 15-én átadásra kerül 
Sukoró Főterén az új, minden 
igényt kielégítő, európai színvonalú 
ellátást biztosító 220m2 alapterületű 
Rendelőintézet. Ezzel községünk 
a Velencei-tó északi partján lévő 
települések közül a legmodernebb, 
a páciensek nívós ellátását lehetővé 
tevő intézménnyel gazdagodik. Az 
épületben külön gyermekorvosi 
rendelő, váró, védőnői szoba, 
külön felnőtt rendelő és váró kerül 
kialakításra. Az orvosi rendelőt 
Önkormányzatunk önerőből 
finanszírozta. A beruházás a 
tervezett 43 millió Ft összegből 
valósult meg.

4. Az idei évben közmunkaprogram 
keretében elvégeztük az 
Iskola, a Művelődési Ház és az 
Önkormányzat épületének szükséges 
tisztasági festését, a játszóterek 
szerkezeti felújítását, karbantartását. 

5. Gyermeklétszámunk örömteli 
bővülése kapcsán, Iskolánk 500.000,- 
Ft értékben gazdagodott új padokkal, 

székekkel és taneszközökkel, 
felkészülve az elsősök fogadására. 
A Sukoró Iskolájáért Közalapítvány - 
amelynek kiemelkedő működéséről 
olvashatnak lapunkban – szekrények 
vásárlásával tette teljessé a tanterem 
felszereltségét.

6. A Főtér rekonstrukciója pályázati, 
jogi és technikai okok miatt a 
2013-as évre tolódott át. A Főtér 
felújítására kapott támogatás összege 
8 millió Ft. A munkálatokat a tavasz 
folyamán megkezdjük.

7. Ezen túl még számos pályázati 
megvalósítás vár ránk a 2013-as 
évben, hiszen a Leader pályázat 
keretében 2-2 millió Ft támogatást 
nyertünk el a Borbás hegyi kilátóra, 
és a Kistó közelében megépítésre 
kerülő „Ördög” kemencére.

Önök is tapasztalhatják, hogy a 
csökkenő költségvetés mellett 
településünk fejlődik, Sukoró rendezett, 
ápolt és kiegyensúlyozott település.  
Adósságunk nincs, Önkormányzatunk 
2012. évi költségvetés, átgondolt, 
megfontolt gazdálkodással tartható 
volt.  A nehézségek ellenére, a 
szerkezeti és fenntartói változások 
mellett, a tantestület, a gyermekek 
valamint a szülők és településünk 
egésze érdekében a Képviselőtestület 
egybehangzó döntésével vállalta iskolánk 
önkormányzati működtetését. 
Az alacsony összegű költségvetés nagy 
terhet ró önkormányzatunkra, ezért a 
jövőben még nagyobb hangsúlyt kell 
fektetnünk a pályázatok elnyerésére. 
Ebben látjuk a fejlődés további 
lehetőségét, így a vízelvezetés megoldását, 
az időjárás és domborzati viszonyok 
kölcsönhatásából eredő járhatatlan 
utak javítását, és - a megoldást jelentő - 
szilárd burkolatú utak kialakítását, vagy a 
közvilágítás fejlesztését és ledes lámpák 
cseréjével településünk üzemeltetésének 
anyagi csökkentését.
Hogy munkánk hatékony és 
megvalósítható legyen, kérem az Önök 
segítségét, az összefogás erejét, hogy ne 
a konfliktusokat keressük és mélyítsük, 
hanem azokra közösen találjunk 
megoldásokat.  Meggyőződésem, hogy az 
összefogás ereje abban nyilvánul meg, ha 
mindenki teszi a dolgát, a kertkapun kívül 
is igyekszik szebbé, ápolttá, gondozottá 
tenni környezetét, és a közösségi életben 
részt vállal, közösségi együttléteinken 

megtisztel jelenlétével. Polgármesterként 
a lehetőségek mellett, munkámmal - 
mint ahogy eddig is - a képviselőtestület 
támogatásával, az Önök belém vetett 
hitével a jövőben is minden tőlem 
telhetőt megteszek Sukoró szuverenitása, 
fejlődése és még élhetőbbé tétele 
érdekében.

Kívánok Önöknek szép és szeretetben 
gazdag Adventi készülődést, és várom 
Önöket az idei évi Adventi ünnepi 
rendezvényünkön, amelyet 2012. 
december 15-én tartunk.
Ezen a napon ünnepélyes keretek között 
kerül átadásra az új rendelőintézet.

Wass Albert versével kívánok Önöknek 
Boldog, Békés és Áldott Ünnepeket!

Angyalok húznak a világ fölött.
Hírét hozzák, hogy földre szállt a béke!
Megszületett az Igazság, a Jóság,
akit úgy vártunk: megszületett végre!

Mészárosné Hegyi Gyöngyi
polgármester

Változtak az állattartás szabályai

A 2012. június 11-én elfogadott 115/2012. számú kormányrendelet több ponton 
módosította az állattartás, különösen a kutyák tartásának szabályait, a korábban eltörölt 
ebnyilvántartást új alapokra helyezve állítja helyre. Az országos nyilvántartás három pillére 
a mikrocsip (elekronikus transzponder), az adatrögzítést is végző magánállatorvos és az 
ebösszeírást végző önkormányzat. 
Augusztustól a kutyatartó kötelessége, hogy az állatorvosnál kezdeményezze kutyája 
megjelölését, illetve a korábban már megjelölt kutyák regisztrációját. 2013. január 1. után a 
4 hónaposnál idősebb kutya már csak csippel ellátva (és regisztrálva) tartható.
Érdemes ellenőrizni tehát, hogy a csipelést igazoló regisztrációs adatlap és a kisállat 
egészségügyi könyv (oltási igazolvány) adatai megegyeznek-e. Ha ezekben eltérés van 
vagy valamelyik hiányzik, érdemes felkeresnie állatorvosát. 
A magánállatorvos feladata a transzponder beültetésén túl az adatok rögzítése az 
országos adatbázisban. Az állatorvos felé kell tehát jelenteni a tulajdonos, tartási hely 
vagy bármely más adat változását, az állat elvesztését, elhullását. Rögzítendő adat az állat 
ivartalanításának ténye is. Amennyiben az ivartalanításról nem rendelkezik igazolással, a 
műtétet végző állatorvos tudja saját nyilvántartása alapján igazolni. Ennek hiányában a 
műtét igazolása kizárólag az ebtartó költségére elvégzett eredményes bizonyító vizsgálatot 
követően (például ultrahangos vizsgálat, vérvizsgálat) lehetséges.
Az Önkormányzat feladata az összeírás az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. 
évi XXVIII. törvény 42/B. §-a alapján. Ennek a feladatnak az elvégzése érdekében kérem 
az ebtartókat, hogy az újsághoz mellékelt nyomtatvány kitöltésével és visszajuttatásával 
segítsék munkánkat. 
A bejelentés megtehető személyesen a Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben 
(hétfő és péntek: 08.00-12.00 óra, valamint szerda: 08.00-17.00) vagy az önkormányzat 
honlapján (www.sukoro.hu / nyomtatványok) közzétett nyomtatvány visszajuttatásával 
2013. január 20-ig.
 
Kérem, hogy a bejelentéshez – nyomtatvány kitöltéséhez – szükséges dokumentumokat 
(eboltási bizonyítvány, kisállatútlevél, stb.) hozza magával. Kérem továbbá, hogy 
amennyiben fenti adatokban változás történik, úgy azt is szíveskedjen hatóságomnak 
bejelenteni. 

Németh Istvánné
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Háziorvosi rendelés: 

Dr. Szigeti Margit Sukoró, Fő u. 58. 

Rendelési idő: 
Hétfő: 8.00-10.30 
Kedd: 16.00-17.30 
Szerda: 8.00-10.30
Csütörtök: 8.00-10.30 
Telefon: 06 (22) 598-040 

Dr. Sirák András Sukoró, Fő u. 58. 
Rendelési idő: 

Péntek: 15.00-17.00. 
Telefon: 06 (22) 598-040 

Hétvégi ügyelet:
Velence, Balatoni u. 65.
06-22-375-045

Gyermekorvosi rendelés: 

Dr. Oszvald Éva Sukoró, Fő u. 58. 
Tanácsadás
kedd: 8.00 -8.30
Rendelési idő: 
Kedd: 8.30-9.30 - egészséges
gyermekek részére 
Csütörtök: 14.30-15.00 - beteg
gyermekek részére. 
Telefon: 06 (22) 475-323

Várhatóan a rendelések 2013. január 
hónapjától az új orvosi rendelőben 
(Fő u. 50) lesznek.

HUMÁN CSALÁDSEGÍTŐ ÉS
GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

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

Szakorvosi Rendelőintézet

2481 Velence, Balatoni u. 65.
Rendelési idő: hétfőtől – péntekig 
7.00 – 19.00 óráig
Telefon: 22-589-515

Gyógyszertár

Hétfőtől – péntekig:
8.00 – 20.00 óráig
Szombaton:
8.00 – 14.00

Közérdekű információk Idősek napjaÖnkormányzati hírek

Közérdekű telefonszámok

Polgárőrség: 06-30-333-5023

MOHOSZ Velence Tavi
Kirendeltsége: 06-22-370-339

Falugazdász - Dózsa Tiborné 
06-22-355-548 illetve 06-70-247-0746 
Péntek: 09.00-10.00

Hulladék szállítással 
kapcsolatban: 06-22-472-111

MÁVDIREKT
telefonos ügyfélszolgálat: 06-40-49-49-49
(helyi tarifáról hívható kékszám) 

DRV Zrt. információs pont:
06-84-501-299 illetve 06-40-240-240
Velence, Szabolcsi út 40.
ügyfélfogadás:
hétfő-szerda: 8.00 – 15.00
péntek: 8.00 – 13.00

E-on Áramszolgáltató 
(ingyen hívható): 06-80-533-533
E-on ügyfélszolgálat: 
TÓ-VILL Bt. Székházában
Kápolnásnyék, Tó u. 20.
ügyfélfogadás: Kedden: 8.00 – 12.00-ig,
csütörtökön: 14.00 – 18.00-ig

Ingyenes internet-hozzáférés 
Sukoró közterületén

A Polgármesteri Hivatal parkolójában, az 
iskola előtti téren és a játszótéren ingyenes 
WIFI kapcsolódási lehetőséget biztosít 
Sukoró Község Önkormányzata.

TM

A képviselő-testület 2012. június 11-
én tartott testületi ülésén elfogadta 
a Sukoró Iskolájáért Közalapítvány 
egységes szerkezetbe foglalt módosított 
alapító okiratát. A módosításra azért volt 
szükség, mert a korábbi elnök, külföldre 
távozása miatt, lemondott. A testület által 
megválasztott új kuratóriumi elnök Szalai 
Sándor – Gyepes utcai lakos – lett.

Elfogadta a képviselő-testület „Az 
egészségre nevelő programok 
megvalósítása Sukoró községben” című 
pályázathoz kapcsolódóan elkészített 
Települési egészségtervet. 

Hozzájárult a képviselő-testület, 
hogy a központi háziorvosi ügyelet a 
Velencei Járóbeteg szakellátóba kerüljön 
áthelyezésre 2012. szeptember 30-ával, 
mellyel egyidejűleg a központi ügyeletet 
a Velence-tavi Kistérségi Járóbeteg 
Szakellátó Közhasznú Nonprofit Kft. látja 
el. 

2012. július 2-án megtartott testületi 
ülésen elfogadta a képviselő-testület az 
épülő orvosi rendelő építési költségét 
nettó 41.755.720,Ft-ban. 

Módosította a testület a Székesfehérvári 
Felsővárosi Általános Iskolával kötött 
oktatási megállapodást aképpen, hogy az 
együttműködést az 5-8 évfolyamra járó 
tanulókra is kiterjesztette.  

A testület a Sportbarátok részére a 
gyermekek hétvégi rendszeres sportolási 
lehetőségének biztosításához 50.000,Ft 
működési támogatást biztosított. 

2012. szeptember 12-én megtartott 
ülésén a képviselőtestület megtárgyalta 
és elfogadta az Önkormányzat 2012. 
I. félévi költségvetés végrehajtásáról 
szóló tájékoztatót.  A tervezett bevételi 
előirányzataink 55,08 %-ra, a kiadási 
előirányzatunk 35, 21 %-ra teljesültek. 
A kiadások alacsony százaléka abból 
adódik, hogy az orvosi rendelő beruházási 
kiadásai, valamint a segélyezések a II. 
félévben realizálódik. Ezen az ülésen több 
önkormányzati rendelet megalkotására 
került sor, melyek az alábbiak: 

• 8/2012. (IX. 13.) A talajterhelési díjról 
• 9/2012. (IX. 13.) A gyermekvédelem 

helyi rendszerétől szóló 5/2012. 
(III.22.)      önkormányzati rendelet 
módosításáról

• 10/2012. (IX. 13.) Az étkezési díjakról
• 11/2012. (IX. 13.) Az önkormányzati 

rendeletekben meghatározott 
szabálysértési rendelkezések 
hatályon kívül helyezéséről

• 12/2012. IX. 13.) A tiltott, 
közösségellenes magatartásokról

A rendeletek szövege honlapunkon teljes 
egészében megtalálható, vagy érdeklődés 
esetén a hivatalban megtekinthető. 

Október 25-én tartott testületi 
ülésen jóváhagyta a képviselő-
testület azt a megállapodást, mely 
szerint a Polgármesteri Hivatalból 1 fő 
köztisztviselő foglalkoztatása, valamint 
ehhez kapcsolódó irodai felszerelések 
és informatikai eszközök átkerülnek a 
létrehozandó járási hivatalhoz. 

„Mint a zivatarban elázott veréb
szív suttogja halkan kell a segítség,
aki egyedül él nincsen támasza
minden kis segítség lehet vigasza!

Összefogtak ezért lelkes emberek
aki ilyet átélt mind segítenek,
mert embernek lenni nagyszerű dolog
tudnak segíteni ettől boldogok!”

A fenti gondolatokkal ünnepelte Sukoró 
Község az időskorú lakóit 2012. október 
7-én a Gémeskút étteremben egy 
ebéddel, melyet az étterem ajánlott fel, 

A képviselő-testület hozzájárult a 
Felsővárosi Általános Iskola 2012. évi 
költségvetésének módosításához. 

2012. november 5-én a képviselő testület 
döntött arról, hogy közös önkormányzati 
hivatalt hoz létre Zichyújfalu 
önkormányzatával. Erre azért van szükség, 
mert az új önkormányzati törvény úgy 
rendelkezik, hogy a 2000 Fő állandó lakos 
alatti lélekszámú településeknek kötelező 
közös önkormányzati hivatalt létre 
hozni. A Zichyújfalu Önkormányzatával 
történt előzetes tárgyalások alapján 
előkészítendő megállapodás azt célozza, 
hogy a közös hivatal székhelye Sukorón 
legyen. Ebből következően a helyi 
lakosságot a változás nem érinti. 

Határozott a testület arról is, hogy 
annak ellenére vállalja a sukorói iskola 
működtetését, hogy arra a törvény nem 
kötelezi. Szeretné a testület ezzel elérni 
azt, hogy az iskola változatlan színvonalon 
működhessen továbbra is. 

2013. január 1-től helyi önkormányzati 
fenntartásba kerül a sukorói Néprajzi 
Ház. A testület jóváhagyta az ezzel 
kapcsolatos megállapodás tervezetet. 
Elfogadta a képviselőtestület a 2013. 
évi belső ellenőrzési tervet, melynek 
témája a pénzügyi és egyéb szabályzatok 
felülvizsgálata. 

Vincze Zsuzsanna
jegyző

ezúton is köszönetünket fejezzük ki. 
Ezt követően „jó ebédhez szólt a nóta”, 
amelyet a hagyományokhoz híven Molnár 
István biztosított.
Sukoró Község Polgármestere nyitotta 
meg a rendezvényt ünnepi beszédével, 
majd ezt követte Kardos Ábel Tiszteletes 
Úr köszöntője. Hegyi Laura pedig saját 
költeményét szavalta el az időseknek.

Köszönjük, hogy eljöttek, és reméljük jól 
érezték magukat.

Hegyi Ildikó

Nagyszülőknek

Felvirradt ma 
Ez a nap is hát,
Ma vidámabban 
Mosolyognak az őszi fák.

Édesebb a szőlő,
Akár a csurgatott méz.
Vidámak az arcok,
Amerre csak mész.

Összegyűltünk most,
Vidáman jókedvvel,
Köszöntünk titeket
Túláradó szeretettel.

Az Isten áldjon meg
Benneteket e napon,
Fogadjátok szeretettel
Kedves kis dalom.

Nehéz meghatározni,
Mi egy nagyszülő dolga,
Szeretni akkor is,
Mikor van ezer gondja.

Tanítasz és nevelsz 
Egy életen át,
Meghallgatsz,
Akár egy jó barát.

Járni tanítasz,
És felállni újra,
Rálépni mindig 
A helyes útra.

Egy szerető kéz,
Mely végigsimít rajtam,
Gyengéd szavak, 
Ha sírok, ha baj van.

Egy óvó tekintet, mely
Mindig végigkísér,
Csak szeretet és
Boldogságot ígér.

Bár talán idős vagy,
A szíved még fiatal,
Mely mindig, mindenkor
Csak jót akar.

Szerető unokák 
Állnak most mögötted,
Noha az élet
Eljárt fölötted.

Ősz hajad már deres,
Belepte az idő szárnya,
Remegő kezed 
Sosem marad árva.

Mi ott állunk majd,
Támogatva mögötted,
Óvó tekintetünk
Ott ragyog majd fölötted.

Bár sokan vagyunk sok fele,
De mindig egy család,
Mely örökké, féltőn
Vigyáz majd Te rád!

S ha idővel felnövök,
Majd én is ezt teszem,
Tanítok és nevelek,
S közben Rád emlékezem.

Hegyi Laura
2012. október 7.
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kaptak a szőlő feldolgozásának, a must 
készítésének fortélyaiba, érdekességeibe, 
amit aztán mindenki meg is kóstolhatott. 
Érdekes volt a szőlő darálóba dobálása, a 
daráló karjának hajtása, illetve a préshez 
is odaférhetett, aki akart. Pörgött a 
daráló, gyorsan telt a kád. A préselés is 
érdekes látvány volt, édes must csordogált, 
amit mindannyian megkóstoltunk. A 
délelőtti lázas, szorgos munka után bizony 
megéheztünk, kétféle finom pogácsával 
kínáltak bennünket. A házigazdák és 
Roli bácsi gondoskodtak erről. Ittunk, 
ettünk, jól mulattunk! A pincét most nem 
tekinthettük meg, mert már erjedt, forrt a 
must az „óriás” hordókban. Ez az érdekes 
látvány most elmaradt. Meglepetésként 
a szőlészet végéből traktorral jöhettünk 
fel a házhoz. Ez is nagy élmény volt 
számunkra. A nap végén új élményekkel, 
ismeretekkel gazdagabban várta minden 
kisgyermek a szüleit, hogy elmesélhesse, 
milyen is volt az idei szüreti mulatság. 
Köszönjük ezt a szép napot! Nagyon jó 
volt! 

Látogatás a Stankovics - lovardába
Nagyon örültünk, hogy lehetőségünk 
nyílott a lovakkal történő közelebbi 
ismerkedésre. Nagy várakozással 
készültünk a napra. Kellemes őszi időben 
busszal Székesfehérvárra látogattunk a 
Stankovics – lovardába. Kis hátitáskánkat 
ismét megraktuk egy kis úti elemózsiával, 
itallal. Jó hangulatú utazásunk végén 
megérkeztünk az iszkai útra, ahol 
a lovarda található. Matyi és Miklós 
édesapja Márk fogadott bennünket.
Rövid tájékoztatás után elindultunk 
körülnézni a lovardába, ahol pónik, 
nagy lovak, háztáji állatok és kutyák 
élnek karámjaikban. Először a kis 

borjúkat nézhettük meg a helyükön. 
Továbbhaladva libával, tyúkokkal /több 
fajtájukkal/ ismerkedhettünk. Hallhattuk 
hangjukat, megfigyelhettük, hogy mi 
borítja testüket, jellegzetességeiket 
is láthattuk. Közben sok-sok lovat is 
láthattunk, ahogy elhaladtunk karámok 
mellett. Kedvenc kiskutyánk pedig 
folyamatosan követett bennünket nagy 

hangjával, a kisgyerekek örömére. 
Később láthattunk birkákat, kecskéket, 
szamarat. Igyekeztünk nyugodtan, 
határozottan, de zajongás nélkül 
közelíteni a lovakhoz. A lovarda 
akkora, hogy sétánk is kiadós volt, jól 
esett a kocsikázás. Két csoportban 
kocsikáztunk a környék apró utcái között. 
Megfigyelhettük a kiskertekben található 
őszi gyümölcsöket is, az őszi természeti 
környezetet. Kellemesen elfáradtunk, 
megéheztünk. Süteménnyel, ásványvízzel 
kínáltak bennünket. Előkerültek a kis 
táskákba csomagolt finomságok is. A 
bátrabb kisgyermekek egy nagyobb és egy 
kisebb testű lovon lovagolhattak is. Nem 
gondoltuk, bizony sokan voltak. A végére 
a bátortalanabbak is vállalkoztak. Nagy 
élmény volt, sok tapasztalatot szereztünk. 
Jól éreztük magunkat. Ezúton szeretnénk 
köszönetet mondani Stankovics Márknak, 
hogy ezt a lehetőséget megteremtette az 
óvoda gyermekei számára. 
 
Őszi termésekből barkácsoltunk: 

Papírgyűjtés, elektromos hulladékgyűjtés: 
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani 
mindenkinek, aki segítségünkre volt a 
gyűjtésben.

Böröndy Ernőné
Tagintézmény-vezető

Szüretelnek, énekelnek,
Láttál-e már ennél szebbet?
„Dió, rigó, mogyoró,
Musttal teli kiskancsó.

Sose láttam szebbet! 
Akkora fürt, alig bírom,
Egy fürtből lesz akó borom.

Dió, rigó, mogyoró,
Csak úgy nevet a kancsó.
Az sem látott ilyet. 
Az öregnek aszú bor jár,
A gyereknek must csordogál.
Dió, rigó, mogyoró,
Szüretelni, jaj, de jó!
Igyunk erre egyet!!! „

Immár hagyományosnak számító 
szeptember végi rendezvényünk a Lics 
Pincészetben, szőlészetben zajló ovi-
szüret.
Az idő kegyes volt hozzánk, kellemes, 
napsütéses délelőttünk volt.
A gyerekek már kora reggel, izgatottan 
várták a nap eseményeit.
A tízórait elfogyasztottuk az óvodában, 
majd miután mindegyik csoport 
végzett, beöltöztünk a szüreteléshez /
csizma, vödör, olló megfelelő ruházat, 
hátizsák, sebtapasz stb /. A busz már 
várt ránk, felszállás után elfoglaltuk 
a helyünket, majd elindultunk a 
Sukoró határában elterülő szőlészetbe. 
Hamarosan megérkeztünk. Már várt 
bennünket ovis társunk, Zoé és szülei, 
Joslyn és Balázs. Balázs bácsi vezetésével 
röviden megbeszéltük, hogy mi hol 
szüretelhetünk, majd gyorsan munkába 
fogtunk. Megszemléltük a kordonokat, hol 
és hogyan terem a szőlő. Hasonlítgattuk 
a fürtöket színük, formájuk szerint. 
Melyik kisebb, nagyobb fürt, ízlelgettünk, 
kóstolgattunk. Szaporán haladt a kis 
társaság a hosszú szőlőkordonok között. A 
kis vödrök hamar megteltek. A puttonyba 
szorgalmasan öntögettük a megszedett 
szőlőt. Kicsik, nagyok egyformán élveztük 
az eseményt. Gyermekeink, Balázs bácsi 
„szőlősgazda” segítségével bepillantást 

Mesevár Óvoda Sukorói TagóvodájaEgyházi hírek

Július 21-én az idén konfirmált fiatalokkal 
és kísérőikkel kirándultunk. Először a 
Lakitelki Népfőiskola épületeit jártuk 
be (1.kép), majd Tiszaalpárra utaztunk. 
Itt a korhűen felépített Árpád-kori 
falu területén a honfoglaló magyarok 
életmódjával ismerkedtünk meg (2.kép), 
aztán az egykori földvár maradványainál 
(3. kép) kerestük fel Árpád fejedelem 
szobrát. (4. kép)

A Sukorói Zenei Nyár hangversenyeit 
ismét nagy sikerrel rendeztük meg, 
immár hatodik alkalommal. Idén a 
művészek többsége külföldről érkezett: 
Németországból, Svájcból, Japánból 
és Chiléből. (5. kép) Az utolsó koncert 
előtt az ercsi református lelkipásztor 

futva kerülte meg a Velencei-tavat, útján 
mintegy harminc kerékpáros kísérte. 
Sorozatunkon az MTV stábja is forgatott, 
az összeállítás szeptember 16-án került 
adásba.

Kardos Ábel

1. kép

3. kép

5/1 kép

5/2 kép

5/3 kép

2. kép

4. kép

Háziorvosi ügyelet

Tisztelt sukoróiak, telek – és 
nyaralótulajdonosok!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a velencei 
központi háziorvosi ügyeleti szolgálat 
működtetését, a Velencei Központi 
Önkormányzati Ügyeleti Társulás döntése 
alapján, 2012. október 1-től a Velencei 
Szakorvosi Rendelőintézetet működtető 
Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg 
Szakellátó Közhasznú Nonprofit Kft., a 
korábbi működtető Angelika Családorvosi 
Közkereseti Társaságtól átvette.
 
A háziorvosi ügyeleti szolgálat a 
Rendelőintézet épületében, a főbejárattal 
szemben, a korábbi háziorvosi rendelés 
helyén működik.
 
Az ügyeleti szolgálat hétköznap 17.00-tól 
másnap reggel 07.00-ig, 
munkaszüneti napokon: 0.00 – 24.00 
között folyamatosan elérhető.
 
A Velencei Központi Háziorvosi Ügyeleti 
Szolgálat telefonszáma október 1-től: 
22/375 – 045
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Iskola
Változások, aktualitások
a Sukoró Iskolájáért Közalapítványnál

Tanévkezdés az iskolában

Hagyományainkhoz híven az 2012/2013-
as tanévet is gólyatáborral kezdtük 
meg. Rendkívül fontosnak tartjuk a 
tábor megszervezését, hiszen jelentős 
mértékben megkönnyíti a gyermekek be-
ill. visszailleszkedését az iskolai életbe. Itt 
már velünk volt az új tanító bácsi is, Pap 
András, aki az elsősök napközis tanítója 
lett.
Nagy-nagy örömünkre az idei tanévre 
21 fő első osztályos kisdiák iratkozott 
be hozzánk, akik a nagyobbakkal együtt 
óriási izgalommal várták az első nap 
programjait. 
Szerda reggel egy autóbusz várt 
bennünket az iskola épülete előtt, 
hiszen egy nagyon izgalmas programmal 
kezdtünk Tordason, ahol a kalandparkot 
látogattuk meg. Szerencsére igen kedvező 
időjárási viszonyok között mászhattak, 
kúszhattak, csúszhattak gyermekeink a 
különböző nehézségi fokozatú pályákon. 
Az ebédidő elérkeztével buszra szálltunk 
és visszatértünk Sukoróra, ahol a 

Gémeskút étterem finom ebéddel 
fogadott bennünket.
A délutánt Gárdonyban folytattuk, ahol 
a cölöpvárat tekintettük meg és jókat 
játszottunk a helyi vezető segítségével.

A második nap programjai 
Székesfehérváron folytatódtak. Az immár 
hagyománnyá vált falmászással kezdtünk. 
A csoport egyik fele a Red Rock falmászó 
terem játékos feladatait kezdte meg, míg 
a másik csapat a Bregyó köz játszóterét 

látogatta meg. A csere után következett 
az ebéd, amit a McDonald’s étteremben 
fogyasztottunk el. Itt a gyerekek nagy 
örömére egy ajándék fagylalttal 
is megleptek bennünket. Délután 
ellátogattunk a Hiemer házba, ahol a 
játékmúzeum csodálatos gyűjteményét 
tekintettük meg.  Ezt követően a Halesz 
park játszóterén töltöttük az időnket.
A záró napot a Horgász Egyesület 
által szervezett horgászattal kezdtük a 
Kistónál, a gyerekek nagy örömére, majd 
a környéken gyalogtúrára indultunk. 
Alaposan kifáradva értünk vissza az 
iskolához, ahol a szülők által főzött 
finom ebéd fogadott bennünket. Míg mi 
túráztunk, néhány szülő a fa játékokat 
festette át és szebbé varázsolta az 
iskola udvarát. A tábor zárásaként apró 
ajándékkal leptük meg a gyerekeket.

A tanulás szeptember 3-án vette 
kezdetét a tanévnyitóval. Az első szülői 
értekezletet szeptember 11-én tartottuk 
meg, ahol megbeszéltük a tanév 
legfontosabb eseményeit, programjait. 
Eldöntöttük azt is, hogy a tanév során 
két alkalommal szervezünk papír- és 
elektromos hulladékgyűjtést, melyhez 
az idén is kérjük a lakosság segítségét. 
Az időpontokról szórólapokon értesítést 
küldünk. Az idei évtől már tárolni 
is tudjuk a papírt ill. az elektromos 
hulladékot, így aki a megadott 
időpontokon kívül szeretné átadni 
ezeket, azt bármikor szívesen fogadjuk. 
Segítségüket előre is köszönjük! 

Kerékné Fülöp Annamária 
intézményvezető

Szeretettel köszöntök minden kedves 
olvasót a Sukoró Iskolájáért Közalapítvány 
nevében. Szalai Sándornak hívnak, 
Polgármester Asszony megtisztelő 
felkérését elfogadva, az Önkormányzat 
felhatalmazó döntése és a Székesfehérvári 
Törvényszék ez év szeptemberi jogerős 
bejegyzése alapján igyekszem ellátni az 
Alapítvány Kuratóriumi Elnöki feladatait. 
Kuratórium tagjai: Dávid Katalin, Molnár 
Gábor, Párkányi András. 

A Kuratórium nevében ezúton 
is megköszönöm az alapítvány 
kuratóriumából kiváló Maróti Benedek 
elnök úrnak és Rednágelné Simon Diána 
kuratóriumi tagnak munkájukat. 

Engedjék meg, hogy pár szót szóljak 
magamról bemutatkozásként. 1975. év 
végén születtem Enyingen, idén leszek 37 
éves. A Széchenyi István Főiskolán (Győr) 
szereztem építőmérnök-közlekedésépítő 
diplomát, illetve párhuzamos képzésben 
településmérnökit, majd a Budapesti 
Műszaki- és Gazdaságtudományi 
Egyetemen okleveles építőmérnökként 
és építőipari igazságügyi szakmérnökként 
is végeztem. Iskolák mellett dolgoztam 
8 évig az enyingi önkormányzatnál, 
ahol 2006. évben kaptam elismerést. 
Csórt elkerülő főút és hidak építéséhez 
keresett a Közút mérnököt, így szakmai 
kihívás reményében Székesfehérváron 
lett új munkahelyem 2006-tól. Jelenleg is 
a Magyar Közútnál dolgozom főállásban, 
ahol munkáimért 2010. évben „az év 
fiatal mérnöke” díjat kaptam. Főállásaim 
mellett tervezéssel, műszaki ellenőrzéssel 
és műszaki vezetéssel, illetve ahogy 
az időm és lehetőségeim engedik 
egyéb társadalmi jellegű munkákkal is 
foglalkozom. Helyi nagyobb munkán a 
Pákozd – Sukoró - Velence kerékpáros 

hálózat 2010-11. évi projekt sikeres 
megvalósítása érdekében dolgoztam, 
amiért Pákozdtól kaptam elismerést. A 
Balatonbozsok és Székesfehérvár közötti 
fárasztó bejárás megoldásának alternatív 
elképzelései után Sukorón találtunk 
új otthont, ahová nagy lelkesedéssel 
2009. évben költöztünk feleségemmel, 
Anitával és gyermekeinkkel, akik itt 
lettek óvodások.  Szeretünk itt lakni, úgy 
érezzük a közösség is befogadott minket. 

Sukorót érintően is voltak 
munkálkodásaim helyi fejlesztéseknél a 
néhány év alatt: lakópark épületeinek 
használatba vételénél közreműködés, 
játszóvár és információs táblarendszer 
tervezés, Borostyán utca - Köpűs árok híd 
áttervezés és ellenőrzés, Főtér fejlesztés 
tervezése, intézmények fejlesztési 
koncepciójának összeállítása, vis maior 
helyi útkár helyreállítások tervezése 
és ellenőrzése, kilátó tervezésnél 
közreműködés, közúti átkelési szakasz 
forgalombiztonsági beavatkozások 
megvalósításánál együttműködés 
tervezéssel és műszaki ellenőrzéssel, 
hiányzó járdák és parkolók tervezése, helyi 
kerékpáros hálózat továbbtervezésénél 
közreműködés, egészségház építkezésnél 

a megvalósítás segítése, valamint 
rendezvények támogatása.      

Az „Elnökséget” nem tisztként, 
hanem feladatként tekintem, melynek 
alapítványi elnevezéséből fakadóan 
természetszerűen gyújtópontja az 
Iskola, de utánpótlás, azaz Óvoda 
nélkül nincs helyi alapfokú oktatás, így a 
zászló továbbvitele számomra a sukorói 
gyerekek támogatását jelenti és célozza, 
így mintegy Sukoró jövőjét is. 

Szeretnék nagyobb hangsúlyt fektetni 
a kommunikációra (önkormányzat, 
honlap, intézmények közötti 
kapcsolatok, alapítványi tájékoztatás, 
kontakt a támogatókkal), szeretném 
elérni a támogatók és a felhasználható 
támogatások körének bővülését. Az 
önkormányzatok és az intézmények 
működési és finanszírozási struktúrája 
országosan átalakulóban van, jó célnak 
tartom a szűkösebb lehetőségek között 
a már elért eredmények megtartását, 
ebben az Alapítvány szerepe egyre 
jelentősebb lehet. Fontos feladatnak 
tarom a támogatások minél optimálisabb 
és hatékonyabb felhasználását a gyerekek 
érdekében.  Az Alapítvány mint eddig 
is nyitott a helyi közcélú egyesületekkel 
az együttműködésre. Magam is 
szeretném minél részletesebben 
megismeri és feltérképezni a térséget 
és a települést, és ezt a gyerekek felé 
közvetíteni korcsoportjuknak megfelelő 
programokkal, ezáltal a település 
megtartóerejét fejleszteni.  Az anyagi 
lehetőségek esetlegesen pályázatokon 
keresztül bővíthetők, ezért fontos azok 
figyelése. 

Szeretnék tájékoztatást adni arról, hogy 
az iskola szeptembertől 21 elsőssel 
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SUKORÓ SPORTBARÁTOK 
KÖZHASZNÚ SPORTEGYESÜLET

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

email: sukorosport@freemail.hu, 
www.sukoro.hu

Adósz: 18502105-1-07 
Számlasz: 10405066-50505649-53551007

Változások, aktualitások
a Sukoró Iskolájáért Közalapítványnál

gyarapodott, így szükségessé vált az 
iskola Batthyány termének berendezése 
és felkészítése az elsősök fogadására. 
Alapítványunk 373.126,- forinttal támogatta 
a terem berendezését, polcok, szekrények 
elkészítését, melyet a gyerekek és az 
oktatók az iskolakezdéssel használatba is 
vettek.

Elmúlt kuratóriumi üléseken 
megfogalmazott támogatási 
elképzeléseink:

• óvoda udvar fejlesztése (minőségi 
gyepfelületek / öntözés, árnyékolás, 
udvari játékok);

• közép-hosszabb távú célként 
az iskolaudvar (bővítés és 
fejlesztés) és tornaterem fejlesztés 
megvalósításának katalizálása, a 
meglévő tervek felülvizsgálata, 
egyetemi diplomaterv pályázattal 
vagy félévközi tervfeladat kiírással / 
kis költséggel értékes ötletek nyerése;

• iskolások úszásoktatásának 
támogatása;

• kerékpáros-, gyalogos-, vízi (hajós) 
felfedezőtúra program támogatása 
szakember oktató (nemzeti parki 
erdész pl.) bevonásával ősz-tavasz;

• tartós, jó minőségű fejlesztő játékok 
beszerzése (pl. óvodai duplo lego);

• adventi rendezvények – házhoz jön 
a mikulás színház, illetve karácsonyi 
mozi - játék és élmény programok 
szervezése;

• közös szánkózás program; 
• szánazás lehetőségének vizsgálata;
• síoktatóval kölcsönzött felszereléssel 

síelés kipróbálása támogatás;
• sószoba kialakításának 

vizsgálata (meglévő tapasztalatai, 
megvalósíthatóság…). 

Jó szórakozás, 
példás együttműködés

Az óvoda a Márton napi rendezvényt 
jótékonysági jelleggel 2012. 11. 09-én 
rendezte meg. A jelen lévő szülők és 
meghívottak megtekintették az óvónénik 
műsorát, a gyerekek énekes-táncos 
közös előadását, a meghívott pákozdi 
zenekar citeramuzsikáját hallgathatták, 
támogató céllal vásárolhattak a 
Márton napi vásárban, együtt ettek–
ittak és szórakozhattak. A rendezvény 
szervezéséért köszönet Böröndyné vezető 
óvónőnek, az óvónéniknek, dadusoknak, 

a Szülői Munka Közösségnek, a Gémes 
étteremnek a finom libasültekért, minden 
résztvevő és támogató szülőnek és 
hozzátartozónak, akik együtt sokat tettek 
a rendezvény sikeréért.

Örömmel számolhatok be arról, hogy a 
Márton napi jótékonysági rendezvény 
támogatási céljaként kitűzött óvoda udvar 
fejlesztésére, játszóvár beszerzésére még 
2012. évben sor kerülhet.

Az intézményi játszóvár költsége:

• 552.500,- Ft helyett év végi akcióban 
386.750,- Ft 

• szállítás és telepítés 76.200,- Ft
• TÜV üzembe helyezés 37.500,- Ft
• ütéscsillapító gumiburkolat, ami a 

használhatóságot és fenntartást is 
segíti 210.000,- Ft

• gumiburkolat szegés 72.150,- Ft
• a tartósság érdekében borovi fenyő 

felár 80.000,- Ft
Fentiek szerint mindösszesen a költség: 
862.600,- Ft, amit sikerült lealkudni 

840.000,- Ft-ra, úgy, hogy a Magyar 
Játszótér Kft., mint gyártó egy éves 
utógondozást is vállalt.  

A költség az alábbiak szerint áll össze:

• Márton napi rendezvény bevétele 
184.700,- Ft

• Szülői felajánlás 150.000,- Ft
• Önkormányzati támogatás 50.000,- Ft
• Alapítványi támogatás 455.300,- Ft 

Alapítványunk az anyagi támogatáson 
kívül a beszerzés lebonyolítását, 
felmérést, helykijelölést segítette. Bízunk 
abban, hogy a játszóvár sikeres telepítése 
mielőbb megtörténik és a gyerekek sokáig 
örülhetnek az új játéknak.   

Szeretnék köszönetet mondani a 
Támogatóknak. Idén az adó 1%-ból 
178.926,- Ft várható év végéig. Örömmel 
számolhatok be arról, hogy év közben 
helyi kiemelt Támogatótól, Rubács Mihály 
úrtól folyamatosan, idáig mintegy 2.400,- 
euro nagyságrendű támogatás érkezett. 
A felajánlások nélkül fenti fejlesztésekre 
nem kerülhetett volna sor.  

Az iskola és óvoda működési 
színvonalának megtartására, 
fejlesztésekre, a gyerekek számára 
másképp nem elérhető hasznos 
programokra az Alapítvány továbbra is 
várja a támogatásokat, amit az alábbi 
módon tehet meg:

• adó 1% (adószám: 18491373-1-07)
• bankszámlára utalás 10201006-

50135303-00000000
• Polgármesteri Hivatalban készpénzes 

támogatás (dr. Berzsenyi Orsolyánál).

Észrevételeit megteheti a 
sukialapitvany@gmail.com címen.

Sukoró és a sport!

Az elmúlt, rendkívül meleg nyári 
hónapokban és ősszel sem maradtak el a 
mozgásra, sportolásra invitáló programok 
az Egyesület életében.
Az Egyesület saját szervezésben folytatta 
tovább az évek óta jól működő „Mozdulj 
Velencei- tó!” nevű programsorozatot. A 
gyerekek körében népszerű és kedvelt 
szombati összejöveteleken előtérbe 
helyeztük a szabad levegőn végzett 
mozgást. Fontosnak tartjuk ezeket a 
programokat, hiszen a mozgás mellett 
a sportnak a közösségépítő, összetartó 
ereje is megmutatkozik, barátságok, 
új ismeretségek szövődnek. Évek alatt 
kialakult egy lelkes társaság a gyerekek 
körében, akik rendszeresen járnak 
ezekre a programokra. Nagy öröm, hogy 
ezen a nyáron új arcokat is láthattunk 
a csapatban. Kiemelek 2 gyereket: 
Németh Milánt és Szabó Andrist, akik 
minden alkalommal jelen voltak a nadapi 
futásokon és a foci pályán szervezett 
összejöveteleken. Bízunk abban, hogy 
a jövőben is tudjuk folytatni ezt a jó 
kezdeményezést és reméljük, hogy minél 
több gyerekkel találkozunk a következő 
nyáron is. A petanque a gyermekek 
kedvelt sportága lett a nyári hétvégeken, 
de a felnőttek is nagy lelkesedéssel 
gurítják a golyókat. Ez a francia golyós 
játék minden korosztálynak szórakozást 
nyújt. Az Egyesületen belül megalakult 
a petanque szakosztály, amelynek tagjai 
heti rendszerességgel járnak játszani, 
versenyezni.

Nyár elején indítottuk el a házi 
bajnokságot, amelynek győztesei a 
következők:

I. Helyezett :  Kalocsai Ferenc
II. Helyezett :  Vurczinger Zoltán
III. Helyezett :  Nagy György
Gratulálunk a győzteseknek!

A tornászok lelkes, szorgalmas, összetartó 
csapatot alkotnak. Ez a legnagyobb 
létszámú szakosztály az Egyesületben. 
Egész évben, heti 3 alkalommal 
sportolnak. A nyári nagy kánikula ellenére 
sem maradtak el a foglalkozások. A 
teniszesek is hetente több alkalommal 
ütötték a labdát. A salakpályás szezon 
végén páros versenyt rendeztek.

A Falunapon a Horgászegyesülettel 
közösen immár VI. alkalommal rendeztük 
meg a hagyományos Halászléfőző 
versenyt. Az idén 9 csapat vett részt a 
megmérettetésben. 110 kg halból főtt a 
bográcsokban a finom halászlé.
A csapatok létszáma 160 fő volt. Boros 
Zsiga előételként 50 darab maga által 
fogott keszeg sütésével kedveskedett a 
csapatok tagjainak. Az Egyesület nő tagjai 
segítettek az esti vacsora előkészítésében.               
Köszönjük az Önkormányzatnak a 
„Mozdulj Sukoró” és a Halászléfőző 
verseny lebonyolításához nyújtott anyagi 
támogatását.
Az őszi sikeres programokhoz kedvező, 
késő nyári időjárás is társult. Szeptember 
végén ültünk buszra és néztük meg Pápa 
szép városát, illetve a környékén található 
nevezetességeket. Utunk első állomása a 
Kékfestő Múzeum volt. Az ipartörténet 
műemléke ez a XVIII. sz.-i Kluge-
féle, ma is működőképes műhely. Ez 
Közép-Európa egyik legrégebbi kékfestő 
műhelye. A felszerelésektől az irattárig 
minden hozzá fűződő emlék megmaradt. 
A város legkiemelkedőbb pontján 
található az Esterházyak által épített 
kastély. Az épület folyamatos felújítás 
alatt áll. A rendbe hozott épületszárnyak, 
termek gyönyörűek. A tárlatvezetést 
korabeli élőképek bemutatásával tették 
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Női kategória: 
I. helyezett: Károlyi Zsuzsa
II. helyezett: Kerékné Fülöp Annamária
III. helyezett: Michel  Anna

Gyermek kategória:
alsó tagozat
I. helyezett: Bősze Zétény
II. helyezett: Tuba Kovács István
III. helyezett: Petrovics Tímea

Gyermek kategória: 
felső tagozat
I. helyezett: Kardos Ruben
II. helyezett: Pap Áron
III. helyezett: Budai Balázs

Gratulálunk a győzteseknek!  

Köszönjük Mindenkinek, aki személyi 
jövedelemadója 1%-ának átutalásával 
gondolt ránk, így segítve Egyesületünket 
különböző eszközök beszerzésében. 
Az év nagyon gyorsan elrepült, még a 
decemberi hónap áll előttünk.
Reméljük, hogy a hagyományos Adventi 
ünnepségen nagyon sokan együtt leszünk 
és egy szép, meghitt este vár majd ránk. 
Mindenkinek köszönjük az egész 
éves munkáját, együttműködését, a 
programokon való részvételét és ezek 
lebonyolításában nyújtott segítségét!
Jövőre is várunk Mindenkit, aki szereti a 
mozgást, a sportot, a kirándulásokat!

Békés, boldog ünnepeket kívánok!

Mozogj Velünk!     

Halász Kriszta
elnök

Civilek

színesebbé, változatosabbá. Pápától 15 
km-re fekvő kis település, Döbrönte. 
A falu felett, egy meredek, magas 
sziklaszirten áll Szarvaskő vára, amely 
1367-ben épült. Ma már csak a vár 
romjai láthatók, valószínű, hogy egy 
török támadás során semmisült meg. 
Utunk utolsó állomása Ganna volt. Az 
akkori Esterházy birtokok középpontja 
Gannára esett, így az Esterházyak úgy 
döntöttek, hogy itt fognak temetkezni. Az 
1800-as évek elején építtettek egy kerek 
templomot, amely a római Pantheon 
kicsinyített mása, ebben található az 
Esterházy család mauzóleuma. Sok szép 
élménnyel és információval gazdagodtunk 
ezen a napon.

Őszi gyalogos túránk keretében a Sukorói 
Arborétumba látogattunk el. Nagy 
létszámú kiránduló társaság gyűlt össze 
(55 fő). A ragyogó napsütéses idő, a jó 
hangulat, a jó csapat, a szalonnasütés és 
a kiváló italok tették emlékezetessé ezt a 
napot.

Októberben, a Kultúrházban 
megrendezett árucsere börze 
lebonyolításában segítettek az Egyesület 
tagjai.  
  
Novemberi hónapban VIII. alkalommal 
került megrendezésre az asztalitenisz 
bajnokság. A női és a férfi kategórián 
kívül, a gyermekeknek korosztálytól 
függően alsó és felső tagozatos kategóriát 
indítottunk.    

Nyerteseink:

Férfi kategória:
I. helyezett: Füstös József
II. helyezett: Molnár Bálint
III. helyezett: Várkonyi Róbert
IV. helyezett: Bősze Csaba

Bemutatkozik a Tere - Fere klub!

2007-ben alakultunk át Nőegyletből 
klubbá és tagjaink létszáma azóta is 
folyamatosan bővül.

Havonta egyszer találkozunk, amikor 
is megbeszéljük szeretett településünk 
ügyes-bajos dolgait. Ekkor tudjuk meg, 
hogy hol, mikor és mi történt, és ha van 
probléma, azt igyekszünk megoldani. 
Folyamatosan tartjuk a kapcsolatot a 
betegekkel, lábadozókkal, segítünk, 
amiben tudunk.         Örömet okozunk 
egymásnak azzal, hogy a névnapokon 
felköszöntjük az éppen aktuális 
ünnepeltet, jó egészséget kívánunk és 
azt, hogy maradjon még nagyon sokáig 
közöttünk!

Részt vállalunk a falu életében erőnkhöz 
mérten, felkaroljuk a gyerekeket, 
süteménysütéssel kedveskedünk 
nekik. Folyamatosan vigyázunk a 
település utcáinak a tisztántartására, 
figyelmeztetjük a szemetelőket, a közös 
kutak vízpazarlóit, ha látóterünkben 
találhatók.

Önkormányzatunk Vezetősége nagy 
örömünkre igyekszik egész éven át 
különféle rendezvényekkel, programokkal 
elősegíteni szabadidős tevékenységeket!

Ami a mi korosztályunkat illeti, minden 
évben hatalmas várakozással nézünk az 
ősz elébe, amikor az „Idősek nap”-ján egy 
csodálatos, zenés ebéddel egybekötött 
rendezvényen találkozunk újból 
egymással. Ez a nagyon kellemes délután 
csak nekünk szól, ahol kimulatjuk, 
kiszórakozzuk magunkat. Köszönjük 
szépen!

Ez év első felében megtartott, szívünkhöz 
nagyon közel álló „Gyermeknap”-on 
csodálatos élményben volt részünk. A kis 
unokáink önfeledten kijátszották magukat, 
miközben megmérették logikai, fizikai 
tudásukat tesztfeladatok formájában. 
Többen olyan játékokkal és feladatokkal 
is találkoztak (népi játékok), amelyekkel 
még sohasem életükben. Köszönet ezért 
a szervezőknek, kitalálóknak! A fejenként  
kb. 2 órás elfoglaltságot a falu vezetése 

még ajándékokkal is jutalmazta. Az 
általunk sütött sok-sok süti kíséretében. 
Igen szép napjuk volt a kis lurkóknak, 
sikerélményekkel gazdagodva tértek haza.
Az augusztus 20-án megrendezett 
falunap a nagy meleg miatt, főleg az 
idősebb korosztály számára, kevésbé volt 
élvezhető. Jó lenne, ha a rendezvényt 
fás-ligetes helyen lehetne megrendezni, 
árnyékos helyet biztosítva a süteményes 
sátornak és az idősebb korosztálynak.
Ránk méretezett közösségi feladatokkal, 
lehetőségeink szerint szívesen segítünk.

Sukoró, 2012. szeptember 

Tisztelettel:
Tarnócziné H. Judit 

klubvezető

Gólyahír
Bingyu-Kovács Viola 2012. 01. 15.
Vargyay Bori Franciska 2012. 03. 15.
Szűcs Lili Edit 2012. 04. 08.
Körmöczi Bence Bánk 2012. 06. 20.
Semjén Lilla Veronika 2012. 06. 29.
Jakab Anni Nóra 2012. 07. 28.
Janurik-Maklári János 2012. 08. 15.
Kovács Levente Nimród 2012. 09. 06.
Horváth Zselyke 2012. 09. 16.
Elekes Ábel 2012. 09. 16.
Lovász Liza Laura 2012. 09. 24.
Bakó Csongor 2012. 11. 27.



1716

Hagyományörző Egyesületről Hagyományörző Egyesületről

Kedves Olvasók kérem, engedjék meg, 
hogy felidézzem Önöknek mi történt a 
Sukorói Hagyományőrző Egyesülettel az 
elmúlt egy évben. 

• Immár hagyományosan részt vettünk 
a március 15-i ünnepségen és  
koszorút helyeztünk el a Református 
templom emléktábláján és a 
kopjafánál.   
 

• Április 14-én az Önkormányzat 
szervezésében a helyi civil 
szervezetek tagjaival mi is 
részt vettünk településünkön a 
mások által „elhagyott” szemét 
összegyűjtésében és az illegális 
szemétlerakók felszámolásában a 
falu és a hozzátartozó külterület 
több részén. A szemétszedés után 
finom ebéddel vendégelt meg 
bennünket az Önkormányzat.   

• Április végén hagyományainkhoz 
híven most is feldíszítettük, majd 
felállítottuk a falu májusfáját. 
A májusfa állítás zárásaként 
mi láttuk vendégül a nekünk 
segítő falubelieket. Egyesületünk 
ajándékkal kedveskedik minden 
újszülött tagjának. Ez alkalommal 
Kurucz Regina Mirát ajándékoztuk 
meg.  

• Június 1-én sajnálatos esemény 
történt egyesületünk életében. Nagy 
Sándor – tagunk – hosszú, súlyos 
betegségben elhunyt. Utolsó útjára 
egyesületünk tagjai megszentelt 
zászlónkkal és testvértelepülésünk 
hagyományőrző egyesületének 
képviselőivel kísértük. Este az 
egyesületünk a rimstingi egyesülettel, 
közeli meghívott vendégekkel 
tartott közös megemlékezést Sanyi 
emlékére.  

• A Hagyományőrző Egyesület 
gyermeknap alkalmából új ötlettel 
rukkolt elő, melyen népi játékokat 
próbálhattak ki a gyerekek Hartalné 
Törzsök Tímea és Varga Edit 
iránymutatásai alapján.  

• Július utolsó hétvégéjére meghívást 
kapott az Önkormányzat és 
Egyesületünk a Rimstingi Falunapra. 
A rendezvényre Mészárosné Hegyi 
Gyöngyi Éva polgármester asszony 
vezette Önkormányzati delegáció 
és egyesületünk 7 tagja elutazott. 

A Falunap a rossz időjárás miatt 
elmaradt. A rimstingi polgármester 
az időjárásra való tekintettel helyi 
nevezetességeket mutatott be a 
delegációnak.  

• Augusztus 19-én a falunapon újabb 
népi játékok kerültek az egyesület 
részéről felelevenítésre tekintettel a 
gyermeknap nagy sikerére, nem csak 
gyerekeknek. Immár a versenyszerű 
játékok első három helyezettje 
díjazásban is részesült.  

• Másnap, Szent István napján részt 
vettünk az ünnepségen, melyen 
megemlékeztünk államalapítónkról 
és az ünnepség után mindenki 
vihetett magával a megáldott 
„új kenyér”-ből egy darabot. 
Egyesületünk által meghívott 
rimstingi vendégek mindkét 
rendezvényen részt vettek velünk.  

SUKORÓI BORBARÁTOK EGYESÜLETE
sukoroiborbaratok@gmail.com

Egyesületünk 2012. június 8.-án 
megtartott közgyűlésén az alapító tagok 
az ALAPITÓ OKLEVÉL aláírásával, és 
pezsgős koccintással létrehozták borbarát 
egyesületünket.

Első jelentős tevékenységünk július 17-én 
a református templomban - Kardos Ábel 
tiszteletes kérésére, a nyári zenei esték 
záró akkordjaként - a résztvevők számára 
tartott borkóstoló volt. Borászaink és 
egyesületi tagjaink kínálták finom boraikat 
a vendégeknek, akik elismerésüket 
fejezték ki a kiváló borok iránt.

Az Egyesület Elnöksége döntött arról, 
hogy minél hamarabb, még az idén, az 
egyesületet hivatalosan is nyilvántartásba 

kell vetetni. Megkezdődtek az 
előkészületek, melyben polgármesterünk 
a segítségünkre volt. 
A falunapon mi is aktívan vettünk részt, 
termelt borainkat díszesen, címkével 
ellátott üvegekben mutattuk be és 
kínáltuk a borszeretőknek. A nagy meleg 
ellenére vidáman, jó hangulatban telt az 
ünnep. 

Szeptember 17-én rendkívüli közgyűlést 
hívtunk össze, tagságunk (28 tag) döntött 
az Egyesület nyilvántartásba vételéről. A 
bírósági bejegyzéssel az Egyesület jogi 
személy, civil szervezet lett.

Szeptember hónapban megkezdődött 
a szüret. Szőlőinket is nagymértékben 
sújtotta az aszály. Jelentősen kevesebb bor 
lesz, mivel a szőlők létartalma kevés volt. 
A nagy meleg miatt a később érő fajták, 
mint az olaszrizling, juhfark szüretje 20-24 
nappal előbb kezdődött. A kényszerszüret 
ellenére várhatóan a minőségre nem 
lesz panasz, de ez természetesen 
most már tőlünk, borászoktól és a 
borkezeléstől függ. Ennek érdekében 
november hónapban szakmai kirándulást 
szerveztünk a Balaton - felvidéken, a Káli 
medencében a Fodor és Borbély családi 
borászatokba, ahol korszerű borászati 
technikával ismerkedtünk.

Döme János
elnök

Tel: 06-30-2119200

Borbarátok

• Augusztus 21-25 között Zalakaroson 
töltött egyesületünk néhány napot 
a rimstingi barátainkkal. Ezen 
idő alatt ismerkedtünk a Kis-
Balaton élővilágával, Keszthely 
nevezetességeivel, gyönyörködtünk 
a Balatoni naplementében – 
hajón utazva – de, természetesen 
a kirándulások mellett a 
termálfürdőben is kényeztettük 
magunkat.   

• Szeptember 28-án a ’48-
as haditanács évfordulója 
alkalmából rendezett ünnepségen 
– a  Református templomban – 
egyesületünk tagjai megcsodálhatták 
többek között a Honvédség Férfi 
énekkarának műsorát.  

• Október 23-án az ’56-os közös 
megemlékezésen vettünk részt, 
majd koszorút helyeztünk el a 
kopjafánál.   

Egy hagyományőrző elment

Nagy Sándor kapcsolata a Hagyomány-
őrző Egyesülettel nehezen indult, 
mert erdész létére nem szerette a 
tömeget, nem szerette a nagy távolságú 
utazásokat. Azonban irigykedve figyelte a 
Hagyományőrző Egyesület tevékenységét, 
kirándulásait, fellépéseit, közös 
programjait. Kisebb rábeszélés hatására 
mégis erőt vett magán és eljött családjával 
egy hosszabb kirándulásra velünk. Annyira 
megtetszett neki a légkör, amely a már 
működő egyesületet körülvette, hogy úgy 
döntöttek belépnek a Hagyományőrző 
Egyesületbe. Kedvet kapott a néptánchoz. 
Ő mindig csodaként emlegetette, hogy 
ilyen korban – amilyenben Ő volt –, még 
a színpadon feleségével táncoljon. Még 
ezt is bevállalta csak, hogy boldognak 
lássa családját a közösségben. 

Sokszor szervezett közös főzéseket 
az Arborétumba. Nagy részt vállalt a 
testvértelepülésünk Hagyományőrző 
Egyesületével történő szoros kapcsolat 
ápolásában. Sokszor aludtak házában 
idelátogató német vendégeink. Ez a 
segítőkész hozzáállása egészen addig 
nem változott Sanyinak míg akaratán felül 
kerekedett a betegsége. Egyre kevesebbet 
jött közénk. Nehéz műtétek között, 
hosszú időn keresztül küzdött a súlyos 

betegséggel. Alkalmanként, ha jobban 
érezte magát, egy-egy beszélgetés erejéig 
még látogatta az egyesület rendezvényeit. 
Sokszor látogattuk mi is otthonába, vagy a 
kórházban, amikor úgy éreztük, hogy egy 
kis lelkierőt tudunk adni neki. Kevésnek 
bizonyult minden orvosi beavatkozás és 
baráti jóakarat, legyőzte szervezetét a 
betegség. 

Elvesztettünk egy jó barátot, egy 
szorgalmas egyesületi tagot, aki 
meghatározó alapembere volt a működő 
egyesületnek. 

Hiányát már most is érezzük, emlékét 
nem felejtjük. 

• Advent 2. hétvégéjén az egyesület 
néhány tagja részt vesz a rimstingi 
mikulás vásáron, ahol kürtös 
kalácsot, palacsintát sütünk és egyéb 
magyar termékekkel ismertetjük meg 
az érdeklődőket hagyományainkhoz 
híven.

Köszönetünket fejezzük ki azoknak, 
akik az elmúlt évben is adójuk 1 %-ával 
támogatták egyesületünket, vagy bármely 
módon részt vettek egyesületünk 
munkájában, akár fizikai, akár szellemi 
módon. 

Köszönet az egyesület minden tagjának, 
akik egész évben szabadidejüket 
feláldozva, anyagi lehetőségeikhez 
mérten kivették részüket az egyesület 
életéből. 

A 2011. és a 2012. években egyesületünk 3 
családja új tagokkal gyarapodott. Ezúton 
is gratulálunk Hartal Máté, Kurucz Regina 
Mira és Devecsai-Kapolyi Emma szüleinek 
és nagyszüleinek. 

Németh István
elnök
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SUKIDANCE

GÉPI
FÖLDMUNKÁK
Sukorón kiállási díj nélkül!

Alap-,
pince-,

medence-,
emésztő-

és árokásás. 

Bontás, 
tereprendezés, 
teherszállítás.

06-30-9425-482

Szépségápolás
Sukorón 

Hétfőn és  szerdán 
8.00 - 12.00
15.00 - 18.00

Pénteken 
8.00 - 12.00

Egyéb időpont telefonon 
történt egyeztetéssel

Kata Fodrászat
06-20-2631-321

Vivien Kozmetika
06-20-3394-347

Márta Testmasszázs
06-20-5858-907

Mi újság a SUKIDANCE, azaz 
a Sukorói Néptáncegyüttes 
„háza táján”?

Múltunk, jelenünk és jövőnk

Az egyesületünk belső szerkezeti 
átalakításán túl, az idei év is sok 
élménnyel és tudással gyarapította 
tagjainkat. Bár a táncosokat sokfelé 
sodorta az élet, így volt, aki érettségire 
tanult, egyetemen, főiskolán, esetleg 
éppen szakmai gyakorlaton készült a 
nagy életre, mégis mindig akadt idő, 
amikor a „kemény mag” összejött, és 
új koreográfiára készült. A táncosok 
szabadidejüket feláldozva teszik ezt, ami 
példája annak, hogy a „Sukidance-esek” 
összetartó, a néptáncot szerető közösség, 
egy igazi csapat.

A tánc nagyon közel áll a költészethez, 
érzéseket jelenít meg, amelyeket 
a táncosok táncukkal, táncnyelven 
közvetítenek felénk. 

A fiatalok sok élménnyel gazdagodhatnak 
a tánccal kapcsolatban; népdalokat, régi 
szokásokat, mesterségeket, helyeket és 
embereket ismerhetnek meg. A magyar 
néptánc gyakorlása vagy csupán annak 
szeretete mindenképpen egy speciális 
közösség tagjává emeli az embert. A 
táncosok kezdetben motívumokkal 
ismerkednek, majd ezek kapcsolódási 
rendjét sajátítják el az adott táncnyelv 
szerkezetének megfelelően. Az effajta 
tudás teszi lehetővé, hogy az a táncos, 
aki igencsak „jól beszéli” a tánc nyelvét, 
képes legyen közvetíteni ilyen formában 
a mondanivalóját, „beszélni a táncával”. 
Talán ez a legfontosabb dolog, amelyet 
egy igazi táncosnak el kell sajátítania, és 
olyan alkotásokat hozzon létre, melyek 
a mai kor emberének gondolat- és 
érzésvilágát tükrözik. Bizonyára nagyon 
sokan emlékeznek még az utolsó Szent 
Iván Éji Táncfesztiválunkra, amelynek fő 
betétszámában a Sukidance egy nagyon 
szép szerelmi történetet mutatott be a 
tánc világán keresztül.

Manapság egyre kevesebb a tánc iránt 
érdeklődő, hiszen a gyerekeket, a 
fiatalokat egyre több hatás éri, így nem 
a néptánc az elsődleges vonzerővel 
bíró (mozgás) kulturális lehetőség 
számukra. Pedig nem is olyan egyszerű, 
mint amilyennek látszik. Nagyon 
keményen kell dolgozni, hogy az ember 
eredményt érjen el, és nem biztos, 

hogy a mai gyerekek ugyanazt tudják 
produkálni, mint amit mi annak idején. 
Fel kell áldozni érte a szabadidőt, ha 
valaki komolyan gondolja. Itt ragadom 
meg a lehetőséget, hogy azok, akik a 
néptáncot, mint a hagyományőrzés egyik 
legszebb formáját szeretnék elsajátítani, 
jelentkezzenek az Önkormányzatnál 
az alábbi elérhetőségen: Hegyi Ildikó 
0622475521.

Az utánpótlás, a tánccsoport korábbi 
eredményeik megőrzése érdekében, 
az egyik legsürgetőbb és legfontosabb 
feladat.

Jövőbeni terveink között pályázatok 
elnyerése a legfontosabb feladataink 
között szerepel, hiszen további 
működésünket – miután tagdíjat nem 
szedünk fiataljainktól - csak ezek révén 
tudjuk majd tovább biztosítani.

Itt szeretném megköszönni azon 
olvasóink támogatását, akik adójuk 1 
%-át egyesületünknek ajánlották. Az 
egyesület elnöke és művészeti vezetője 
nevében is nagyon köszönjük kiemelt 
támogatónk havi rendszeres adományát, 
amelyből szólótáncosaink – Nagy Vivien 
és Zólyomi Ádám - a rimstingi delegáció 
tagjaiként Németországba utazhattak és 
előadásukkal testvértelepülésünkön a 
magyar néptáncot mutatták be és éltették 
nagy sikerrel.
Fő támogatónknak, Rubács Mihály Úr és 
a  a Leader pályázatnak köszönhetően az 
idei évben ismét új ruhákkal gazdagodott 
egyesületünk ruhatára, így 10 garnitúra /
fiú, lány/ szüreti népi viseletet tudhatunk 
magunkénak. Az idei szüreti felvonuláson 
fiataljaink már az új ruhákban vonultak 
fel településünk utcáin, táncaikkal a 
sukorói népi hagyományt megelevenítve 
ünnepelték a szőlő és a bor ünnepét.

 Az egyesület táncosait polgármesterként 
Juhász Gyula Testamentum című verséből 
származó idézettel kívánom aktív 
munkára sarkallni:

„nem a pacsirta a fontos, csak a dal”,

Az elnökség és az egyesület tagjai 
nevében Boldog, Békés, Szeretetteljes 
Ünnepeket kívánok minden kedves 
Olvasónknak!

Hinni és szeretni

Nem elég csak tanulni, 
A szót hinni is kell,

Nem elég csak hinni,
Érezni is kell!

Nem elég csak látni,
Hallani mindazt,
Mit te mutatsz

Tudni is kell azt!

Ha elindulsz sétálni
Egy cél is kell neked,

Isten nélkül csak
Céltalanul járod az életed.

Nem elég csak vágyni rá,
A boldogságért tenni kell,

Nem elég csak várni,
Az örömért dolgozni kell!

Ha boldog vagy,
Kigyúlnak a fények,
Mosolyért cserébe

Csak egy mosolyt kérek.

Hiszem is, érzem is,
Csodát teszel velem,

Nem árthat nekem többé
Semmilyen sötét verem.

Nem elég csak létezni,
Szeretnünk is kell,

Boldognak lenni örökké
A Mindenható Istennel.

Most már nem csak kérem,
Látom is a jeleket,

Hogyan s miként éljek
Jóistenem teveled.

Büszkén járom az utat,
Hisz előttem a cél,

Csak egy lány vagyok,
Ki hisz, él és remél.

Hegyi Laura



Kellemes ünnepeket
és sikerekben gazdag új évet kívánunk!

Iskolásaink a Gólyatáborban Iskolásaink a Gólyatáborban

Idősek napja

Kriszta Torna

VI. Sukoró Kortárs Képzőművészeti Kiállítás

Szüreti mulatság


