IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN • 2010 • ÕSZ - TÉL

Megépült a Köpüs híd a Borostyán utcában

Arany minősítést érdemelt ki a SUKIDANCE

Rólunk, nekünk...

Kedves Sukoróiak!
Nagy öröm és meghatódottság tölti el
a szívemet, amikor első alkalommal
köszönthetem Önöket településünk
polgármestereként.
Tudom, hogy minden sukorói ember
számára fontos alapérték: a föld, család,
munka, anyagi biztonság, hagyomány,
összefogás, szeretet. Tudom, hogy jogos
elvárásként fogalmazódik meg, hogy
ezekért az értékekért mi a választói
akarat megtestesítői mindent tegyünk
meg az országos és a helyi politikában.
Beiktatásom
óta
polgármesterként,
képviselőtársaimmal és minden jó
szándékú segítővel együtt azért dolgozom,
hogy minden törvényes eszközzel Sukoró
és az itt élő emberek boldogulását
szolgáljam. Ahogy a kampányomban is
ígértem:
Egy olyan Sukorót látok magam előtt
ahol jó letelepedni, családot alapítani, jó
gyermekként felnőni ahová jó hazatérni.
Ahol lehetőség van dolgozni, tisztességben
megöregedni. Ahol az egymás iránt és a
településért érzett felelősség és tisztelet a
legfőbb erő.
Rengeteg a feladatunk. Ez azt jelenti, hogy
még többet és szorosabban kell közösen
dolgoznunk, illetve meg kell találnunk
azokat a formákat, amelyek által egyre
több itt élő tettre kész embert tudunk
bevonni a közös munkába. Hiszem azt,
hogy problémáink megoldását nem csak
kívülről kell várnunk.
Fel kell tárnunk közösen azokat
az
erőforrásokat,
amelyek
a
rendelkezésünkre állnak, és ezeket
az erőforrásokat együtt kell jól
felhasználnunk annak érdekében, hogy
minden tekintetben biztosítani tudjuk
a megnyugtató jövőt önmagunk és
utódaink számára. Ehhez hívok segítségül
minden közösen gondolkodni, tenni
akaró embert. Az elmúlt négy év munkája
a kultúra területén is bebizonyította, hogy
ez a partnerség vezet eredményre.
Az
önkormányzat
biztonságos,
folyamatos működésének fenntartása
érdekében, felelősségteljes, átlátható

gazdálkodást valósítunk meg. Amelynek
része kell, legyen az, hogy a céljaink
elérésére lehetőséget adó pályázatokat
maximálisan fel kell használnunk, adott
esetben saját és egyéb külső források,
bevonásával kell megvalósítani céljainkat.
Nehéz feladat lesz ez, hiszen – mint
azzal mindannyian tisztába vagyunk
– országunk kiszolgáltatott gazdasági
helyzetben van és sok a nehézség, amit le
kell küzdeni. Az előttünk álló feladatokról,
lehetőségeinkről
a
közeljövőben,
falugyűlés keretében kívánom tájékoztatni
Önöket.
Az a bizalom, amely felém Önöktől nap
mint nap megnyilvánul erőt ad a feladatok
elvégzéséhez.
Nagy megtiszteltetés volt számomra, hogy
rengetegen vettek részt az október 23-ai
bensőséges hangulatú megemlékezésen
és
koszorúzáson.
Hiszem,
hogy
napjainkban a közös ünnepeink teremtik
meg a hidat a múlt és jelen között. Ahogy
a beszédemben is írtam: a forradalom
Hősei készek voltak mindent megtenni
az igazságért, mert tudták, hogy a
szabadságra csak azok méltók, akik nem
adják fel az igazságot.
Az Ő emlékükre idéztem Gyulai Pál:
Hazám fel c. költeményéből
„Inkább halál, mint gyáva élet,
Igen, vesszünk, ha veszni kell,
De küzdjünk, míg csak egy magyar lesz
És vérezzünk dicsően el.
Lesz legalább a történetben
Rólunk egy nagy emlékezet
Egy büszke nép élt meggyalázva,
De dicsőn halt, mint született.”
A
megemlékezés
Dégi
András
Úrnak a Politikai Foglyok Országos
Szövetségének
vezetőségi
tagjának,
személyes emlékein alapuló megható
visszaemlékezésével
zárult.
Ezúton
is köszönetet mondok az ünnepség
lebonyolításában
résztvevőknek,
a
megjelent megemlékezőknek.
Október 24-én megrendezésre került
Nyugdíjas találkozóra 286 nyugdíjasunkat
hívtunk, akik 2009- dec. 31-ig töltötték
be 62. életévüket, és sukorói bejelentett
lakcímmel rendelkeznek. Több mint
250-en jöttek el. A találkozó jó hangulatú
örömteli
találkozásra,
együttlétre
teremtett lehetőséget.
Hiszem és
vallom, hogy az ember életében nagyon
fontosak
a
pillanatok.
Amelyekre
érdemes emlékezni. Amikor kisgyermek
voltam mindig izgatottan hallgattam
szüleim, nagyszüleim visszaemlékezéseit.

Rengeteget tanultam az Ő életük fontos
pillanataiból. Ma már tudom, a jelen csak
úgy lehet teljes, ha a múltra építkezik
a jövő generációja. Ha gyermekeink
megismerik gyökereiket, ha tisztelik
felmenőiket.
Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a
kampányomban kitűzött célok jelentős
része már megvalósult. Ennek keretében:
•

•

•

•

•

Útjára indult, kibővült az egész
Sukorót behálózó, így már az
üdülőövezet főbb utcáit is érintő
mozgó
árusok
szolgáltatása.
Péksütemény és húsáru. Ez
utóbbi szolgáltató minden héten
más hústermékét árusít 30%-kal
olcsóbban.
A helyi vállalkozóval szervezett
akciós élelmiszervásár a Coop ABC
üzemeltetőjével folyamatosan az
Önök rendelkezésére áll.
Örömmel
jelenthetem
be,
hogy a karácsonyi bevásárlások
költségeinek mérséklése céljából
minden héten várható egyegy termék, akár 30-40 %-os
akciós árleszállítása. Így: narancs,
mandarin, banán szaloncukor.
A jövő héttől a Coop ABC-ben
is árusításra kerül valódi termelői
tej, amelyet kimérve, az önök
által hozott palackban lehet
megvásárolni.
Kiépítésre került a Wi-fi szolgáltatás,
amely a polgármesteri hivatal és
az iskola 100m-es hatósugarú
körében nyújt ingyenes internet
hozzáférési lehetőséget fiataloknak
és idősebbeknek egyaránt.

Tájékoztatom
Önöket,
hogy
a
munkaadói, munkavállalói kereslet-kínálat
összehangolásának
eredményessége
érdekében ingyenes hirdetési lehetőséget
biztosítunk
a
Panoráma
Magazin
következő,
márciusban
megjelenő
számában. Hirdetésüket személyesen
vagy e-mailben juttathatják el a következő
elérhetőségre:
Párkányi András
kulturális, szociális referens
Telefonszám: 06308671298
e-mail: aparkanyi@sukoro.hu
Kérem a jó Istent, hogy adjon erőt és
optimizmust mindannyiunknak a közös
munkához, amellyel településünk javát
kívánjuk szolgálni!
Mészárosné Hegyi Gyöngyi
polgármester

Önkormányzati hírek

Önkormányzati választás eredménye
Sukorón

Képviselő-testület hírei

A választópolgárok száma 1062 fő volt október
3-án a településünkön, ebből 689 fő jelent meg
a szavazóhelyiségben és adta le szavazatát.
A polgármester jelöltekre 679 db érvényes
szavazatot adtak le.
Mészárosné Hegyi Gyöngyi Éva független
polgármester jelölt 335 db érvényes szavazattal
lett Sukoró község polgármestere.
Nagy Mária Ildikó FIDESZ-KDNP polgármester
jelölt 258 db, Szigeth Gábor László független
polgármester jelölt 86 db szavazatot kapott.

Az új képviselő-testület 2010. október
15-én tartotta alakuló ülését azt követően,
hogy a munkakör átadás-átvétel Molnár
Gábor korábbi és az újonnan választott
polgármester Mészárosné Hegyi Gyöngyi
között határidőn belül, hivatalosan és
rendben megtörtént.
Az alakuló ülés napirendi pontjai
és a szükséges testületi döntések
forgatókönyvszerűen
jogszabályban
szabályozva vannak.
Az alakuló ülés ünnepélyes megnyitója
után a helyi választási bizottság elnöke
Gaál Kálmán úr ismertette a választás
végleges eredményeit és átadta a
megbízólevelet a polgármester asszonynak
és a képviselő-testület tagjainak, majd
hivatalos eskütételre került sor.

A képviselőjelöltekre összesen 3619 db
szavazatot adtak le a választók, melyek az
alábbiak szerint alakultak.

A
polgármester
illetményének
megállapítása a testület feladata, aminek
részletes szabályait a polgármesteri
tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az
önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról
szóló 1994. évi LXIV. törvény tartalmazza.
A
polgármester
javaslatára
titkos
szavazással egyhangú döntés mellett
dr. Puskás Ferenc Attilát választotta a
testület alpolgármesternek, akinek saját kérésére - nem állapítottak meg
tiszteletdíjat. Az alpolgármester hivatalos
eskütétele megtörtént.
A képviselők hangsúlyozták, hogy a
település érdekében továbbra is juttatás
nélkül kívánnak dolgozni.
Molnár Gábor volt polgármester részére
az eddigi munkája elismeréseként, a
törvényben előírt juttatáson felül egy
havi bérének megfelelő összegű juttatást
állapított meg a testület.
dr. Berzsenyi Orsolya
vezető tanácsos

A képviselőjelöltek közül legfeljebb 6
jelöltre lehetett érvényesen szavazni, volt aki
kevesebbre szavazott, de olyan is előfordult, aki
csak egy képviselőjelöltre adta le szavazatát,
ezek természetesen érvényesek voltak.
A megyei közgyűlés választási eredményei az
alábbiak szerint alakultak:
1. FIDESZ-KDNP 394 db szavazat
2. MSZP
158 db szavazat
3. JOBBIK 63 db szavazat
4. FETE
58 db szavazat
A választási részvételi arány Sukorón az
országos részvételi arányhoz képest magasabb
volt.
dr. Berzsenyi Orsolya
vezető tanácsos

Sukoró Iskolájáért Közalapítvány
A nyár a kisgyerekes családok számára
egyszerre jelent pihenést, nyaralást, a
gyerekekkel együtt töltött heteket, és
az intézmények zárva tartása idején
sokszor nehezen megoldható gyermek
elhelyezési gondokat. Kisebb gyerekek
számára az idegen helyen szervezett,
idegen pedagógusok által lebonyolított
nyári táborok nem mindig jelentenek
megoldást, ezért az idén a település
5- 9 éves gyermekei számára az óvoda
nyári zárva tartási idejében olyan
megoldást kínáltunk, ahol a kisgyermekek
a megszokott környezetben, mégis
az óvodai hétköznapoktól eltérően
tölthették nyári szabadidejüket. Nagy
Mária és Rednágelné Simon Diána
szervezésében a Sukoró Iskolájáért
Közalapítvány adminisztratív keretei
között
megvalósított
napközis
kalandtábor 2010. július 26-a és 30-a
között került megrendezésre, melynek
keretében a gyermekekkel Hartal Istvánné
óvó néni és Hartal Éva tanító néni
foglalkoztak. A táborozáshoz az óvoda
épületét az Önkormányzat térítés nélkül
biztosította, az étkezési költségekhez
pedig a Gémeskút étterem tulajdonosai
járultak hozzá. Ennek köszönhetően nem
csak élményekben gazdag, de kedvező
áru is lehetett a tábor. Gazdag programok
várták a kicsiket: horgásztak papír és igazi
halakat, kirándultak, lovagoltak, lovagi
kastélyt készítettek, lovagi tornán mérték
össze erejüket, és sok kreatív feladatban
vettek részt. Tekintettel az első sukorói
kalandtábor sikerére, jövő nyáron ismét
kínálunk majd táborozási lehetőséget.
Minden közreműködőnek ezúton is
köszönjük, hogy munkájukkal segítették a
megvalósítás sikerét.
A Közalapítvány a karácsony közeledtével
az iskolai és óvodai készségfejlesztő
eszközök vásárlását intézményenként 143
ezer forinttal támogatta.
Maróti Benedek
elnök
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Közérdekű információk

Háziorvosi rendelés:
Dr. Szigeti Margit Sukoró, Fő u. 58.
Rendelési idő:
Hétfő: 8:00-10:30
Kedd: 16:00-18:00
Szerda: 8:00-10:00
Csütörtök: 8:00-10:30
Telefon: 06 (22) 598-040

Pályázati sarok

Önkormányzatunk folyamatosan figyelemmel kíséri a pályázati lehetőségek alakulását.
Ebben a rovatban tájékoztatjuk Tisztelt Olvasóinkat, hogy melyek azok a pályázati
lehetőségek, amelyekkel élni kívánunk, illetve azok „sorsa” miként alakult.

Dr. Sirák András Sukoró, Fő u. 58.
Rendelési idő:
Péntek: 15:00-17:00.
Telefon: 06 (22) 598-040
Hétvégi ügyelet:
Velence, Tópart u. 34.
06-22-472-242

A civil szervezetek által beadott pályázatok:

Gyermekorvosi rendelés:
Dr. Oszvald Éva Sukoró, Fő u. 58.
Rendelési idő:
Kedd: 9:00-9:30 - egészséges
gyermekek részére
Csütörtök: 14:00-15:00 - beteg
gyermekek részére.
Telefon: 06 (22) 475-323
HUMÁN CSALÁDSEGÍTŐ ÉS
GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT
2481 Velence, Tópart u. 52.
Tel: 22- 470- 288,
Fax: 22- 589- 157
Email: human01@freemail.hu
Szakorvosi Rendelőintézet
2481 Velence, Balatoni u. 65.
Rendelési idő: Hétfőtől – péntekig 7.00
– 19.00 óráig
Telefon: 22-589-515
Gyógyszertár
Hétfőtől – péntekig 8.00 – 20.00 óráig
Szombaton: 8.00 – 14.00

A Sváb Pékség kedvező árú termékeit ingyen házhoz szállítja
Sukoró Község közigazgatási területén.
Megrendeléseket előző nap 12.00 óráig lehet leadni a
következő telefonszámon:

06-20-319-2837
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Rajzpályázat

Kedves Sukoróiak!
A Karácsony közeledtével mindannyian
ünneplőbe öltöztetjük a lelkünket,
és a várakozás örömében egy picit
mindannyian újra gyermekké válhatunk.
Az idei Karácsonyt szeretném még
emlékezetesebbé, meghittebbé varázsolni
a gyermekek végtelen kreativitásának
eszközével is.
Ennek jegyében:
Sukoró Község Önkormányzata pályázatot
hirdet „Karácsony gyermekeink szemével”
címmel a sukorói Óvoda, Általános Iskola
valamint a Borsó Gyermekház tanulói,
növendékei számára, együttműködésben
az intézmények vezetőivel, pedagógusaival.
Az elkészült alkotásokat december 19-én

TM

a Gémeskút Étterem Rendezvénysátrában
tartandó Adventi - Karácsonyváró
rendezvényünkön mutatjuk be az
érdeklődők számára. Itt lesz lehetőség
szavazni a kiállított művekre, valamint itt
kerül sor az eredményhirdetésre is. Az
első három legsikeresebb mű ifjú alkotóját
díjazzuk!
A Karácsony jegyében minden kedves
alkotónk számíthat meglepetésre!
Őszinte
várakozással
várom
az
alkotásokat, és bízom benne, hogy a
gyermekek bölcsességén át, lelkük tisztán
látásával, mindannyian közelebb kerülünk
az ünnep misztériumához. Jó alkotást,
versengést kívánok!
Mészárosné Hegyi Gyöngyi
polgármester

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

Köpüs híd
Sukoró, Borostyán utca összekötése
gyalogúttal, Köpűs árok átvezetés fa
szerkezetű gyalogos kishíddal
Sukoró Község Önkormányzata 2008.
évben hídtervet készíttetett a Borostyán
utca összekötésére a Köpűs-árok felett. A
hídterv a Nemzeti Közlekedési Hatóságtól
a megvalósításra engedélyt is kapott,
azonban ezen terv az alábbi okok miatt
elvetésre került.

kereste az önkormányzat a pályázati
forrást a megvalósításra.
2009. április 21-én az elkészült
engedélyezési
és
kiviteli
tervek
benyújtásra
kerültek
a
Nemzeti
Közlekedési Hatósághoz. Az engedélyek
jogerőre
emelkedését
követően
2010. augusztus 30-án megtörtént a
munkaterület átadása a Kivitelező részére
( Hornyák Kft.). A határidőt kölcsönösen
2010. november 10-ében határozták meg.

A
beruházást
Sukoró
Község
Önkormányzata
pályázati
forrás
hiányában önerőből valósította meg
13 577 ezer forintból.
2010. november 10-étől a műszaki
átadás-átvételt követően a közcélú
gyalogos és kerékpáros forgalom számára
használhatóvá vált a Köpüs-híd.

A terv közel 15 m-es fesztávolságú hidat
tartalmazott, mely az árkot – inkább
völgyet – hidalta át, képét meghatározta
az egyébként karcsú áthidaló szerkezet
hídfői, melyek jelentős vasbeton támfal
tömegek lettek volna. A kivitelezés
hozzávetőleges költsége elérte a 40
millió forintot. A helyi lakók régi
igénye azonban, hogy Sukoró Velence
felőli oldalát a Köpüs-árok elzárta a
településtől és csak a főút mentén volt
átjárási lehetőség. A település turisztikai
átjárhatósága is akadályoztatva volt.
Fentiek alapján az Önkormányzat úgy
döntött, hogy a parkerdőhöz, völgyhöz
jobban igazodó sétány, átkelés tervezését
tartaná célszerűbbnek, árkot áthidaló
kishíddal, kilátóval, pihenőhelyekkel
rehabilitálva a rendezetlen utcavégi
természeti
környezetet.
Időközben
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Segély az iszapkatasztrófa áldozatainak

Emlékezetes, hogy néhány hónappal
ezelőtt az árvizes események kapcsán
már bizonyította a falu, hogy ha szükség
van rá, akár néhány óra alatt is mindent
megtesz, ami erejéből telik....ez most
sem volt másképp, sőt a szervezésnek
köszönhetően most még több emberhez
jutott el a hír, így zárhattunk ennyire
sikeres gyűjtést.

Segíteni jó, de nem mindig jó, hogy
segíteni kell. A hétköznapok szögletes
evidenciái közt szinte egyensúlyban
van egymás segítése a baráti, családi
kapcsolatokban. Segítünk egymásnak ha
valamiben jártasabbak vagyunk, több
a szabadidőnk, van kapcsolati tőkénk,
vagy egyszerűen csak örömöt szeretnénk
szerezni.
De ha BAJ van, a fenti szempontok
köddé válnak, és a jószándékú emberek
saját szempontjaikat félretéve sietnek a
bajbajutottakon segíteni.

Hálás köszönetünket fejezzük ki
minden jó szándékú adományozó
falubélinek, köszönetet mondunk a
szervezőknek:

Sajnos hazánkban ismét olyan kataszrófa
teszi próbára az emberi tűrőképességet,
amit a fűtött szoba kényelméből szinte
lehetetlen felfogni.

•

Október 4-én gátszakadás volt
a Magyar Alumínium ajkai
timföldgyárának vörösiszaptárolójánál.

•

A katasztrófában kilencen haltak
meg, 120-an megsebesültek

•

Kolontáron 50, Devecserben
230-270, Somlóvásárhelyen 21
ház rongálódott meg vagy vált
lakhatatlanná.

•

Az erősen lúgos szennyeződés a
Torna patakon és a Marcal folyón
keresztül felhígulva a Dunába
jutott. A Torna és a Marcal teljes
élővilága elpusztult.

•
•
•

a lebonyolításban résztvevőknek:

A történtekért való felelősségre vonást,
és a szükség enyhítését alapvetően
szét kell választani, hiszen az előbbi
nem a mi feladatunk, sukoróiaké. De
a
segítségnyújtásból
példaértékűen
vette ki a részét a falu közössége, a
legváltozatosabb módon. Október 18án, és 19-én reggeltől estig gyűltek az
adományok a Kultúrházban, ruhanemű,
ágynemű, törülköző, gyerekjátékok,
tisztítószerek, tartós élelmiszer, ivóvíz.
Volt aki gázbojlert, cirkó kazánt ajánlott
fel. A befolyó készpénzből pedig további
konzerveket vásároltunk a megyei
Vöröskereszt javaslata alapján.
Az az elképzelés, hogy majd egy egyterű
személyautóval, akár több fordulóval
fogjuk elszállítani az adományokat, már
az első gyűjtési nap estéjén irreálisnak
tűnt a beérkezett adományok mennyisége
miatt, így október 2-án a Vöröskereszt
egy kisteherautót küldött a faluba, ami
teljesen megtelt, még egy személyautó
csomagtartóját
is
össze
kellett
“hajtogatni”, hogy az apróságok miatt ne
kelljen a teherautónak kétszer fordulnia.
Az adományok Székesfehérváron, a
megyei Vöröskereszt speciálisan erre az
alkalomra fenntartott raktárában kerültek
elhelyezésre,
ahonnan
szortírozás
után, az aktuális igényekhez igazodva,
folyamatosan szállítják a rászorulókhoz
Devecserre.
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Polgármesterünknek, Mészárosné
Hegyi Gyöngyinek,
Kardos Ábel tiszteletes úrnak,
Sportegyesületünk elnökének,
Halász Krisztának,

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Magyarné Fábry Margitnak
Vincze Zsuzsannának
Bóla Józsefnének
Németh Editnek
Hultai Lászlónak
Hoós Zsuzsának
Nemcsek Mihálynénak
Parti Jánosnénak
Laboda Jánosnénak
György Antalnénak

Csodálatos összefogással segített a falu
egy térség szörnyű problémájának
enyhítésén...
Berecz Jolán
önkéntes segítő

Egyházi hírek

Jobb adni
Amikor ebben az évben közelről
érintettek bennünket természeti és
ipari katasztrófák, az első megrendülést
követően nagyon sokan igyekeztek a
bajba jutottak segítségére, ki-ki tehetsége,
adottságai szerint. Olyannyira, hogy
először maguk a kárvallottak adtak
hangot hálájuknak, s aztán egyre
szélesebb körben támadt visszhangja a
megmozdulásnak, mert mindenki örült
annak, hogy ilyen szép összefogásra is
képesek vagyunk. Az egyik református
gyülekezet lelkésze jelentette: sokat
adtak a gyülekezet tagjai a szökőár után,
sokat a haiti földrengés károsultjainak,
de most ezek többszörösét adták magyar
honfitársaiknak.
Talán nem mindenki, de sokan
gondolhattak arra: akár még közelebbről
is érinthetett volna minket hasonló
csapás.
Mégsem csak ebből a meggondolásból
igaz a bibliai idézet: „Jobb adni, mint
venni.” (Cselekedetek könyve 20,35.)
Nemcsak azért jó adni, mert van miből,
hanem azért is, mert a szokásostól eltérő,
sőt ellentétes lelki folyamatokat indít el
bennünk az adományozás. Van alkalmunk
szerzés, gyűjtés, befektetés, tartalékolás
után úgy adni, hogy ellentételezést
nem kapunk. Így lehet az ember Isten
munkatársa, aki bőkezűen ad nekünk
mindent.
Sukoró önkormányzata 2010. november
14-én, vasárnap délután jótékonysági
hangversenyt szervezett és hirdetett
a
vörösiszap-áradat
károsultjainak
javára. A református templomban
Kardos Ábel lelkipásztor köszöntötte a
megjelenteket, majd Mészárosné Hegyi
Gyöngyi polgármester nyitotta meg
az eseményt. Beszédében elmondta,
hogy a sukoróiak már természetbeni
gyűjtéssel, s a helyszínen végzett kétkezi
munkával is kivették részüket az országos

megmozdulásból.
Mivel
ezekben
nem mindenki tudott részt venni, a
koncerttel akartak alkalmat teremteni a
pénzadományozásra.
Elsőként Kiss Dániel, a református
egyházközség
orgonistája
művészi
játékában
gyönyörködhetett
a
hallgatóság, majd Zemlényi Eszter
szólóéneke következett. Hegyi Laura,
a székesfehérvári Talentum Református
Általános Iskola 8. osztályos tanulója
lélekemelő bibliai részletet, a szeretet
himnuszát adta elő (I. Korinthusi
levél 13. része). A székesfehérvári Vox
Mirabilis Kamarakórus hazai és külföldi
zeneszerzők tartalmas műveit szólaltatta
meg, nagy átéléssel, művészi alázattal.
Az újabb orgonajátékot követően ők
fejezték be a műsort, majd a közönség
vastapsától késztetve, ráadást is adtak.
Zemlényi Katica karnagy 25 éve vezeti
az énekkart, így nem csoda, hogy teljes
összhangban voltak az est folyamán, az
első másodperctől az utolsóig.
Zárszavában Kardos Ábel megköszönte
a közreműködők szereplését, azt, hogy
átélhettük: a templom egyszerre lehet
hangversenyterem, s az imádkozás
háza. Az adományokból 100 600 forint
gyűlt össze, melyet Sukoró Község
Önkormányzata átutalt Devecser Város
Katasztrófaszámlájára.
Kardos Ábel

Weisenfeld Zoltán vagyok, a Baranya
megyei Szederkény községből származom, 1966-ban születtem Pécsen. 2000ben szentelt Dr. Takács Nándor püspök
atya diakónussá, 2001-ben pedig pappá
a Székesfehérvári Bazilikában. Spányi
Antal püspök úr pedig 2010. augusztus
1.-vel helyezett Velencére plébánosként,
megbízva a sukorói és velencei
egyházközségek vezetésével.
El kell mondanom, hogy az első
benyomásaim nagyon pozitívak. Azt
hiszem, hogy az emberek befogadtak,
legalábbis akikkel találkoztam. Nyitottak
voltak, én is ilyen nyitottan jöttem
Velencére. A kedves Hívek nyilván tudni
szeretnék azt, hogy milyen elgondolásaim,
terveim vannak, mit szeretnék tenni?
Elsősorban azt szeretném, hogy az
emberek lelkileg érezzék jól magukat, ezt
segítendő, minden eszközt, -ami tőlem
telik,- meg szeretném adni számukra.
Tudjuk, hogy az ember testből és lélekből
áll. Ha az ember lelke rendben van, akkor
fizikailag is jól érzi magát. Ezért fontos a
napi, rendszeres imádság és a szentségek
„használata”, főképpen a bűnbánat
szentségének és az Oltáriszentségnek
vétele.
Minden
szentségben,
de
főképpen az előbb említettekben, és a
szentmisében személyesen találkozunk
Jézus Krisztussal, az élet Forrásával. Csak
ebből a Forrásból tudunk erőt meríteni
naponta mind a fizikai, mind a lelki
életünkhöz. Jézus egy közösséget akart és
alapított, amelyet Egyháznak nevezünk,
amelynek ismérvei: egy, szent, katolikus
és apostoli. Ennek az Egyháznak tagja
minden megkeresztelt ember, nemcsak
a szolgálati papság. A vallásosság,
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Óvoda

a
jézusi
tartalommal
megtöltött
katolikus keresztény élet tehát nem
egy „magánügy”, „magánvállalkozás”,amelyhez a másik embernek semmi
köze,- éppen ellenkezőleg: csak ennek a
közösségnek lehet és van megtartó ereje
az egyes ember számára!

Az óvodai beszoktatás, befogadás,
elfogadás

Minden embernek vannak gyökerei,
amelyekkel
kapcsolódik
szűkebb
pátriájához, családjához, és vallási
közösségéhez. Ezek nélkül nem lehet
élni, az ember könnyen elkallódhat
ebben az Isten nélküli, a halál kultúráját
építő és élő civilizációban. A gyökerek
biztosítják azt az erkölcsi értékrendszert,
amely
generációkon
keresztül
működött, és éppen, mert működött,
hagyományozódott
át
nemzedékről
nemzedékre.
Szeretném mind a sukorói, mind a
velencei közösséget tényleg összefogni,
Isten segítségével, az Ő nagyobb
dicsőségére. A kedves Híveket pedig arra
buzdítom, hogy a „közös szekerünket”
együttes erővel, egy irányba, előre felé
próbáljuk tolni. Ha erre törekszünk,
közös munkánk biztosan nem lesz
eredménytelen és meghozza, megtermi
méltó gyümölcseit.
Szabadidőmben sütök, főzök, zenélek.
Most nem sok idő jut gyakorlásra, de ha
a plébánián és az egyházközségekben
minden a helyére kerül, akkor majd
újra kezembe veszem a hangszereket, nemcsak leporolás céljából.
                                                             
Weisenfeld Zoltán
plébános
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Beilleszkedés az óvodai életbe:
Amikor kisgyermekük óvodába kerül, a
megszokott családi élet, légkör megváltozik, kitágul. Az új óvodai környezet
tágabb légterű, a beilleszkedést alkalmazkodást igényel, először a szülőktől, a
pedagógusoktól, majd a gyermekektől.
„A beilleszkedés, az alkalmazkodás
olyan képességeket jelent, amelynek
révén az egyén saját viselkedésével,
tulajdonságaival, egész személyiségével
igazodik máshoz, másokhoz.”
Perlai Rezsőné
ny. főiskolai docens
Az óvodai élet minden gyermek előtt
nyitva áll:
A sokrétű alkalmazkodás egyik kicsinek
sem könnyű, amit a felnőttek részéről
megnyilvánuló szerető tisztelet igyekszik
megkönnyíteni.
Az óvodai fogadtatás az óvónő
hatáskörébe tartozik, preferáljuk, hogy
a szülő szoktassa be gyermekét, aktív
részvételével, közös tevékenykedésekkel,
ami magába foglalja a szülőkkel való
elbeszélgetést, és igény szerint, a családi
környezetben történő ismerkedést a
kicsivel. Így az óvónő és a gyermek
kapcsolata
és
együttműködése
is
könnyebbé, zökkenő mentesebbé válhat.
Azok a gyerekek, akik az óvoda
megkezdése előtt bölcsödébe, közösségbe
jártak, bizonyos szempontból előnyben
vannak azokkal a társaikkal szemben,
akik egyenesen a családjukból érkeznek
az óvodába. Mivel ők már jobban
hozzászoktak a környezetváltozáshoz, a
felnőttekhez, az óvónőkkel is általában
hamarabb teremtenek kapcsolatot. Ez
azonban nem jelenti azt, hogy kevesebb
törődést igényelnének a befogadás
folyamán az óvónő részéről.

Az óvoda arra törekszik, hogy minden gyermeknek esélyt adjon a
beilleszkedéshez, a kölcsönös elfogadáshoz.
A szülők felelőssége is a kölcsönös
elfogadás, mivel minden gyermek azonos
eséllyel érkezik az óvodába, a szülők
is azonos eséllyel kerülnek kapcsolatba
egymással, gyermekeik révén.
A beszoktatást segíti az is, ha csemeténk
magával viheti valamelyik kedvenc
játékát, így egy kis darabot magával visz
a megszokott otthon melegéből is. A
beszoktatás menete óvodánként eltérő
lehet, de az azért elmondható, hogy
általában mindenhol lehetőség van,
amikor a gyerekek szüleikkel közösen
tölthetnek el egy bizonyos időt az óvoda
területén. Ez alatt van idő megismerkedni
az épülettel, a kerttel, játékokkal, az óvó
nénikkel és a dadusokkal.
A második héten a gyerekek már
általában egyedül vannak a csoportban,
a hét második felében általában már
azt kérik, hogy ebédeljen. Ha alvásra
is ott marad, jó, ha már ébredés előtt
odaérünk, hogy a kicsi elsőként a mi
nyakunkba borulhasson. Amikor már a
kicsit ott kell hagynunk reggelente, sose
csapjuk be. Még a kegyes hazugság,
lódítás is keserves lehet csemeténknek.
Mindig rendesen köszönjünk el tőle,
mondjuk meg, hogy ebéd előtt vagy után,
alvás előtt, vagy utána jövünk érte. Ne azt
mondjuk, hogy mindjárt vagy nemsokára,
a gyerek még nem érti pontosan ezeket a
kifejezéseket. Konkrétan határozzuk meg
neki, hogy napjának melyik szakaszához
kötheti a mi megérkezésünket. Még ha
búcsúzkodáskor sír is, az új játékok és
társak láttán biztos, hogy hamarosan
megnyugszik. Ellenkező esetben egy
erősebben kötődő gyereknél előfordulhat,
hogy minden percben arra vár, hogy a
mama visszatérjen.
Ha már elbúcsúztunk tőle, és megbeszéltük, mikor megyünk érte, határozattan

Óvoda

hogy a gyermekek nagyon különbözően
reagálhatnak az azonos hatásokra.

induljunk dolgunkra. Ne forduljunk vissza
újra, ha a kicsi sír, a többszöri elbúcsúzás
és elszakadási kísérlet csak azt az érzetet
erősíti a gyerekben, hogy valami rossz
dolog történik vele, nincs biztonságban.
Legyünk bizalommal az óvónő és az
óvoda iránt.

Sok gyereknek néhány nap, hét elteltével
már nincs is kedve oviba mennie. Az
újdonság varázsa megcsappant, rájött ő
is, hogy ez viszonylag állandó része lesz az
életének. A saját és csemeténk helyzetét
is megnehezítjük azonban azzal, ha
ilyenkor engedünk kérésének, és otthon
maradunk vele. Ha rendszeresen jár
az oviba, könnyebben megszokja,
a betegségek miatt úgyis eleget fog
hiányozni. És ha sokat hiányzik, kevesebb
barátja lesz, és sok mindenből kimarad,
ami a csoport összetartását fokozza.
Érdeklődjünk a kicsi felől rendszeresen
az óvó néninél, így mi is könnyebben
figyelemmel kísérhetjük őt, és ő is azt
látja, hogy megbízunk az óvó néniben.

Mit jelent a szülő befogadó igyekezete?
„Ismerni és elfogadni igyekszik a szülő
az óvodát. Szüksége van arra, hogy
természetesnek vegye mindazt, ami ott
szokás, ami védettséget jelent, örömet
okoz gyermekének.”
Perlai Rezsőné
A kicsiknek - mint tudjuk - érzékeny
antennáik vannak, ha pedig azt érzik,
hogy szüleik bizalmatlanok, ők is azok
lesznek. Az aggódásunkat, félelmeinket
is tegyük félre, ugyanis ezt is biztosan
megérzi a gyerek. Ne aggódjunk, hiszen
szakképzett emberek vigyáznak majd a
kicsire, akik nap, mint nap ezt a munkát
végzik, és már nem egy új gyerekkel volt
dolguk. Ha viselkedésünk azt sugallja
csemeténknek, hogy biztonságos és jó
helyen van, nemsokára önfeledten adja
magát át az új élményeknek.
A legjobb, ha partnernek vesszük
az óvónőt, osszuk meg vele bátran
gyermekneveléssel kapcsolatos nézeteinket is, ezzel is sokat segíthetünk,
hogy gyermekünket megismerje, és
minél könnyebben értsen szót vele. Ez
pedig a csemeténk dolgát is jelentősen
megkönnyíti. Számíthatunk arra, hogy
kezdetben minden gyermek tiltakozik a
változások ellen. Ha nyíltan ellenkezik,
sír, toporzékol, mindenki számára
egyértelműen átéli és kifejezi, hogy az új
helyzet nem kívánatos számára.

kicsi éjszakánként újra bepisil, sírós,
nyugtalan lesz. Egyes tünetek általában
a fegyelmezett, látszólag meglepő
könnyedséggel alkalmazkodó gyerekek
egy részénél néhány nap vagy hét
elteltével váratlanul jelennek meg.
Ilyenek lehetnek, hogy esetenként
agresszívvé válik vagy dadogni kezd, rágja
a körmét, reggelenként fáj a hasa, vagy
akár az evést is megtagadja. Ez utóbbi
tünetek azonban meglehetősen ritkák,
és kialakulásukban az óvodakezdés
tényén kívül természetesen még számos
más ok is közrejátszhat. Ezeket is
mindenképpen fel kell tárni ahhoz, hogy
megoldhatóak legyenek. Ne felejtsük el,

Minden szülőre, minden szülőt és
pedagógust
elfogadó,
kölcsönösen
segítő,
együttműködő,
támogató
személyiségként
számítunk.
Az
embereknek egyre inkább szüksége
van a jó kapcsolat érdekében, a szerető,
megértő, elfogadó magatartásra, példát
mutatva gyermekeinknek.
Böröndy Ernőné
tagintézmény-vezető -

Előfordulhat azonban, hogy a kicsinél
különböző más tünetek is felbukkannak
az óvodakezdéssel egy időben. Az
addig
megbízhatóan
szobatiszta
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Gólyatábor 2010.

Borsószem Gyermekfejlesztő
Közhasznú Egyesület

Az idei tanévben 2010. augusztus 24-től
27-ig rendeztük meg Gólyatáborunkat. A
tábor célja volt a nagyobb gyerekeknek
az iskolába való visszaszokás, a kicsiknek
pedig
a
könnyebb
beilleszkedés,
egymással történő ismerkedés. Idén
is sok segítséget kaptunk a Sukoró
Iskolájáért Közalapítványtól, a Sukorói
Horgászegyesülettől,
a
Gémeskút
Étteremtől, Kis Lászlótól és Berecz Jolán
keramikustól. Köszönjük segítségüket,
támogatásukat!
A
tábor
első
napján
Sukorón
voltunk. Délelőtt a Horgászegyesület
szervezésében horgászat volt a Kis tavon.
A Gémeskút Étteremben elfogyasztott
ebéd után Berecz Jolán keramikus mester
látogatott el iskolánkba. A gyerekek az
agyagozás rejtelmeivel, technikájával
ismerkedhettek meg.
Szerdán Budapestre látogattunk. Első
állomásunk az Ability Park volt, mely a
világon egyedülálló és számos hazai és
nemzetközi elismeréssel jutalmazott
élménypark. Itt játékos formában
ismerkedhettünk meg a fogyatékos
személyek
mindennapi
helyzetével.
A cél az volt, hogy a látássérültek,
siketek, mozgássérültek és értelmi
fogyatékosok által bemutatott játékok
segítségével a park valamennyi korosztály
számára élvezhetően és megérthetően
mozdítsa elő a fogyatékosok társadalmi
beilleszkedéséhez szükséges szemléletformálást, valamint tartalmas és örömteli
élményt nyújtson mindenkinek.
Következő állomásunk a Fővárosi Növényés Állatkert volt. Itt megismerkedtünk
a legifjabb gorillabébivel és kézből
etethettük a zsiráfokat, akik ezt néha egyegy váratlan puszival hálálták meg.
Csütörtökön a Velencei-tavat és a
környék
nevezetességeit
látogattuk
meg. A délelőttöt a Dinnyési Fertő
területén töltöttük. Ez a terület vízi
társulásokban rendkívül gazdag, több
tucat növény élőhelye. Megtekinthettük a
madárgyűrűzés folyamatát és segíthettünk
a meggyűrűzött madarak szabadon
engedésében. Ezután az agárdi Gárdonyi
emlékházat és kiállítást néztük meg, majd
a kápolnásnyéki Vörösmarty emlékháznál
folytattuk utunkat.
Ebéd után a Velencei-tavon hajóztunk,
ahol a tó változatos élővilágát az Agárd
nevű hajóról csodálhattuk meg. A
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pákozdi Szúnyog-szigetről indultunk,
majd a 40 perc hajózás után ide is
érkeztünk vissza.
A pénteki nap Székesfehérváron a
Mesterségek Házában indult, ahol a
gyékényezés, a rongybaba és mézeskalács
készítés, agyagozás, fafaragás rejtelmeibe
tekinthettünk be. Ezt követően kisvonattal
körbejártuk a belvárost, majd az éhes
csapat a Mc’Donalds Étteremben kapott
ebédet.
A délután a mozgás jegyében telt. A
Redrock falmászó teremben voltunk, ahol
játékos ügyességi feladatok, versenyek
szórakoztatták gyerekeinket.
A rossz időjárás miatt az ötödik napra
tervezett Gyermeknap elmaradt, de ezt a
későbbiekben igyekszünk pótolni.
Őszintén reméljük, hogy mindenki
maradandó élményekkel gazdagodott a
tábor ideje alatt, s hogy lesz lehetőségünk
ezt a remek hagyományt a későbbiekben
is ápolni.
Az
őszi papírgyűjtés igazán remek
eredménnyel zárult. Sikerült 4860 kg
papírt összegyűjtenünk, amiért 82.620,Ft-ot kaptunk. Köszönjük a szülőknek,
a
falu
lakosságának, a Sukorói
Postahivatal dolgozóinak és a falugazda
szolgálatnak a segítséget. A bevételből
- sok egyéb mellett- még november
hónapban
budapesti kirándulást
szerveztünk a Csodák Palotájába.
Október 29-én elbúcsúztattuk napközis
tanító néninket, Kriszti nénit, aki
igen örömteli esemény miatt hagy
itt bennünket. Kívánunk Neki és a
kisbabának is jó egészséget, boldog
együtt töltött napokat.
November 8-tól új taggal bővült kicsiny
tantestületünk, Kriszti néni helyére
Hartalné Zsigmond Bernadett érkezett
hozzánk. Munkájához sok sikert kívánunk.
Tanító nénik

A
Borsószem
Gyermekfejlesztő
Közhasznú Egyesületet fő célja a játszva
fejlődés
lehetőségének
biztosítása
kisgyermekek
számára,
integrált
gyermekközösségek
létrehozása,
illetve szakemberek útján a gyermekek
egyéni fejlődésmenetének támogatása,
adottságaiknak,
képességeiknek
és
szükségleteiknek megfelelően. Célja
továbbá a gyermekek képesség- és
részképesség problémáinak kezelése,
illetve a megelőzés, továbbá a szabadidő
hasznos
eltöltésének
biztosítása
gyermekeknek kisdedtől a kiskamasz
korig.
Mindezek érdekében fejlesztő
klub- és szabadidős programok szervezése
szakemberek bevonásával gyermekek
és családjaik számára. Továbbá szülők különös tekintettel a hátrányos helyzetű,
illetve sérült gyermeket nevelő családokra
- összefogása, segítése, képviselete.
Tevékenységünk fő vonala egy játszó- és
fejlesztő központ működtetése, melyben
szakemberek
közreműködésével
mind az egészséges, mind az eltérő
fejlődésmenetű gyermekek játszó- és
fejlesztési lehetőségekhez jutnak. Az
Egyesület által üzemeltetett Borsó
Gyermekház csoportos és egyéni
foglalkozásokat
szervez,
emellett
napköziként is üzemel. A játszóház
lehetőséget teremt továbbá a szülők
összefogására, tapasztalatcserére.
Egyéb célok, tevékenységek:
•

•

•

•

rendezvények, programok,
táborok szervezése, lebonyolítása,
egészségre nevelés, alkotó körök
létrehozása, támogatása.
A Velencei-tó környékén lévő
településeken élő szülők és
gyermekek összefogása, segítése.
Sérült gyermekeket nevelő családok
elérése, segítése országos szinten.
A játszó- és fejlesztő központ
működtetéséhez szükséges anyagiés eszköz feltételek megteremtése
– berendezések, tornaszerek,
képességfejlesztő eszközök,
játékok, könyvek, stb.
Együttműködés az
önkormányzatokkal, orvosokkal,
védőnőkkel, pedagógiai
intézményekkel, fejlesztő
szakemberekkel, ezáltal a szülők
elérése, szűrés, tanácsadás,
családok segítése.
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•

•

Sikeres a Velencei-tó
környéki LEADER.

Gyermekneveléssel, fejlesztéssel
kapcsolatos szakmai találkozók
szervezése, kiadványok
szerkesztése.
Kapcsolódó pályázatokon való
részvétel biztosítása.

Az Egyesület mint közhasznú szervezet
nem zárja ki, hogy tagjain kívül
más is részesülhessen a közhasznú
szolgáltatásaiból. Működése nyilvános,
szolgáltatásait bárki megkötés nélkül
igénybe veheti. Részletek a
www.borsohaz.5mp.eu oldalon.

Játszóház és pici-ovi Sukorón
Sukorón a Fehérvári és a Vörösmarty
utca sarkán fogadja a gyerekeket a Borsó
Gyermekház játszó- és fejlesztő központ.
Kisgyermekek
számára
kialakított
környezetben, sok-sok játékkal, hintákkal
és fejlesztő eszközökkel. A délelőttök
inkább a picikről és a bölcsis korosztályról
szólnak, délután pedig jöhetnek az ovisok
és kisiskolások is játékra, foglalkozásokra.
A Borsóház napköziként is működik, 8
órától 16.30-ig lehet a pici-oviba jönni.
Reggel 9.30-tól „napköszöntő” foglalkozást
tartunk, mely mindig az aktualitásokra
épül - most pl. ősz, betakarítás,
termések, nyugalomra készülő természet.
Hétfő: Mesesarok, kedd: Manóta,
szerda: Ugri-bugri, csütörtök: Zenebona, péntek: Ügyeskedő.
Minden
második csütörtökön délelőtt védőnőnk
várja a legkisebbeket és anyukájukat
a baba-mama klubba. A délutáni,
nagyobbacskáknak szóló foglalkozások:
Torna-móka hétfő 17-től, Ovis-angol
kedd 17-től, Mesedélután szerda 16.30tól, Manóta-ügyeskedő csütörtök 16.30tól. Péntekenként a jeles napokhoz
kapcsolódó „alkotóműhelyek” lesznek,
illetve hétvégi, szabadidős és nyári
programokat is tervezünk. Amennyiben
szeretnél mindig információkat kapni az
aktuálitásokról, a
csilla.kismandor@t-online.hu
címre küldj egy e-mailt.

Szerencsés helyzetben vagyunk nálunk
már nyerteseket hirdethettünk, hiszen
országosan jelenleg több ezer LEADER
pályázat van még bírálati szakaszban, úgy
gondoljuk jövőre az új kiírásoknál már
nem kell egy évet várni a döntésekre.
A Velencei-tó Térségfejlesztő Egyesület
területén a LEADER pályázatok fele már
meg is valósult, 36 kifizetési kérelem
került beadásra , és a pályázók többsége
akik a júliusi időszakban adták be
kifizetési kérelmüket, már megkapták a
támogatási pénzt.
Felhívás közös gondolkodásra
2011. januárjában a Helyi Vidékfejlesztési
Stratégiák megújulnak, az eddigi tapasztalatok felhasználásával aktualizálásra
kerülnek. Az eddigi célok mellett
új elemek is bekerülhetnek a helyi
programokba. A projekt ötletek gyűjtése
folyamatos, ami a helyi igények felmérését
célozza.
Projekt adatlap, és a Fórumok
időpontja, helyszíne letölthető a
www.velenceitoleader.eu honlapról
vagy érdeklődni lehet 22/470-212
telefonszámon.
Várjuk az érdeklődőket és a javaslatokat!
Stadler Klára
Velencei-tó Térségfejlesztő Egyesület

A Borsóházban szakemberek - pedagógusok,
zenetanár,
nyelvtanár,
gyógytestnevelő, gyógy- és pszicho
pedagógus, gyógytornász- és masszőr,
konduktor - dolgoznak. Amennyiben
bármilyen problémát észlelsz gyermeked
fejlődésével,
viselkedésével,
mozgás
ügyességével
kapcsolatban,
fordulj
hozzánk
bizalommal.
Felméréssel,
szükség esetén egyéni és kis-csoportos
foglalkozással, fejlesztéssel várunk.
A házat a Borsószem Gyermekfejlesztő
Közhasznú Egyesület üzemelteti.
Részletek a www.borsohaz.5mp.eu
oldalon.
Kismándor Csilla
elnök

2010. augusztus 22-én Gárdonyban a
Mozdulj Velencei-tó Sportprogram
keretében a településünk strandfoci
kategóriában arany érmet, streetball
kategóriában ezüst érmet szerzett.
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Kedves Olvasóim,
Tisztelt Horgásztársak!
A Sukoró-Velencetavi Horgász Egyesület
évek óta jelen van Községünk szinte
minden rendezvényén. Célunk továbbra
is az, hogy a horgászok érdekképviseletén
túlmenően segítsünk megőrizni Sukoró
jó hangulatát. Igyekszünk tenni az ifjú
nemzedék
kultúrált
szórakozásáért,
valamint
tiszta
környezetünk
megóvásáért.
Programjainkról a tavaszi-nyári újságban
olvashattak legutóbb, amikor a nyár java
még előttünk állt.

testmozgásé, a sporté. A csapat kellően
fáradtan ment ebédelni, utána pedig jött
a várva-várt horgászat a Kistóban, szép
eredményekkel.

Májusban a gyerekek szórakoztatására
és ünneplésére készültünk, de a
Gyereknapot az időjárás későbbre
kényszerítette. A következő időpontot
az esőzés és a Kis-tó körüli „árvíz”
meghiúsította.
Július 05-én kezdődött az immár
hagyományos „Matula” Horgász és
Környezetvédelmi Táborunk.

A kedd délelőtt a Velencei-tóé és a
kenuzásé volt. Csodás időben indultunk a
nádasba a szúnyogok közé, kifelé viszont
már sürgős volt az evezés a másodfokú
viharjelzésben.
Amint
a
buszra
felszálltunk, meg is érkezett a jelzett vihar,
bőséges esővel. Mire megebédeltünk újra
sütött a nap és a táborozók várhatták a
Kistó halait.

Hétfőn reggel sok - előző táborainkból
- ismerős és sok új tekintetet láthattunk
teli csillogással. A Tábornyitást követte a
csapatok megalakítása, majd a horgászni
vágyók szemeiből eltűnt a csillogás
amikor bejelentettük, hogy a délelőtt a

A szerdai nap nem a halaké lett, de az
élővilág játszott főszerepet a Budakeszi
Vadasparkban, ahol magas színvonalú
szakvezetés mellett láthattuk a hazai
élővilág szinte valamennyi résztvevőjét. A
Vadaspark Étteremben elköltött ebéd után
irányba vettük a Libegőt és megcsodáltuk
a Budai hegyek domborzatait, a magasból
láthattuk a Pesti síkságot és a Parlamentet
is.
Csütörtökre már kissé később és
fáradtabban
érkeztek
táborozóink.
Kényelmesen átbuszoztunk Pákozdra
a
Katonai
Emlékparkba.
Színes,
figyelmet lekötő idegenvezetés mellett
ismerkedhettünk a Magyar Honvédség
múltjával és jelenével. A visszaút már
kényelmetlenebb volt, mert gyalog tettük
meg. A délután horgászattal, többek
számára inkább pihenéssel telt.
Pénteken a hagyományos délelőtti
számháború zajlott, idén az Ingókövek
környékén. A táborzáró horgászverseny
után a díjak kiosztása és a hét értékelése
a Kistó partján zajlott, ahol megköszöntük
a táborozás segítőinek a heti munkájukat,
továbbá
köszönetet
mondtunk
támogatóinknak.
Az
augusztus
20-ai
Falunapon
megrendeztük hagyományos gyermek és
felnőtt horgászversenyünket a Kistóban.
Egyesületünk képviseletében Pigniczki
Lajos horgásztársunk főzött halászlevet a
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Halászléfőző Versenyen, melyet közösen
szerveztünk a Sportegyesülettel.
Ekkor avattuk fel Kiss Ferencnek, a SukoróVelencetavi Horgász Egyesület alapító és
Örökös elnökének állított emléktáblát
a Kistó partján. Az emléktáblát Sasvári
László és fia, ifj. Sasvári László készítették
el. Munkájukat ezúton is köszönöm.
A tanév kezdete előtt a leendő elsősök
Gólyatáborban ismerkedtek egymással,
a tanító nénikkel és a többi sukorói
iskolással. A tábor programjait horgászattal
színesítette Egyesületünk.
A programok lebonyolításában aktív
szerepet vállaló horgásztársakat és
segítőket a Vezetőség egész napos
közös családi horgászkirándulásra hívta
októberben. Sokan éltek a lehetőséggel,
így egy jó hangulatú, horgászélményekben
gazdag napot töltöttünk Rétimajorban.
Idén is készülünk hagyományos év végi
programjainkra, melyekről tájékoztatást a
település honlapján, valamint körlevélben
küldök minden horgásztársnak.
A Sukorói csónakkikötő helyzete továbbra
is változatlan, tehát a csónakok kikötése
továbbra sem engedélyezett, mindenki
csak saját felelősségére tárolhatja ott
csónakját.
Végezetül köszönöm mindenkinek aki
anyagiakkal, vagy munkájával segítette
Egyesületünket. Továbbra is várom
kérdéseiket, ötleteiket, észrevételeiket a
sukoroihorgasz@sukoro.hu e-mail címen,
vagy a +36-70-9488218as telefonszámon.
Programjainkról folyamatosan tájékozódhatnak Sukoró honlapján a
www.sukoro.hu oldalon.
Békés Karácsonyt, és eredményekben
gazdag, Boldog Új Évet Kívánok minden
kedves olvasónak!

Deák Zoltán
elnök
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SUKORÓ SPORTBARÁTOK
KÖZHASZNÚ SPORTEGYESÜLET
8096 Sukoró, Berkenye u. 15.
tel: +36-30-4281106
email: sukorosport@freemail.hu,
www.sukoro.hu
Adósz: 18502105-1-07
Számlasz: 10405066-50505649-53551007
MOZOGJ VELÜNK !
Nyár, ősz – A szabadság , a mozgás
öröme A nyár a szórakozás, az önfeledt
kikapcsolódás és a szabadtéri programok
évszaka. A gyerekek részére főleg, hiszen
június közepén vége az iskolának és eljön
a várva várt vakáció ideje.
Ebben a két és fél hónapban is
ösztönözzük a gyerekeket a szabadidő
hasznos eltöltésére. Már a harmadik
nyári szezonban került megrendezésre a
„Mozdulj Velencei- tó „ programsorozat.
Három éve csatlakoztunk ehhez az
országos szintű rendezvényhez, melynek
célja a gyerekek, fiatalok különböző
sportágakkal való megismertetése és a
rendszeres mozgás megkedveltetése.
Sukorói fiatalok, azok barátai, sporttársai,
rokonai, sőt a településen nyaraló
gyerekek is szépszámmal jelentek
meg a programokon. 10 hétvégén
szombatonként
találkoztunk
és
próbáltunk ki egyéni és csapatjátékokat.
Az összetartás, a
csapatszellem
kialakulását hétről hétre követni lehetett.
Augusztus végére összekovácsolódott, jó
közösséggel lehetett együtt dolgozni.
Jövő nyáron is várjuk a résztvevőket –
mi ott leszünk! Szeretnénk , ha minél
több érdeklődő csatlakozna ehhez
a jó programhoz. Fontos szempont
a fiatalság szabadlevegőn eltöltött
tevékenysége. Ennek jó példája a július
elején megrendezett horgász tábor,
amit a Horgászegyesület szervezett. 5
napon keresztül a gyerekek ismerkedtek
környezetükkel, mozogtak kirándultak.
Csapatokat alkottak és összemérték
erejüket,
tudásukat
a
sportban
ügyességi játékokban. Ezen programok
lebonyolításában segítettünk.
Augusztusban került megrendezésre a
„Falunap”, ahol kicsik és nagyok is együtt
szórakoztak. Az idén a IV. Sukorói
Halászléfőző versenyt szerveztük meg
a
Horgászegyesülettel közösen. 10
bográcsban főtt a finom halászlé, ami
összesen kb. 90 kg. halból készült. A
csapatok összes létszáma kb. 170 fő volt.
Ezek az adatok is azt mutatják ,hogy

népes tábort vonzott ez a program. Sokan
jöttek, neveztek és mutatták meg szakács
tudományukat. A mozgás sem maradt
el ezen a napon. Csapatok játszottak
a kosár ill. a strand- röplabda pályán
, de legtöbben talán a legnépszerűbb
sportágnak a focinak hódoltak. Felnőtt és
gyerekcsapatok küzdöttek egymás ellen a
jó eredményekért. Este közös mozgással,
táncházzal zártuk a napot.
Augusztus végén a futók is elindultak tó
körüli távjaikra. Megrendezésre került a
III. Velencei-tó Szupermaraton, ami 27
ill.54 km. futást jelentett a versenyzőknek.
A tavalyi évhez hasonlóan az Egyesület
vállalta Sukorón a pihenőállomás
felállítását és a rendezvény alatt a
versenyzők kiszolgálását.

Férfi kategória:
I. helyezett Füstös József
II. helyezett Teker Tibor
III. helyezett Molnár Bálint

Női kategória:
I. helyezett Kerékné Fülöp Annamária
II. helyezett Kenedi Zsuzsa
III. helyezett Kerékné Czimmer Mária

Az Egyesület tornászai egész nyáron
mozogtak. A nagy kánikula ellenére sem
maradtak el az órák.
A teniszesek sem tétlenkedtek. Egész
nyáron ők is ütötték a labdát. A
salakpályás szezon végén évadzáró páros
versenyt rendeztek.
Az őszi programok is kedveztek a közös
összejöveteleknek,
kirándulásoknak,
túráknak. Október közepére szerveztük
az autóbuszos kirándulásunkat. Úti
célunk a Világörökség részévé lett
gyönyörű Pannonhalmi Főapátság volt
,majd innen Csesznekre vezetett az
utunk, ahol a Lovagvárat tekintettük
meg. Ez már a negyedik buszos túránk
volt. Mondhatom, hogy már összeszokott
társaság vette birtokba a buszt és élvezte
az egész napos programot. Köszönet
Molnár Gábornak, aki volt pannonhalmi
diákként rengeteg információval látta el a
csapatot.
Október végén egy gyalogos túrát is
indítottunk az Angelika forráshoz.
Egyesületi tagok ,ismerősök ,barátok
kirándultak együtt ezen a szép őszi
napon.
Novemberben az asztalitenisz bajnokság
őszi fordulója zajlott. Helyezettek:

Gyerek kategória:
I. helyezett Sirák Márton
II. helyezett Magyar Dániel
III. helyezett Erős Ferenc
Sajnos ez az év nemcsak a szórakozás, az
öröm jegyében telt. Kétszer is katasztrófa
érte az ország különböző térségeit. Az
ország lakossága megmozdult, összefogott,
segített. Ebben a segítségnyújtásban
vettünk részt a településen mind a két
alkalommal.
Az
egyesületi
tagok
segítségével fogadtuk a kultúrházban
az adományokat a jó szándékú,
segíteni akaró lakosoktól. Itt szeretném
megköszönni Mindenkinek a segítségét,
jó szándékát, aki hozzájárult munkájával,
adományával a gyűjtésekhez. Köszönet
Berecz Jolánnak, aki az adományok
elszállításában is részt vett.
Lassan vége az évnek, még a decemberi
hónap áll előttünk. Reméljük, hogy az
Adventi hétvégék hagyománya megmarad
és szép meghitt estéket fogunk együtt
tölteni. Mindenkinek köszönet az egész
éves munkájáért, együttműködéséért!
Jövőre folytatjuk a már megkezdett ill.
már hagyománnyá vált programjainkat.
Mozogj Velünk !
Halász Kriszta
elnök
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Szépségápolás
Sukorón
Hétfőn és szerdán
8.00 - 12.00
15.00 - 18.00
Pénteken
8.00 - 12.00

GÉPI
FÖLDMUNKÁK
Sukorón kiállási díj nélkül!

Alap-, pince-, medence-,
emésztő- és árokásás.
Bontás, tereprendezés,
teherszállítás.

06-30-9425-482

Egyéb időpont telefonon
történt egyeztetéssel
Kata Fodrászat
06-20-2631-321
Vivien Kozmetika
06-20-3394-347
Márta Testmasszázs
06-20-5858-907

Legifjabb Sukoróiak:
Ruff Panka
2010-06-08
Krisztik Gergő
2010-07-15
Bingyu-Kovács Ervin
2010-08-12
Kovács Doma Dániel
2010-11-03
Szücs Emília
2010-11-04
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Gondolatok a táncról és a tánckedvről

Lapzárta
előtti
utolsó
hírként,
örömmel tájékoztatom Önöket, hogy
néptáncegyüttesünk
a
Sukidance,
a múlt hétvége során remek, nívós
szereplésével településünk számára
újabb elismerést szerzett.

Kedves kultúrakedvelő Olvasó!
Őszintén remélem, hogy ma már
egyetlen sukorói számára sem hangzik
idegenül a Sukidance elnevezés és az,
ami mögötte rejlik. Bízom benne, hogy
mára már valamennyien megismerték
a „Sukidance” Táncegyesület munkáját,
fejlődését és sikereit.
Úgy gondolom, hogy a legutóbbi, mintegy
kétezer nézőt Sukoróra csábító III. Szent
Iván Éji Táncfesztiválunk műsorában
az egyesület táncosai méltó elismerést
vívtak ki, és maradandót alkottak.
Elismerést vívtak ki településünk számára,
öregbítették Sukoró jó hírét.
A tánc ősidők óta az emberi
kapcsolatteremtés, önkifejezés legfontosabb, legközvetlenebb eszköze. Őseink
tánccal imádkoztak a vadászat sikeréért,
vagy éppen adtak hálát a gazdag bőséges
zsákmányért. A tánc a közösségbe
tartozást, a szolidaritást fejezi ki, és annak
élményét adja.
Rohanó
világunkban
kiemelten
fontos értéket képviselnek az emberi
kapcsolatok, a közösségi élmények,
amelyet a tánc képes megteremteni
számunkra.
Gondolataim a táncról
elsősorban az egyesület táncosainak,
leendő
táncosainak,
de
nem
utolsósorban minden mozgásművészetet
kedvelő, szerető és támogató kedves
olvasónak szól. Táncosaink jelenleg is
megmérettetésre
készülnek,
ifjúsági
együttesünk, szeptember óta készül /
szombat-vasárnap egész napos próbákkal/
a 2010. november 20-i szakmai néptánc
minősítőre. Következő soraimmal erőt,
kitartást, bíztatást szeretnék közvetíteni
feléjük: A TÁNC a lélek érzéseit a test
mozdulataival fejezi ki, és méltó arra,
hogy a zenéhez és a költészethez hasonló
szerepet töltsön be.
A tánc verítékes munka? Eleinte csak
kísérletezel és próbálkozol. Kutatod a
tökéletest. Sok nap végeztével csak a
fáradtság vesz majd körül. Időbe telik,

amíg sikerül úgy táncolnod, ahogy
szeretnél és sikerül valami maradandót
alkotnod. A táncban benne van
kicsinyben a világ: jóság, erő, lassúság
mind együtt. Ha a táncunkat nézed, a
szívünk szavait hallod. Tánc közben az
lehetsz, ami csak akarsz lenni abban a
pillanatban. Mindig arra gondolj, hogy
Te vagy a táncért, nem a tánc érted, és
ezt addig használd ki, amíg teheted! Úgy
kell táncolnod, mintha senki sem figyelne,
szívből kell jönnie, ha azt akarod, hogy jó
legyen.
Bízom a táncosainkban, és őszintén
remélem, hogy sikereik, szívből jövő
lelkesedésük arra sarkallják az olvasókat,
hogy érdemes a táncot gyermekink
életének részévé tenni. A Sukidance
Egyesület 2010. november 23-tól, /kedd/
17 órai kezdettel indítja el a gyermek
korosztály /6-14 éves/ csoportos táncóráit.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk a
Sukidance Egyesületbe.
Mészárosné Hegyi Gyöngyi
Egyesületi elnök
Polgármester

A Fejér Megyei Művelődési Központ
Művészetek
Háza
és
Pázmánd
Művelődési Háza által szervezett Fejér
Megyei Amatőr Néptánc-együttesek
II. Minősítő Fesztiválján a Sukorói
Néptáncegyüttes, a „Sukidance” Arany
minősítést kapott.
A minősítő rendezvényen összesen 14
együttes vett részt.
A
sukorói
együttes
táncosai
a
megmérettetésre keményen készültek.
A betanult három formációt tökéletesen
mutatták be a szakmai zsűri előtt.
A táncokat az együttes tagjainak Lőrincz
Sándor úr a Nyíregyházi Everdance
Táncszínház autentikus néptánc koreográfus, rendezője tanította be.
A műsor elemi az alábbiak voltak:
Szilágysági Táncok
Ördöngösfüzesi Ritka fogásolás
Szatmári Táncok.
A teljes
műsort az alábbi oldalon
tekinthetik meg a kedves érdeklődők:
velenceito.info
Bízom benne, hogy a táncegyüttes
sikerei arra sarkallják az itt élőket,
hogy egyre többen fogják figyelemmel
kísérni az egyesület tevékenységét, és
támogatni
felkészüléseiket
személyi
jövedelemadójuk 1%-ával. Szeretettel
várjuk a táncolni vágyó fiatalokat, és
rendezvényeinkre, próbáinkra valamennyi
érdeklődőt. Ne feledjük Ők már
bizonyítottak, tegyünk mi is azért, hogy
továbbra is öregbíthessék településünk jó
hírét.
Mészárosné Hegyi Gyöngyi
egyesületi elnök

ADVENTI MEGHÍVÓ

Ürögdi Ferenc

Minden advent

Kedves Sukoróiak!
Hamarosan elérkezik Advent időszaka.
Az advent szó jelentése „eljövetel”. A
latin adventus Domini” kifejezésből
származik, ami annyit tesz: „az Úr
eljövetele”. A karácsonyt megelőző
várakozás az eljövetelben éri el jutalmát.

Szeretettel várom Önöket, értékes,
hagyományokban gazdag programokat
nyújtó Adventi Ünnepségünkre.

Adventkor a keresztény hagyományok
értelmében nemcsak a Jézus születése
előtti várakozásról emlékezünk meg,
hanem várjuk az Úr eljövetelét a
saját életükben is: hogy keresztény
életvitelünkkel minél közelebb kerüljünk
Istenhez, Jézus tanításához.

Programok:
Polgármesteri köszöntő
Katolikus és Református köszöntők
Gyertyagyújtás
Óvodások műsora
Iskolások műsora
Sukidance Együttes előadása
A sukorói felnőtt kórus műsora

Ebben az örömteli várakozás időszakában,
2010. december 19-én Advent negyedik
vasárnapján 17.00 órakor ünnepeljünk
együtt.

Helyszín:
Gémeskút Étterem Rendezvénysátor

Minden advent kegyelem:
vétkem jóvátehetem.
Minden advent vigalom:
Isten Úr a viharon!
Minden advent érkezés:
átölel egy drága kéz!
Minden advent alkalom:
gyõzhetsz saját magadon!
Minden advent ítélet:
így kellene - s így élek!
Minden advent remegés:
Isten felé epedés!
Minden advent ima is:
Uram, fogadj be ma is!

Mészárosné Hegyi Gyöngyi
polgármester

SUKIDANCE Néptáncegyüttes balról jobbra: Lőrincz Sándor koreográfus-tanár, Zólyomi
Edit, Horváth Zsolt, Fürst Henrietta, Kiss Dániel, Sztyéhlik Anett, Tóth András, Nagy
Vivien, Bartha Attila, Csinca Barbara,Szanyi Szabolcs,Kardos Sebestyén, Kovács Réka,
Hegyi András, Törzsök Tamara, Domak Anikó énektanár

