
KÖZÉLETI LAP 3. évfolyam, 4. szám

Kedves Olvasók!

Szeretettel köszöntöm Önöket a közelgő 
ünnepek alkalmával. 
Van egy  hagyományos mondás, misze-
rint egy település ereje nem a kövekben, 
hanem a benne élők szellemiségében 
rejlik.  A mai világban egy település fej-
lődésének fokmérője a területén megva-
lósuló fejlesztések, beruházások mennyi-
sége. Sukoró jó úton jár, elmondhatja 
magáról, hogy az elmúlt öt  esztendőben 
az alacsony lakosságszámhoz viszonyít-
va, a térségben is kiemelkedő helyet 
foglal el a megújulás terén. Számos fej-
lesztéseket tudhat magáénak.   Európai 
uniós források felhasználásával, önkor-
mányzati önerő hozzáadásával egymásra 
fűzve a projekteket, fontos turisztikai 
jelentőségű, valamint számos intézmé-
nyi felújítást tudott megvalósítani.
Október 30-án L. Simon László par-
lamenti államtitkár úrral közösen, 

felavattuk a sokak számára szokatlan, 
újszerű, többfunkciós  Könyvtár-Borház 
épületét. A 13,5 mill. Ft Leader pályá-
zati forrásból és 12 mill. Ft önerőből 
felújított régi orvosi rendelő épületében 
egy tető alatt jól megfér a nyomtatott 
irodalom és a jó borok bemutatóterme. 
A Székesfehérvári Vörösmarty Könyv-
tárral közösen működtetett színvonalas 
sukorói könyvtárban, közel 2500 régi 
és új könyv közül válogathat minden 
kedves látogató. Kérem Önt, iratkozzon 
be, legyen Ön is tagja az új könyvtá-
runknak! 
A közeljövőben településünk életében 
egy régóta dédelgetett álmunk válik 
valóra, mivel a történelmi nevezetes-
ségeket, turisztikai látnivalókat érintő, 
szakszerű, biztonságos közlekedést célzó 
kerékpárút hamarosan átadásra kerül 
Sukorón. Számítások szerint, december 
közepétől már végigkerekezhetünk a 
nagyszabású kerékpárút fejlesztés kap-
csán megépülő „hivatásforgalmi kerék-
párút” több, mint öt kilométer hosszú 
sukorói szakaszán./ A részletes tájékoz-
tatót a 3. oldalon olvashatják./
Kedves Sukoróiak!  Legyen ez a két pro-
jekt közösségünk számára szép ajándék, 
nemcsak az ünnepekre, hanem a jövőt 
tekintve is. Kívánom, hogy valameny-
nyien találják meg a szabadidő hasznos 
eltöltésében a kedvükre való időtöltést, 
szórakozást, amely lehet a kerékpározás, 
turisztikai látnivalók megtekintése, egy-
egy séta, az új kerékpárúton egy baráti 
társasággal, vagy éppen egy kikölcsön-

zött jó könyv olvasása egy pohár zama-
tos sukorói bor mellett a szerető család 
körében.
“Ez a hónap az ünnep. Mintha mindig 
harangoznának, nagyon messze, a köd 
és a hó fátylai mögött. Gyermekkorunk-
ban e hónap első napján árkus papírra, 
kék és zöld ceruzával, karácsonyfát 
rajzoltunk, karácsonyfát, harmincegy 
ággal. Minden reggel, dobogó szívvel, 
megjelöltük, mintegy letörtük e jelképes 
fa egyik ágát. Így közeledtünk az ünnep 
felé. E módszerrel sikerült a várakozás 
izgalmát csaknem elviselhetetlenné 
fokozni. …… Mit is akartam? Gőzva-
sutat és jegylyukasztót, igazi színházat, 
…..kabátkát akartam, továbbá Indiát, 
Amerikát, Ausztráliát és a Marsot. 
Mindezt persze selyempapírban, 
angyalhajjal tetézve. Egyáltalán, gyer-
mekkoromban mindig a világegyetemet 
akartam, az életet, amely egyszerre volt 
bicikli, kirándulás a Tátrába, anyám 
zongorázása a sötét társalgóban, bécsi 
szelet, almás rétes és diadal összes ellen-
ségeim fölött.” 
(Márai Sándor: A négy évszak – Decem-
ber)
Az író, Márai Sándor nagyon jól ragad-
ja meg azt az érzést, amely különös 
izgalommal tölti el mind a gyermekek, 
mind a felnőttek szívét is. Ez az időszak 
az együttlét, az ajándékozás, a számve-
tés és a tervezések időszaka. Ilyenkor 
az ismerősök köszöntik egymást, sőt 
számos hivatalos üdvözlet is elhangzik. 
Mindezek nagyon fontosak. Mindazon-

Sukorói Adventi Rendezvények 2015
Az idei évben november 28-án kezdődik az adventi időszak, amely a karácsonyra 
való felkészülés ideje. Már hagyomány, a katolikus templomban az adventi gyer-
tyagyújtás és a szeretet együttlét.

I. ADVENT 
November 28. szombat

•  9 órától Betlehem építés a Katolikus templomnál. 
November 29. vasárnap

•  9:15 órakor Gyertyagyújtás és ünnepi műsor a Katolikus Templomnál.
•  Mise után agapé

II. ADVENT 
December 5. szombat

•  9:00 órakor adventi vásár és kézműves foglalkozás a kultúrházban.
December 6. vasárnap

•  9:15 órakor Gyertyagyújtás és ünnepi műsor a Katolikus Templomnál.
•  Mise után agapé

III. ADVENT
December 13. vasárnap

•  9:15 órakor Gyertyagyújtás és ünnepi műsor a Katolikus Templomnál.
•  Mise után agapé

által az ünnepek családi és baráti körben 
szépek és meghittek igazán. Az embe-
rekben feltolulnak az emlékek, az egy-
máshoz kötődő érzések megerősödnek. 
Az ünnep közeledtével nagyobb figye-
lemmel gondolhatunk szeretteinkre, 
barátainkra, és figyelhetünk arra, hogy 
mit nyújthatunk azoknak, akik fontosak 
a számunkra. A karácsonyi ünnep jegyé-
ben a magam részéről a törődést és a 
szeretetet tartom a legszebb ajándéknak, 
amelyet minden kedves újságolvasónk-
nak jelen soraimmal szívből átadok.

Mészárosné Hegyi Gyöngyi Éva
polgármester

IV. ADVENT
FALUKARÁCSONY 
December 19. szombat

•  16 órakor a Sukorói Kultúrházban 
Ünnepi köszöntő - Mészárosné Hegyi Gyöngyi Éva polgármester 
Advent méltatása - Kardos Ábel református lelkész 
Ünnepi áldás Récsei Norbert - plébános 
Óvodásaink és Iskolásaink ünnepi műsora

Ünnepi szeretet vendéglátás - Gémeskút Étterem 
Forralt bor - Sukorói Borbarát Egyesület 
Kürtős kalács – Hagyományőrző Egyesület
Süti, tea, lángos is várja kedves vendégeinket – Sukoró Község Önkormányzata
December 20. vasárnap

•  9:15 órakor Gyertyagyújtás és ünnepi műsor a Katolikus Templomnál.
•  Mise után agapé

 

Mindenkit szeretettel várunk a 
programokra!

Sukoró Község Önkormányzata
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gyűlésének elnöke hangsúlyozta, hogy 
a haza védelme ma is a legfontosabb 
feladat, amely civilek és katonák szoros 
összefogását igényli.

A egykori jelentős eseménynek helyet 
adó templom főbejárata mellett elhe-
lyezett, a haditanács 58 részvevőjének 
névsorát megörökítő üvegtáblát dr. 
Molnár Krisztián, Fejér Megye Köz-
gyűlésének elnöke és Fucsku Sándor 
vezérőrnagy leplezte le. A padokban 26 
réztáblácska egyenként is megnevezi a 
legkiemelkedőbb történelmi személyi-
ségeket, akik között vértanúk is voltak: 
Batthyány Lajos miniszterelnök, Csány 
László királyi biztos, és a későbbi 
honvéd tábornokok: Kiss Ernő ezredes, 
Schweidel József őrnagy.

Képünkön a Sukorói Református Egy-
házközség történelmének legfontosabb 
évszámait bemutató táblát leplezi le 
Kiss Kálmán kurátor és Mészárosné 
Hegyi Gyöngyi Éva polgármester.

(A fényképet Molnár-Kiss Anikó készí-
tette.)

Kardos Ábel
református lelkipásztor

„Az igaznak emlékezete 
áldott” 

A sukorói református templomban 
újonnan készített emléktáblákat avattak 
az 1848. szeptember 29-i, diadalmas 
pákozd-sukorói csatát előkészítő hadi-
tanács 167. évfordulója alkalmából, 
szeptember 26-án rendezett ünnepség 
keretében.

A magyar honvédség felállításának 
történelmi jelentőségét Fucsku Sándor 
vezérőrnagy, a Magyar Honvédség 
összhaderőnemi parancsnoka méltatta, 
idézve Petőfi Sándor versét is:

„Isten után legszebb és a legszentebb név
A honvéd-nevezet!

Hogy ne iparkodnám hát megérdemelni
Ezt a szép nagy nevet?”

A Honvéd Férfikar felemelő műsorát 
követően ökumenikus imádság követ-
kezett Mészáros László protestáns és 
Rácz István római katolikus tábori 
lelkész, valamint Kardos Ábel sukorói 
lelkipásztor szolgálatával.

A táblákat felavató beszédében dr. 
Molnár Krisztián, Fejér Megye Köz-

Pályázati összefoglaló

Bármerre járunk a Velencei-tó 
körüli településeken, újabb és újabb 
fejlesztésekkel találkozhatunk,                                                                                                                                  
       melyek nagy többséggel a 2007-ben 
indult LEADER program jóvoltából 
valósultak meg, a Velencei-tó Térség-
fejlesztő Közhasznú Egyesület közre-
működésével, valamint kilenc település  
összefogásával.

A jól felépített Helyi Vidékfejlesztési 
Stratégiának köszönhetően, 157 nyertes 
pályázatot hagytak jóvá a térségben, a 
kezdeti 450 millió forint pályázható 
forrásnak pedig végül a duplája került 
befektetésre. Az eddigi adatok is azt 
mutatják, hogy a Velencei-tó körüli 
térségek egy közös jövőért dolgoznak, 
melyben a települési önkormányzatok, 
a civil szervezetek, a helyi vállalkozók 
és persze a lakosság együttműködése és 
alázatos munkája által valósulnak meg a 

Önkormányzati hírek Önkormányzati hírek
A KÉPVISELŐ - 
TESTÜLET HÍREI

Sukoró Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 2015. szeptember 
28-án és október 12-én tartott testületi 
ülésén az alábbi ügyeket tárgyalta:
A tavalyi évben is csatlakoztot az 
Önkormányzat a Bursa Hungarica Ösz-
töndíjrendszerhez, így idén is megkapta 
a tájékoztatást, miszerint az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma megbí-
zásából az Emberi Erőforrás Támo-
gatáskezelő 2015. augusztus 26-án 
nyílt pályázat keretében meghirdette a 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkor-
mányzati Ösztöndíjrendszer 2016. évi 
pályázati fordulóját hátrányos helyzetű, 
szociálisan rászoruló fiatalok felsőok-
tatási tanulmányainak támogatására. 
A képviselő-testület úgy döntött, hogy 
csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőok-
tatási Önkormányzati Ösztöndíjpályá-
zat 2016. évi fordulójához.
A tűz elleni védekezésről, a műszaki 
mentésről és a tűzoltóságról szóló 
1996. évi XXXI. törvény 30. § (5) 
bekezdése alapján a Fejér Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
Székesfehérvári Katasztrófavédelmi 
Kirendeltség Székesfehérvári Hivatásos 
Tűzoltó-parancsnokság 2014. évben 
végzett szakmai tevékenységéről szóló 
beszámolóját elkészítette. A Képviselő- 

testület a 2014. évben végzett szakmai 
tevékenységéről szóló beszámoló tartal-
mát megismerte és megtárgyalta.
A dohánytermék-kiskereskedelmi 
jogosultság jelenleg betöltetlen Sukoró 
településen. A BEOBEX Kft. 1996 óta 
kisebb megszakítással, de szinte folya-
matosan árusított dohányterméket az 
üzletében így a testület a BEOBEX 
Kft-t javasolta dohánytermék-kiskeres-
kedelmi tevékenység gyakorlására az 
illetékes szervnek kijelölni.
A Képviselő-testület fontosnak tartja 
Sukorón folyó iskolai oktatás- nevelés 
színvonalának emelését, a tárgyi felté-
telek javítását, a szabadidő tartalmas 
eltöltésének segítését. A községi alap-
fokú oktatás és óvodai képzés kiegé-
szítéseként fontosnak tartja a korszerű 
környezetvédelmi ismeretek elméleti 
és gyakorlati oktatását, átadását (ter-
mészetvédelem, állatvédelem, épített 
környezet védelme tárgykörében) a 
fenntartható fejlődés elősegítése érde-
kében, valamint a civil szervezetek és 
a hátrányos helyzetű lakosok szállí-
tását. A cél megvalósítása érdekében 
együttműködési megállapodást kötött 
a Sukoró Iskolájáért Közalapítvánnyal 
és a szolgáltatásfejlesztéshez mikrobusz 
szükségességéről határozott. 
Sukoró Iskolájáért Közalapítványnak 
nem állt rendelkezésére a szükséges 
összeg a számláján a kis busz megvá-

sárlásához, ezért az Önkormányzat a 
szükséges összeget visszatérítendő köl-
csön formájában, szerződés keretében 
biztosította az Alapítványnak. Ezáltal 
egy 8 személyes kisbusszal gazdagodott 
a település.

A Képviselő-testület 2015. november 
6-án közmeghallgatást tartott és az 
alábbi ügyeket tárgyalta:

A közmeghallgatáson a Polgármestert 
Asszony beszámolt az elmúlt egy évben 
a településen történt dolgokról, fejlesz-
tésekről, pályázatokról, melyekről az 
elmúlt időszakban a a Sukorói Hírfor-
rás magazinban részletes tájékoztatást 
adott.
A lakosság részéről csekély számban 
voltak jelenlévők. Azon polgárok, akik 
eljöttek a közmeghallgatásra megdi-
csérték a Polgármester Asszony és a 
Képviselő-testület munkáját az elmúlt 
időszakban a településen történt látvá-
nyos fejlesztések miatt. 
A kérdések zöme a közvilágítás fejlesz-
tésére vonatkozott és az épülő kerékpá-
rúttal volt kapcsolatos.

A közmeghallgatás után a Képvise-
lő-testület megtárgyalta az egyes szoci-
ális gyermekvédelmi tárgyú törvények 
módosításáról szóló 2015. évi CXXXI-
II. törvény végrehajtásával kapcsolatos 

intézkedésekre vonatkozó előterjesztést, 
melynek alapján az alábbi döntéseket 
hozta:
Sukoró Község Önkormányzat Kép-
viselő-testülete döntött arról, hogy 
2016. január 1-napjától kezdődően a 
családsegítés, illetve a gyermekjóléti 
szolgáltatási feladat-ellátást család- és 
gyermekjóléti szolgálati feladatként a 
„HUMÁN” Családsegítő és Gyermek-
jóléti Szolgálat Intézményi Társulás 
tagi önkormányzataként változatlanul 
a Társulás által fenntartott HUMÁN 
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 
– továbbiakban: Intézmény - útján 
kívánja ellátni. 
A Képviselő-testület a Társulás kereté-
ben változatlanul biztosítani kívánja a 
házi segítségnyújtás és jelzőrendszeres 
házi segítségnyújtás szociális alapellátá-
si feladatot is. 

A Képviselő- testület megalkotta a 
17/2015. (XI. 10.) önkormányzati ren-
deletet A szociális célú tűzifa támogatás 
igénylésének helyi szabályairól.

Tájékoztatom a kedves olvasókat, hogy 
a rendelet a www.sukoro.hu honlapon 
megtalálható.

Sukoró, 2015. november 10.
dr. Berzsenyi Orsolya

jegyző

Sukorói Közös 
Önkormányzati Hivatal

8096 Sukoró, Óvoda u. 2/a. 
06-22/598-007
06-22/475-521 

spolghiv@t-online.hu

A hivatal ügyfélfogadási rendje: 
Hétfő: 8.00-17.00
Szerda: 8.00-17.00
Péntek: 8.00-13.00

Mészárosné Hegyi Gyöngyi Éva 
polgármester fogadóórája:

Hétfő: 8:00-12.00, 13:00-17:00

dr. Berzsenyi Orsolya 
jegyző fogadóórája:

Hétfő: 8:00-12.00, 13:00-17:00

Pénztári órák nyitva tartása:
Horváthné Radics Aranka

Szerda: 8:00-12.00, 13:00-17:00
Péntek: 8:00-12.00

Sürgős esetekben állunk rendelkezésre 
az ügyfélfogadási időn kívül is.

Mesteravatás

Az elmúlt hónapokban az FMKIK 160 
fő mestervizsgáztatását bonyolította 
le, ebből európai uniós forrás támoga-
tásával, a TÁMOP „Dolgozva tanulj” 
projekt keretében valósította meg 91 
mester felkészítését és vizsgáztatását. 
A végzett szakemberek ünnepélyes 
keretek között vehették át meste-
roklevelüket 2015. november 4-én 
a Kormányhivatal dísztermében. A 
szakmájuk mestereként dolgozhatnak 
a jövőben a mester címet szerzett autó-
szerelő, cukrász, gépi forgácsoló, keres-
kedő, pincér, szakács és villanyszerelő 
szakemberek. Az ünnepségen Radetzky 
Jenő a Fejér Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara elnöke, Dr. Simon László, 
kormánymegbízott és Dr. Parragh 
László a Magyar Kereskedelmi és Ipar-
kamara elnöke köszöntötte beszédében 
a fenti szakmák új mestereit. A felszó-
lalók mind kiemelték azt a példaértékű 
teljesítményt, mely jellemezte a mester-
vizsgát sikeresen megszerző szakembe-
reket, kiemelve, hogy ezt a rögös utat 
munka és család mellett járták végig. 
A mestervizsga magasabb szakmai elis-

mertséget jelent, a tanulók képzéséhez 
szükséges, magas szintű szakmai és 
pedagógiai ismeretek elsajátítását, vala-
mint a vállalkozás indításához, sikeres 
működtetéséhez szükséges ismeretek 
megszerzését biztosítja. A Gróf Zichy 
Jenő Szakképzés Díj is átadásra került 
az ünnepély keretein belül, mely kitün-
tetést az FMKIK évente egy alkalom-
mal, az ipartanuló-képzésben jelentős 
szerepet vállaló vállalkozásoknak, azok 
vezetőinek adományozza. 
Sukoró Község alpolgármestere, Nagy 
Roland, pincér szakmában vehette át 

mesterlevelét. Az ünnepélyes átadásra 
meghívást kapott Mészárosné Hegyi 
Gyöngyi Éva polgármester asszony is, 
hogy az elnökséggel együtt adhassa át 
az elismerést Nagy Roland pincér mes-
ternek.

Az átadót fuvolajáték, versszavalat, 
valamint a Fourtissimo fúvós együttes 
műsora színesítették. Az ünnepély 
zárásaként pazar állófogadással várták a 
vendégeket a szervezők. 
Nagy Roland alpolgármester elmondta, 
nagyon büszke az elért eredményére, 
nagy lehetőségek nyíltak meg előtte. 
Kiemelte, hogy egy nagyon jó csapat 
tagjává vált, mely azt bizonyítja, hogy 
kiváló mesterektől tanulhatnak a jövő 
szakemberei.

Készül a kerékpárút
 
Fejér megye hat településén a Széchenyi 
2020 program keretében nagyszabású 
kerékpárút fejlesztések valósulnak meg 
1,1 milliárd forintos európai uniós for-
rásból. A Fejér Megyei Önkormányzat 
és az érintett települések (Csókakő, 
Kápolnásnyék, Nadap, Mór, Sukoró, 
Velence) közreműködésében a támo-
gatási szerződések aláírásával október 
elején megkezdődött munkálatok 
december 31-vel fejeződnek be.
A sukorói első ütemben a Velencei-tó 
északi oldalán, új nyomvonalon vezetett 
önálló és vegyes forgalmú, kétirányú 
kerékpárút épül. Az alapvetően hivatás-
forgalmi szerepe mellett az útvonal érinti 
Sukoró belterületén a község főterét, 
az 1848-as szabadságharc első győztes 
csatájának előestéjén tartott Haditanács 
emléke előtt tisztelgő szobrot, valamint 
a műemlék védelem alatt álló Néprajzi 
Házat. Ez az útvonal a település belterü-
letének Nadap felőli határáig húzódik, 
melynek hossza: 3350 méter.
A tervezett nyomvonal második ütemé-
ben Sukoró és Nadap települések közti 
külterületen folytatódnak a munkála-
tok, ahol Nadap település belterületi 
határáig építik ki a kerékpárutat, kb. 
1930 méter távon.
A nyomvonal kiválasztásánál és ter-
vezésénél fontos szempont volt, hogy 
a Velencei-tó körül már meglévő 
kerékpár-útvonalakhoz is kapcsolódva 
a környező települések közti minél 
könnyebb, gyorsabb és biztonságosabb 
közlekedési lehetőséget biztosítson a 
munkába járáshoz.

sikerek.
Sukorón számos LEADER nyertes 
pályázat részesült támogatásban a 2010-
2015 közötti időszakban 311 millió 
forint összegben. Az összegből egye-
bek között technológiai berendezések 
beszerzése, falufejlesztés, szakképzés, 
szaktanácsadás és helyi fejlesztési straté-
giák létrehozása és kivitelezése valósult 
meg. Sukoró gazdálkodóinak 43 kifi-
zetési kérelme részesült támogatásban, 
szolgáltatások fejlesztésére, elterjesztésé-
re, új programok megvalósítására pedig 
három helyi vállalkozás nyert pályázati 
forrást.
Sukoró Község Önkormányzata 5 
darab, a civil- és egyházi szervezetekkel 
közösen pedig 4 darab pályázatot tudott 
magáénak.
Ezek kapcsán településfejlesztés jegyé-
ben megújult Sukoró főtere, mely 
három ütemben lezajlott felújítással 
valósult meg, melynek nyomán új bur-
kolatot kapott a teljes főtér, és sétányo-
kat alakítottak ki. Újjáépült és kibővült a 

Kultúrház, a Néprajzi Ház külső és belső 
felújításon esett át, kibővült az iskola 
és az óvoda épülete. Átadásra került a 
műfüves focipálya, valamint megépült a 
falu kemencéje, az Ördögkemence.
A turizmusfejlesztés jegyében Könyvtár 
– Borház létesült, a kulturális támoga-
tások közül pedig kiemelendő a Pákozd 
– Sukoró győztes csata előestéjén tartott 
Haditanácsnak emléket állító szobor. 
Emellett pályázati támogatásból valósult 
meg számos koncert- és hangversenyso-
rozat.
Sukoró önkormányzata négy egészség-
fejlesztést célzó rendezvényt, valamint 
számos klubfoglalkozást szervezett 
pályázati forrásból.
Szomszédolás – Vidékfejlesztés a 
Velencei-tónál címmel októberben 
három alkalommal, három helyszínen 
szervezett találkozókat, fórumokat a 
Velencei-tó Térségfejlesztő Közhasznú 
Egyesület, hogy tájékoztatást nyújthas-
sanak az eddig megvalósult pályázati 
sikerekről, valamint a legfrissebb kiírá-

sokról. Az első konferenciának a sukorói 
Kultúrház adott otthont.
A 2014-2020-as időszakban új lehető-
ségek nyílnak a Vidékfejlesztési prog-
ramban, emellett a LEADER források 
is segítik a közös fejlődés jegyében tett 
lépéseket.
Sukoró Község Önkormányzata a térség 
településeivel együttműködésben a 
jövőben is azon dolgozik, hogy minél 
több pályázati támogatással fejleszthes-
se a térséget és a települését, hiszen a 
Velencei-tónál élők számára ez a vidék 
az ország egyik legszebb tája.
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A SUKORÓI REFORMÁTUS TEMPLOM 

ÉVSZÁMAI

elkészül a torony, amelyben elhelyezik a jelenleg is meglévő, 1813-ban öntött 

harangot   

villámcsapás miatt tűz üt ki a templomban, az épület súlyosan megrongálódik

elkészül az úrasztala

elkészülnek a padok

elkészül a  klasszicista stílusú átépítés

a dömsödi zsinaton Brassai Erdélyi Ferenc képviseli Sukorót

a középkori templom helyett új templomot építenek a reformátusok

"Kezeink munkáját tedd maradandóvá!"(90. zsoltár 17. verse)

II. Rákóczi Ferenc fejedelem solti táborából protekcionális levelet küld Sukoró 

népének, amely azt is bizonyítja, hogy a reformátusok iskolát tartottak fenn

Tóth Károly püspök generális vizitációja alkalmával felszenteli a templomot

a templom tetőszerkezetének újjáépítése, a homlokzat felújítása

2015.

szeptember 28-án Kossuth Lajos honvédserege a templom falai között tartja a sukoró-

pákozdi csatát előkészítő haditanácsot

Országh Sándor megépíti az orgonát

Ravasz László dunamelléki püspök generális vizitációja

a templomot műemlékké nyilvánítják, és teljesen felújítják az orgonával együtt

II. József türelmi rendelete után a meglévő templom helyén „egy még nagyobbat” 

építenek

Sukoró első okleveles említése a Meleg-hegyen lévő Likas-követ a község határaként 

rögzíti

II. Ulászló oklevélben erősíti meg a fehérvári káptalan olvasókanonokának birtokjogát

Rudolf király összeírása szerint a tizenöt éves háborúban Sukoró elnéptelenedik

a falu református lakosokkal települ újjá, az egyházközség pecsétjének felirata: Sukorói 

Ref. Eccl. MDCXXIII

2015.

Ivánka Imre

dunáninneni önkéntes mozgó nemzetőrség

honvéd őrnagy

BEOSZTÁS NÉLKÜL

PARANCSŐRTISZTEK

Andrássy Gyula gróf Luzsénszky Alajos báró Szapáry Antal grófAlmássy Dénes gróf

cs. kir. huszár százados

TÁBORKARI TISZTEK

cs. kir. huszár őrnagy cs. kir. huszár százados

Teodor SchloissnigSzegedy Imre

Bayer József Ágost

honvéd táborkari főhadnagy

Albrecht Frigyes Vilmos

honvéd táborkari főhadnagy

honvéd táborkari százados

Szirányi BélaAnacker Ignác

cs. kir. őrnagy

Kohlmann József

cs. kir. százados

Karl von Bubna und Littitz

cs. kir. huszár százados

cs. kir. huszár őrnagy

Ferdinand Karger

cs. kir. huszár őrnagy cs. kir. huszár őrnagy

Asserman Ferenc

cs. kir. százados

Kiss Ernő

cs. kir. ezredes

Strakoniczky Bazil

honvéd tüzér főhadnagy

LOVASEZRED, LOVASOSZTÁLY PARANCSNOKOK

Bárczay János Schweidel József

Mihálovics József

honvéd tüzér hadnagy

Mack József

honvéd főhadnagy

Békeffy József

ÜTEGPARANCSNOKOK

Adorján László

honvéd tüzér hadnagy

Gruber Fülöp

honvéd tüzér hadnagy

Franz Helm

cs. kir. tüzér százados

Karl Jungwirth

cs. kir. tüzér főhadnagy

Johann Weissel von Ehrentru Zichy-Ferraris Manó gróf

honvéd őrnagy

Vay Lajos báró

nemzetőr őrnagy

nemzetőr őrnagycs. kir. gránátos őrnagy

Tallián Károly

nemzetőr őrnagy cs. kir. százados

Széll József

cs. kir. őrnagy

Kosztolányi Móric

honvéd őrnagy

dunántúli önkéntes mozgó nemzetőrség

GYALOGZÁSZLÓALJAK PARANCSNOKAI

Franz Begg

cs. kir. őrnagy

Inczédy László

ezredes, szabadcsapat vezér

Alois Wiedersperg

Horváth PálHeley Ignác

nemzetőr százados

Perczel Mór

nemzetőr százados

Perczel MiklósKun Géza

nemzetőr százados nemzetőr őrnagy

Karl Zinnern

honvéd őrnagy

Győzey Vince

cs. kir. százados

TÖBB EGYSÉG PARANCSNOKAI

Psotta Mór

honvéd tüzér százados

honvéd ütegek

cs. kir. vezérőrnagycs. kir. huszár őrnagycs. kir. ezredescs. kir. vezérőrnagy

honvéd őrnagy

Lázár György gróf

Guyon Richárd

nemzetőr őrnagy

Bernáth József

képviselő

Ludvigh János

országgyűlési küldött

Repetzky Ferenc

országgyűlési küldött

SZÁRNYPARANCSNOKOK

Franz Holtsche Milpökh József Répásy Mihály Teleki Ádám gróf

Salamon Lajos

Fejér megyei kormánybiztos

Luzsénszky Pál báró

nemzetgyűlési biztos

Asztalos Pál

nemzetgyűlési biztos

A SUKORÓI HADITANÁCS RÉSZTVEVŐI

1848. szeptember 28.

Batthyány Lajos gróf

miniszterelnök

Móga János

altábornagy, fővezér

nemzetgyűlési biztos

Csány László

királyi biztos

Bónis Sámuel
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Sukoró
Törzsök József: Sukoró
(folytatás)

Cirkusz a faluban
Még a múlt század hatvanas éveiben történhetett. A falu éli a megszo-
kott életét. Szőlőmetszés, kukoricakapálás, tollfosztás, meg a többi falusi 
munka váltja egymást a napok és hónapok rendje szerint. Búcsú és 
lakodalom ritkán van. Az is főleg tavasszal és ősszel. Ma egy vándor-
cirkusz érkezése borította fel a falu életét. Inkább olyan cirkuszféleség. 
Két szerény szekérrel. Kis falu kis cirkusz. A falu művelődési házába 
vertek sátrat. Pontosan nem vertek semmit csak ott léptek fel. Akkoriban 
minden falu igyekezett művelődési házra szert tenni. Volt ahol lerobbant 
iskolából lett, volt ahol a feleslegessé vált tejcsarnokot alakították át, de 
a szerencsésebbek újat építhettek. Sukoró is a szerencsésebbek közé 
tartozott. Újat építettek. Nagyon szép helyre, szinte a falu központjába, a 
tűzoltószertár mellé. Tartozott hozzá egy udvar, ahol a szüreti bál alatt a 
helyi és a betolakodó szomszéd falubeli legények közötti verekedéseket 
tartották. Mindez a lovagiassági szabályok betartásával, a visszavágó két 
hét múlva a szomszéd faluban a focimeccs után vagy a búcsúbálon. Két 
bejárata is volt, mindkettő a nagyterembe nyílott. Itt szép sorokba rakva 
voltak a székek, a falon megkeretezett képek. Tartozott hozzá még egy pici 
kis színpad, aminek a rendeltetését senki sem tudta igazán. Azt mondták, 
kell a helyi színjátszó csoportnak. Az meg már jó 30 éve megszűnt. Bár jó 
szolgálatot tett, amikor a falu megvette az első televízióját és azt egy nagy 
zárható dobozban a színpad közepére állították, Szerdán, szombaton és 
vasárnap lehetett tévét nézni elviekben. De vasárnap mindig zárva volt, 
nehogy megfeledkezzen valaki a templomok meglátogatásáról. Hétköz-
nap este meg csak néhány léhűtő gyerek nézte, akik megszöktek a tejhor-
dás vagy a kukoricamorzsolás elől. Szóval ide érkezett a cirkusz. A falu 
hamar tudomást szerzett róla, ki is dobálták, meg aztán azt az egy szem 
szerencsétlen foszladozó bundájú medvét lovas kocsin többször végig-
hurcolták a falun. Mivel a búcsú már régen volt, a szüreti bálra meg még 
várni kell, sokan érezték úgy, hogy szomjaznak egy kis kulturális életre. A 
nagyterem székeit körbe rakták a fal mellé, az volt a nézőtér, így mindenki 
az első sorból nézhette az előadást. Jókor érkezett a cirkusz a faluba. 
A cseresznye jól fizetett a fehérvári piacon, meg a korai csemegeszőlőt 
is lehetett már eladni, jutott egy kis pénz a szórakozásra is. Jöttek is az 
emberek meg a gyerekek. Még néhány nagygazda felesége is eljött, a férfi-

ak azonban kevesen sorakoztak a pénztár előtt. Ők inkább kihasználták 
az alkalmat, hogy hét közben is pincézhessenek egyet. Anyukák, nagy-
mamák hozták a gyerekeket – csak nem engedik el egyedül, még valami 
bajuk lesz – leplezték kíváncsiságukat. Végre elkezdődött az előadás. 
Mit ne mondjak. Az artistával nyitottak, karikákat dobált fel és igyekezett 
elkapni őket. Néha sikerült is. Ha meg nem, a mellette kurta szoknyába 
öltözött szalmahajú fiatal lány szedegette össze. Aztán a szerencsétlen 
medvét vonszolták körbe vagy háromszor a termen, elmesélve micsoda 
félelmetes állat, egyszer még két lábra is sikerült állítani. Volt még bohóc 
is, aki kifestve nagyon mókás volt, csetlett botlott, bukfencezett. Azért a 
nézők jól szórakoztak. A gyerekek nagyokat nevettek, az anyukák, nagy-
mamák is mosolyt engedtek ki az arcukra. A legvégére maradt a csoda ló, 
amely igazándiból emlékezetessé tette az estét. Igaz nem úgy, mint várták 
volna. A cirkuszigazgató, egy nagy pocakos, nagy kalapos ember közép-
re gurult egy fehér pónival. Azt mondta, ez a ló mindenkiről tud mindent. 
Hogy ezt bizonyítsa, körbe vezeti, és aki előtt megáll, annak megmondja 
hány szeretője van. Hát ettől egy kis izgalom támadt, többen szerettek 
volna a második sorba ülni, de olyan meg tudva levő hogy nem volt. Elő-
ször egy 10 év körüli gyerekhez ment, aki előtt négyet kapart a lábával. 
Kitört a megkönnyebbült nevetés, tréfa az egész. A ló aztán tovább ment. 
Minden kaparás után egyre jobb lett a hangulat. Fergetegessé akkor vált, 
amikor a 72 éves Rozi néni előtt állt meg és kilencig abba sem hagyta 
a póni a kaparást. Mindenki dőlt a kacagástól, hogy egy pillanat alatt 
némasággá dermedjen a terem. A ló megállt a módos szépasszony előtt 
és lábával egyet dobbantott. Annál pirosabb arcot még nem látott a falu, 
mint az övé lett. A falu előtt köztudott volt, hogy a póni igazat mondott. 
A következő bálig megvolt a téma a faluban. Neveket szándékosan nem 
írtam, borítsa jótékony homály.

A búcsú
Minden évben kettő volt belőle. Az egyik május első vasárnapján, a másik 
augusztus első vasárnapján. A májusi volt mindig a szerényebb. Csak 
néhány árus, egy légpuskás, meg időnként egy ringlisei tisztelte meg a 
falut ekkor. Megvolt ennek is az oka. A parasztemberek ekkorra már meg-
szabadultak a tél terheitől, a tavaszi mindenkinek munkát adott a földeken, 
a szőlőben, a tavon, de jövedelem még messze volt. Aztán a húsvét sem 
régen volt, amikor az utolsó hízott kacsa is a sütőbe került. Szóval ennek 
a búcsúnak leginkább csak a gyerekek örültek, meg a süldő lánykák és 
legények, hogy lesz egy alkalom, amikor nemcsak a tejcsarnokba, vagy a 
szőlőbe menet kerülő úton  találkozhattak egymással. Ezt a búcsút csak 
ritkán követte este bál. A cigányoknak sem érte meg feljönni Velencéről. 
De a másik, az augusztusi. Na, annak híre volt. Az élelmesebb árusok 
már előző nap lefoglalták a jobb helyeket a Fő utcán. Ringlispiből kettő 
is volt, egy a nagyoknak, egy a kicsiknek. Sátorból meg amennyi elfért a 
református templomtól a tűzoltó szertárig. Vasárnap délelőtt még csak 
a gyerekek szemlézték a kirakodott sátrakat, ekkor nézték ki, hogy mit 
fognak venni a saját összegyűjtött pénzükből, no meg a szülők, nagy-
szülők is mindig adnak. Otthon is nagy a sürgésforgás. A levágott nagy 
kakas már reggel óta a fazékban föl, a pörkölt is mindjárt a tűzhelyre 
kerül. A sütemények már tegnap elkészültek, a tisztaszobában kendővel 
letakarva várnak a sorukra. Tíz óra előtt, elindulnak az emberek a busz-
megálló felé. Ekkor jön a pesti busz. Aki csak teheti, bármi8lyen messze is 
lakik, a búcsúra hazajön. Jönnek haza a gyerekek, hozzák az unokákat, az 
új párjukat bemutatni. Az összeverődött emberek most keveset beszélnek. 
Mindenki tele van a várakozás izgalmával. Aztán Velence felől kanyarból 
egyszer csak előbukkan a fáradt, kicsit köhécselő Ikarusz. Már messziről 
látszik, hogy tömve van. Mindenki kicsit közelebb akar menni az ajtóhoz, 
kívül is és belül is. Azért lassan mindenki leszáll, mindenki rokonra talál. 
Az ölelések mellett néhány zsebkendő is előkerül, az öröm könnyeinek 
letörlésére. A csomagokat most már többen viszik, ki a Kossuth utcán, 
ki a Kereszt utca irányába. Talán, hárman – négyen maradtak egyedül és 
mozdulatlanul, még akkor is mikor a busz már a kőkeresztnél jár. Talán, 
lekésték a vonatot, a 3 órásival még megjöhetnek! Biztatják bizonytala-
nul egymást, akikhez nem jött senki. Nehéz szívvel, csalódottan indulnak 
haza. Aztán az is eszükbe villan, talán nem kellett volna disznóvágáskor 
összezörrenni városi menyükkel. Ebéd idejére csend ereszkedik a falura. 

Hol a tányérok kanalak csendülése a hangosabb, hol azt észre sem venni, 
mindenki egyszerre meséli karácsonytól történteket. Csak a gyerekek 
türelmetlenek. Mennének már a búcsúba. Még nincs, itt az ideje intik le 
őket, szülők, nagyszülők. Aztán úgy két óra felé az engedély is megérke-
zik. A kredencfiókból, aprópénz kerül elő, hozzá figyelmeztetés:
 - Aztán ne valami ócskaságra költsétek. Ezek pénzcsalók mind!
A felnőttek még maradnak. Kínálják a süteményt meg a tavalyi bort, amit 
mindig dicsérni illett. Ilyenkor már komolyabb dolgok is szóba jönnek. 
Sok a dolog a szőlőben, a cseresznye sem úgy fizetett, a finánc meg 
mindig itt leselkedik. A disznó sem hízik rendesen, nem győzi8k már a 
munkát.
 - Jó lenne a segítség! Sóhajt nagyot az apa.
A fia, lánya ilyenkor gyorsan másról kezd beszélni. Nekik is mindenért 
sorba kell állni a városban, a gyárban sem fizetnek rendesen. Elszaba-
dulni nehéz, drága a közlekedés, beteges a gyerek sorjáznak a panaszok. 
Aztán négy óra felé készülődni kezdenek ők is. El kell menni legalább 
utána, néznek a gyerekeknek, mire költik a pénzt. Igazából szívesen 
mennek, ki ezért ki azért. Lehet találkozni a régi barátokkal, barátnőkkel, 
tán egy pillantást lehet vetni a régi szerelmükre is. Aztán büszkélkedni a 
gyermekünkre, aki már hatodikos, vagy már mérnök a gyárban. A forga-
tagban nem lehet folyamatosan haladni. Mindig megállít egy ismerős, egy 
rokon, mindenkivel illik szót váltani.
 - Aztán hozzánk is gyertek el! A szüle is nagyon szeretne látni!
Hangzik innét-onnét a forgatagban.
A körhintától teljes hangerővel szól a zene, lányok sikoltoznak, a hintán 
mikor megpörgetik a legények. 
Augusztusban hosszan fenn a nap, sugarai égetnek délután. Az időseb-
bek indulnak haza vagy vendégségbe. A férfiak a szembe levő kocsmára 
pillantgatnak, jól esne egy pohár sör. Az asszonyok azonban nem lágyul-
nak el, tudják, nem egy lenne az. A fiatal, lányok legények az Öreghegy 
felé indulnak. A szőlőkben már érik a Saszla, meg a Szőlőskertek király-
nője. Tudják, hogy kinél melyik tőke rejti a friss csemegét. Nem lépnek be 
a frissen felgereblyélt szőlőbe, legfeljebb egy lépést, azt a megszerzett 
fürtöt a lányoknak kínálják. Aztán már az estére gondoltak. A bálban 
majd a lányok derekát is megfoghatják. A sátraknál lassan fogy a nép, a 
zene is mintha fáradtabban szólna. Csak az árusok hangja lett nagyobb, 
el kéne adni még sok mindent.
Sok-sok évvel ezelőtt, volt nekünk egy darab szőlőnk Sukorón, közel a 
faluhoz, egy szelíd domb oldalában. Nem nagy darab, de akkora mégis 
volt, hogy a hétvégéim többségét ott töltsem. Állt a dombtetőn egy hatal-
mas diófa. Volt vagy ötven éves. A lombjai szélesen terültek el a szőlő 
fölött, a csúcsa égig ért. Ha balra nézett, az erdőt látta: a szorosan álló 
fenyőfákat, a vaddisznó túrta völgyeket, a róka lakta csalitosok, a tisz-
tásokon legelő őzeket. Jobbra tőle volt a falu, belátott az utcákba és a 
kertekbe. Ha kicsit ágaskodott, a fehérre meszelt templomtorony mellett 
látta a Velencei-tó csillogó vizét, a nádasokat, a tisztásokon fürdő vad-
kacsákat, szárcsákat. És ha csak maga elé bólintott, látta az út mellett 
csordogáló, időnként kiszáradó, néha meg bő vízzel hömpölygő patakot. 

A patak mögött meg László Levente házát, ami egyszerre volt az erdő 
szélén és a falu szélén is. Udvara mindig tele volt állatokkal. 
Ha elfáradtam a munkában, pihenni mindig a diófa alá ültem. Árnyat adott 
a tűző nap ellen, s akkor is susogott a magasban, ha szél lent nem is moz-
dult. Ez a vén diófa lett gyermekeim kedvenc mesemondója. Este lefekvés 
után, először a lányomnak, később a fiaimnak is róla kellett mesélnem. 
Hogy mindig ugyanúgy szóljon a történet le is írtam őket. 
Néhány mesét máig megőriztem.

A vén diófa betegsége
Jó reggelt köszönt a nap ma is, mint minden reggel a domboldalon álló 
vén diófának. Évek óta ismerik egymást, gyakran beszélgetnek reggelen-
te, mikor a nap kibukkan a domb mögül. 
 - Jó reggelt neked is.
 - Olyan szomorúnak látszol ma. Valami baj van? - kérdezi a nap.
 - Nem is tudom. Hasogat a derekam, fájnak az ágaim. Nézd a leve-
leimet, gyűröttek,   fonnyadnak.
 - Látom bizony. Küldök egy kis napsugarat neked, hátha attól 
jobban leszel!
Azzal két nyaláb napsugarat küldött a diófára. A fénysugarak táncoltak a 
fa körül, melengették a leveleket, ugráltak egyik ágról a másikra. A reggeli 
harmat hamar felszáradt a leveleken, de a diófa csak tovább sóhajtozott. 
Másnap reggel a nap látta, hogy továbbra is szomorú a diófa. 
- Lehet, hogy szomjasak a leveleid, eső kellene nekik. Szólok a felhőknek, 
locsolja meg őket.
Egy óra múlva sűrű felhők gyülekeztek a diófa felett, aztán eső cseppek 
kezdték áztatni a fát. Óvatosan lemosták a port a levelekről, aztán a fa 
tövét is alaposan meglocsolta.
Másnap megint kérdezi a nap:
 - Jobban lettél már?
 - Sajnos nem használt az eső. Biztosan az öregségtől van.
 - Hívjad el a bölcs bagolyt, hátha tud segíteni. Tanácsolta a nap.
A vén diófa megkérte a sárgarigót, aki a lombjai között nevelte fiókáit, 
keresse meg neki a bölcs bagolyt. A bagoly bent lakott az erdő közepében 
egy nagy tölgyfa odvában. Nappal nem szerette, ha háborgatták, éjszaka 
a hold fényénél látogatta betegeit… Amikor meghallotta, hogy a vén diófa 
hívja, azonnal útnak indult. Nem felejtette el, hogy ifjú korában gyakran 
üldögélt a diófa ágain, onnét indult megismerni a falut, sokat tanult tőle. 
 - Mi baj van kérdezte, ahogy leszállt a diófa legvastagabb ágára.
 - Hasogat a derekam, fájnak az ágaim. Még a leveleim is kókadoz-
nak.
A bölcs bagolykörbe röpdöste háromszor is a fát, aztán így szólt:
 - Lehet, hogy a gyökereidet rágja valami féreg. Kérjed meg a 
vakondot, vizsgáljon meg a földben. Azzal hazarepült, mert a világossá-
got nem szerette. A vén diófa tövében lakott egy egér család. Őket kérte 
meg, keressék meg a vakondot. Amikor vaksi szemeivel előbukkant a 
vakond elmondta neki mit mondott a bagoly. A vakond azonnal munká-
hoz látott. Három napon keresztül ásta a járatokat a diófa gyökerei körül. 
Végül előjött.
- Kedves diófa! A gyökereid épek és erősek. Nem ez az oka a betegségnek. 
Elszomorodott a diófa. Hát senki nem tudja meggyógyítani?
Ekkor repült arra egy harkály.
 - Miért szomorkodsz, kérdezi? A diófa elmeséli neki is a baját.
 - Ha megengeded, megvizsgálnálak én is.
 - Megengedem, bár nem hiszem, hogy tudnál segíteni rajta! 
Sóhajtotta a diófa.
A harkály máris munkához látott. Kemény hegyes csőrével kopogtatni 
kezdte a fa törzsét. Lent is, fent is, oldalt is szorgalmasan kopogtatta az 
ágait. Aztán egy helyen megállt, csak kopogott kopogott.
 - Itt a baj, itt a baj! - rikoltott fel vidáman, és három kövér kukacot 
cibált ki a fa törzséből.
A diófa érezte, hogy elmúlt a fájdalma, ágai sem fájtak már, levelei pedig 
kisimultak.
 - Köszönöm – rebegte halkan a diófa, de ezt a harkály nem is 
hallotta már messze járt.



Legfrissebb hírekről tájékozódhat a  www.sukoro.hu  Sukoró Község Önkormányzat honlapjánLegfrissebb hírekről tájékozódhat a  www.sukoro.hu  Sukoró Község Önkormányzat honlapján6 7

iskolás gyermekek körében ez az egyik 
legkedveltebb sportág, de az idősebb 
korosztály is szívesen választja hasznos 
időtöltésként ezt a játékot.
Az Egyesület önerőből létrehozott 2 
pétanque pályát, amit az idén tavasz-
szal a megnövekedett igények miatt 
egy harmadik pályával bővítettünk. A 
könyvtár és Borház beruházás kapcsán 
lehetőség nyílt még 2 pálya kialakításá-
ra a létesítmény udvarán, amely kultu-
rált környezetben biztosítja a sportolást 
és a szabadidő hasznos eltöltését. Az 
októberi átadás után örömmel birtokba 
vettük a pályákat és a Klubszobát.
Köszönjük Polgármester Asszonynak, 
az Önkormányzatnak, hogy a kultúra 
mellett a sport is helyet kapott az épület 
udvarán.
Az Egyesület pétanque szakosztályának 
vezetője György Antal, aki 3 éve nagy 
lelkesedéssel szervezi és vezeti a tavasz-
tól őszig tartó házi bajnokságot. 
Az idei verseny 25 héten keresztül tar-
tott, amelynek az eredmény hirdetését 
és a díjátadást szeptember végén egy 
közös összejövetel keretében megtartot-
tunk. 
Nyerteseink: 
I. helyezett: 
Han Hendriks / Hollandia /
II. helyezett:
Szineg László
III. helyezett:
Vurczinger Zoltán 

Gratulálunk a győzteseknek! 

Az asztalitenisz bajnokság őszi forduló-
ját november 28-án / szombaton / tart-
juk a Kultúrházban. A továbbiakban is 
folytatjuk a kirándulások és sportver-
senyek szervezését, amelyre szeretettel 
várunk Mindenkit!
Köszönjük, aki személyi jövedelemadó-
ja 1%-ának átutalásával gondolt ránk, 
így segítve Egyesületünk működését. 
Köszönjük az Egyesület tagjainak és 
minden közreműködőnek, támogató-
nak az egész éves munkáját, segítségét! 
Boldog, békés ünnepeket kívánunk 
Mindenkinek az Egyesület nevében!

MOZOGJ VELÜNK! 

Halász Kriszta 
elnök

Civil szervezetekCivil szervezetek

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

sukorosport@freemail.hu
www.sukoro.hu

Adószám: 18502105-1-07 
Számlaszám: 

10405066-50505649-53551007

Beszámoló Sukoró 
Iskolájáért Közalapítvány 
munkájáról

Alapítványunk az év elején egy nagyon 
sikeres Ovis Sulis Bált szervezett. A báli 
tombolából befolyt összeget a Sukorói 
Iskolások, Óvodások között egységesen 
elosztottuk (50.000-50.000 Ft). Az 
intézményvezetők hasznosan, a gyer-
mekek részére használták fel a pénzösz-
szeget, amellyel teljes mértékben el is 
tudtak számolni.

Az iskolai elektronikai cikkgyűjtésből 
is érkezett több alkalommal támoga-
tás, amelyet Vali tanító néni vett át az 
Alapítványtól és a szülőkkel egyeztetve 
felhasználták azt.
Szervezetünk az új óvodai csoport 
indulása után a kiscsoport részére 
150.000 Ft támogatást nyújtott játé-
kok és eszközök beszerzésére melyet az 
intézményvezető és óvodapedagógusok 
válogattak össze.

A 2015. évben Alapítványunk több 
nagy sukorói beruházásban tudott 
segítséget nyújtani önkormányzatunk-
nak, településünknek: a sukorói főtér 
beruházásának II. üteme, a nem oly rég 
átadott Könyvtár – Borház épülete.
Szervezetünk az idei évben pályázott 
falubuszra, amelyet önkormányzati 
segítséggel (előfinanszírozással) lehe-
tőségünk nyílt megvásárolni. Ezúton 
mondunk köszönetet Polgármester 
asszonynak és a Képviselő-testületnek. 
A falubusz használata külön szabályzat-
ban kerül meghatározásra, ami Sukoró 
Község honlapján mindenki számára 
elérhető lesz a közeljövőben.

2015. évi terveinkben szerepelt egy 
defibrillátor készülék beszerzése Sukoró 
Község lakosainak részére, a megvásár-
lás október 15-én valósult meg. Ezúton 
szeretném megköszönni a támogatáso-
kat, a defibrillátor ára 380.000 Ft volt. 
Az átadás, elhelyezés hamarosan meg-
történik, Dr. Sirák András háziorvos 
pedig felajánlotta segítségét, hogy egy 
oktatás keretében tájékoztatja Sukoró 
lakosságát a készülék helyes használa-
táról.

Az idei évben is megrendeztük a LEGO 
kiállítást október 16-17-18. között, 
amelynek a rossz idő ellenére is szám-
talan látogatója volt. A kiállításnak a 
Sukorói Gémeskút étterem rendez-
vénysátra adott otthont. Külön szeret-
ném megköszönni a COCA-COLA 
cégnek, hogy rendelkezésünkre bocsá-
tották az ugráló várat és mászófalat. 
Szeretném megköszönni Deli Alexand-
rának a gyermekeknek rendezett arcfes-
tést, köszönjük a kézműves foglalkozást 
Krisztának (Kerámiáz-lak), kiállítóink-
nak a rengeteg önzetlen fáradozást, hisz 
minden évben színesítik a rendezvényt. 
Idén antikvárium is fogadta a látogató-
kat, ami által több mint 30.000 Ft folyt 

be alapítványunkhoz. Bízunk benne, 
hogy sikerül hagyományt teremtenünk 
a LEGO kiállítással.

Gyermekeink támogatására szervezett 
bált 2016. évben alapítványunk rende-
zi, mely új nevet kap: Jótékonysági Bál 
Óvodásainkért, Iskolásainkért.

Kérjük, hogy lehetőségeikhez mérten 
támogassák Sukoró gyermekeinek 
fizikális és mentális fejlődését anyagi-
lag vagy egyéb módon. Az alapítvány 
továbbra is szeretettel fogadja adójuk 
1%-kát.
Támogassanak minket:
SUKORÓ ISKOLÁJÁÉRT 
KÖZALAPÍTVÁNY
Adószám: 18491373-1-07
Szla(Sopron Bank):
17600121-00578068-00200004

Köszönettel:
Nagy Roland
Székely Réka

Törzsök Tímea

Az idei év legkedveltebb 
sportága a pétanque 

A pétanque francia eredetű golyójáték. 
Neve a „mozdulatlan lábak” jelentésű 
francia pieds tanqués kifejezés szavai-
nak összevonásából származik. A golyó-
játékok már a középkortól rendkívül 
kedveltek voltak Franciaországban, 
főleg a hadseregben a katonák közt volt 
nagyon népszerű. A játék évszázadok 
alatt folyamatosan fejlődött, népsze-
rűsége a mai napig töretlen. Európa 
országaiban, a mediterrán térségben és 
hazánkban is egyre többen töltik szaba-
didejüket ezzel a szórakoztató játékkal. 
Sukorón 5 évvel ezelőtt ismerkedtünk 
meg a pétanqueval egy Franciaország-
ból hazalátogató ismerős jóvoltából. 
A játék nagy előnye, hogy nincs 
életkorhoz kötve. A településen élő 

Sukorói Kaland Klub 

Immár második évfolyamába lépett a 
Sukoró Kaland Klub! Célunk továbbra 
is változatos és színvonalas közösségi 
programok szervezése egy aktív közös-
ségnek, akik a mesterséges és virtuális 
világ helyett a természetes és valós ese-
ményeket, az aktivitást részesítik előny-
ben.

Téli Mt. Everest és Föld körüli búvár 
élménybeszámolóinkat a tavasz bekö-
szöntével a Gémeskút melletti Kis-ta-
von kajakozással, illetve a parton, a 
falu kemencéjében kenyérlángos és 
pogácsasütéssel folytattuk. Április 
végén, gyönyörű időben közös kirán-
dulást tettünk a vadregényes Gaja-patak 
völgyében a bakonynánai Római-für-
dő vízesésnél, majd a Balinka alatti 
Gaja-szurdokban, tábortűz melletti 
szalonnasütéssel töltődtünk fel a nap 
végén. Májusban ellátogattunk a Felfe-
dezők Napjára, a nyarat pedig mindenki 
aktívan töltötte 
Az ősz beköszöntével egy nagyon jól 
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Kölyök Klub aktivistáinak, amit meg-
előzően a szülőkkel az Olasz kőfejtő 
szikláit megtisztítottuk az azt rongáló 
növényzettől, a hűvös est beköszön-
tét pedig már a Gyapjaszsák-ingókőn 
villódzó tábortűz fényei és melege 
ölelésében élveztük. Októberben két 
előadást is szerveztünk. Először „Szíria 
másik arca – a háború előtt” című vetí-
téses beszámolónk előadója zökkentette 

ki az érdeklődőket a hazai híradások 
világából, második alkalommal „Szerel-
münk – Afrika” címmel az eddig talán 
legsikeresebb előadásunk körítéseként, a 
sivatagot többször keresztező terepjáró a 
Kölyök Klub részeként minden gyerme-
ket az előadás előtt és után meg is autóz-
tatott, így egyre több sukorói kölyök 
szeretne már igazi kalandor lenni! 
Következő előadásunk december elején 
újra a vízhez és a napfényhez kötődik, 
vendég előadónk ezúttal Végvári Tamás, 
a hazai tengeri kajakosok és vadvizesek 
veteránja. Én 1995-ben vettem részt 
Tamás előadásán, amikor is a Horn-fo-
kot kísérelték megkerülni tengeri 
kajakokkal … s Ő az, aki a „Kajakkal 
Európa körül” program keretében eddig 
egyedül és önerőből több, mint 5000 
km-t kajakozva eljutott a Lupa-szigettől 
a Dunán, a Fekete-tengeren, majd a 
Boszporuszon és a Dardanellákon át a 
görög partokig, jelenleg pedig kajakja 
egy szicíliai halászfaluban várja a követ-
kező etapot. Útvonalának célja Gibral-
tár után Európa legészakibb pontja, a 
Nordkapp elérése, azaz még 20000 km 
és több év áll előtte. Személyes élmény-
beszámolója során megismerkedhetünk 
a sztorikon és a képeken kívül az ember-
rel is, aki azon kívül, hogy családapa és 
vállalkozó,  a fejében ez a cél nemcsak 
megszületett, hanem rendíthetetlenül 
hajtja is a megvalósítás irányába.

Találkozunk 2016. 01. 16-án 16 órakor 
Végvári Tamás élménybeszámolóján és/
vagy az azt hagyományosan megelőző 
Kölyök Kaland Klub ismeretterjesztő 
programján 15 órakor! 

Ha Ön is kitalálna és felfedezne velünk 
újabb kalandokat, melyek lényege a 
mozgás, a természet, a közösség és az 
élmény, akkor tartson velünk! További 
részletek elérhetők  a  Sukoró Kaland 
Klub plakátokon, facebook oldalun-
kon és a kalandklub@sukoro.hu e-mail 
címen. 

Gugi Krisztián

SUKORÓI 
BORBARÁTOK 
EGYESÜLETE
www.sukoroiborbaratok.hu
sukoroiborbaratok@gmail.com 

Egyesületünk szakmai kirándulásán 
Villányban, látogatást tettünk Tiffán 
Ede borászatában a villányi borászat 
atyjánál. Hallgatni Őt, szakmai érvelé-
seit élményszámba ment részünkre. A 
róla készült kép sajnos az előző újság-
ban lemaradt. Feltétlenül fontosnak 
tartom, hogy mindenki láthassa őt egy 
fotó erejéig.

Településünk és egyesületünk számára 
fontos esemény az 1848 szeptemberi 
haditanács ünnepség. Már hagyomá-
nyosan borász tagtársaink kínálták 
boraikat az ünnepséget követő foga-
dáson, immár kettő helyszínen. Ven-
dégkönyvünkben a Magyar honvédség 
vezérezredese, és a Fejér megyei Köz-
gyűlés Elnöke szép szavakkal köszönte 
meg szolgálatunkat. Ez siker mindany-
nyiunk számára.
Október hónap végén birtokba vehet-
tük a Borházat. A Borház és Könyvtár 
megépítésében egyesületünknek is 
volt szerepe, ha még kis mértékben is.  
Egyesületünk által lett sikeres, a felújí-
tásra kiírt LEADER pályázat. Köszön-
jük Önkormányzatunknak, ezt a „szép 
civil” házat. 
Készülünk a december hónapban szo-
kásos Falukarácsonyra. Ezúttal is forralt 
bort készítünk borászaink által megter-
melt finom boraikból.
Egyesületünk tagsága nevében kívánok 
meghitt Adventi ünnepeket.

2015.11.13.
Döme János

Elnök

Tisztelt kicsiny falum Lakói!

Az idén, 2015. október 04-én is, mint 
minden évben részt vettünk az „Idősek 
napja” rendezvényen a „Gémeskút” 
étteremben. A 250-300 fős 62 éven 
felüli idősödő emberrel megtelt a sátor, 
és a nagyon kellemes, nyáriasan meleg-
ben szinte elfogyott a levegő a leghátsó 
asztaloknál. 

Egy év után, amikor újra találkoztunk 
kedves ismerőseinkkel, barátainkkal, 
falunk lakóival, annyira örültünk a 
másiknak, hogy a hatalmas zsinatban 
egymás hangját, a beszédeket, de még 
a furulyaszót sem lehetett hallani. 
Ilyen hosszú idő után mindég van mit 
megbeszélni, elújságolni egymásnak. 
Milyen jó, hogy mi klubtagok talál-
kozunk minden hónapban egyszer a 
Kultúrházban, sőt minden héten két-
szer az iskola aulájában a tornaórákon, 
valamint a Kultúrház kellemesen fűtött 
termében hetente egyszer a kártyaasz-
talnál. Mindenkinek tudom melegen 
ajánlani ezeket a programokat, bármi-
kor lehet mindegyikre jelentkezni! 
(A torna nagyon egészséges, a többi 
program pedig nagyon kellemes!)
Ezúttal is szeretném megköszönni 
(hátha valaki akkor nem hallotta a 
nagy hangzavarban) az Önkormányzat 
Vezetőségének, a „Gémeskút” étterem 
dolgozóinak és nem utolsó sorban 
Molnár István zenész Úrnak mindnyá-
junk nevében ezt a mindig nagyon várt 
és nagyon szép délutánt. 

Tisztelettel Tarnócziné H. Judit 
(Tere Fere klub vez.)
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Civil szervezetek Gyerekvilág Gyerekvilág
Kedves Olvasóim,
Tisztelt Horgásztársak!

Az áprilisi  Horgászok Országos Kör-
nyezetvédelmi Napja után Községünk 
Önkormányzata által szervezett Gye-
reknapon rendeztünk horgászversenyt.

Ez év júliusában a már  megszokott 
„Matula” Horgász és Környezetvédelmi 
Táborunk sajnos nem került megren-
dezésre, mert a jelentkező gyerekek 
létszáma nem érte el a minimális 20 főt.
Az augusztus 29-ei falunapon a gyerek 
és felnőtt horgászversenyek szervezésén 
túl főztünk egy üst halászlét, mellyel 
indultunk a halászléfőző versenyen is, 
a minta leadása után pedig kínáltuk az 
érdeklődőket.
Október 17-én tartottuk éves rendes, 
egyben tisztújító Közgyűlésünket. A 
beszámolásra kötelezett tisztségviselők 
beszámolói elfogadásra kerültek. Az 
újonnan megválasztott vezetőség, vala-
mint bizottságok kicsit átalakultak rész-
ben törvényi változások, részben elha-
lálozás, részben lemondások végett. Az 
újonnan megválasztott vezetőség: elnök 
Deák Zoltán, titkár: Varga Sándor, gaz-
dasági vezető: Horváth János, vetőségi 
tagok: Erős Ferenc és Nagy György. 
Felügyelő bizottság: elnök: Dr. Csapó 
Csilla, tagok: ifj. Hartal István, Szabó 
Ervin. Fegyelmi bizottság: elnök: 
Molnár László, tagok: Németh Attila, 
Sasvári László. Ifjúsági bizottság: elnök: 
Deák Hajnalka, tagok: Pigniczki Lajos, 
Varga László.

Ezúton is köszönöm az elmúlt öt évben 
végzett munkáját a „régi” vezetőségi és 

bizottsági tagoknak, az „új” vezetőség-
nek és bizottságoknak pedig jó munkát 
kívánok.

Felhívom Horgásztársaim figyelmét a 
fogási napló pontos vezetésére és idő-
beni leadására (amit a napló tartalmaz), 
mert a hibásan leadott fogási napló 
esetén is csak emelt díjasan adható ki 
állami horgászjegy a következő évre, 
továbbá arra, hogyha elveszítik, vagy 
ellopják állami jegyüket, illetve fogási 
naplójukat, azt be kell jelenteniük a 
FM Korm.hiv. NÉBIH halászati főfel-
ügyelőjének.

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

Végül kívánok minden horgásztár-
samnak és minden olvasómnak Békés 
Karácsonyt és Eredményekben gazdag 
Boldog Új Évet!

Deák Zoltán
elnök

Iskolai programok

Október 6-án csendes ünnepséget tar-
tottunk iskolánkban Betti néni szerve-
zésében.A 4. osztályos tanulók műsora 
által méltó megemlékezésen vehettünk 
részt.

A következő héten pénteken Pákozdra 
látogattunk, ahol Vera néni vezetésével 
a Németországban előadott műsorunk-
kal  nagy sikerrel léptek fel tanulóink.

Megtartottuk a szokásos, őszi papír-
gyűjtésünket is, melynek eredmé-
nyeképp 42.615 Ft-ot kapott Alapít-
ványunk.Köszönjük a sok segítséget 
az Önkormányzatnak, Szülőknek és 
minden kedves lakosnak, aki hozzájá-
rult a gyűjtés sikerességéhez.

November 6-án kiosztottuk az első és 
második osztályos tanulóinknak az első 
negyedéves értékeléseket.

November 11-én Márton napot tar-
tottunk intézményünkben, ahová 
meghívtuk a nagycsoportos óvodásokat 
is.Nagy örömünkre szolgált, hogy ilyen 
szép számmal megtiszteltek bennünket 
jelenlétükkel és bízunk benne, hogy 
a későbbiekben is ellátogatnak majd 
hozzánk, az „Iskolába hívogató „ foglal-
kozásokra.

Remek kis délutánon vehettünk részt 
Márton nap alkalmával, ahol Vera néni 
a gyerekekkel és az ő rajzaikkal együtt 
mesélt nekünk Márton püspökről és 
e jeles naphoz kapcsolódó népszoká-
sokról .A közös német nyelvű éneklés 
után papírlámpásokat készítettünk.A 
program zárásaként pedig mindenkit 
meginvitáltunk egy finom teára és egy 
szelet libazsíros kenyérre.

Kerékné Fülöp Annamária
tagint. vez.

Szárnyaikat nyitogató kis 
Katicák…

Az újdonsült Katica csoportban, aho-
gyan a gyerekek és a szülők, úgy mi is 
izgatottan vártuk a szeptembert. Elkez-
dődött a beszoktatás, ami számunkra az 
érzelmi ráhangolódást is jelenti. Ismer-
kedés az új hellyel, új kis arcocskákkal, 
új családokkal, új kollektívával.
Két hónap elteltével tapasztalataink 
alapján elmondhatjuk, hogy gyerme-
kek és felnőttek egyaránt jól érezzük 
magunkat a Katica csoportban, és a 
Katicás csoport is megtalálta helyét, 
ebben a szerető, családias közösségben.
Úgy érezzük, hogy az óvodában dol-
gozó felnőttek között nagyon jó az 
együttműködés. Hamar befogadtak 
minket, s közösen átsegítettek a kezdeti 

nehézségeken.
Örülünk, hogy az óvoda nevelési 
programjában leírtak nem csak üres 
szavak. Megtapasztalhattuk, hogy 
valóban nagy hangsúlyt kap a játék, 
melyről köztudott, hogy milyen fontos 
az óvodás korosztály számára; milyen 
fontos mindenkinek az egységes napi-
rend, mely által a gyermekek számára 
kiszámíthatóvá válnak mindennapjaik, 
növelve ezzel biztonságérzetüket.
A házirend ismeretében alakítottuk és 
alakítjuk folyamatosan gyermekeink 
napirendjét, szokásrendszerét.
Számunkra nagyon fontos, hogy a helyi 
program útmutatást ad, de az óvoda 
vezetése nem felejtkezik meg a peda-
gógusok egyéni szabadságáról, hiszen 
így biztosítható a pedagógiai munka 
sokszínűsége.
A csoportban dolgozó felnőttek és 
a szülők közötti kapcsolat alakítása 
folyamatos. Ahogy telnek a hetek, úgy 
válunk nyitottabbá egymás iránt.
Köszönjük a szülők türelmét, mely-
lyel biztosítják számunkra a nyugodt 
óvodai légkör kialakítását, megőrzését.
Örülünk, hogy mi is építő tagjai lehe-
tünk ennek a közösségnek.

Timi néni, Zita néni, Piroska néni

Kovács Emma Sára 3.o.

Stankovics Miklós 2.o.

Surányi Emma 3. o. Zólyomi Fanni 3.o.

Református hittanosaink 
bibliamondó versenyen

A Vértesaljai Református Egyházme-
gyében 20 évvel ezelőtt indult a Husz 
János Bibliai Történetmondó Verseny 
sorozata, amelynek 2008-as forduló-
ját Sukorón rendeztük meg. Azóta is, 
minden évben részt veszünk hittano-
sainkkal ezen a versenyen. Idén kettős 
évforduló jegyében került sor az alka-
lomra, mert a már említett jubileumon 
túl, idén emlékeztünk Husz János cseh 
reformátor máglyahalálának 600. évvel 
ezelőtti eseményeire.

November 7-én tizenketten utaztunk 
Sukoróról Iváncsára, a három alsó tago-
zatos és egy felső tagozatos versenyzőn-
ket családtagjaik is elkísérték. A több 
órán át tartó „küzdelem” során egy-egy 
kötelezően megszabott, s egy-egy szaba-

don választott bibliai részt adtak elő a 
gyerekek. A mieink nagyon fegyelme-
zetten, jól összpontosítva szerepeltek, 
ám a szinte tapintható izgalom igencsak 
gátolta többeknél is tehetségük kibon-
takoztatását. Végül egy díjat hoztunk 
el: Álland Zsolt harmadik helyezést ért 
el korcsoportjában. 

Dicséret illeti a gyermekeket 
szorgalmas felkészülésükért: 

Miszlai Kincső 1. o.
Szabó Bálint Lajos 1. o.

Döme Flóra Csepke 4. o.
Álland Zsolt 7. o.

családjaikat pedig a támogató segítsé-
gért.

Kardos Ábel
református lelkipásztor
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Közérdekű információk:

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

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

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

Gyermekorvosi rendelés: 
Dr. Oszvald Éva Sukoró, Fő u. 50. 
Tanácsadás: kedd: 8.00 -8.30
Rendelési idő: kedd: 8:30-9:30 
csütörtök: 14:30-15:00.
Védőnő: Bédné Molnár Hajnalka
Telefon: 06 (22) 475-323
Mobil: 06 (30) 413-6910

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

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

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

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

Ingyenes internet-hozzáférés Sukoró 
közterületén

A Sukoró Közös Önkormányzati Hiva-
tal parkolójában, az iskola előtti téren és 
a játszótéren ingyenes WIFI kapcsoló-
dási lehetőséget biztosít Sukoró Község 
Önkormányzata.

Kultúra - közélet Közérdekű információk
Könyvtár- Borház 
megnyitó

Sukoró lakosai 2015. október 30-án 
birtokba vették az új Könyvtár – 
Borház épületét. Az ünnepélyes meg-
nyitó díszvendégeként L. Simon László 
parlamenti államtitkár méltatta beszé-
dében az egyedi kezdeményezést, és 
kiemelte, hogy a Polgármester asszony 
alázatos munkájának és a térségben 
kiírt pályázati lehetőségek kihasználásá-
nak köszönhetően milyen nagyszabású 
fejlődés figyelhető meg Sukoró térségé-
ben. 
A szalagátvágás után Németh László 
szavalatában köszöntötte az ünnep-
séget, majd Kardos Ábel lelkész imát 
mondott, Récsei Norbert atya pedig 
megszentelte az épületet. 
Ezután a Vörösmarty Mihály Könyvtár 
vezetősége tájékoztatta a közönséget 

a felépítésről, a könyvek feltöltéséről, 
majd ünnepélyesen átadták a Polgár-
mester asszonynak a könyvtár kabalafi-
guráját. Ezután Döme János a Sukorói 
Borbarátok Egyesületének elnöke 
üdvözölte az intézmény átadását. A 
műsor zárásaként ifjú mesemondók, 
valamint Domak Anikó citera előadá-
sát hallgathatta meg a nagyérdemű.
Sötétedéskor már körbe is lehetett járni 
a Könyvtár és Borház épületét, belela-
pozhattak a könyvekbe az érdeklődők, 
a gyerekek kipróbálhatták a nekik 
kialakított gyereksarkot, a borkedvelők 
pedig megcsodálhatták a Borbarátok 
által berendezett helyiséget. Mindeköz-
ben pedig finom házi pogácsát és süte-
ményeket, valamint az elmaradhatatlan 
sukorói borokat kóstolhatták meg a 
vendégek.
A rendezvény iránti óriási érdeklődést 
bizonyítja, hogy számos média kép-
viseltette magát a megnyitón, ezáltal 
egész Fejér megyében hallhattak Sukoró 
új közintézményéről.
Megéri beiratkozni a könyvtárba, 
hiszen negyedévente újabb könyvek-
kel, hetente pedig friss folyóiratokkal 
gazdagodik a paletta, melyről folya-
matosan tájékoztatjuk az érdeklődőket 
Sukoró Község honlapján.

Minden kedves látogatót 
várunk nyitvatartási időben: 

Hétfő: 10:00-12:00
Kedd: 13:00-15:00

Szerda: Szünnap
Csütörtök: 16:00-18:00

Péntek: 16:00-18:00
Szombat: 16:00-18:00

Református Egyházközség  
istentiszteleteinek 
időpontjai:

Református templom: 
Sukoró, Fő u. 66.
Istentisztelet: 
vasárnaponként 10 óra
Kardos Ábel, református lelkész 
Gondnok: Sági Ernőné 
Telefon: 06-20-588-7074 

Római Katolikus 
Egyházközség miserendje: 

Szent Ignác római katolikus temp-
lom: Sukoró, Öreg u. 19. 
Szentmise: 
minden vasárnap 09:30 órától
minden szerdán 18:00 órától
Récsei Norbert István, plébános 
Plébánia: 2481 Velence, Fő u. 70. 
Telefon: 06 (22) 472-149 
Gondnok: V. Mohai István,
Telefon: 06-22-476-004
06-30-3727053 

BABICS LÁSZLÓNÉ  
KATA 

családi fodrász 
 

Sukoró, Fő utca 66. 
hétfő, szerda, péntek 

06-20-263-13-21 
 

Mozgásában korlátozott hölgyeknek, uraknak hajvágást vállalok Sukorón, háznál. 

Mozgásában korlátozott hölgyeknek,
uraknak hajvágást vállalok Sukorón, háznál.

Babics Lászlóné 
Kata

CSALÁDI FODRÁSZ

Sukoró, Fő utca 66.
hétfő, szerda, péntek

06-20-263-13-21

Anyakönyvi hírek:
Klebercz Olivér 

2015.09. 23.

Ladányi-Stefanovszky Ákos 
2015. 09. 26.

Kiss Julianna Boróka
2015. 09. 30.

A tavalyi évben bemutatott Bor, 
Mámor, Szerelem című előadás sikerét 
követően, idén, 2015. november 28-án, 
19:00 órától, egy újabb Buch Tibor 
által rendezett produkcióra invitáljuk 
a nagyérdeműt a sukorói Kultúrházba.
 
Ezúttal, Egy bolond hármat csinál 
című kabaréest alkalmával tölthetünk 
el egy kellemes estét, sok nevetéssel és 
még annál is több zenével. 

VENDÉG: BUCH 
TIBOR

Helyszín: Sukoró, 
Kultúrház

Időpont: 2015.11.28.
19:00 óra

Jegyár: 1100 Ft/fő

EGY BOLOND HÁRMAT CSINÁL

KABARÉ ELŐADÁS SOK ZENÉVEL

SZEREPLŐK: BODOR GÉZA, GERNER CSABA

Jegyek elővételben: kedd, péntek 16:00-19:00 között a Kultúrházban.   

Közérdekű telefonszámok:

Posta:
06 (22) 589-004

Polgárőrség: 
Schieder István 
06-30-946 90 41

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

Falugazdász:
Nagy János 
06-70-436 24 61

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

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

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

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

ALBA VOLÁN
elsősorban helyközi
közlekedési információk 
Hétfőtől -vasárnapig: 
4.00-23.00
06 (22) 514-714

Keresztrejtvény - SUDOKU

Fellép: Bodor Géza, Gerner Csaba, 
valamint Buch Tibor.

Jegyár: 1.100 Ft/fő, mely megvásá-
rolható az előadás előtt a helyszínen, 
illetve elővételben a keddi és pénteki 
napokon 16:00 – 19:00 óra között, a 
sukorói Kultúrházban.

JÖJJENEK, LEGYÜNK MINÉL 
TÖBBEN, 

NEVESSÜNK MINÉL TÖBBET.

2416-0903

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

Kerámia-műhely
a Sukorói Adventi Vásáron

A műhelyre telefonon, vagy e-mailen 
szükséges bejelentkezni legkésőbb a 
foglalkozás előtt egy héttel! 

telefon: 06-20-4484-282
e-mail: naphaz@naphaz.com

December 5., szombat:
9-12-ig – Ingyenes!

A foglalkozáson  kerámia-angyal kará-
csonyfadíszt készítünk, díszítünk és 
festünk.



H 4 11 18 25
K 5 12 19 26
SZ 6 13 20 27
CS 7 14 21 28
P 1 8 15 22 29
SZ 2 9 16 23 30
V 3 10 17 24 31

Január
H 1 8 15 22 29
K 2 9 16 23
SZ 3 10 17 24
CS 4 11 18 25
P 5 12 19 26
SZ 6 13 20 27
V 7 14 21 28

Február

H 7 14 21 28
K 1 8 15 22 29
SZ 2 9 16 23 30
CS 3 10 17 24 31
P 4 11 18 25
SZ 5 12 19 26
V 6 13 20 27

Március
H 4 11 18 25
K 5 12 19 26
SZ 6 13 20 27
CS 7 14 21 28
P 1 8 15 22 29
SZ 2 9 16 23 30
V 3 10 17 24

Április

H 2 9 16 23 30
K 3 10 17 24 31
SZ 4 11 18 25
CS 5 12 19 26
P 6 13 20 27
SZ 7 14 21 28
V 1 8 15 22 29

Május
H 6 13 20 27
K 7 14 21 28
SZ 1 8 15 22 29
CS 2 9 16 23 30
P 3 10 17 24
SZ 4 11 18 25
V 5 12 19 26

Június

H 4 11 18 25
K 5 12 19 26
SZ 6 13 20 27
CS 7 14 21 28
P 1 8 15 22 29
SZ 2 9 16 23 30
V 3 10 17 24 31

Július
H 1 8 15 22 29
K 2 9 16 23 30
SZ 3 10 17 24 31
CS 4 11 18 25
P 5 12 19 26
SZ 6 13 20 27
V 7 14 21 28

Augusztus

H 5 12 19 26
K 6 13 20 27
SZ 7 14 21 28
CS 1 8 15 22 29
P 2 9 16 23 30
SZ 3 10 17 24
V 4 11 18 25

Szeptember
H 3 10 17 24 31
K 4 11 18 25
SZ 5 12 19 26
CS 6 13 20 27
P 7 14 21 28
SZ 1 8 15 22 29
V 2 9 16 23 30

Október

H 7 14 21 28
K 1 8 15 22 29
SZ 2 9 16 23 30
CS 3 10 17 24
P 4 11 18 25
SZ 5 12 19 26
V 6 13 20 27

November
H 5 12 19 26
K 6 13 20 27
SZ 7 14 21 28
CS 1 8 15 22 29
P 2 9 16 23 30
SZ 3 10 17 24 31
V 4 11 18 25

December

Kerékpárút

Kerékpárút

Könyvtár cégér
Díszpolgári címek átadása

Főtér

Játszótér Fő utca

Játszótér Gyepes utca

Könyvtár – Gyereksarok

1848-as haditanács résztvevőinek emléktáblája Könytár-Borház átadó

Borház cégér

Borház


