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Kiss Jenő: Anyád szemében

Anyád szemében
ott a nap;

sugarai rád hullanak,
hogy nőj te szépen.
Anyád szemében

ott a hold,
beteg, ha voltál, rád hajolt

a lázas éjben.
Anyád szemében

ott a víz;
a könny, ha utad félre visz,

jaj! baj ne érjen...
Anyád szemében

ott a tűz:
ha csüggednél, szívedbe tűz,

lobogjon, égjen!

Kívánok Önöknek az előttünk álló tavaszi-
nyári időszakra rengeteg élményt, értékes 
időtöltést. 

Mészárosné Hegyi Gyöngyi Éva 
polgármester

Szeretettel köszöntöm a 
helyi magazinunk régi és új 
olvasóit!

Az időjárás, a tavaszba húzódó tél 
alaposan próbára tett mindannyiunkat. 
Elég csak visszagondolnunk a március 
15-ei zord viharos szelekkel ránk tört 
hóviharra, a közlekedési nehézségekre 
országszerte. A nagy mennyiségű 
változó halmazállapotú csapadék 
településünkön is komoly károkat 
okozott az út és csatornahálózatban, 
ingatlanokban. Néhány napja azonban 
valóban beköszöntött a tavasz, minden 
szépségével együtt. 
A késői tavasz egyszerre zúdította ránk 
az elmaradásban lévő kerti munkákat, 
a veteményezését, virágültetést, fák 
metszését, védő permetezését. Rengeteg 
ilyenkor a teendő, de mindegyik 
folyamat nélkülözhetetlen ahhoz, hogy 
az év folyamán gyönyörködhessünk 
kertünk, termőföldjeink szépségében és 
élvezhessük a bőséges termés minden 
előnyét.

Ahogyan a föld művelése is egy folyamatos 
törődést igényel, hiszen a jó gazda is féltve 
óvja javait, úgy kell az Önkormányzatnak 
is működnie, a jó gazda gondosságával 
folyamatosan, törődéssel a mindennapi 
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Jegyzői bemutatkozás

élet problémái és a kötelező feladatok 
ellátása során.

Mint ahogyan az Önök előtt is 
ismert, a 2013. január 1-jétől hatályos 
Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 
számos változást hozott Magyarország 
közigazgatási struktúrájában. Ennek 
alapján a 2000 fő állandó lakosságszámú 
települések esetében előírta közös 
önkormányzati hivatalok létrehozását. 
Sukoró Község Képviselőtestülete a 
törvény rendelkezéseinek alapján 
Zichyújfalu Képviselőtestületével 
megállapodva hozta létre a Sukorói Közös 
Önkormányzati Hivatalt. Ez nagy öröm 
és megkönnyebbülés számunkra, hiszen 
hivatalunk változatlan helyen, formában 
folytathatja tovább a működését. A 
tavasz fontos változást hozott Hivatalunk 
közigazgatási szakmai vezetésének 
életében is. Új Jegyzőként köszönthetjük 
sorainkban 2013. április 2-ától dr. 
Berzsenyi Orsolyát, akit Önök már 
régóta ismernek. Egyúttal megragadom 
az alkalmat, hogy megköszönjem Vincze 
Zsuzsa jegyző Asszonynak a településért 
1990 óta végzett folyamatos, áldozatos 
munkáját. 

Jelentős változások történtek az internet 
világához tartozó virtuális megjelenésünk, 
honlapunk arculatában is.
Községünk megújult honlapja 2013. május 
1-jétől változatlanul érhető el a www.
sukoro.hu website alatt. Az új honlap 
minden fontos közérdekű információt 
áttekinthető formában tár az érdeklődők 
elé. 

A tavasz szépségei közé tartozik az 
Édesanyák köszöntése, amelyet az alábbi 
vers soraival kívánok megtenni:

dr. Berzsenyi Orsolya jegyző 
bemutatkozik

dr. Berzsenyi Orsolya vagyok. 2013. április 
2-től látom el a jegyzői feladatokat a 
Sukorói Közös Önkormányzati Hivatalban 
Sukorón és Zichyújfaluban.

1977-ben születtem Székesfehérváron. 
Az általános iskolát Pákozdon 
végeztem el, majd a József Attila 
Ciszter Gimnáziumban érettségiztem 
Székesfehérváron. Az első diplomámat 
2000-ben a Debreceni Agrártudományi 
Egyetem környezetgazdálkodási szakán 
szereztem. Az első munkahelyemen a 
DRV Zrt. Székesfehérvári Igazgatóságán 
4 évig dolgoztam környezetvédelmi 
területen mérnökként.

Igazgatási és szociális ügyintézőként 
2004- től kezdtem dolgozni Sukorón a 
Polgármesteri Hivatalban. Köztisztviselői 
munkám során lehetőségem volt a 
település lakosságának nagy részével 
és a helyi sajátosságokkal, jellemzőkkel 
megismerkedni. 
A munkámon kívül a sukorói férjemen és 
családján keresztül is szorosan kötődöm a 
településhez.

A Hivatalban eltöltött 9 év alatt tudatosan 
készültem a jegyzői hivatásra. Második 
diplomámat már munka mellett a 
Pécsi Tudományegyetem Állam- és 
Jogtudományi Karán szereztem; 2009-ben 
jogi doktorrá avattak. 

Idő közben letettem a közigazgatási alap- 
majd szakvizsgát és az anyakönyvvezetői 
szakvizsgát is. 
A 2010. évi Közigazgatási Szakmai Ifjúsági 
Napok keretében kiírt pályázaton „Az 
önkormányzat szerepe és felelőssége 
a szociális ellátórendszerben -különös 
tekintettel a családtámogatásra” című 
pályamunkámért országos III. díjat 
kaptam.

A közigazgatásban eltöltött évek során az 
egyetemi elméleti képzettséghez jelentős 
gyakorlati tapasztalat társul. 2011. március 
1-től aljegyzőként végeztem a munkámat.

Rendszeresen részt veszek a képviselő-
testületi üléseken, azok előkészítő- 
és utómunkálataiban. Részt vettem 
az országos és helyi választások 
lebonyolításában és a legutóbbi 
népszámlálásban is. 

Fontosnak tartom, hogy minél több 
olyan szakmai fórumon részt vegyek, 
ami a napról - napra változó jogszabályi 
környezetben a napi munkavégzést 
elősegíti, hatékonyabbá teszi.

Napjainkban egyre nagyobb hangsúlyt 
kap a közigazgatás szolgáltatás jellege. 
Fontosnak tartom, hogy az ügyfél 
elégedett legyen, esetleges problémái 
rövid idő alatt és ügyfélbarát módon 
kerüljenek megoldásra.

Munkám során arra törekszem, hogy 
szakmailag felkészült, lelkiismeretes 
munkát végezzünk a hivatal dolgozóival 
közösen, a sukorói és zichyújfalui lakosok 
és ingatlantulajdonosok érdekében és 
megelégedésére. 

Sukoró, 2013. április 21. 
dr. Berzsenyi Orsolya

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

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

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

Ingyenes internet-
hozzáférés Sukoró 
közterületén

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

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

Közérdekű információk: 

Háziorvosi rendelés: 

Dr. Szigeti Margit Sukoró, Fő u. 50. 
Rendelési idő: 

Hétfő: 8:00-10:30 
Kedd: 16:00-17:30 
Szerda: 8:00-10:30

Csütörtök: 8:00-10:30 
Telefon: 06 (22) 598-040 

Dr. Sirák András Sukoró, Fő u. 50. 
Rendelési idő: 

Péntek: 15:00-17:00. 
Telefon: 06 (22) 598-040 

Ügyelet:
Velence, Balatoni u. 65.

22/375 – 045

Gyermekorvosi rendelés: 

Dr. Oszvald Éva Sukoró, Fő u. 50. 
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

HUMÁN CSALÁDSEGÍTŐ ÉS 
GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

2481 Velence, Zárt utca 2.
Tel: 22- 470- 288,
Fax: 22- 589- 157

Email: human01@freemail.hu

Szakorvosi Rendelőintézet
2481 Velence, Balatoni u. 65.

Rendelési idő: Hétfőtől – péntekig 7.00 – 
19.00 óráig

Telefon: 22-311-104

Gyógyszertár
Hétfőtől – péntekig:

8.00 – 20.00 óráig
Szombaton: 8.00 – 14.00
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Pályázati sarokÖnkormányzati hírek

Sukoró Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete ez évben január 30-
án tartotta az első ülését. A testület az 
egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. 
törvény 244/D. § (5) bekezdése alapján 
kinyilvánította azon szándékát, hogy 
a Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg 
Szakellátó Nonprofit Kft. által 
működtetett, közfinanszírozott járóbeteg 
szakellátási feladat ellátását - 2013. 
április 30. napját követően is - folytatni 
kívánja, a feladatellátásban résztvevő 
önkormányzatokkal közös elhatározásban.

Döntött a testület - a nemzeti vagyonról 
szóló 2011. évi CXCVI. törvény 9. § (1) 
bekezdésében foglaltaknak eleget téve - a 
közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási 
terv elfogadásáról, az alábbiak szerint:

I. Sukoró Önkormányzatának középtávú 
vagyongazdálkodási terve 2013-2017. évre 
vonatkozóan: 

1) Az önkormányzati vagyonnal felelős 
módon, rendeltetésszerűen kell 
gazdálkodni. 

2) A vagyongazdálkodás feladata az 
önkormányzat teherbíró képességéhez 
igazodó, elsődlegesen a közfeladatok 
ellátásához és a mindenkori társadalmi 
szükségletek kielégítéséhez szükséges, 
egységes elveken alapuló, átlátható, 
hatékony és költségtakarékos 
működtetése, értékének megőrzése, 
állagának védelme, értéknövelő 
használata, hasznosítása, gyarapítása, 
továbbá a feleslegessé váló vagyontárgyak 
elidegenítése. 

3) Az önkormányzati vagyonfejlesztés 
céljait (létrehozás, bővítés, felújítás) a 
Képviselő-testület döntései és az éves 
költségvetési rendelet határozza meg. 

4) Az önkormányzati vagyon 
hasznosításának lehetőségei: 

a) A feladat ellátásához nem szükséges 
vagyon értékesítése: a rendelkezésre 
álló szabad vagyon értékesítését forgalmi 
értékbecsléssel megalapozva, nyilvános 
pályázati kiírás alapján, a vagyonrendelet 
előírásai szerint, a nemzeti vagyonról 
szóló 2011. évi CXCVI. törvény alapján kell 
lefolytatni. 

b) Bérbeadás útján történő hasznosítás: A 
lakás és nem lakáscélú helyiségek bérleti 
szerződés keretében hasznosíthatóak. 
A bérlet útján nem hasznosított ingatlan 
esetében törekedni kell arra, hogy minél 
rövidebb ideig legyen kihasználatlan 
állapotban, ezért folyamatos pályáztatás 
szükséges. A bérleti díjakat a piaci 

viszonyoknak megfelelően kell 
megállapítani. Törekedni kell arra, 
hogy a bérleti díjak, lakbérek fedezetet 
nyújtsanak az ingatlan karbantartására, 
felújítására és az üzemeltetési költségekre. 

c) Vállalkozás folytatásával történő 
vagyonhasznosítás:

Az önkormányzati feladatok ellátásához 
nélkülözhetetlen vagyonnal vállalkozási 
tevékenység folytatható. Az önkormányzati 
vállalkozás az alaptevékenységet nem 
veszélyeztetheti. 

II. Sukoró Község Önkormányzatának 
hosszú távú vagyongazdálkodási terve 
2013-2022. évre vonatkozóan: 

1) A hosszú távú vagyongazdálkodási terv 
alapjául a középtávú vagyongazdálkodási 
terv szolgál.

2) A vagyonhasznosítás során a 
bevételszerzésre kell törekedni és a 
kiadáscsökkentés mellett szem előtt 
kell tartani azt, hogy vagyonfelélést 
ne eredményezzen. A piaci helyzet 
ismeretében évente felül kell vizsgálni 
az értékesítendő, valamint a más módon 
hasznosítható vagyonelemeket. 

3) A vagyonhasznosítás bevételeit minél 
nagyobb arányban a vagyontárgyak 
állagának megóvására, megújítására kell 
fordítani. 

4) Az önkormányzat számára kedvező, 
vagyongyarapodást eredményező 
pályázati lehetőségeket maximálisan ki 
kell használni.

A testület idén a második ülését február 
14-én tartotta, melyen megalkotta a 
Sukoró Község Önkormányzat Képviselő-
testületének 1/2013. (II. 15.) önkormányzati 
rendeletét Az önkormányzat 2013. évi 
terv- és költségvetésről.

A rendelet főbb számadatait az alábbi 
rendelet kivonat tartalmazza. A teljes 
rendelet a www.sukoro.hu honlapon 
olvasható. 

Az önkormányzat összesített 
2013. évi költségvetése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 
önkormányzati szinten összesített 2013. 
évi költségvetési kiadási és bevételi 
főösszegét 364 992 ezer forintban állapítja 
meg.

3. § Az önkormányzat összesített 2013. 
évi költségvetési bevételei kiemelt 
előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott 
támogatás 34 883 e Ft

/a b) pont szerinti kivétellel/

b) működési és felhalmozási célú 
támogatásértékű bevétel 49 432 e Ft, 
amelyből

ba) elkülönített állami pénzalapból, 
 6 500 e Ft

bb) társadalombiztosítás pénzügyi 
alapjaiból,  4 000 e Ft

bc) térségi fejlesztési tanácstól 
az államháztartás központi 
alrendszerén belülről 
kapott forrásból származó 
pénzeszközből, 21 875 e Ft

bd) a fejezeti kezelésű előirányzat 
bevételeként elszámolható 
összegből,(önkormányzatoktól) 
17 057 e Ft származik,

c) közhatalmi bevétel 300 e Ft

d) intézményi működési bevétel, helyi 
adók, átengedett adó 133 197 e Ft

e) felhalmozási bevétel  

f) működési és felhalmozási célú átvett 
pénzeszköz 580 e Ft

g) előző évi pénzmaradvány  146 600 e Ft

4. § (1) Az önkormányzat összesített 
2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az 
alábbiakban meghatározott tételekből 
állnak, azaz

a) működési költségvetés 163 920 e Ft

aa) személyi jellegű kiadások:    
18 155 e Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok 
és szociális hozzájárulási adó:  
4 689 e Ft

ac) dologi jellegű kiadások: 
73 607e Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 
3 400 e Ft

ae) egyéb működési célú kiadások: 
64 069 e Ft

b) felhalmozási költségvetés 45 646 e Ft

ba) intézményi beruházások,  
43 646 e Ft

bb) egyéb felhalmozási kiadások    
2 000 e Ft

(2) A helyi önkormányzat nevében végzett 

a) beruházási kiadások beruházásonként 

aa) orvosi rendelő beruházás  
12 992 e Ft, 

ab) műfüves focipálya  
15 240 e Ft, 

ac) kerékpárút előkészítése  
1 270 e Ft,

ad) FŐTÉR pályázat  
13 128 e Ft

ae) gépek, berendezések  
1 016 eFt

(3) A helyi önkormányzat által a 
lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, 
rászorultság 

jellegű ellátásai:

a) idősek, eseti támogatás 3 300 e Ft

b) közgyógyellátás 100 e Ft

5. § (1) A költségvetés egyenlege 155 426 
e Ft többlet.

a) szabad pénzeszköz betétként való 
elhelyezése 155 426 e Ft

aa) működési célú 
3 426 e Ft

ab) felhalmozási célú  
152 000 e Ft

6. § (1) A képviselő-testület az 
önkormányzat 2013. évre összesített – 
közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-
előirányzatát az alábbiak szerint állapítja 
meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – 
átlaglétszám – 12 fő, 

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró 
létszám 11 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-
előirányzata 10 fő.

7. § Az Európai Uniós forrásból 
finanszírozott támogatással megvalósuló, 
projekt az önkormányzat költségvetésében 
nem szerepel.

8. § (1) Az önkormányzat összevont 
költségvetésében az általános tartalék  
3 426 e Ft,

a céltartalék 152 000 e Ft.

(2) A céltartalék tervezett felhasználási 
célonkénti felosztását az 1. melléklet 
tartalmazza.

A képviselő-testület a március 8-i ülésén a 
2012. évi költségvetésről szóló rendeletet 
módosította, amelyben az előző évben 
tervezett, de meg nem valósult előirányzat 
felhasználások korrigálása megtörtént.

Az április 12-én megtartott ülésen a 
testület megtárgyalta a Velencei-tó 
Környéki Többcélú Kistérségi Társulás 
Társulási Megállapodásának X. számú 
módosítására vonatkozó előterjesztést. A 
Társulás jogfolytonosan működik tovább 
úgy, hogy a Gárdonyi Kistérségi Iroda 
megszűnik és 2013. június 1-jei hatállyal 
a munkaszervezeti feladatokat a Gárdonyi 
Polgármesteri Hivatal látja el.

A testület megtárgyalta és elfogadta a 
belső ellenőrzésről szóló 2012. éves 
összefoglaló jelentést. A belső ellenőrzés 
az óvodai térítési díjak megállapítására és 
beszedésére vonatkozott.

Tárgyalta a testület azt, hogy a Főtér 
rehabilitáció I. ütemeként a Református 
templom előtere az Ivókút utcáig terjedő 
szakasz felújítása el fog készülni 2013. 
évben. A burkolatok felújítására, kiegészítő 
munkáira a Darányi Ignác terv keretében 
elnyert támogatás felhasználásával kerül 
sor.

Döntött a testület a „HUMÁN” 
Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálat Intézményi Társulás Társulási 
Megállapodását felülvizsgálatáról és 
arról, hogy 2013. július 1-jei hatálytól jogi 
személyiségű társulásként jogfolytonosan 
továbbműködik, településünk 
részvételével.

A Képviselő-testület a Mesevár Óvoda 
Sukorói Tagóvodájában a nyári szünet 
időtartamát 2013. július 25-től augusztus 
25-ig terjedő időszakban határozta meg.

A testület a Sukorói Polgárőr Egyesület 
névhasználatát engedélyezte.

Sukoró, 2013. április 18.

dr. Berzsenyi Orsolya
jegyző

Szemétszedés a Föld Napja 
alkalmából

2013. április 13-án a Föld Napja 
alkalmából szemétszedési akciót 
hirdettünk településünkön, melyen a civil 
szervezetek egy része és a székesfehérvári 
Gyöngyvirág Természetbarát Egyesület is 
részt vett.

Több mint 100-an gyűjtöttük az illegálisan 
lerakott szemetet a település belterületén. 
A Gyöngyvirág Természetbarát Egyesület 
a turista útvonalak mentén szedte össze 
a szemetet, a Horgász Egyesület az 
iskolásokkal a szokásos tóparti területet, 
illetve a régi kerékpárút menti részeket 
tisztította meg a töménytelen mennyiségű 
szeméttől. 

Községünkben végzett tavaszi 
nagytakarítási munka meghozta a 
gyümölcsét, hiszen tiszta, rendezett és 
szép településsel büszkélkedhetünk.

Úgy gondolom, hogy községünk lakói jól 
tudják, hogy a kerítéssel és a kertkapuval 
nem ér véget az ingatlan, amit rendben 
kell tartani. A telekhatár melletti utcai 
szakaszok rendben tartása és tisztán 
tartása az ingatlan tulajdonos feladata. 
Kérek mindenkit, hogy ennek megfelelően 
gondozza az ingatlana környékét és tartsa 
rendben, tisztán az árkokat is. 

Mindannyiunk érdeke, hogy a festőien 
szép Sukoró méltó képet mutasson a 
településen élőknek és az ide érkezőknek. 

Köszönjük a Gémeskút Étteremnek 
az általa biztosított ízletes ebédet, 
Schmicsekné Erikának a közkedvelt 
és finom lángosokat, valamint Döme 
Jánosnak a Borbarát Egyesület elnökének 
a kitűnő borokat!

Köszönjük a Lovasberényi Erdőgazdaság 
közreműködését és segítségét. A 
széleskörű összefogás eredményét 
tapasztaljuk a szép és tiszta Sukoró 
arculatában. 

Mészárosné Hegyi Gyöngyi Éva
polgármester
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Tavaszi oviudvar rendezés
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Szombaton 2013. április 13-án a Föld 
Napja akcióhoz csatlakozva célul tűztük 
az ovi udvar rendezését

Alapítványunk költségviselésével a 
Magyar Játszótér Kft. ígéretéhez híven a 
gumiburkolatot hosszú tavaszvárás után 
pénteken beépítette a játszóvár alá, 
így a tartósság, használat és a fenntartás 
a jövőben kedvezőbb körülmények 
közé kerül. A fenntartási munkákat is 
elvégezték a játékon, kisebb javítások, 
átfestés is megtörtént, amit az eső miatt 
szombaton folytattunk, kiegészítettünk. 
Külön köszönet Nekik, amiért a játék 
telepítésénél kibontott virágoskert sáv 
szegélyét is helyreállították! 

Szombaton a lelkes kis csapattal a virágos 
területek rendezésén dolgoztunk, 
a játszóvár körül munkálkodtunk, 
a problémás helyéről áttettük a fa 
játszóházat, virágládákat telepítettünk, 
egyéb tavaszi munkákat végeztünk. 
A Zólyomi családnak köszönjük a 
nagykeráras növényeket, virágföldet!

Az udvar rendezés tavaszi munkái 
kapcsán köszönet minden lelkes 

résztvevőnek és segítőnek,köszönet a 
szerszámok, anyagok, idő és energia 

biztosításáért is!

Közalapítvány Óvoda

Kiemelt köszönet Joenak, az 
Önkormányzatnak és a Falugazda 
csapatának a töltésföld biztosítása és 
szállítási munkák segítése kapcsán! 
Rendkívüli köszönet Roliéknak a 
szombati finom ebédért és a földterítési 
munkákért! Köszönet az Erős családnak, 
akik talajlazítót biztosítottak, 10 kg 
fűmaggal és munkájukkal is támogatták 
az akciót! A Képviselőknek köszönjük 
a játékhoz a kiegészítő támogatást, és a 
TÜV engedélyeztetés költségviselését! 

Bízom abban, hogy az óvoda udvar 
mielőbb egységes szép gyepterületként 
áll a gyerekek rendelkezésére, illetve, 
hogy a telepített virágokkal a szép 
intézményudvar tovább gazdagodott!

A gyerekek javára az Alapítvány továbbra 
is várja az adó 1% támogatásokat, egyéb 

felajánlásokat!
Sukoró Iskolájáért Közalapítvány, 

8096 Sukoró, Óvoda u. 2/a. 
adószám: 18491373-1-07

Nyárra szervezzük az iskolaudvar 
rendezését és az óvoda udvaron a játékok 
és a kerítésfestését!

Szalai Sándor alapítvány elnök
+36-30-552-4912

sukialapitvany@gmail.com

Látogatások az iskolába!

Óvodánk életében a tavaszi időszak 
jelentős eseményei közé tartozik 
a nagycsoportosaink látogatásai az 
iskolában. Ezt megtehetik a szülők 
együtt gyermekeikkel, illetve az 
óvodapedagógusok kíséretével.

Nagy kíváncsiság kíséri ezeket az 
eseményeket, izgalommal készülünk, arra 
mit is tapasztalhatunk az iskolában, mi 
újdonság vár majd a jövendő elsősökre.

Óvodánk nagyon fontosnak tartja a 
szokásrendszer stabil, következetes 
alakítását, mely biztonságot nyújt, 
legalapvetőbb szerepe van a nevelésben, 
a későbbi iskolai oktatásban. Valljuk 
azt, hogy a gyermek számára a 
legfejlesztőbb tevékenység a játék, a 
tapasztalati úton szerzett tevékenység, 
ennek következtében jártasság, készség, 
képesség fejlesztése.

Mindannyian élveztük, hogy a tanító 
nénik a gyerekek ismereteit, tapasztalatait 
úgy használták fel a látogatásaink 
alkalmával, hogy építettek a gyermekek 
önállóságára, óvodában szerzett 
ismereteikre, képességeikre.
Játékos hasznos tevékenységeknek 
éltük meg az együtt töltött időt. Ízelítőt 
kaptunk a játékos, szórakoztató tanulási 
lehetőségekből,

Nevelés nélküli 
munkanapunk a Nádasdy-
kastélyban

Szakmai nap keretében Vekerdy Tamás 
az ismert pszichológus előadását 
hallgathattuk az óvoda alkalmazotti 
közösségével együtt.
A téma az érzelmi biztonságról, és a 
magatartászavaros gyermekek helyzetéről 
szólt. Pszichológusaink előadásaik 
bevezetőjében többnyire mindig arra 
hívják fel a szakma figyelmét, szlogenként, 
hogy „a gyermek a család tünete”.

Mindig nagyon örülünk, ha a szakma 
élenjáró egyénisége, tekintélye szakmai 
utat mutat a napi szócséplések helyett, a 
jövő fontos feladataira 
Az óvodának márpedig nem kell 
előkészítenie a gyereket az iskolára! –
hangsúlyozta Vekerdy Tamás.
Rosszul jár szegény, ha a szülőt eléri a mai 
divat:„Teljesítményelvű társadalomban 
élünk, az fog jól teljesíteni, aki már az 
óvodában is „topmenedzser-képzésben” 
részesült, ami nélkülözhetetlen a későbbi 
beváláshoz!”/forrás:Vekerdi Tamás: 
Érzelmi biztonság/

A tél örömei óvodánkban

Ezúton szeretnénk megköszönni a 
2012- 2013- as nevelési év folyamán 
nyújtott sok-sok segítséget a szülőknek, 
önkormányzatnak, támogatóinknak. 

Böröndy Ernőné 
Tagintézmény-vezető

Mesevár Óvoda Sukorói Tagóvodája
8096 Sukoró, Óvoda u. 2/B
Telefon: 06-22-598-006
e-mail: óvoda@sukoro.hu
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PlébániaIskola

A 2012/13-as tanévet szeptember 3-án 
kezdtük meg. Délutáni programjaink: 
Kriszta torna, rajz szakkör, balett 
foglalkozás, úszás, hittan, néptánc, angol 
szakkör, korcsolya, horgász szakkör, 
fejlesztő foglalkozások.

A hónap első kirándulása alkalmával 
Honvédségi nyílt napon vehettünk részt 
Székesfehérváron, ahol a katonai életbe 
nyerhettünk bepillantást.

Szeptember 25-én mentünk először 
úszni a Köfém uszodába.  Még ezen 
a héten sort kerítettünk szokásos őszi 
papírgyűjtésünkre. A hónap végén 
ellátogatott hozzánk – az 1848-49-
es szabadságharcra emlékezve – a 
Székesfehérvári Helyőrségi Zenekar Ruff 
Tamás vezetésével.

Október elején a Dinnyési Fertőre 
látogattunk, ahol Fenyvesi László 
vezetésével madárgyűrűzést és 
növénymegfigyelést végeztünk.  5-én 
indult a korcsolyaoktatás a Székesfehérvári 
Jégcsarnokban. Még ebben a hónapban 
összegyűjtöttük az elektromos hulladékot 
is.  A 3. osztályosokkal – rendhagyó 
környezetismereti óra keretében – a 
Zólyomi méhészetbe mentünk. A 
hónap végén – szokásunkhoz híven – 
Halloween partit rendeztünk, ahol angol 
népszokásokat, játékokat elevenítettünk 
fel.  Az őszi szünet november 2-ig tartott.
3., 4. osztályosainkkal az idei tanévben 
is részt vettünk – a Hétvezér Általános 
Iskola által szervezett – Móra – Hétvezér 
irodalmi versenyen.  Ebben a tanévben 
is jelentkeztek diákjaink a Bendegúz 
országos levelezős versenyre, mely jelenleg 
is tart.

Őszi nyílt napjainkat október 27-én és 28-
án tartottuk meg az érdeklődő szülők és 
gyerekek számára.
Egy civil Alapítvány segítségével – pályázat 
benyújtása után – több tanulónknak is 
lehetősége nyílt arra, hogy térítésmentesen 
vehessen részt kajak-kenu oktatáson. 

A Sukoró Iskolájáért Közalapítvány 
jóvoltából Mikulás napi bábelőadást 
nézhettek meg az óvodás és iskolás 
gyerekek, amit követően apró 
ajándékokkal is kedveskedtek nekik.  
December 6-án személyesen is 
ellátogatott hozzánk a Mikulás.

Karácsony közeledtével a Székesfehérvári 
Vadmadár Kórházzal karöltve rendeztük 
meg a Madarak karácsonyát, ami 
igen színvonalasra sikeredett.  Első 

osztályosaink műsora után Berkényi Tamás 
főszervező madárbemutatója következett.   
Majd rajz- és novellaíró pályázatuk 
eredményhirdetését követően néhány 
madáretető kihelyezésével kedveskedtünk 
környezetünk madarainak. A remek 
estés Schäffer Erzsébet fantasztikusra 
sikeredett író- olvasó találkozója zárta. 
Míg a felnőttek az írónőt hallgatták, a 
gyerekek részére kézműves foglalkozást 
szerveztünk.
Másnap – szokásainkhoz híven – a 
falukarácsonyon szerepeltek diákjaink 
nagy-nagy sikerrel. 

A téli szünet előtti utolsó tanítási napon – 
régi hagyományként – a Horgászegyesület 
kedveskedett tanulóinknak, illetve egymás 
megajándékozására is sor került.
Szintén ajándékokkal kedveskedett 
minden gyermeknek a Zólyomi ABC.

 Az új évben – január 4-én – indult a 
Horgászegyesület által szervezett ingyenes 
horgász szakkör.

Diákjaink egészségügyi szűrése /
orvosi, fogorvosi/ ebben a tanévben is 
megtörtént.

Nagyon vártuk a tavaszt, ezért február 
1-én ellátogattunk a Budapesti Állatkert 
Medvecsalogató programjára. 

A tél elűzését szerettük volna 
elérni farsangi mulatozásunkkal. 
Hagyományainkkal szakítva már délelőtt 
elkezdődött a buli egy farsangi – interaktív 
– előadással, majd játékos feladatok és 
jelmezes felvonulás után eszem-iszom és 
tombolasorsolás következett.

Négy alkalommal tartottunk leendő 
tanulóinknak iskolába hívogató 
foglalkozásokat, ahol a tanítónénikkel és 
az iskolai élettel ismerkedhettek meg az 
érdeklődők.

Tavaszi nyílt napunkra március 6-án került 
sor.

Március folyamán matematika 
tanulmányi versenyeken vettünk részt 
Székesfehérváron és Pázmándon, SNI-s 
tanulóink pedig szépíró versenyen 
mérhették össze tudásukat.
Az elmúlt héten a fenntartónktól kapott 
levélben tájékoztattak bennünket arról, 
hogy a versenyek útiköltségét ezentúl nem 
áll módjukban fedezni, vagyis a későbbiek 
folyamán csak szülői segítséggel tudunk 
eljutni ezekre a programokra.

Szülői segítséggel idén is Húsvéti 
tojáskereső játékban és kézműves 
foglalkozásban vehettünk részt, nagy-
nagy köszönet ezért minden segítőnek. 
A húsvéti ajándékokat ismét a Zólyomi 
ABC-nek köszönhetjük.

A tavaszi szünet után könyvtári 
foglalkozást szerveztünk a Székesfehérvári 
Gyermekkönyvtárba, majd egy igen 
izgalmas Hüllőkiállítást tekintettünk meg.
Április 8-án és 9-én lezajlott az általános 
iskolai beiratkozás.  Intézményünkbe 15 fő 
tanulót írattak be. 

Április 10-én délután szintén a 
Helyőrségi Zenekarnak és Ruff Tamásnak 
köszönhetően hangszeres foglalkozásra 
látogathattunk el gyerekeink nagy 
örömére.

Tavaszi papírgyűjtésünk április 11-től 15-ig 
tartott.

A Horgász Egyesülettel közösen részt 
vettünk a Velencei-tó környékének 
megtisztításában és a faluszépítő 
programban is.

A tanév végéig még sok-sok program van 
kilátásban, ezekről a következő számban 
tudunk majd beszámolni.

Szeretnénk megköszönni a Szülők, 
a Sukoró Iskolájáért Közalapítvány, a 
Horgászegyesület, az Önkormányzat, 
Halász Kriszta és a Zólyomi ABC sok-sok 
segítségét, támogatását!

Kerékné Fülöp Annamária
tagiskola vezető

Pünkösd

A Szentlélek eljövetelének 
ünnepére készülünk lassan. Ki is 
Ő?
A Szentlélek Úristenről nehéz 
közérthetően beszélni. Miért 
került távolabbra a tudatunkba? 
Sokat emlegetjük az Atyát és a Fiút, 
Jézust. Jóval kevesebb alkalommal 
a Szentlelket, a Harmadik Isteni 
Személyt. Pedig minden egyes 
cselekvésünk mélyén, mint 
rugó, mint indító erő benne 
van. Ha jobban utána nézünk a 
Szentírásban, rádöbbenhetünk a 
Szentlélek állandó jelenlétére.

Hogy jobban áthasson bennünket 
a Lélek, olvassuk – imádkozzuk

Puszta Sándor:
A Szentlélek himnusza

A Lelket várom, a Nagyszerűt,
Mi Szépségekben szíven üt.
A Lelket, ki az Atyától lett
S a vizek felett lebegett.

A Lelket, akiben élet forr,
És rózsáival teleszór…

A Lelket, mely gyújt, csodát mível,
És betölt kegyelmivel.

Mi föntről, egekből árad át,
Az örök élet áramát.

Mi telít, ürít és újra tölt
És újjászületik a Föld!

A Lelket várom, dús égi Szél,
Ott fú, hol akar és beszél.

Mond kimondhatatlan szavakat
És kormányoz világokat.

Mint irgalmas szellő lengedez,
Békéjével simít, legyez.

Megkérem, mondjon majd értem 
szót,

Védje az egyedülvalót.
Velem, veled, és vele legyen,

Hogy minden ember szent legyen!

Tere Fere klub 

Március 8-án, amikor előre elhatároztuk,  
mi asszonyok, hogy most egy évben 
egyszer megünnepeljük saját magunkat!
Elhívtuk falunk szülöttét Molnár Pisti 
zenész urat, hogy csináljon nekünk egy 
kis jó hangulatot!

Volt eszem, iszom, (Sági Mariskának és 
Fehér Zsuzsikának köszönhetően!)  jó 
hangulat, viccek, régi történetek meséje, 
amikor is nyílt az ajtó és belépett Sukoró 
Polgármesterasszonya két üveg pezsgővel 
és három csodálatos fiatalemberrel (Hegyi 
Andris, Zólyomi Ádám és Kiss Dániell) 
sok-sok tavaszi tulipánnal! 
Minden asszonyt egyenként felkö-
szöntöttek a gyönyörű tulipánok 
kiséretében, majd meg is táncoltattak 
bennünket! Ezek után csak annyit írok 
le, hogy mindnyájan libabőrösek lettünk 
a meghatódottságtól és olyan élményben 
volt részünk, amiben évek óta nem!

Nagyon szépen köszönjük Gyöngyikének 
a Polgármester Asszonyunknak és a 
Polgármesteri Hivatalnak ezt a gyönyörű 
gesztust!

Az ünnepség után több helyről 
visszahallottam klubtagjainktól, hogy 
„Még életemben ilyen jól nem éreztem 
megam és nem mulattam ilyen jót!”

Köszönjük Sukorónak és a 
közreműködőknek! 
A Tere Fere klub nevében: 
Tarnóczi Judit

Gólyahír
Visy Bánk 2012. 12. 17.

Krucsó Karolina 2013. 01. 20.
Horváth Levente 2013. 01. 28.

Zárug Júlia 2013. 01. 28.
Koszti Emese 2013. 03. 13.

A jó idő beköszöntével egyre többen 
sétáltatják kedvencüket a közterületeken. 
Szükség van pórázra az utcai 
kutyasétáltatáskor, mert a kisgyerek vagy 
az idős ember is megijedhet a feléje tartó 
ebtől. Másrészt a kutya is megriadhat az 
utcai zajtól, és elszaladhat, balesetveszélyes 
helyzetet teremthet. Mindenképp kell 
póráz a kutyának, függetlenül attól, hogy 
kis vagy nagy termetű. A 41/2010. (II. 
26.) Kormányrendelet szerint belterület 
közterületén - kivéve az ebek futtatására 
kijelölt területet - ebet csak pórázon lehet 
vezetni!

Kérünk minden Sukorói Lakost, Nyaraló-, 
és Telektulajdonost, hogy tartsák be ezen 
rendelkezést!

Hegyi Ildikó
Igazgatási ügyintéző

Kutyasétáltatás pórázzal
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Már csak az imádság segít?

Akik (csak néha is) eljönnek a 
református istentiszteletre, tudják, 
hogy templomunkban rendszeresen 
imádkozunk falunkért, országunkért, 
népünkért, nemzetünkért valamint 
vezetőinkért. Imádkozunk és 
reménykedünk.

Reménységünket most beárnyékolják a 
legutóbbi népszámlálás adatai, amelyek 
szerint gyorsuló ütemben fogyunk (8,3 
millióan vallottuk magunkat magyarnak), 
ragályként terjed az elmagányosodás 
a fiatalabb korosztályokban is, egyre 
kevesebb a gyermekek száma a 
családokban, szétmállik a házasság (egyre 
kevesebbet kötnek, de a felét azoknak 
is felbontják). Az első elemzésekben 
már jelzik az ezekből fakadó gondokat: 
csökken az oktatás társadalmi 
jelentősége, radikalizálódik a fiatalok 
politikai képviselete, tovább gyengül 
országunk gazdasági eltartó képessége, 
elkerülhetetlenné válik a bevándorlás 
kérdésének megnyitása (ösztönzése) – 
hogy csak a legfontosabbakat emeljük ki.

Ilyen hidegzuhany láttán talán még a 
nem vallásosak is felsóhajtanak: itt már 
csak az imádság segít! De hiszen éppen 
azt tanítja a Biblia, hogy nem csak kérni 
kellene az Úrtól, hanem megfogadni 
tanácsát, és engedelmeskedni neki. Mert 
ahogyan Ézsaiás prófétánál olvassuk: 

„Nem az Úr keze rövid ahhoz, hogy 
megsegítsen, nem az ő füle süket ahhoz, 
hogy meghallgasson, hanem a ti bűneitek 
választottak el titeket Istenetektől…” Ézs 
59,1-2.

Az ijesztő mutatók oka – fel kellene 
ismernünk – elsősorban Isten iránti 
engedetlenségünk és önzésünk, 
hosszú és számos évtizedek óta. 
Mennyire gyarapította országunkat az 
„elkommunizálás” széles körben elterjedt 
gyakorlata – a „Ne lopj!” parancsa ellenére? 
A Szentírás szerint „az ÚR ajándéka 
a gyermek, az anyaméh gyümölcse 
jutalom” – mi pedig kényelmünk 
érdekében egyre kevesebb gyermeket 
fogadunk el. „Ha ketten fekszenek 
egymás mellett, megmelegszenek; de 
aki egyedül van, hogyan melegedhetne 
meg?” kérdezi a Biblia – ma pedig egyre 
nagyobb lakásokban egyre kevesebben 
élnek Magyarországon. Igaz, függetlenek 
és a maguk urai.

Ha meg akarunk maradni, változtatnunk 
kell, nem csupán gondolatainkon, de 
tetteinken, életgyakorlatunkon is. Jézus 
azt mondja, hogy az az okos ember, aki 
hallja az Igét és cselekszi azt. Röviden 
összefoglalva: „Orando et laborando” – 
„Imádkozva és munkálkodva”.

Kardos Ábel

Programterv

2013. június 22. szombat
Koós Anita orgonaművész 
és az Ars Musica Vegyes Kar

2013. július 6. szombat
Molnár Péter klarinétművész 
és Molnár Orsolya zongoraművész

2013. július 20. szombat
Rondo Vonósnégyes

2013 július 27. szombat
Révész László orgonaművész

Áldást, békességet kívánok:

Kardos Ábel

SUKIDANCE – 
A MI TÁNCUNK MA

A magyar népi kultúra széles tárháza 
nyitott kapukkal vár minket. Mi erre az útra 
is rálépünk, itt is járjuk a magunk táncát.  
Ez a tánc, nem a szó szoros értelmében 
vett színpadi tánc, hanem egy mindenkit 
megmozgató, tánccal is ötvözött színes 
programsorozat összessége.

Az idei évi mottónk, amelyet 
magunkénak vallunk:

„A Kárpát-medence népeinek 
tánchagyománya s ezen belül a 
magyar táncok nagyon sokszínűek. 
…E hagyaték megmentésére, őrzésére, 
felélesztésére nagy felelősséggel kell 
felkészülnünk.”     
Tímár Sándor

A magyar népi kultúra kivételes 
gazdagságára újra és újra rá tudunk 
csodálkozni, fontosnak tartjuk 
megtartását, terjesztését. Úgy érezzük, 
hogy a Sukidance együttes tagjai 
nagyon jó értelemben vett amatőr, civil 
lelkesedése, tudásvágya ehhez némiképp 
hozzá tud járulni.  

A gyakorlással és fellépésekkel eltöltött 
évek,  nemcsak a tánclépések és 
koreográfiák elsajátításával gazdagította 
a csapatot.  A fegyelem, a zene és a tánc 
iránti elkötelezettség, a közösség és a 
társaság szeretete szinte kivétel nélkül 
jellemző minden táncosra.

A közösség és a társaság szeretetének 
szép megnyilvánulása volt az a kedves 
gesztus, amikor a Sukidance-s fiúk egy-
egy szál tulipánnal köszöntötték a Tere-
fere klub asszonyait a nemzetközi nőnap 
alkalmából. 

Újraéled a pályázatírás egyesületünk 
életében. Célunk, hogy egy-egy nyertes 
pályázat segítségével, településünk 
kulturális rendezvényeit, programjait 
megvalósíthassuk az idei évben. Úgy 
gondoljuk, hogy napjainkban a civil 
szervezetek és az Önkormányzat 
összefogására ma még nagyobb 

szükség van. Egyesületünk a pályázatok 
megvalósításával nagymértékben 
hozzájárul  a szűkös költségvetéssel bíró 
programok megszervezéséhez,  és Sukoró 
közösségi életének fejlődéséhez.

Egyesületünk a néptánc mellett a népi 
kultúra egyéb területein is szeretné 
képviseltetni magát.

Idei évi programunkban  szerepel a 
Sukorói Néprajzi Ház 151-ik évfordulójára 
tervezett felújítás utáni  átadási ünnepség 
megszervezése, lebonyolítása. 

Másik elképzelésünk, a 7. alkalommal 
megrendezésre kerülő Sukorói Kortárs 
Alkotók Kiállításához kapcsolódik. 
Hagyományteremtő céllal, egy lehetséges 
nyertes pályázat segítségével alkotótábor 
létrehozását tervezzük. A tábor a kiállítás 
tematikájára hangolódva az idei évben a 
festészet és a grafika világába kalauzolja a 
tábor résztvevőit, és továbbképzésekkel, 
előadásokkal, gyakorlati munkával tölti 
meg az egyhetes munkaprogramot. Az 
ország több pontjáról hívjuk meg a szakma 
rangos képviselőit, így a tábor lakói és a 
kiállítók, a tervezett  színes  programok 
segítségével, új  szakmai ismeretekkel, és 
tapasztalatokkal  gazdagodhatnak.

Mészárosné Hegyi Gyöngyi
Polgármester ajánlásával

Vallyon Róbert
Egyesületi elnök

    

Hegyi Laura: Tavasz

Megjött a tavasz itt van végre,
Mosoly ragyog most fel az égre.
Örül minden, játszik a gyermek,
Sok kacagás, vidám kis tervek.

Süt már a nap és nevet a szél,
Boldog az ember, aki csak él.
Röpköd a lepke, virágra száll,

Rózsák illata édesen száll.

Szorgos a méh is, hát gyűjtöget,
Megles minden kis virágtövet.

El a kabát, elő a póló,
Fedezzünk fel, mint Marco Polo.

Menjünk a rétre, vár a sok fa,
Irány a hegy, vagy ki a parkba.

Tágas a világ, annyi a szép,
Hogy döntsem el, hogy mit 

nézzek épp?

Itt van egy nárcisz, ott meg a kert,
Amott egy biciklista tekert.
Éled a föld, bimbó a fákon,

Madár röpköd végig az ágon.

Sok kis kacaj vidáman csendül
Gyermek ének édesen zendül.
Ragyog a nap, és szép az élet,
Boldog leszek, amíg csak élek.
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Kedves Olvasóim, Tisztelt 
Horgásztársak!

Ami az előző újságból 
kimaradt…

Egyesületünk a korábbi évek gyakorlatát 
követve ápolta, gondozta Kistavunkat és 
környékét, valamint részt vett községünk 
életében, programjaiban.
A tavasz a Kistó takarításával kezdődött 
május 25-én fűnyírással, a szökőkút 
karbantartásával, valamint a tóba 
„vándorolt” szemetek (üdítős palack, 
sörös doboz, stb.) eltávolításával. A 
nagyon meleg és csapadékmentes tavasz 
és nyár miatt gyereknap előtt június 21-
én töltettük fel először a Kistavat, majd 
az év során további két alkalommal volt 
szükség utánpótlásra. Itt meg is köszönöm 
a DRV-nek, azon belül Sas Gyula Úrnak 
a rugalmas, segítőkész hozzáállását, 
valamint Varga Sanyinak és Varga Lacinak 
a kivitelezéseket.

Június 03-án rendezte községünk 
önkormányzata a gyereknapot, ahol 
hagyományaink szerint horgászversenyt 
rendeztünk az ifjú horgászpalántáknak. 
A felfrissült vízben volt kapás és fogás is 
szépen.

Horgásztáborunkat idén is megrendeztük 
július 16-tól 20-áig. Az öt napról idézem 
Deák Hajnalka táborvezető szavait:
„A Sukoró-Velencetavi Horgász Egyesület 
5. alkalommal szervezte meg az idén 
„Matula” Horgász és Környezetvédelmi 
Táborát. Célunk volt, hogy a táborozó 
gyerekekkel élményekben gazdag, 
ismereteiket bővítő hetet töltsünk el, 
amelynek során megismerkedhettek a 
horgászattal, sportversenyeken mérhették 
össze tudásukat, ügyességüket, aktív 
tevékenységek és gazdag programok 
során ismerhették meg szűkebb és tágabb 
környezetünket.
Július 04-én kezdtük táborunkat 
csapatalakítással. A délelőttöt a Kistó 
partján és a sportpályákon töltöttük, 
a csapatok ügyességi és sportfeladatok 
megoldásával gyűjtötték az értékes 

pontokat. A Gémeskút Étteremben 
ebédeltünk, ahogy szerda kivételével a 
többi napon is, délután pedig előkerültek 
a horgászbotok, a Kistóból próbálták 
a gyerekek kifogni a kisebb – nagyobb 
halakat. Uzsonnánkat a Zólyomi ABC 
biztosította.
Kedden délelőtt ismét horgásztunk, a 
gyerekek a „legnagyobb halat kifogó 
táborozó” kitüntető címért is versenyeztek 
a hét során. Ebéd után megnéztük a 
Néprajzi házat, Kovács Róbertné Veronika 
elmesélte a ház történetét, végig kalauzolt 
minket a kiállításon. Mivel a sukorói 
táborozóktól nem fogadott el belépődíjat, 
ennek árát a Rumszesz Sörözőben fagyira 
fordítottuk. A délután további részét Virág 
Krisztinánál, a Nyerítő Lovasudvarban 
töltöttük, ahol hagyományos technikával 
kürtőskalácsot sütöttünk magunknak. A 
tartalmas programot ajándékba kaptuk, 
amit ezúton is köszönünk.
Szerdán egész napos kirándulásra 
indultunk. Rétimajorban töltöttük a 
napot, délelőtt horgásztunk, délután 
pedig megnéztük a Halászati Múzeumot, 
utána pedig kiélveztük a wellness-

részleg nyújtotta örömöket. Ezen a 
napon Mészáros Lajos és Mészárosné 
Hegyi Gyöngyi is csatlakozott hozzánk, 
együtt próbáltuk partra csalogatni a 
halakat. Kedves vendéglátóink ajándék 
uzsonnával is megleptek bennünket.
Csütörtök délelőtt Kajászón, a MOHOSZ 
halnevelő telepén ismerkedtünk a 
halak szaporításnak, a halászatnak és 
a halastavak kezelésének rejtelmeivel. 
Sebestyén András kalauzolásával 
megtapasztaltuk, milyen összetett munka 
eredménye, mire a parányi ivadékból 
a „horgászok álma” méretű hal lesz. A 
délutáni horgászatot a Boglya csárda 
finom palacsintája koronázta meg.
Táborunk záró napján a gyerekek a 
délelőttöt számháborúzással töltötték az 
Ingóköveknél, majd ebéd után lezajlott a 
hagyományos táborzáró horgászverseny, 
ami után eredményhirdetés és díjátadás 
következett.
Az egész heti tartalmas programokért 
köszönetet mondunk minden 
támogatónknak és segítőnknek. A 
gyerekek egy programokban gazdag, 
ismereteiket bővítő hetet töltöttek együtt 
velünk, ami mindannyiunk számára 

gazdagabbá tette az idei nyarat.”

Az augusztus 19-ei Falunapon 
hagyományaink szerint megrendeztük 
gyermek és felnőtt horgászversenyünket 
a Kistóban. Egyesületünk képviseletében 
Nagy Gyuszi, Pigniczki Lajos bácsi és 
Varga Sanyi egy üst halászlevet készített, 
mellyel indultunk a Sportegyesülettel 
közösen szervezett VI. Sukorói 
Halászléfőző Versenyen. Az I. helyezést 
elért halászléből kóstoló is jutott bőven az 
érdeklődőknek.

Augusztus 31-én horgászati lehetőséget 
biztosítottunk Kistavunkban a tanító 
nénik által szervezett Gólyatáborban 
a már iskolás és a leendő iskolás 
táborozóknak. Örömmel töltött el a 
gyerekek érdeklődése, így a horgászatra 
rendelkezésre álló egy órában két 
turnusban kellett horgásztatnunk.

Október 13-án rendeztük Egyesületünk 
horgászversenyét, ezúttal Velencén a 
Drótszamár Park & Kemping területén. Az 
időjárás most kedvezett a versenyhez, a 
halak viszont nem annyira.

Tájékoztatom horgásztársaimat és leendő 
horgásztársaimat, hogy a horgász vizsgadíj 
1.000,- Ft-ról 3.500,- Ft-ra emelkedett, 
valamint az Állami Horgászjegy ára 2013. 
január 01-től 1.000,- Ft-ról 2.000,- Ft-ra 
emelkedik. A tagsági bélyeg, a területi 
jegyek árairól, valamint az engedélyváltási 
időpontokról év végi körlevelemben 
tájékoztatni fogom horgásztársaimat, 
továbbá közzéteszem Sukoró honlapján. 

… és ami azóta történt:

Karácsonyra hagyományainkhoz híven 
ajándékokkal leptük meg óvodásainkat, 
iskolásainkat és pedagógusaikat, akik 
kedves Karácsonyi énekekkel fogadtak 
bennünket.

Iskolásainknak és gyerekhorgászainknak 
a téli hónapokban heti egy alkalommal 
horgász szakkört szerveztünk, ahol 
megtanítottuk az ifjakat különféle 
horgászcsomókat kötni, horgot kötni. 
Azt tapasztaltuk, hogy azok a gyerekek 
akik igazán érdeklődnek a horgászat 
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SUKORÓI BORBARÁTOK 
EGYESÜLETE
sukoroiborbaratok@gmail.com

Egyesületünk tagsága - 23 tag - november 
26-i közgyűlésén elfogadta a végleges 
alapszabályát és kérte a Székesfehérvári 
Törvényszéket az egyesület 
nyilvántartásba vételre. A Törvényszék 
2488. sorszám alatt, 2012. december. 28-i 
jogerős végzésével nyilvántartásba vette 
egyesületünket. Ez jelentős számunkra, 
mert már nemcsak baráti társaságként 
működő szervezet vagyunk.

Még tavasszal, a sikeres kirándulást 
követően határoztuk el, hogy ősszel is 
szervezünk egy szakmai kirándulást. 
Busszal mentünk 40 fővel, november 18-
án Badacsonytomajra és Szentbékkállára. 
A késő őszi időben is csodálatosak 
voltak a Balaton felvidék tanúhegyei, 
a Badacsony,  a Csobánc, a Tóti-hegy, 
és a Gulács. Szentbékkállán a Pannon-
tenger lerakódásából létrejött több millió 
éves „kőtenger” kövezetén jártunk és 
billegtünk a kőpadon.

Finom borokat kóstoltunk a Borbély és 
Fodor családi pincészetekben. Élvezet 

volt hallgatni Borbély Tamás ifjú borász 
beszámolóját családi borászatukról, arról, 
hogy miként kezdte a család a borászatot: 
a nagyapa és szülők hobbyként kezdték, 
maguk és barátaik örömére és ebből 
fejlődött ki a mai 20 hektáron elterülő 
híres badacsonyi borászat. Jelentős 
tapasztalatokkal és élményekkel lettünk 
gazdagabbak.

Az Adventi ünnepen, december 15-
én, az esős idő ellenére sokan voltunk. 
Az egyesületünk tagja, Schieder István 
barátunk készítette a forralt bort, saját 
receptje alapján, a borászaink sukorói 
boraiból és fűszerekből, ami jól sikerült és 
fogyott is szépen.

Egyesületünk 2013. évi első eseménye, az 
első Borász-bál február 2 -án a Gémeskút 
étteremben.               
Ez alkalommal Egyesületünk Tiszteletbeli 
Tagjává fogadtuk polgármesterünket 
Mészárosné Hegyi Gyöngyit, és felkértük 
ezt követően az I. Sukorói Borász-bál 
megnyitására. 
A talpalávalót Molnár István szolgáltatta. 
Sokan voltunk, nagyon jó hangulatban 
telt az est.  Finom borok és finom ételek 
mellett hajnalig tartott a tánc, a mulatozás, 
és a nótázás. 

Az egyesületünk 2013. évi közgyűlését 
márc. 23-án tartottuk meg. A beszámolók, 
határozatok a www.sukoro.hu internetes 
honlapon, a civilszervezeteknél, 
egyesületünkre kattintva tekinthetők meg.

Az év borversenyét április 12-én tartjuk 
meg, neves bírálók meghívásával. 
Dr. Janky Ferenc a Corvinus Egyetem 
borászati tanszékének tanára lesz a 
bizottság elnöke, tagjai pedig Nagy Gábor 
a Velence-tó hegyközség hegybírója, 
Dobos Ferenc a Budafoki Borászati 
Technikum főborásza és Mayláth Endre 
velencei borász lesznek. A verseny öt 
kategóriában zajlik: minőségi fehér, vörös 
és rozé, valamint vegyes fehér és vörös 
borokkal versenyezhetnek a borászok. 
Idén is kiválasztásra kerül községünk 
legjobb bora. A nyerteseket értékes 
kézműves fazekas díjakkal jutalmazzuk.

A tavaszi rossz idő ellenére megkezdtük 
szőlőink metszését, a tél nem volt kemény, 
a téli csapadék bőséges volt, jó termésben 
reménykedhetünk  Isten áldásával.

2013. március. 30.
Döme János 

Elnök

iránt nagy lelkesedéssel és elszántsággal 
tanultak, küzdöttek a vékony damillal és 
a horoggal. Örömmel töltött el, hogy akik 
a tavalyi szakkörön is részt vettek, az idén 
az „újoncok” tanításában már segítettek 
is nekünk. A szakkört az idei téli 
szezonban is megszervezzük, ha lesznek 
új érdeklődők kezdjük az elején, ha nem 
akkor ismételünk és tovább tanulunk a 
„régiekkel”.

A 2013. évet február 16-án most is 
„batyus” formában megrendezett 
Horgászbálunkkal kezdtük. Az Iskola 
Auláját Igénybe vehettük, köszönjük 
Polgármester Asszonynak. Amit vittünk 
enni és inni, azt szokás szerint közös 
asztalra tettük és eszegetünk, iszogatunk 
belőle. Közben táncoltunk, mulattunk 
Molnár Pisti segítségével! A bál létszámát 
tekintve növekedést mutatott, a hangulat 
változatlanul kitűnő volt úgy hajnali négy 
óráig.

Március 02-án megtartottuk éves rendes 
Közgyűlésünket, melyen a vezetői 
beszámolók elfogadásra kerültek, a 
vezetőségi és bizottsági tisztségeket 
betöltők személye változatlan maradt.

A tél nem kedvezett sem a korcsolyázni 
vágyóknak, sem nekünk nádvágás 
tekintetében, így ez a feladat még ránk 
vár.

Áprilisban a Horgászok Országos 
Környezetvédelmi Napján idén 
iskolásainkkal, felnőtt és ifjúsági 
tagjainkkal, valamint támogatóinkkal 
összesen 56-an takarítottuk a Velencei-tó 
sukorói partszakaszát, az evezős pályát 
és szerviz útját, a Sukorói strand és 

csónakkikötő területét. A szorgos kezek 
kb. 6 m3 szemetet szedtek össze. A munka 
végeztével szokás szerint visszatértünk a 
Kistóhoz, ahol a gyerekek horgászhattak 
ebédig.

Horgásztáborunkat természetesen idén 
is megrendezzük: július első hetében. 
Készülünk a Gyereknapra, a Falunapra, 
Egyesületi horgászversenyünkre, 
egyszóval megszokott programjainkra és 
természetesen Kistavunkat is gondozzuk. 

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

Végezetül köszönöm mindenkinek aki 
anyagiakkal, vagy munkájával segítette 
Egyesületünket.

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

Deák Zoltán
elnök
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KEDVES SPORTBARÁTOK, 
SUKORÓIAK!

A hosszúra nyúlt téli időjárás rányomta 
bélyegét az év első három hónapjára.
Rányomta testünkre, lelkünkre, 
hangulatunkra, mindennapjainkra. 
Szervezetünk tartalékai február végére 
kiürültek, elfogytak, így mindenkinagyon 
várta már a napsütést, a jó időt , ami 
általában március közepére meg is szokott 
érkezni. Az idén sajnos nem így történt. 
Március végén még javában tombolt a 
tél. Március elejére tervezett asztalitenisz 
bajnokság lebonyolítására szerencsésnapot 
választottunk. Azon a szombati napon 
éppen nem volt hóvihar, nem voltak 
járhatatlan utak, így a versenyre nagyon 
sokan eljöttek és versenyeztek.

Öröm, hogy egyre több gyerek 
érdeklődik a sportág, a mozgás iránt. 
Az idén kilencedik alkalommal került 
megrendezésre a verseny. A gyermekeknél 
tavasszal már három kategóriát indítottunk 
a nagy létszámra való tekintettel.

Helyezettek:

Férfi kategória:
I. helyezett Füstös József
II. helyezett Németh László
III. helyezett Etényi Viktor 
IV. helyezett Grégeli Attila

Női kategória:
I. helyezett Károlyi Zsuzsa
II. helyezett Etényi Edit
III. helyezett Tarnócziné Horváth Judit

Ifjúsági kategória:
I. helyezett Szabó Bence
II. helyezett Sirák Marci
III. helyezett Budai Balázs

Gyermek kategória:
felső tagozat
I. helyezett Pap Áron
II. helyezett Kardos Ruben
III. helyezett Molnár Szabolcs

Gyermek kategória:
alsó tagozat
I. helyezett Béd Imre
II. helyezett Tuba Kovács István
III. helyezett Sirák Zsófia

Gratulálunk a nyerteseknek!
Ősszel folytatjuk!

A március 16.-i Sukorói Arborétumba 
tervezett gyalogos túrát sajnos nem tudtuk 
teljesíteni. Ez a program a rendkívüli 
időjárás miatt elmaradt. 

Március 23-án kegyesebb volt az 
időjárás. A székesfehérvári Gyöngyvirág 
Természetbarát Egyesület szervezett 
gyalogostúrát ezen a napon. Különböző 
távú túrákranevezhettek a résztvevők. 

Egyesületünk vállalta, hogy népszerűsíti, 
hirdeti ezt a programot gyerekek és a 
felnőttek körében a településen. Öröm 
volt, hogy a hideg idő ellenére nagyon 
sokan vállalkoztak a távok megtételére, 
kicsik és nagyok vegyesen. A sukorói 
iskolások közül is sokan szülői, felnőtt 
kísérettel teljesítették  a kb. 7 km. és a 10 
km. távot. 

Áprilisi hónapban, a Föld napján 
csatlakoztunk az Önkormányzat 
által meghirdetett szemétszedési és 
településszépítési akcióhoz. Egyesületünk 
az idén is, mint már évek óta a Nadapra 
vezető utat és környékét tisztította meg 
a sok kidobott, eldobott szeméttől, 
hulladéktól.

További terveinkről:
Kirándulás - Április 27. Esztergom

A tavaszi autóbuszos kirándulásunkat 
április végére tervezzük. Úti célunk 
Esztergom városa lesz, ahol az ottani 
nevezetességeket tekintjük meg 
(Vármúzeum, Bazilika), majd a Mária 
Valéria hídon átsétálunk a szlovákiai 
Párkányba, ahol reméljük, hogy finom 
sörök várják majd a társaságot.

Gyalogos kirándulás - Május 04. 
Sukorói Arborétum Szalonnasütéssel, 
beszélgetéssel, jókedvvel egybekötött 
gyalogos túra. Reméljük, hogy az idő nem 
lesz hátráltató tényező és napsütéses, jó 
időben tudjuk a kirándulást lebonyolítani.

Petanque (francia golyós játék) 
A jó idő beállta után a tavalyi évhez 
hasonlóan folytatjuk tovább a 
petanque játékot és elindítjuk a sukorói 
házibajnokságot. Terveink szerint minden 

szerdán délután 17 órától a petanque 
pályán, a Fő u. élelmiszer bolt mögött. 

Június 22 – Augusztus 10- Mozdulj 
Sukoró!
A nyári időszakban főleg a gyerekek 
körében kedvelt és évek óta jól működő 
programsorozatot folytatjuk. 8 héten 
át szombat délelőttönként biztosítunk 
mozgás, sportolási lehetőségeket a 
focipályán és környékén , illetve a Nadapra 
vezető úton@szervezünk futást, kocogást. 
Évről évre növekszik a gyermekek 
létszáma ezeken a programokon. Öröm, 
hogy a tv és a számítógép helyett a 
sportot, a szabad levegőn végzett mozgást 
választják.

A szombatok pontos beosztása:
június 22. - focipálya - 9.00 óra
június 29. - Gyapjaszsák (Ingókő) - 9.00 óra
július 06. - focipálya - 9.00 óra
július 13. - Gyapjaszsák - 9.00 óra
július 20. - focipálya - 9.00 óra 
július 27. - Gyapjaszsák - 9.00 óra

augusztus 03.- focipálya - 9.00 óra
augusztus 10.- Gyapjaszsák – 9.00 óra

A focipályán a következő sportágakkal 
ismerkedhetnek meg a gyerekek:
foci, kapura-rúgás, kosárlabda, 
strandröplabda, tollaslabda, petanque

A nadapi futásokra várjuk a gyerekeket, 
felnőtteket. Mindenkit, aki szeret szabad 
levegőn mozogni, sétálni, kocogni, futni. 

Augusztus 17. – Falunap VII. Halászléfőző 
verseny
Az idén nyáron újra megrendezzük a 
Horgász Egyesülettel közösen ezt a már 
hagyományossá vált jó nyári programot. 
Évről évre több csapat, baráti társaság, 
egyesület nevez be a versenybe. 
Reméljük, hogy idén is sokan leszünk és 
egy szép napot töltünk el együtt.

Az Egyesület állandó sportprogramjai:
női torna (hétfő, szerda, péntek délután 
17 óra 15 perc – 18 óra 15 perc)

Helyszín: Sukoró Ált. Iskola 
Halász Kriszta tel.: 06-30-428-11-06 
Teniszezési lehetőség:
Velence Kastélypark
Egri László tel.: 06-70-212-11-41

Előzetesen ennyit a tavaszi, nyári tervekről, 
programokról.

Remélem, hogy a felsorolt programok 
felkeltették érdeklődésüket.
Várunk Mindenkit szeretettel! 
Tegyünk Magunkért, tegyünk egészségünk 
megőrzéséért!

MOZOGJ VELÜNK! 

Halász Kriszta
elnök
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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

Iskolai hírek

Március: 

• 9. Asztalitenisz bajnokság tavaszi forduló – Sportbarátok Egyesület – Iskola aula
• 15. Ünnepség március 15. emlékére 10 órakor a Református templom és az új 

Orvosi rendelő előtti téren, majd koszorúzás
• 23. Egészségnap az Általános Iskola aulájában 10 órától

Április: 

• 13. A Föld napja: szemétszedés és faluszépítés a település lakóközösségével és 
civil szervezetekkel, Gyülekező: Községházánál  
8:00 órakor gyermekhorgászat a Kis-tónál a Horgász Egyesület szervezésében 
Közös ebéd a Kultúrházban 12-13 óra között

• 26. vagy 27. Májusfa állítás: Hagyományőrző- és Polgárőr Egyesület
• 27. Autóbuszos kirándulás – Sportegyesület – Esztergom

Május: 

• 11. Borverseny ünnepélyes eredményhirdetése a Kultúrházban  
17 óra – Borbarátok Egyesület

• 26. Gyermeknap a sportpályán.  
Horgászverseny a Horgász Egyesület szervezésében

Június: 
• 22. (szombat délelőtt) Mozdulj Sukoró – Sportbarátok Egyesület 
• 22. vagy 23. Sukorói Zenés Esték – Nyári Hangversenysorozat I.  

(szervezés alatt)
• 29. (szombat délelőtt) Mozdulj Sukoró – Sportbarátok Egyesület

Július: 

• 6. (szombat délelőtt) Mozdulj Sukoró – Sportbarátok Egyesület
• 6. vagy 7. Sukorói Zenés Esték – Nyári Hangversenysorozat II. (szervezés alatt)
• 13. (szombat délelőtt) Mozdulj Sukoró – Sportbarátok Egyesület
• 20. (szombat délelőtt) Mozdulj Sukoró – Sportbarátok Egyesület
• 20. vagy 21. Sukorói Zenés Esték – Nyári Hangversenysorozat III.(szervezés 

alatt)
• 27. (szombat délelőtt) Mozdulj Sukoró – Sportbarátok Egyesület

Augusztus: 

• 3. (szombat délelőtt) Mozdulj Sukoró – Sportbarátok Egyesület
• 6. vagy 7. Sukorói Zenés Esték – Nyári Hangversenysorozat IV. (szervezés alatt)
• 10. (szombat délelőtt) Mozdulj Sukoró – Sportbarátok Egyesület
• 9-21. Kortárs Képzőművészeti Kiállítás a Kultúrházban 

részletek később honlapunkon
• 17. Falunap – VII. Hagyományos Sukorói Halászléfőző Verseny
• 20. Alkotmány ünnepe – ünnepség a Kultúrház előtt – az új kenyér megáldása

Szeptember: 

• 21. Autóbuszos kirándulás – Sportegyesület

Október: 

• 19. Gyalogos túra Sukoró Arborétum – Sportegyesület
• 23. Október 23. Nemzeti Ünnep – ünnepség a Kultúrházban

November: 

• 16. Asztalitenisz bajnokság őszi forduló – Sportegyesület

Az időpontok változhatnak, szíves megértésüket kérjük!




