KÖZÉLETI LAP

5. évfolyam, 4. szám

ködve minden lehetőséget biztosítunk
a háztartásokban keletkező hulladék,
így a szelektív, az elektromos, a zöldhulladék meghatározott időpontokban
történő elszállítására. A lomtalanítás is
megoldott, hiszen minden évben egy
alkalommal, a Depóniával egyeztetett
időpontban ingyenesen elszállítják az
ingatlan elé kirakott lomot. Éljünk a felsorolt hulladékelszállítási lehetőséggel!
Kérem Önöket, hogy vigyázzunk együtt
településünk tisztaságára, és óvjuk környezetünket!

Szeretettel köszöntöm
kedves Olvasóinkat!
Az idő fogaskerekei biztos folytonossággal dolgoznak, hiszen a sok szép
napos időt ajándékozó őszt, már az
„EMBER”-es hónapok uralják. Mire
újságunk hasábjait olvassák, talán már
az első hópelyhek is megérkeznek, elsősorban gyermekeink örömére.
A Falugazda szolgálat közmunkásainkkal elvégezte a téli időjárásra való
felkészülést. A gépállományt felújították, a sószórókat és a hótolólapokat
felszerelték a traktorokra. A szóró-só
készletet feltöltöttük, így nem ér minket
váratlanul, ha lehullik az első hó, vagy
ha jeges, síkos utak nehezítenék a közlekedésünket.
Sikeres pályázatunknak köszönhetően
az óvoda-iskolai konyhánk felszerelése
teljes mértékben megújult. A felújítás
során, egy korszerű ebéd átadó pult is
kialakításra került. Az ebédlőként is
funkcionáló aula falfestése is megtörtént.
Az óvoda gazdasági bejáróját kerítéssel,
illetve kapuval zártuk le, mivel a területen az illegális szemétlerakás az utóbbi
időben nagy mértéket öltött. A szemét
többszöri elszállíttatása költségvetésünk
terhét növelte. Ezúton is kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy adjunk STOP-ot
a háztartási hulladék, lomtalanítási
szemét, és az építési törmelék illegális
lerakásának! A Depóniával együttmű-

Az előző számunkban már beszámoltam Önöknek a 100 %-os, vissza nem
térítendő támogatottsággal megvalósuló
Területi- és Településfejlesztési Program
/TOP/ keretében elnyert pályázatainkról, ami már köztudott, hogy a tervező
mérnök által meghatározott legaktuálisabb felszíni vízelvezetési munkák,
a Zöld Pont Piac és Rendezvénytér,
valamint a fogorvosi rendelő kivitelezését hivatott megvalósítani. A munkák
megkezdéséhez szükséges eljárások
folyamatban vannak és az időjárás függvényében kezdődnek majd el a munkálatok, amelyekről a Tisztelt lakosságot
külön értesítjük.
Tájékoztatom a kedves lakosságot,
hogy egy újabb sikeres pályázatunknak
köszönhetően a Vasvári Pál utcához
vezető fahíd a tavasz folyamán felújításra
kerül.
Ma a legnagyobb öröm és büszkeség
számomra, hogy egy nagy volumenű,
három szakaszból álló beruházásnak
vagyunk részesei. Napjainkban adtuk
át a három lépcsős beruházás első
„mérföldkövét”, amelyet Önkormányzatunk tiszta, átlátható, gazdaságos
működésének köszönhetően, Képviselő-testületünkkel összhangban teljes
mértékig önerőből valósítottunk meg.
A második két ütem is önerőből valósul
meg. Az első szakasz a terveknek megfelelően elkészült. A Kistó-/Zólyomi

ÁBC/ -Kiserdő szakaszon, - a Kiserdő
buszmegállót is körülölelően- elkészült az új gyalogos járda. Szeretném
tájékoztatni Kedves Olvasóinkat, hogy
nemcsak egy szimpla járda került kialakításra. A projekt kapcsán a járdához
tartozó árkok rendezése mellett, számos
vízelvezető rendszer- új műtárgy-, járda
melletti új támfal épült ki, valamint az
ott közlekedők biztonságát szem előtt
tartva, a gyalogosokat és kerékpárosokat
védő korlátok is kihelyezésre kerültek.
Rendezett környezet kialakítása mellett,
a szabványnak megfelelő, biztonságos
le-és felszállást segítő új buszöböl került
kiépítésre. Sokak által várt régi tervünk
valósult meg a Kőbánya utcai buszöblök, és a tájba simuló szép buszvárók
megépítésével. Itt is fontos szempont
volt a szükséges vízelvezetés teljes körű
megoldása.
A projekt következő része 2018 tavaszán
folytatódik. Ez a Kiserdő Pákozd felé
vezető – „Zsuzsi” büfé melletti - buszöböl felújítása és csatlakozó járdaszakasz
kivitelezése lesz. Ehhez a programhoz
kapcsoljuk a Táncsics buszforduló-csomópont teljes körű megújítását, a
buszöböl és a csatlakozó járda szakasz
felújítását is.
A harmadik, nagy volumenű projekt, a
Körmös utcai buszöböl teljes körű felújítása, vízelvezetése, járdakapcsolatos
gyalogátkelőhely, és az ehhez szükséges
közvilágítás kiépítése lesz. A jövő évi
költségvetés elkészítése során születik
döntés a harmadik projekt időpontjának meghatározására.
Sokak örömére tervezzük, hogy egy, a
lakosság igényét, a település rendezettségét, tisztaságát, környezetvédelmét
szolgáló zöldhulladék átvevő területet
alakítunk ki körbekerített, kamerával
őrzött terület biztosításával.
Valamennyi Civil szervezetünkkel,
a Női Tere-Fere Klubbal, a Sukorói
Foci Klubbal és az Egyházainkkal

kiváló együttműködést könyvelhet el
önkormányzatunk. Célunk, hogy a
közösségépítő, egymás munkáját segítő,
valamint rendezvényeinket gazdagító,
értéket hordozó programsorozat a jövőben is folytatódjék. Önkormányzatunk
továbbra is támogatja szervezeteinket
mind anyagilag, mind pályázatírás és
egyéb segítség nyújtásával. Köszönöm
minden tag szeretettel felajánlott munkáját!
Kedves Olvasóim! Az Adventi készülődés és a karácsonyvárás napjait éljük.
A sok feladat és munka mellett a karácsonyra készülve örömteli pillanatok és
napok édesítik meg életünket. Rohanó
világunkban álljunk meg egy kicsit,
naponta akár csak egy-egy pillanatra
is. Éljük meg az ünnep csodáját, a szeretet mindent megváltó erejét, amely
magában hordozza a megbocsájtást és az
önmagunkkal való szembenézést.
A karácsony már időtlen idők óta a
szeretet ünnepe, a boldogság, a meghittség napja. Mindenkit örömmel tölt el,
boldoggá tesz. A készülődés, az ajándék
vásárlás izgalma csodálatos. Ezen az
ünnepen mégis a szereteten van a fő
hangsúly, azokon a meghitt pillanatokon, melyeket szeretteinkkel együtt
töltünk.

„Karácsony készül, emberek!
Szépek és tiszták legyetek!
Súroljátok föl lelketek,
csillogtassátok kedvetek,
legyetek újra gyermekek,
hogy emberek lehessetek!”
(Wass Albert)

Kívánok minden kedves
Olvasómnak meghitt,
áldott szeretettel teli
békés ünnepeket!
Mészárosné Hegyi Gyöngyi Éva
polgármester

Önkormányzati hírek
A KÉPVISELŐ TESTÜLET HÍREIBŐL
Sukoró Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete 2017. szeptember 26-án tartott testületi ülésén az
alábbi ügyeket tárgyalta:

Sukoró Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Velence-tavi
regionális szennyvízelvezető és tisztító
rendszernek a Dunántúli Regionális
Vízmű Zrt. által a 2018-2032. időszakra elkészített Gördülő Fejlesztési
Tervét elfogadta.
Eldöntötte, hogy az Önkormányzat
csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójához.
Sukoró Község Önkormányzata
átutalt 641.376,- Ft. összegű forrást
a Sukoró Invest Kft. részére, a Kft.
tulajdonában álló Ford 2 AW Ranger
típusú, KCC-373 rendszámú tehergépjármű javítási és műszaki vizsgáztatási költségeire.
Sukoró település Településképi Arculati Kézikönyv tervezetét megismerte
és a polgármester által ismertetett
szükséges módosításokat elvégezte.
A
Sukorói
Hagyományteremtő
Közhasznú Táncegyesület részére
100.000,- Ft, támogatást biztosított
az egyesület működéséhez.
Sukoró Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete 2017. október
10-én tartott testületi ülésén az
alábbi ügyeket tárgyalta:
Sukoró Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete Nadap Község
Önkormányzatával
konzorciumi
együttműködési megállapodás keretében pályázatot nyújtott be a VP67.2.1-7.4.1.2-16 azonosító számú „A
vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak
fejlesztésére – önkormányzati utak
kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” című pályázati
kiírásra az alábbi projekt tartalommal:
a) A projekt címe: Sukoró - Nadap
külterületi kerékpárút és Sukoró
község helyi közutak fejlesztése,
önkormányzati utak kezeléséhez,
állapotjavításához szükséges erő-
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és munkagépek beszerzése
b) A projekt által az önkormányzati
utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges,
beszerzendő erő- és munkagépek:
1. Sukoró Község Önkormányzata
részére:
1 db Antonio Carraro TRX 7800S
traktor
1 db Bonatti LSN 2000
függesztett tolólapát
1 db Selvatici LPST 150
gréderlap
1 db Bonatti
RET 165 ML árokásó
2. Nadap Község Önkormányzata
részére:
1db DEXWAL sószóró PK 550
c) A projekt összes költsége
20 000 000,- Ft
d) Igényelt támogatás 15 000 000,Ft
e) Sukoró Község Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalja,
hogy a projekt teljes költségére
vonatkozó önkormányzati
önerő összegéből, azaz 5 000
000.- forintból Sukoró Község
Önkormányzatára eső önkormányzati önerő részt, azaz 4 858
077.- forintot saját forrásból
(az Önkormányzat 2017. évi
költségvetés általános tartalék
terhére) biztosítja. A fennmaradó
önkormányzati önerő összeget,
azaz 141 923.- forintot Nadap
Község Önkormányzata biztosítja
saját forrásból.
Az önkormányzat képviselő-testülete
felhatalmazta a polgármestert, hogy
döntésének megfelelően a pályázatot
nyújtsa be.
Sukoró Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete 2017. november 30-án tartott testületi ülésén az
alábbi ügyeket tárgyalta:
A Képviselő-testület közmeghallgatást
tartott az óvoda aulájában.
A közmeghallgatást követően a Testület a Sukoró Község Önkormányzatának I-III. negyedéves gazdasági tájékoztatóját megtárgyalta és jóváhagyta.
Sukoró Község Önkormányzat
Képviselő-testülete a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat keretén
belül 7 fő sukorói hallgatónak
állapított meg 5000,- Ft/hó
támogatást a 2017/2018. tanév

II. félévre és 2018/2019. tanév
I. félévre, összesen 10 hónapos
időtartamra.
A Testület a 2018. évi belső ellenőrzési tervben az Óvoda működésének,
létszámgazdálkodásának ellenőrzését
tűzte ki célul az alábbiak szerint:
Cél: az intézmény a napi működést
meghatározó területeken miként látja
el feladatait, a belső szabályozottság
hogyan felel meg az óvodára vonatkozó jogszabályi előírásoknak, a fenntartó döntéseinek.

Önkormányzati hírek
működéséhez, rendezvényeik és vállalt
közösségi célú feladataik színvonalas
lebonyolításához. A Medicopter Alapítványt 20.000,- Ft. támogatásban
részesítette.
Döntött a Testület arról, hogy útfelújításokra vis major pályázatot nyújt
be és biztosítja a felújításhoz a szükséges önerőt.

Sukoró Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2018. évi Munkatervét elfogadta.

Döntött a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati
Társulás Társulási Megállapodásának
módosításáról.
A Testület döntött arról, hogy a Velencei Tavi Szociális Szövetkezetben nem
kíván tagként részt venni.

Sukoró település Településképi Arculati Kézikönyvét jóváhagyta.

Az üléseken az alábbi rendeleteket
alkotta:

Döntött a Velence Korzón üzemelő
műjégpálya használatára szóló kedvezményes bérlet vásárlásról a helyi intézményekbe járó óvodások és iskolások
részére.

Sukoró Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2017. (IX.28.)
önkormányzati rendelete A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges
választópolgárok számáról

Sukoró
Községi
Önkormányzat
Képviselő-testülete eldöntötte, hogy
a TOP-1.1.3-15-FE1-2016-00001
azonosító számú, „ZÖLD PONT
- Helyi termelői piac kialakítása
Sukorón” című pályázati projekt keretében 100% támogatásból Sukoró,
Fehérvári út, 416 hrsz-ú ingatlanon
utófinanszírozásos teljesítéssel Piac
épület (216,27 m2) és 7 db parkoló
kerül kivitelezésre. A hirdetmény nélküli nyílt közbeszerzési eljárásban a
nyertes ajánlattevő a HBD Kft. (1149
Budapest, Pillangó Park 7. 3/19.) lett,
mivel ő tette a legjobb ár-érték arányú
ajánlatot. A fenti projekt megvalósítása érdekében a jegyzőkönyvhöz csatolt
vállalkozási szerződést megismerte,
annak tartalmával egyetértett és annak
polgármester általi aláírását jóváhagyta.

Sukoró Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2017. (XII.01.)
önkormányzati rendelete Sukoró
Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2015. (XII.01.) önkormányzati rendelet a helyi adókról
módosításáról

Eldöntötte a Testület, hogy a www.
sukoro.hu honlapot mobilbaráttá
alakítja abból a célból, hogy okostelefonról is elérhető és olvasható legyen.
Döntött a Testület a „Sukoró, Kőbánya úti buszvárók-, Fehérvári úti járda
és buszperon felújítása” műszaki ellenőri munkáiról.
Sukoró Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Sukorói Borbarátok Egyesülete részére 50.000,- Ft.
támogatást biztosított az egyesület

Sukoró Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2017. (XII.01.)
önkormányzati rendelete Sukoró
Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2017 (V.2.) önkormányzati rendelete az avar és kerti hulladék
égetés, valamint a szabadtéri tűzgyújtás helyi szabályairól módosításáról
Sukoró Község Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2017. (XII.01.)
önkormányzati rendelete a szociális
célú tűzifa támogatás igénylésének
helyi szabályairól
Sukoró Község Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2017. (XII.01.)
önkormányzati rendelete Sukoró
község településképének védelméről
Tájékoztatom a kedves olvasókat,
hogy a rendeletek a www.sukoro.hu
honlapon megtalálhatóak.
Sukoró, 2017. december 04.
dr. Berzsenyi Orsolya
jegyző

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

Sportpark
Ahogy arról már lapunk korábbi számában hírt adtunk, nyertes sportpark
pályázatunk keretében kezdetét vette
egy „B” típusú szabadtéri sportpark
kialakítása a Nemzeti Sportközpontok
kivitelezésében. Ennek keretében fizikai kondicionáló sporteszközök kerültek kihelyezésre a sukorói sportpályán.
A munkálatok időközben befejeződtek,
a műszaki átadás-átvétel pedig 2017.

BÉRELHETŐ!
Sukoró Község Önkormányzatának
tulajdonában lévő ingatlan
(Kultúrház) emeletén.
Jól megközelíthető helyen, Sukoró
központjában, 80 négyzetméteres
felújított, két szobás, világos,
bútorozatlan emeleti szint kiadó üzleti
tevékenységre, határozott időtartamra,
2019. december 31-ig.
A két iroda akár külön is bérelhető
saját előtérrel és mosdóval. Közös
konyharész tartozik a két helyiséghez. A fűtést és a meleg víz ellátást
az emeleten található gáz-cirkó kazán
biztosítja. Az emeleti szinthez külön
bejáratú lépcsőfeljáró vezet. Posta, bolt
néhány méterre. Az épülethez utcai
parkoló tartozik.

október elején megtörtént. Azóta már
sokak birtokba vették és nagy megelégedéssel használják is a telepített
eszközöket.
A sportparkok – a szabad levegőn végzett sporttevékenységen keresztül – a
természet erőinek (napfény, szél, stb.)
az edzettségre gyakorolt pozitív hatásait is kihasználják. A sportparkok, a
hagyományos sporteszközökhöz képest
új, sőt élményszerű, a szabad levegőn
végzett testmozgás lehetőségét kínálják.
A szabadidő – és élsportban, valamint
az iskolai testnevelésben is jól felhasználható. Az izomzat erejének, állóképességének, összehúzódási gyorsaságának fokozásán keresztül mindhárom
fizikai alapképesség (állóképesség, erő,
gyorsaság) és ezek kombinációi fejleszthető. Az ízületi mozgékonyság és
a mozgáskoordináció javítására szintén
lehetőség nyílik.
A „B” típusú sportparkot az alábbi
elemek alkotják: dupla multifunkciós

Méretek:
Emelet: 80 nm
1. iroda: ~24 nm
előtér: 5,21 nm, fürdő: 3,46 nm
2. iroda: ~22 nm
előtér: 5,74 nm, fürdő: 4,6 nm

tréner, fekvőtámasz kereszt, hasizom
és hátizom erősítő, kételemes és multifunkciós húzódzkodó, lépegetők, maxi
létra.
A talaj burkolata rugalmas gumi, ami
egyrészt a fekvő helyzetben végzett
gyakorlatokat, másrészt a lendületszerzések, felugrások, elugrások, valamint
a talajra érkezések mozzanatát teszi
kényelmesebbé és biztonságosabbá.
A sportpark változatos szerkezeti kialakítása a legkülönbözőbb nehézségi fokú
mozgások kivitelezését teszi lehetővé.

A sportpark elemeit mindenki saját
felelősségének tudatában használja, 14
év alatti gyermek pedig minden esetben csak felnőtt kísérő jelenlétében és
felügyelete mellett veheti igénybe az
eszközöket.
Örömünkre szolgál, hogy egy újabb
közösségi teret adhattunk át Sukorón a
tudatos sportolás és egészségmegőrzés
jegyében.

Aradi-híd

latok, így az Aradi-liget teljes egészében
Sukoróra, valamint a Velencei-hegységre jellemző kőborítást kapott.
Ezúton is köszönjük Szűcs János kitartó
és példamutató munkáját, mellyel bizonyította, hogy szívén viseli településünk
egységes és hagyományos arculatát.

Sukoró Község Önkormányzata

Konyha: 11,83 nm
Bérleti díj: 50.000 Ft / hó / iroda + rezsi
Kaució: 1 havi bérleti díj

Bővebb információ:
Sukoró Község Önkormányzata
8096 Sukoró, Óvoda u. 2/A
Telefon: 06-22-598-007
E-mail: spolghiv@t-online.hu
Ügyfélfogadás:
Hétfő, Szerda: 8-17 óra
Péntek: 8-13 óra

A Fő téren a Kultúrház alatt található Aradi-liget és Aradi-híd talapzati
kőburkolatának cseréje még 2016. év
elején vette kezdetét Szűcs János, helyi
lakos önkéntes munkájával. A tavalyi
évben a hidat érintő munkákra jutott
idő, de már akkor ígéretet kaptunk a
liget további kőburkolatának cseréjére
is. Idén őszére befejeződtek a munká-

Sukoró Község Önkormányzata

Legfrissebb hírekről tájékozódhat a www.sukoro.hu Sukoró Község Önkormányzat honlapján
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A Sukoró Iskolájáét
Közalapítvány őszi eseményei

dezvénysátrához, ahol a LEGO kiállítás
gyönyörű darabjait tekinthettük meg.

Az idei évben már a 4. alkalommal zakatolt Sukorón a LEGO- és modell vasút
kiállítás november 10-12. között. A
Sukoró Iskolájáért Közalapítvány ismét
településünkre hívta a Balaton-Bakony
Kocka Klub tagjait, hogy bemutassák
fantasztikus gyűjteményüket. A gyűjtők
a kiállításon való részvételért az ellátásuk

biztosítását kérték – ahogy az elmúlt
években is történt.
A folyamatosan bővülő gyűjtemények
mind magánszemélyek tulajdona, akik
szenvedélyüket élik ki a LEGO készletek
gyűjtésében, illetve azok megismertetésében. A kiállítások alkalmával szívesen
beszélgetnek az érdeklődőkkel, megmutatják a tematikus felépítmények részleteit. Sok újdonságot láthattunk most
is. Az aprólékosan felépített városokban
új járművek, filmekből, mesefilmekből
ismert épületek, szereplők bukkantak
fel a szemfüles látogatók számára. Több
mozgó jármű nyújtott élményt felnőtteknek, gyerekeknek. Mindenkit elbűvölt a Star Wars világa ezalkalommal is.
Már a belépő megváltásakor a gyerekek

Iskolánk hírei
A 2017-2018-as tanévet 2017. szeptember 1-jén kezdtük meg. A második
héten megtartottuk szokásos év eleji
szülői értekezletünket, ahol ismertettük a szülőkkel az éves programunkat
és megbeszéltük az éves feladatokat.
Szintén szeptember hónapban részt
vettünk a Pákozd- Sukorói Arborétum
és Vadaspark megnyitó ünnepségén.
Október 6-án megemlékezést tartottunk iskolánk aulájában, ahol a 3.
osztályos tanulók léptek fel egy ünnepi
műsorszámmal. Szintén ezen a napon
könyvtári órán is részt vett ez az osztály
a helyi könyvtárban, ahol a víz témakörében hallhattunk előadást Nagy
Zoltántól.
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fő kérdése ez volt: „Ugye, idén is láthatjuk a Csillagok háborúja járműveit,
szereplőit?” A Technic LEGO szuper
masinái az idősebb fiúkat, illetve a felnőtteket vette hatalma lá. Volt „rózsaszín részleg” is a lányok nagy örömére.
A Balaton-Bakony Kocka Klub egyetlen
női tagja hozta el nagy LEGO Friends
kollekcióját.
A pénteki nap inkább az óvodás és iskolás csoportok napja, szombat és vasárnap pedig jellemzően családok, baráti
társaságok látogattak el a kiállításra. Volt
alkalom új és használt LEGOk vásárlására is. Nem lett volna teljes a kiállítás
az építés lehetősége nélkül, melyet egy
terebélyes asztal köré ülve sokan ki is
használtak.
Kedves Olvasók! Tudták, hogy Székesfehérváron, a Táncsics u. 6 szám alatt
Vasútmodell Kiállítás található? Tósoki
Attila modell építő Sukoróra is hozott
ízelítőt teljes gyűjteményéből. Az apró
mozdony hegyek között, völgyek között
zakatolt, húzta szerelvényeit, világította
maga előtt a kötött pályát.
Vasárnapra meglepetéssel készültünk:
elfogadta meghívásunkat az RC Veszprém csapata. Az Ördög hegyen és a
hegy lábánál elektromos, benzinnel és
nitroval működtetett RC modell autók
dübörögtek sötétedésig. Komoly tudásról, tapasztalatról adtak tanúbizonyságot

a veszprémi RC autók szerelmesei. Szakértelem kell a járművek hajtáskész állapotának megteremtéséhez, tisztításához,
nagy tapasztalat az autók megfelelő irányításához. Hegyet másztak, gyorsulási
versenyt rendeztek, akadályokon ugrattak át, repültek a levegőben, drifteltek.
A kevésbé gyors járművek némelyikének
irányítását kipróbálhatták a gyermekek
is. Településünkön először lehetett ilyen
élményben része az érdeklődőknek,
pedig több helyi lakos is büszkélkedhet
ilyen RC autó birtoklásával. Reméljük,
hogy hobbijuk egyre jobban kinövi
magát, és ez a nem éppen költségkímélő
mulatság elterjedtebbé válik.
Az élménydús hétvégi program sokakat
megmozgatott a környező településekről
is a széleskörű reklámnak és a rendszerességnek köszönhetően. A három nap
programjának bevétele a Sukoró Iskolájáért Közalapítványt, ezzel a sukorói
iskolásokat, óvodásokat támogatja.
Ezennel köszönjük mindazoknak, akik
bármilyen formában hozzájárultak a
gyarapodáshoz. A szervezésnél és lebonyolításnál külön köszönetünket fejezzük ki a Balaton-Bakony Kocka Klubnak, vezetőjüknek, Törzsök Gábornak,
Tósoki Attila modell építőnek, az RC
Veszprém csapatának, a csatlakozó RC
autósoknak, a Gémeskút Étteremnek,
a Double Ring Wingsnek, a Fehérvár

Őszi nyílt napjainkon november 15-én
és 16-án vehettek részt az érdeklődő
szülők, gyermekek.
Szintén november 15- én 2. és 4. osztályos tanulóink Pázmándon, matematika versenyen szerepeltek, melynek
eredményéről később kapunk tájékoztatást. Felkészítő tanáraik Vera néni és
Kati néni.
November 17-én a HEROSZ által szervezett szavalóversenyen Miszlai Kincső,
3. osztályos tanuló képviselte iskolánkat, aki különdíjas lett. Gratulálunk a
teljesítményéhez!

November 23-án 3. és 4. osztályos
tanulóink közül 2 csapat is képviselte
iskolánkat a Móra Hétvezér magyar
versenyen. Eredményéről még szintén
nem kaptunk információt.
A Megyei Művelődési Központ Mesevetélkedő címmel levelezős csapatversenyt hirdetett, melyre az egész 2.
osztály ill. két 3. osztályos csapat is
nevezett. Záró rendezvénye december
9-én lesz Székesfehérváron.
Az idei tanévben kissé változott a
papírgyűjtés és az elektromos hulladékgyűjtés rendje. Az óvodával közösen
megállapodtunk abban, hogy a papírgyűjtést ősszel az óvoda, tavasszal az
iskola szervezi meg.
Az elektromos hulladék gyűjtésére

pedig kampányszerűen kerül majd sor
a tanévben, melynek időpontjairól plakátokon ill. a honlapon tájékoztatunk
mindenkit. Év közben az elektromos
hulladék lerakása tilos az iskolánál,
csak a meghirdetett időszakban lesz rá
lehetőség. A következő gyűjtést 2017.
december 4-5- re szervezzük, így megkérnénk mindenkit, hogy lehetőség
szerint e két napon szíveskedjenek
lerakni az elromlott gépeket, eszközöket, amit azonnal /dec. 6-án/el is szállíttatunk majd. Támogatásukat előre is
köszönjük!
A karácsony közeledtével minden
osztály kézműves foglalkozást szervez,
ahová várunk minden kedves szülőt,
nagyszülőt. A részletekről az osztályfőnökök adnak tájékoztatást. A gyerekek

által készített tárgyakat a Falukarácsony napján, a Kultúrház aulájában
lehet majd megvásárolni. A bevétellel
iskolánk felszerelését kívánjuk majd
bővíteni.
Negyedik osztályosaink pedig már
teljes gőzzel készülnek ünnepi műsorszámukra, Kati néni irányításával.
A téli szünet előtti utolsó tanítási nap
2017. 12. 21-én, csütörtökön lesz, a
szünet után pedig 2018. 01. 03-án,
szerdán találkozunk először.
Az iskola tanulói és dolgozói nevében
kívánok mindenkinek áldott, békés
ünnepeket!
Kerékné Fülöp Annamária
tagintézmény vezető

Rádiónak, a Szöllősi Kft-nek.
Igyekszünk a jövőben is hasznos, élményekkel teli eseményekkel szolgálni,
támogatni a helyi gyermekeket. Az
Alapítvány a sukorói iskola és óvoda
idei karácsonyi ajándékához 30-30.000
forinttal járul hozzá.
Kérjük, gondoljanak utódainkra, segítsék az Alapítvány munkáját adományaikkal, adójuk 1%-ának az alapítvány
számlájára történő utalásával.
Sukoró Iskolájáért Közalapítvány
Bankszámla száma:
17600121-00578068-00200004
Adószáma: 18491373-1-07
E-mail:
sukialapitvany@gmail.com
Kövessenek minket a Facebook-on is:
Sukoró Iskolájáért Közalapítvány
Boldog, Meghitt Karácsonyi Ünnepeket, Sikeres Új Évet Kívánunk!
Hartalné Törzsök Tímea
kuratóriumi tag

2017. 11. 21-én 2. osztályosaink is
ellátogattak a könyvtárba magyar órák
keretében.
A tanév elején két kolléga is távozott
tőlünk. Helyükre sikerült találnunk
két új tanító nénit, a következő
néhány sorban ők mutatkoznak be:
Schrein Józsefné (Kati néni) vagyok,
1959. december 2-án születtem Székesfehérváron. Iskoláimat a székesfehérvári
Május 1 Általános iskolában, zenei tagozaton, József Attila Gimnáziumban és a
győri Apáczai Csere János Tanítóképző
Főiskolán végeztem, ének-népművelés
szakon. 11 évig zongoráztam. Idáig a
székesfehérvári Hétvezér Általános Iskolában, a Vörösmarty Általános Iskolában
és az abai Aba Sámuel Általános Iskolában, tanítottam, összesen 36 évet. Családomról 37 éve élek boldog házasságban,
van egy 33 éves lányom és 2 gyönyörű

unokám.
Hitvallásom, szigorú vagyok, de következetes, és emberséges. A legfontosabbnak
azt tartom az első osztálynál, hogy megszeressék az iskolát, mert ez kihat egész
iskolás korukra és életükre. Hobbim a
szövés, faliszőnyegtől tarisznyáig mindent
készítek, és kötni is szeretek.
Sukorót nagyon szép településnek tartom,
kedvesen fogadtak a gyerekek és a kollegák
is. Úgyhogy köszönöm szépen, jól érzem
magam itt.

ELTE TFK- n német nyelvtanári diplomát szereztem.
Nagy örömömre szolgál, hogy itt, Sukorón
német nyelvet taníthatok. Fő célkitűzésem a gyerekek gyakorlati, kommunikatív
nyelvtudásának fejlesztése.

Engedjék meg, hogy új pedagógusként
bemutatkozzam:
Nemes Rita vagyok, 1973. július 1-jén
születtem Budapesten. Már kisiskolás
koromban nagy érdeklődéssel fordultam
az idegen nyelvek felé, orosz, később
német majd olasz és angol nyelvet tanultam. 1987 és 1991 között a székesfehérvári Vasvári Pál Gimnáziumban német
tagozaton, majd 1999-2002 között az

Az őszi szünet után ellátogatott a Kultúrházba a Pegazus bábszínház, akiktől
a Pitypang Cirkusz című darabot nézhettük meg.

Szűcs Emilia 1. osztály

Bozó Viktor 3. osztály

Küttel Rozi 1. osztály

Immár szokásosan elindult a korcsolyaoktatás, volt mesemondó verseny Vali
néni szervezésében,ill. közösen megtekintettük az Önkormányzat által szervezett október 23-i megemlékezést.

November 10-e a gyerekek számára az
egyik kedvenc nap volt, hiszen délelőtt – Vera néni szervezésében- Márton
napot tartottunk, majd ebéd után
lesétáltunk a Gémeskút étterem ren-

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

Czakó Luca 3. osztály

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

Szalai Sándor 4. osztály
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Mesék minden
mennyiségben…
Néhány évvel ezelőtt szerveztünk először iskolánkban mesemondó versenyt,
ami akkor nagy sikert aratott gyermek
és felnőtt körben egyaránt. Ezt a jóleső
érzést szerettük volna visszahozni azzal,
hogy idén októberben is ilyen megmérettetés elé állítottuk tanítványainkat.
A gyerekek bármilyen mesével készülhettek, megkötés csupán az időkeretre
vonatkozott. A mesemondó versenyt

meghirdettük a nagycsoportos ovisoknak is, és nagy örömünkre két bátor
jelentkező is akadt köztük /Nagy Sarolta és Kurucz Regina Mira/.
A felkészülés izgalmas hetei után 2017.
október 26-án került sor erre a mesedélutánra. A versenyzőket két csoportra
osztottuk, „kicsik”-re és „ nagyok”-ra.
Az elnevezés az ovis és elsős korosztályt, valamint a második, harmadik és
negyedik osztályosokat takarta. Sajnos
az utolsó pillanatban több kis versenyző
is visszalépett az indulástól, de reméljük
az idei sikerekből erőt merítve, jövőre is

próbálkoznak majd.
Nagy volt az izgalom a versenyzők
között miután kezdetét vette a mesemondás. A közönség lélegzet visszafojtva hallgatta a csodás történeteket, majd
nagy tapssal jutalmazta a produkciókat. Sok szép mesét hallhattunk. Volt
köztük verses mese, állatmese, tündérmese de még tréfás mese is.
A három tagú zsűrinek igen nehéz volt
a dolga a végső sorrend megállapításakor, de igyekeztek úgy dönteni, hogy
mindenki sikerélménnyel térhessen
haza erről az eseményről.

A mesemondó verseny helyezettjei:
„Kicsik” kategória:
1.
Kurucz Regina Mira
2.
Krisztik Gergő
3.
Gazdagh Benedek
„Nagyok” kategória:
1.
Székely Simon
2.
Miszlai Kincső
3.
Juhász Ágoston

Könyvtárlátogatás

dalmában. A könyvekkel végzett kedves
játékok és a komoly könyvtári ismeretek, színesen és változatosan voltak
jelen a foglalkozáson.

Egy tanító életében nagy öröm, amikor
tanítványain látja a fejlődést, még a
legapróbb sikereket is nagyra értékeljük. Jó látni, ha a gyerekek önfeledten,
szabadon, játszva és szeretettel tanulnak. Ebben az élményben volt részünk
a Sukorói Könyvtárban tett látogatás
alkalmával. A sok finom illatú könyv, a
szépen kialakított, barátságos környezet
egyből elnyerte a gyerekek tetszését.
Adorján Ágnes könyvtáros vezetésével,
megismerkedtek a gyerekek a könyvtári
rendszer szabályaival és megtanultak
kutatni, tájékozódni a könyvek biro-

Szent Mártonra
emlékeztünk
Iskolánkban idén is, mint minden
évben, megemlékeztünk Szent Mártonról. Egy óriástérkép és pár játékos feladat segítségével képzeletbeli utazáson
vettünk részt. Elkísértük Mártont egész
életútján, Savariaból indulva keresztül-kasul vándoroltunk Európában.
Megismertük jámbor gyermekkorát,

Gyerekszemmel a világ

Mindenkinek gratulálunk a sikeres
felkészüléshez, és köszönjük nekik ezt a
szép, csodákkal teli délutánt.
Fischer Attiláné tanító

Olvasni öröm, és jó szórakozás – mondták a gyerekek. Valóban, az olvasás egy
új, izgalmas világot nyit meg számukra,
ami teli van élményekkel és kalandokkal. Szerencsére a gyermekirodalom
bővelkedik értékes művekben, s a
könyvtár polcairól el is kezdtek lelkesen
válogatni a gyerekek. Adjunk hát könyveket gyermekeink kezébe!

„Aki Márton napon libát
nem eszik, egész éven át
éhezik.”
Hangzott el a fenti hiedelem, mikor
az óvónők Márton nap történetét és
hagyományait ismertették, november
tizedikén az óvodában. A Márton napi
rendezvényre a szülőket is meghívták,
így szülői segítséggel készíthették el
a gyerekek kézműves alkotásaikat. A
libarajzolás közben az ünnephez tartozó mondókákkal szórakoztatták a
kicsik szüleiket. Az óvodások már előre
kis lámpásokat készítettek, melyekkel
sötétedés után fénymenetet tartottak
az intézmény udvarán. A felvonulást
követően lilahagymás libazsíros kenyeret kaptak a résztvevők.
Kislányom szeptemberben kezdte az
óvodát. A Márton napon készült, közös

rajz hátuljára itthon ráírtuk annak
eredetét, melyet egy nagy mappában
őrzünk az egyre szebb firkák között.
Molnár-Kiss Anikó

Klímaváltozás Fejér megyében- Rajzpályázati Felhívás Fejér megye óvodásai részére kiírt pályázaton részt vett a
Sukorói Óvoda is. Íme néhány gyöngyszem a beküldött rajzokból:

Ruffné Ulakcsai Veronika
tanító

ifjú katonaéletét, szerzetesi és hittérítő
munkáját, papi és püspöki hivatását. A
hagyományokhoz híven Márton napi
mécsest is készíthettek a gyerekek, majd
egy közös felvonulással és vidám, német
nyelvű énekekkel zártuk a délelőttöt.
Bízzunk benne, hogy a Márton napi
mécses fénye és melege sok kisgyerek
szívében kigyúlt.
Ruffné Ulakcsai Veronika
tanító

Dajka_Valentina_5_éves

Horváth_Zselyke_5_éves

Kurucz_Regina_6_éves
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Semjén_Lilla_5_éves
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Civil szervezetek
Sukorói
Hagyományőrző
Egyesület
8096 Sukoró,
Óvoda u. 2/a.
+36 70/778-9265
sukoroihagyomany@gmail.com
facebook.com/hagyomanysukoro/
Adószám: 18491500-1-07
Bankszámlaszám:
57800033-10002546

Sukorói Hagyományőrző
Egyesület őszi, téli
eseményei
2017. 09. 08-án negyvenhárom,
Európa 6 országából, az Európa Ifjúsága Egyesület szervezésében érkeztek
diákokat látott vendégül Sukoró. A
kispályás foci bajnokság és a református
templomban meghallgatott orgonajáték után énekkel és zenés kísérettel
sétáltunk át a Néprajzi Házhoz, ahol
táncház keretében népviseletbe öltözve
ismertettük meg a fiatalokat hazánk
alap tánclépéseivel. Az esemény sikerességéről a 09.18-án a Fejér Megyei Hírlapban megjelent cikk hatására minden
megyénkben élő értesülhetett.
Köszönet azoknak, akik 2017-ben a
jövedelemadó bevallásukkor adójuk
1%-ának felajánlásakor Egyesületünket
választották. Támogatásukat a 2018.
évben megrendezésre kerülő rendez-
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vényeinkre fogjuk fordítani, amelynek
összege meghaladja a 60 ezer forintot.
Szüreti felvonulás és bál
A hagyomány generációkon
átívelő, tudatosan ápolt, fenntartott
szokásokat jelent, melyek tükrözik
a helyi értékeket. Sukorón az egyik
ilyen legnagyobb, legrégebb óta
ápolt tradíció a szülőszüret ünnepe
felvonulással és esti bállal.
Az idei évben a sok lelkes jelentkezőnek
köszönhető, hogy 30 párból álló, több
generációs mulatságot szervezhetett
egyesületünk. Évről évre gyarapodik a
létszám.
Szeptember 23-án a reggeli verőfényes
napsütést követően aggódni kezdtünk a
felhők tornyosulása láttán, a déli órákban pedig már meg is érkezett az eső. A
13 órakor kezdődő felvonulásra azonban gyülekezett a díszes ruhába öltözött
csapat, lovasok, érdeklődök a Gémeskút
Étteremnél. Tisztulni látszott az ég és a
menetet vezető Bíró vígan köszöntötte
az első házigazdákat: az étterem vezetőit
és a Polgármester asszonyt családjaikkal
együtt. Táncunkat, énekünket vendégfogadással köszönik meg a házigazdák.
Zene- és énekszóval ment tovább a
menet. Körbejártunk a falut, betértünk
azokhoz, akiktől meghívást kaptunk.
Egyesületünk is vendégül látta a „díszes
bandát”.
Az idei évben felhívást adtunk közzé,
hogy várjuk a gyermekeket „kisci-

gánynak” öltözve, akik végig járják a
felvonulókkal az utat, lelkesen gyűjtik a
nekik szánt édességet. Örömmel fogadtuk, hogy a 10 éve feledésbe merült
hagyományt több gyermek részvételével
sikerült életre hívni. Jövőre ismét szeretettel látunk benneteket barátaitokkal,
testvéreitekkel együtt. Népi viseletet
is öltött több gyermek. Köszönjük a
szülők, nagyszülők leleményességét
és együttműködését. Gyönyörű fényt
vittek az eseménybe.
Az időjárás kegyesen kitartott a felvonulás alatt és az utolsó fogadó helyszínen, a Pincesoron zúdult csak ránk
az „égi áldás”. A vacsorát követően a
kultúrházban indult a mulatság. Több
hónapon keresztül készítette fel a résztvevőket Küttel Dávid és Szonda Györgyi, egyesületünk tagjai a báli nyitótánc
koreográfiájára. Szabadidőnk függvényében lelkesen jártunk a próbákra és
a nyári időszakban is élettel töltöttük
meg az iskola udvarát. A báli hangulat
a viszonylag alacsony létszám ellenére
is kiváló volt, vidáman mulatott mindenki.
Szervezőként a Sukorói Hagyományőrző Egyesület ezúton is köszönetét fejezi
ki a támogatásért, segítségért, együttműködésért a résztvevőknek, Sukoró
Község Önkormányzatának, Klusovszky Imrének, a Pákozdi Dióskert
Lovas Egyesületnek (Teller Edinának
és csapatának), Schmicsek Erikának és
kollégáinak, a Gémeskút Étteremnek,
a Zsuzsi Büfének, a Mandula Cukrászdának, a Zólyomi ABC-nek, a Sukorói
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Polgárőr Egyesületnek és a családoknak, akik fogadták a menetet.
Mint minden évben, idén is megemlékeztünk az ’56-os forradalom és
szabadságharcról. A színvonalas műsort
követően az önkormányzati,- és egyesületi képviselők körében koszorút
helyeztünk el a kopjafánál.
Az ősz és a tél további eseményei
A közel egy éve meghirdetett tánctanulást továbbra is folytatjuk. Az Önkormányzatnak és Medve Melindának
köszönhetően péntekenként este már
a Kultúrházban gyűlik össze a csapat,
hogy újabb koreográfiai elemekkel gazdagodjon ismeretünk. Aki kedvet érez
a néptánc tanulásához, szívesen ropná
egy jóhangulatú csapattal, szeretettel
látjuk.

helyette lelkes diótörés és diópucolás
vagy épp mézeskalácssütés programot
iktatunk be, mellyel rég elfeledett
hagyományainkat ugyanúgy ápoljuk.
„Együtt végzett munka és közös szórakozás jellemezte a hideg napokat. Télen
történt ugyanis a betakarított termények feldolgozása. Az előre megszervezett munkás összejövetelek alkalmával
összekötötték a kellemest a hasznossal.
A kalákát hirdető család gondoskodott
az ételről, italról, lámpafényről, a meghívottak pedig beleadták magukat a
munkába testestől-lelkestől. A munka
vidáman és szaporán haladt, hisz „sok
kéz hamar kész”, és az sem volt mellékes, hogy így csak egy háznál kellett
világítást biztosítani sokak tevékenységéhez. A kalákában végzett munkát
visszaadták egymásnak.”
Idén is egyesületünk állítja fel a falu
karácsonyfáját Boros Zsigmond és
családja felajánlásának köszönhetően.
Díszeket készítünk közös munkával,
így tesszük impozánssá Sukoró egyik
központi helyét.

A munka közben pedig a regölés ősi
hagyományát elevenítjük fel, mely
leginkább a Dunántúlon előforduló,
karácsony másnapjától január 6-áig
tartó téli köszöntő népszokás.
Mint már sok éve, a falu mostani
adventi eseményén is kínálunk saját
készítésű, friss kürtőskalácsot. Várjuk
szeretettel idén is a rendezvényre az
édesség kedvelőit.
„Karácsonykor az angyalok
a földre szállnak,
térjenek be házadba
és maradjanak nálad!
Áldott, szeretetteljes karácsonyi ünnepeket, és boldog új évet kívánunk!”
Hartalné Törzsök Tímea
egyesületi tag
Dr. Gaál Judit gondolatai:
„Már hónapok óta néztem a boldog
készülődést, a táncpróbákat a tikkasztó
nyárban.

Tanultam a nótákat én is Timivel,
Edittel, Dávidékkal, a Sukorói csárda
leégéséről és bizonyos téli-nyári káposztáról…
Szeptember 23-án hajnalban keltem,
sütöttem, készültem. - Vajon ízlik-e
majd a „Pityókás Puszedli” a felvonulóknak és a vendégeknek?
Életemben először volt rajtam keményített alsószoknya...
Aztán beborult és esni kezdett. Riadt
üzenetek váltották egymást. Most mi
lesz? Megyünk? Nem megyünk? Hiába
készültünk?
Aztán a döntés: Bármi lesz is, nem
hagyjuk veszni a sok készülődést.
13.30-kor pontban ott állt a falu apraja-nagyja ünnepi viseletben a Gémeskút étterem előtt, és láss csodát! A
meghirdetett időpontban elállt az eső:
valaki ott, megkönyörült rajtunk...
Polgármesterasszonyunk Mészárosné
Hegyi Gyöngyi rövid köszöntője, és az
első pohár itóka után elindult a menet.
Elől a fiatalok, a hagyományőrzők, az
asszonyok a férjeikkel és még sokan-sokan.

Póni kordén a gyerekek, lovaskocsin
a zenekar. Dalolva vonult a csapat
a kanyargós utcákon, egyik háztól a
másikig.
Szerető vendéglátás és tánc mindenütt.
Boldogság, barátság, nevetés, bor,
pálinka, süti és pogácsa. Közös fotó a
református templomnál.
Aztán, a nézelődők között felfedeztem
egy pesti ismerőst... Dobtam neki
cukorkát.
Amikor legközelebb találkoztunk azt
mondta:
- Judit, már megértem miért szeret ott
lakni, micsoda közösség! Öröm volt
nézni, ritka ez manapság, irigylem.
Maga már nem fog onnan elköltözni...
„ - én, meg büszke voltam, életem első
szüreti felvonulására.”

Az idősek napján tett felajánlásokért
köszönetünket szeretnénk kifejezni
Dr.Keresztes Jánosnak és Keresztes
Józsefnének.
Mint az előző számban is említettük,
idén is kapott egyesületünk meghívást
a németországi partnertelepülésünk
Mikulás vásárára. Népes csapat fogja
Rimstingben képviselni december
elején egyesületünket és a falut is. A
helyieknek sütünk kürtőskalácsot,
palacsintát, kínálunk forralt bort, saját
készítésű mézeskalácsot, lekvárokat,
terméseket. Ezen előkészületek sok
időt vesznek igénybe, így sajnos nem
minden táncórát tudtunk megtartani,

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

Legfrissebb hírekről tájékozódhat a www.sukoro.hu Sukoró Község Önkormányzat honlapján
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Szüreti felvonulás 2017
A szüreti felvonulás a falubeli fiatalok
számára nem csak a szórakozásról,
hanem a hagyományok fenntartásáról
illetve továbbadásáról is szól. Sokan
közülünk már jó pár szüreti felvonuláson részt vettek és próbáljuk erre
buzdítani a fiatalabb korosztályt is.
Számomra az idei szüreti felvonulás
és bál nem csak a szórakozásról és a
hagyományőrzésről szólt, hanem a falubeli generációk összetartásáról is. Az
idei évben nagy örömünkre a Sukorói
Hagyományőrző Egyesület is velünk
tartott, így egy nagyobb és sokszínűbb

társasággal indulhattunk útnak. A
borongós időjárás ellenére a felvonulók
kétségek nélkül indultak a gyülekező
helyszínre és nagy szerencsénkre az időjárás is a mi oldalunkra állt. Kezdetét
vette a szüreti felvonulás, elindultunk a
minket fogadó házigazdákhoz. Ezúton
is szeretnénk megköszönni a sok finom
süteményt, ételt és italt. Ezt követően
a szüreti bál 20:00 órai kezdettel és a
nyitótánccal indult, melyre szintén a
Hagyományőrző Egyesülettel karöltve
készültünk fel. A nyitótánc sikerén
meglátszott a sok ének- és táncpróba, melyeken sok vicces pillanatban
lehetett részünk. A bálon nagyszerűen
érezték magukat a kicsik és nagyok egyaránt, a sok felajánlásnak köszönhetően
rengeteg értékes tombola tárgy került
kisorsolásra. Számomra az idei szüreti
felvonulás azért volt fontos, mert idén
én és a kedvesem kaptuk meg a bíró
és bíróné szerepét. Nekem ezért is volt
fontos, hogy a szüreti felvonulás és bál a
lehető legjobban sikerüljön. Szerintem
ezzel sem jómagam, sem a felvonulók
nem vallottunk kudarcot. Szeretnék
köszönetet mondani mindenkinek, aki
hozzájárult ehhez a fantasztikus hagyományőrző esemény létrehozásához.
Schieder Nándi

Sukorói bridzsklub
Bizony Sukoró egyik büszkesége, hogy
van Bridzsklubunk!
Szerintem Magyarországon az egyetlen
ilyen létesítmény, ami egy ilyen kicsi
településen él és virul!
Köszönet elsősorban az Önkormányzatnak, aki otthont ad a Művelődési
házban a klubnak.
A bridzs tulajdonképpen egy sport,
szellemi sport, és egyben kiváló szórakozás.
Úgy gondolom, hogy egész Magyarországon az egyetlen ilyen kis település,
ahol egy bridzsklub található.
Jó híre is van nagyon! Mert ez egy jó
csapat, egy baráti társaság! Jönnek is
a környező tókörnyéki falvakból, sőt
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Fehérvárról, a Balaton mellől, még
Dunaparti településről is.
Nem akármilyen klubélet van! Szép
zöld posztó terítők, leosztott partik, sőt
bridzsmate is, ami gyorsan kiszámítja a
napi verseny eredményét.
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8096 Sukoró, Berkenye u. 15.
+36-30-4281106
sukorosport@freemail. hu
www. sukoro. hu
Adósz: 18502105-1-07
Számlasz: 10405066-50505649-53551007

„Itt van az ősz, itt van újra…”
A kellemes őszi napok kedveztek a
kirándulások, szabadtéri programok
tervezéséhez, lebonyolításához.
A jól sikerült tavaly őszi 2 napos
kirándulásunkon fellelkesülve, úgy
gondoltunk, hogy az ősz folyamán újra
útra kelünk. Az idén első állomásként
Aggteleket választottuk. Az Aggteleki –
karsztvidék Európa egyik legjelentősebb
barlangvidéke, ahol változatos eredetű
és formavilágú ezerféle képződménnyel
díszített, sajátos élővilággal és régészeti
emlékekkel büszkélkedő üregek rejtőznek a föld mélyén. Ennek az egyedülálló
változatosságnak köszönhető, hogy az
Aggteleki Nemzeti Park 1995-ben felkerült az UNESCO Világörökség listájára.
Területén közel 300 kisebb nagyobb barlang található. Csoportunk az Aggteleki
rövid túrát, a Baradla – barlangot járta
be, amely 1 km hosszú. . A túra során
megismerkedtünk egy olyan világgal,
amelyet már az őskor embere felfedezett
magának néhány ezer évvel ezelőtt, de
nem csak emiatt különleges, hatalmas
termek és képződmények sokasága jellemzi: függő, állócseppkövek, cseppkőoszlopok, cseppkőzászlók között vezet

az út, amelyek megmozgatták a kutatók
és persze a látogatók fantáziáját is. Így
született meg a híres Anyósnyelv, a
Tigris, a Teknősbéka, az Oszlopok csarnoka, melynek már a nevében benne
van a páratlansága. Lenyűgöző termében megszámlálhatatlan képződmény
található. A koncertek és esküvők helyszínéül szolgáló Hangversenyteremben
a barlang kiváló akusztikája nyújtott
felejthetetlen élményt. A barlang bejárása után Szinpetri következett. Ez a
bűbájos és kirándulásra csábító borsodi
kisközség a Jósva patak mentén terül el,
Jósvafő szomszédságában.
Itt található a világ legnagyobb könyve,
amely 2010. március 21-én készült el,
több éves munka eredményeként. Az
Aggteleki Nemzeti Park élővilágát, természeti kincseit bemutató könyv 346
oldalból áll és 1420 kg súlyú. Kézzel
fűzött, kódexkötésű technikával készült
a mű. A könyv egy speciális erre a célra
konstruált lapozógéppel forgatható és
hogy a lapok ne törjenek nyolc fős gárda
szükséges a 16 négyzetméteres oldalak
lapozgatásához. . A kiállítás másik részében a középkori papírgyártás és nyomtatás korhű megjelenítése tárult elénk. A
tulajdonos Varga Béla nagy büszkeséggel
mutatta be a korabeli teljes Gutenberg
nyomda másolatát és a különleges,
régi egyházi könyvek gyűjteményét. A
szépen gondozott parkban megtekintettük a működő vízi kereket, amely a
papírmalmot hajtja.
Jósvafőn egy órát időztünk, megnéztük
az erdő rejtekében megbújó tengerszemet. Szilvásváradra érve elfoglaltuk szobáinkat, majd az esti vacsorát követően
a társaság nagy része még az étteremben
maradt, ahol egy-egy pohár ital mellett kellemes társalgásokat folytattak.
Másnap korán kezdődött a napunk.
Reggeli után ellátogattunk a Ménesudvarba és a Kocsimúzeumba, ahol megtekintettük a törzsménistállót és egy gyönyörű rövidfilm bemutatásával minden
hasznos információt megtudtunk a
világhírű lipicai ménesről. A Szilvásvára-

di Állami Ménesgazdaság kocsikiállítása
a ló vontatta közlekedési eszközök széles
körű gyűjteménye. Az egyszerű szekértől kezdve a legdíszesebb hintókig itt
minden megtalálható. Utunk következő
állomása a település szimbólumává vált
Szilvásváradi Református Kerektemplom volt. A falu közepén levő dombon
bájosan magasodik a település fölé a népi
– klasszicista stílusban épült templom.
A műemlék Európa legnagyobb református kerektemploma. A négyoszlopos
templom hófehér falai, formai tisztasága
elbűvölő. Szilvásvárad környékének
legkedveltebb kirándulóhelye a Szalajka- völgy. Legtöbben, köztük mi is az
1908-ban épült erdei kisvasúttal tettük
meg a felfelé vezető utat. A vonat végállomása a Gloriett tisztás. Innen 20 perc
séta volt az Istállós-kői ősemberbarlang,
ahová a csoportból többen is feljutottak.

Ezen a különleges régészeti lelőhelyen
kerültek elő sok más lelet mellett a világ
legrégebbi csont nyílhegyei, , ékszerei és
fuvolája is. Lefelé jövet a Gloriett tisztás
alsó pereménél láthattuk a völgy legnevezetesebb természeti képződményét, a
mésztufagátak sorából álló Fátyolvízesést. Tovább sétálva megtekinthettük
Magyarország első Szabadtéri Erdészeti
Múzeumát, ahol a régi erdei mesterségekről
kaptunk áttekintést. Kissé lejjebb a
Szikla- forrás különleges látványában
gyönyörködhettünk, majd a pisztrángos
tavak sora következett. A pisztrángnevelő telepet elhagyva egy kis vadasparkban
szemügyre vehettük a környék nagyvadjaiból néhányat. A Szalajka- völgy
hossza közel 5 km. A kényelmes séta
után a csapat nagy része betért ” Pali
bácsihoz”, akinél hosszú évek óta a

környék legjobb sült pisztrángját lehet
kapni. Késő délután jókedvűen, sok
élménnyel gazdagodva indultunk haza,
Sukoróra.
Ebben az évben is folytatódott a
petanque töretlen népszerűsége. Teljes
kihasználtsággal működtek a Klub ház
udvarán levő pályák. A következő évben
a további jelentkezők érdekében egy
második játéknapot is indítunk. Egyesületünk az idén csatlakozott a Magyar
Petanque Szövetséghez, így jogosultakká
váltunk a Szövetség által kiírt versenyeken való indulásra. Egyesületünk tagjai
több hazai rendezvényen is részt vettek.
(Pécs, Tatabánya, Budapest) György
Antal szakosztályvezetőnk nagy lelkesedéssel és kitartó munkával irányította a
házi bajnokságot, ami 28 héten át tartott, április elejétől október végéig.

A 2017. év Petanque bajnokság
végeredménye:
• I. helyezett
Fülöp János (Velence)
• II. helyezett
Vurczinger Zoltán (Velence
Szineg Lászó (Nadap)
• III. helyezett
Süveges István (Sukoró)
Októberi gyalogos túránk keretében
meglátogattuk Pákozdon a világ legnagyobb huszár szobrát Miskát. Nagyon
kicsiknek éreztük magunkat mellette,
hiszen a csizmája szárát sem értük el.
Innen gyönyörű időben gyalogoltunk át
a Sukorói Arborétumba, ahol barátságos
tábortűz mellett, jó hangulatban töltöttük el a délutánt. 8 km gyaloglás után
kellemesen elfáradva érkezünk vissza
Sukoróra.
2012. évi sikeres pályázatunk után az
elmúlt években is folyamatosan nyújtottunk be pályázatokat. Karácsonyi
ajándékként érkezett a jó hír, hogy az
idei pályázatunk nyertes lett. Így régóta
dédelgetett vágyunk valóra válhat. Rendezvénysátorra egységes megjelenésre és

informatikai eszközök fejlesztésére
pályáztunk.
Az elnyert összeg: 820 000 Ft. A szerződéskötés és az összeg utalása jelenleg
folyamatban van.
December 2-án tartjuk a hagyományos
év búcsúztató összejövetelünket, ami
tovább erősíti az Egyesület közösségi
szellemét.
Köszönjük Polgármester Asszonynak,
a Képviselő Testületnek és az Önkormányzatnak az egész éves együttműködést, anyagi támogatást és a pályázathoz
nyújtott segítséget.
Köszönet Mindenkinek, aki személyi
jövedelemadója 1%-ának átutalásával
gondolt ránk, így segítve Egyesületünk
működését.
Köszönjük az Egyesület tagjainak és
minden közreműködőnek, támogatónak az egész éves munkáját, segítségét!
Várakozással készülünk az előttünk álló
ünnepekre. Az Egyesület tagjai nevében
Békés Boldog Karácsonyt és sikerekben gazdag Új Évet kívánunk Sukoró
minden lakójának!
Halász Kriszta
elnök

Névnapokat, születésnapokat mindig
megünnepeljük, és Karácsony előtt az
év utolsó versenynapján nagy buli van.
Lehet, hogy élnek itt olyan emberek,
akik még nem is hallottak erről a klubról, szeretném, ha valaki, aki érdeklődik, szeretne bekapcsolódni a klubéletbe, eljönne valamelyik csütörtökön
6 és 10 óra között, ott talál minket, és
örömmel fogadunk miden új jelentkezőt!
Somogyvári Mari
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Civil szervezetek

Vallás - Közélet

Sukoró Kaland Klub

ket illetően. Egyik egyházközségben
például néhány gyerek a templomtól
ment iskolába, mert a hajnali mise
után a felnőttek szervezésével egy jó
reggeli várta őket. (Persze a szülők a
korai kelést -érthető okokból csak az
utolsó héten engedték meg számukra). Sajnos Sukorón eddig még nem
volt erre alkalmas helyiségünk.

Visszatekintés

Negyedik évadunkat ismét az Olasz
kőfejtő tisztításával egybekötött Kölyök
Hétpróbával kezdtük, majd a napot
klasszikusan a babgulyásos bogrács
melletti tábortűzön sütögetéssel zártuk.
Újra csodás időnk volt, sokan voltunk
és mosolyogtak a gyermekek a Gyapjaszsák körüli próbák során, ráadásul az
apukák kezei által kedvenc szikláink is
megtisztultak.
Őszi vendég előadónk Tóth Attila barlangkutató volt, aki az Inverse Everest
expedíció tagjaként csapatával sikeresen
eljutott a világ legmélyebb barlangjába.
Az kaukázusi Krubera-Voronya barlang
Game over terméig -2080 méterre
ereszkedtek, közben -1700 méteren egy
szifonon is át kellett úszniuk. A napvilágot csak a kilencedik napon látták
meg újra, fotóik átlagosan egy órát igényeltek a nehéz körülmények között,
azonban hűen visszaadják a méreteket
és a nehézségeket.

Téli programok

Január 27-én, majd február végén is
újra vendég előadókat várunk a Kultúrházban. A programmal kapcsolatban
kérem kövessék plakátjainkat.
A Velencei-hegység barlangjainak
idei bejárása után szakvezetéses téli
túrát szervezünk dr. Tarsoly Péterrel a
Csákvári-barlangba. A Vértes harmadik leghosszabb barlangja fokozottan

védett. Világhírűvé a benne talált ősállatmaradványok tették (kardfogú tigris,
barlangi oroszlán, barlangi hiéna, ősló,
ősteve, őselefánt).
Emellett a Kölyök Klub tagjaival hétvégi mászó terem látogatást és közös
eplényi síelést is tervezünk, illetve az
óvodával és az iskolával bizonyosan
folytatjuk a korábbi évek sikeres rajz
pályázatait.
Ha Ön is kitalálna és felfedezne vagy
megosztana velünk kalandokat, melyek
lényege a mozgás, a természet, a közösség és az élmény, akkor tartson velünk!
Aktuális információk elérhetők a
Sukoró Kaland Klub plakátokon, facebook oldalunkon és a
kalandklub@sukoro.hu e-mail címen.
Tisztelettel: Gugi Krisztián

SUKORÓI
BORBARÁTOK
EGYESÜLETE

www.sukoroiborbaratok.hu
sukoroiborbaratok@gmail.com

Egyesületünk ez évben is megrendezte Új Bor ünnepét. Megkóstoltuk egymás borait, mondhatjuk, hogy az évben a szárasság
ellenére jó volt a termés (kivéve
ott ahol a jég elverte) és így kiváló
minőségi borok készülnek a Velence-tó környékén. Finom borainkat ajánlom az ünnepi Adventi
és Karácsonyi asztalra.
A közelgő szépen ünnepeken, a terített
asztalra kerülő ételek csak megfelelően
kiválasztott italokkal válik igazi gasztronómiai élménnyé.
A Velence–tó környékén megtalálhatóak a Sukorói és a Pákozdi vulkánikus,
a löszös Pázmándi és Nyéki, a Nadapi
löszös-homokos talajszerkezetű területek, kiváló termőföldet adva a minőségi
fehér és vörös boroknak.
Szeretnék előbb néhány alapszabályt
megemlíteni az étel és a bor harmóniájáról: A kiválasztáshoz figyelembe kell
vennünk a bor aromáját, fűszerességét,
savtartalmát, tanninjait és nem utolsó
sorban, hogy milyen ételekhez választjuk.
Az egyszerű ételekhez lágyabb, kisebb
savtartalommal, a nehezebb ételekhez
nagy tanninokkal rendelkező borokat
válaszunk. Kőbe vésett szabály nincs
de, a bor múlja felül az étel jellegét.
Ha az ételben a savanyú íz dominál,
akkor a bor legyen szárazabb, nagyobb
savtartalmú, ha az étel édes akkor a bor
legyen egy kicsit édesebb. Fontos, hogy
keressük az azonos ízeket az ételben és
a borban.
A Karácsony jellemző ételei: Haléte-
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lek, pulykasültek, kacsasültek, töltött
káposzta, sütemények.
Halászléhez is való a bor, mégpedig ez
évi Kékfrankos Rozé, markáns bukéjával kiemeli a leves értékét. Rántott hal
(süllő, csuka, harcsa) Chardonnay bor
való, a fűszeres, gyümölcsös izével a
nyarat idéző üde illatával, a fehér húsú
hal igazi izét emeli ki. Karácsonykor
Chardonnayt kortyolgatva igazi harmóniát teremt otthonában.
Töltött káposztához válasszunk savasabb, testesebb fehérbort, Nadapi
Rajnai rizlinget, vagy Sukorói Juhfarkot. A Juhfark hazája Somló – nászéjszakák boraként emlegetik -, de már
ismét terem Sukoró vulkánikus talaján.
Savai lágyabbak, kerekebbek, de
hatásában nem marad el a somlóitól.
Ajánlom még a Pákozdi és a Sukorói
Olaszrizlinget, keserű mandula ízével,
markáns savaival, egy igazi férfias bor,
természetesen hölgyeknek is ajánlva.
A vörösbort kedvelőknek Cabernet
Sauvignon, Syraz és az Othello borokat
ajánlom. Mindegyik jól harmonizál a
töltött káposztához.
Kacsából készült sültekhez finom
savakkal rendelkező, zamatos ízvilágú
Nadapi Zengő vagy Zenit, a pulykából
készült sültekhez a Pázmándi Sauvignon Blanc illik a legjobban. Ezekkel
a fehérborokkal új értelmezést nyer az
étel.
A karácsonyi menü befejező fogásai
természetesen a sütemények, édességek. Mi mást ajánlhatnék, mint késői
szüretelésű Olaszrizlinget és Sárgamuskotályt. Magas cukorfokával, lágyabb
savaival igazi desszertbor.

Sukorói Borbarátok Egyesülete
nevében kívánok:

Boldog, Áldott,
Meghitt, Ünnepeket.
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Döme János
Elnök

Szállást keres a
Szentcsalád
November óta nézem, ahogy az üzletek a Karácsony ünnepére próbálnak
minket ráhangolni. Egymással versenyeznek, ki tud elsőként, csalogatóbb
ötletekkel előrukkolni. Van, akinek
üzletlátogatással telik a karácsony
előtti időszak- az ADVENT. Ezt
látva gyakran szomorkodom. Viszont
öröm tölti el lelkem, ha egy családban
előkerül az adventi koszorú, amit
minden héten meggyújtanak, hogy
szívüket kicsit Istenhez emeljék. Ilyen
pillanatokért –papként- érdemes fáradozni. A sukorói egyházközség idén is
gondot fordít arra, hogy minél több
család megköthesse a maga adventi
koszorúját. Az adventi koszorúkötés
már önmagában egy jó közösségi program, hiszen minden család
elkészítheti a maga egyedi díszét.
Gyerekes családoktól jött a megkeresés egy-egy ilyen koszorúkötés után,
hogy legtöbbször maguk a gyerekek
kisérték figyelemmel, hogy mikor

mennyi és milyen gyertyát kell megygyújtani. Csak remélni tudom, hogy a
falunkban egyre szélesebb körben fog
elterjedni ez a szokás.
Az adventi várakozást még sokféleképpen lehet megélni: a hajnali, u.n.
rorátés misék alkalmával egyházunk
Máriát, éppen olyan figyelemmel tünteti ki, mint egy gyermekét váró anyukát a családja, aki iránt megkülönböztetett figyelemmel vannak. Sukorón
az idei adventi időszakban kedden
6.00 órakor mutatjuk be a rorátés
szentmiséket. Hangulatában ugyan
már rég nem olyan, mint dédszüleink
korában, amikor a hívek lámpásukkal
a kezükben az éjszaka leple alatt lehullott friss hó ropogásának kíséretében
tértek be a templomba. Ugyanakkor
mégis valamilyen szinten varázslatos
korunk rorátéja is, mert évről évre
hallom sokak szomorkodását: „kár,
hogy vége lett, mert nehéz ugyan
fölkelni, de mégis olyan jó eljönni a
templomba”. Papként nekem is sok
szép tapasztalatom van a hajnali misé-

Bemutatkozik Rohrbacher János-diakónus.
Budapesten, az 1953. év november hónap 10 napján születtem római katolikus családban, második gyermekként. Ketten vagyunk testvérek. Családunk
imádságos, hívő keresztény életet élt. Bátyám családos, én pedig mindvégig
szüleimmel laktam, nem nősültem meg. Édesapám az 1992. év tavaszán, Édesanyám pedig a 2010. év szeptember hónap végén meghalt. Újpesten, társasházi
lakásban van az otthonom.
1972. évben gépésztechnikus képesítést szereztem Budapesten, majd a vasúthoz mentem dolgozni. Munkám során kezdetben mozdonylakatos, később
villamos mozdonyvető voltam. Ezt követően műszaki középvetőként mozdonyok üzemeltetésével, vasúti baleset-elhárítással és mozdonyvezetők oktatásával
foglalkoztam. Végül, mint oktatótiszt, hagytam abba a vasútüzemi munkát.
Munkám mellett három főiskolán szereztem diplomát. 1991-ben BME műszaki oktató szakán, 1998-ban ELTE könyvtáros szakán, majd 2008-ban a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola hittanár-nevelő szakán. Az 1992/93 –
1994/95 tanévekben elvégeztem a Ward Mária hitoktatóképző tanfolyamot is.

Egyéb szokások is, mint például a
„szállást keres a Szentcsalád” színesítik adventi várakozásunkat. Mára
már csak néhány kisebb faluban él ez
a régi szokás, hogy egymás otthonába
betérve imádságos estéket szervezzenek. Jómagam senkire nem erőltetnék
semmilyen szokást, de azon dolgozom, hogy minél több színes program
közül válogathasson ki-ki magának.
Ilyen indítatásból kezdte el egyházközségünk felújítani az egykori paplakot, vagyis a plébániát, hogy az majd
sok programnak nyújthasson otthont,
elsősorban a helyi közösségnek, -nem
kizárva másokat sem. Többször vetődött fel a kérdés, hogy mit tudnánk
(és főleg miből) tenni a sukorói plébánia épületével, hogy az ne menjen
tönkre, illetve, hogy ne álljon kihasználatlanul. Talán éppen úgy kerestük a módot, mint a szentcsalád a
szálláshelyet, és ahogy ők megélték,
hogy nincs hely a városban, ugyanúgy
éltük meg mi is, hogy nincs anyagi
forrás, mely erre a célra lehívható
lenne. Sokáig vártuk a csodát, hátha
valamilyen nagyobb pályázaton nyerünk, hogy felújíthassuk ezt a több,
mint százéves épületet, de mindhiába várakoztunk. Aztán idén nyáron
egyszer csak egy merészet gondolva,

arra jutottunk, hogy megpróbáljuk
önerőből legalább egy kis részét felújítani. Így kezdtünk neki a munkának
kevéske pénzzel, egy kis mesteri segítséggel, és sok társadalmi munkával,
hogy a közösség számára legalább egy
használható termet és kiszolgáló helységeket hozzunk létre… merthogy
„szállást keresett a mi közösségünk
is”. Több plébánia életébe belelátva
tudom, hogy mit jelent, ha a közösségnek a templom mellett van egy
közösségi háza, ahol meghúzódhat, és
szervezheti a maga életét. Sok-sok óra,
hét és hónap önfeláldozó munkája
meghozta a maga gyümölcsét: ámbár
szegényes formában, de Karácsonytól
használhatóvá válik az öreg plébánia
egy része. Itt szeretnék köszönetet
mondani Mindenkinek, aki oly sokat
áldozott erre a célra: elsősorban Sasvári László helybéli asztalosmesternek,
Béd Imrének és családjának, a Velencei-tó körüli KAVICS apukáknak és
annak a sok-sok dolgos kéznek, aki
vágott, csiszolt, festett, … stb. ….
takarított.
Mintegy megkoronázása ennek a szép
történetnek, hogy 2018. januárjában
várjuk a felújított közösségi termünkbe első előadóként azt a személyt, aki
oly sok szegény sorsú gyereknek ad
szállást: Böjte Csabát.
Loyolai Szent Ignác, templomunk
védőszentjének jelmondatát ismételgetve:
„Mindent Isten Nagyobb Dicsőségére!”
Récsei Norbert István - plébános

Kezdetben leginkább a mozdonyok, technikatörténet, majd az oktatás, a könyvészet, a Szentírás tudománya, és a filozófia ragadott meg. Ma is szívesen olvasok, szeretem a könyvtárat, azonban érdeklődésem leginkább a Szentírás felé
irányul. Szeretek jegyzeteket, tömörítvényeket, vázlatokat készíteni, amelyek a
tanulást, tanítást, az ismeretek áttekintését segítik.
A vasútüzemi munka után életem Pesten, a karmelitáknál folytattam. Naponta
jártam szentmisére, ahol ministráns szolgálatot végzetem. A Jó Isten kegyelme
és életpályám megfontolása a 2014. év tavaszán, arra vezetett, hogy jelentkezzem papi szolgálatra, a Székesfehérvári Egyházmegyébe. A felvételi eljárás
után kerültem Budapesten a Központi Papnevelő Intézetbe, ahol 2014-17
között szeminarista voltam, majd 2017. év januárjában Tatabánya - Bánhida
plébániára kerültem további gyakorlati ismeretek megszerzésére. 2017 június
24-én, Székesfehérváron Spányi Antal megyés püspök úr diakónussá szentelt,
és Kápolnásnyékre helyezett.
Budapest, 2017. szeptember 01.
Rohrbacher János
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Drogterápián részt vevő
fiatalokkal együtt tekerték
körbe a sukorói református
gyülekezet tagjai a Velencei-tavat
az elmúlt hétvégén. A közös
sport nemcsak a különböző
korosztályú és társadalmi
státuszú embereket hozta össze,
de lépést jelentett afelé is, hogy
a rehabilitációban részt vevő
fiatalok visszataláljanak az életbe
– számoltak be a résztvevők.
Verőfényes napsütésben és erős szélben gyülekeztek a Velencei-tó-kerülő
túrára vállalkozók a sukorói református
templom tövében múlt szombaton.
Voltak, akik profi sportfelszerelésben
érkeztek a megméretésre, ahogy Szabó
Lóránd mérnök is. A sukorói mérnök
portálunk kérdésére elmondta: ő és családja mentálisan és fizikálisan is próbál
fitt lenni. „Én is rendszeresen futok,
kerékpározom, a két fiam vízilabdázik,
fontos nekünk a sport.” Hozzátette: a
tókerülésen nem először vesz részt, de
ide nemcsak a testedzés vonzza, hanem
a nap folyamán kialakuló beszélgetések
is.

a Velencei-tó megkerülésén. Sportos
család az övék is, és mióta a fővárosból
Sukoróra költöztek, még több alkalmuk
adódik összekötni a családi együttlétet,
a mozgás örömét és a természet szeretetét.
„A kislányom tavaly még az édesapja
mögé volt kötve egy szerkezettel, hogy
biztosan meg tudja tenni a csaknem
harminc kilométeres távot. Most egy
elég vacak biciklivel próbál nekivágni,
úgyhogy van bennem némi izgalom.
De a nagyfiúk hoztak egy vontatókötelet, mindenre felkészültünk.” Azóta
megtudtuk: az első osztályos Rozi sikeresen teljesítette élete első tókerülését az
erős szél ellenére.

De nem csak biciklisek vágtak neki
a távnak. Szabó András sukorói gyülekezeti tag arról számolt be, hogy a
közeljövőben maratoni futóversenyen
vesz részt, a Velencei-tó körbefutása volt felkészülésének utolsó fázisa.
„Futás közben nem gondolkozom
semmin, ezért is szeretek annyira futni.
A munkám során sokat kell gondolkodnom, ez a mozgásforma pedig segít
teljesen kikapcsolni.”

A felszerelések tárháza kimeríthetetlen
– erről egy koronás sisakot viselő kislány győzött meg. Édesanyja, Szonda
Györgyi büszkén meséli, hogy hat
gyermekükből négyen részt vesznek

„Ma már egyre nagyobb gondot fordítanak az emberek a kiegyensúlyozott
táplálkozásra és a sportolásra, a lelki
feltöltődésre azonban nem szánnak elég
időt, pedig az is legalább annyira fontos
lenne” – ezt már Kardeván Károly
mondta. Az orvos 7 és 9 éves unokáival
vágott neki a hosszú útnak. „Mi főleg
sízni szoktunk télen, az komoly családi
program, de biciklizünk is néha” –
árulta el.
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A tókerülésre hagyományosan várták
a Ráckeresztúri Drogterápiás Otthon
fiatal lakóit is. Ők Sukoróra jövet is
majdnem ugyanakkora távot tettek
meg biciklivel, mint amekkorát a tó
partján, majd pedig később hazafelé.
Így összesen csaknem száz kilométert
tekertek le egy nap alatt.

A bicikliseket és a futókat a könyvtár
udvarán fogadták és látták el jó tanácsokkal, valamint némi harapnivalóval.
A házigazdai teendőket Németh Norbert gyülekezeti tag látta el. „Amikor
a srácok megérkeznek fáradtan, itt
megpihenhetnek kicsit, mielőtt elrajtolnak a gyülekezeti tagokkal együtt a
Velencei-tavi körre. Ez jó alkalom arra,
hogy sok mérget kiizzadjanak, de azért
van, aki itt marad velünk, mert a kondíciója még nem engedi, hogy ekkora
távot tegyen meg.”

Ilyenkor tartalmas beszélgetésekre is
alkalom nyílik – tette hozzá a fiatal családapa. „Amikor a rehabos fiúk meglátnak engem itt, felvetődik bennük a
kérdés, én miért vagyok a „másik oldalon”. Hála Istennek, nem tudok olyan
élményekről beszámolni, amilyeneket
ők megéltek, de minimálisan van rálátásom, mit jelent az, amiben ők vannak.
De több ismerősöm volt, akik hasonló
cipőben jártak, és láttam, milyen nehéz
körülmények közül indultak.

Ha valakinek nincs olyan baráti, családi közege, fizikai háttere vagy erős
hite, ami megtartaná a biztos talajon,
az könnyen megcsúszhat. De ezek a
srácok elindultak visszafelé a lejtőn.
Rendkívüli lélekjelenlétről tesz tanúságot, ha valaki egyáltalán belevág egy
terápiás programba. Itt megismertem
olyan fiatalt, aki miután elhagyta az
otthont, a következő évben önként
visszajött, és futotta a tókört. Látszik,
hogy aki ezt komolyan veszi és végigcsinálja, az folyamatos célkitűzésben van
és jó irányba tart a mindennapi életben
is.”

Időközben megérkeztek a fiúk, valóban
eltartott pár percig, míg kifújták magukat. De nem mindenki jött kerékpárral,
már csak azért sem, mert magukkal
hozták az aznapi ebédet is. Ezúttal pincepörköltet főztek – a hétköznapokban
is maguk gondoskodnak saját ellátásukról. A konyhafőnöki teendőket Fehér
Csaba látja el a házban éppen, mint
mondja, a Sukorón töltött nap számára felüdülés. Mára már a hosszú távú
biciklizés sem megerőltető számára,
hiszen a Balatont is körbetekerte már.
Mióta tart a terápiája, sokkal fittebb és
az akaratereje is megvan ahhoz, hogy
teljesítse az előtte álló kihívásokat –
számolt be.
Fehér Csaba huszonhárom évesen az
otthon legidősebb lakójának számít,
hiszen már kilenc hónapja bent van,
ami azt is jelenti: rehabilitációja egyre
inkább sikeresnek mondható. Fiatal
kora ellenére tízéves drogkarriert tudhat
maga mögött, kábítószer- és alkoholfüggőséggel került be. Mint mondta,
gyermekkorában nagyon megviselte
szülei viharos válása, többször kísérelt meg öngyilkosságot is. Legutóbb
akkor, amikor menyasszonya elhagyta.
„Nem láttam kiutat, begyógyszereztem
magam, majdnem meghaltam. Ekkor
jöttem rá, hogy változtatnom kell, mert
élni akarok – tiszta életet.”
Noha szüleivel korábban megromlott
a kapcsolata, ők mégis mellé álltak,
amikor bejelentette: változtatni szeretne, és segítségre szorul. Ők találtak rá
a ráckeresztúri református drogterápiás
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és elkezdenek hinni önmagukban, az
ugyanaz a lelkigyakorlat, mint amit a
mindennapokba is szeretnénk átültetni
valamennyien.”

intézményre is. Csaba azt mondja,
hálás, hogy ide került, szerinte ez a
legjobb hely, ahová csak kerülhetett.
„Nagyon sokat jelent a közösség és a
hit felé vezető út, amin a mentoraink
is terelgetnek. Szép környezetben
vagyunk, sokat járunk a természetben,
a terápián pedig rávilágítanak a hibáimra, és úgy érzem, tudok változtatni.
Nekem ez elég erőt ad, hogy folytatni
tudjam az életem. Mindig hittem, csak
eltávolodtam Istentől a kábítószerek
miatt, nem is foglalkoztam vele, de
ahogy megérkeztem a házba, újra
megerősödött a hitem az esti áhítatok
hatására. Itt valóban visszavezettek a
helyes útra.”

A sukorói gyülekezettel együtt eltöltött
napról azt mondta: szeret emberek
között lenni, és ez a nap lehetőség arra,
hogy ne a múltjába nyúljon vissza,
hanem új kapcsolatokat alakíthasson
ki – így könnyebben megmarad elhatározása mellett.
„Egy ilyen nap fontos szerepet játszhat a terápia résztvevőiben kialakult
űr betöltésében” – erősítette meg
kérdésünkre a ráckeresztúri otthon
egyik munkatársa – maga is gyógyult
szenvedélybeteg – Kocsis Attila, vagy
ahogy sokan ismerik: Fati. „Az otthon
lakóit bent egyfajta lelki edzettséghez
segítjük hozzá, a fiúk elsajátítanak
bizonyos képességeket, megismerik
saját határaikat, a tudásuk bővül,
viszont a testüknek is nagyon fontos
lenne fejlődni ezzel együtt. Futás vagy
biciklizés közben önmagukat győzik le,
és ebben szerepet játszik a hit. Amikor
túl tudnak lendülni a fáradtságukon

„Ezek a srácok nagyon kevesen sportoltak, mielőtt a házba kerültek. A testi
és a lelki felépülés csak párhuzamosan
működhet, ezért is nagyon fontos,
hogy kialakuljon a testkultúrájuk és
odafigyeljenek az egészségükre. A kinti
életükben is nagy megtartó erőt jelent,
ha felépítenek egy masszív fizikumot a
terápia alatt, mert az már egy cél, amit
elértek, és már nem nagyon akarják
lerombolni” – magyarázta Hamar János
addiktológiai konzulens, sportfelelős.

De nemcsak a testi, hanem a lelki
erőnlét is nagyon fontos, legfőképpen
a szeretet ereje – tette hozzá. Mint
mondta, az otthon 28 lakója közül
senki nem maradhatott ki a Velencei-tó
környéki kirándulásból – akkor sem, ha
problémás a magaviselete. „A büntetés
nem célravezető. Azt tapasztaltam, ha
eljöhetnek ők is, azt akkora áldásnak
és kegyelemnek tartják, hogy utána
megváltozik a működésük a házban is.
Az pedig, hogy civilekkel tölthetik el
ezt a napot, valamennyiüknek hatalmas
dolog. A fiúk attól tartanak, hogy az

utca embere lenézi őket szenvedélybeteg múltjuk miatt. Ezzel szemben
itt megtapasztalják, hogy szeretettel
fogadják őket. Nagyon sokat ad nekik,
amikor vállon veregeti őket a lelkész
vagy az egyik gyülekezeti tag, és azt
mondja: sok sikert és erőt kívánok
neked.”

ak is hozzájárultak házi süteményekkel.
A lelkész hozzáfűzte: „Sokan rendeznek
tókerülést, amelyhez jutalmat tűznek
ki, vagy a tömeges részvételt állítják
középpontba. Mi mindig hangsúlyoztuk, hogy ez a tókerülés nem teljesítménytúra, hanem a közösség megélésének, egymás elfogadásának az alkalma.”

A Velencei-tó megkerülésének ötlete
Kardos Ábel sukorói lelkipásztortól
származik. Először öt évvel ezelőtt
pattantak kerékpárra a gyülekezet vállalkozó szellemű tagjai a ráckeresztúri
drogterápiás otthon akkori lakóival
együtt. „Óvodástól az egész idősekig
sokan csatlakoztak már hozzánk, tavaly
egy nyolcvan év feletti tókerülőnk is
volt. Ilyenkor a különböző korosztályok találkozhatnak, a rehabilitáción
résztvevők pedig az egészségesek között
lehetnek kicsit. Ez, persze, gesztusértékű dolog csupán, nem oldjuk meg
vele a problémáikat, de legalább egy
napra átélhetik, hogy közösséget vállalunk velük. Erdős Esztertől, az otthon
vezetőjétől tudom, hogy munkatársaival igyekeznek közel vinni a fiúkat
Jézushoz, de örülnek, ha ehhez gyülekezeti hátteret is kapnak. Így a fiatalok
érzik: nemcsak az otthon falai között
igazak ezek a megtapasztalások, hanem
egy hagyományos templomban, civil
környezetben is.”
Ráckeresztúrról 31-en, Sukoróról 24-en
vettek részt a Velencei-tó megkerülésében az elmúlt hétvégén. Kardos Ábel
elmondta, a Dinnyés előtti madárlesnél
tartottak egyszer közös pihenőt, bár a
Ráckeresztúrról érkezett fiúk jó kondícióban voltak: többen fekvőtámaszoztak, és olyan is volt, aki kétszer kerülte
meg a tavat. A túra végeztével ebédjüket
a gyülekezeti házban fogyaszthatták el,
a közös asztal megterítéséhez a sukorói-

Közlés a Parókia Portál engedélyével
Forrás: www.parokia.hu

November 12-én a Duna tévécsatorna
8 perces filmet sugárzott a tókerülésről.
Az adás linkje: https://www.mediaklikk.hu/video/reformatus-ifjusagi-musor-oruljetek-az-urban-mindenkor/
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Kultúra - közélet
Tájházak Vendégségben
A szentendrei Skanzen alapításának 50.
évfordulójához kapcsolódva rendezték
meg a Tájházak vendégségben című
rendezvényt, melyen az ország négyszáz
tájháza közül tizenöt vett részt 2017.
szeptember 23-án. Az alkalom különlegessége, hogy a sukorói Néprajzi Ház is
idén lett 50 éves.

Kovács Róbertné Vera néni, valamint
Zámbó István képviselte. Vera néni már
több, mint húsz éve dolgozik a sukorói
Néprajzi Házban, melyet már gyermekkora óta ismer, hiszen kislányként sokat
járt látogatóba egykori tulajdonosához.
Zámbó István pedig Sukorón nőtt fel,
rengeteg emléket őriz a település múltjáról.

Kultúra - közélet
Új táblák Sukorón
Sukoró területén új információs táblák
kerültek kihelyezésre. Aki nyitott szemmel járt, már biztosan találkozott velük.
Az egyik nagy tábla a Fehérvári út és
Kossuth utca kereszteződésében található, melyen Sukoró egyik legfőbb büszkeségét, az idei évben 50 éves Néprajzi
Házat hirdetjük.
Két másik tábla a falu központjában,
a Református templom mögött került

kihelyezésre. Ezeken a táblákon a településen fellelhető műemlékvédelem alatt
álló épületeket jelöltük meg térképen,
hogy az ide látogató turisták könnyen
megtalálhassák a helyi látványosságokat.
Gőzerővel dolgozunk tovább, hiszen a
jövő évre is rengeteg tervünk van, már
2018. tavaszán egy csodálatos helyszínt
szeretnénk felavatni a település központjában és ez még csak a kezdet.
Sukoró Község Önkormányzata

balról-jobbra: Vera néni, Zámbó István,
kísérőként egy baráti házaspár Pákozdról

Az esemény fővédnöke Hoppál Péter,
az Emberi Erőforrások Minisztériumának kultúráért felelős államtitkára volt.
A tizenöt bemutatkozó közösség között
a Sukorói Néprajzi Ház is részt vett
múltidéző beszélgetéssel, valamint
sukorói hagyományokat, régi Sukorót
bemutató fotósorozattal. Tájházunkat
Vera néni a vendéglátó ház gondnokával

Kedves Lakosság!

Az idő nem volt kegyes a szabadtéri
programhoz, mert 11 órától du. 5 óráig
esős, szeles idővel volt dolgunk. De a
többiekkel együtt kitartottunk és alkalmazkodtunk a körülményekhez. Ennek
ellenére szép számmal voltak érdeklődök. Az 50 éves jubileumi évnek
köszönhetően emlékplakettet kapott a
Sukorói Néprajzi Ház.

Sukoró Község Önkormányzata szeretné megköszönni az eddigi könyvfelajánlásokat, melyeket a könyvtár felé tettek.
Mivel ellátónktól, a székesfehérvári
Vörösmarty Mihály Könyvtártól is folyamatosan kapjuk az új kiadványokat, így
helyhiányra hivatkozva tájékoztatjuk
a kedves olvasóközönséget, valamint a
lakosságot, hogy településünk könyvtára
határozatlan ideig nem fogad semmiféle
felajánlást (könyv, kazetta, cd, újság,
kiadvány, füzet, gyűjtemény, stb.).
Megértésüket köszönjük!

Székely Réka
kulturális referens
Továbbá a település tervezi egy helyi
írásos és képi emlékekből álló kiállítás
létrehozását.

Tisztelt Lakosság!
Szeretnénk gazdagabbá tenni Sukoró
Néprajzi Házának gyűjteményét, tervezünk egy helytörténeti kiállítás létrehozását. Ezúton szeretnénk kérni a kedves
helyi lakosság segítségét.
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Amennyiben otthonában, családjában, ismerősi körében tudomása van
olyan régi használati vagy berendezési tárgyról, amelyet szívesen felajánlana, kérjük, juttassa el a helyi
értéktár gyűjteménybe.

és a 06-30-717-7601 elérhetőségeken.

Ha az Ön vagy környezetének tulajdonában akad olyan képi vagy írásos
dokumentum a múltból, mely akár
régies fogalmazásában, külsejében
vagy írásképében különlegességet nyújt
a mai ember számára, és nyilvános,
kérjük hozza el a Polgármesteri Hivatalba. Az eredeti dokumentumot másolás
/ szkennelés után visszaadjuk, ha igényt
tart rá a tulajdonos.
Felajánlásukat jelezhetik, kérdéseiket
feltehetik Székely Rékánál a
kultura@sukoro.hu
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Köszönjük felajánlásaikat.

Tegyél tiszta diót a
tepsibe! – gondolj a
családodra

Keresztrejtvény
és Sudoku

Mindjárt itt vannak az ünnepek, nagy
a sürgés-forgás. Gondosan megtervezzük, hogy mit főzünk, sütünk, de
vajon odafigyelünk-e eléggé arra, hogy
hogyan készítjük elő az alapanyagokat.
Itt van rögtön a dió. A Karácsonyi
bejgli, a Szilveszteri zserbó elmaradhatatlan tartozéka. Ha van saját diófád,
már valószínű megpucoltad a szükséges mennyiséget, vagy megveszed
a boltban, piacon és úgy, ahogy van,
felhasználod. De eszedbe jut-e megmosni, megszárítani? Diót mosni, ki
hallott már ilyet? Megmutatom, hogy
zajlik ez nálunk. Miután megtörtük
és megpucoltuk a diót, műanyagtálba teszem, ráspriccelek egy adagot
a Sunrider Zöldség-gyümölcsmosó
folyadékból, annyi vizet öntök rá, hogy
ellepje, és benne hagyom 15-20 percre.
Majd alaposan leöblítem, törlőpapírral
bélelt tálcára teszem, és másnap reggelig hagyom száradni. Ekkor kicserélem
alatta a papírt, és még egy napig így
szárad. Végül 20-25 dkg-os adagokban
bezacskózzuk és irány a mélyhűtő!
Az így kapott dióbél nemcsak tiszta, de
egészségesebb és értékesebb is mintha
meg sem mosnánk, vagy csak csapvízben öblítenénk le.
Az alábbi képeken láthatod, milyen
koszos vizet öntök le a dióról. Ha ezt a
fázist kihagyod, mindezt a szennyeződést ledarálod, és megeszed. Ugye nem
akarod?
Légy előrelátó a tervezésnél is: érdemes csak annyit sütni-főzni, amenynyi elfogy úgy, hogy senki nem „hoz
áldozatot”, eszi degeszre magát még
a maradékkal is, csakhogy ne kelljen
kidobni. Légy határozott, állj ellent
az „ezt a kicsit egyétek már meg”
invitálásoknak. Tudom, hogy minden
háziasszony szereti látni, hogy ízlik a

főztje, de a bágyadt vendégek kevésbé
szórakoztatóak.
Vásárolj minőségi alapanyagokat.
Nem biztos, hogy drágább, mert a
tartalmasabb összetevőkből kevesebb
fogy, a szervezeted is jobban érzi
magát, a kedved is jobb lesz. Ha így
teszel, biztos nem kell újévi fogyókúrás
fogadalommal kezdened 2018-at!

Boldog és egészséges
Karácsonyt kívánunk!
Dr. Barta József
és Barta Edina

A 2017-es év „Szép utca” program nyertese a Görbe utca. Gratulálunk a lakóknak. A díjakat, az egyedi utcanévtáblákat
már több lakó át is vette és büszkén
kifüggesztette háza homlokzatán. Az
itteni ingatlantulajdonosok szorgalmuk-

kal és igényességükkel is felhívják mindenki figyelmét környezetük rendben
tartására, ápolására. A következő évben
újra meghirdeti Sukoró Község Önkormányzata a „Szép utca” programot, tehát
érdemes „felvirágoztatni” az utcákat!

Lara Nails
Szeretettel várom régi
és új vendégeimet
műköröm építésre, manikűrre,
kézmasszázsra, egyéb kéz ápolásra!

Sukoró, Fő utca 66.

Sukoró, Fő utca 66.

06-30-374-2247

06-30-374-2247

Telefon:
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Közérdekű információk
KERÁMIÁZ-LAK
Fekete Krisztina

Eseménynaptár 2018.

Kerámiából elkészítek étkészletet, házszámokat, ajtódíszeket, virágokat,
kerti szépségeket. De megismerkedhetsz a kerámiázás szépségeivel,
kipróbálhatod a korongozást, agyagozást is.

Hívj: 06-20-401-9039

20. szombat

Sukorói Hagyományőrző Egyesület évnyitó rendezvénye

BABICS LÁSZLÓNÉ KATA

CSALÁDI
FODRÁSZ

Február:
20. kedd

10:00 Pegazus Bábszínház

23. péntek

Mozgásában korlátozott hölgyeknek,
uraknak, hajvágást vállalok
Sukorón, háznál.

Farsangi mulatság a Sukorói Hagyományőrző Egyesület szervezésében

24. szombat

Tavaszi ping-pong verseny a Sportbarát Egyesület szervezésében

Sukoró, Fő utca 66.
hétfő, szerda, péntek

Telefon:
06-20-263-13-21

Január:

Március:
9.00 - 12.00 óra között Egészségnap - Iskola Aula
Március 15-i ünnepség
Gyalogos túra - Angelika forrás, indulás a Református templom elől

31. szombat

Húsvéti Családi Nap a Sukorói Hagyományőrző Egyesület szervezésében

Heiden Levente
2017. szeptember 13.

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

Március 3. (első szombat)
Április 7. (első szombat)
Május (5. (első szombat)

Boldog karácsonyi ünnepeket és
könyvekben gazdag új évet kívánunk,
minden kedves látógatónknak!

Látogassa meg facebook oldalunkat:
Vadmadárkórház Sukoró-Bird Hospital
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Ügyelet:

Gőbölösné Dr. Sztafa Dorota
Pákozd, Hősök tere
Telefon: 06-22-459-198
Rendelési idő:
hétfő: 13.00-18.00
kedd: 08.00-13.00
szerda: 13.00-18.00
csütörtök: 08.00-13.00
péntek: 08.00-12.00

Sukorói Katolikus Temető
karbantartási és rendezési ügyek:

A Néprajzi Ház nyitvatartása:

Dr. Berkényi Tamás állatorvos
06-30-9464-991
e-mail cím:
vadmadarkorhaz@gmail.com

www.vadmadarkorhaz.hu

Belépő:

március 15 - október 31-ig
hétfő és kedd kivételével
naponta: 10-18 óráig

Teljes árú belépődíj: 700 Ft
Csoportos jegy
(10 fő felett): 600 Ft/fő
Kedvezményes belépődíj
(diák, nyugdíjas): 350 Ft
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A sukorói Önkormányzat hivatalos,
ingyenes lapja. Megjelenik időszakosan,
1000 példányban.
Felelős kiadó:
Sukorói Közös
Önkormányzati Hivatal
8096 Sukoró,
Óvoda u. 2/A.

Récsei Norbert
plébános
Mobil: +36-30-547-4113
Sukorói Református Temető
karbantartási és rendezési ügyek:

2416-0903

Kiss Kálmán
+36-30-997-6155

FACEBOOK A legfrissebb hírekért keressék, kedveljék,
kövessék a Sukorói Kulturális Intézmények nevű oldalt!

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

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

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

Folyékony hulladék
elszállítása
Herke Szolgáltató Bt.
06-20-93-91-955

DRV Zrt. információs Pont
Velence, Szabolcsi út 40.
Ügyintézés: 06-40-240-240
Ügyfélfogadás:
hétfő: 8:00-15:00
csütörtök 8:00-18:00
péntek: 8:00-12:00

E-ON Áramszolgáltató

Dr. Oszvald Éva
Sukoró, Fő u. 50.

Közvilágítás hibabejelentő lakossági
(Vezetékes telefonról ingyenes):
06-80-533-533
TÓ-VILL Bt. Székházában
Ügyintézés:
06-20-946-2001
06-22-574-008
Kápolnásnyék, Tó u. 20.
Ügyfélfogadás:
kedd: 8:00-12:00
csütörtök: 14:00-18:00

Tanácsadás:

Posta

Gyermekorvosi rendelés:

Mentőhely:

madármentés ügyeleti telefonszám:
06-30-992-4876

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

2481 Velence, Zárt utca 2.
Telefon: 06-22-470-288
Fax: 06-22-589-157
E-mail: human01@freemail.hu

(madarak átvétele:
telefonos bejelentkezés után)
Sukoró, Ivókút u. 14.
Székesfehérvár, Takarodó u. 5.

Székesfehérváron

8096 Sukoró, Óvoda u. 2/a.
Telefon és fax:
06-22/598-007
06-22/475-521
E-mail: spolghiv@t-online.hu
Ügyfélfogadás:
Hétfő, Szerda: 8-17 óra
Péntek: 8-13 óra

HUMÁN CSALÁDSEGÍTŐ
ÉS GYERMEKJÓLÉTI
SZOLGÁLAT

2017. évi utolsó nyitvatartási napok:
december 19. (10.00-12.00)
december 21. (10.00-12.00)

2018. égetési napok

a vadon élő madarak gyógyítására

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

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

Tájékoztatjuk kedves látogatóinkat,
hogy a könyvtár Karácsony közeledtével
a következőképpen tart nyitva:

2018. évi első nyitvatartás:
január 8., hétfő (15.00-17.00)

Madárkórház

Sukoró Község Önkormányzata

Gyógyszertár

Heim Zsombor
2017. november 21.
Ingyenes internet-hozzáférés
Sukoró közterületén

Háziorvosi rendelés:

Fogászati rendelés:

24. szombat

BABAHÍREK

Közérdekű telefonszámok:

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

10. szombat

SUKORÓI KÖNYVTÁR
ünnepi nyitvatartás:

Közérdekű információk:

kedd: 8.00-8.30
Rendelési idő:
kedd: 8:30-9:30
csütörtök: 14:30-15:00.

Védőnő:

Sukoró, Fő u. 44.
06-22-589-004
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig:
8.00-16.00
ebédidő: 12.00-12.30

Bédné Molnár Hajnalka
Telefon: 06-22-475-323
Mobil: 06-30-181-3637

Méhraj befogása:

Szakorvosi Rendelőintézet

ALBA VOLÁN

2481 Velence, Balatoni u. 65.
Rendelési idő: Hétfőtől - péntekig
7.00-19.00 óráig
Telefon: 06-22-589-515

Horváth Zsolt
06-30-454-77-75
elsősorban helyközi
közlekedési információk
hétfőtől-vasárnapig: 4.00-23.00
Telefon: 06-22-514-714

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

19

2018.
Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

