Sukorói mozaik

Sukorói
Panoráma
RimSingers

Velencei-tavi Nyári Játékok - Sukorói Csillagocskák

Magazin

IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN • 2007 • ŐSZ

Velencei-tavi Nyári Játékok - Borsó Testvérek

Horgászvilágbajnokság - A zsűri nemzetközi tagjai is jól érezték magukat

A felnőtt horgászverseny győztesei

A gyermek horgászverseny győztesei

A nagy fogás!

Falunap és halászléfőző verseny

Kistóban nagy csuka, 74 cm!

Önkéntesek - az illegális szemétlerakók felszámolói

Az önkéntesek munkában

A nádsziget mosolya

Sukorói
Panoráma
Magazin

Tisztelt Olvasónk!

A Sukorói Panoráma Magazin nyári száma után az őszi-téli kiadványt tartják
most kezükben.
Az előző szám megjelenése óta sok minden történt, ezekről, ha nem is a
teljesség igényével, de nyújtunk a lap hasábjain egy kis áttekintőt.
Véget ért a rendkívül forró, hőségrekordokat döntögető nyár, és bár a nyarat
majdnem mindenki szereti, azt gondolom, hogy megváltásként ért
bennünket az augusztus közepén beköszöntött esőzés, még ha ez éppen a
négy napos rendezvényünket áztatta is, szokatlan kitartással.
Lezajlottak a nyári rendezvények, Velencei-tavi Nyári játékok, Horgász
világbajnokság, Falunap halászléfőzéssel az egyesületeink szervezésében,
Kistérségi szüreti bál, ahol a bálkirálynő választáson a dobogó mindhárom
fokára sukorói lány állhatott fel. A sikereken felbuzdult fiatal csapat ezt
követően Sukorón is felvonult és bálozott, szintén nagy sikerrel.
A közösséget összekovácsoló programok csak egy kicsiny, de fontos szelete
az egésznek: sok minden megújításán dolgozunk egyidejűleg, ezekből sok
dolog máris látványos, jól észrevehető, sok minden pedig előkészítés alatt
van. Ezek megvalósulásának előfeltétele, hogy gondos tervezés, gazdasági
számítások előzzék meg a kivitelt, vagy adott esetben egy sikeres pályázat.
Nincs ez másként a megújuló magazinunkkal sem, keressük az új hangját,
keressük a hatékony kommunikáció, a tapasztalat, a gondolat, az ötletek
cseréjének lehetőségeit.
Azt gondolom, hogy a Sukorói Panoráma Magazin időszakos megjelenése
mellett nagyon hatékonyak az Önkormányzati Hírlevelek is, amelyek,
(csakúgy, mint a Sukorói Panoráma Magazin) nem csak az állandó lakosok,
hanem a nyaralók postaládáiba, vagy éppen email fiókjaiba is is eljutnak, a
közcélú csapatnak, vagy az internetnek köszönhetően.
(Aki rendszeres email olvasó, azt ez úton is kérem, hogy amennyiben még
nem kapná a körleveleket és a magazint elektronikus levélben is, úgy jelezze
igényét a polgarmester@sukoro.hu-ra.)
Az eltelt idő gyakorlata azt mutatja, hogy praktikus és előnyös, ha az
Önkormányzati Hírlevelekben inkább a következő hetek aktuális
történéseit, programjait jelenítjük meg, a Magazinban pedig inkább a
korábbi eseményekről számolunk be: Aktuálisabb, frissebb a körlevél,
hiszen annak nincs nyomdai elkészülési ideje, gyorsabb a terjesztése is.
Az első Sukorói Panoráma Magazin terjesztésekor még „kerültek
homokszemek a fogaskerekek közé”, nem jutott el mindenkihez
zökkenőmentesen az újság. Remélem ez a probléma ennek a számnak a
megjelenésével már végérvényesen a múlté lesz. Ha valakihez mégsem
jutna el az Önök ismeretségi körében, azokat kérem irányítsák a Község
Házára vagy a Postára, mindkét helyen elhelyezünk néhány példányt az
ilyen esetekre.
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Kérem olvassák, forgassák és fogadják szeretettel a Sukorói Panoráma
Magazin második számát is!
Szép őszi-téli napokat, majd áldott, békés karácsonyt és sikeres új évet
kívánok Önöknek:
Molnár Gábor
polgármester

Panoráma Magazin - Sukorói Körkép • Kiadja Sukoró Önkormányzata • 8096 Sukoró,
Óvoda u. 2/A • Tel.: +36 (22) 598 007, +36 (22) 475 521 • E-mail:
hivatal@sukoro.hu • Web: www.sukoro.hu • Felelős kiadó: Polgármesteri Hivatal •
Megjelenik időszakosan, 1000 példányban
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Önkormányzati hírek

2007. április 26-án megtartott ülésén a
Képviselő-testület két önkormányzati rendeletet alkotott. Elfogadta a 2006. évi tervés költségvetés végrehajtásáról szóló
rendeletet.
A másik, szintén gazdálkodási, pénzügyi
tárgyú rendeletével a Képviselő-testület
módosította a februárban elfogadott
költségvetési rendeletét. A rendelet
módosítással jelentősen megemelkedett a
kiadási és bevételi előirányzat fő összege,
ezt elsősorban a csatorna beruházásra
átvett EU-s és állami támogatások költségvetésbe történő szerepeltetése volt.
A Képviselő-testület beszámolót hallgatott
meg a 2006. évi gyermekvédelmi és
gyermekjóléti feladatok ellátásáról. Ennek
keretében egyrészt a jegyző számolt be a
gyermekvédelmi hatósági munkáról és a
gyermekek részére nyújtott támogatásokról. Másrészt a Humán Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat vezetője és
gondozója számolt be a településen végzett
munkájukról, valamint jövőbeli elképzeléseikről.
A Családsegítő Szolgálat tevékenysége az
idei évtől kezdve az idősek részére
nyújtható házi segítségnyújtással bővül.
Következő napirendi pontként a polgármester számolt be az elmúlt félévben
végzett munkájáról.

Magazin

Határozott a Képviselő-testület arról is,
hogy a Velencei-tó településeivel összefogva pályázik a parlagfű irtásra és
településrendezésre szerveződő közmunkaprogramban való részvételre, és az ehhez
szükséges önrészt költségvetésében biztosította. (Közben a program sikeresen
lezajlott)
Az ülésen egyhangúlag döntött a Képviselőtestület a Gémeskút Étterem elidegenítéséről a jelenlegi bérlő részére. Az ingatlan
vételárát az igazságügyi ingatlanforgalmi
értékbecslő által megállapított forgalmi
érték alapulvételével, azt 2 millió forinttal
megemelve 65 millió forint összegben
állapította meg.
Az önkormányzat azért döntött az ingatlan
elidegenítéséről, mert ennek vételárából
fogja finanszírozni a szükségessé vált óvoda
bővítést és iskola építést.
A Képviselő-testület jóváhagyta az önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatát.
2007. június 4-én megtartott ülésén a
Képviselő-testület előzetesen állásfoglalt az
alsó tagozatos általános iskola helyben
tartása érdekében abban, hogy Zámoly és
Gánt önkormányzatokkal iskolafenntartó
társulás létrehozását kezdeményezi, lehetőség szerint a német nemzetiségi pedagógiai
program szerinti oktatással.
Döntött a testület arról, hogy a Velencei-tó

partján állami tulajdonban lévő földterület
ingyenes tulajdonba adását kezdeményezze
a polgármester a Nemzeti Földalapkezelő
Szervezettől, ezzel kapcsolatban azóta
folyamatos egyeztetések történnek.
2007. június 14-én megtartott ülésen a
Képviselő-testület újabb állami tulajdonú,
de a Vízügyi Igazgatóság és a Duna-Ipoly
Nemzeti Park kezelésében lévő állami
ingatlanok önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó kérelem benyújtásáról
döntött. Ezek az ingatlanok a leendő sukorói
strand és kikötő területét foglalják magukba. A megfelelő szervezetekkel történő
egyeztetéseket szintén megkezdte a polgármester.
Első olvasatban tárgyalta az önkormányzat a
részvételével létrehozandó Sukoró Invest
Ingatlanfejlesztő és Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság alapító szerződését. A
gazdasági társaságban az önkormányzat
5 db telek apportálásával 49 %-os részesedéssel vesz részt.
2007. június 20-án a Velencei-tavi kistérség
települései együttes testületi ülést tartottak
Velencén. A Képviselő-testületek a
Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi
Társulás társulási megállapodásának módosításáról döntöttek. A módosítás alapján
vált lehetővé, hogy egyes önkormányzatok

A KOHL AUTÓ
Várja a Suzuki autótulajdonosokat általános szervizelésre, javításra, autócsere-, használtautó vásárlási
lehetőséggel az ehhez kapcsolódó hitelügyintézéssel.
Cégünk nem márkaszerviz.
Egyéb szolgáltatásaink más autókategóriákban:
• környezetvédelmi mérés (Zöld Kártya) 3,5
tonnáig diesel, benzin és gázüzemű
gépjárművekre
• általános autójavítás
(kedvező rezsióradíjjal)
• karosszériajavítás
• gumiszerelés
• alkatrész értékesítés
• autómosás, kárpittisztítás
Címünk: 2433 Sárosd, Perkátai u. 45.
Tel: 70/226-9097, 25/520-325
Fax: 25/520-326
e-mail: kohlgabor@vnet.hu
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Nálunk megtalálja számítását!

közoktatási feladataik ellátásának fenntartói
jogát a Kistérségi Társulásnak átadják.
Sukoró számára a frissen alakult közoktatási
társulás nem kínált megoldást, így községünk jelenleg nem kíván ebben részt
venni. Az iskola fenntartását a székesfehérvári és a bicskei kistérségek bevonásával a Zámoly-Gánt-Sukoró közoktatási
társulás létrehozásával tudtuk megnyugtató
módon megoldani.
2007. július 2-i ülésen egyetlen napirendi
pont szerepelt, melyen a Képviselő-testület
a korábban kért módosítások megvalósulása után egyhangúlag jóváhagyta a
Sukoró Invest Kft. nevű gazdasági társaság
létrehozásáról szóló alapító okiratot, és
felhatalmazta a polgármestert az okirat
aláírására.
2007. július 16-án megtartott Képviselőtestületi ülésen az önkormányzat megalkotta a 2006-2010 évekre vonatkozó Gazdasági Programját.
Több érintett önkormányzattal közösen
kezdeményezte az állam tulajdonában lévő
Dunántúli Regionális Vízmű kezelésében
lévő részvénycsomag privatizálható részének önkormányzati tulajdonba adását.
Az óvoda építés és iskola bővítés építési
beruházás közbeszerzési eljárását lefolytató
bizottságba megválasztotta a Közbeszerzési
Bizottság tagjait, melynek elnöke: Molnár
Gábor polgármester, tagjai: Pintér Tamás
tervező, valamint Gugi Krisztián képviselő.
Közbeszerzési szakértőnek Dr. Bárány
Kinga ügyvédet választotta meg.
2007. július 23-án Pákozd községben
tartottak együttes ülést Pákozd, Pázmánd és
Sukoró települések önkormányzatai. Az
ülés fő napirendi pontja a 3 település
Közoktatási Intézményi Társulásának létrehozása volt az óvodai nevelési feladatok
ellátására. A társulás eredményeképpen az
óvodai ellátás tagintézményként továbbra is
a település óvodájában történik, a szakmai
irányítást a Pákozdi Óvoda vezetője látja el.
Ez a lépés az új, a különböző településeken
működő intézmények összefogását járulékos anyagi eszközökkel is támogató állami
finanszírozási formák bevezetése tette
szükségessé.
2007. július 26-án Zámoly, Gánt, Sukoró
közoktatási intézményi társulás létrehozásáról döntött az önkormányzat. Ennek
eredményeképpen a sukorói 1-4. osztályos
tanulók helyben oktatása továbbra is

megmaradhatott. Sajnos a német nemzetiségi oktatás idei tanévtől való bevezetése
nem valósulhat meg, az Országos Német
Nemzetiségi Önkormányzat ugyanis Zámoly felvételét a német kisebbségi oktatás
kereteibe nem támogatta. Sukoró a tervek
szerint 2008-ban ezt újra kezdeményezi.
2007. augusztus 27-én a Képviselő-testület
tájékoztatót hallgatott meg a 2007. I. félévi
terv- és költségvetés végrehajtásáról. A
tájékoztatást a testület elfogadta, megállapítva, hogy összességében a kiadások a
bevételekkel egyensúlyban voltak és a
tervezettnek megfelelően alakultak.
Döntött a testület a LEADER programban
alapító tagként való részvételről. A LEADER
program az Európai Unió vidékfejlesztési
politikájának egy sajátos módszere,
amelynek segítségével a vidéki önkormányzat, civil szervezetek, vállalkozások
összefogva
meghatározhatják térségük
hosszú távú fejlesztési prioritásait, hogy
azokat pályázati pénzeken megvalósítva
javítsák a vidéki életminőséget. Cél tehát a
helyi partnerségek megerősítése, alulról
jövő vidékfejlesztési politika előremozdítása.
Elfogadta az önkormányzat a Zámoly-GántSukoró Közoktatási Intézménytársulásban
résztvevő iskolák Pedagógiai Programját.

tására tettek javaslatot, ezek megvalósítása
részben folyamatban van, részben további
vizsgálódást igényel.
2007. október 30-án a Képviselő-testület
foglalkozott a helyi adókról szóló rendelet
módosításának lehetőségével.
Több módosítás kikötésével jóváhagyta a
szennyvízcsatorna hálózat üzemeltetési
szerződését, melyet az önkormányzat a
DRV Zrt-vel köt.
Ugyanezen ülésén kiegészítette a Közbeszerzési Szabályzatát. A kiegészítéssel
felhatalmazta az általa létrehozott Közbeszerzési Bizottságot a közbeszerzési
eljárásban eljárási kérdésekben történő
döntéshozatalra.
Döntött a Képviselő-testület a Fehérvári
úton forgalomlassító berendezések kihelyezéséhez szükséges források megteremtéséhez pályázat benyújtásáról. Az ülésen a
testület rendeletet alkotott díszpolgári cím
adományozására vonatkozó szabályokról. A
rendelet szerint díszpolgári cím adományozható a község életében jelentős, a
társadalmi, a gazdasági, a tudományos, a
kulturális és a művészeti élet területén
nyújtott kimagasló tevékenység elismerése
céljából. A cím adományozására a képviselők tehetnek javaslatot.
Vincze Zsuzsanna

2007. szeptember 26-i testületi ülésen a
Képviselő-testület jóváhagyta a Középdunántúli Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási megállapodásának és Alapító okiratának módosítását.
Döntött a Képviselő-testület az óvoda
épületére vonatkozó közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatokról. A testület a
kiírásnak megfelelő pályázó hiányában
eredménytelennek nyilvánította a közbeszerzési eljárást.
2007. október 5-én közmeghallgatást
tartott a Képviselő-testület, melyen kb. 35
érdeklődő polgár vett részt. A közmeghallgatáson a polgármester tájékoztatót adott
az elmúlt év munkájáról, és ismertette a
Képviselő-testület előtt álló terveket,
feladatokat. Tájékozatót adott továbbá az
előző közmeghallgatáson felvetett ügyekben tett intézkedésekről. A hozzászólók az
üdülőterület ellátását is célzó ABC jellegű
üzlet létesítésének szükségességére, újabb
közvilágítási lámpatestek felszerelésére, út
építésre, gyalogjárda meghosszabbítására,
utcaelnevezésekre, információs tábla javí-

Riasztók telefonvonalas és rádióhullámos távfelügyelete - FEJÉRVÉD a leghatékonyabb védelem
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bőséges vendéglátást, amelyet a Gémeskút
Étterem, Piroska néni szponzorált!

„ Itt az idő kicsi gyermek,
iskolánkban szépen
köszöntelek.”
Aranyosi Sz. Antal soraival köszöntünk
mindenkit a 2007/2008-as tanévben a
Zámoly-Gánt-Sukoró iskolatársulás tagiskolájaként. Intézményünk új neve: Csanádi
Imre Általános Iskola Sukorói Tagiskolája.
Iskolánk szeptember 3-án 17 fő tanulóval és
3 tanító nénivel nyitotta meg kapuit. 6 fő
első osztályos, 3 fő második osztályos, 4 fő
harmadik osztályos, és 4 fő negyedik osztályos tanulónk kapta meg az új könyveket,
füzeteket.
Továbbra is 2 összevont osztályban tanulunk. Úgy gondolom, igen fontos kérdés
minden családban, vajon jó-e ez az oktatási
forma?
Tapasztalataink és a továbbtanuló gyermekeink eredményei is azt mutatják, hogy
igen.
A kistelepüléseken általában eredményesebb a gyermekek közösségi és állampolgári szocializációja, az egész oktatás
gyermekcentrikus. Megtanulnak önállóan
dolgozni, családias légkör és bizalmas
kapcsolat alakul ki a diákok és a pedagógusok között.
A tanórákon minden gyermek dolgozik
önállóan és a tanító nénivel is. Ha a
feladatok megoldásában bármi probléma
adódik, azonnal javítani tudjuk azt.
A házi feladatok megoldására szintén az
iskolában kerül sor, hiszen az idei tanévtől
Bakos Krisztina is sukorói pedagógus lett,
aki déltől 17 óráig foglalkozik a gyermekekkel.
A 2007/2008-as tanévet is szeretnénk
színessé és változatossá tenni a gyermekek
és szülők számára egyaránt. Kibővítettük a
délutáni programjainkat :
Hétfőn és szerdán Halász Kriszta irányításával torna foglalkozáson vehetnek részt
gyermekeink .
Kedden továbbra is katolikus és református hittant tart Sörédi Imre Atya és Kardos
Ábel Tiszteletes Úr. A katolikus hittan alatt a
református gyerekeknek / ill. akik nem
járnak hittanra / Kriszti néni számítástechnikai foglalkozást tart, majd a
református hittan alatt fordítva. Az Önkormányzattól 4 számítógépet kaptunk, melyek segítségével rajzos programokkal,
szövegszerkesztési programokkal később
pedig az Internet rejtelmeivel ismerkednek
meg a gyerekek.

4

Az október 6-i és október 23-i ünnepségeket is megtartottuk iskolánkban,
mécses gyújtással és műsorral emlékeztünk.
Október 11-én egy érdekes és mozgalmas
programon vettünk részt. Ellátogattunk a
székesfehérvári Tűzoltósághoz, ahol belepillanthattunk ebbe az érdekes, de nagyon
veszélyes munkába.
Ezután egy újonnan nyílt mászóterembe
mentünk, ahol a falmászás rejtelmeivel
ismerkedtünk meg.
A hónap utolsó szombatján Halloween
partyt tartottunk. Töklámpásokat és szellemes képeket készítettünk, majd az angol
nyelvet tanuló 3. és 4. osztályosok verseket,
dalokat adtak elő igazi szellemöltözetben.
Csütörtökön a napközis tanító néni
furulyaoktatást tart, ami igen nagy sikert
aratott a gyerekek és a szülők körében
egyaránt. A tanult dalokat várhatóan a
Falukarácsonyon mutatják be Önöknek.
Pénteken Rideg Lajosné, Gyöngyi néni
főzőszakkört tart az iskolában, ahol
egyszerű süteményeket, hidegtálakat készítenek és fogyasztanak el. A szakkör alapvető
célkitűzései között nem csak a gyerekek
ismerkedése a konyhai dolgokkal, hanem az
is szerepel, hogy a gyermekek a maguk által
készített ételeket szívesen elfogyasztják, a
„válogatós” gyerekek is mindent megesznek!
Kiemelném az egészséges életmódra nevelés fontosságát, melynek szerves részét
képezi a rendszeres úszásoktatás. A
Szülők, az Önkormányzat és az Alapítvány
támogatásával tanulóink egész tanévben
minden pénteken úszásoktatáson vesznek
részt Kápolnásnyéken Perjés András
vezetésével. Úgy gondolom, óriási dolog,
hogy teljes tanévben alkalom nyílik erre,
hiszen az iskolák többségében csak egy-egy
turnus biztosítására van lehetőség.
A tanév során igyekszünk széles körű,
színes iskolai programokat szervezni, a
rendezvényeken szerepelni.
Szeptemberben, a Falunapon kerékpáros
ügyességi versenyt, sor- és váltóversenyt,
kézműves foglalkozást tartottunk a falu
gyermekei számára.

A tanévben kétszer papírgyűjtést szervezünk, ahol szeretnénk megköszönni a
lakosság segítségét. A forgalomban létező
lehető legnagyobb konténert sikerült
megtöltenünk, a pénzt a budapesti kirándulásra fordítjuk.
Kérnénk Önöket, hogy ha tudják, év közben
is juttassák el hozzánk a felesleges újságot,
kartont, hiszen el tudjuk tárolni azt.
Válogatni nem kell, akár dobozban vagy
zsákban is szívesen fogadjuk.
Tovább folytatjuk a SULI-PET programot is, a
műanyag palackok préselését. A palackok
préselésével a gyermekek környezettudatos nevelésén túl egy kis többlet
bevételre is szert teszünk. Szintén egész
évben várjuk az üres üdítős flakonokat, ha
lehet címke és kupak nélkül. Köszönjük
Erősné Erika és férje ill. a szülők segítségét a
szállításban, préselésben.
Ebben a hónapban jártunk a Pákozd-Sukorói
csata emléknapján megrendezésre kerülő
katonai rendezvényen a 48-as Emlékműnél, ahol a rossz idő ellenére érdekes
programokon vettünk részt.
Gyakran foglalkozunk a biztonságos közlekedés témakörével tanórán és azon kívül
is. Vendégünk volt Barkóczi József rendőr
alezredes Úr, aki fontos információkat és
hasznos ajándékokat adott át tanulóinknak.
Októberben az Idősek Napján verses,
táncos műsorral köszöntöttük a falu idős
lakóit. Köszönjük a programunkat követő

Tanév elején színházbérleteket vásároltunk a szülők anyagi támogatásával Pákozdra, ahol a Pegazus Bábszínház 6 érdekes
színdarabot ad elő. Első alkalommal a Sercli
című, kisegérről szóló színdarabot nézhettük meg.
Több kirándulást is terveztünk a tanévre.
November 7- én Budapesten jártunk a
Magyar Nemzeti Bank Pénzverdéjében, a
Csodák Palotájában és a Titanic kiállításon.
A tanév további programjairól természetesen a továbbiakban is tájékoztatjuk Önöket.
Fontosnak tartjuk, hogy az oktatásban és az
oktatáson kívüli programokkal is bővítsük
gyermekeink ismereteit, tudását. Elsődleges
célunk széles látókörű, ismeretit hasznosítani tudó fiatalokat nevelni.
Szeretnénk kaput nyitni a jövőbeni újító
kezdeményezéseknek, ezért bármikor
szívesen fogadjuk az új ötleteket, javaslatokat.
Szeretettel meghívunk minden kedves
leendő iskolás tanulót és szülőt nyílt
napunkra, melynek időpontjáról értesítést
küldünk.
Programjaink megvalósulásához köszönjük
a Szülők, a Sukoró Iskolájáért Közalapítvány
(SIKA), az Önkormányzat és a falu lakóinak
segítségét, támogatását!
Tanító nénik

Új tanító néni Sukorón:
bemutatkozom…
Bakos Krisztina vagyok, idén nyáron végeztem a Nyugat-Magyarországi Egyetem
Apáczai Csere János Kar tanító – művelődésszervező szakán. Székesfehérváron
élek. A tanítást hivatásomnak érzem.
A sukorói iskolában angolt tanítok és
napközis tanítóként tevékenykedem.
Nagyon örülök, hogy Sukorón taníthatok. A
családias, nyugodt légkör, a táj szépsége
vonzott legfőképpen, mikor beadtam
pályázatomat. Ha ezt az iskolát jellemezni
kellene, ezt mondanám róla: „a béke
szigete”.
Délutánonként a házi feladat elkészítésén
kívül sokat játszunk, kézműveskedünk a
gyerekekkel. Minden héten készítünk
valamilyen apróságot, amit hazavihetnek.
Keddenként számítástechnika szakkör
keretében bővíthetik ismereteiket. Jó idő
esetén sokat játszunk a szabadban, sétálunk
a faluban.
A gyerekek jó kedvvel, szívesen járnak a
napközibe. Örülnek, hogy délutánonként a
tanulás mellett sokat játszhatnak egymással.
Bakos Krisztina

Kedves Sukoróiak!
Az új tanító nénit 46 pályázó közül,
lelkesedése és tanulmányai (angolt és
számítástechnikai ismereteket, valamint
zenét, furulyát tanít az alaptárgyakon kívül)
alapján választottuk ki, több körben történt
meghallgatások alapján.
Az iskolában a létszámbővítést üzenetnek
szánjuk a mai magyar valósággal, a kis
iskolák bezárásával egy kicsit szemben
haladva.
Meggyőződésem, hogy egy település
jövőjének fontos eleme, hogy a fiatal
családok legalább az alsó tagozatba helyben
tudják járatni gyermekeiket az iskolába.
A két csoportba összevont osztályok, a
családias légkör csak javára szolgál
gyermekeinknek: tanulmányi versenyeken,
vagy a felső tagozatos továbbtanulásukkor
az új környezetben nagyon szépen megállják a helyüket.
Az alsó tagozatos iskola feladata nem az
ismeretek korlátlan „beletuszkolása” a kis

gyermeki agyakba, sokkal inkább cél a
tanulás megszerettetése, a kreativitás, az
egyéni képességek fejlesztése, a biztos
alapok, a környezetbe való beilleszkedési
formák alakítása, fejlesztése.
Ezen szempontok alapján az iskolánk
jelesre vizsgázik! Köszönhető mindez a
tanító nénik elkötelezettségének, gyerekszeretetének, együttműködési készségének.
A jövő tanévet már az óvoda tetőterében
kialakítandó új iskolában kezdik meg a
nebulók, ahol a 4 tanterem és a reményeink
szerint a jelentkező gyermekek száma előbb
utóbb lehetővé teszi majd a szám szerinti
bővülést.
Általános jelenség, hogy a mai gazdasági
környezet rákényszeríti a legtöbb családot,
hogy mindkét szülő dolgozzon. Meggyőződésem, hogy egy Önkormányzatnak
szolgáltató szellemben kell dolgoznia,
figyelembe kell vennie a jelentkező
igényeket, segítenie kell azoknak már a
megfogalmazásában is, elébe kell mennie a
dolgoknak.
Sok családban nincsenek „kéznél”, nem
laknak helyben a nagyszülők, így nincs
akihez tanítás után a gyermek hazamehetne, hiszen a szülők a munkahelyükön
vannak, a gyermekek elhelyezése magától
értetődő igény, sőt, inkább szükséglet.
Ebben a szellemben, az igény elébe menve
alakítottuk ki az idei tanévtől az iskolában
azt a rendszert, hogy a gyermekek délután 5
óráig lehetnek az iskolában, ott minden
leckét másnapra megtanulnak, otthon már
csak a családi életre, a játékra kell figyelniük.
Az új rendszer népszerűségére jellemző,
hogy a lehetőséget kivétel nélkül minden
szülő igénybe veszi, és a gyerekek is nagyon
élvezik a tartalmas foglalkozásokat.
A rendszer továbbfejlesztése majd az új
iskolaépület megvalósulásakor (jövő szeptembertől várja az új ház a gyerekeket)
történik, ahol már az óvoda és az iskola is
egy épületben lesz, és ahol egyedi esetben
ennél tovább is megoldjuk a gyermekek
foglalkoztatását, hogy a gyermekek számára
tartalmasan áthidaljuk a késve érkező
szülők problémáját.
Molnár Gábor
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Sukorói
Panoráma

Egyházi élet

Őszi gondolatok
Közel kerülve a természethez felfedezzük
az évszakok változásában a születés és az
elmúlás körkörös voltát. Ősszel meg-meg
csillan még a nyár világító életteli hangulata,
de már előre jelzi a hanyatlás, a pihenés és
az elmúlás idejét. Nem mondhatjuk azt,
hogy csak az egyik évszak a jó, a hasznos és
a szükséges, hiszen mindegyiknek megvan
a maga funkciója, magában foglalja a
küldetését és a szépségét. Mint a természet
részese, az ember esetében sem jelenthetjük ki, hogy csak fiatalon, vagy élete
teljében hasznos, szép, vagy szükséges.
Tudatára kell ébrednünk annak, hogy
honnan jövünk és merre tartunk, mi a
küldetésünk adott életkorban, mi annak a
szépsége, és hogyan tudjuk magunkat
elhelyezni benne.
Ősszel, mikor a vidám, napsugár által átitatott időszak csorbát szenved, és el-eltűnik, mindig eszembe jut az elmúlás
szépsége, mely ráirányítja a figyelmemet a
küldetésemre, véges voltomra. Maga a
természet csupa liturgia a változásával,
megszokott ismétlődő jelenségeivel,
rendszeres színeivel, mely egyben biztonságot is nyújt a tagjainak kiszámíthatóságával.
Jakab apostol levelében az elmúlásról a
következőket írja:” Az alacsony sorú
dicsekedjék méltóságával, a gazdag ezzel
szemben nyomorúságával, hiszen elmúlik,
mint a mező virága. Fölkel ugyanis a nap, és
perzselő hevével elszárítja a virágot, szirma
lehull és színpompája odavész. Így enyészik
el majd a gazdag is minden vállalkozásával.”
/Jakab 1,9-11/
Ezek nem elkeserítő és lehangoló sorok,
hiszen nem örökké élünk a földön, és jelen
fizikai létünk felkészülés arra, hogy annak
elmúltával lelkünk kész legyen befogadni az
örökkévalóságot. Amikor ősszel a növények
elvesztik a ruhájukat, és visszavonulnak,
tulajdonképpen felkészülnek az újjászületésre, az új élet befogadására. Ahhoz, hogy
képesek legyünk az „Új Életre”, le kell
vetnünk a fizikai világhoz láncoló dolgainkat, mely elősegíti a leválásunkat, és a lélek
kitárulkozását az örökkévaló felé. Ez
azonban nem jelenti azt, hogy nem kellene a
legnagyobb megbecsüléssel és tisztelettel
lennünk a környező fizikai világ és a saját
testünk iránt. Ugyanis a fizikai világban és
testünkben megélt élet az, ami felkészít
bennünket a nagy leválásra. Igazán csak
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ebben a valóságban tudjuk megvalósítani
küldetésünket, tud formálódni a lelkünk,
melynek egyik legfontosabb része a
szeretet. János apostol a „szeretett
tanítvány” így írja le Jézus szavait: „Ez az én
parancsom: szeressétek egymást,mint
ahogy én szerettelek titeket.” (János 15,12)
Imre atya

Kálvária épült Sukorón
Történelmi áttekintés: A keresztút a
hitéletben és a művészetben
A keresztény hívő számára a legnagyobb és
legszentebb titkot Krisztus halála és feltámadása jelenti. Az emberiség számára a
megváltást hozó nagyheti történésekre a
keresztények nem csak a húsvéti ünnepkörben emlékeznek, hanem minden
szentmisében felidézik, és számos áhítatgyakorlat segítségével újra és újra átélik
ennek az eseménynek a misztériumát. Ezek

közül a vallásgyakorlati formák közül a
legismertebb a keresztút ájtatossága.
A keresztút vagy fájdalmas út (latinul via
crucis vagy via dolorosa) eredetileg azt az
útvonalat jelenti Jeruzsálemben, amelyen
Jézus Krisztus Pilátus házától a kivégzések
helyszínéül szolgáló Golgota-hegyre
(jelentése: Koponya-hegy, latinul Calvaria) a
keresztet felvitte. A szentföldi zarándokok
számára kezdettől fogva kiemelkedő
célpontot jelentett ennek az útnak az újbóli
bejárása. A keresztúti megemlékezés a
keresztes háborúk idején vált általánosan
elterjedt szokássá, amikor a zarándokok az
utat végigjárva, az egyes állomások előtt
felidézték Krisztus szenvedésének egyes
epizódjait, és azokon elmélkedtek.
A 15. századtól kezdve, amikor a török
háborúk miatt a zarándoklatok egyre
nehezebbekké váltak, szokássá vált, hogy a
hívek saját lakóhelyükön felállították a
keresztút hét, majd később tizennégy
állomását (latinosan stációját), így a
veszélyes jeruzsálemi utazás nélkül, otthon
is végigjárhatták gondolatban Jézus

szenvedésének útvonalát. Az ájtatosság
legfőbb terjesztői a ferencesek voltak, akik a
palesztinai szent helyeket a pápa megbízásából gondozták.
A keresztutaknak több válfaja ismeretes. A
legegyszerűbbek a templomban a falakon
elhelyezett fakeresztek. Ennél nagyobb
szabású megoldás a keresztek fölé
elhelyezett képek vagy domborművek. A
legteljesebb építészeti formát az úgynevezett kálvária jelenti: a templomok előtt,
illetve egy kifejezetten ebből a célból,
általában dombon emelt kápolnához vezető
út mellett elhelyezett tizennégy oszlop. Az
oszlopok felső részében szobor, dombormű
vagy kép ábrázolja az adott stációhoz
kapcsolódó eseményt.
Az első szabadtéri kálváriákat a 15.
században állították, virágkoruk a 17-18.
században volt. A barokk korban, különösen a városok melletti domboldalakon
számos nagyon szép, máig álló kálváriát
emelt a helyi szerzetesrendek, különösen a
ferencesek, a pálosok és a jezsuiták, illetve a
helyi hívek buzgósága. Ezek az épületegyüttesek ma is fontos művészeti értéket
képviselnek, és szervesen hozzátartoznak
az adott település épített környezetéhez. A
kálváriák, akárcsak az útmenti keresztek,
vagy a Nepomuki Szent Jánost, Szent
Vendelt és Szent Flóriánt ábrázoló szobrok
szentelték meg az elmúlt századok emberei
számára a lakókörnyezetét, szent tájjá
alakítva mindennapi munkájának és utazásainak színtereit.
A legszebb barokk kálvária-építmények a
történelmi Magyarország északi városai, így
Nagyszombat (Trnava), Máriavölgy (Marianka), Selmecbánya (Banská Štiavnica),
Kassa (Košice), Kőszeg és Győr határában
A keresztút stációi:
Stáció
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.

állnak. Bár a kálváriák állítása a katolikus
vallásosság jellemző megnyilvánulása, de a
20. században protestáns részről is
történtek hasonló kezdeményezések, a
keresztény vallások közeledésének szép
példájaként.
Molnár Antal
Sukoró azon kevés települések közé tartozik, ahol kálvária épült, a hívő ember
számára a hitéletet elmélyítő, a keresztutat
felelevenítő, végigjárható zarándokhelyként, a nem hívő számára pedig szemet
gyönyörködtető látványányosságot, rendezett harmóniát kínáló épített kulturális
tájelemként. Különösen izgalmas vallási
vagy esztétikai élmény egy XXI. századi
értelmezésben megjelenített, modern
művészeti megközelítésben megvalósított
keresztút. A Sukoróiak jól ismerhetik
Grúber Ferenc, "Fránci bácsi" nevét, aki időt
és pénzt nem sajnálva, bőkezű adományaival támogatta (a templom restaurálása,
a temetőben található kegyeleti kápolna és
még sok egyéb fejlesztés kapcsán) a sukorói
katolikus közösséget, de az épített
környezet fejlesztése által nem csak az
egyházat, hanem az egész Sukorón élő
közösséget is. A kálvária is az ő felajánlásában készült el, Richter Ferenc
velencei kőfaragó mester tervei és kivitelezése alapján.A keresztút egyes stációinak
vasbeton alapozását és a földmunkák
költségét egy neve elhallgatását kérő
adományozó vállalta, de jelentős támogatást nyújtottak Heim Sebestyén és Halász
Péter is, akik az elvégzett feladatokat anyagdíjon számították fel, ezzel szintén jelentős
áldozatot vállalva.
Molnár Gábor

A stációhoz kapcsolódó epizód
Pilátus elítéli Krisztust
Krisztus felveszi a keresztet
Krisztus először esik össze a kereszttel
Krisztus találkozik anyjával, Máriával
Cirenei Simon segít vinni a keresztet
Veronika a kendőjét nyújtja Krisztusnak
Krisztus másodszor esik össze a kereszttel
Krisztus a jeruzsálemi síró asszonyokkal találkozik
Krisztus harmadszor esik össze a kereszttel
Krisztust megfosztják ruháitól
Krisztust keresztre szögezik
A kereszt felállítása, Krisztus a kereszten
Levétel a keresztről
Krisztus sírbatétele

Egy szívvel és egy lélekkel
Több hónap távlatából is boldogan gondolunk vissza arra az eseményre, amely az
elmúlt nyár egyik meghatározó élményévé
vált Sukorón, nemcsak a helyieknek, hanem
mindazoknak, akik messze földről is ide
látogattak arra az estére.
Július 28-án, szombaton este a református
templomban orgonaestet rendeztünk.
Csapó Gergely katolikus kántor és Kiss
Dániel református kántor előadásában hat
mű hangzott el az orgonamuzsika klasszikus szerzőitől: César Franck: Pastorale,
Liszt Ferenc: Gebet, J. S. Bach: g-moll fúga
(Gergelytől hallottuk), Johann Pachelbel: dmoll preludium, J. S. Bach: Alle Menschen
müssen sterben, César Franck: Offertoire
(Dánieltől hallottuk).
Nagy izgalommal készültünk a hangversenyre. Éreztük, hogy minden adott a
sikerhez: az előadók lelkesedése, a templom atmoszférája, a frissen hangolt hangszer állapota, a meghívás közzétételének
profi menedzselése helyben, megyei és
országos szinten. A koncert után pedig
különleges vendéglátás várta a résztvevőket.
Várakozásunkban nem is csalódtunk, mert
gyakorlatilag megteltek a templom padsorai. A Balatontól Budapestig terjedő
régióból érkezett a hallgatóság, köztük
nagy örömünkre gyermekek és fiatalok is. A
művek előtt Dávid Katalin ismertetései
hangzottak el a szerzőkről és az orgonadarabokról. A felhangzó futamok pedig
túlszárnyaltak a templom falain is, de ami a
legfontosabb, behatoltak a jelenlévők
szívébe-lelkébe: oldottak, tisztítottak, felemeltek, megváltoztattak bennünket. Ezeket az érzéseket foglalta össze polgármesterünk az előadás végén néhány mondatban.
Az esti beszélgetésekben sokan kérdezték,
mikor jöhetnek újra Sukoróra orgonamuzsikát hallgatni? Akkor még nem tudtuk,
ma már igen: 2008 nyarán Deo volente havonta egy-egy hangverseny lesz a sukorói
református templomban.
Addig már csak néhány hónap van hátra!
Kardos Ábel

Riasztók telefonvonalas és rádióhullámos távfelügyelete - FEJÉRVÉD a leghatékonyabb védelem

7

Sukorói
Panoráma

Egyházi élet

A sukorói református
templom festett kazettái
Festett asztalos munkák egy különleges
csoportját képezik a néhány kivételtől
eltekintve
református és evangélikus
templomaink belső terét díszítő festett
felületsíkok és berendezési tárgyak.
A tizenhatodik század elejétől a templomok
mennyezetét, karzatát, szószékét puhafa
deszkából alakították ki, melyek festését,
díszítését maguk az asztalosok végezték.
Eleinte a munkák elvégzésére a megrendelők festeni tudó, tanult mestereket
kértek fel, akik az olasz reneszánsz
mintakincsét varázsolták a templomok és
kastélyok mennyezetére.
Később, a tizennyolcadik század második
felétől helyi asztalosokat is foglalkoztattak,
olyanokat, akik a kelengyeládákat és más
festett lakberendezési tárgyakat készítették.
E belső felületdíszítés alkalmazása a
reformáció térhódításával vált széleskörűvé
a történeti Magyarországon főként Erdélyben, Felvidéken, Északkelet Magyarországon, de más református vidékeken is,
mint például Baranyában, Somogyban, az
Alföldön. A tizenkilencedik század már e
díszítőművészeti műfaj hanyatlásának,
majd megszűnésének időszaka. A század
utolsó harmadától gazdag emlékeink
megőrzéséről az archeológiai és műemlék-

Magazin

védő tudományos társaságok gondoskodtak és bontás vagy átépítés során számos
anyag került közgyűjteménybe, így a
Néprajzi Múzeumba is.
Múzeumi restaurátorként harminchárom
esztendőn át végeztem a magyar népi
kultúra a magyar múlt tárgyi emlékeinek
gondozását, esetenként megmentését.
Mindennapi munkám közepette e tárgycsoporttal oly közelségbe kerültem, hogy ez
a kapcsolat múzeumi tárgyak ihlette saját
alkotások készítésére ösztönzött és a műfaj
újraélesztésének gondolata foglalkoztatott.
A divat azonban nem adott szabad utat e
gondolat megvalósításának, ezért saját
részemre is festettem mennyezetet.
Közelgett az ezredforduló, ekkor éltük meg
a honfoglalás ezeregyszázadik és a magyar
államiság ezredik évfordulóját. Az ünnep
késztetett a három református templom
részére adományozandó festett karzatmellvéd tervezésére és elkészítésére,
számomra e cselekedet jelentette az
emlékezést, a főhajtást, mert hitvallásom:
egy közösségtől kapni jó, de annak
visszaadni kötelesség, számomra a
közösséghez tartozás a közösségnek
tartozást is jelenti egyben.
SUKORÓ a Velencei tó északi partján fekvő
település klasszicista stílusban épült
református templomát 1832-ben szentelték
fel és azóta nem sokat változott. Van

azonban egy újabb része, az 1999. október
31.-én ünnepélyesen átadott karzatmellvéd, amely Gaál Kálmán, Béla és János
adománya a szentistváni magyar államiság
ezredik évfordulójának emlékére. Az ötlet a
Sukoróban lakó G. Kálmánné, aki G.
Bélával elkészíti a táblatartó szerkezetet, G.
János megfesti a tíz táblát és az orgona
játszóasztalának borító elemeit.
„Rövid töprengés után döntöttem a
révkomáromi asztaloscéh felsőasztalosai
által alkalmazott mintakincs ihlette díszítés
festése mellett egyrészt azért, mert a
révkomáromi asztaloscéh munkavégzési
területébe a korábbi századokban beletartozhatott volna Sukoró is, másrészt a
révkomáromi munkák széleskörű elterjedésének ismeretében e motívumok itteni
megjelenése nem elképzelhetetlen. A
virágkompozíciók tehát a révkomáromi
mintakincs hatására születtek ilyennek
nyolc táblán. A két szöveges tábla egyikén a
Szózat, másikon a Himnusz utolsó
versszaka olvasható. Ezt nagyon fontosnak
tartom, mert magyarok vagyunk és magyar
ima mindkettő, az egyik fohász - "Szánd meg
Isten a magyart" -, a másik - "Itt élned,
halnod kell" - parancs. A hely szelleme iratta
velem az orgonaasztal borításán a két
keskeny fríz bibliai szövegét, hisz történelmi helyen vagyunk, ahol a szabadságért folytatott küzdelem első jelentős
eseményét, a pákozdi csatát előkészítő
haditanács tartatott 1848. szeptember 28.án. Ezért olvasható a Pál 2. korinthusi
levelében álló apostoli kinyilatkoztatás: Az
Úr pedig Lélek és a hol az Úrnak lelke, ott a
Szabadság. Alatta a másik keskeny frízen a
18. zsoltár néhány szava, a biztos tudat: Az
Úr az én váram, kősziklám és szabadítóm! A
legalsó, a padozat felé néző borítás felirata
őseink szokása szerint jelzi a készítés idejét,
megnevezi a prédikátort, a kurátort, az
adományozó készítőket. E mezőt kettéosztó virágdísz alatti részen pedig biztatás, a
remény ézsaiási szavai olvashatók: "Ne félj,
mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én
vagyok az Isten, megerősítelek, sőt
megsegítelek, és igazságom jobbjával
támogatlak."
Őseink szokása szerint van láthatatlan írás
is, a két kis indás mező belső oldalának
egyikén Áprily történelmünket csodálatos
hűséggel leíró négy gyönyörű sora: "Oh
égbe zendülő sötét viharban Hányszor
tiporva állt a drága rög, Aranykalász helyén
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Magától értetődő?
Az előttünk álló hetekben két dologra, mint
teljesen magától értetődőre gondolunk. Az
egyik, hogy természetesen lesz karácsonyi
ünneplés, ennek csalhatatlan jeleit már
november közepe óta látjuk országszerte. A
másik, hogy megint csak természetesen
nem mindenkinek lesz karácsonya, sem
fizikai, sem lelki értelemben. Annyira
megszoktuk már ezt a két gondolatot, hogy
nemigen érezzük, tennünk kell valamit
ellene. Megelégszünk talán néhány szófordulattal az adventi igehirdetésekben az
ünnep kommercializálása ellen, és szeretetcsomagok készítésével „tudjuk le” a
kötelező karácsonyi keresztyén penzumot.
Ezekkel le is vezetjük a még meglévő ünnepi
energiáinkat.

hányszor sötétlett szélfújta perje, s hamvadó üszök a másikén saját ajánlásom
rejtezik.”*
LEÁNYFALU a Dunakanyar települése 2000.
október 28.-án szenteltethette fel református templomát. Felkerestem a lelkipásztort és felajánlottam egy karzatmellvéd
tervezését és megfestését jellegzetes
kalotaszegi Umling mintákkal, adományként.
Később a többi berendezési tárgy megfestését is kérték, így a szószéket, a
papiszéket, az úrasztalt is kalotaszegi
mintákkal díszítettem. Leányfalui munkám
egy érdekes darabja a szintén adomány, a
nagyméretű másfél méter átmérőjű festett
üvegablak.
ZUGLÓ 1893-ban eklektikus stílusban épült
templomában 16 táblát festettem kalotaszegi Umling mintákkal, majd mellvédet és
perselyt.
A karzatmellvéd a „Pro Renovanda Cultura
Hungariae Népművészetért” szakalapítvány által meghirdetett pályázat egyik
díjazott alkotása.
Három református templom, bennük egyegy, a magyar államiság ezredik évfordulójának tiszteletére és emlékezetére
készített alkotásom látható. Olyan alkotások, melyek egy régi református hagyo-

mány és egy letűnt művészet felidézése.
Magyarázatként csak annyit tehetek hozzá:
nehéz de örömteli szolgálat volt, de
megtettem, mert adni akartam; mert
magyarnak lenni nem állapot, hanem
érzelem dolga, mely érzelem a lélekben
gyökerezik.
Gaál János
múzeumi főtanácsos
főrestaurátor
*Idézet az ünnepélyes átadáson elhangzott
beszédemből.

Egyébként pedig megnyugtatjuk magunkat:
a betlehemi csillag és az angyalok kara sem
vonzott mindenkit a Megszületett jászlához. Csakhogy Isten „azt akarja, hogy
minden ember üdvözüljön, és eljusson az
igazság megismerésére.” 1Tim 2,4.
Ugyanakkor másik gondolatmenetünkben
is ott rejtőzik a megszokás: természetesen
volt, van és lesz Jézus születése ünnepe.
Mert Jézusnak is meg kellett születnie, nem
történhetett másként. Amint talán a Jézus
előtt élt nemzedékek hozzászoktak, hogy
még nem jött el a Messiás, úgy a mi
életünkbe belesimul a tudat, hogy már
eljött, és a miénk. Ez magától értetődik.
De vajon mindez tényleg ilyen természetes?
Ha így gondolkodunk, nem lesz-e ünneplésünk beszűkült, egysíkú? Nem lesz-e
karácsonyunk fakó, minden színpompás
ragyogás ellenére? Az evangéliumok Jézus
születése története szereplőinek félelméről,
felindultságáról, csodálkozásáról beszélnek. Egyszóval csodáról, amit Mária, József,
a pásztorok, a bölcsek, de még Heródes is
csodának érzett.
Akkor van esélyünk az igazi ünneplésre, ha
nem elégszünk meg a magától értetődő
karácsonnyal, hanem átéljük a rendkívüli
csodát: „A nép, amely sötétségben jár, nagy
világosságot lát. A halál árnyékának földjén
lakókra világosság ragyog.” (Ézs 9,1.).
K.Á.
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is ott rejtőzik a megszokás: természetesen
volt, van és lesz Jézus születése ünnepe.
Mert Jézusnak is meg kellett születnie, nem
történhetett másként. Amint talán a Jézus
előtt élt nemzedékek hozzászoktak, hogy
még nem jött el a Messiás, úgy a mi
életünkbe belesimul a tudat, hogy már
eljött, és a miénk. Ez magától értetődik.
De vajon mindez tényleg ilyen természetes?
Ha így gondolkodunk, nem lesz-e ünneplésünk beszűkült, egysíkú? Nem lesz-e
karácsonyunk fakó, minden színpompás
ragyogás ellenére? Az evangéliumok Jézus
születése története szereplőinek félelméről,
felindultságáról, csodálkozásáról beszélnek. Egyszóval csodáról, amit Mária, József,
a pásztorok, a bölcsek, de még Heródes is
csodának érzett.
Akkor van esélyünk az igazi ünneplésre, ha
nem elégszünk meg a magától értetődő
karácsonnyal, hanem átéljük a rendkívüli
csodát: „A nép, amely sötétségben jár, nagy
világosságot lát. A halál árnyékának földjén
lakókra világosság ragyog.” (Ézs 9,1.).
K.Á.
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Bimbózik a Tavirózsa
Sukoró bájos falu. A kiváló adottságú,
csendes településbe, ahol valamikor szinte
mindenkinek még a nagymamája is helyben
született volt, megjelentek először a
nyaralók, a hétvégi vendégek. Utánuk
jöttek, akik nyugdíjas éveiket vágytak szép
és nyugodt környezetben eltölteni, majd az
autózás hétköznapivá válásával ma már
egyre jelentősebb azok száma is, akik a
fővárosból, vagy Fehérvárról költöztek ide,
munkahelyüket megtartva, nap, mint nap
visszajárva dolgozni. A község lakossága
igen sokszínű lett.
Ez a sokszínűség, a "színek", a különböző
kötődésű sukoróiak és a szívesen látott
vendégek közötti kapcsolat erősítésére, a
sokszínűség révén a község gyarapítására
alakult meg ez év július 31.-én a Tavirózsa
Velence-tavi Település- és Közösségfejlesztő Közhasznú Egyesület.
Az egyesület, mint minden hasonló
szerveződés, önkormányzati elven működő
önálló társadalmi szervezet. Az egyesület
céljának a Velencei tó északi térségében
lévő települések közösségi-, kulturális-,
sportéletének élénkítését, a közösségi élet
helyszíneinek megteremtését, a fiatalok
kötődésének kialakítását, a települések
lakosainak különböző csoportjai közötti
együttműködést, a közterületek fejlesztését
tekinti.
Az egyesület a fenti cél érdekében vállalja,
hogy szervezési, oktatási, kulturális, sport
és projekt-megvalósítási tevékenységek
elvégzésével közreműködik a térségben
élők illetve odalátogatók egészségének
megőrzésében, a térség életminőségének
javításában, a térség kulturális örökségének
a megőrzésében, a természet- és állatvédelemben, a kulturális élet és a turizmus
fejlesztésében, a terület jövedelemszerző
képességének fejlesztésében, a vállalkozások sikerességének a növelésében, a
foglalkoztatás növelésében, oktatásikulturális-sport programok szervezésében,
továbbá az e kérdéskört tárgyaló, bemutató
képzések, előadások szervezésében, kiadványok megjelentetésében és terjesztésében. Annak érdekében, hogy ezt a szép,
de hatalmas feladatcsoportot ne az "aki
sokat markol, keveset fog" módon
valósítsuk meg, az egyesület munkáját már
azonnal kisebb tematikus csoportokba
szervezte. Ilyenek:
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Gazdasági tevékenységek: Az egyesület
céljait jelentős mértékben pályázati pénzek
bevonásával szeretné megvalósítani. Ennek
megfelelően gazdasági tevékenysége az
ehhez szükséges önerő adományokból való
megteremetésére, és a pályázatokon,
elsősorban a 2012-ig szóló Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program, Közép-Dunántúli
Operatív Program, Környezet és Energia
Operatív Program keretében elnyerhető
támogatásokra és a Leader programban való
részvételre irányul.
Ifjúsági és kulturális tevékenységek: Az
egyesület kiemelt hangsúlyt szeretne
fektetni a tó környékén a fiatalok számára az
általuk (és nem a felnőttek) által fontosnak
és érdekesnek ítélt tevékenységek, a sport, a
közösségi élet, klubok, a meglévő közösségi
intézmények fejlesztésére, a közösségi
helyek kihasználtságának növelése, új,
elsősorban a fiatalok jelentősen megváltozott igényei szerinti valós és virtuális
(Internetes) közösségi tereinek fejlesztése.
Kiemelt sportok a labdarúgás, lovaglás,
kerékpározás, vízi sportok.
Természetvédelmi tevékenységek: A
Velencei-tó különlegességéből adódóan az
egyesület számára igen fontos a környék
helyzetének, adottságainak a településen
belüli és a környékbeli növény- és állatvilág
védelme, a település magán- és közterületein a zöldterület mennyiségének és
minőségének növelése. Ezen céljait a
környék lakóinak rendszeres bevonásával
szeretné végezni.
Oktatási és ismeretterjesztési tevékenységek: Mivel Sukoró község illetve a
környék munkavállalói között igen jelentős
számú a mikro- és kisvállalkozás, az
egyesület fontos feladatának tekinti, hogy
minden tevékenység során szem előtt tartsa
az új munkahelyek megteremtésének
fontosságát. Ehhez tartozik még a helyi
vállalkozások támogatása, hitelképességük
növelése, az üzleti tervek megalapozottságának, a helyi erőforrások, szolgáltatások
minél szélesebb körű marketingje. Ehhez a
hagyományos módszerek helyett inkább az
új lehetőségek, az Internet, alternatív
tájékoztatási csatornákat kívánja alkalmazni. Az egyesület fontos célja a városi
(budapesti, székesfehérvári) iskolások szervezett megismertetése a környék hagyományaival, természeti adottságaival.
Település-fejlesztési tevékenységek: Az

egyesület a helyi önkormányzatokkal
nagyon szorosan együttműködve, azok
munkáját segítve részt kíván venni az
önkormányzatokkal közös célként meghatározható közösségi terek, a turizmus
fejlesztésében, a turizmushoz kapcsolódó
infrastruktúra, az egyszerű vendéglátóhelyek, gyorsjavító műhelyek, kisüzletek
lehetőségeinek bővítésében, a vendégek
számára elengedhetetlenül fontos kultúrált
közlekedés és parkolás lehetőségeinek
támogatásában.

Nőegyletből „Tere-fere” Klub

Az egyesület alapító okirata elkészült,
bírósági bejegyzése folyamatban van, de a
feladatok és lehetőségek gyűjtése és
keresése már megindult.
Az egyesület rendes tagja lehet minden
olyan természetes és jogi személy,
aki/amely az alapszabály rendelkezéseit
magára nézve kötelezőnek elfogadja, az
alapszabályt aláírja és kötelezettséget vállal
az egyesületi célok megvalósítása érdekében történő közreműködésre és a (jelképes
összegű) tagdíj megfizetésére. Az Egyesület
pártoló tagja lehet az a magyar és külföldi
magán- vagy jogi személy, aki adományaival
segíti az Egyesület munkáját, de abban
tagként nem kíván részt venni. Ennek
megfelelően az egyesület minden, a község,
a környék lakóinak, vendégeinek életét akár
csak egy cseppet is jobbítani szándékozó
érdeklődő előtt nyitva áll.

Tavirózsa akcióban

Sukoró Iskolájáért
Közalapítvány
A Közalapítvány és a Kuratóriuma 2000-ben
kezdte meg munkáját és 2005. évtől
kiterjesztette támogatását az óvodára is.
A közalapítvány segíti az iskola illetve az
óvoda munkáját: kirándulások, erdei iskola,
színházlátogatás, ünnepélyek, gyermeknap,
iskolai és óvodai felszerelések beszerzése
tekintetében.

Az egyesület hivatalos adatai:
Az egyesület neve: Tavirózsa Velence-tavi
Település- és Közösségfejlesztő Közhasznú
Egyesület (bejegyzés alatt)
Székhelye: 8096 Sukoró, Petőfi u. 8.
Az egyesület vezetősége:
• Nagy Mária, elnök
• Bellér László, település-fejlesztési
elnökhelyettes,
• Dostál Károly, ifjúsági és kulturális
elnökhelyettes,
• Fürstné Nagy Henrietta, gazdasági
elnökhelyettes,
• Oláh Sándor, természetvédelmi
elnökhelyettes,
• Dr. Révész György, oktatási és ismeretterjesztési elnökhelyettes,
• Dostál Károlyné, titkár.
Honlap: www.sukoroi-tavirozsa.hu
(bejegyezve, feltöltés alatt)
e-mail: info@sukoroi-tavirozsa.hu

Az elmúlt hét év legnagyobb eredménye a
játszótér kialakítása volt, melyhez az
alapítvány 1.000.000,- Ft-tal járult hozzá.

akik 2000. évtől kezdődően negyedévenként utalják át adományukat.
További terveink ez évre az óvodai és iskolai
Karácsonyi Ünnepek és az azokra felkészülés támogatása.
Jövő évben fő feladatunk az elkészülő új
óvoda és iskola későbbiekben megbeszélendő konkrét feladatokban történő
anyagi támogatása.
Sukoró, 2007. november 13.
Kuratórium nevében:
Gaál Kálmán

A sukorói "Nőegylet" számára a 2007-es év
sajnos nem volt problémamentes a májusi
vezetésváltás miatt! Az igen magas részvételi létszám mára már lecsökkent 13 főre,
ami nem lenne baj, mert ez a kis közösség
mindent elkövet, hogy megmaradjon, sőt
már jelezték többen, hogy csatlakozni
szeretnének! Minden hasonlóan gondolkodó egyént sok szeretettel várunk köreinkbe.
A fenti ok miatt a "Nőegylet" 2007. október
16-án feloszlott, amit bejelentettünk a Fejér
megyei Bíróságon.
2007. november 20-án átalakultunk "Terefere" klubbá, amely eseményt egy Erzsébetnapi összejövetellel indítottunk, ahová
meghívtuk a falu Vezetését is!
Továbbra is célkitűzéseink a jövőre nézve
Sukoró népi hagyományainak és kulturális
értékeinek ápolása, valamint a falu
természeti értékeinek megóvása, a környezet védelme és az egészséges életmód
propagálása. Jó kapcsolatot tartunk fenn
Sukoró rokoncélú egyesületeivel is.
Közösségünk a különböző rendezvényeken, baráti összejöveteleken és beszélgetéseken keresztül elősegíti a kapcsolatteremtést, az információcserét és a klubélet
kiszélesítését.
Tarnócziné H. Judit
a volt Nőegylet elnöke

2007. év nyitó egyenlege: 1.182.524,- Ft.
2007. év bevételei illetve támogatói:
Dünnenberger Jolán és Walter:
140.000,- Ft.
Unitool Plastik Ipari és Ker. Kft. / Kalocsai
Ferenc:
300.000,- Ft.
Kalocsa Zsolt:
10.000,- Ft.
György Antal:
1.000,- Ft.
Dégi András:
1.000,- Ft.
Dégi Andrásné:
1.000,- Ft.
INFORG Stúdió Kft.:
84.000,- Ft.
PRINT KMH Kft.:
30.000,- Ft.
2006. évi 1% átutalása: 495.968,- Ft.
A kuratórium ezúton is köszöni az anyagi
támogatásokat és a támogatók közül külön
kiemelve Dünnenberger Jolánt és Waltert,

Nőegyleti "Tere-fere"
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Polgárőrség tájékoztató
Tisztelt Olvasó! Bizonyára ismert Ön előtt,
hogy községünkben már több éve megalakult
és sikeresen tevékenykedik a
polgárőrség helyi szervezete, amely a
„Sukoró Közbiztonságáért Egyesület”-ként
lett közismert. Az elmúlt évek tevékenysége
többek által ismert és elismert, egyes
személyek azonban tévesen ítélik meg
munkánkat, ezért pár szóban ismertetem
működésünk törvényi feltételeit és a 2007
évi tevékenységünket.
A Polgárőrség szerveződése folytán országos elismertségre és funkcióra tett szert,
tevékenysége által az országgyűlés törvényalkotói úgy ítélték meg, hogy ekkora
szervezet működését törvény által kell
szabályozni. Ennek függvényében 2006. Évi
LII. tv. került megalkotásra, mely kimondja
az alábbiakat :
• Polgárőrség közreműködik közrend és
közbiztonság fenntartásában, környezet, természetvédelem elősegítésében
• Bűnmegelőzésben.
Tevékenysége folytán együttműködik:
•
•
•
•
•

helyi önkormányzatokkal
rendőrséggel
határőrséggel
katasztrófavédelemmel
más civil szervezetekkel.

Feladata során felvilágosítást adhat, kérhet,
tájékoztatási és tájékozódási joga van,
objektumot vagy területet ellenőrizhet,
megfigyelhet. Hatósági jogkörrel nem
rendelkezik, tagjai fegyvert nem viselhetnek. Jogsértés észlelése esetén a polgárőr
jogosult az elkövetőt felszólítani cselekménye abbahagyására, visszatartani a
helyszínen tettenérés esetén és a legrövidebb időn belűl a nyomozó hatóságnak
átadni. A polgárőrség a részükre biztosított
eszközöket rendeltetésüknek megfelelően
feladatainak ellátásárára használja.
Az együttműködő szervek – önkormányzat,
rendőrség, stb – a Polgárőrség működését
és tevékenységét lehetőség szerint anyagi
források biztosításával támogathatják.
A fenti törvény szellemében eljárva a
szolgálatot „Sukoró – Polgárőrség „ feliratú
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Niva gépkocsival
és tagjaink
sárga
láthatósági mellényben, vagy hideg idő
esetén kék - szintén Polgárőrség feliratú kabátban látják el .Tagságunk jelenleg 40 főt
számlál, ebből 5 fő pártollótag, 2007-ben
eddig 111 alkalommal teljesítettünk községünkben szolgálatot, 1687 órában. A
szolgálatok során 25 alkalommal vettünk
részt különböző rendezvények biztosításában, melyek közül kiemelkedtek a Velenceitavi Nyári játékok sukorói 4 napos rendezvénye, a Velencei – tó kajakpályáján
megtartott felnőtt horgász világbajnokság 2
napos rendezvénye. Meg kell említenem a
postások őszi-tavaszi biztosítását a megemelt nyugdíjak alkalmával, valamint a
mindig váratlan időben jelentkező temetések során a parkoltatott gépkocsik
biztosítását. Civil szervezetekkel közösen
jól sikerült „Falu napot„ tartottunk, melyen
megvendégeltük az odalátogató lakosságot,
ezzel is elősegítve a jó közösségi szellem
kialakítását.
Ezen kívül 2 alkalommal
vettünk részt nagyobb létszámú tagsággal a
község takarításában, melyek alkalmával a
falu határában kidobált szemetet szedtük
össze. Itt jegyzem meg, hogy a Tisztelt
Olvasó is tehetne többet a környezet
védelme érdekében azáltal, hogy a saját
hulladékát mindenki a köztisztasági vállalat
által meghatározott helyekre és időben
helyezné el.
Járőreink a szolgálatuk során a nyaraló
övezetet ellenőrzik gyakrabban, ez a téli
időszakban egyre fontosabb lesz, a terület
gyéren lakott volta miatt. Mindenhol
azonban nem tudunk megjelenni, ezért is
kérek minden olyan személyt, aki tudja
munkánkat segíteni, jelezze felénk segítő
szándákát. A lakosság egyesületünk 06 (30)
658-8028 számú mobil telefonjára tehet
észrevételt, vagy bejelentést. Sajnálattal
megjegyzem azonban, hogy 24 órás
ügyelettel nem rendelkezünk, így a be-

jelentéseket korlátozott idő alatt tudom
csak fogadni.

Horgászsarok

A lakosság és a nyaralótulajdonosok az
eddigi tevékenységünket pozitívan ítéli meg
és ez hatékonyan nyilvánult meg az adók 1
%-nak felajánlásaiban is. A 2006-ban
felajánlott és egyesületünknek juttatott
adók 1%-át 2007-ben gépkocsi vásárlásra
fordítottuk és ennek tényét a Fejér Megyei
Hírlap 2007. október 11-i számában közzé
tettem, melyben köszönetemet fejeztem ki
a felajánló személyeknek. A lakosság egyéb
támogatásban is részesíti az egyesületünket, így köszönetet mondok Veres
Ferenc budapesti lakosnak az egyesületünknek juttatott pólókért, valamint
megköszönöm az idősek napján felajánlott
pénzbeli adományokat az alábbi személyeknek: Dégi András Györgyné, Dégi
András, Tóth Sándor, Kovács József, György
Antal helyi lakosoknak. Az adók 1 %-nak
felajánlását 2007-ben megtevő személyeknek is megköszönöm egyesületünk
támogatását, mely összeget későbbiekben
működésünkhöz fogjuk felhasználni. Külön
megköszönöm Dünnenberger Jolán helyi
lakosnak negyedévente rendszeresen
egyesületünknek juttatott anyagi támogatását.

Tisztelt Olvasóim, Horgásztársak!

Megítélésem szerint tevékenységünkkel
pozitívan járulunk hozzá községünk vagyon- és közbiztonságához, környezetünk
szebbé tételéhez és ezáltal értéket teremtő
tevékenységet végzünk. Az egyesületünk
továbbra is önzetlenül áll a lakosság
megtisztelő szolgálatára és várja a működését biztosító anyagi felajánlásokat is.
Sukoró, 2007. november 12.

Tuba Kovács János
egyesületi elnök

Sukoró Közbiztonságáért Egyesület
Sukoró, Óvoda utca 2/a

Egyesületünk ebben az évben is bővelkedett
feladatokban és programokban.
Április végen kezdődtek a feladatok a Kistó
és környezetének rendbetételével, a szökőkutat működtető szivattyú elektromos ellátásának rendezésével. Közel egy hónappal
később Községünk Önkormányzatával
együttműködve, készülve a gyereknapra, a
Hivatal által biztosított anyaggal és eszközökkel lefestettük a Gémeskút körül lévő
játékokat, biztonságosabbá tettük a kutat
lezáró vasrácsot.
A két munkálat között a tóból, alighanem
végkimerülés folytán, elveszítettünk egy 74
cm hosszú, kb. 5-5,5 kg tömegű csukát.
Máig is gyászoljuk!
Ezután következhetett június 03-án a
Gyereknap, melyen a horgászatot kedvelő
gyerekek versenyre kelhettek. Kistavunkat
29 palánta állta körbe és rendületlenül
próbálta kifogni a halakat. A legjobban Fürst
Izabellának, Nagy Anitának és végül
harmadik helyezettként Varga Diánának
sikerült versenyeznie.
Több mint két hónap pihenő után augusztus
08-12-éig Sukoró adott helyet a II. Velenceitavi Nyári Játékoknak, ekkor lehetőséget
biztosítottunk az érdeklődő gyerekeknek a
horgászat gyakorlására, többeknek e sport
kipróbálására. Vezetőségünk döntése
értelmében a négy nap alatt a legnagyobb
halat kifogót, aki Fürst Henrietta volt, egy
komoly horgászbottal ajándékoztuk meg.

dékkal megrendezett „I. Sukorói Halászléfőző Verseny” szervezésében és lebonyolításában segédkeztünk. Ekkor rendeztük
meg hagyományos gyerek-, és felnőtt
horgászversenyünket is.
A halászléfőző versenyt Pálinkás Edit
csapata nyerte, ezután következett a
Tavirózsa Egyesület, a dobogó harmadik
helyét Halász Péter és csapata foglalhatta el.
A gyerek horgászverseny első helyezettje
Zólyomi Máté. Őt követték Nagy Anita és
Budai Balázs, a felnőttek versenyét Fürst
György nyerte, második helyezett Dostál
Károly, és harmadik helyen személyem
végzett.
Őszi programként november 10-én az
Önkormányzat szervezésében zajló szemétlerakó felszámolási akcióban vettünk
részt a többi Civil Szervezet tagjaival együtt.
(Köpüs árok, Csúcsoshegyi út, Evezőspálya
2000 m-nél lévő út, stb.) A pályázaton
elnyert lehetőség szerint a Gaja Természetvédő Egyesület gondoskodott konténerekről, valamint azok elszállításáról. Feladatunk „csak” azok megtöltése volt. Reggel
09.00. órától egy meleg tea, vagy boros tea
elfogyasztása után délig megtöltöttük a két
konténert, majd egy jó hangulatú „teázással” ért véget a délelőtt.
Ezúton mondok köszönetet Sukoró Önkormányzatának az Egyesületünknek nyújtott
működési támogatásért. Köszönetet mon-

A Köpüs-árok
megtisztítása
dok mindenkinek, akik az év során munkájukkal, adományukkal Egyesületünk működését segítették.
Továbbra is várom észrevételeiket, javaslataikat a sukorihorgasz@freemail.hu email
címre, valamint az Egyesületünk életével
kapcsolatos híreket, információkat megtalálják a www.sukoro.hu honlapon.
Deák Zoltán
elnök

Szeptember hónap eleje, 08-09-én az 54.
Felnőtt Horgász Világbajnokság adott
feladatokat Egyesületünk tagjainak. Voltak,
akik Versenybírói feladatokat vállaltak a
rendezvényen, voltak, akik Községünk
Polgárőrségének segítettek be a biztosítási
feladatok végrehajtásában. Sukoró Polgármestere ajándékcsomaggal kívánta köszönteni a legmesszebbről érkező, vagy a
legkevesebb halat fogó csapatot. Dilemmáját az Ausztrál csapat oldotta meg, hiszen Ők mindkét kritériumnak megfeleltek.
A szezon záró programja szeptember 15-én
az Önkormányzatunk által szervezett
Falunap volt. A hagyományteremtő szán-

Horgász Világbajnokság
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"Csillag gyúlt a sötét égen, Megszülettél szép
reményem,
Csendben pihensz anyád karján reménységünk éjszakáján.
Csillag gyúlt a sötét égen. Aludj csendben én
reményem!
Anyád őrzi édes álmod, mint ahogy Te a
világot."
(ifjúsági ének szövege)

Fiatalok tánccsoportja a
szüreti felvonuláson és
mulatságon
Alig három hónapja verbuválódott össze a
sukorói fiatalok közösségét alkotó tánccsoport azzal a céllal, hogy a több éves
kihagyás után újra felelevenítsük a sukorói
szüreti mulatság hagyományát. Több mint
harminc lelkes fiatallal elkezdtük a közös
munkát, a felkészülést, a tánc- és énekpróbákat. Sok idő nem állt rendelkezésünkre, mindössze hét alkalommal
tudtunk próbálni, de a csoport elszántságának, és a martonvásári Vajda Levente
művészeti vezetőnk profi munkájának
köszönhetően a pázmándi kistérségi szüreti
mulatságon már fergeteges sikerrel léptünk
fel.
Az osztatlan siker új ösztönző erőt adott a
kicsiny, de annál lelkesebb, tehetségesebb
önszerveződésnek.
A tánccsoport fiataljainak kérésére egy
keringőt tanultunk meg, a lelkesedésnek
köszönhetően szintén bámulatosan rövid
idő alatt.
Ekkor éreztük meg, értettem meg igazán,
hogy a fiatalok szinte "kiéhezve" várják a
próbákat, a közös programokat, a közös
munkát, aminek szép eredményei aztán
megerősítik őket abban, hogy nem csak jó
együtt dolgozni, de elismeréssel is fogadja
őket a környezetük.
A sukorói szüreti bált, egy kicsit változtatva
a helyi hagyományokon, vagy talán új
hagyományt alapozva, az újonnan tanult
keringővel nyitottuk meg.
A lelkes tánccsoport

Adventi Esték Sukorón

Bevonulás Pázmándra
A hangulat és a siker magáért beszélt. Nem
csak a csoport tagjai, de a szülők, a
nagyszülők, és a bál valamennyi résztvevője
egyértelmű sikernek könyvelte a felvonulás,
az előadott táncok és a mulatság öszszességét.
A közös munka során "újra egymásra
találtak", szeretnének együtt maradni,
közösségi életet élni, és a tánctanulást
folytatni, amely építő és kultúrált kerete,
apropója az együttlétnek.
Rövid távú terveink között szerepel, hogy a
negyedik adventi ünnepségen a keringőt
kibővítve, tovább tanulva, "profibb" szintre
hozva újra bemutathassuk.
Középtávú terveink, hogy a 2008-as év, a
Hunyadi év keretében a Palotás táncot

megtanuljuk, és a III. Velence-tavi Nyári
Játékok valamennyi helyszínén bemutatjuk.
/9 helyszín/.
Ez nagy, és szép feladat lesz, de számítunk
az Önkormányzat és a Testület további
támogatására, valamint a Sukoró Iskolájáért
Közalapítvány támogatására is, amely a
ruhabérletek kapcsán már eddig is igen
hathatós segítséget nyújtott.
Pályázni fogunk a DIA ( Demokratikus
Ifjúság Alapítvány) által kiírt fiatalok közösségeit támogató keretébe is.
Minden lehetséges és elérhető pályázatot
fel kívánunk kutatni, hogy a fellépések során
szükséges táncruhák (amelyeket nagyon
szolid és engedményes áron a kilenc
alkalomra csak ötszöri és az országban a
legolcsóbb bérleti díjjal kapjuk meg)
kölcsönzési ellenértékét tudjuk biztosítani.
A táncruhák kölcsönzését a Szegedi Pavan
Tánciskola vezetője, Lázár György művészeti vezető biztosítja, akivel a munka
során megállapodtunk, hogy a két tánccsoportot közös programok kapcsán
összehozzuk (régiók találkozása, közös
munkakapcsolat, programok).
A szüreti mulatság új ruháit szponzorálta
Dávid Katalin, a mellények alapanyagait
Schieder Istvánék családja biztosította. A
varrásért Molnárné Szász Tündit, Hegyi
Andrásnét és Zólyominé Horváth Mónikát
illeti nagy köszönet. A szervezésben Fürstné
Nagy Henriettának és Törzsök Timinek
köszönjük a munkáját.

Mint ahogy a tavalyi évben, úgy idén is
közösen szeretnénk várni Karácsony
ünnepét. Az advent szó jelentése eljövetel (a
latin „adventus Domini” kifejezésből
származik, ami annyit tesz: „Az Úr
eljövetele”). A keresztény kultúrkörben a
december 25-ét, Jézus születésének napját
megelőző négy hetet tekintjük az adventi
időszaknak.
Az Adventi időszak lehetőséget ad számunkra, hogy a kinti sötétség növekedésére (december 21. az év legsötétebb
napja, utána már világosodnak, hosszabbodnak a napok) minden héten egyre
növekedő világossággal, minden héten
eggyel több gyertyával válaszoljunk. A
gyertyagyújtás, a gyertyák égetése önmagában is jótékony hatású a lelkünkre,
meghitt együttlétek elengedhetetlen tartozéka a gyertya lángja. Egy település mindig
egy közösség, amely számára fontos
megteremteni az együttlét lehetőségeit.
Várni egyébként sem jó egyedül! Ahogy az
ember várakozás közben, akár orvosi
rendelőben, akár buszmegállóban is keresi
a párbeszédet, úgy vagyunk ezzel nagyobb
dolgokban is: Krisztus születését, a karácsonyi ünnepeket várva is jó megosztanunk
egymással a várakozás feszültségét, jó
együtt lenni.
Az adventi várakozás pedig a lélek
felkészítése az ünnepre, hogy azt méltóképpen tudjuk megülni. A mi gyertyagyújtásaink a rohanó világban egy kis
keretet adnak a készülésnek, négy vidám
este, közös készülés, a léleknek, testnek
megfelelő táplálékkal. A közös várakozásunkat, mint tavaly is, kicsiknek - nagyoknak színvonalas programokkal töltjük meg.
Mind a négy vasárnapon, minden alkalommal 17.00 órakor a katolikus és református
lelkipásztorok rövid bevezető gondolatait
követően
az adventi gyertya meggyújtásával kezdődnek programjaink.

Természetesen a közös programok csak
közösen megvalósítva történhetnek, így
lelkes, segítőkész önkéntesek támogatásával, egyesületeink közreműködésével, helyi
felajánlásokkal gazdagodik az idei Karácsony várása.Mindenkit szeretettel várunk!
A közreműködőknek, segítőinknek pedig
előre is köszönjük!
Programok:
Helyszín: Tekintettel arra, hogy a kultúrházban ideiglenes Óvoda került berendezésre, így a programok helyszíne: a
Gémeskút Étterem rendezvénysátra.

Advent I. vasárnapja
December 2., 17 óra:
• Manóta - Közös éneklés a
legkisebbeknek
• Lelkes lángos sütés és evés
• Az újbor kóstolása a helyi
borosgazdák felajánlásával
• A Nőegylet borkorcsolyaként
pogácsát szolgál fel
• A zenét a Kákics együttes biztosítja
„Nagyapám karácsonya” címmel.
Advent II. vasárnapja
December 9., 17 óra:

• Manóta - Közös éneklés a
legkisebbeknek
• Gyerek táncház
• A tavalyi nagy sikerre tekintettel
ismét megfőzzük halainkat halászlének.
• Az új testvértelepülések (Szelmenc)
hagyományőrző programja.
Advent III. vasárnapja
December 16., 17 óra:
• 16 órakor ökumenikus ima a
Kultúrház előtt, ahol a falu
Karácsonyfája kerül megáldásra
• 17 órától a rendezvénysátorban
folytatódik a program a Hagyományőrző Egyesület kürtöskalács sütéssével.
• óvodások karácsonyi műsora
• iskolások karácsonyváró műsora
• Gyermekek tánca Halász Kriszta
koreográfiájával
Advent IV. vasárnapja
December 23., 17 óra:
• Gyermekek betlehemes játéka
• Sukorói fiatalok bécsi keringője
• Ünnepi meglepetés vacsora a
Gémeskút Étterem felajánlásában
Molnár Gábor

• Kézműves foglalkozás gyerekeknek

Mészárosné Hegyi Gyöngyi
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Baba-Mama Klub
Találós kérdés: Ki az?
Emberek egy csoportja, melynek tagjai a
kívülálló számára homályos fogalmakat
használva - úgymint mellszívó, sterilizáló,
homloklázmérő- kommunikálnak. Legfőbb
ismérvük a karikás szemükön kívül egy
négykerekű jármű, mely nem az üzemeltető
kényelmes utazását, hanem az abban
elterpeszkedő, általában felismerhetetlen
hangokat kiadó lényt szolgálja.
Aki még nem jött volna rá eme kis bemutató
után, annak elárulom, ebben a cikkben a
kismamákról lesz szó.
Ha az ember lánya megtudja, hogy
várandós, legszívesebben kiállna a világ
legforgalmasabb helyére, és onnan kiáltozná napestig: Gyerekem leeeesz!!! Ehelyett
persze megelégszik azzal, hogy elmondja az
ismerőseinek, rokonainak a nagy hírt. Ekkor
azonnal rájön, hogy mi az, amit a legtöbbet
kap és kapni fog tőlük néhány év alatt
(holott nem kéri): TANÁCSOT. Ezek a
tanácsok rendszerint a hasznostól a
hajmeresztőig terjednek, és ha ehhez még
hozzáadjuk, hogy a kismama igyekszik
minden szakirodalmat elolvasni, nehogy
„rossz” anya legyen, úgy olyan méretű
káosz alakul ki a fejében, hogy nem árt, ha
valaki vagy valami segít rendet teremteni a
zűrzavarban, és eloszlatni a tévhiteket.
Ezért vagyunk mi nagyon szerencsések itt,
Sukorón, hiszen védőnőnk, Bédné Molnár
Hajni szervezésében lehetőségünk van
arra, hogy minden páratlan héten szerdán a
Baba-Mama Klubban megosszuk tapasztalatainkat egymással, elmondjuk örömün-
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ket, bánatunkat. Itt semmi sem kötelező,
mindenki akkor jön, és megy, amikor akar,
azzal beszélget, akivel akar, egy szabályt
azonban minden klubtag szigorúan betart:
BELÉPÉS CSAK GYEREKKEL!!! Alsó korhatár
nincs, lehet tehát őkelme még csak a
pocakunkban. A modern kor legfrissebb
táplálkozástudományi eredményeit figyelembe véve száműzésre kerültek a csokoládék, kekszek, és előtérbe helyeztük a
reformnasikat, mint például a kölesgolyó,
buláta vagy almadarabok, melyeket önkéntes alapon az anyukák hoznak.
Ha először látogatnánk el a klubba, melynek
a kultúrház első emelete ad otthont, ne
csodálkozzunk, és ne rettenjünk el, ha már a
földszinten olasz családot megszégyenítő
hangzavart tapasztalunk, hiszen a gyerekeink szeretnek ide járni, élvezik egymás
társaságát, annak ellenére, hogy néha
akadnak nézeteltérések (értsd: sírás-rívás),
melyeket igyekszünk minél hamarabb
igazságosan orvosolni. S ha belegondolunk,
kinek is jó ez az egész, a válasz egyértelmű:
mindenkinek! Nekünk, kismamáknak azért,
mert úgyis sokat vagyunk egyedül otthon,
jól esik kimozdulni, s hasonszőrűekkel
megvitatni gondjainkat. A gyerekeinknek
meg azért, mert egyrészt közösségben
vannak, másrészt milyen jó lesz később, ha
a kicsi óvodába megy, majdnem minden
lurkót ismerni fog!
Kedves Kismamák! Ezúton szeretnélek
Benneteket magam és klubtársaim nevében
meghívni a legközelebbi Baba-Mama
klubba, mely december 5-én 9 órától 12
óráig kerül megrendezésre.
Szigeth Szilvia

Legifjabb sukoróiak

Meseünnep Sukorón

Nagy örömünkre az előző Sukorói Panoráma Magazin megjelenése óta eltelt fél
évben is szép számmal születtek babák a
településünkön, akiknek neveit ismételten
olvashatják lapunkban. A következő
magazinban is folytatjuk ezt a hagyományt,
illetve tervezzük, hogy az újszülött
sukoróiakról fényképet is megjelentetünk
ebben a rovatban. Ha élni szeretnének ezzel
a lehetőséggel, kérem, küldjék el a gyermekükről készült képet a spolghiv@tonline.hu e-mail címre.
A kismamáknak és kispapáknak szeretettel
gratulálunk, sok örömet és jó egészséget
kívánunk a kibővült családoknak!

Mivel fontosnak érezzük a népmesék
fennmaradását, és a mesékben élő bölcsességek továbbhagyományozását, Sukoró is csatlakozott a Kistérségi Meseünnephez. A HUNRA Magyar Olvasástársaság szeptember 30-át, Benedek Elek, a
„nagy mesemondó” születésnapját a nagy
mesegyűjtő és író iránti tisztelgésből 2005ben a Népmese napjának nyilvánította. A
nap célja, hogy a könyvtárosok, az óvónők,
a pedagógusok és a kultúrával, mesével
foglalkozó szakemberek, valamint a meseszerető gyerekek és felnőttek ezen a napon
megkülönböztetett tisztelettel forduljanak
mind a magyar, mind más népek meséi felé.
A rendezvény színes léggömbök szélnek
eresztésével kezdődött 16 órakor. Kicsik és
nagyok együtt csodálták az egyre távolodó
tarka lufikat. A belépő a gyermekek által
készített rajz volt, mely a kedvenc meséjüket ábrázolta.
Az alkotásokat Füzesi Zsuzsa, a bájos
rajzairól ismert meseillusztrátor értékelte,
és a 10 legügyesebb művészpalántát saját
könyveivel jutalmazta. A sukoróiak nem
csak a képeskönyvekből ismerhetik Füzesi
Zsuzsa elragadóan szép képeit, hanem a
tavalyi sukorói Adventre készült bögréken
látható rajz is az ő munkáját dicséri.
Amíg a művésznő bírálta a műveket, addig
Szabó Anna székelyföldi származású mese-

Szücs Elizabet

2007.03.28

Gugi Álmos

2007.04.16

Kovács Emma Sára

2007.04.17

Krisztik Bianka

2007.05.17

Szigeth Szabolcs István

2007.05.17

Devecsai Adrián Attila

2007.05.27

Erős Jázmin

2007.06.04

Törzsök Tamás

2007.06.08

Stankovics Miklós

2007.06.21

László Péter Igor

2007.06.22

Majoros Dávid

2007.06.26

Kollár Benedek Nándor

2007.08.16

Várnai Laura Nóra

2007.10.16

Lics Zoé Mae

2007.10.20

Zólyomi Olivér

2007.11.07

mondó nagy érdeklődéssel várt népmeséjét
hallgathattuk. A művésznő ízes beszédét,
népies kifejezésmódját hallva, népviseletét
látva megérezhettük a régi idők hangulatát,
amikor kukoricafosztás, tollfosztás, szüreti
vacsora vagy disznótor idején, a fonóban
vagy a hosszú téli beszélgetések alkalmával
élvezhette a hallgatóság a népmeséket.
Levezetésként a vállalkozó kedvű gyerekek
mesevetélkedőn mérhették össze tudásukat, ahol mindenki bebizonyíthatta, menynyire jártas a tündérek, sárkányok, hercegnők és törpék világában.
A Meseünnepről egyik gyerek semtávozott
üres kézzel, Meseünnep feliratú könyvjelzőt valamint tollat vagy ceruzát vihetek
magukkal apró emlékként.
Molnárné Kis Rita

Halloween felvonulás
A tavalyihoz hasonlóan idén is megrendeztük a Halloween felvonulást, nagy sikerrel.
Kicsik és nagyok együtt járták végig az
utcákat. Sikolytól és nevetéstől volt hangos
november 3-án a falu. Sokan üdítővel,
süteménnyel fogadták a szellemekből és
boszorkányokból álló csapatot. Nagy
ovációval fogadták a gyerekek a feléjük
repülő cukorkákat, és szorgalmasan
gyűjtötték össze. Versekkel készültek, saját
és mások szórakoztatására. Az első három
legjobb költeményt ők választották ki
maguk közül: I. Fürst Henrietta, II. Németh
Adél Mercédesz, III. Nagy Dóra. Őket
ajándékkal jutalmaztuk. A többieknek is
köszönjük a szép és mulatságos verseket!
Jövőre a „III. Halloween felvonuláson” is
szeretettel várjuk az összes szórakozni
vágyó gyereket, és azokat a felnőtteket, akik
ötleteikkel még mulatságosabbá, látványosabbá tudják tenni ezt az ünnepet.
Fürstné Nagy Henrietta
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„Múlik az idő, őszre jár
De fénylik a napsugár!
Aranyat szór és meleget,
Az őszidő is szép lehet...”

II. Velencei-tavi Nyári Játékok

Idősek napja
A fenti gondolatokkal ünnepelte Sukoró
Község az idős korú lakóit 2007. október 7én a Gémeskút étteremben egy ebéddel
egybekötött kulturális programmal.
Községünk Polgármestere a következő
gondolatokkal nyitotta meg a rendezvényt:
„Egy közösség számára rendkívül fontos,
hogy mindazoknak, akik korábbi munkájukkal a jelenünket megalapozták, méltó
megbecsülésben legyen részük a dolgos
mindennapokat követő nyugdíjas éveikben
is. „
A rendezvény kapcsán fellépett Kiss
Bernadett, a Magyar Állami Operaház
gyermekművésze, az iskolásaink is kedveskedtek egy kis műsorral, majd ezt követően
„jó ebédhez szólt a nóta”.
A Gémeskút Étterem tulajdonosai, dolgozói
a tőlük megszokott finom ízekkel kényeztették a több, mint 200 résztvevőt.
Köszönjük, hogy eljöttek, kedves mindanynyiójuknak jó egészséget kívánunk a Község
Házán dolgozó munkatársak nevében is!
Berzsenyi Orsolya

Vajdasági diákok Sukorón
A Vajdasági Horgos, és az ahhoz közeli
település Kispiac adtak otthont az idei év
Kárpát medencei Diáksport Fejlesztését
segítő rendezvénysorozatnak.
A nagysikerű, és több országot (Magyarországot, Erdélyt, Szlovéniát) is érintő
sportesemény megszervezéséért cserében
a horgosi és kispiaci diákok jutalomként
kapták az egyhetes táborozási lehetőséget.
Miután a szervezők megkeresésére Pákozd
nem tudta fogadni a 20 fős csoportot(17
diák, 3 pedagógus), Sukoró átvállalta ezt a
nemes feladatot.
A június 25-30-ig tartó táborozás minden
egyes napját más-más program megszervezésével tettük színessé, érdekessé.
Vendégeink megismerkedtek Sukoró és
Pákozd nevezetességeivel, történelmi és
földrajzi látnivalóival is. Gazdag, és hosszú
időre szóló élményükről a mai napig küldik
köszönő üdvözletüket. A két település
között kialakult jó kapcsolatot továbbra is
ápoljuk.
Ezúton gratulálunk a fiatalokat kísérő
tanárnőnek, Kovács Incikének, aki az év
pedagógusa kitüntetést kapta az elmúlt
napokban.
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A tábor szervezői, és a fiatalok nevében
köszönjük a szponzorok nyújtotta támogatást, így Dostál Károlynak a mindennapi
reggelit, a Boglyacsárdának az egyhetes
vacsora meghívást, a Gémeskút étteremnek
a hétvégi megvendégelést, a Sukoró Yact
Clubnak a szállás lehetőséget és a vitorlázást, a Kalász utcai bartátainknak az
adományt, amelyből a strandolást, a
lovaglást, és az emlékhelyek látogatását
biztisítottuk a gyermekek nagy örömére.
Persze nem utolsó sorban köszönjük
Dostal Károlynak, Kis Áginak, Molnár
Gábornak és Mészáros Lajosnak, hogy
naponta többször szállították a diákokat a
különböző távolabbi helyszí-nekre.
Köszönjük a meglepetés sütiket Varga
Józsefné Gizikének, a hatalmas tortát Novák
Katinak, és a strandon kapott finom lángost
és kukoricát Zólyomi Erikának, az Arborétumban melegen tálalt pogácsát és a
frissítő üdítőt Kalocsai Magdinak, a szendvicseket Magyar Jánoséknak.
Az együttes segítségnyújtás példaértékű, és
szívet melengető érzés volt.
A kispiaci és horgosi gyermekek, valamint a
tanárok ezúton üdvözlik Sukoró valamenynyi lakosát, és köszönetüket fejezik ki a
szeretetteljes vendéglátásért.
Mészárosné Hegyi Gyöngyi

2007. augusztus 9. 12.-ig ismételten a
Velencei Tavi Nyári Játékok záró rendezvényének adhatott otthont Sukoró
község. A sukorói sportpálya tóra néző
panorámájával méltó helyszíne volt ennek
az évről évre magát egyre változatosabbá és
igényesebbé kinövő rendezvény-sorozatnak. A főszervező által megadott
keretprogramot, a délelőtti iskolás vetélkedőkkel és az esti műsorokkal, koncertekkel, sikerült a falu lakosságának
érdekes, egyedülálló kiegészítő programokkal megtöltenie. Ezek a kiegészítő
programok voltak hivatottak biztosítani,
hogy a rendezvény az odalátogató számára
egy egész napos kikapcsolódást és
elfoglaltságot jelentsen.
A Velencei Tavi Nyári Játékok programsorozat egy lehetőség a falunak. A
programokat nem készen kapjuk, hanem
nekünk kell összeállítani. Egy igazi közösségi munka, amihez elengedhetetlen a falu
aprajának-nagyjának részvétele, gondolatai
és munkája.
Ahhoz, hogy ez a magát reményeink szerint
hagyománnyá kinövő, évről-évre megrendezésre kerülő rendezvénysorozat itt,
Sukorón jó és sikeres legyen, az rajtunk, sukoróiakon múlik. Tőlünk függ, hogy az esti
nagy koncerteken kívül ki áll a színpadon, ki
ad műsort és mit láthatnak az emberek.
Az idei Nyári Játékok is ékes példája volt a
falu lelkes és áldozatkész lakosai együttgondolkodásának és összefogásának. Nagyon sokan anyagi áldozatot is vállaltak a
műsor sikere érdekében, hogy olyan
programot is tudjunk ide szervezni, melynek költségét csak összefogás árán lehet
előteremteni. Ezúton is köszönjük minden
támogatónak a hozzájárulását!
A program változatos volt. A horgászaton és
a rádió távirányítású vitorlás-bemutatón
keresztül közelebb kerültek a résztvevők a
tóhoz, mely kiindulópontja az egész
rendezvénysorozatnak (Velencei TAVI Nyári
Játékok).
Nagyon fontos, hogy e rendezvény keretén
belül lehetőséget kapnak helyi óvodások és
iskolások arra, hogy egy műsort mutathassanak be, amire minden gyerek nagyon
szívesen és nagy izgalommal készül.
A Sukoró-túrán keresztül sikerült bevinni a
látogatókat a falu belsejébe, hiszen nem
csak egy darab „foci-pályából” áll Sukoró.
Lehetőségük nyílt megnézni a templomain-

kat, a főteret, a tájházat és betekintést
nyertek Sukoró borvidékének szívébe is,
hiszen végig sétáltak a pincesoron.
Idén az állatok is kiemelkedő szerepet
kaptak a rendezvényen belül, aminek igazán
nagy sikere volt. Minden ember más állattal
áll szorosabb kapcsolatban. A különféle
állatok bemutatására (papagáj, ló, kutya,
galamb stb.) nagyon nagy szükség van a
különböző állatok idomításával, kezelésével
vagy ellátásával kapcsolatos ismeretszerzéshez. Aki ott volt idén nyáron, sokat
tanulhatott a kutyák idomításának nehézségeiről, a lovak patkolásának sajátosságairól és a kisállatok tulajdonságiról, tartási
lehetőségeikről. Sikerült összehozni egy
színvonalas lovas bemutatót is, amit a rossz
idő ellenére is sokan látogattak meg. A
bemutató másfél órás időtartamát négy
fellépő (csoport) töltötte ki.

Az első fellépő a Magyarországon egyelőre
kialakulóban lévő lovas-sportág, a Westernlovaglás (amerikai lovaglóstílus) jeles
képviselője, Kis Réka volt. A következők a
tatárszentgyörgyi Mészáros testvérek voltak, akik az ország és a világ legfiatalabb
fogathajtói, az igazi ősmagyar lovaglóstílus
képviselői. Harmadszorra a Borsó Testvérek
léptek fel, Borsó Ágnes és Borsó Dorottya,
akik a spanyol lovaskultúrába adtak
betekintést. Ezután következett Koltai Polett
Dámalovas és Pénzes Gábor Huszár, a lovas
hagyományőrzés művészetének képviselői.
Összességében elmondhatjuk, hogy Sukoró egy nagyon kellemes és változatos
hétvégét szervezett magának és a településen kívülről jött látogatók számára.
Rednágelné Simon Diána
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Sukorói művészek a
református templomban
2007. augusztus 5-én kiemelkedő esemény
történt Sukoró kulturális életében. A
Velencei-tavi Nyári Játékok keretében
Mészárosné Hegyi Gyöngyi a község
amatőr művészeit kérte fel, hogy engedjenek betekintést eddigi alkotómunkájukba.
Mindezt azzal a céllal, hogy egy héten át
Sukoró azon értékei is felszínre kerüljenek,
amelyek a hétköznapokban elrejtve
maradnak.
A megnyitón Matz Károly és Molnár Gábor
lelkes szavait az orgona és ének kettőse
követte Esterházy Pál: Pangue lingua-jával,
Kiss Dániel és Sirák Ági előadásában. Az
emléklapok átadása után végre minden
látogató közelről és alaposan szemügyre
vehette Dávid Katalin kecses szobrait,
Gulyás János derűs sukorói életképeit, Hoós
Hajnalka törékeny üvegfestéseit, valamint
Kaiser Ilona és Somogyvári Mari meghitt
csendéleteit és sukorói tájképeit.
A kiállítás széles körben nagy sikert aratott
és sok látogatót vonzott a történelmi
emlékezetű Református Templomba, így is
öregbítve Sukoró és a Református Közösség
hírnevét.
Külön köszönet illeti a Sukorói Református
Egyház presbitériumát a gyors és pozitív
szellemű döntésért a kiállítás helyének
biztosítására.
S. Á.

Sukorói Nyár
Úgy gondolom, hogy az idei nyáron is
bővelkedtünk kiváló művészek remek
kiállításaiban.
Nem is maradt el a siker, nagy volt a
látogatottság. Érthető is, hiszen nagy ágyú
robbant már az első kiállításon.
Csizmadia Klára selyemfestő. Klári képeit az
Egyiptomi Követség kiállításáról hoztuk el
melegében, ahogy ott vége lett.
Könnyed, légies szellem jellemzi a képeket.
Ezt Csongrádi Kata művésznő kihangsúlyozta a megnyitójában és bemutatta a
műsorában, amit volt szíves adni. Nagy
sikere volt mindkét művésznek, köszönjük,
hogy meglátogattak minket.
Szóval, magasra tettük a lécet, de nem volt
gond, mert a következő két keramikus
ugyanolyan eleganciával tartotta a színvonalat.
Vitko Mónika és Giese Piroska a két említett
művész és nem kisebb személyiség Móga
Erzsébet keramikus, aki méltatta az alkotókat.
A következő páros Apostol Ági keramikus és
Keresztes Zsuzsa rongyképész volt. Ágit
méltathatom, de mindannyian szeretettel
vettük körbe műveit, erről a Vendégkönyv is
tanúskodik. Másodszor állít ki nálunk, azt
mondta ide mindig örömmel jön.
Kiállító partnere a rongyképész Keresztes
Zsuzsa, aki egyedülálló képeket csinál.
Pamutszálakból varrja össze a képeket, én
ennél többet erről nem tudok, ez az ő titka.
Ne is firtassuk, csak gyönyörködjünk. Remélem, látjuk még.
Jött velük egy igen furcsa, de jópofa előadó
Olasz Etelka énekmondó. Műsort adott, jól
szórakoztunk a történetein, amit énekelt.
Egy ifjú hölgy következett, Bóc Sára festőművész. Most végzett a főiskolán, lehet akár
rajztanár is. Sára úgy bánik a színekkel, meg
a formákkal, hogy az imponáló. Hallunk
még róla. Fogjuk még mondani, hogy
„…Emlékeztek? Milyen fiatal volt, amikor itt
kiállított?....” És, hogy nehogy azt gondoljuk, hogy a művészet csak finom
asszonykezekben és asszonyszívekben
termékenyül meg, lássunk egy fiút.
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Ardai Tamás filmrendező. Most, mikor
Önök ezeket a sorokat olvassák, most is
forgat. Ő a Barátok közt c. sorozat állandó
rendezője.
De én vallom- a tehetség nem egyirányú.
Remek festő, jó szemű fotográfus. Erről
meggyőződhettünk a kiállításán, mellyel
zárt a 2007-es Sukorói nyár.

Európa Kupa futam Sukorón
Eszmém lassan testet öltött és augusztus
végére sikerült a Magyarországon létező
három rádió-távirányítású vitorlás osztály
bajnokságából kettőt Sukoróra hozni.
Ráadásul az egyik osztály még az Európa
Kupa futamát is itt rendezte.
A három napos rendezvényre osztrák, cseh
és szlovák vitorlázókat vártunk, hisz az
Európa Kupában elsősorban ők érdekeltek.
Végül az osztrák különítmény nem érkezett
meg, mert elkapta őket egy vírusfertőzés.

Remélem sok örömet szereztek a barátaim
Önöknek és ha igény lesz rá, akkor 2008ban folytatjuk.
Jó egészséget mindenkinek, köszönöm a
lehetőséget, Tiéd a dicsőség Uram!!!
Matz Károly

Sukoró mozgásban
Mozgás az élet! Mozogni, mozogni,
mozogni! Ezt halljuk televízióban, rádióban,
mindenhol.
A rendszeres testmozgás hozzátartozik,
illetve tartozna a mindennapi életünkhöz,
hiszen egészségmegőrző szerepe a legfontosabb.
A gyerekekkel már 2-3 éves kortól el lehet
kezdeni a játékos összejöveteleket, példa
erre a településünkön működő baba-mama
torna, ahová szívesen jönnek a picik és a
szülők is.
A gyerekkori foglalkozások célja a mozgás
iránti érdeklődés felkeltése, a sport megkedveltetése és művelése.
Az iskolai testnevelés 6 évvel ezelőtt
kibővült délutánonkénti külön tornával. A
gyerekeknek így minden napra jut a
mozgásból. Nagy öröm, hogy az iskola
összes tanulója részt vesz ezeken a
foglalkozásokon. Mindig az évszaknak és a
feladatoknak megfelelően tartjuk az órákat.
Fontos, hogy a gyerekek lehetőség szerint
minél többet tartózkodjanak a friss levegőn.
Az idén szép hosszú ősz volt, így minden
foglalkozást a szabadban tartottunk.
Az Ingókő és környéke volt a bázis, ahol 2
hónapon keresztül futóedzéseket folytattunk. A tanulók hétről hétre jobb
eredményeket értek el, ami megmutatkozott az iskolai felmérésen is (Cooper
teszt).
A téli, teremben töltött órákon erő és
állóképességet igénylő és fejlesztő gya-

korlatok szerepelnek koncentráltan. Sokat
dolgozunk a hát-, hasizom és a gerinc
erősítésére, ez nagyon fontos, hiszen a
gyerekek egész nap az iskola padban ülnek.
Az órák jó hangulatban, felszabadultan,
játékosan telnek, ami biztosítja a teljes
kikapcsolódást.
A foglakozásoknak a mozgás mellett
közösségformáló, összetartó ereje van.
Rendszeresen szerepelünk a település
kiemelkedő eseményein (Velencei-tavi
Nyári Játékokon, Falukarácsonyon), utóbbira jelenleg is örömmel készülünk.
A gyerekek az itt megszerzett sport iránti
szeretetet, kitartást tovább viszik, és
kamatoztatják a későbbi életük során.
Várom érdeklődésüket a gyermek és felnőtt
órákkal kapcsolatosan.
Halász Krisztina
Tel.: 476-287
Mobil: 06 (30) 428-1106

A helyszin adott volt, hisz a sukorói strand
ideális területnek bizonyult. Itt kérnék
elnézést az azon a hétvégén starndolni,
vagy horgászni szándékozóktól, hogy
elrontottuk a hétvégéjüket.
Pechünkre a legnehezebb szélirány, az
észak-nyugati volt a jellemző a hétvégére és
így kisebb nehézségeket okozott a pálya
kirakása, de ezt a rendező csapat kiválóan
megoldotta. Végül 10es osztályban Kiss
Miklós nyerte a Magyar Bajnoki címet, míg
M osztályban a 15 éves Ifj. Csóka László
maga mögé utasította a nála jóval idősebb
versenyzőket. Az Európa Kupa futamot és a
versenyt a szlovák Martin Vano nyerte, a
cseh Petr Nehera és Ifj Csóka László előtt.
A jó szélben rengeteg futamot sikerült
lebonyolítani, ami egy hónappal a Világbajnokság előtt remek felkészülési versenynek is bizonyult.
A szponzorainknak nagy köszönet a remek
szolgáltatásért, amivel ez a verseny
magasan kiemelkedett az éves versenyek
közül.

verseny után ismét M osztályban, illetve a
legkisebb, E osztályban került sor a három
napos versenyre a sukorói kikötő szájában.
Ismét az észak-nyugati szél bosszantott
minket, de azért a kikötői csatornába
behelyezett pályajel segítségével sikerült
egy nagyon jó versenyt tartani. E osztályban
két nap alatt 36 futam került megrendezésre, amihez hasonló csak tavasszal
Balatonlellén volt. A csapat elfáradt rendesen, de mindenképpen jót tett az ilyen
mennyiségű futammal ritkán találkozó
hazai modellvitorlázóknak a VB előtt.
Világbajnokság Szlovákiában
Szeptember közepén került sor a Pozsonytól 20 km-re lévő szenci tavon a Rádió-távirányítású Vitorlás Világbajnokságra. A
verseny nagyrészén jellemzően gyenge szél
fújt, ezért viszonylag kevés futamot sikerült
megrendezni. A Sukoró Yacht Club képviseletében Beliczay Péter vett részt a
világbajnokságon, aki E osztályban az
előkelő 7. helyen végzett. A verseny során
végig esélyes volt egy dobogós helyezésre
is, de egy technikai hiba a végén közbeszólt.Ezen a Világbajnokságon dölt el, hogy
2009-ben a VB-t Magyarország rendezi és a
helyszine Sukoró lesz! Ez többek között
azzal jár, hogy a 2008-as Sukoró Regattán
már jelentős mennyiségű induló várható,
hisz mindenki fel akarja mérni a szélviszonyokat.
B.P.

A verseny támogatói: SUKORÓ KÖZSÉG
Polgármesteri Hivatala, SAILING.HU Bt.,
HEITER Kft., GÉMESKÚT Étterem, OROSZ
István, SCHIEDER István
Jövőre a verseny augusztus végén kerül
megrendezésre és öt naposra bővül,
mintegy előversenyeként a 2009-es Világbajnokságnak.
Pécsi-tó Kupa Sukorón?
Igen, igen. Az élet úgy hozta, hogy az Orfűitó kiapadt és nem lehetett megrendezni a
hagyományos Pécsi-tó Kupa rádió-távirányítású vitorlásversenyt szeptember első
hetében. Így a pécsi klub elnökével közös
szervezésben egy héttel az Európa Kupa
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Testvértelepülés

Postai hírek

Rimstingiek látogatása
Sukorón

Tisztelt Sukorói Lakosság,
Ingatlantulajdonosok!

Községünk Képviselőtestületének meghívására Rimsting polgárai tiszteltek meg
bennünket, és látogattak el hozzánk nagy
örömünkre június 7. és10. között.
A testvér-települési kapcsolatot jelképezendő egy óriási napernyőt ajándékoztak
a településünknek, mely az összetartozást
szimbolizálja. Községünk egy, Dávid Katalin
által készített kerámiát nyújtott át nekik,
melyet ezúton köszönünk meg a művésznőnek!
Barátaink egy nagyon színvonalas dalesttel
leptek meg bennünket, a már nevében is
játékos „RimSingers” csoport előadásában.
A fellépést változatos jelmezekkel, kellékekkel és nem utolsó sorban humoros jelenetekkel és felvezető szövegekkel tarkították, mely egy egyébként profi- énekkartól
meglepő, de rendkívül hatásos és emlékezetes. Láthattunk spanyol flamencotáncosokat, kádban dalolva fürdőző
fürdősapkás férfiakat és parkban padon
ücsörgő szerelmeseket, mindezt természetesen gyönyörű szoprán, alt, basszus és
tenor hangokkal kísérve.
Az előadás
kirobbanó sikert aratott a közönség köreiben, a szép számmal jelenlévő nézők
véget nem érő tapsviharral jutalmazták.
Nagyon szép és vidám élménnyel gazdagodtunk az est folyamán. Ezúton is
köszönjük a német testvértelepülés
közösségének a kedves és színvonalas
előadását!
A majdnem 50 fős csoport, három esemé-

Mint azt minden bizonnyal Önök is
észrevették, szeptember hónaptól új postai
kézbesítő látja el ezt az egyáltalán nem
könnyű feladatot. Bizonyára sokan korábbról is ismerik Rideg Lajost. A postai
kézbesítés nagyon összetett feladat, hosszú
időbe telik, míg az ember tökéletesen
beletanul, ezért mindenkit szeretettel arra
kérünk, hogy támogassák, segítsék őt
munkájában, hiszen az ő feladatának jó
ellátása mindenki közös érdeke.

A kézbesítés sikeressége több dolgon is áll:
nem csak a kézbesítő tudása, akarata kell
hozzá, hanem bizonyos dolgokat a
lakosságnak is meg kell teremtenie hozzá:
többször kértük, most is kérjük a lakosságot, hogy egy zárható, vízhatlan postaládát jól elérhető helyre szíveskedjenek
felszereltetni azok, akik ezt mindeddig még
nem tették volna meg.

Sukoró lélekszáma örvendetes módon
folyamatosan emelkedik, ezzel arányosan
viszont napról napra nő a kézbesítő által
bejárt kilométerek száma is. Egy átlagos

Hasonlóan fontos a csengő is, csakúgy, mint
a házszámok kihelyezése. A külső falakra
helyezhető házszámok bármelyik barkács
áruházban (Baumax, Praktiker, stb.), ill. a
pákozdi gazdaboltban is beszerezhetőek.

nyekben gazdag napot töltött el, nemcsak
településünkön és Székesfehérváron, de
megtekintették Budapest legszebb látnivalóit is. A hagyományőrzők társaságában
egy egész napos kiránduláson hajókázással
egybekötve megcsodálhatták Balatonfüred
és Tihany gyönyörű tájait, nevezetességeit,
többek között a tihanyi Apátságot. Megkóstolták finom borainkat, és jellegzetes
magyar ételeinket.
Az Operettszínház előadásában élvezhették
a Szépség és Szörnyeteg című, a Disneystúdió egyik legsikeresebb animációs filmje
alapján készült családi musicalt. Az
elbűvölő mese többszörös Oscar- és
Grammy-díjas zenéje, látványos koreográfiája, fény-effektjei kárpótolták német
vendégeinket a számukra idegen nyelvű
előadás miatt, valamint az angol nyelvű
feliratozás is segítette őket a történet
megértésében.

Magyarországi itt-tartózkodásuk alatt, a
kötetlen baráti beszélgetésekkel új baráti
kapcsolatok bontakoztak ki, régiek erősödtek. Így vált teljessé a három együtt töltött
nap.
Köszönjük a sukoróiaknak, a Rimstingi
vendégeinknek valamint a Gémeskút
Étteremnek a vendéglátást!
A mielőbbi viszontlátásra!
Mészárosné Hegyi Gyöngyi

Magazin

1200 lélekszámú településnek 6-8 km
belterületi útja van, Sukoró esetében ez a
szám 48 km! Napi rendszerességgel ebből
kézbesítőnk kb. 30-35 km-t tesz meg!

Bizonyára észrevették, hogy ebben a hónapban új postaládákat helyezett ki a
Magyar Posta a faluban, a régieket
leszerelték. Az újak helye: Toboz utca sarok,
Fő utca 48. szám előtt, Körmös utca, Iharos
utca sarok és a posta előtt, napi ürítéssel!
A mi munkánk azok közé tartozik, ahol nem
lehet állandóan mindenkinek megfelelni, de
ha Önök is segítenek, akkor talán közösen
ez menni fog!
Üdvözlettel: Varga Imréné, Maya

ÚJ ÜZLET A RÉGI HELYEN !
Kedves Sukoróiak!
Örömmel értesítjük Önöket,
hogy Sukoró Fő utca 44. sz. alatt megnyitottuk

Élelmiszer vegyesüzletünket !
Ajánlatunk:
Kenyér, pékáru
Tej, tejtermék
Hentesáru
Italok, üditők
Fagyasztott áruk
Zöldség, gyümölcs
Konzervek
Dohányárú, stb.

Szolid árakkal és udvarias kiszolgálással
várjuk Kedves Vásárlóinkat!
Nyitvatartási idő:
Hétfő - Péntek 06.00 - 18.00 óráig
Szombat - Vasárnap 07.00 - 11.30 óráig
Bognár Kft
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Búcsú...

Erdély

"Elindultam szép hazámból”
Szép hazámba!
Régóta szerettem volna eljutni Erdélybe, de
egyénileg nem éreztem biztonságosnak az
ellentmondó hírek miatt, utazási irodát
pedig drágának találtam, így kapóra jött a
Sukorói önkormányzat által szervezett út.
Mivel részt vettem a Sukorón nagy sikerrel
megrendezett „Szarvaskend megsegítéséért” jótékonysági bálon, ezért külön
kíváncsi voltam erre a pici Magyar falura,
amely a programban szerepelt. Természetesen az egész út összeállítása a Magyar és
Erdély közös történelmi helységekre volt
kihegyezve.
Az indulás késő estére volt szervezve és
egész napos buszozás várt ránk. Az amúgy
is feldobott hangulatú társaság nagy örömére a szervezők szíverősítővel fogadták az
utazásra vállalkozókat. Az ismerősök,
barátok boldogan üdvözölték egymást, akik
pedig akkor találkoztak először, azok az út
végére új, tartós és jó kapcsolatokra tettek
szert.
A kezdeti zsivaj elcsendesedése után,
elpilledt a társaság és szinte csak Kolozsváron kezdett éledezni. Csak tátottam a
számat a múzeumba való, de közlekedő
villamosok, buszok láttán. A szürkébe
öltözött város elég lepusztult, de óriásinak
tűnt és lassan is mentünk át rajta. Nem
álltunk meg, mert az idő gyorsan haladt, így
nem tudtunk közelebbről megismerkedni a
lüktetésével, de láthatóan nyüzsgött és
működött. A buszsofőrök igyekeztek szóban bemutatni a várost.
A szállásra, Székelyudvarhelyre érkezve,
mindenkit viseltesnek láttam, de a fogadtatás barátságos volt, így hamar rendeződött a
hangulat és a szobák elfoglalása. Eszemiszom és már indultunk is tovább.
Az elkövetkező napokon meglátogattuk
Csíksomlyón a zarándokhelyet a búcsú
előkészületeivel, a Mária templomot a
körülötte lévő árudákkal. Érdekes, megható
és felemelő érzés volt.
A Korondi kirakodóvásárt látni kell, és aki
vásárlás nélkül tud távozni, annál valami baj
van, mert minden kapható, ami Erdélyi.
Szebbnél szebb kézimunkák, fazekak,
ruhák, stb.
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Sukorói
Panoráma

A városokat, falvakat járva az a benyomása
az embernek, hogy Trianon óta egy szöget
nem vertek a falba, csak a lelakás jelei
láthatók, sok helyen az igénytelenséggel
párosulva. Ugyanakkor egy időutazás is, de
jó szeműnek kell lenni, hogy a szépet
meglássuk. Megdöbbentő hogy a betelepült
románok mennyire elutasítják az erdélyi
hagyományokat, kultúrát. Egy alkalommal
láttunk egy Székely kaput kettévágva, mert a
gazdája eladta a fele telkét és a kapu egy
része átért a birtokára, hát kettévágta. Meg
is bámultuk a torzót.
A parajdi sóbánya elképesztő méretű.
Játszótér, templom, vásártér és padokkal teli
tér. Kicsit úgy éreztem, hogy ilyen lehetne
egy atom robbanás után a túlélők lakhelye.
Nyomasztó, de hát melyik barlang nem az?
Szováta, Medve-tó nagyon szép a környékén az ősrégi épületekkel. Ezeket, ha
felújítanák, akár Európa gyöngyszeme is
lehetne, ez vonatkozik a magyar szállodára
is (Pannónia hotel).

Összességében tele élményekkel értünk
haza. Elmondható hogy mindenképpen
megérte elmenni a sok látnivaló miatt.
Hazánkban ma már ritkán tapasztalható az a
baráti és közösségi eggyé tartozás élménye,
ami a buszon volt jelen. Igen jó hangulatban
és mondhatom baráti viszonyban váltuk el
egymástól, sokukkal azóta is tartjuk a
szoros kapcsolatot és reméljük, hogy lesz
még ehhez hasonló út a jövőben is!

Hazaút a Farkaslakai kitérővel indult, de
megérte, mert egy igen bájos kis falu. A
jótékonysági bálon adakozók megnyugtatására mondhatom, hogy jó helyre került
az adomány. Nagy szeretettel fogadtak és
ezúton is, engedjék meg, hogy átadjam
üdvözletüket és köszönetüket a segítségért.
Kis kápolnájukban minden Istentiszteletet
megtartanak és igyekeznek a Magyarságukat megtartani, habár már csak hetven
magyar él a faluban.

Sukoró Önkormányzata 2006. ősze óta
megfelelő módon gondoskodik a képek
sorsáról: még az elmúlt év decemberében a
régi vályogházból elszállítva megoldottuk a
képek biztonságos és szakszerű tárolását. A
Pákozdi csatajelenetek, valamint a főműként számon tartott „Haditanács” című
nagyméretű képek bekeretezését- eredményes tárgyalások után a Magyar Honvédség nem kis anyagi hozzájárulásával - egy
szakműhelyben elvégeztette.

Kertész Ferenc

Gulyás János festőművész Búcsú
Sukoró, 1921. december 12. - Budapest,
2007. október 27.
Szomorú hír érte október végén Sukoró
lakosságát, elhunyt Gulyás János bácsi.
Művészete és alkotásai szorosan kötődnek
községünkhöz, és ezáltal ő is hozzánk.
Igazi sukorói volt, aki büszkén vállalta fel a
gyökereit művészként is. Önmaga így
vallott erről:

A szállásunk egyszerű, de tiszta volt nagyon
kedves és szolgálatkész személyzettel.
Mivel szeretem a hasam, így az erdélyi
konyhával kapcsolatban nem sok pozitív
élményem volt, gyakorlatilag egy jót nem
ettem a híres konyhájukból, kivéve Farkaslakán a helyiek által kínált házi sütésű
kenyér és a töltött káposzta.

Magazin

„Sukorón születtem, a gyökereim itt
vannak. Nem akarok, de nem is tudok
elszakadni szülőfalumtól, ide vonzanak
gyermekkori emlékeim. Itt vésődtek
emlékezetembe azok a mozzanatok,
amelyek végigkísérnek életemen. A falu
élete alakította ki belső világomat. Örök
emberi értékek forrása számomra e vidék
múltja: a becsületé, a szorgalomé, a
szolidaritásé.”
Szerény élete hitvallás volt a munkás élet
mellet. Gyárban dolgozó munkás emberként, majd később nyugdíjasként tudatosította magában, hogy a tehetség nem
terem minden bokorban, de minden
személynek vannak „kiváltságai”, melyeket
fel kell ismernie, használnia, és továbbfejlesztenie.
Erre a felismerésre jutott János Bácsi,
amikor elindult önszorgalomból az olajfestészet útján: autodidakta módon fejlesztette képességeit, és számos, Sukoróhoz kötődő alkotást hozott létre, naiv
művészetében magunk is gyönyörködhetünk.

János bácsi nem neves iskolákban tanulta az
olajfestés művészetét, mindent önmagától
fedezett fel, tanult meg, így autodidakta
festő lévén a méhészkedés mellett ez volt a
hobbija, szenvedélye, mindene. Festői
tehetsége már korán megmutatkozott, a
színjátszó kör által előadott darabokhoz
tanárai buzdítására ő festette a díszleteket.
Korábban már kiállították képeit a sukorói
kultúrházban, bár erre a körülmények nem
voltak a legmegfelelőbbek, részben, mert a
kultúrház nem rendelkezik kellő nagyságú
falfelületekkel, részben, mert a képek
bekeretezése is váratott magára, így nem
volt lehetséges a szakszerű és a képeket
kímélő rögzítés.
A festmények témái három nagy csoportra
oszthatók: legjelentősebbek a történelmi
témájú képek, ezek között megtalálható az
1848-49-es Forradalom és Szabadságharc
témáját feldolgozó képek, úgy mint a
„Haditanács Sukorón”, Csatajelenetek a
Pákozd-Sukorói ütközetről, „Pátkai Népfelkelők”, stb.
A második nagy témakörbe a helyi népélettel kapcsolatos festmények sorolhatóak,
„Szüret”, „Favágók”, „Aratás”, „Kovácsműhely”, „Pásztorjáték”, vagy „Marhavásár
Velencén” címek jelzik a témaválasztást.
Végül pedig virágcsendéletek is születtek,
amelyeket János bácsi saját bevallása szerint
a nagyméretű, történelmi témájú képek
festése közben pihenésképpen készített.

A Nemzeti Fejlesztési Terv regionális programja keretében a régi Polgármesteri
Hivatal épületét az Önkormányzat Történelmi Emlékhellyé kívánja felújítani (ennek
előkészületei zajlanak, a pályázat előkészítése gőzerővel folyik), otthont adva
majdan az alkotások számára.
A tervezett állandó kiállítással végre méltó
helyre kerülnek Sukoró autodidakta festőjének képei.
János bácsi a képeket mindig is Sukoróra,
Sukorónak szánta. Az Önkormányzat
korábban nem vállalta a képek átvételét,
mondván, hogy nem rendelkezik megfelelő
helyiséggel a tárolásához. 2006. novemberétől folytatott tárgyalások után sikerült
megegyezni a Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnokságával, amelynek
képviseletében az azóta már nyugállományú Marics József ezredes vállalta fel, hogy
segít bennünket a képek ideiglenes szakszerű elhelyezésében, így kerülhettek a
festmények végre száraz, megfelelően
temperált helyiségbe Székesfehérváron.
Ezt az is indokolta, hogy János bácsi hely
hiányában továbbra is az időközben
lakatlanná vált szülői házban tárolta a
képeket, ahol a leromlott állagú, nedves
vályogfalak között az állagmegóvásuk egyre
kilátástalanabb harccá vált.
A tárolásra átadott gyűjteményről megfelelő katalógus készült, feltüntetve a képek
címét, méretét és egy mellékelt fényképet
az adott festményről.
Miután a festmények biztonságos helyre
kerültek, hozzáláttunk a képek tulajdonviszonyának rendezéséhez. Ebben nagy
segítségünkre volt ifj. Gulyás János, akit
édesapja az adás-vétel lebonyolítására
felhatalmazott.
Elsődlegesen a gyűjtemény együtt tartása
volt a cél, hiszen sok ábrázolás sukorói
vonatkozású, felismerhetők bennük konkrét személyek, helyek, hangulatok. A képek
értékét Sukorónak tehát ez adja meg, a naiv

festészet helyi utalásai mind-mind lakóhelyünkhöz, közösségünkhöz kötődnek,
helytörténeti jelentőséggel bírnak.
Az időközben megromlott egészségi
állapotú János bácsi egyik pákozdi Csatajelenetét 2007. elején, az akkor induló
Batthyány bicentenáriumi emlékév alkalmából a Honvédelmi Minisztérium által kiírt
„Batthyány és kora” amatőr művészeti
pályázatra Görög István ezredes
és
csapatának hathatós támogatása mellett
beneveztük, a versenyen János bácsi a
„Magyar Honvédség Vezérkari Főnökének
Különdíjában” és mellé pénzjutalomban is
részesült.
A 2007. október 18-i díjkiosztó ünnepségen még személyesen is részt tudott
venni, tolószékben ugyan, de maga vette át
az elismeréseket, tanúja lehetett még saját
rangos elismerésének.
János bácsi álma valóra vált: a rangos
elismerés mellett még életében láthatta
képeinek sorsát és jövőjét Sukorón, a
„Sukorói Haditanács Múzeum” látványterveit, a kiállító teremmel, amelyben a
képek majdan helyet kapnak.
Isten veled János bácsi, emlékedet a képeid
a Sukoróiak számára elevenen tartják!
Molnár Gábor

Gulyás János : Haditanács (részlet)
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Ajándék számítógépek Sukorónak
az LCP Systems-tõl
segítségével a Falugazda szolgálat Mészáros
Lajos irányítása alatt a közhasznú munkákat
végző lelkes csapat) alacsonyabb üzemeltetési költségekkel és szélesebb körű
használhatóságával szolgálja a Sukorón
élőket, szépíti, rendezi környezetünket.

Munkagép és gépjármű
beszerzés Sukorón

Az LCP Systems Kft. Magyarország egyik legdinamikusabban fejlődő informatikai vállalkozása. Gépkocsivezetőnek célozza
termékeit, ezért a GPS navigációs rendszerek egyik vezető forgalmazója.
A kézi- számítógépek piacán 2003-ban jelent meg, azóta jelentős szerepet tölt be.
A navigációs rendszerek világában, az egyik legkorszerűbb, Mio DigiWalker márka kizárólagos és hivatalos hazai importőre.
Az LCP Systems a gyors sikereiknek, és időközben kiépített nemzetközi kapcsolatainak köszönhetően nemcsak hazánkban, hanem több
Kelet- európai országban, így Bulgáriában, Romániában és Szlovákiában is jelen van.
A cég által forgalmazott Mio PDA- k, és PNA-k kifejezetten navigációs célokra gyártott termékek.
A Mio Technology olyan minőségi 'high tech' termékeket forgalmaz, amelyek a mobil szolgáltatók legújabb fejlesztéseinek előnyét kínálja a
felhasználóknak.

2007. augusztus hónapban Sukoró gyarapodott egy modern, többfunkciós munkagéppel, melyet a Sukoró Invest Kft, a
Sukorón az Önkormányzat által létrehozott
ingatlanfejlesztő cég vásárolt meg.

Az LCP Systems igyekszik minél szélesebb körűen kiszolgálni a vásárlók igényeit. Ezért az általa forgalmazott eszközökre kétéves
garanciális szervizt biztosít.

A traktor beszerzésének elsődleges célja
Sukoró még hatékonyabb szépítése, de a
Sukoró Invest Kft., mint gazdálkodó szervezet, különböző megrendelt munkákat is
végez vele, melyeknek bevétele szintén
Sukorót gyarapítja.

Kezdeményezője volt a Tiszta Forrásból kampánynak, amellyel a legális kereskedelmet támogatja. Az eladott készülékek dobozán, Tiszta
Forrsából logó-t tüntetnek fel, mely a kifogástalan minőség szimbóluma.
A vállalat az elmúlt évek során látványos és gyors fejlődést ért el. Ezt elismerve a Mio Technology az LCP Systems- nek ítélte 2006-ban a

Ilyen munkák a fűkaszálás, ágdarálás, stb.,
amelyeket magánszemélyek számára,
számla ellenében a Sukoró Invest szívesen
elvégez. Az esetleges ilyen igényeiket a
Falugazdánál az ismert telefonszámon lehet
bejelenteni.

disztribútori díjat, amely a leggyorsabban növekvő cégnek jár a Mio csapatában.
Az LCP Systems 2005-től elnyerte még egy exkluzív márka, a HTC pda-ák forgalmazását is, amellyel a minőségi üzleti kommunikáció
valósulhat meg.

A gép kiválasztásánál fontos szempont volt
az is, hogy a korábban használt gépek
adapterei (fűkasza, szárzúzó, stb.) felszerelhetőek rá. A fűtött fülke az esőben és
nagy hidegben való munkavégzést is
lehetővé teszi, szemben a korábbi nyitott
kistraktor adottságaival.
Szintén augusztus hónapban sor került a
Falugazda Szolgálat számára egy új
gépjármű beszerzésére is.
Ezt részben a korábbi zöld színű autó
műszaki hibái indokolták, részben pedig a
bemutató autónak használt Ford Ranger
rendkívül kedvező ára.
A vásárló szintén a Sukoró Invest volt, a két
gépkocsi közötti árkülönbözetet pedig a
falugazda magánerőből pótolta. Az új jármű

Az LCP Systems 3 új számí-

GÉPI FÖLDMUNKÁK

tógépet ajándékozott község-

GYORS, PONTOS

nyilvános internet szobába

HÁZI CSATORNA BEKÖTÉSE, KIVITELEZÉSE
Alap-, pince-,
medence-, emésztőés árokásás. Bontás,
tereprendezés,
teherszállítás.

került, egyet pedig az iskolá-

ünknek. A gépek közül kettő a

ban állítottunk rendszerbe.

06-30-9425-482
Hegedűs Viktor, az LCP Systems tulajdonosa (középen) a MIO standján Pekingben
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Velünk most NYERHET akár 1

CHEMIKÁL ÉPÍTÉSZBOLT
Velence, Bence-hegy (MOL kút fölött)
Panoráma u. 3. • Tel./Fax.: 22/470-455

MILLIÓ forintot! 6-12 hónapos

www.szigetelorendszer.hu

tesztautók megújult készlettel!

AKCIÓ!

SZÍNES VAKOLAT KÉSZÍTÉSE A HELYSZÍNEN! 1000 SZÍNBÔL VÁLASZTHAT!
UTÓLAGOS HŐSZIGETELŐ RENDSZER: 4 cm: 1050 Ft/m

• Swift II 1.3 GLX CD, klímával 3 020 000 Ft
helyett most akár 2 097 000 Ft-ért
Méregtelenítés felsőfokon

Javul a keringés, a vér megtisztul, mindez
a közérzet és a szervezet energetikai
állapotának jelentős javulásával.
A levegő, a víz, de még az élelmiszereink is
rengeteg olyan anyagot tartalmaznak,
melyek erősen megterhelik szervezetünket.
Bolygónk történetében manapság az eddigi
legnagyobb mennyiségű mérgező anyagot
bocsátjuk ki, éppen ezért a szervezet
méregtelenítése feltétlenül szükséges az
egészség megőrzése és a betegségek
elkerülése érdekében. Sejtjeink képesek
vegyületeket befogadni és elraktározni, így
természetesen a mérgező anyagokat is,
melyek bizonyos határértéken felül már
károsíthatják a szervezetet. Immunrendszerünk, vagyis szervezetünk védekező rendszere normál körülmények között
képes arra, hogy a külső hatásokra
megfelelő válaszreakciókat indítson el.
Ilyenkor szervezetünk tudja, hogyan
védekezzen, azaz a kihívásokra megfelelő
választ tud adni. A már említett mérgező
anyagok azonban olyan mértékben tudják
károsítani a védekező képességet, hogy a
szervezet nem vagy nem megfelelő
mértékben képes válaszolni (pl. allergia,
autoimmun betegségek). Számos esetben a
túlsúly is összefüggésbe hozható a
szervezetben lerakódott salakanyagokkal,
hiszen a zsírsejtek jelentős mennyiségű
méreganyagot képesek elraktározni.
A szervezet méregtelenítésének számos
változata ismert, mint pl. különböző diéták,
böjtkúrák, léböjt kúrák, különböző speciális
masszázsok, aromaterápiás kezelések,
gyógynövényteák és elektrolízisen alapuló
kezelések, melyeket egyedileg, vagy
egyénre szabottan kombinálva kúraszerűen
célszerű végezni.
• A különböző diéták arra helyezik a
hangsúlyt, hogy a bevinni kívánt táplálék
mennyiségét és minőségét is egyaránt
változtassuk meg, különösen ügyelve a „mit
mivel együnk” szabály betartására. Számos
választó diéta állítja, hogy a fehérjék és
szénhidrátok különválasztásával a szervezet az emésztés során jelentős energiát
takarít meg, és a táplálék lebontása során
sokkal kevesebb méreganyag szabadul fel.
Tapasztalatom szerint ez utóbbi nemcsak a
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méregtelenítés során, de fogyókúrázóknak
is látványos eredményt hoz.
• A léböjtkúrák már sokkal drasztikusabb
formái a méregtelenítésnek, mely során a
szervezet anyagcseréje szinte teljes mértékben tehermentesítésre kerül. Az ilyen
kúrák során ügyelni kell arra, hogy a
szervezet ásványi anyag és vitamintartalma
is jelentősen csökkenhet, így ez a módszer
szakember felügyeletével, és csak bizonyos
esetekben (pl. bizonyos betegségeknél)
javasolt.
• A különböző masszázsfajták a bőr alatti
kötőszövet és az izmok megdolgozásával
segítik a szervezetben elraktározott
méreganyagok kioldását és a nyirokrendszeren keresztül történő kiürülését. A
masszírozás során alkalmazott fogások és
technikák, valamint a gyógynövénykivonatok tovább segítik a sejtek méregtelenítését. Fontos azonban, hogy a
masszírozásnál csak olyan természetes
anyagokat használjunk, amelyek nem
terhelik tovább a szervezetet fölösleges
méreganyagokkal.

• Az aromaterápia és a gyógynövényteák
hatékony kiegészítői lehetnek a méregtelenítési eljárásoknak. Itt is azonban, mint
minden másnál, szem előtt kell tartani a
mértékletesség elvét, és a gyógynövényteákat csak megfelelő ideig érdemes
fogyasztani.
Az előzőekből is kiderül, hogy minden
méregtelenítési eljárás más és más,
azonban mindegyik kezelésnek az a célja,
hogy viszonylag gyorsan segítse a
szervezetben elraktározott méreganyagok
kioldását és kiürülését, mindezt úgy, hogy
közben az anyagcserét legalább a kúra
idejére lehetőség szerint tehermentesítse.
Mivel nem vagyunk egyformák, a
hatékonyság érdekében célszerű mindenkinek a számára legmegfelelőbb módszert
ha szükséges, szakember segítségévelkiválasztani.
Halmai László
természetgyógyász

• Napjainkban egyre elterjedtebb, egyik
legújabb méregtelenítési forma a víz
elektrolízisén alapuló méregtelenítési
eljárás, amely már az első alkalommal
látványos eredményt hoz a méreganyagok
távozását megmutatva. A méregtelenítési
folyamat lábfürdőn keresztül, egy erre a
célra kifejlesztett készülékkel történik,
melynek használata során az elmúlt
időszakban a szakirodalomban egyre több
pozitív leírás, vízmintaelemzés és tapasztalat gyűlt össze. A készülékkel végzett
tisztító és méregtelenítő eljárás során
kioldódnak a méreganyagok, és a talp
pórusain keresztül megszabadulhatunk a
káros salakanyagoktól. A kezelés során az
eleinte tiszta víz elszíneződik, és attól
függően milyen méreganyagok távoznak a
szervezetből, a víz színe más- és más lesz.
Egy kezelés mindössze fél órát vesz
igénybe, érdemes kúraszerűen végezni, és
jelentősen megsokszorozza a fogyókúra
hatékonyságát is. A méregtelenítő kezelés a
tapasztalatok szerint jótékony hatással van a
tüdőre, csökkenti az allergiás tüneteket és
számos betegség esetén javulást hoz. Az
eljárás szenvedélybetegségeknél (nikotinfüggőség, alkoholproblémák, drogfogyasztás) is jelentős támogatást nyújt.
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120 hónapra 26 045 Ft-os havi törlesztő részlettel*

• 5 cm: 1220 Ft/m2

HŐSZIGETELŐ ÜVEGGYAPOT AKCIÓ!
VIZSZIGETELŐ BITUMENES LEMEZ: 4.850 ,- Ft/10 m2
Különleges lábazati és beltéri dekor anyagok „terméskő” mintázattal is.
TÉGLÁK,

• SX4 1.5 GLX CD, klímával 3 570 000 Ft helyett
most akár 2 601 000 Ft-ért
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ZSINDELYEK,

CSEREPES LEMEZEK

Csemperagasztó, önterülők, gipszek, gyorskötő cementek, gipszkartonok és profilja,
hőtükrős és bau fóliák, parafák, építőipari kemikáliák, fagyállók, vízzárók, mészpótlók.

HÁZHOZSZÁLLÍTÁST VÁLLALUNK!

HÁZHOZSZÁLLÍTÁST VÁLLALUNK!

120 hónapra 32 304 Ft-os havi törlesztő részlettel*

Használtautó beszámítás!
Kezes és jövedelem igazolás nélkül!
* Akciónk a készlet erejéig illetve minimum 2 000 000 Ft hitel
felvétele esetén érvényes! THM 8,8%

ÉLŐ HAL ÉRTÉKESÍTÉS
PONTY

Székesfehérvár: 22/51-52-53, 22/50-50-47

Kápolnásnyék
Horgásztó

Sárbogárd: 25/50-80-80, 25/518-011….-019
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www.suzukibarta.hu
www.fejerinfo.hu

Halmai László
Természetgyógyász
Alternatív mozgás és masszázsterapauta
Reflexológus,
Fülakupuktőr-addiktológus
Állapot felmérés, gyógyítás
Frissító-, Thai- és talp masszázsok
Gyógynövényterápia
Testsúlycsökkentés
Dohányzásról leszoktatás
Méregtelenítés
Életmód tanácsadás
Cím:
Távolkeleti mozgásgyakorlatok
Kápolnásnyék, Bem u. 26.
Meditációk
Bejelentkezés
Akupresszúra
telefonon: 06/20/422-33-49
Test- és fülgyantázás
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8 -16 h
7-es út 45 km
Tel.: 06 (22) 368-228

SUKORÓN

HÉTFŐ, SZERDA, PÉNTEK

KATA • FODRÁSZAT
06 (20) 2631-321

VIVIEN • KOZMETIKA
06 (20) 3394-347

HITELEK
Szabadfelhasználásra, lakásvásárlásra,
építésre.
Hitelkiváltás

MÁRTA • TESTMASSZÁZS
06 (20) 5858-907

Akár 8 nap alatt
5900 ft/mil.-, 3,8% kamat.

Zártkertre, üdülőre is.

Jövedelemigazolás nélkül.
BAR megoldható.

Kis és középvállalkozások financiális
gondjainak egyénre szabott megoldása.

Tel: 06/20/2152-408, 22/323-528

ZSUZSA • PEDIKÜR, MANIKÜR,
FÜLLYUKASZTÁS
06 (20) 9970-234

