
KÖZÉLETI LAP 3. évfolyam, 3. szám

Kedves Olvasó!
Kedves Sukorói Polgárok!

Településünk életében, az elmúlt fél évet 
tekintve, jelentős időszakot tudhatunk 
magunkénak. 
Valamennyi, eddig még nyitott pályázati 
projektjeinket befejeztük. Sukoró az el-
múlt időszakban lendületesen, látványo-
san fejlődött és szépült. Mindannyian 
büszkék lehetünk arra, hogy a települé-
sünkön valamennyi alapellátást biztosí-
tó intézményünk, így az óvoda, iskola, 
orvosi rendelő, kultúrház, könyvtár, 
minőségi szolgáltatás lehetőségét bizto-
sítva bővült és megújult. A megújult Fő 
tér Sukoró ékességeként újra a település 
központjává vált. A kihelyezett padok, 
szemetesek komfortérzetünket javítják, 
pihenésünket szolgálják. Kérem, - akik a 
múltban ismeretlenül, szándékosan tet-
ték- ne rongálják a közvagyont, vigyáz-
zunk közös értékeinkre!
Új tanév-új kezdet. A dinamikusan 
növekvő gyermeklétszámnak köszön-
hetően pályázati forrásból bővített, és 
7.1 mill. Ft önerőből felszerelt új tan-
termet és műfüves udvart a 2015-16-os 

iskolai tanév megnyitója után az elsős 
kisdiákok birtokukba vehették.  Ezzel 
egy korszak zárult le és egy új kezdő-
dött. Szeptemberben már négy külön, 
önálló osztályban indulhatott meg a 
tanítás. A Felsővárosi Iskolával és a Kle-
besberg Intézményfenntartó Központ 
Igazgatójával történt megállapodásunk 
eredményeként a szükséges pedagógus 
létszámot, és a technikai személyzetet 
megkaptuk. Önkormányzatunk vállalta 
a tanterem teljes körű felszerelését, így a 
kisdiákok egy minden igényt kielégítő, 
színvonalas oktatást biztosító tantermet 
tudhatnak magukénak.
Óvodánkban is új, korszerű foglalkoz-
tató került átadásra, a nagycsoportos 
kisgyermekek részére. A foglalkoztató 
berendezése és új játszótéri elemek be-
építése 4.8 mill. Ft önerő biztosításával 
valósult meg. A szeptemberi évnyitó óta 
igazi „gyermek királyságban” nevelked-
hetnek a sukorói óvodásaink, és kisisko-
lásaink, hiszen az új tanterem és a foglal-
koztató mellett műfüves iskolai udvar és 
új játszó elemekkel bővült óvodai udvar 
várta a gyerkőcöket. A létszámnöveke-
dés szükségessé tette új konyhai eszkö-
zök beszerzését is. 
Önkormányzatunk 3.7 mill. Ft önerő-
ből, valamint a Falugazda szolgálat köz-
munkásainak bevonásával településünk 
két régi játszóterét – Főtér, Gyepes la-
kópark- az EU-s rendeleteknek, szab-
ványoknak, előírásoknak megfelelően 
teljesen felújította. A játszóterekre a fel-
újítás kapcsán  teljes mértékben új játé-
kelemek kerültek kihelyezésre. A szabá-
lyoknak megfelelően TÜV. bevizsgálás 
után augusztus hónapban a játszótereket 
megnyitottuk kicsik és nagyok örömére.  
Játszótereink állagának megőrzése, hygi-
eni-s tisztaságának megtartása gyerme-
keink egészsége érdekében, mindannyi-
unk kötelessége. Kérem Önöket, hogy a 
kihelyezett figyelmeztető, és használati 

útmutató táblák információit, valamint 
a használattal kapcsolatos kötelezettsé-
geket vegyék figyelembe, mert azok be-
tartása mindenkire kötelező.
Tájékoztatom a kedves olvasókat, hogy 
5 mill. Ft pályázati forrásból és, 2.2mill- 
Ft önerőből egy SsangYong terepjáró, 
valamint 10. mill. Ft pályázati forrásból 
egy 9 személyes kisbuszt nyertünk el Eus 
pályázaton. Mindkét autó az Önkor-
mányzatunk tulajdonát képezi.
Az augusztus 20-ai nemzeti ünnepen, 
amelyet a megújult Kultúrház előtti tér-
re szerveztünk, szép számmal képvisel-
tette magát Sukoró lakossága. 
Augusztus 29-én tartottuk meg a hagyo-
mányos Falunapi rendezvényünket. A 
forró napsütésben a versenyre hangolva 
12 bográcsban forrt a halászlé, amely-
nek zsűrizése 13 órakor vette kezdetét. 
A jó hangulatú fociversenyben a kitartó 
focisták délután 4 óráig küzdöttek a lab-
dával és a nagy hőséggel. A versenyt a 
sukoróiak nyerték, ezúton is gratulálok 
a csapat valamennyi lelkes tagjának. A 
Kis tónál a délutáni horgászversenyen 
gyermekek és felnőttek izgatottan várták 
a szerencsés fogást. Az eredményhirdeté-
seket követően az esti falunapi vacsora 
hangulatát már nem a forró napsütés, 
hanem a fellépő vendégeink műsora he-
vítette sokak kedvére. Köszönöm a szer-
vezők és a segítők munkáját.
Örömmel tölt el, hogy ugyan kevés 
résztvevővel, de annál nagyobb lelkese-
déssel Nagy Roland Alpolgármester Úr 
szervezésével az idei évben is megrende-
zésre került a hagyományos szüreti fel-
vonulás és bál. Ezúton biztatom Sukoró 
fiataljait, hogy a jövő évi rendezvényen 
legyenek aktívabbak, időben kezdjék el 
önszervezni a programot. Nem szégyen 
magunkra ölteni a szép szüreti bálos ru-
hát, hanem büszkén és örömmel kellene 
felvállalnunk és őriznünk Sukoró szép 
hagyományát.  Itt kezdődik fiataljaink 

nemzeti identitástudatának felválla-
lása és itt kezdődik a felnőtté válással 
kötelező felelősségvállalás is. Ne csak 
beszéljünk róla, hogy „kellene”, hanem 
tegyünk érte, hogy legyen! Nem hagy-
hatjuk veszni Sukoró utolsó értékes ha-
gyományát! 
Kedves Olvasók! Sukoró történetében 
először kerül sor a Sukoró Község Dí-
szpolgára címek átadására, valamint a 
Sukoróért Kitüntetés posztumusz cím 
adományozására. A szép eseményre 
2015. szeptember 26-án, az 1848. szep-
tember 28-ai Haditanács 167. évfordu-
lójára szervezett megemlékezés ünnepi 
műsora keretében kerül sor. Az ünnep-
ségre szeretettel hívom és várom Sukoró 
lakosságát. 

Mészárosné Hegyi Gyöngyi Éva
polgármester

Mészárosné Hegyi Gyöngyi
Sukoró Község polgármestere

és
Dr. Karsai Béla

a Honvédség és Társadalom Baráti Kör
Székesfehérvári Szervezete elnöke

tisztelettel meghívja Önt az 
1848. szeptember 28-i Haditanács

167. évfordulója alkalmából
2015. szeptember 26., 17.00 

a sukorói református templomban 
tartandó

MEGEMLÉKEZÉSRE 
ÉS ÖKUMENIKUS IMÁRA 

A SZABADSÁGHARC 
HŐSEIÉRT 

Program:
- Szózat
- Megnyitót mond: 
  Mészárosné Hegyi Gyöngyi
  polgármester
- Köszöntő gondolatok: Dr. Karsai Béla
- Az esemény jelentőségét méltatja: 
  Fucsku Sándor vezérőrnagy, 
  MH Összhaderőnemi parancsnok
  A Honvéd Férfikar műsora
- Ökumenikus ima a szabadságharc
  hőseiért: Jákob János dandártábornok
  protestáns tábori püspök, Berta Tibor
  ezredes, katolikus tábori püspöki 
  helynök és Kardos Ábel lelkészi
  szolgálatával.
- Himnusz

A résztvevők közös koszorút
helyeznek el az emléktáblán.
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Önkormányzati hírek Sukoró
A KÉPVISELŐ - 
TESTÜLET HÍREI
Sukoró Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 2015. május 28-án 
tartott testületi ülést, amelyen az alábbi 
ügyeket tárgyalta:
A Sukorói Óvoda nyitva tartását hétköz-
nap naponta 6,30 – 17,00 óra között 
azaz napi 10,5 és heti 52,5 órában hatá-
rozza meg.
Megtárgyalta a Sukorói Óvoda Alapító 
Okiratának módosítására vonatkozó ja-
vaslatot, melyben több pont aktualizá-
lása mellett 50 főről 75 főre bővítette a 
felvehető gyermek létszámot, biztosította 
ezáltal a 3. csoport szeptember 1-jén való 
elindulásának jogi hátterét.
Megtárgyalta és elfogadta a jegyző által 
készített átfogó értékelést a 2014. évi 
gyámügyi, gyermekjóléti és gyermekvé-
delmi feladatok ellátásáról.
Megalkotta a Sukoró Község Ön-
kormányzat Képviselő-testületének 
11/2015. (VI. 10.) rendeletét Az étkezési 
térítési díjakról.

A Sukorói Református Missziói Egyház-
község részére 100.000,- Ft. támogatást 
biztosított a 2015. évi nyári zenés esték 
rendezvénysorozathoz.

A Sukoró Iskolájáért Közalapítvány ala-
pító okiratát – figyelemmel a vonatkozó 
jogszabályok változásaira –egységes szer-
kezetbe foglalta és elfogadta létesítő ok-
irat módosításként is.

Döntött arról, hogy a gyermekétkeztetés 
feltételeit javító fejlesztések támogatására 
kiírt pályázatot benyújtja és biztosítja a 
2015. évi költségvetésében minimum 5 
% önrészt melynek összege: 7.860.000,- 
Ft. azaz hétmillió nyolcszázhatvanezer 
forint.

Tárgyalt a Helyi Esélyegyenlőségi Prog-
ramot és változatlan formában helyben-
hagyta.

Évek óta kiválóan működik a laborszol-
gáltatás a településen, ami azt jelenti, 
hogy az előjegyzett sukorói lakos pácien-
seket egy héten egy kijelölt napon a reg-
geli órákban fogadja az asszisztensnő és 
leveszi tőlük a a laborvizsgálathoz szük-
séges vérmennyiséget. Átszervezés miatt 
a finanszírozásban változott a rendszer 
de a szolgáltatást továbbra is a Centrum 
Lab Kft. közreműködésével látjuk el. Ve-
lence, Sukoró, Nadap, Vereb és Pázmánd 
települések között kerül felosztásra la-
kosságszám arányosan havonta összesen 
300.000,- Ft. Sukoróra ilyen módon 
40.144,- Ft. jut. A havidíj a logisztikát, 
a lelet visszaküldését és a vérvételi csöve-
ket is tartalmazza. A havidíj kifizetésére a 
képviselő-testület kötelezettséget vállalt, 

ezáltal a szolgáltatás tovább működhet.

Döntött arról, hogy az Önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztések támo-
gatására kiírt pályázatot a következő al-
célokra benyújtja és a szükséges mértékű 
önerőket biztosítja a 2015. évi költségve-
tésében:
a) Közös Önkormányzat székhely hivata-
lának fejlesztése és felújítása; minimum 5 
% önrészt melynek összege: 2.256.625,- 
Ft.
b) belterületi utak (Sukoró, Körmös 
utca) felújítása; minimum 15 % önrészt 
melynek összege: 2.730.215,- Ft.
c) Sukorói Óvoda és iskola infrastruktu-
rális fejlesztése; minimum 15 % önrészt 
melynek összege: 3.129.400,- Ft.
összes önerő: 8.116.240,- Ft.
A képviselő-testület a június 25-i ülésén 
elfogadta a Sukorói Sportfejlesztési Kon-
cepciót.
A testület a június 29-i ülésén az alábbi-
akról döntött:
A közművelődési érdekeltségnövelő tá-
mogatására kiírt pályázatot benyújtja és 
a szükséges mértékű önerőt biztosítja a 
2015. évi költségvetésében az alábbiak 
szerint:
A támogatás maximális mértéke a vál-
lalt önrész kilencszerese, azaz várhatóan 
az árajánlat alapján: 11.087.337,- Ft., 
melyből az önrész: 1.231.926,- Ft.

Nem kötött az Önkormányzat együtt-
működési megállapodást az Agárdi 
Popstrand főrendezőjével a 2015. évadra.

Döntött arról, hogy a 2015. évi lakossági 
víz- és csatornaszolgáltatás díjának csök-
kentésére pályázatot nyújt be a Magyar 
Államkincstár felé. A Képviselő-testület 
meghatalmazta a polgármestert az állami 
támogatás igénylésének benyújtására és a 
pályázattal kapcsolatos teendők lebonyo-
lítására. 

A Sukoró Sportbarátok Közhasznú Spor-
tegyesület részére 135.000 Ft. támogatást 
biztosított a „Mozdulj Sukoró” rendez-
vénysorozat lebonyolításához és az egyéb 
működési költségekhez a 2015. évi költ-
ségvetés terhére.

Döntött a Sukoró Község Díszpolgára cí-
mek adományozásáról és megbízta a pol-
gármestert és a jegyzőt, hogy a díszpolgá-
ri címek átadásáról a 2015. szeptember 
26-i rendezvény keretében ünnepélyes 
keretek között gondoskodjon és döntött 
a köztisztviselői nappal összefüggő jutal-
mazásról.

A testület a július 21-i ülésén az alábbi-
akról döntött:

Vis major támogatásra pályázatot nyúj-
tott be a Gyümölcs utca, Vadvirág utca, 
Kulacs utca, Fehérvári út 460 hrsz hely-

reállítási munkákra a Belügyminisztéri-
umhoz.

A pályázaton nyert Ssang Yong Koran-
do DLX 2.0 típusú terepjáró beszere-
zéséhez biztosítja az önrész összegét, 
azaz 2.240.000,- Ft-ot. Ezáltal egy 
7.240.000,- Ft-os terepjáróval gazdago-
dik a település.

A tulajdonában lévő sukorói 1138/4 
hrsz.-ú 403 m2 egyéb művelés alól ki-
vett területet eladja Kutasi Zsuzsannának 
2.000.000,- Ft. vételárért. Az ingatlan 
adás-vételével kapcsolatos telek kimére-
tésének költségét és az ügyvédi költséget 
a vevő fizeti. (az adás-vétel eddig nem 
jött létre)

A testület a szeptember 2-i ülésén az 
alábbiakról döntött:

Döntött a Sukoróért Kitüntetés posztu-
musz cím adományozásáról és megbízta 
a polgármestert és a jegyzőt, hogy a cím 
átadásáról a 2015. szeptember 26-i ren-
dezvény keretében ünnepélyes keretek 
között gondoskodjon.

A 61/2003. (XII. 17.) számú határozattal 
megállapított Településszerkezeti tervét 
fedvénytervként az 1. számú melléklet 
szerint módosította.
A Sukoró 034/11, 034/12, és 034/28-as 
hrsz.-ú ingatlanok gazdasági (kereske-
delmi és szolgáltató) területfelhasználás 
besorolásba kerülnek a térképi melléklet 
szerint.
Megalkotta a Sukoró Község Önkor-
mányzat képviselő-testületének 12/2015. 
(IX. 03.) önkormányzati rendeletét A he-
lyi építési szabályzatról szóló 13/2003. 
(XII.18.) önkormányzati rendelet módo-
sításáról.
Az élelmiszerláncról és hatósági felügye-
letéről” szóló 2008. évi XLVI. törvény 
19 § (1-2) bekezdéseiben rögzített, állati 
eredetű melléktermék elszállítására és ár-
talmatlanítására vonatkozó feladatellátási 
kötelezettségének a Velencei-tó Környéki 
Többcélú Kistérségi Társulás és a Székes-
fehérvár Városgondnoksága Kft. között 
létrehozandó feladatellátási szerződés út-
ján kíván eleget tenni.
Megalkotta a testület az alábbi rendele-
teket:
Sukoró Község Önkormányzat Kép-
viselő-testületének 13/2015. (IX. 03.) 
önkormányzati rendelete A kedvtelésből 
tartott állatok tartásának szabályairól

Sukoró Község Önkormányzat Képvise-
lő-testületének 14/2015. (IX. 03.) ön-
kormányzati rendelete A közterületek 
tisztán tartásáról

Sukoró Község Önkormányzat Képvise-
lő-testületének 15/2015. (IX.04.) önkor-
mányzati rendelete A hulladékgazdálko-

dás helyi rendjéről

Sukoró Község Önkormányzat Képvi-
selő-testületének 16/2015. (IX.11.) ön-
kormányzati rendelete A nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvíz be-
gyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról

A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. által 
2016-2030 időszakra elkészített Gördülő 
Fejlesztési Tervet elfogadta és  a felhatal-
mazta a polgármestert, hogy a gördülő 
fejlesztés tervvel kapcsolatos feladatok el-
végzésével a Dunántúli Regionális Vízmű 
Zrt-t hatalmazza meg.

Tájékoztatom a kedves olvasókat, hogy 
a rendeletek a www.sukoro.hu honlapon 
megtalálhatóak.

Sukoró, 2015. szeptember 16.
dr. Berzsenyi Orsolya

jegyző

Törzsök József: Sukoró
(folytatás)

Vasárnap
Gyermekkoromban a vasárnapokat szerettem a legjobban. Senki 
nem írta elő, mégis ezeknek a napoknak hosszú évtizedes, tán év-
százados koreográfiájuk volt. Ezen a napon, az aratás és a szüret 
kivételével dolgozni nem láttam senkit. Már szombat délután meg-
változott az élet egy kicsit. Nagyapám délre megjött a tóról, ebéd 
után ledőlt egy kicsit, aztán elkezdte az udvar takarítását. Volt neki 
2-3 vesszőből kötött seprűje, előbb az istálló, aztán a disznó és a 
tyúkól előtt söpörte fel a murvás udvart. A por vastagon szállt elő-
ször a kert, majd kicsit magasabbra emelkedve lassan a tó felé. Az-
tán az utca következett. Nagyot köszönt a szomszédnak, aki szintén 
már az utcán tartott, épp az árokból piszkálta ki a kóbor faleve-
leket. Horváth Franci bácsival nem voltak se jóba, se rosszba, de 
a szomszédságon kívül semmi nem kötötte össze őket. A végén a 
ház előtti kiskertbe is bement – bár az öreganyám birodalma volt 
– a fal és a korhadt fakerítés között kókadozó virágoknak is adott 
néhány vödör vizet. Egy vesszőkosárba meg összekotorta az el-
száradt leveleket. Ezután a szerszámokat vette sorba. Megélezte a 
kapákat, hurulókat, megszögelte a szénapadlás elé támasztott létra 
mozgó fokát. Ilyenkor nekünk is adott munkát. Vizet húzhattunk a 
kútból a beton kádba, amit a tűz miatt mindig tele kellett tartani. 
Másnap reggel egy kicsit később keltünk, bár ez csupán egy ne-
gyed, vagy fél órát jelentett. A tyúkokat, malacokat nem érdekelte 
a naptár. Ilyenkor komótosan reggeliztünk. Nagyapám vastag sze-
letet kanyarított le az első szobába felaggatott termetes sonkáról, 
nagyanyám friss kecsketejet tett le egy mázas korsóba az asztalra. 
Nagyapám se, én sem szerettük a kecsketejet. Nagyanyám mániája 
volt a kecske, mert azt keveset kell etetni, a líceum bokor levele is 
elég neki. Nagyapám után óvatosan én is óvatosan félre toltam a 
csészémet, s ilyenkor megúsztam nagyanyám néhány korholó sza-
vával. Nagyapám békés hangulatában volt, nem kelt védelmemre, de 
nagyanyámat sem erősítette, hallgatott és kitartóan nézett kifelé a 
nyitott konyhaajtón. Reggeli után nekem mindig ünneplőbe kellett 
öltözni. Míg vettem magamra a frissen vasalt inget, meg a sötét-
kék kantáros nadrágot, végig kellett hallgatnom, mit ne csináljak 
az ünneplő ruhában, hová ne üljek mit ne fogjak magamhoz. Per-
sze estéig mindig történt valami, amit eltagadni csak ritkán sikerült. 
Nagyapám délelőtti foglalatossága a mosakodás és a borotválko-
zás volt. Ez mindig szertartásosan történt. A betonra a konyhaajtó 
előtti gádorra vitte a hokedlit, arra a lavórt. Nagyanyám venyigéből 
gyors tüzet rakott, s a piros kis fazékba vizet melegített. Nagyapám 
ez alatt levette az ingét, húzott egyet a nadrág szíján, a kalapjától is 
megszabadult. Komikus látvány volt: naptól barnára égett az arca, 
nyak s könyékig a karja. A többi része fehér volt, szinte vakított. 
Nagy fújtatások közepette szappanozta, mosta magát. Öreganyám 
ekkorra már mellette állt és tartotta neki a törölközőt. A betonra 
kifröccsenő víz kíváncsivá tette az udvaron kapirgáló tyúkokat, né-
melyik felmerészkedett a gádorra, ami egyébként is tilos volt nekik. 
Ilyenkor nagyanyám a kötényével lebbentette el őket.
 - Hess! A nyavalya essen belétek!
Később:
 - Nézd, már megint itt van ez a büdös tyúki!
Ez volt a legnagyobb szidalom részéről.
Esetleg néha: 
 - A ménkű csapna belétek!
Nem volt ő igazán mérges, de tudta, hogy az öreget most nem sza-
bad zavarni, kényes művelet előtt áll. Nagyapám nem beszélt ilyen-
kor. A szoba ablakában szokott lenni egy barna keretes kis tükör. 

Felakasztotta az ajtókeretbe vert szögre, a hokedlira szépen sor-
ban kirakta a borotvapamacsot, az ezüstpapírba csomagolt kerek 
szappant, a kihajtható borotvát, a rózsaszín timsót. A fenő bőrt az 
ajtó kilincsére akasztotta. A pamacsolás tartott a legtovább. Addig 
vizezte, szappanozta s kente az arcához a pamacsot, míg egyszer 
csak hófehér hab borította egyhetes borostás arcát. A tükörben fo-
lyamatosan nézte, mindenütt habos-e, elég vastag-e arcán a szap-
pan. Csak ekkor nyúlt a borotva és a fenő bőr után. A kolbásznyi 
méretű fenőn végig húzogatta a borotvát, előre felül, alulról vissza. 
Aztán kipróbálta a füle mellett. Ha jó volt – bár ezt soha nem mond-
ta – a tükörhöz hajolva elkezdte lehúzni a szőrt. Mindig elvágta ma-
gát. Ilyenkor aprót káromkodott és a timsót a vágásra szorította.
 - Kidobom ezt a rohadt borotvát, csak nyúzza az embert! Doho-
gott félig magának, félig öreganyámnak. Az meg csak úgy elengedte 
a füle mellett.
 - Hogyne, még mit nem! 50 forintot is elkérnek egy ilyen borotvá-
ért Fehérváron. Aztán ki tudja milyen lesz! - gondolta magában.
A borotva és a barna keretes megkopott fényű tükör már régen ná-
lam van. Nagyszüleim életét kiszolgálta, nekem meg okot ad, hogy 
gondoljak szeretettel rájuk. A borotválkozás végét az jelezte, hogy 
a lavórt kilöttyintette az udvarra, a tyúkok csak egy pillanatra ug-
rottak félre. A fehér ing és a posztó nadrág már az ágyra kikészítve 
várta nagyapámat. Ilyenkor mindig volt valami baja a ruhákkal. Az 
ing nyaka túl szűk, az ujját meg nem lehet begombolni. Még nem 
húzott cipőt, csak a bőrpapucs volt a lábán egész délutánig. Az 
ebédig beült a szobába, ahol a két ágyon, asztalon kívül már csak 
egy tükör és a fali polcra helyezett rádió volt.
Igen a rádió.
De sok veszekedés forrása volt ez az egyszerű macskaszemes ké-
szülék. Hogy mikor és hogyan vették, azt már nem tudom, de amióta 
emlékszem nagyanyám első számú közellensége volt. Ő sohasem 
hallgatta, neki pont elég volt a világból, amit a faluban a Szűcs Ju-
litól, vagy a Pajor Zsófitól hallott. Nagyapám más volt. Talán mert 
az első háborúban eljutott Isonzóig, a másodikban – Németország-
ban került fogságba, vagy, mert egy darabig a falu bírája is volt, ha 
tehette hallgatta. A híreket, a meccseket, a kabarékat. Nagyanyám 
vasárnaponként nagy-nagy önuralommal próbálta elviselni, hogy 
a szobába megint feleslegesen szól a rádió. Egy idő után aztán 
rendszerint elszakadt a cérna.

Szól a tárogató

Településünk állandó lakos nyugdíjas 
polgárait ebben az évben is megkülön-
böztetett tisztelettel szándékozik köszön-
teni és vendégül látni az önkormányzat. 
Az eseményre október 4-én vasárnap a 
Gémeskút vendéglőben kerül sor.

A polgármester asszony szokásos köszön-
tője után a tisztelt megjelentek hallani 
fognak egy kis zenét is. Olyan hangszer 
fog megszólalni hosszabb, méltatlan fe-
ledés után, ami manapság ismét divatba 
jött. Ez a hangszer a tárogató. Bársonyo-
san lágy, simogató hangja közel áll a nép-
lélekhez, az emberek érzelemvilágához. 
Néhány olyan dal fog elhangozni, amely 
minden bizonnyal emlékezetessé teszi a 
rendezvényt valamennyi megjelent ven-
dég számára. Igazi varázslatos élmény 
lesz, amikor a sátort betölti a tárogató 
hangja. Remélem, fogják majd szeretni!

Ízelítőül egy nagyon szép dalrészlet:

„… Szép vagy, gyönyörű vagy  
Magyarország

Gyönyörűbb, mint a nagyvilág.
Ha zeng a zeneszó, látom ragyogó, szép 

orcád.
Táltos paripákon ide szállunk, haza hív 

fű, fa, lomb, s virág.
Úgy sír a hegedű, vár egy gyönyörű szép 

ország …”

(Szép vagy, gyönyörű vagy Magyaror-
szág. Zene: Vincze Zsigmond, szöveg: 
Kulinyi Ernő)

Tégla Imre
Borostyán utcai lakos
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Matz Károly emlékkiállításának apro-
pójából kértek fel egy portré megírá-
sára. Egyből anyósom jutott eszembe, 
akit, ha unokájáról kérdezték, mindig 
így felelt:
- Mit szeretne hallani az ilyen nincs 
még egyről? 
Mit mondhatnék a férjemről, akivel 
35 évet éltem, (bár Karcsika mindig 
azt mondta, minden év duplán számít, 
hiszen a munkánk is közös volt), hogy: 
- A legjobb férj, a legjobb apa, és a leg-
jobb szerető. 

Beszéljenek hát helyettem a barátok:

Emlékképek Matz 
Károlyról

Rá gondolva a „kép” szó az, ami eszem-
be jut. Tanult mestersége a képkészítés 
volt, remek fotókat és videókat készí-
tett. Saját magáról is szívesen enge-
dett képeket csinálni, hajlandó volt 
gyöngyös koronában, királyi arckife-
jezéssel pózolni a képekhez. Amikor 
mesélt- amit nagyon szeretett – akkor 
is képek sokasága jelent meg hallgatói 
szeme előtt, változatos, színesen áradó 
képek. Jó volt hallgatni! A mesélés so-
rán a történetek a hatás kedvéért néha 
elszakadtak a mindennapi valóságtól, 
amit felesége – aki egy barátjuk mag-
fogalmazása szerint „tanú-típus” – az 
igazság kedvéért kiigazított, de Karcsi 
ragaszkodott a saját, szürreális válto-
zatához. A Sukorón most megnyílt 
emlékkiállítás bizonyítja, hogy ez a 
szürrealizmus Károly leglényegesebb 
világlátásához tartozott. A kiállítás fo-
tóit valamilyen titokzatos eljárással fö-
lemelte a valóság ábrázolása fölé, s ezzel 
különleges hatású, mély mondanivaló-
val gazdagította őket. Néha csak kissé 
emelte a reális kép fölé, de már ezzel 
is új érzésekkel, gondolatokkal gazda-

gította a nézőt. Néha egészen magasra 
emelkedett a realitás fölé – ezt nevezzük 
a művészetben szürrealizmusnak. A ki-
állítás egyik legszebb, leg szürrealistább 
képe a „Rehabilitáltak”, ami szavakkal 
csak oldalakon keresztül leírható gaz-
dagságban fejezi ki azt, amit a dolog-
ról gondolt és érzett. A kép tökéletesen 
kifejezi a rehabilitáció hiábavalóságát, 
a megkésett igazságtétellel nem vissza-
adható veszteséget, amelybe még az is 
megrokkan, aki életében megkapta. De 
ott vannak a képen azok is, akik már 
semmit nem kaptak vissza, a rehabilitá-
ció örökre elkésett. Ez a szürrealizmus 
mélysége. Akik ott voltunk a kiállí-
tás megnyitásán, szívesen emlegettük 
Karcsi színes egyéniségét, derűs lényét, 
kedves humorát. De a falakon ott a bi-
zonyítéka, hogy a derű mögött mély és 
sokszor tragikus érzések és gondolatok 
rejtőztek, ezekkel együtt volt igazi és 
felejthetetlen Matz Károly. 

Lovag Zsuzsa – Iparművészeti 
Múzeum nyug. igazagató

A Karcsi!!! Én Komlóstol örököltem Ő 
nem csak kiváló fotómüvész volt sokkal 
több annál. Bemutató előtt eljött és a 
főpróbán már látta az előadást barát-
ként kéretlenül is mondta a vélemé-
nyét... de én kértem is mert véleménye 
őszinte kritikája segitett az előadások-
nak. éles szemmel mondta... és bizony 
a legtöbb esetben igaza volt.. gyakran 
mellényultam akkor mindig segitett. 
Bevallom egy idő után nagyon igényel-
tem véleményét és mikor elment... na-
gyon hiányzott... hiányzik a mai napig. 
Rengeteg fotó maradt utána.. mind 
pontos rajzai- képei sok sok előadá-
sunknak Valamennyi megjelent köny-
vemben akár én irtam akár más... most 
is ott szerepel... Fotó Matz Károly... 

Sas József – humorista, 
Mikroszkóp Színpad igazgatója

Majdnem két évtizedig voltunk kollé-
gák. Az első, ami eszembe jut, ahogy 
megismerkedtünk: a helyszín egy na-
gyon hivatalos hely, öltönyös-nyak-
kendős „elvtársak”, a nyolcvanas évek 
második fele, de még a rendszerválto-
zás előtt. És akkor belép egy szakállas, 
mackós pasi, nagyvirágos ingben, a 
szeme nevet, a kézfogása erős, ő lesz a 
most induló magazinunk fotóriportere. 
Jártuk a határállomásokat, szakadó eső-
ben, este tíz után végeztünk Záhony-
ban, ott ettük a forró kolbászt az egyet-
len nyitva tartó büfénél, és röhögtünk 
magunkon, hogy normális ember ezt 
biztos nem csinálná. 
Emlékszem, amikor Pozsony körül 
épült a körgyűrű, és Karcsi képes volt 
egy iszonyú meredek emelkedő tete-
jére felkapaszkodni, hogy jó legyen a 
fotó. Néha morgott, mert elege volt a 
rengeteg utazásból, „ez most jutalom 
vagy büntetés? ” kérdezte, amikor új-
ságíró kolléganőnkkel valami ember 
nem lakta környéken kaptak szállást a 
kamion verseny német futamáról készí-
tett tudósításuk idejére. És mindennél 
jobban emlékszem egy telefonra, ami 
azt tudatta velem, hogy megszületett a 
kislánya, Barbara. S attól kezdve a vic-
cesnek hangzó, de komolyan gondolt 
mondatra: „Anyja neve Matz Károly”. 

Rojkó Júlia – újságíró, 
főszerkesztő

Matzkarcsi

A hetvenes évek közepén történt. Pár 
hete léptem be tele elfogódottsággal, iz-
galommal a Magyar Televízió kapuján. 
Az aulában híres színészek, a képernyő-
ről jól ismert bemondók, műsorveze-
tők, a büfében öntudatos, magabiztos 

tévések: szóval egy magamfajta zöldfülű 
zavara igazán érthető volt. Ezért is em-
lékezetes az a külső forgatás, amelyikre 
nem sokkal belépésemet követően ke-
rült sor a Fészek klub remek könyvtá-
rában. A stáb már ott volt, és magától 
értetődően át is néztek rajtam, a kezdő 
szerkesztő-gyakornokon, miközben ké-
szülődtek a forgatásra. Volt viszont köz-
tük egy mosolygós, joviális fickó - a fo-
tós, - aki azonnal őszinte érdeklődéssel 
kedvesen üdvözölt. Pont úgy, mint egy 
régi pajtást. Pár kacagtató megjegyzést 
tett, majd valódi kíváncsisággal beszél-
getni kezdett velem. Ezt az első talál-
kozást soha nem felejtettem el. Akkor 
éreztem először, hogy talán egy kicsit 
már én is közéjük tartozom, és egyszer 
engem is befogad majd ez a sajátos vi-
lág. 
Különös képessége volt feloldani maga 
körül minden feszélyezettséget. Talán 
a benne lévő szeretnek volt ez köszön-
hető. Remek humora volt, kritikája 
olykor vitriolos, mások érzékenységét 
mégsem sértette meg soha. 
Karcsi hamar kilépett a televízióból, 
szabadúszó lett, s mi hosszú évekig nem 
találkoztunk. A kilencvenes évek elején 
derült ki, hogy szomszédok vagyunk, 
Sukorói háztulajdonosok. A régi ro-
konszenv és a barátság folytatódott, 
családostul megszámlálhatatlan órát 
töltöttünk együtt. Nagy nevetésekre, 
finom étkekre és ezernyi ízes történe-
tére emlékszem. Soha nem ismételte 
önmagát... 
Szeretnivaló, karizmatikus személyiség 
volt. 

Osskó Judit televíziós szerkesztő-
rendező

Karcsira mindenek előtt úgy emlék-
szem, mint „mesélő, beszélgető em-
berre”. Imádott történeteket mesélni. 
Hivatásos irodalmárokat meghazud-

toló szókincse, beszédkészsége volt. A 
sok évtizeden át vele töltött órák alatt 
persze néhány alaptörténet megismét-
lődött, de nagyon csodáltam, hogy régi 
és új dolgokról egyaránt lelkesen, sőt 
néha hévvel tudott beszélni. Egy-egy 
története kisebb dramaturgiai remeklés 
volt, a különböző szereplők szövegeit 
szinte eljátszotta bennük. De nemcsak 
mesélt, hanem szívesen hallgatta mások 
történeteit is. Általában is minden iránt 
érdeklődött, sokszor meglepett, hogy 
tőle távol álló dolgokról is mennyire tá-
jékozott. Utolsó éveiben napi rendsze-
rességgel küldött nekem (és másoknak) 
az interneten általa feltalált érdekessé-
gekből, főleg gyönyörű fotókat. „Kar-
csika küldeményei” cím alatt több száz 
(!) ilyet őrzök számítógépemben. 
Karcsiban mély nyomot hagyott, hogy 
egész életében oly sok időt töltött mű-
vészek, színészek társaságában. Rendkí-
vüli érzéke volt a művészetekhez, való-
jában maga is művész volt. Az ígéretes 
fotóművészeti tevékenységét, ki tudja 
miért, nem folytatta ugyan, de született 
esztétikai érzékkel tudta megkülönböz-
tetni a talmit és az értékest. A mások 
alkotásait minden irigykedés nélkül be-
csülte és terjesztette. 

Dr. Solt Pál – Legfelső Bíróság 
volt elnöke

Kezdő énekes voltam és az a megtisz-
teltetés ért, hogy készítsek fotót a Pesti 
Műsor címlapjàra. Karcsit bízták meg a 
fotózással. Ekkor találkoztunk elöször 
és lettünk barátok élete végéig. Sok-sok 
fotót készített még rólam, de civilben 
ő kameràzta előszőr Tamás fiamat szü-
letése után pár hónappal. Imádtam a 
humorát, életfelfogását. Sokszor nézte 
meg fellépéseimet és szívesen vettem, 
ha elmondja véleményét. Midig őszin-
te volt velem. Az életem egyik nehéz 
periódusában komoly támaszként állt 
mellettem. Nekem a mai napig nagyon 
hiányzik. 

Eszményi Viktória – énekesnő

Karcsi? 
a IV-es stúdióban láttam először. Meg-
érkezett egy forgatásra, és állati nagy 
felhajtás lett körülötte. Mosolygott Ő, 
mosolygott mindenki, a lányok a nya-
kába ugrottak. 
-Ennyire igazán nem szép csávó gon-
doltam én. 
Aztán, amikor minden ott lévő meg 
volt üdvözölve, Odajött hozzám, és 
kikérdezett. ”Kiféle, miféle, kefél-e? - 
Nem igaz, ezt már sokkal később. -
Bemutatkozott, és a keblére ölelt. Egy 
végtelen szélességű, finom illatú, ott-
honos kebelre. Legközelebb már én is 
a nyakába ugrottam, mert őt így kellett 
üdvözölni. 
Harsány volt, nagyon „csúnyán” be-
szélt, mégsem hangzott ez soha közön-
ségesen. Szórakoztatott, nevettetett, 
mindig a középpontba helyezkedett, 
nagy mesélő volt, és jó mesélő volt. 
Sosem láttam rosszkedvűnek. azzal sen-
kit sem terhelt. Legfeljebb morfondíro-
zott, sosem panaszkodott. Mindenki 
egészségi állapotáról kérdezősködött, 
de az övéről sosem beszélt. 

Aztán nagyon Karcsisan meghalt. Egy 
szórakoztató telefonbeszélgetés köze-
pén, egy pillanat alatt. 
„Szervusztok drágáim!”

Darvas Ella (Baba) – 
maszkmester

A feladat, hogy Matz Karcsira emlékez-
zek, nagyon fájdalmas, mert 3 év után 
is felfoghatatlan, hogy elment egy pilla-
nat alatt. 45 év emlékei, képei villanak 
fel most előttem. 
1970-ben ismerkedtünk meg. A férjem 
felvételvező kollégája volt a Magyar 
Televízióban. A munkakapcsolatból 
nagyon hamar barátság lett. Életünk 
ezen szakaszában szinte minden nap 
találkoztunk, szerették a munkájukat, 
úgy érezték, hogy misszió amit tesznek, 
kultúrát közvetítenek. A Zenei Figyelő 

felvételei közben sok sok „krumplics-
kát” megettünk a Zeneakadémia bü-
féjében, és közben mindig rengeteget 
vihogtunk, nagyon vidám szórakoztató 
órákat töltöttünk el együtt. Balatoni 
nyaralások és telelések, külföldi szil-
veszterek, mind-mind felejthetetlen 
vidám élmény. 
Aztán egy este a vidám Karcsi, kicsit 
komoly kicsit meghatott hangon a tele-
fonba csak annyit mondott: - Lányom 
született. 
Elkezdődött a „nagy magyar anya” idő-
szak. A lezser bohém Karcsiból, aggó-
dó, féltő apa lett. 
Az idő nem állt meg! A kislány felnőt-
té lett, az apa kicsit komolyabb. Egyre 
inkább kibontakozott, tenni akarásra, 
humánumra, „társadalmi felelősség vál-
lalásra. ”
Örömmel szervezte második otthona 
Sukoró kulturális életét. Sok sok él-
ménydús nyári estét köszönhettek neki 
a résztvevők. 
Az idei év nyarán elment az én férjem 
is, csak remélni tudom, hogy ők megint 
újra együtt vannak, és törik a fejüket 
újabb és újabb műsorokon. 

Dr. Toldi Annamária – IBUSZ ig. 
helyettes

Matzkarcsi

Súlyemelő, jazzdobos, filmvágó, gyár-
tásvezető, operatőr, újságíró, fotográ-
fus – ez mind Matzkarcsi volt. És: 
EMBER volt. Így, csupa nagybetűvel. 
Hosszú életem során alig –alig találkoz-
tam hozzá hasonlítható igaz emberrel. 
Fél évszázados barátságunkat már első 
találkozásunk meghatározta. A kacki-
ás bajusz, az (akkor még) hollófekete, 
honkongi- kínaira nyírt szakáll, hozzá 
a kerekded alkatú figura olyan volt, 
mint egy életre kelt Buddha-szobor. 
Nyugalma, fiatal korához képest fel-
tűnő bölcsessége, derűje csak erősítette 
a Buddha-képzetet. Azt hiszem, nem 
csak engem fogott meg. A súlyemelő és 
jazzdobos időszakát csak elbeszéléseiből 

ismerem, de a későbbieket szerencsém 
volt végigkísérni. Nem hazudtolta meg 
a róla alkotott első képemet, sőt újabb 
és újabb színekkel gyarapította azt. Éle-
tében fontos szerepe volt Sukorónak, a 
velencei tavi panorámával büszkélke-
dő nyaralónak. Sukorón mutatta meg 
– többek között - közösségi szervező-
készségét is. Létrehozta a község nyári 
művészeti eseményét, a művelődési 
házban rendezett kiállítást, melyre elis-
mert és pályakezdő művészeket sikerült 
megnyernie éveken keresztül. Amikor a 
hollófekete szakáll fehéredni kezdett és 
a bajusz is vesztett valamicskét a kacki-
ásságból, gyakrabban kellett látogatást 
tennie az orvosi rendelőkben. Egy al-
kalommal a rendelési időpontokat ta-
nulmányozta, amikor a mögötte álló 
hölgyhöz fordult:
-Tessék mondani, milyen nap van ma? 
- Maga boldog ember… ha nem tudja. 
Igen, Matzkarcsi boldog ember volt. És 
nem csak azért, mert nem tudta, mi-
lyen nap volt. 
Amint múltak az évek, egyre többször 
emlegette édesapját, aki arra kérte a 
Jóistent, hogy ha eljött az ideje, hirtelen 
rántsa át a Túlvilágra. Ő is ezért imád-
kozik – mondogatta. 
Mindkettőjük kérése meghallgatásra 
talált. Karcsié - sajnos - túl korán… 

Lengyelfi Miklós – televíziós 
szerkesztő

Nem tudom, hogy a történelemben 
volt e valaki, aki egyszerre vesztette el a 
szerelmét, az apját, és a legjobb barátját. 

Matz Barbara - gyermek

Életünk nagy ajándéka Sukoró, és még 
nagyobb ajándék, hogy 3 év távlatából 
sem feledkeztek meg róla, ez számomra 
azt bizonyítja, hogy nem csak mi sze-
rettük/szeretjük Sukorót, hanem a su-
koróiaik is a Matzkarcsit. Köszönettel:

Matzné Izsák Éva
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Portré - akik köztünk élnek Civil szervezetek

Még ki sem tavaszodott rendesen, ami-
kor régi jó barátom, a jelenleg Svájcban 
élő Lenner Miklós, a svájci illetőségű 
Miki Lenner Trio jazz együttes vezető-
je azt újságolta, hogy szülővárosa, Mór 
meghívta őt és az együttesét a móri 
Nyári Zenés Estek koncertsorozatra. 
Arra kért, hogy lépjek fel velük, mint 
vendégzenész. Természetesen elvállal-
tam, nem ez volt az első eset, hogy ilyen 
kellemes kötelezettségnek kellett eleget 
tennem, hiszen barátságunk több évti-
zede alatt rengetegszer játszottunk már 
együtt.

A kilencvenes évek közepén együtt jár-
tunk a budapesti Postás Zeneiskola jazz 
tanszakára, ott volt az első komolyabb 
együttesünk, ott léptünk fel először az 
iskola csodálatos dísztermében, amit 
később már saját szervezésű fellépések 
követtek Veszprémben, Móron, meg 
persze örömzenélések, amerre csak jár-
tunk. Aztán a sors úgy hozta, hogy Miki 
a kutatói hivatásához szükséges feltéte-
leket külföldön találta meg, elköltözött 
Magyarországról, így már csak évente 
néhány alkalommal tudtunk találkoz-
ni, amikor haza-hazatért megpihenni 
Mórra. Persze az ilyen találkozásokkor 
is gyakran előkerültek a hangszerek.

Svájcban két svájci zenésszel együtt 
megalakították a Miki Lenner Triót, 
rendszeresen lépnek fel jazz klubok-
ban, rendezvényeken. Tavaly fellépési 
lehetőséget kapott az együttes a Zürich 
közvetlen szomszédságában lévő Baden 
város Prima Vista jazz klubjától, ahová 
engem is meghívtak. A klubban nem 
én voltam az első külföldi fellépő, rend-
szeresen szerepelnek nemzetközileg el-
ismert, híres zenészek, úgyhogy fel volt 
adva a lecke. Szerencsére az Internet 
korában még ilyen távolságok mellett 
is megoldható, hogy egy zenekar felké-
szülhessen, és persze az is sokat segített, 
hogy Mikivel már több évtizede ösz-
szeszoktunk, ismerjük egymás zenéjét, 
tudjuk, mire számíthatunk a másiktól.
Ezzel a zenei múlttal, és a sikeres badeni 
koncerttel a hátunk mögött kaptuk 
meg a felkérést az idei nyári móri kon-
certre. Ilyen alkalom nem sűrűn van az 
ember életében, rögtön elhatároztuk, 
hogy ha lehet, megpróbáljuk még kü-
lönlegesebbé tenni. Lassacskán tíz éve 
élek Sukorón, ám előtte gyerekkorom 
összes nyarát itt töltöttem, és amikor 
iskolaidő volt, akkor is szinte minden 
hétvégén ide jöttünk, látogattuk a 
nagyszülőket, dolgoztunk a szőlőben, 
rendben tartottuk a házat. Egész éle-
temben ide tartoztam, mégsem léptem 
fel nyilvános koncerten Sukorón ezelőtt 
soha. Itt volt végre az alkalom, hogy 
rögtön egy különleges, svájci együttes 
oldalán mutatkozzam be.

Szerencsére az Önkormányzatnál na-
gyon nyitott és segítőkész volt minden-
ki, segítettek a szervezésben. Amikor 
kora tavasszal megpróbáltuk elképzelni, 
mi vár ránk egy jazz koncerten Suko-
rón, fogalmunk sem volt, mire számít-
hatunk. Lesznek elegen a koncerten? És 
ha eljönnek, befogadja-e a közönség ezt 
a fajta zenét? Komoly múlttal rendelke-

zik a Sukorói Zenés Esték koncertsoro-
zat, de az mégiscsak teljesen más műfaj. 
Sikerült jó időpontot és helyszínt talál-
ni a jazz koncertnek, különösen figyel-
tünk rá, hogy ne ütközzön a komolyze-
nei koncert időpontjával.

Aztán eljött július 24-e, a koncert nap-
ja, és amikor enyhén remegő térdekkel 
felálltam a színpadra, szétnéztem, olyat 
láttam, amiről nem is álmodoztam: 
teltház! De micsoda teltház, nem elég, 
hogy a nagyterem csordultig tele volt 
rakva székekkel, de még így sem jutott 
ülőhely mindenkinek, jó néhányan áll-
va várták az első sukorói jazz koncertet.
A fogadtatás minden reményünket fe-
lülmúlta. A közönség nemcsak nyitott 
volt az újdonságra, nemcsak elfogadta a 
zenét, hanem szerette is, és ami nagyon 
tetszett nekünk, a színpadon muzsi-
kálóknak, ezt a szeretet ki is mutatta. 
Még azon melegében, rögtön a koncert 
után rengetegen jöttek oda hozzánk, 
hogy pár jó szót szóljanak. És talán még 
ennél is többet jelentett, hogy napok-
kal-hetekkel később is milyen sokan 
emlékeztek még az eseményre, milyen 
sokan mondták, hogy tetszett nekik, 

mások meg azt, hogy mennyire sajnál-
ják, hogy nem tudtak eljönni, mert az-
óta több helyről is oly sok jót hallottak 
arról a forró, július végi estéről.

A jazz koncert után néhány héttel 
Mészárosné Hegyi Gyöngyi Éva pol-
gármester asszonnyal is erről beszélget-
tünk, no meg a jövőről. Mert amikor 
egy ilyen rendezvény még csak szerve-
zés alatt van, akkor az ember szinte még 
csak a kitűzött célt és a munkát látja. 
A koncert után látott lelkes arcokról vi-
szont már az is leolvasható volt, hogy 
érdemes volt tervezni, szervezni, alkot-
ni. A szándék tehát megvan, szeretnénk 
mielőbb folytatni, úgy érezzük, érde-
mes megismételni. Hogy mikor és mi-
lyen formában, az pedig egy következő 
szervezés kérdése.

Ezúton is szeretném az egész együttes 
nevében kifejezni köszönetünket az 
Önkormányzatnak a segítségért, va-
lamint a közönségnek azért, hogy így 
együtt egy ilyen kellemes estét tölthet-
tünk el a sukorói kultúrházban.

Paksi Gábor

A Polgárőrség hírei

A nyár folyamán a sukorói 
polgárőrök a szokásos ügyeleti 
feladatellátáson felül több te-
rületen is helytálltak: falunap, 
szüreti felvonulás, kulturális 
rendezvények. Ünnepeinken 
a parkolást segítették, a nyári 
rendezvényeken a helyszín nyu-
galmát biztosították. Az ünnepi 
programokon is nagy létszám-
mal vettek részt, hozzájárulva a 

SUKORÓI BORBARÁTOK 
EGYESÜLETE

sukoroiborbaratok@gmail.com

Az Egyesület februári taggyűlésén ha-
tároztuk el, hogy szakmai kirándulá-
sunkat, Villányi borvidékre szervezzük 
meg, május hónapban. Látogatást tet-
tünk Bock pincészetben és Tiffán Ede 
borászatában. Tiffán Ede úr, akit a 
villányi borászat atyjának is neveznek 
és egyben az első ( 1991 év ) akit az 
ÉV BORÁSZA címmel tüntettek ki, 
készséggel állt rendelkezésünkre, s vá-
laszolt szakmai kérdéseinkre. Hazafelé 
a buszon a nótáé volt a főszerep, dalra 
fakadt a csapat Oros Endre tagtársunk 

vezetésével. Emlékezetes a szép kirán-
dulásunk volt.

A nyár eseményei:
A református templomban már hagyo-
mányos nyári zenei esték, záró akkord-
jaként a zenekedvelők számára tartott 
borkóstoló volt. Borászaink és egyesü-
leti tagjaink kínálták finom boraikat a 
vendégeknek, akik elismerésüket fejez-
ték ki a kiváló borok iránt. 

Az augusztus 29-i falú napon, sátrunk-
nál borkóstolóval vártuk a hozzánk 
látogatókat. Halászléből egy üst meny-
nyiség fogyott, a versenyen harmadig 
helyezést ért el csapatunk. Szomor Já-

nos tagtársunk aki egyénileg indult a 
főzőversenyen első helyezést ért el ha-
lászléjével. Gratulálunk érte. 

Ebben az évben az időjárásra nem pa-
naszkodhatunk.. Az enyhe telet követő-
en, a csapadék mindig időben érkezet 
és ahol a jég nem verte el a szőlőket jó 
termésre számíthat a gazda. Az augusz-
tusi hosszantartó nagy meleg miatt a 
szüretek előbb kezdődnek, ügyelve a 
savakra és aromákra. 

2015. 09. 10. 
Döme János

Elnök

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

sukorosport@freemail.hu
www.sukoro.hu

Adószám: 18502105-1-07 
Számlaszám: 

10405066-50505649-53551007

Mindörökké sport! 

Az elmúlt, rendkívül meleg nyári hó-
napokban sem maradtak el a mozgás-
ra, sportolásra invitáló programok az 
Egyesület életében. Folytattuk a gye-
rekek körében oly kedvelt „Mozdulj 
Sukoró” programot. A cél változatla-
nul a sport, a mozgás nép- szerűsítése, 
megkedveltetése. A tenisz alapjaival, 
ütésfajtáival közel egy éve ismerked-
nek folyamatosan a gyerekek. Nyáron 
már megmutatkozott az eredmény, a 
fejlődés azoknál a gyerekeknél, akik fo-
lyamatosan részt vettek az edzéseken. 
Dicséret illeti Kovács Leventét ,aki a 
gyerekek közül a legeredményesebb, 
legszorgalmasabb volt. 
A petanque egyre népszerűbb sport-
ág. Ez a francia golyós játék minden 
korosztály- nak szórakozást nyújt. 
Az Egyesületen belül hétről hétre nő 
azoknak a száma ,,akik heti rendsze-
rességgel járnak játszani, versenyezni. 
A Falunapon IX. alkalommal ren-
deztük meg a Sukorói hagyományos 
Halászléfőző versenyt. Az idén 12 
csapat vett részt a megmérettetésben. 
A zsűri nehéz döntés előtt állt , hiszen 
finomabbnál finomabb halászlevek 
készültek. Nagy meglepetésre az idén 
első alkalommal induló Szomor János 
és családja fölényesen megnyerte a ver-
senyt, a tavalyi bajnokot is maga mögé 
utasítva. 

Végeredmény: 
I. hely: 
Szomor János 95 pont 
II.hely: 
„Keszeg” csapat 
(Kecskemét - Szeged) 85 pont 
III.hely: 
Sukoró Borbarátok Egyesülete 82 pont 

A halászléfőzéssel párhuzamosan zaj-
lott a kispályás focibajnokság, amire 6 
csapat 48 játékossal nevezett. A nagy 
meleg ellenére lelkesen küzdöttek a 
csapatok. A bírói feladatokat felkéré-
sünkre Béd Imre hivatásos játékvezető 
vállalta el, aki végig vezette az összes 
meccset és 11 órától délután 16 órá-
ig jobban lebarnult, mintha 1 óra 
hosszat a szoláriumban feküdt volna. 
Ezúton is köszönjük a kitartó és profi 
munkáját. 

Végeredmény: 
I. hely: 
Toldi Géza csapat Dr. Molnár Krisz-
tián, Molnár Richárd, Marczinkó 
Krisztián, Kiss Kálmán Kiss Dániel, 
Nagy Attila, Hegyi András 
II. hely: 
Fém- Alk csapata 
III .hely: 
Budai Inter csapata

Az Önkormányzatnak köszönjük a 
rendezvényekhez nyújtott támoga-
tást. 

Falunap után kettő héttel megren-
deztük az Egyesület őszi autóbuszos 
kirándulását Balatonfüredre. Első 
állomásunk a csodálatos Koloska 
-völgy volt, ahol sportemberhez hí-
ven korosztálytól függetlenül min-
denki teljesítette a kiszabott távot és 
megmászta a 132 lépcsőt, ami a 40 
méteres dolomitsziklafalak tetejére 
vezetett. A völgyben több sütésre, 
főzésre alkalmas helyet alakítottak 
ki, így a társaság jó hangulatban el-
fogyaszthatta ebédjét. Az erdő békés 
csendje után felkerestük a nyüzsgő 
Balaton partot. Balatonfüreden a fel-
újított kikötői Tagore sétányt nyáron 
vehették birtokukba az ide látogatók. 
A Balaton tényleg a „magyar tenger”, 
hiszen Balatonfüred hangulata, jelle-
ge egy mediterrán tengerparti kisvá-
roséhoz hasonlít. Az őszi programok 
keretében októberben gyalogos túrát 
szervezünk, novemberben a hagyo-
mányos asztalitenisz bajnokság őszi 
fordulójának lebonyolítását tervez-
zük.

Programjainkra Mindenkit szeretettel 
várunk! 

Mozogj Velünk!
Halász Kriszta

elnök

rendezvények problémamentes 
lebonyolításához. 

A Polgárőrség továbbra is várja 
tagjai közé mindazokat, akik-
nek időbeosztása, egészségi ál-
lapota lehetővé teszi, hogy az 
ügyeleti feladatot vállalni tudja.
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Gyermekszemmel a világ - Suli Gyermekszemmel a világ - Suli, Ovi
Gólyatábor és az új tanév

Az idei nyári szünidőt ismét gólya-
táborral zárták le iskolásaink. Igye-
keztünk színes, érdekes programokat 
szervezni, melyek megkönnyítették az 
iskolakezdés nehézségeit, a barátko-
zást, a kapcsolatteremtést.

A tábor első napját Sukorón töltöttük. 
Délelőtt a környéken akadályverse-
nyen vettünk részt, ahol az állomáso-
kon néhány szülő segítségével érdekes 
feladatokat oldottunk meg. Ebéd után 
a Vadmadárkórház munkáját ismer-
hettük meg. Nagyon köszönjük dr. 
Berkényi Tamás és kolléganője élveze-
tes előadását és azt a programot, amit 
gyermekeink a mai napig szívesen 
emlegetnek:a meggyógyított madarak 
szabadon engedését.
A második napon Székesfehérvárra 
utaztunk. Ebédig egy játszóház vendé-
gei voltunk, ahol nagyon-nagyon elfá-
radtunk. Kipróbálhattuk az ugrálóvá-
rat, motorokat és guruló járműveket, 
kúsztunk-másztunk, ugráltunk.
Ezután a Koronás park játékait tesz-
teltük és 2 foglalkozáson is részt ve-
hettünk. A Lovagi hétpróba teljesíté-
se után mindenkit lovaggá ütöttek, a 
Hosszú láb, piros csőr foglakozáson 
pedig középkori játékokkal ismerked-
tünk meg. Azt hiszem, ez a nap volt a 
legmozgalmasabb, amit az is bizonyí-
tott, hogy hazafelé többen elaludtak az 
autóbuszon.
Pénteken Pákozd volt a célpont. A Di-
óskert lovasparkban mindenki kipró-
bálhatta a lovaglás szépségeit, de aki 
nem szerette volna, az sem unatkozott, 
hiszen rengeteg játék, medence várt 
minket.
Dél körül indultunk az Ingókő ven-
dégházhoz, ahol a szülők nagyon fi-
nom krumplis tésztát készítettek ne-
künk. Köszönjük nekik és a hozzávaló 
alapanyagot Erősné Veres Erikáéknak.
A háznál ismét egy remek, mozgalmas 
délutánt tölthettünk el.
A tábor zárását is nagyon vártuk, hi-
szen mindig megjutalmaznak bennün-

ket a tanítók valami aprósággal. Ez al-
kalommal mindenki kapott egy gólyás 
bögrét, amiről minden reggel eszünk-
be jut majd ez a három remek nap.

Szeptember elsején pedig megkez-
dődött a 2015-2016-os tanév. A tan-
évnyitó ünnepség után mindenki 
elfoglalhatta iskolapadját, székét, szek-
rényét, tantermét.

12 elsős tanulót köszönthettünk az új 
tanévben, akiknek ezúton is sikeres 
tanévet kívánok.
A tanulói létszámunk 66 főre bővült, 
amire nagyon büszkék vagyunk, hiszen 
ez a szám évről évre egyre nő és vár-
hatóan ez így lesz az elkövetkezendő 
években is.

Első osztályosaink egy gyönyörű, új 
tanteremben kezdhették meg tanul-
mányaikat, amit nagyon köszönünk a 
falu vezetőségének.

Szeretném megragadni az alkalmat, 
hogy megköszönjem Fischer Attiláné, 
Vali néni munkáját, aki helyettesített 
közel két évig és mindent megtett 
azért, hogy az iskola életében minden 
zökkenőmentesen történjen.

Személyi változás még intézményünk-
ben, hogy Klári néni más intézmény-
ben folytatja munkáját, helyette 
Kulcsár Nóra tanító néni érkezett hoz-
zánk. Munkájához sok sikert kívánok!

Lassan minden beáll a régi kerékvágás-
ba, elindulnak a szakkörök, foglakozá-
sok, különórák.

Bízom benne, hogy egy újabb sikeres 
tanév elé nézünk! Ehhez kívánok min-
den kedves Gyermeknek, Szülőnek és 
Kollégámnak erőt, kitartást!

Kerékné Fülöp Annamária /Babi 
néni/

tagint.vez.

SUKORÓI 
NAPKÖZIS TÁBOR 

Élménybeszámoló 
(2015. 06. 22-26.) 

A gyerekek nagy örömükre a tanév vé-
gén napközis táborban vezethették le a 
hosszú tanulási idő alatt felgyülemlett 
fáradalmaikat. Az előző évek tapaszta-
lataival a tarsolyunkban és az önkor-
mányzat támogató segítségével nagyon 
sikeres 2 hetet tölthettünk el a nebu-
lókkal. Kriszta nénivel már tapasztalt 
táborozóknak számítunk. Ennek elle-
nére minden egyes nap új és új kihívást 
jelentett számunkra. Különösen, ha 
arra gondolunk, hogy az időjárás iga-
zította, alakította a programok jelentős 
részét. Jól sáfárkodtunk időjós tehetsé-
günkkel, mert pontosan számítottuk ki 
azt, hogy melyik napra milyen progra-
mot szervezzünk.  
Így az első nap túrázással melegítettük 
be elgémberedett testünket. A Nadapi 
Szintmérő sziklái alatt lehetőség adó-
dott arra is, hogy földrajz tudásukat 
gyarapítsák a táborozók.  A kimerítő 
séta után sok élménnyel felvértezve 
mindenki elkészítette a saját menetle-
velét. Az alkotó munkába úgy belemé-
lyedtek a gyerekek, hogy már csak azt 
vettük észre, hogy a szülők megérkez-
tek csemetéikért. 
Valahogy éreztük, hogy minden olyan 
jó lesz majd a következő napokon is. 
Nem is lett ez másként.  A második 
esős napon, minden résztvevő sport-
versenyeken mutathatta meg azt, hogy 
ép testben ép lélek lakozik. A sok ne-
vetés, mely a papírból formálódó béka 
elkészítésénél túlrepült az iskola falain 
kívül az egész hét védjegyévé nőtte ki 
magát. 
Ezzel a vidám lendülettel indult a har-
madik nap is. A borongós idő sem 
vette el a kedvünket. A helyi járattal 
Fehérvárra utaztunk. A buszon tartóz-
kodó felnőttek, a fegyelmezett sukorói 
gyerekeket látván elismerő szavakat in-
téztek hozzánk. Ennek a dicséretnek a 
jó érzésével érkeztünk meg a Baba Mú-
zeumba. Az a gyűjtemény maga volt a 
csoda. Az ott eltöltött idő alatt min-
denki megtalálta a magának megfele-
lő szórakozást. A délutáni sorverseny 
pedig csak fokozta ennek a napnak a 
hangulatát. 
Csütörtökre az idő is kegyes lett hoz-
zánk. A nap simogató ereje kicsalt 
bennünket a sportpályára. Előkerül-
tek a teniszütők a labdák. Kriszta néni 
bemelegítő gyakorlatai után felhőtlen 
boldogság vette kezdetét. A lányok 
oly nagy szakértelemmel kezelték a 

teniszütőket, hogy abba sem akarták 
hagyni a játékot. Pillanatok alatt mini 
Wimbledonná alakult a sukorói pálya. 
A fiúk a fociban mutathatták meg te-
hetségüket. 
A napok előrehaladtával már fáradtab-
bak voltunk. Ez azonban nem befolyá-
solta azt, hogy jól érezzük magunkat. 
Így délután volt még arra erőnk, hogy 
lepedőkre megfessük a kedves tábori 
élményünket. 
Az elcsigázott kicsi testek másnapra 
mindig felfrissültek Ezt kihasználva a 
hét utolsó napján ismét túrára adtuk 
a fejünket. Irány az Arborétum! Jó kis 
gyalogtúra lett! A fegyelmezett gyerek-
sereg azonban jól vette ezt az akadályt 
is. A játszótér hangulatának emlékével 
és a növényzettől kapott üde levegő, 
frissítő erejével feltöltve délután még 
volt erőnk arra is, hogy elmenjünk fa-
gyizni. 

A tábor felemelő nagy pillanata volt 
mindenki számára a táborzárás. Az 
örömtől és a búcsú pillanataitól megil-
letődött gyerekek jó teljesítményeikért 
érmeket vehettek át. Ezzel a ceremóni-
ával le is zártuk a hetet, de már a jövőre 
gondoltunk abban a reményben, hogy 
újra együtt lehetünk majd.

Gyömrei Ildikó

Újra Rimstingben

Nagy örömmel értesültünk még az év 
elején arról, hogy a tanév zárásaként 
újra lehetőségünk lesz arra, hogy né-
hány felejthetetlen napot tölthessünk 
testvér településünkön, Rimstingben. 
Az ezt követő hónapok lázas tervezge-
téssel, készülődéssel teltek, s az évzárót 
követő napon kis csapatunk  /15 tanuló 
és 3 pedagógus/ elindult a nagy kaland-
ra.

Az időjárás most szerencsésen kegye-
ibe fogadott bennünket. Házigazdá-
ink mindenben lesték kívánságainkat, 
rengeteg érdekes programot szerveztek 
számunkra. Kirándultunk Salzburgba, 
megismertük Rimsting nevezetességeit, 
történelmét,    ellátogattunk egy mam-
mut múzeumba, egy trópusi őserdei 
kiállításra, megmásztuk a Bajor Alpok 
magas hegyeit.
Most is 
részt vettünk a helyi iskola néhány ta-
nítási óráján. Igazán érdekes és izgalmas 
volt azzal szembesülni, hogy az a német 
tudás amire itthon szert tettek diákja-
ink, mire elég egy német nyelvi kör-
nyezetben. Állíthatom, hogy a gyerekek 

nem vallottak szégyent, megértették és 
meg tudták értetni azt amit ki akartak 
fejezni, el akartak mondani.

Az itthon Vera néni által betanított 
színdarabot és táncokat is előadták 
tanulóink egy helyi hagyományőrző 
esten. Mindkettőnek fergeteges sikere 
volt, rengeteg dicsérő szót kaptak a gye-
rekek és Vera néni egyaránt. 

Az egy hét alatt olyan sok élményt gyűj-
töttük, hogy egész biztosan jó ideig lesz 
mire visszaemlékeznünk. A gyerekek 
kapcsolatokat építettek a német gye-
rekekkel. Volt aki már levelet, e-mailt 
kapott kinti barátaitól. 
Nagy köszönettel tartozunk ezért a cso-
dás egy hétért a Sukorói Önkormány-
zatnak és Képviselő Testületnek, hiszen 
a kirándulás anyagi hátterét ők biztosí-
tották számunkra.

Reménykedünk abban, hogy ez a kap-
csolat nem szakad meg, s hamarosan mi 
is vendégül láthatjuk a német gyereke-
ket. Nagy szeretettel várjuk őket. 

Fischer Attiláné

Tisztelt Olvasók!

Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy 
a Sukorói Óvoda 2015.09.01-től há-
rom csoportossá bővült. A felvehető 
gyerekek maximális létszáma így 50-
ről 75 főre növekedett. Jelenleg 60 
kisgyermekkel kezdjük a 2015-2016-
os nevelési évet, amely május végéig 
még növekszik. Az óvodások életkori 
összetétele és létszáma lehetővé tette, 
hogy az eddigi vegyes csoportokat a 
tiszta életkorban közeli gyermek cso-
portokká szervezhettük át. Ez a bővülés 
szükségessé tette az óvoda dolgozóinak 
megnövekedett létszámát is. Jelenleg 6 
óvodapedagógus, 1 pedagógiai asszisz-
tens, 3 dajka és 3 konyhai dolgozó látja 
el a gyermekeket.

Köszönjük a fenntartó Önkormány-
zatnak, hogy lehetővé tette a Sukorói 
Óvodába járó óvodásoknak és az itt 
dolgozóknak, hogy minden igényt 
kielégítő, korszerű, esztétikus környe-
zetben tölthetik mindennapjaikat. Az 
épület falára felírt jelmondat úgy érzem 
igaz a mi óvodánkra, hisz valóban „ide 
járni jó”.

Tisztelettel: 
Viza Tiborné
Óvodavezető

Újra együtt dobbant a 
Zöld Szív

A Sukorói Óvoda szervezésében 2015. 
június 12-13-án Zöldszíves Pedagó-
gusok Országos Találkozójának volt 
helyszíne Sukoró. Harminckét óvó-
nő, tanító és tanár vett részt a szak-
mai továbbképzésen az ország számos 
településéről. Fő témája a különböző 
korú gyermekek szemléletformálása, 
a természethez való viszonyuk alakí-
tása a mindennapi nevelőmunkában, 
a jó gyakorlatok átadása. A szakmai 
megbeszéléseken túl a résztvevők a 
Pákozd-Sukorói Arborétumban terep-
gyakorlaton vettek részt, ahol víz- és 
talajvizsgálatot, valamint növény meg-
határozást végeztek Viktor András ve-
zetésével. A pedagógusok a szakmai 
megbeszéléseken kívül megismerked-
hettek Sukoró nevezetességeivel, a Ve-
lencei-tó és a Velencei-hegység nyúj-
totta értékekkel. Kiemelkedő kulturális 
élményben is volt részük a kollégáknak. 
A Pákozdi Nemzeti Emlékhelyen látott 
Kákics együttes „Ferencz Jóska fújatja a 
trombitát” című műsora sokak szemé-
ben a meghatottság könnyeit csalta. A 
program zárásaként átadásra kerültek a 
Zöldszíves Ifjúsági Mozgalom által ki-
írt pályáztra benyújtott munkák díjai. 
A továbbképzés emlékére egy platán- 
és egy gesztenyefa csemetét ültettek a 
résztvevők az óvoda udvarára. A Suko-
rói Óvoda környezettudatos pedagógiai 
munkája elismeréseképpen átvehette 
Orgoványi Anikótól a Zöldszíves Ifjú-
sági Mozgalom vezetőjétől a Zöldszíves 
Óvoda címet. Ezúton is köszönjük az 
elismerést!

Tisztelettel,
Viza Tiborné 

a Sukorói Óvoda vezetője
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Kerámia-műhely 2015

Idén még két alkalommal tartunk ke-
rámia-műhelyt, ahová gyermekeket, 
felnőtteket egyaránt várunk.
Mindenkinek ajánljuk, aki szeret for-
mázni, alkotni, vagy csak kikapcso-
lódni, feltöltődni vágyik! A tematikus 
foglalkozásokon a résztvevők megis-
merkedhetnek ennek az ősi anyagnak 
–az agyagnak a felhasználásával, és egy 
speciális mázzal a művet még azon „me-
legében” készre is mázazzuk. A kiégetett 
művek a Napházban, vagy egyeztetett 
időpontban Sukorón is átvehetők.
A 3 órás foglalkozás oktatással kez-
dődik, ekkor kerül bemutatásra az 
aktuális technika, példák és ötletek. 
A meghosszabbított időtartam pedig 
mindenkinek lehetőséget ad, hogy ked-
vére elmélyedhessen az alkotásban. 
A műhelyre telefonon, vagy e-mailen 
szükséges bejelentkezni legkésőbb a 
foglalkozás előtt egy héttel! A műhely 5 
fő alatti létszám esetén nem kerül meg-
tartásra.
tel: 06-20-4484-282
e-mail:naphaz@naphaz.com
A 3 órás foglalkozás ára: 3000 Ft / alka-
lom amely tartalmazza:

•  az elkészült műveid
•  a foglalkozás díját
•  az agyag alapanyagot
•  a speciális mázat
•  az eszközök használatát
•  az égetés díját

Október 10 – szombat 15.00-18.00-ig
Vénasszonyok nyarán emlékezzünk egy 
kicsit a nyárra – készítsünk kincses do-
bozt a nyári emlékeknek!
A foglalkozáson egy kb. 8 x 8 x 6 cm-es 
kerámia dobozt készítünk, díszítünk és 
festünk.
December  5 – szombat 15.00-18.00-ig
Karácsonyra készülődvén kerámia-an-
gyalkákat készítünk, melyek az ünnepi 
asztal, vagy a karácsonyfa díszei lehet-
nek. 
A foglalkozáson 3 db sík vagy térbeli  
kerámia angyalkát készítünk, díszítünk 
és festünk.

Eseménynaptár 2015.

Szeptember:
•  5. szombat - Szüreti 

Felvonulás és Mulatság 
Sukorón

•  18. péntek 16.30 óra - 
Kortárs Képzőművészeti 
Kiállítás - Kultúrház

•  19-20. Kulturális Örökség 
Napja

•  26. szombat - Haditanács 
emlékére szervezett ünnepség

Október:
•  4. Idősek napi rendezvény
•  17. Lego kiállítás
•  Gyalogos túra Sukoró 

Arborétum – Sportegyesület
•  23. Október 23. Nemzeti 

Ünnep – ünnepség a 
Civilházban

•  Könyvtár és Borház átadási 
ünnepség

November:
•  15. Asztalitenisz bajnokság  

őszi forduló – Sportegyesület
•  29. Advent I

December:
•  6. Advent II
•  13. Advent III
•  20. Adventi IV

Anyakönyvi hírek:

HUMÁN 
CSALÁDSEGÍTŐ ÉS 
GYERMEKJÓLÉTI 

SZOLGÁLAT

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

human01@freemail.hu
www.human01.eoldal.hu

Sukoró családgondozója:  
Gajdos Viktória megtalálható: 
szerda: 10.00-11.00-ig. 
Sukorói Közös Önkormányzati 
Hivatal
8096 Sukoró, Óvoda utca 2/A.

Házi segítségnyújtás,  Jelzőrend-
szeres házi segítségnyújtás
Egységvezető: Palánki Katalin
Elérhetőség: Velence, Zárt u. 2.
Telefon: 22/470-288

Pszichológiai tanácsadás:
Csincsi Éva pszichológus tanács-
adása minden hétfőn: 14.00-
16.00-ig 

Volt egyszer egy nyár ...

Mindig nagyon várom a nyarat. 
A nyár kalandot, élményt és sza-
badságot ígér. Hosszú, napfényes 
napokat és harsogó, zamatos íze-
ket. A barátokkal, ismerősökkel 
való találkozást és jóízű beszél-
getéseket. Nem volt ez másképp 
idén sem.

Még alig kezdődött el a nyár és 
máris egy kedves meghívásnak 
tehettünk eleget. Rimsting test-
vértelepülésünk invitálta meg 
ismét gyermekeinket és kísérő-
iket, hogy tovább ápoljuk a 20 
éve virágzó barátságot, a gyerekek 
gyarapítsák német tudásukat és 
kicsit világot lássanak. Nagyon 
szívélyes fogadtatás, német preci-
zitással kidolgozott programso-
rozat és hihetetlen vendégszere-
tet várt bennünket. Az időjárás 
hozott egy kis borút az idillbe, 
de már csak azért sem hagytuk, 
hogy kedvünket szegje a látogatás 
során.

Erre a nyárra jellemző volt, hogy 
az időjárás nem mindig a legelvi-
selhetőbb formáját mutatta, po-
koli hőségek követték egymást. 

Ez sem tudta azonban elrontani a 
Matz Károly kiállítás megnyitóját 
és az azt követő koncertet, a Su-
korói Zenei Nyár záró hangverse-
nyét és az azt követő borkóstolást 
sem.

Településünk minden rendezvé-
nyén nagyon sok érdeklődőt kö-
szönthettünk. Ez különösen így 
volt a falunapon, ahol a forróság 
ellenére rengetegen részt vettek a 
különböző programokon. A falu 
apraja-nagyja egyaránt élvezte az 
egész napot. Mindenki megta-
lálhatta a kedvére való elfoglalt-
ságot: focizhatott, pecázhatott, 
ugrálóvárazhatott, főzhetett vagy 
csak egyszerűen elfogyasztotta a 
finom vacsorát. Természetesen a 
vacsora utáni buli is elmaradha-
tatlan volt, melyet Bódi Margó és 
Guszti nyitott meg, majd a Mé-
száros Lajostól már megszokott 
retródiszkó zárt.

Persze ezeken a közös összejö-
veteleken kívül még számtalan 
kisebb-nagyobb esemény is meg-
rendezésre került, de számomra 
ezek a legemlékezetesebbek. Bár 

Jogi tanácsadás: bejelentkezés 
alapján, havonta egy alkalommal.
Dr. Várhelyi Tamás és Dr. Lendvai 
Anita jogászok

Jogi és pszichológiai tanácsadáso-
kat előzetes bejelentkezés alapján 
lehet igénybe venni. 
Telefon: 22/470-288
Helyszín: Velence, Zárt utca 2.

Nyugdíj és társadalombiztosítási 
szaktanácsadás, ügyintézés:
Bencsik Ferencné tanácsadása 
minden szerdán: 9.00-11.00-ig. 
Velence Zárt utca 2 

A tanácsadások térítésmentesen 
vehetők igénybe a Szolgálatnál

a nyárnak vége, de a programok 
folytatódnak.

Szeptember végén a Református 
templomban a Magyar Honvéd-
ség és a település közös ünnepe 
lesz, ahol a Sukorón tartott hadi-
tanács ülésére emlékezünk, ame-
lyet a dicsőséges Pákozd-Sukorói 
Csata követett. Fejet hajtunk elő-
deink előtt, akik történelmünk 
dicső lapjaira felírták nevüket.
Az ezt követő hétvégén a szép ko-
rúakat invitáljuk a szokásos idő-
sek napi ebédre és az azt követő 
mulatságra.

És még egy szívemhez közel álló 
esemény. Bizonyára mindenki 
érdeklődve figyelte a Könyv-
tár-Borház felújítását és elkészül-
tét. Jelenleg a Könyvtár feltöltése 
zajlik, amely után előreláthatólag 
október közepén, sor kerül az 
ünnepélyes átadásra, amivel bir-
tokba vehetjük a sokadik, megsz-
épült középületünket.

Ezekhez a közelgő programokhoz 
kívánok mindenkinek szép időt, 
kellemes őszi hangulatot.

Döméné Bali Julianna

Markovics Janka  
2015. 05. 27.

Juhász Réka Dóra  
2015. 07. 04.

Ambrus-Hudák Zoltán  
2015. 07. 10.

Galló Dénes  
2015. 07. 14.

Steigerwald Zalán Áron  
2015. 08. 17.
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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

Közérdekű információk
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 infor-
mációk 
Hétfőtől vasárnapig: 04.00 - 23.00 
06 (22) 514-714

Égetési napok 2015. év
Önkormányzati rendelet alapján

Szeptember (utolsó szombat):
szeptember 26.
Október (2 és 4 szombat): 
október 10. és 24.

Szelektív hulladék szállítási 
időpontok – 2015: 
minden hónap első csütörtökjén.

Zöld hulladék szállítási időpont: 
2015. november 28.

Református Egyházközség  
istentiszteleteinek 
időpontjai:

Református templom: 
Sukoró, Fő u. 66.

Istentisztelet: 
vasárnaponként 10 óra
Kardos Ábel, református lelkész 
Gondnok: 
Sági Ernőné 06-20-588-7074 

Római Katolikus 
Egyházközség miserendje: 

Szent Ignác római katolikus 
templom: 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. 
tel: 06 (22) 472-149 
Gondnok: V. Mohai István, 
tel: 06-22-476-004, 06-30-3727053 

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 polgár-
mester fogadóórája:
Hétfõ: 8:00-12.00 13:00-17:00

dr. Berzsenyi Orsolya 
jegyző fogadóórája:
Hétfõ: 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.

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


