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6. évfolyam, 2-3. szám

ket, amelyekkel támogathatjuk a sukorói
fiatalok tanulmányait.

Szeretettel köszöntöm
magazinunk minden
kedves olvasóját!
Az idei, szélsőséges, hőhullámoktól sem
mentes forró nyári napokon bizonyára sokan eljátszottunk azzal a játékos,
közkedvelt mondással, hogy de jó lenne
„eltenni” egy kis meleg napfényt az őszi
szürke, és a téli fagyos hétköznapokra! A
régi szójáték, a reménykedést szolgálja.
Itt vannak nekünk a nyári szünidőben,
a szabadság idején eltöltött utazások,
kirándulások, túrázások gazdag élményeinek a sorozata. Ezek maradandóak. Szép
és örömökkel teli emlékeit megőrizzük
magunknak, és ebből lehet meríteni, erőt
gyűjteni a jövőben.
Az évszakok múlnak, természetes úton
követik egymást. Beköszöntött az ősz.
Az iskolában becsengettek, elkezdődött
az új tanév. A tanévnyitón megünnepeltük iskolánk 10-dik születésnapját
is. Önkormányzatunknak továbbra is
célja és törekvése, hogy támogassa az
iskolánkat és az ott tanuló diákokat. Az
idei évben, Képviselő- testületünk határozatot hozott arról, hogy minden sukorói iskolában tanuló kisdiák 10.000 Ft
tanévkezdési támogatásban részesüljön.
Új függönyök díszítik az iskola aulájának
ablakait, a falakon speciális dekorációs
felületet alakítottunk ki az ünnepi díszítések számára. Továbbra is fenntartjuk
az iskolatej programhoz kapcsolódó kifli
adományunkat.
Sukoró Község Önkormányzata a Velencei-tavi Terület- és Településfejlesztési
Nonprofit Kft. -vel közösen 2018.
augusztus hónap végéig az EFOP – 1.5.2
– 16 – 2017 – 00017 számú „Humán
szolgáltatások komplex fejlesztése a
Velencei-tó térségében” című projekt
keretében 30 fő tanulmányi jogviszon�nyal rendelkező sukorói fiatalnak fejenként 50.000 Ft ösztöndíjat adhatott át
a 2018-2019-es tanév első félévére. A
jövőben is keressük azokat a lehetősége-

Akik ott voltak, azok közül sokan az
utóbbi évek legsikeresebb rendezvényeként emlegetik az immár 12-dik alkalommal megrendezett falunapi mulatságot. A falunap helyet adott a természet
és környezetvédelem témájának is, rámutatva a PE csomagolóanyagok túlzott
vásárlására. Mindemellett a szelektív
gyűjtést népszerűsítettük, és STOP!-ot
hirdettünk az illegális szemétlerakásnak.
Kérek minden lakóhelyét, környezetét
szerető állampolgárt, hogy csatlakozzon
akciónkhoz!
A helyszínen civilszervezeteink közreműködésével és segítségével a szokásos
halászlé főzőverseny, focibajnokság,
horgászverseny zajlott, amelyet a Hagyományőrző Egyesület ének-és táncbemutatója színesített.
A fő műsorokat Nótár Mary, Buch Tibor
és a Horváth testvérek, valamint a Duma
színház fellépője adták. Az Önkormányzatunk szervezésével és finanszírozásával
megrendezett falunapi program keretében az idén is faluvacsorával kedveskedtünk a résztvevőknek.
Ugyancsak 12-dik alkalommal nyitotta
meg kapuját a nagy sikerű Sukorói Kortárs Képzőművészeti Kiállításunk. Több,
mint 20 művész munkáival találkozhatott minden kedves érdeklődő. A nívós
rendezvényen szebbnél szebb, kiváló
művészi alkotást csodálhattunk meg. A
kiállítás megnyitó kellemes hangulatát
jazz muzsika fokozta, tette emlékezetessé.
Ez alkalommal felnőtt kiállítóink mellett
bemutatkozott egy tehetséges testvérpár,
Szalai Zalán és Szalai Sanyika is. A fiúk
egy korábbi versenyen I. és III. helyezést
elnyert munkái nagy elismerést arattak.
Jövőre még több, szárnyukat bontogató,
tehetséges gyermek munkáit várjuk sok
szeretettel.
Legnagyobb örömünk az idei évben,
hogy pályázati forrásnak köszönhetően
önkormányzatunk 10.000.000 forintból kialakíthatta a Sukorói Manó Mini
Bölcsődét a Polgármesteri Hivatal alsó
helyiségeiben, amely hét gyermek befogadására alkalmas. A bölcsőde idén ősszel
megnyitja kapuit, az érintett szülőket
tájékoztatni fogjuk. A település lakosságnövekedése és a gyermekszületési adatok
alapján a jövőben szükség lesz a bölcsőde
bővítésére, melyhez keressük a további
lehetőségeket.
Sukorón a fejlődés mindennapos.
Fejlesztések, felújítások munkálatai
tapasztalhatók település szerte. A felszíni
vízelvezetési pályázaton nyert program
a befejezéséhez közeledik. Még vannak
kivitelezésre váró megoldások, amelyek

a lakosság kérésére a munkálatokhoz
kapcsolódnak. Itt is el kell mondanunk,
hogy a pályázati forrás nem terjedhetett
ki egész Sukoró területére. A támogatás
mértékét alapul véve mérnökök és szakemberek előzetes felmérése és tervezése
alapján, az elnyert összeg a legszükségesebb és a legégetőbb munkálatok kivitelezésére adott lehetőséget. Már ez is nagy
előrelépés a felszíni vízelvezetés helyzetének javításában. Nagy területet ölel fel a
projekt, és bízom benne, hogy az érintett
utcák lakói értékelik az eredményt és
örülnek a megújult utcaképnek.
A Piac- és Rendezvénytér kivitelezése az
előírt menetrend szerint halad.
A fogorvosi rendelő építése is megkezdődött. A projektek munkálatai a tervezett
határidőre befejeződnek.
Településünkön a járdák, buszöblök, a
Fehérvári úton elhelyezkedő Táncsics
utcai buszforduló teljes mértékig megújulnak. Ezek a beruházások, amelyeknek jelenleg a középső szakaszán tartunk,
teljes egészében önerőből valósulnak
meg.

Szintén saját erőből oldjuk meg Sukoró
számos utcájában a szükséges közvilágítás
bővítését is.
Az idei évben is nagyon sok utcát sikerült
szilárd burkolattal befednünk. A munkálatokat vis maior pályázat elnyerésével
és önköltség hozzáadásával tudtuk kivitelezni. Örömmel számolhatok be arról,
hogy ilyen intenzitás mellett 1-2 éven
belül Sukorón valamennyi belterületi út
aszfalt burkolattal rendelkezik majd. A
közeljövőben szükségessé válik a 10 évnél
idősebb aszfaltos utak felületi zárása. Tervezzük továbbá a „vápás” utak szükség
szerinti folyamatos javítását is.
A közeljövőben tartandó valamennyi
ünnepségünkre tisztelettel és szeretettel
várom kedves mindnyájukat!
Napfényes hosszú őszt, és további
minden jót kívánok!
Mészárosné Hegyi Gyöngyi Éva
polgármester

Önkormányzati hírek
A képviselő - testület
híreiből
Sukoró Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete 2018. március
28-án tartott testületi ülésén az
alábbi ügyeket tárgyalta:
Az Iskola intézményi átszervezésének javaslatát véleményezte de
az eljárás végeredménye az lett,
hogy a Felsővárosi Általános Iskola
Sukorói Tagiskolája maradt a helyi
iskola, ahol 38 kis diák kezdte meg
a 2018/2019-es tanévet.
Rendeletet alkotott a növények
telepítési távolságáról. A rendelet
célja, hogy a növényültetési és
növénytelepítési szabályok alkotásával elősegítse a növénytelepítési
gyakorlat jogszabályi keretek közötti megtartását, csökkentve ezáltal a
szomszédjogi vitás ügyek kialakulását.
Egy eddig névtelen utca elnevezéséről döntött a testület. Az utcában
lévő ingatlantulajdonosok Cseresznye utcaként emlegették az utcát,
illetve már korábban névtábla is
kihelyezésre került, így már hivatalosan is a Cseresznye utca nevet
viseli ezen túl a közterület.
Sukoró Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete 2018. április
11-én és 2018. május 2-án testületi
ülésein az alábbi ügyeket tárgyalta:
A Testület pályázatot nyújtott
be Sport parkok kialakítására
7.822.565,- Ft összköltséggel,
melyből önerőként 3.322.565 Ft-ot
kellene viselnie az Önkormányzatnak a nyertes elbírálás esetén.
A buszöblök és a buszforduló felújításával kapcsolatos szerződést
megkötötte a Trifectum Kft-vel 32
millió forint értékben.
Pályázatot nyújtott be óvodai,
iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás, vagy
új sportlétesítmény létrehozására
25.909.702,- Ft. összköltséggel.
Elfogadta a Székesfehérvári Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2017.
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évi tűzvédelmi tevékenységről szóló
beszámolóját és a Velence Város
Önkéntes Tűzoltó Egyesületének
beszámolóját, utóbbi Egyesületet
100.000,- Ft. támogatásban részesítette.
Döntött a Testület a Sukorói Manó
Mini Bölcsőde költségvetési szerv
megalapításáról.
Elfogadásra javasolta a Sukoró
Invest Kft. 2017. évi egyszerűsített
éves beszámolóját és kiegészítő mellékletét.
Döntött a Sukoró 056/20hrsz-ú
ingatlan belterületbe vonásáról és
módosította a 2018. évi összesített
közbeszerzési tervet.
Sukoró Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete 2018. május
30-án tartott testületi ülésén az
alábbi ügyeket tárgyalta:
Sukoró Község Önkormányzat
Képviselő-testülete a belső ellenőrzésről szóló 2017. éves összefoglaló
jelentést (a Sukorói Óvoda működéséről,
létszámgazdálkodásáról)
tudomásul vette és elfogadta; továbbá a jegyző által készített átfogó
értékelést a 2017. évi gyámügyi,
gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatok ellátásáról megtárgyalta és
elfogadta.
Sukoró Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete a VTT Nonprofit Kft. 2017. évi egyszerűsített
éves beszámolóját megismerte és az
abban foglaltakkal egyetértett.
Sukoró Község Önkormányzat
Képviselő-testülete az Informatikai
Biztonsági Szabályzatot, Iratkezelési
szabályzatot, Közbeszerzési szabályzatot és a Gazdálkodási szabályzatot
megismerte, az abban foglaltakkal
egyetértett és jóváhagyta.
A Sukorói Református Misszió
Egyházközösség részére 4 x 25.000,Ft=100.000,- Ft, támogatást biztosított a 2018. évi nyári zenés esték
rendezvénysorozathoz. A Tere-fere
klub kirándulásához (2018.06.12én, Sukoró-Balatonföldvár-Szántód-Tihany-Sukoró
útvonalon)
kapcsolódó buszköltség 100 %-nak

Önkormányzati hírek

megtérítését átvállalta az Önkormányzat.

falunapi halászléfőző verseny lebonyolításához.

A „ZÖLD PONT - Helyi termelői
piac kialakítása Sukorón” projekthez 5.000.000 Ft +Áfa saját forrást
biztosít.

A Képviselő-testület a Sukorói
Hagyományőrző Egyesület kérelmét megtárgyalta és hozzájárult,
hogy a tulajdonában lévő 8096
Sukoró, Fő utca 33-35 szám alatti
Kultúrház pince helyiségét a Sukorói Hagyományőrző Egyesület
részére az egyesület tulajdonában
lévő tárgyak tárolására 2018.08.01től 2020.07.31-ig költségmentesen
bérbe adja, azzal a feltétellel, hogy
az Egyesület saját költségére a pince
bejárati ajtaját megjavíttatja.

A Képviselő-testülete kezdeményezte a Sukoró, 056/7. hrsz. alatti út
belterületbe vonását.
Vis maior támogatást nyújtott be
a Körmös utcára (1252 és 06/20
hrsz.), Görbe utcára (2431 hrsz.)
Szőlőhegyi utcára (1623 és 2559/1
hrsz.) és Öreg utcára (52 hrsz.).
Sukoró Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete 2018. július
5-én tartott testületi ülésén az
alábbi ügyeket tárgyalta:
Sukoró Község Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy Sukoró Község
Önkormányzata vételi ajánlatot
tesz Velence Város Önkormányzatának a VTT Velencei-tavi Terület- és
Településfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságban lévő,
felosztással létrejövő 500.000,- Ft.
összegű, a teljes törzstőkéhez viszonyítottan 1/6-od arányú, 50 db
szavazattal rendelkező üzletrészének
megvásárlására, 500.000,- Ft. vételárért.
Az orvosi rendelő fogorvosi rendelővel való bővítésének közbeszerzése lezárult, a legjobb ajánlatot a
HBD Építőipari és Kereskedelmi
Kft. adta. A Testület a vállalkozási
szerződést megismerte, az abban
foglaltakkal egyetértett és a polgármester általi aláírást jóváhagyta.
Az orvosi rendelő bővítésére
24.706.574,- Ft-ot nyertünk. Ez
a pályázati összeg nem elég, hogy
a fogorvosi rendelő jó minőségben elkészüljön. Önerővel történő
kipótlása szükséges. A plusz forrás
összege bruttó 10 millió forint.
Sukoró Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Sukoró Sportbarátok Közhasznú Sportegyesület
részére 100.000,- Ft. forint támogatást biztosít az egyesület programjainak a „Mozdulj Sukoró” illetve a

A Sukorói Borbarátok Egyesületének részére 100.000,- Ft, támogatást
biztosít az egyesület működéséhez és
a vállalt feladatok lebonyolításához.
A kárpátaljai diákok zánkai táboroztatásához 50.000,- Ft-ot ajánlott
fel Bicske Város Önkormányzatának. A Medikopter Alapítvány
kérelmére 100.000 Ft-tal támogatja
az Alapítvány működését.
Sukoró Község Önkormányzat
Képviselő-testülete bruttó 7 millió
Ft forrást biztosít a vápás utak felújítására.
Sukoró Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete 2018. július
17-én tartott testületi ülésén az
alábbi ügyeket tárgyalta:
Sukoró Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete a Sukorói Manó
Mini Bölcsőde vezetői feladatainak
ellátására Bédné Molnár Hajnalka védőnőt bízta meg a magasabb
vezetői álláshely betöltésére vonatkozó pályázati eljárás eredményes
elbírálásáig - legkésőbb 2019. szeptember 30. napjáig.
Sukoró Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete 2018. augusztus
28-án tartott testületi ülésén az
alábbi ügyeket tárgyalta:
Sukoró Község Önkormányzat
Képviselő-testülete a vállalkozási
szerződéseket (ERŐSS ÚT Kereskedelmi és Szolgáltató KFT-vel
útfelújításra) megismerte, az abban
foglaltakkal egyetértett és felhatalmazta a polgármestert a szerződések
aláírására.

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

A Testület döntést hozott abban,
hogy a „ Csendrendelet” megalkotását nem tartja szükségesnek. Ezzel
egyidejűleg fontosnak tatja, hogy
Sukoró településen a hétvégéken
délutáni órákban és ünnepnapokon
ne végezzenek nagy zajjal járó tevékenységet a lakosok és az ingatlantulajdonosok. Legyünk tekintettel
egymásra és ne akkor végezzük a
zajjal járó munkákat, amikor mások
már pihennének!
Sukoró Község Önkormányzatának Képviselő-testülete engedélyt
adott arra, hogy a Sukorói Hagyományőrző Egyesület által szervezett
Szüreti bál (2018. szeptember 22.)
a Kultúrházban kerüljön megrendezésre. A Kultúrház használatáért bérleti díjat nem kér, a zenész
díját 180.000,- Ft-ot megfizeti az
Önkormányzat, ezzel is támogatja
a kulturális életet és a rendezvényt.
A Kisszelmenc-i testvértelepülésünk

Lakossági tájékoztató
a téli rezsicsökkentés
ügyében
Megjelent a Kormány 1364/2018.
(VII. 27.) Korm. határozata a
téli rezsicsökkentés végrehajtását
követően szükségessé váló további
intézkedésekről. A Kormány egyetért azzal, hogy azok a vezetékes gázvagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot
felhasználó háztartások is egyszeri
természetbeni támogatásban részesüljenek a fűtési költségek viselésével összefüggésben, amelyek a téli
rezsicsökkentésben korábban nem
részesültek.
Háztartásonként egy darab igénybejelentés nyújtható be. Az igénybejelentéshez kitöltendő nyomtatvány
átvehető és benyújtható a Sukorói
Közös Önkormányzati Hivatalban ügyfélfogadási időben (hétfő,
szerda: 8.00-17.00, péntek: 8.0013.00) illetve letölthető a www.
sukoro.hu honlapról.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a határozat értelmében
a) háztartás alatt a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló

részére 200.000,- Ft. támogatást
biztosít a Képviselő-testület.
A Sukorói Manó Mini Bölcsőde
szakmai programját és mellékleteit
(Szervezeti és működési szabályzat,
házirend, megállapodás) megismerte és elfogadta. A bölcsőde indulásának időpontja: 2018. november
1., férőhelyek száma: 7 fő, ellátási
területe: Sukoró.
A Polgármester asszony kezdeményezésére és javaslatára, egyetértésemmel, a Képviselő - testület egyhangúan a következő döntést hozta:
Azok a gyermekek, akik a Felsővárosi Német Nemzetiségi Általános
Iskola Sukorói Tagiskolájába járnak
(lakóhelytől függetlenül) egyszeri tíz ezer forintos iskolakezdési
támogatásban részesülnek a Sukorói
Önkormányzat jóvoltából a Sukoró
Iskolásaiért Alapítvány közreműködésével.
1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdése alapján az egy lakásban együtt
lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy
tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége értendő,
b) a felmérés keretében az igénybejelentés végső határideje 2018.
október 15-e, a határidő elmulasztása jogvesztő,
c) az igénybejelentés feltétele annak
tudomásul vétele a bejelentő részéről, hogy az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság ellenőrzi, hogy
a bejelentő háztartása korábban téli
rezsicsökkentésben nem részesült,
d) a természetbeni támogatás a
fűtőanyagra vonatkozik, a támogatás nem fedezi az egyéb, például a
szállítási, darabolási költségeket.
Nem felel meg a feltételeknek az
a háztartás, amely:
• gáz- vagy távhőszolgáltatási
szerződéssel rendelkezik és
korábban már részesült téli
rezsicsökkentési támogatásban,
• kizárólag elektromos fűtési
móddal rendelkezik.
Lingliné Hadlaczki Lilla
igazgatási ügyintéző

A Képviselő-testület zárt ülésén
döntött arról, hogy Hudákné
Huszár Éva Kinga részére a településen végzett egészségügyi tevékenysége elismeréséül az egészségügyi
ellátásban való aktív közreműködéséért és a példamutató tevékenységéért Sukoró Község Díszpolgára
kitüntető címet adományozza. A
cím átadására ünnepélyes keretek
között 2018. szeptember 29-i rendezvénysorozat alkalmával a Református templomban kerül sor.

mányzat 2017. évi költségvetéséről
szóló 2/2017. (II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról
Sukoró Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
8/2018.
(V.31.) önkormányzati rendelete az
önkormányzat és költségvetési szerveinek 2017. évi költségvetésének
végrehajtásáról

Az üléseken az alábbi rendeleteket
alkotta:

Sukoró Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 10/2018.
(IX. 03.) önkormányzati rendelete
a szociális célú tűzifa támogatás
igénylésének helyi szabályairól

Sukoró Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
3/2018.
(III.29.) önkormányzati rendelete a
növények telepítési távoságáról

Tájékoztatom a kedves olvasókat,
hogy a rendeletek a www.sukoro.hu
honlapon megtalálhatóak.
Sukoró, 2018. szeptember 5.

Sukoró Község Önkormányzat
képviselő-testülete 7/2018. (V.31.)
önkormányzati rendelete az önkor-

dr. Berzsenyi Orsolya
jegyző

Figyelemfelhívás
parlagfű irtásra!
Hazánk ma Európa parlagfűvel
leginkább fertőzött területe. Rendkívül káros, mivel agresszivitásával
elnyomja a kultúrnövényeket,
miközben felhasználja a talaj
tápanyag- és vízkészletét, mellyel
jelentős terméskiesést okozhat.
Emellett allergizáló hatása a népesség jelentős százalékát érinti.
Az idei időjárás kifejezetten kedvezett a parlagfű kelésének, az enyhe
tél és a korai kitavaszodás miatt
korán megjelent, tehát a gyomnövény virágzására és a pollenszóródásra is korábban lehetett számítani. A parlagfű-szezon tipikusan
augusztus elejétől szeptember végéig
tart, mivel jelenleg nagy tömegben
virágzik, így most kell legjobban
odafigyelni a gyommentesítésre. A
jelenleg érvényes jogszabályok szerint minden földhasználó és földtulajdonos köteles kül- és belterületen
is az adott év június 30. napjáig az
ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és
ezt követően ezt az állapotot az őszi
fagyokig folyamatosan fenntartani.
A mezőgazdasági területek gyommentesen tartása mellett a belterü-

leti földtulajdonosok is kötelesek
a parlagfű virágzását meggátolni.
Az illetékes hatóságok minden év
július 1. után ellenőrzik az ingatlanokat, és a védekezési kötelezettség
elmulasztása esetén – a fertőzött
terület nagyságától függően – 15
000 Ft-tól 5 000 000 Ft-ig terjedő bírsággal sújtják az ingatlanok
tulajdonosait, emellett közérdekű
védekezés elrendelésére is sor kerül,
a földhasználó költségére.
Ezen kötelezettség betartásának ellenőrzése bejelentésre, vagy hivatalból
történik. Belterületen a jegyző, vagy
a megyei kormányhivatal Növény-,
Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi
Igazgatósága ellenőriz, míg külterületen ez az ingatlanügyi hatóság
(földhivatal) feladata.
Ezúton kérünk minden földhasználót, hogy- az ápolt egészséges
környezet, a lakosok egészsége
érdekében gondoskodjanak területeik gyommentesítéséről (gyomlálással, kaszálással és ahol szükséges,
növényvédő szeres gyomirtással),
ápolásáról, valamint a folyamatos
gyommentes állapot fenntartásáról!
A parlagfű elleni védekezés mindannyiunk érdeke!

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

dr. Berzsenyi Orsolya
jegyző
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Gyerekszemmel a világ
A sukorói óvoda hírei
Nevelési évünk utolsó hónapja igen
eseménydús volt. Májusban tartotta az
Anyák napi és egyben Évzáró műsorát a
mini-kis és a középső csoport. A nagycsoportosok az idén rendhagyó módon
köszöntötték édesanyjukat a nyílt
napon. Játékos foglalkozásra hívták az
anyákat a csoportszobába, ahol vidám,
önfeledt hangulatban telt el a délelőtt.
Május 11-én a Dechatlon Sportmanó Óvodai program keretén belül
Sportnapot szerveztünk a középső és
nagycsoportos gyermekek számára a
műfüves pályán.
Május 25-én szomorúan indult a
gyermeknap, az egész napos esőzés
miatt nem vehettük igénybe az ugráló
légvárat. „B” tervünk azonban segített!
Halász Krisztával pedagógiai asszisztens
segítségével mesetúrát szerveztünk a
középsős és a nagycsoportos gyermekeinknek az iskola aulájában. A gyerekek
4-5 fős csapatokban járták végig az
állomások színhelyét. Először a mese
puzzle-t kellett időre kirakniuk, majd
következett a „Tell Vilmos” állomás.
Nyílpuska híján kislabdával kellett
célozniuk a fémdobozokra. A „Hófehérke” állomás volt a legviccesebb talán,
ahol seprűnyélen lovagolva szállították
az almákat a kosárba. A következő helyszínen, „Hamupipőke birodalmában”

terményeket kellett ruhacsipesszel szétválogatni. Az időt itt homokóra mérte.
Végezetül következett a mese-totó, ahol
ismert mesékből idéztünk, tettünk fel
kérdéseket. Természetesen a jutalom
sem maradt el, minden kisgyermek
kapott jégkrémet.
Május utolsó, illetve június első
hétvégéjén a nagycsoportosok és a
középsősök szüleikkel és a csoportok
dolgozóival Családi napon vettek részt
a Pákozd-Sukorói Arborétumban. A
közös főzés, versenyjátékok még hangulatosabbá tették ezt a napot.
Június 1-én került sor a sukorói
Művelődési házban a nagycsoportosok
Évzáró és Ballagási műsorára. Óvodásaink színvonalas előadással: mesedramatizálással, versekkel, dalokkal búcsúztak
az óvodától.

Óvoda életúton.Biztonságos óvoda
program ban való
részvétel
Pedagógiai Programunkban kiemelt
szerepet kap a külső világ tevékeny
megismerése. Fontos, hogy mi felnőttek változatos, tapasztalatszerzésekre,
kíváncsiság kielégítésére alkalmas

Gyerekszemmel a világ

környezetet alakítsunk ki a gyermekek
számára, ahol életre szóló felfedezéseket
tehetnek.

mekeket, amelyekkel megalapozhatjuk
a biztonságos és balesetmentes közlekedést.

A közlekedési képességek fejlesztése
az óvodánkban változatos tevékenységekben valósul meg. A közlekedés
témakör a gyermekek egyik kedvenc
témája. hiszen már a mini csoportosok
is önfeledten tologatják a különböző
járműveket a szőnyegen. Később megtanulják csoportosítani a közlekedési
eszközöket aszerint, hogy földön, vízen,
vagy levegőben közlekednek, ismerkednek a járművek hangjával. Kiemelt szerepet kap a szabad- és irányított játék
a csoportszobában, szívesen építenek a
csoportszoba székeiből vonatot, buszt,
vagy éppen repülőt. Ezeknek a játékok
során bővül szókincsük, ismerkednek a
közlekedés szabályaival és az alapvető
udvariassági szokásokkal. A játékos
foglalkozások során igyekszünk olyan
értékeket átadni óvodásainknak, amelyek megalapozzák a későbbi életkorok
közlekedésre nevelését.
Óvodánkba a legtöbb kisgyermek autóval érkezik, de jó idő esetén néhányan
kerékpárral is vagy gyalog érkeznek. A
séták alkalmával együtt gyakoroljuk a
közlekedés szabályait, így lehetőség van
a közvetlen tapasztalatszerzésre.
Célunk az óvodások biztonságos közlekedésére nevelése, továbbá, hogy a
családokkal közösen olyan ismeretek,
képességek birtokába juttassuk a gyer-

Ez év tavaszán pályázott a Sukorói
Óvoda a „Biztonságos Óvoda”címre.
A „Biztonságos Óvoda” program
legfontosabb célja az óvodai nevelési
programba integrálható közúti közlekedésbiztonsági módszertan és oktatási
segédletek megismertetése az intézményekkel,
óvodapedagógusokkal,
az intézmények közlekedésre nevelési
tevékenységének támogatása.
Pályázatunk nyertes volt, így került sor
2018. június elején a középső csoportban egy játékos foglakozásra, amelyet a
Budapestről érkezett dr. Kasza Judit és
Orosz Viktória tartott. Ezután került
sor a gyerekek közlekedési ismeretszintjének felmérése.
A képes feladatokat a középsősök
egyedül oldották meg. Jutalmul pedig
az óvoda közlekedésre nevelési tevékenységét segítő „Ovi Jogsikat” és
matricákat kaptak . Ezt követően az
óvodánknak átadták a„Biztonságos
Óvoda” címet igazoló oklevelet és az
óvodapedagógusoknak
kidolgozott
módszertani könyvet.

Komlósi Lászlóné
óvodavezető helyettes

Napközis tábor
A 2017/2018. tanév lezárásával
a Vtt. Nonprofit Kft. pályázati
támogatásával a Sukorói Általános Iskolában is lehetőség nyílt
napközis tábor megszervezésére. A
pályázat elsődleges célja azon szülők
tehermentesítése volt, akik a nyári
szünidő periódusában nem illetve
nehezen tudták megoldani gyermekük elhelyezését, felügyeletét.
A tábor szervezését iskolánk pedagógusa, Nemes Rita vállalta. A
táborozatatás három egyhetes turnusban folyt egész napos felügyelettel. A tábori programok változatosak voltak: a közösségi és kreatív
játékok, a Velencei-hegységbe tett
különböző gyalogos túrázások
mellett volt sportolási lehetőség is,
melyben Halász Kriszta, a Sukoró
Sportbarátok Közhasznú Egyesület képviselője és néhány lelkes
sportegyesületi társa tanított a
gyerekeknek teniszt, valamint megismerhették a diákok a petanque
francia eredetű golyójáték szabályait, rejtelmeit. Ezúton is szeretnénk
megköszönni segítségüket!
Összességében elmondható, hogy
remek hangulatú, kalandokkal
teli három hét volt. Remélhetőleg
ebben a tanévben ismét lehetőség
nyílik hasonló napközis táborok
szervezésére.

Gólyatáborral
kezdődik a tanév
Hosszú évek hagyományait ápolva az
idén is megszerveztük iskolai gólyatáborunkat, melynek alapvető célja az,
hogy az új elsősök megismerkedhessenek iskolai társaikkal, tanítóikkal.
Természetesen valamennyi tanulónk
számára izgalmas és tartalmas ez a
három nap, hiszen kirándulásokkal,
sport- és kézműves foglalkozásokkal vártuk most is a jelentkezőket.
A hagyományokkal szakítva nem
augusztus utolsó hetében, hanem egy
héttel korábban vártuk a gyerkőcöket.
Az első napon Vértesboglárra látogattunk el a Vérteslovas Erdei iskolába.
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Több tanulónk számára ismerős volt
a terep, hiszen bizton állíthatom,
visszajáró vendégeknek számítunk
itt. A napot legelőlátogatással és
kisállat simogatással kezdtük, majd
bungee trambulin, drótkötélpálya és
kemencés foglalkozás színesítették a
programot. A nagy meleg ellenére is
remekül éreztük magunkat, s azzal az
elhatározással távoztunk, hogy az év
végi kirándulások esetén is kitűnő úti
cél lehet Vértesboglár.
A második napon Székesfehérváron,
a Koronás Parkban várták kis csapatunkat. A hely és a környezet már
garancia volt arra, hogy itt is remekül
eltölthetjük az időt, hiszen rengeteg
szabadtéri játék, árnyas fák és vizes
játékok biztosították a jó szórakozást.

A nap folyamán lovagi hétpróbán is
részt vettünk, melynek lényege, hogy
a gyerekek ügyességét tegye próbára.
Az akadálypálya teljesítésének jutalmául mindenkit apró ajándékokkal
leptek meg a szervezők. Az időnkbe
még egy jó fagyizás is belefért a nap
lezárásaként.
A gólyatábor utolsó napját helyben,
Sukorón töltöttük. Délelőtt megismerkedhettünk a petanque nevű
játék fortélyaival a Sukorói Sportbarátok jóvoltából, kipróbálhattuk
ebbéli ügyességünket. Ezt követően
ebédelni a Gémeskút étterembe
mentünk, majd a délután kerámiázással telt. A gyerekek virágos fali
képet készíthettek saját fantáziájuk
megmozgatásával, illetve valamen�-

nyien kipróbálhatták a korongozást,
amikor is egy szivecskés tál került ki a
kezük alól. A remek alkotások egy kis
idő múlva, a kiégetést követően majd
haza is vihetők.
Azt gondolom, valamennyi gyerek
és pedagógus nevében mondhatom,
hogy – a nagy meleg ellenére – remek
három napot tölthettük együtt, nagyszerű élményeket élhettünk át.
Bízom benne, hogy a gólyatábor
hagyománya a későbbiekben is folytatódni fog, és minél több család építi
be a nyári programjába ezt a remek
elfoglaltságot.
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Fischer Attiláné
tanító
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Gyerekszemmel a világ
Vendégül láttuk
a rimstingi
testvértelepülésünket
A két település, Sukoró és Rimsting
között tartó baráti viszony 5. évfordulóján, 2002-ben partnerségi szerződést írt
alá, majd 2005-ben egy zászlócserével
is megbélyegezte a baráti összetartozást.
Mindkét község lakói a humanitárius
és kulturális értékek ápolását, a nyelvismeretek bővítését, a fiatal diákcsere előmozdítását, közös sportrendezvények
látogatását, valamint katasztrófa esetén
egymás támogatását tűzték ki célul.
Az idei évben mi láttuk vendégül rimstingi barátainkat július 28. és 31. között:
Josef Mayer, polgármester úr vezetésével jöttek hozzánk szülők és általános
iskolás gyerekeik is.
A szombati szálláselhelyezést és szabad
programot követően, vasárnap délután

a Sukorói Hagyományőrző Egyesület
népi játékokkal, íjászattal és néptánccal
és persze nagy-nagy szeretettel fogadta
a vendégeket. Fogadásukban iskolánk
diákjai és pedagógusai is részt vettek:
Ruffné Ulakcsai Veronika, Fischer Attiláné és Nemes Rita.
A népi hagyományok ápolása mellett
hétfőn a rimstingi szülők és gyerekek
valamint iskolánk diákjai és kísérő
pedagógusai egy „kalandosabb” napon
is részt vehettek: a Budakeszi Kalandparkban próbálhatták ki bátorságukat,
ezenkívül a vadasparkban különleges
állatokkal is találkozhattak. A Dínóparkban pedig igazi izgalmakban lehetett részük.
Igen hamar elszállt ez a néhány nap,
de mindannyian jól éreztük magunkat! Jövőre ismét találkozunk és akkor
nekünk lesz lehetőségünk Rimstingben, a gyönyörű Chiemsee parti településen vendégeskedni.

SUKORÓ SPORTBARÁTOK
KÖZHASZNÚ SPORTEGYESÜLET

Kedves Sportbarátok!

Jótékonysági Retro Partyra mozdult meg
az óvoda, iskola
Az óvoda és iskola szülői közössége az
idei évben hagyományteremtő céllal a
szülőkhöz, pedagógusokhoz és minden
érdeklődőhöz egy jótékonysági felhívást intézett. Február 10-ére retro
slágerek video discoját szerveztük meg.
A bulira szóló belépőjegy megváltása
mellett lehetőség volt támogatói jegyek
vásárlására és a partyn kisorsolt tombolaajándékok adományozására. Így
aki nem akart vagy éppen már helyhiány miatt nem tudott belépőjegyet
váltani, lehetősége volt adományozni a
sukorói iskola és óvoda javára. Köszönjük ezúttal minden támogató, segítő,
jótékony együttműködését: szülők,
pedagógusok, Mészáros Lajos, a Sukorói Önkormányzat, DJ SMASH, Buch
Tibor, Schmicsek Ferencné, Gémeskút
Étterem. A buli hangulatáról Mészáros Lajos színvonalas zenei válogatásai
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gondoskodtak, és Buch Tibor vendég
fellépővel tánc közben csavarhattuk
fel a szőnyeget. Este nyolctól hajnali
háromig egyfolytában, jó hangulatban
roptuk a táncot különböző fényes
disco slágerekre. Köszönjük a szuper
hang- és fénytechnikát Szalmás Gábor
– DJ SMASH-nek. Mulatozás közben
ismerkedhettek egymással szülők, résztvevők. A befolyt összegből, 300.000
forintból a két intézménnyel egyeztetve
hasznos dolgokat vásároltunk: 150.000
forintból az iskola három tantermében és a tornaszobában lecseréltük az
elhasználódott függönyöket, a zsibongó
tetőtéri ablakaira hőtükör fóliát, továbbá tornaszereket vásároltunk. Digitális
fényképezőgéppel gazdagodott az
óvoda, az ovisokat a nyár beköszöntével
ventilátorok, kültéri párásító eszközök
hűsítik a meleg napokban. Az óvodapedagógusokkal még egyeztetünk a maradék pénz elköltésével kapcsolatban.
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Hartalné Törzsök Tímea

A nyári hónapokban sem maradtak el a
mozgásra, sportolásra invitáló programok az Egyesület életében.
Május végi autóbuszos kirándulásunkat a
Vértes hegységbe terveztük, a Vitányvárhoz. Ez a festői környezetben található
várrom Vértessomló település közelében
található. Körtvélyespuszta fölött a 417
m magas Nyerges- hegy közelében egy
erdővel borított kisebb kúp tetején találhatók a szabálytalan , ötszög alaprajzú
, kisebb területű vár romjai. A vértesi
végvárak sorába illeszkedő erődítmény
keletkezésének idejét és építtetőjének
nevét nem ismerjük, de feltehetően az itt
birtokos Csák nemzetség valamely tagja
építette. Első okleveles említése 1324-ből
származik. Történelme során számtalanszor cserélt gazdát. A vár végét az 1598as év jelentette, ekkor a császári csapatok
felrobbantották.
Szép, napsütéses időben kirándultunk
aznap. A Környéről induló erdei turistaúton közelítettük meg a várat. A vértesi erdő páratlan szépsége jó kedvet és
vidámságot, ugyanakkor megnyugvást
árasztott magából.
A várhoz vezető meredek utat mindenki
megmászta, ami nem volt kis teljesítmény, A panoráma és a látvány, ami
fent fogadott bennünket feledtette az út
viszontagságait.
Szarvas- kúton , egy jól kialakított erdei
pihenőnél, szalonnasütőknél táboroz-

tunk le, ahol nagyon jó hangulatban
fogyasztottuk el az ebédünket.
A mai kéktúra nem lenne az, ami és nem
örvendene ma akkora népszerűségnek a
hazai természetjárás , ha nincs Rockenbauer Pál és az 1979-ben forgatott Másfél
millió lépés Magyarországon című filmsorozat. Harminc éve nincs már köztünk
a televíziós ismeretterjesztés és természetfilmezés kiemelkedő alakja. Követői
egy emlékfával tisztelegtek munkássága
előtt. Ez a turistaereklyékkel díszített
Rockenbauer- emlékfa az Országos Kéktúra vértesi szakaszán található, ott , ahol
mi is túráztunk. Így a mi csapatunk is
megállt az emlékfa előtt és elhelyeztünk
egy településünkhöz szorosan kapcsolódó gyalogostúra emblémáját.
Nyáron folytattuk a gyermekek részére
meghirdetett „Mozdulj Sukoró!” program sorozatot. Az összejövetelek egy
részét beépítettük a nyári iskolai programokba.( napközis tábor, sporttábor,
gólyatábor). A táborokban sportdélelőttöket szerveztünk a gyerekeknek. Kedvezőtlen időjárás miatt sem maradt el a
foglalkozás, a tornaszobában különböző
sportos vetélkedőkben mérhették össze
tudásukat a gyermekek. Jó időben a tenisz
és a petanque pályán részesültek oktatásban a táborlakók .A foglalkozásokat az
Egyesület tenisz, illetve petanque szakosztálya tartotta .Mivel évek óta folynak
ezek a foglalkozások a gyermekek egyre
ügyesebbek ezekben a sportágakban.
A petanque talán a legkedveltebb sportág
az Egyesületen belül. A rendszeres szerdai
összejöveteleken eddig maximális kihasználtsággal működtek a Borház udvarán
kialakított pályák, ez azt jelentette, hogy
18 fő játszott, versenyzett egyszerre . A
sportág iránt egyre nagyobb az érdeklődés, a jelentkezők száma egyre
nő, így a csütörtöki napot is be kellett
iktatni a játékba.
Az idei év fontos dátum az Egyesület
életében. Ebben az évben ünnepeltük
megalakulásunk 10.évfordulóját. Elhatároztuk, hogy ez a jeles nap az alkalomhoz
méltón kerül megrendezésre. Közösen
megállapodtunk egy mindenkinek alkalmas időpontban , ami július 21-re esett.
A tavalyi év végén nyert pályázat és az

Önkormányzat támogatása segített a
színvonalas lebonyolításban. A pályázati
összeg egy részét 2 db. Könnyűszerkezetes sátor megvásárlására fordítottuk,
amelyeknek felállítása és egyben felavatása ezen a napon történt meg a Borház
udvarán. Az Önkormányzat segítségével
sörpadokat és asztalokat szereztünk be ,
mivel a rendezvényre nagy létszámmal
készültünk. Nagy örömünkre a születésnapi
évfordulón 80 fő vett részt. Gombás
Ferenc sporttársunk barátai közreműködésével színvonalas élő zenével emelte a
rendezvényünk hangulatát. A jó zenét
a környéken lakók is szívesen hallgatták. Ezúton is szeretnénk megköszönni
a zenekar tagjainak a profi előadást és
reméljük, hogy még sokszor szórakoztatnak bennünket.
Az együttes neve: Borbár Band. Tagjai:
Parragh Tamás (dob)
Pénzeli László (zongora)
Venekei Péter (harsona)
Gombás Ferenc (harsona)
Az emlékezetes naphoz minden adott
volt, a jó időjárás, finom ételek, hideg
italok, minőségi zene, ami a tagokat
táncra csábította. Minden közreműködőnek ezúton is köszönjük a segítségét.
Kevéssel a születésnapi rendezvényünk
után kezdtük szervezni a Falunappal
kapcsolatos általunk vállalt programokat.
A Falunapon XII. alkalommal rendeztük
meg a Sukorói Hagyományos Halászléfőző versenyt. Az idén 8 csapat vett részt
a megmérettetésben. Nagy üstökben
főttek a finom halászlevek. A leadott
halászlé mintákat 6 főből álló zsűri kóstolta és értékelte.

Sukoró FC. -vel közösen szervezte .A
bírói feladatokat az idén is, mint évek óta
Béd Imre hivatásos játékvezető vállalta
el. Ezúton is köszönjük a kitartó és profi
munkáját.
Végeredmény:
• I. hely: Toldi Géza csapat
Molnár Krisztián, Kovács Krisztián,
Álland Zsolt, Mátyás István, Mátyás
Zoltán, Kiss Kálmán, Kiss Dániel
• II. hely: Csáki Attila csapata
Greván Levente, Tuba Kristóf, Vaskó
Szabolcs, Kacsó Tamás, Miczán
Márk, Tankó Dávid, Kis Fremont,
Csáki Attila
• III. hely: Sukoró FC. csapata
Nemcsek Mihály, Csontos János,
Unger Zsolt, Unger Kristóf, Bökény
Kálmán, Pál Roland, Marton
Zoltán, Kocsándi Dávid, Béd József,
Czottner János, Czottner Áron
A legeredményesebb játékos:
Csáki Attila
Az Önkormányzatnak köszönjük a rendezvényekhez nyújtott támogatását.
Októberi programjaink között szerepel
az őszi gyalogos túra, novemberben a
hagyományos asztalitenisz bajnokság őszi
fordulójának lebonyolítását tervezzük .
Programjainkra Mindenkit szeretettel
várunk!
Mozogj Velünk!
Halász Kriszta
elnök

Végeredmény:
• I. hely: Sukoró Borbarátok
Egyesülete 110 pont
• II. hely: Sukoró Sportbarátok
Egyesülete 91,5 pont
• III. hely: Sukorói Betyárok 89 pont
• IV. hely: Fekete Kriszta 83 pont
A halászléfőzéssel párhuzamosan zajlott
a kispályás focibajnokság, amire 4 csapat
nevezett. Egyesületünk a versenyt a

Legfrissebb hírekről tájékozódhat a www.sukoro.hu Sukoró Község Önkormányzat honlapján
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túrházban, ahol Buch Tibor színész,
énekes és kísérői a Horváth testvérek,
szórakoztattak bennünket, táncoltattak, énekeltettek, pirosra tapsoltuk a
tenyerünket.

III. díjazottak:

Parti János Zweigelt bora Ezüst minősítéssel
Nagy Roland Rajnai Rizling bora Ezüst
minősítéssel
Dr. Sárváry András bora Ezüst minősítéssel
Bocs Ferenc Cabernet Saugvinon bora
Ezüst minősítéssel
Szücs János Vegyes fehér bora Ezüst
minősítéssel

SUKORÓI BORBARÁTOK
EGYESÜLETE
www.sukoroiborbaratok.hu
sukoroiborbaratok@gmail.com
Egyesületünknek minden évben legfőbb eseménye a borverseny melyet
2010 évtől rendezünk meg. Ez úttal is
neves szakembereket kértünk fel a bírálatra, Dr. Janky Ferenc vezetésével. A
versenyre április 14-én került sor és 58
darab 2017 évjáratú bor került megmérettetésre. Az elmúlt év száraz időjárása
nem kedvezett a szőlőtermésnek, ennek
ellenére kiváló borokat készítettek a
gazdák, egyesületünk tagjai. Eredmények a következők: 2 Nagy Arany, 15
Arany, 33 Ezüst és 11 Bronz minősítésű
bor.
„Sukoró legjobb bora” címet Németh
László Cabernet franc bora nyerte el, a
zsűri Nagy Arany minősítésével.
„Sukoró legjobb Othello bora” címet
Nagy György nyerte el, Arany minősítéssel. Ezt a különdíjat ismét Gál
Kálmán ajánlotta fel. További eredmények:

I. díjazottak:

Prince Wine Borház Kft Cabenet Sauvignon bora Nagy Arany minősítéssel.
Németh László Cabernet Franc bora
Nagy Arany minősítéssel.
Horváth József Cabernet Sauvignon
bora Arany minősítéssel
Devecsai Péter Vegyes vörös bora Arany
minősítéssel.
Szideropulosz Jorgosz Kékfrankos-Cabenet franc rozé bora Arany minősítéssel

II. díjazottak:

Döme János Juhfark bora Arany minősítéssel.
Devecsai Lajos Rajnai Rizling bora
Arany minősítéssel.
Szomor János Othello bora Aranyt
minősítéssel
Nagy György Olaszrizling bora Arany
minősítéssel
Hegyi András Othello bora Arany
minősítéssel

8

Júniusban Balatonföldvárra utaztunk egy előre megrendelt mini bus�szal a Rideg h.pár „Rózsakert” panziójába. A busz költségért és a finom
ebédért, a jó hangulatért köszönet az
Önkormányzatnak és Gyöngyikének,
Lajosnak. Innen utunkat a Szántódi
révnél horgonyzó komppal folytattuk, majd a kisvonattal száguldottunk
egészen Tihanyig. Megtekintettük a
Tihanyi apátságot, az álomszép panorámát, majd sétáltunk, fagyiztunk, jól
éreztük magunkat.

A borverseny eredményhirdetése és a
díjak átadása május 12-én került sor
az II. Sukorói Bornapok alkalmával.
2016 évi közgyűlésünkön határoztuk
el, hogy hagyományteremtő módon
minden évben megrendezzük a Sukorói
Bornapokat. Azt is elhatároztuk, hogy
vándordíjat alapítunk, melyet a legjobb
bort készítője kapja, hogy, díszítse pincéje falát egy évig. Második alkalommal
Németh László lett a szép Bacchus fej
boldog tulajdonosa.

Júliusban részt vettünk a Borház-Könyvtár udvarán Sport egyesületünk megalakulásának 10. évfordulója alkal- mából megrendezett, zenés,
táncos, eszem-iszommal összekötött
rendezvényén. Köszönjük a szervezést
a Halász h.párnak valamint az összes
sport társnak, akik segítettek nekik.

A rendezvényre a borház udvarán
került sor, ahol felállítottuk sátrainkat.
Az ünnepi hangulatot teremtettek,
a fellépő művészek tárogatójukkal,
mellyel elvarázsoltak bennünket. Az
üstben nagyon finom étel készült, amit
Szomor János és felesége Rózsika készítetek részünkre. Köszönet érte!

Augusztusban a már hagyomá-

Mély fájdalommal jár át bennünket,
János barátunk augusztus hónapban
elhunyt.
Egyesületi kirándulásunkat május
hónapban, a Vas-megyei Ság hegyre,
más néven kis Somlóra szerveztük
meg, Pajor István barátunk szervezésében. Vendéglátóink igaz barátként
fogadtak bennünket, finom boraikkal
vártak és kínáltak minket. Ság-hegy a
Balaton-felvidék legkisebb vulkánikus
tanúhegye.

Tisztelt Sukoróiak!
A Tere-Fere klub újra itt!
Tavasz óta a mai napig klubunk tagjai
az Önkormányzat jóvoltából igen sok
és tartalmas rendezvényen vett részt.

A hosszú tél után kimozdultunk a
kényelmes, otthoni fotelból, összejöttünk, örültünk egymásnak, kikapcsolódtunk.

Márciusban a Nőnapon egy ferge-

teges műsorban volt részünk a Kul-

Egyesületünknek megtisztelő feladata,
a Sukoró zenei nyár rendezvényen, egy
alkalommal a zenei hallgatóságot borkóstolóra hívjuk meg. Az eseményre
augusztus 11-én került sor. Köszönet a
borászaiknak, akik a boraikat hozták és
a lelkes segítőknek.
A falunapon 60 l-es üstben készítettük, Szücs János irányításával halászlét
és első helyezést értünk el. Köszönet
mindazoknak, akik a szervezésben,
előkészületben és a munkában szorgoskodtak.

nyos „Falunap”-on is képviseltettük
magunkat családtagjainkkal együtt,
szép számmal a színvonalas műsorokkal egybekötött összejövetelen,
a halászléfőző versenyen, annak előkészítésében. Végezetül is elhatároztuk, hogy aktívak akarunk maradni,
fejlődni a rohanó világgal unokáink
mögött, jelentkeztünk a

Újra kezdeni
Gyerekoromban ősz tájékán az
idősektől gyakran hallottam, hogy
„megjöttek az emberek”…. utalva
arra, hogy a hónapok elnevezésében
egyre gyakrabban jelenik meg az
ember kifejezés. A szeptEMBERről
nekem az iskolakezdés, a szüret, az
esős idő, vagy valami hasonló jutott
eszembe. Mindezek ellenére, nem a
„kezdés lehetősége” dominált, hanem
a „valaminek vége van” érzése. Sokszor fájó szívvel búcsúztam a nyártól
és mindattól, amit a nyár nyújtott.
Soha nem jutottam (gyerekként) arra
a felismerésre, hogy a szeptember az
újrakezdés hónapja. Az újrakezdés
lehetősége szeptemberben, nemcsak
a gyerekek és a pedagógusok előtt
tárulkozik ki.
Emberként sokszor megrekkenünk
egy kudarc, vagy egy csalódás után,
máskor elfogy a lelkesedésünk és
a kitartásunk, olykor csak az élet
hozza úgy. Pedig újra és újra neki kell
futni, mintegy újrakezdeni a kapcsolatainkat, a régi álmainkat. Nem
engedhetjük meg, hogy a kudarcaink
megtörjenek! Újult erővel újra kell
kezdenünk életünket!

Vallás - Közélet
Tehát most az iskola újrakezdésén túl
gondolnunk kell arra az újrakezdésre
is, amit az embernek újra és újra fel
kell vállalnia. Ez az újrakezdés nem
idegen számunkra, hiszen januárban
annyi mindent fogadunk, annyi
mindent szeretnénk újragondolni,
újrakezdeni, de mivel az év felére
sokszor kifulladunk (olykor már jóval
korábban), szeptemberben érdemes
újra –újrakezdeni.
Az év vége felé tartva, de még jócskán időben nem késő elővenni az
újrakezdés gondolatát, mondhatnám
azt is, hogy a gyerekekkel együtt
újra kezdhetjük az iskolát. Ami talán
az újrakezdések legnagyobbjaként
említhetünk az a kapcsolataink újrakezdése: újrakezdeni a másik emberrel és újrakezdeni az Istennel…
Nemrégiben egyik társasjátékban
éppen egy ilyen feladatot kaptam
a kihúzott kártyától: „hívd fel egy
régi barátod”. És mikor elkezdtem
gondolkodni, hogy ki is legyen az
a személy, hirtelen rádöbbentem,
hogy mennyi félbemaradt ismeretség,
barátság van az életemben. Elgondolkodva tehát a dolgon, arra jöttem rá,
ez többnyire annak köszönhető, hogy
nem vettem erőt az újrakezdéshez.

Persze magyarázat mindegyikre van,
de őszintén be kellett vallanom, hogy
ez mégsincs rendjén. Elhatároztam
hát, hogy lépek ez ügyben és újrakezdek! Ezt mondtam hát szívemnek:
„tárulkozz ki, MERT MEGJÖTTEK
AZ EMBEREK!”

lomhajó bejárata előtt a burkolatba
illesztett 75/95. sorszámú betonelemet, amin a következő két idézet
olvasható:

„Idáig lopódzott, itt talált lakozásra /
napnyugati Kálvin tilalmas tanítása;”
Csanádi Imre

Jó újrakezdést mindenkinek!
Szeptembertől az iskolában újra indul
a felekezeti hitoktatás (is)! Megköszönve Vera néni (Ruff Veronika)
eddigi munkáját, aki pár éve átvette
és lelkiismeretesen végezte a katolikus
gyerekek hitoktatását, kívánok mindannyiunk nevében sok sikert az új
munkájához. Az iskolai hitoktatást,
helyette Angeli Géza veszi át. Géza
bácsinak és minden pedagógusnak
kívánok sok kegyelmet az új iskolai
évben, hogy a rájuk bízottakat hivatásukhoz méltó módon vezetni tudják.
Adjon az Úr ebben az iskolai évben
mindenkinek kellő bölcsességet,
türelmet és jó egészséget.
Norbert atya

Szeptemberben induló, Könyvtár

szobában tartandó 2 hónapos, heti
egy alkalommal egy számítógépes
tanfolyamon. Nem szeretnénk lemaradni, megöregedni és úgy gondolkodni, hogy „már erre a kis időre nem
érdemes”!
A fenti programok költségeit, szervezéseit, megrendezéseit, lehetőségeit
köszönjük szépen Önkormányzatunknak!
Maradok tisztelettel:
Tarnócziné H.Judit
klub vezető

A reformáció 500. jubileumára a
budapesti Kálvin téren elhelyezett 95
kő egy-egy másolatát örökbe lehetett
fogadni 2017. október 31-ig. Kardos
Ábel lelkipásztor javaslatára, presbitériumunk döntése szerint fogadtuk
örökbe, majd 2018. április 1-jén,
Jézus feltámadása ünnepének első
napján tartott istentiszteletünket
követően lelepleztük a sukorói temp-

„Nincs oly barbár nemzet, nincs oly
elvadult nép, melyben ne lakoznék az
a meggyőződés, hogy van Isten.”
Jean Calvin

Az átadás alkalmával elhangzott Csanádi Imre egész verse (Egy hajdani
templomra), és elénekeltük a 90.
zsoltár 1. versét.
Kardos Ábel

Döme János
Elnök

Legfrissebb hírekről tájékozódhat a www.sukoro.hu Sukoró Község Önkormányzat honlapján
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Sukorói Hagyományőrző
Egyesület
8096 Sukoró, Óvoda u. 2/a.
+36 70/778-9265
sukoroihagyomany@gmail.com
www.facebook.com/hagyomanysukoro
Egyesületünk célja Sukoró község történelmének és hagyományainak ápolása, a
helyi kulturális örökség feltárása, megóvása,
ápolása és a közösséggel történő megismertetetése. Ezen elvek mentén szervezzük rendezvényeinket. Társadalmi tömörülésünk
meghatározó a közösségi élet formálásában,
összetartásában. A civil összefogás lényegi
eleme a lakóhelyünk falu jellegének megőrzésében. Nem profitorientált szervezetként
az éves tagdíjakból, önkormányzati és civil
támogatásból, magánszemélyek személyi
jövedelemadó felajánlásaiból és a rendezvényeinken gyűjtött adományokból tartja
fenn magát az Egyesület. Eddigi rendezvényeink megszervezésekor nagyban támaszkodtunk a tagok önkéntességeire, mely a
siker záloga volt minden esetben.
Március elején két új taggal, júliusban és
augusztusban pedig további három új taggal
bővült társaságunk. dr. Kardeván Károly és
felesége dr. Bártfai Katalin, Macher Borbála, Máté Ibolya és Juliette Geyskens a
korábbi időszakban is folyamatos segítségünkre voltak.
Március utolsó napján az időjárás nem volt
kegyes hozzánk, így Húsvéti Családi Napra
elkeresztelt rendezvényünket a Kultúrházban tartottuk meg az eredetileg tervezett
Néprajzi Ház udvara helyett. Meghívott
vendégünk volt Mészárovics Szonja a Pesovár Ferenc Népdaléneklési és Népzenei versenyen kiemelt arany minősítéssel jutalma-
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zott népdal énekes, akinek gyönyörű énekét
a kisgyerekek is egyhelyben ülve hallgattak.

alakul ki a faállítók között, ilyenkor kettő
vagy több fa is kerülhet a kerítés elé.

Az idei évben is velünk volt Bognár Zsuzsa
néni a gyönyörűen kidolgozott horgolásaival Velencéről, valamint Fekete Kriszta
helyi lakos a kerámiáival.
Adománygyűjtő üvegünkbe lehetett elhelyezni az Egyesületünk támogatására szánt
összegeket. Mely a nap végére 4.500 Ft-ot
rejtett, amiért nagyon hálásak vagyunk és a
soron következő eseményeink megrendezésére fordítunk.

„A kis falvak együtteseinek is megvan a
maguk dolga, vigyék tovább ezt a lángot,
de nem kell itt nagyon magasztos dolgokra
gondolni. Egyszerűen szeretjük ezt, és rengeteg gyerek táncol. És nagyon jó hogy ezt
csinálják, még akkor is, ha később nem lesz
belőlük táncos. Az sem kell, hogy még több
táncoljon. Bőven elegen vannak ahhoz,
hogy ez a kultúra fennmaradjon, tehát,
hogy az anyanyelve mellett a népdalt és a
táncot is tudja.” Novák Ferenc „Tata”
Második alkalommal tartottuk meg rendezvényünket, helyi jegyzői jóváhagyással.
Bővített néptánc bemutatónkat Pákozd
után itthon, a Kultúrház előtt is megmutattunk a rendezvényen résztvevőknek.
Meghívott vendégünk volt ismételten
Mészárovics Szonja népdal énekes, az
Abajka Citerazenekar Pákozdról, valamint
velünk volt Bognár Zsuzsa néni a gyönyörűen kidolgozott horgolásaival Velencéről.
A rendezvényt Fejér Megye Önkormányzatának támogatásával valósulhatott meg.
6 garnitúra paddal és asztallal gyarapodott
Egyesületünk. Régen szokás volt Sukorón
a májusfa kidöntésekor utcabált rendezni,
melynek hagyományát a jövendőben szintén szeretnénk feleleveníteni. Adománygyűjtő üvegünkbe lehetett elhelyezni az
Egyesületünk támogatására szánt összegeket. Mely a nap végére 6.500 Ft-ot rejtett,
amiért nagyon hálásak vagyunk és a soron
következő eseményeink megrendezésére
fordítunk.

Fejér Megye Közgyűlésének elnöke dr.
Molnár Krisztián is bizodalomról tett
tanúbizonyságot Egyesületünk felé. Május
elején 200.000 Ft támogatásban részesült
Egyesületünk Fejér Megye Önkormányzatától, melyet eszközbeszerzésre és 2018. évi
programjaink megszervezésére fordíthattunk.
Május 12-én szombaton 16 órától Egyesületünk is részt vett a pákozdi Majálison.
Március 15-én került bemutatásra első
ízben a sukorói Református templom előtti
téren a verbunkunk, melyet kicsit tovább
bővítettünk. A siker nem maradt el! A színpadról lelépve máris újabb meghívásokat
kaptunk Pákozd Nagyközségtől.
Május 25-én tartottuk idei második közgyűlésünket, mely keretén belül elfogadásra
került a 2017.évi beszámoló, kitűzésre
került a 2018.évi tagdíjak beszedésének
határideje, valamint átbeszélésre került
Egyesületünk pénzügyi helyzete. Örömmel
tájékoztathattuk tagjainkat, hogy 300.000
Ft civil támogatás érkezett bankszámlánkra.
Sukorón a falu májfa állításának és kidöntésének hagyományát 17-18 éve Egyesületünk ápolja minden évben. Korábban
hagyományos módon ágassal és férfierővel
állítottuk, azonban mára úgy megnőttek
az erre alkalmas fák a környéken, hogy
rendhagyó módon autódaru segítségét kellett igénybe vegyük. A fiúgyermekek nagy
örömére, akik szép számmal vettek részt az
eseményen. Ezúton is szeretnénk Zólyomi Lászlónak a segítséget megköszönni.
Április 30-án a helyi gyerekek segítségével
díszítettük fel a nyárfát. A szalagok felhelyezése közben pedig elmeséltük nekik
ezen élő hagyomány eredetét, miszerint a
hajadon lányok kapujába, a kerítés elé, általában krepp szalaggal díszített fát állítanak
az udvarlók május 1-jére virradóan. Egy
kerítés előtt az illendőség szerint egy fának
szokás állnia, de előfordul, hogy versengés
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Az esemény kapcsán a 2018.06.04-ei Fejér
Megyei Hírlapban rövid kis összefoglaló
jelent meg Egyesületünk munkásságáról. A
napilap fotósa által készített képek az újság
honlapján elérhetőek.
Június 23-án szombaton a hűvösebb idő
ellenére is szép számmal gyűltünk össze a
Kertmozi alkalmával. A 90-es évek Sukorói Általános Iskolájának repertoárjából
vetítettünk le két színdarabot, majd a Szeleburdi család szereplői elevenedtek meg a
vetítővásznon.
2018.06.30-án a Pákozdi Gasztro Fesztiválon mutatkozott meg az Egyesület az
Abajka Citerazenekar élőzenés kíséretében.
A közös színpadra lépés ötlete a májusfa
kidöntő ünnepség estéjén született meg,
mely a próbákat és a tapsvihart követően
nyugodt szívvel mondhatóan jó ötletnek
bizonyult. Reményeink szerint hosszútávú
együttműködés alakul ki közöttünk.

07.27. – 07.31. között az Önkormányzat meghívásából Sukorón tartózkodott a
németországi testvértelepülésünkről érkezett delegáció. Örömünkre szolgált, hogy
Egyesületünk is részt vehetett az Önkormányzat által összeállított programsorozatban. Péntek este bográcsozással vártuk régi
barátainkat, akik a hosszú utazást követően
örömmel fogadták a frissítőt a társaságunkban. Vasárnap délután a hőségriadó ellenére
délután 16 órától viseletben vártuk a 20 fő
gyermeket és a felnőtt kíséretüket a Néprajzi Ház udvarán. Szalay Sándornak és
feleségének köszönhetően a német gyerekek
belekóstolhattak a magyar íj használatának
nehézségeibe – melyet ezúton is köszönünk
– , mézeskalácsot díszíthettek és kipróbálhatták a helyi népi játékokat. Házi készítésű
süteményekkel és hűs italokkal vendégeltük
meg a résztvevőket. Az este fénypontja a
néptánc bemutató volt, melyet követően
még a rimstingi polgármester urat is táncra
bírtuk. Ismételten köszönjük a Polgármester Asszonynak, hogy életben tartja a településeink között lévő 20 éves kapcsolatot
és gyermekeink saját kézből tapasztalhatják
meg az eltérő kultúrákat.
Kérelmet adtunk be a Képviselő testület
részére, hogy jelöljenek ki egy zárható,
önkormányzati tulajdonban lévő helyiséget, ahol az Egyesület tulajdonában lévő
tárgyakat hosszú távon tárolhatnánk. A
júliusban megtartott Képviselő testületi
ülésen határozat született a Kultúrház pince
helységének bérletére, 2 éves időtartamra
térítésmentesen, vállalva a pincehelyiség
bejárati ajtajának saját költségünkön történő cseréjét. Ezúton is köszönetünket szeretnénk kifejezni minden képviselő testületi
tagnak.
Mindeközben nagy veszteség érte szeretteit,
az Egyesületi tagokat, és falunkat is, hiszen
hosszas betegség után eltávozott közülünk
Gál János. Koszorúval kísértük utolsó
útjára. Aktív éveiben feleségével nagyon
sok segítséget nyújtottak Egyesületünknek,
melyet nem lehet elégszer megköszönni.
A tavalyi évhez hasonlóan augusztusban
ismét egy héten keresztül a hőség ellenére
minden este összegyűltünk az iskola udvarán néptánc lépéseket tanulni és gyakorolni.
Nyilvános, több helyen hirdetett, bárki által
látogatható volt, ahol a falubeli gyerekek a
szüleikkel együtt szép számmal vettek részt.
A lelkesedést kihasználva közösen készültünk fel a falunapra.
A közgyűlési döntést követően 12 új női
viselet készíttetését indítottuk el. Az alap-
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Kultúra - Közélet
anyagokat egyesületünk tagjai szerezték be, nagy figyelmet fordítva arra, hogy a már meglévő ruháinkhoz a szín
és anyagválasztás harmonizáljon. A falunapon az asszonyok már ezekben az öltözékekben állhattak a nagyközönség elé. Ezúton is köszönetünket szeretnénk kifejezni
Ludvánné Csóri Margit varrónőnek, hogy elkészítette
számunkra a ruhákat.
Augusztus 25-én került megrendezésre a Falunap. A
halászlé főzőversenyen való részvétel közben és után
hagyományos népi játékokkal színesítettük a programokat. Délután az Önkormányzat és az Egyesület közös
meghívásából Mészárovics Szonja népdal énekessel karöltve léptünk színpadra, ahol néptánc bemutatónkkal
és rögtönzött táncházzal, népzenei bemutatóval örvendeztettük meg a nagyközönséget. Ezúton is szeretnénk
köszönetünket kifejezni az Önkormányzatnak és a Polgármester Asszonynak, hogy lehetőséget biztosított az
egyesületi tagoknak, hogy lakóhelyük nagyszínpadára is
felléphessenek.

Augusztus 20-i megemlékezés
Az idei évben is emelkedett hangulatban emlékeztünk államalapításunk évfordulójára. Az augusztus 20-i ünnepségen Mészárosné Hegyi Gyöngyi Éva polgármester asszony köszöntőjét követően az Esztrád Színház egyedülálló előadásában
a magyarságot éltető énekeket hallhattunk citera, klarinét és gitár kíséretében. A
műsort Dévai Nagy Kamilla vendégszereplése koronázta meg, aki egyéniségével
és zenés prózai előadásával gazdagította az ünnepet. A kenyérszentelést követően
Sukoró Község Önkormányzata az alkalomra süttetett cipókkal ajándékozta meg
a kedves vendégeket.

Szeptember 22-én kerül megrendezésre helyi hagyományainkhoz hűen a Szüreti Felvonulás és Bál. Sukorón
az egyik legnagyobb és legrégebb óta ápolt tradíció a
szülőszüret ünnepe felvonulással és esti bállal. A szüreti
felvonulók menetéhez tartozik a cigányok kísérete, akiknek az a feladata, hogy cigánynak öltözve mókázzanak.
Kéregetnek a felvonulóktól és a nézelődőktől édességet,
aprópénzt.

Várjuk azon lelkes gyermekeket a felvonulásra
(felnőtt kísérettel), akik szívesen beöltöznek,
kimaszkírozzák magukat cigánynak.
Folytassuk a tavaly egy évtized után felélesztett hagyományt!
Egyesületünk 2018.10.13-án „Jelenben a múltért” - azaz
Pesovár Ferencen át Novák Ferencig a Dunántúl néphagyományain keresztül címmel kívánja megvalósítani
ismeretterjesztő szimpóziumát.
Együttműködési megállapodás született a Velencei-tavi
Kistérségéért Egyesülettel, melynek során a Dabasi-Halász Kastély udvarán létrejövő Zenei Udvarban létrejövő
programsorozatban nyújthatunk segítséget a szervezőknek.
Eredményeink bemutatásában az internet közösségi
portáljai, Sukoró közéleti lapja, valamint a Fejér Megyei
Hírlap hasábjai szolgálnak, melyek mind szélesebb körben
ismertetik Egyesületünk munkásságát.
0-99 éves korig minden Fejér megyei, szűkebb értelemben Sukorói érintett a programjainkon való részvételben, hiszen olyan nemzeti értékeket vonultatunk fel egy
időben, egy helyen, melyet minden helyi lakosnak a szívében kellene őriznie.
Varga Edit
a Sukorói Hagyományőrző Egyesület
elnöke
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Tisztelt Lakosság!
Szeretnénk gazdagabbá tenni Sukoró
Néprajzi Házának gyűjteményét, tervezünk egy helytörténeti kiállítás létrehozását. Ezúton szeretnénk kérni a kedves
helyi lakosság segítségét.
Amennyiben otthonában, családjában, ismerősi körében tudomása van
olyan régi használati vagy berendezési tárgyról, amelyet szívesen felajánlana, kérjük, juttassa el a helyi
értéktár gyűjteménybe.

Továbbá a település tervezi egy helyi
írásos és képi emlékekből álló kiállítás
létrehozását.

Ha az Ön vagy környezetének tulajdonában akad olyan képi vagy írásos
dokumentum a múltból, mely akár
régies fogalmazásában, külsejében
vagy írásképében különlegességet nyújt
a mai ember számára, és nyilvános,
kérjük hozza el a Polgármesteri Hivatalba. Az eredeti dokumentumot másolás
/ szkennelés után visszaadjuk, ha igényt
tart rá a tulajdonos.
Felajánlásukat jelezhetik, kérdéseiket
feltehetik Székely Rékánál a
kultura@sukoro.hu és a
06-30-717-7601 elérhetőségeken.
Köszönjük felajánlásaikat.
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Programokkal és
előadókkal teli Falunap
volt az idei
Az kétes előrejelzések ellenére kegyes
volt az időjárás a sukorói Falunaphoz.
Már a délelőtt folyamán számos program várta a kicsiket és nagyokat egyaránt a sukorói sportpálya területén. A
már hagyományos halászléfőző verseny,
focibajnokság és horgászverseny mellett
ugrálóvár és LEGO sátor csalogatta
a gyerkőcöket. A Hagyományőrző
Egyesület népi játékokkal kedveskedett
az érdeklődőknek, a Hulladékkommandó csapata pedig megmutatta,
milyen érdekes dolgokat készíthetünk
újrahasznosítható anyagokból, akár
ruhákat is, melyeket divatbemutató
keretében lelkes önkéntesek közreműködésével megtekinthetett a közönség.
A nap folyamán lufihajtogató bohóc
és mászófal is színesítette a programot,
valamint egy nem mindennapi sütési
módszerrel és annak eszközével a drum

XII. Kortárs
Képzőművészeti Kiállítás
Tizenkettedik alkalommal nyílt meg
idén a Kortárs Képzőművészeti Kiállítás a sukorói Kultúrházban. Huszonkettő kiállító számos csodálatos és
egyedi munkáját mutatta be a nagyközönségnek az augusztus 31-i megnyitó
alkalmával. Az összes szabad falfelületet kihasználva, az egész Kultúrházat
belakták a művészek, köztük festők,
keramikusok, grafikus, fotós, nemezműves, tűzzománc művesek, illetve
idén első alkalommal fiatal tehetségek

Kultúra - Közélet

szmókerrel is megismerkedhettek az
ínyencek finom kóstoló keretében.
Délután 14:00 órától egymást váltották a fellépők a rendezvénysátorban
felépített színpadon. Nótár Mary
alapozta meg a jó hangulatot, majd a
Hagyományőrző Egyesület néptánc
bemutatójának alkalmával rendezett
táncházban a közönség is megtanulhatott néhány lépést. Mészárovics Szonja
népdalénekes csodálatos hangjával
is megismerkedhettünk, majd Buch
Tibor és a Horváth Fivérek idéztek fel
örökzöld slágereket, már-már feledésbe
merülő nótákat. A faluvacsorát követően Beliczai Balázs bírta nevetésre a
vendégeket, este nyolc órától pedig a
Jeges Károly gondoskodott a remek
buli hangulatról.
Ezúton is köszönjük a sukorói Egyesületek és Civil szervezetek, valamint
a Gémeskút Étterem közreműködését.
(fotók a 10-11. oldalon.)

is bemutatták munkáikat. A megnyitó
alkalmával a csodás zenei műsort Horváth Márk és Mits Márton jazz duó
biztosította. A kiállításon való részvételt
ezúton is köszönjük művészeinknek és
visszavárjuk őket a jövőben is:
Berkó Edit, Bóla Boglárka, Emily Braxatoris, Éber Péter László, Éber Nagy
Mária, Fekete Anna, Fekete Krisztina,
Gaál Éva, Juhász Tibor, Hettinger
Ágnes, Kaiser Ilona, Kandrács Ildikó,
Kató Zsuzsanna, Keményné Kovács
Veronika, Kissné Németh Klára, Nagy
Zoltán, Somogyvári Mari, Sörös Veronika, Stumpf István, Szalai Sándor,
Szalai Zalán, Szép Mária

Ingyenes
internet-hozzáférés
Sukoró közterületén

SUKORÓI
KÖNYVTÁR
nyitvatartása:

NÉPRAJZI HÁZ
nyitvatartása:
Hétfő: 15:00-17:00
Kedd: 10:00-12:00
Szerda: 14:30-16:30
Csütörtök: 10:00-12:00
Péntek: Szünnap
Szombat: 10:00-12:00
Telefonszám
(nyitvatartási időben)
+36-30/181-3635
E-mail:
sukorokonyvtar@gmail.com
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március 15 - október 31-ig
hétfő és kedd kivételével
naponta: 10-18 óráig
Teljes árú belépődíj:
700 Ft
Csoportos jegy
(10 fő felett):
600 Ft/fő
Kedvezményes belépődíj
(diák, nyugdíjas):
350 Ft

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

FACEBOOK

A legfrissebb hírekért keressék,
kedveljék, kövessék
a Sukorói Kulturális
Intézmények nevű oldalt!
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Kultúra - közélet
Eseménynaptár 2018.
Szeptember:
22. szombat Szüreti Felvonulás és Bál
28. péntek
Haditanács megemlékezés

Október:
7. vasárnap
5. péntek

Miben segíthetnek a
turmixok
A természet igen bölcsen kínálja
nekünk mindazokat a megoldásokat,
amelyekkel segíthetünk magunkon,
csak észre kell vennünk.
Itt vannak például a turmixok. Puszta
élvezeti értékükön túl – rendszeres
fogyasztásukkal - segíthetnek kilábalni
számos betegségből. A félreértések elkerülése érdekében feltétlen fontos, hogy
az egyes kórképekre szedett gyógyszereket nem szabad – csak úgy, önhatalmúlag – abbahagyni. De hozzájárulhatunk
a mielőbbi gyógyuláshoz, tehetünk mi
magunk is, magunkért.
Alább 17 turmix-receptet adunk közre,
és szerintünk Neked is fel fog tűnni,
Meghűlés, megfázás

5-9.
Ruhabörze a Kultúrházban
17. szombat Asztalitenisz bajnokság a
Sportbarát Egyesület
szervezésében
25-26-27.
Lego Kiállítás
24. szombat Asszony műhely
a Sukorói Hagyományőrző
Egyesület szervezésében
30. péntek
Falukarácsonyfa állítás
a Sukorói Hagyományőrző
Egyesület szervezésében

December:
01. szombat
02. vasárnap
09. vasárnap
15. szombat
23. vasárnap

Ezek a turmixok teljes értékű táplálékok, amelyekből a tápanyagok gyorsan
felszívódnak, szinte azonnal eljutnak
sejtjeinkhez és természetes energiákkal
táplálják azokat.
Akkor lássuk a listát!
sárgarépa, ananász, gyömbér,
fokhagyma
alma, uborka, kelkáposzta, gyömbér,
zeller(szár)*
sárgarépa, zeller(szár)
sárgarépa, alma, spenót, cékla
fejeskáposzta, sárgarépa, zeller(szár)
sárgarépa, cékla, zöldalma, citrom,
spenót
gránátalma**, cékla, szőlő
sárgarépa, alma, friss kelkáposzta
sárgarépa, zeller(szár), gránátalma
banán, eper, körte
sárgarépa, görögdinnye, uborka,
cilantro***
sárgarépa, spenót, alma, fokhagyma,
citrom
sárgarépa, zeller(szár), ananász, citrom
cékla, alma, zeller(szár), uborka,
gyömbér
narancs, alma, görögdinnye, citrom
ananász, sárgarépa, citrom, mentalevél
sárgarépa, spenót, zeller(szár)

Fejfájás
Éleslátás problémák
Depresszió
Gyomorfekély
Fáradékonyság
Memóriagyengülés
Székrekedés
Idegesség, nyugtalanság
Stressz
Vesetisztítás
Asztma
Ízületi gyulladás
Magas vérnyomás
Vesekő
Emésztési problémák
Cukorbetegség

Zeller(szár)*: amelyik receptben szerepel, ott mindig 2 szál szárzellert tartalmaz, felkarikázva
Gránátalma**: csak a magját használjuk
Cilantro***: ez a koriander növény
levele, helyettesíthető petrezselyemmel
Utóirat: jó hír a vérszegényeknek!
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hogy 2 kivételével, mindegyik tartalmaz sárgarépát. A sárgarépa, és a cékla
zöldje – más egyéb ehető levelek társaságában – szinte mindig a szemétben
végzi. Pedig jó tudni, hogy pl. a sárgarépa zöldje több béta-karotint tartalmaz, mint maga a gyökere! És, ha már
a sárgarépánál tartunk: van, aki azért
nem szereti a nyers sárgarépát, mert a
fogazata már nem alkalmas arra, hogy
a keményebb zöldségeket pépesre rágja.
Akkor IGYON zöldséges turmixokat!

Idősek Napja
Megemlékezés az Aradi
vértanúkról az Aradi-hídnál
5. péntek
Dumaszínház a
kultúrházban: Badár Sándor
és Szabó Balázs Máté
20. szombat Őszi gyalogos túra a
Sportbarát Egyesület
szervezésében
13. szombat „Jelenben a múltért”
ismeretterjesztő előadás
a Sukorói Hagyományőrző
Egyesület szervezésében
19. péntek
Október 23-i megemlékezés

November:

Ennek– mint tudjuk - csak egy tünete a
fáradékonyság. Nekik a cékla + uborka/
vagy friss ananász + sárgarépa turmix
lehet jóízű segítség.
Dr. Barta József és Barta Edin

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

Adventi Vásár
Advent I.
Advent II.
Falukarácsony.
Advent IV.

Sukorói Könyvtár legfrissebb ajánlatai
Balogh Tamás
A Dunazug kalandkönyve

A DUNAZUG a DUNAKANYAR rokona és szomszédja.
Nyugatról a Gerecse hegyei és dombvidéke, délről a Budai-hegyek, keletről a Pilis vonulata tartozik hozzá, északról pedig
a Duna folyam védi és határolja. Hegyek, sziklaszirtek, látványos kőbányák, bájos medencék.

Paige Toon
Egy darab a szívemből

BABAHÍREK
Tóth Bella
2018. 02. 19.

Heim Sára
2018. 05. 14.

Papp Szilárd Barnabás
2018. 08. 02.

Botlik Soma Jenő
2018. 02. 25.

Végh Berta
2018. 06. 19.

Brózik Janka Luca
2018. 08. 09.

Vajnóczki Lilla
2018. 04. 09.

Recsnik-Bosch Tamás
Hunor
2018. 07. 05.

Rangics Mirella
2018. 08. 11.

Pálfi Janka
2018. 04. 10.

Uti-Miksán Csaba
2018. 07. 23.

A munkájában sikeres Bridget igazán mozgalmas életet él:
utazási beszámolók írójaként számtalan helyen megfordult, és
bejárta a világot, azt a férfit azonban, akit teljes szívéből szerethetne, még nem találta meg. Úgy érzi, erre csak akkor van
esélye, ha a szíve apró darabkáit, amelyeket élete során elosztogatott, vissza tudja szerezni egykori szerelmeitől. Kalandjait
egy blogon dokumentálja, amelyből idővel könyvet szeretne
írni, ám amikor szembesül a kiadók érdektelenségével, elvállal egy munkát, amely új útra tereli az egész vállalkozását. Amikor Nicole Dupré
váratlanul meghal, egy bestsellert és egy félkész folytatást hagy maga után – ennek
a befejezésével bízzák meg Bridgetet. A lány hálás a lehetőségért, mert abban
reménykedik, hogy így hasznos kapcsolatokra tehet szert a könyvkiadás világában,
még akkor is, ha ez azt jelenti, hogy a nyarat Cornwallban kell töltenie, és Nicole
gyászoló férjének, Charlie-nak az otthonában kell berendeznie az irodáját…

P. D. James
Nem nőnek való

Mark fiam… Cambridge-ben volt történelem szakos hallgató… Ez volt az utolsó éve. Öt héttel ezelőtt, anélkül, hogy
nekem egy szót is szólt volna, otthagyta az egyetemet, és
kertésznek szegődött egy bizonyos Markland őrnagyhoz, aki
Duxford külső övezetében lakik egy Summertrees nevű kertes
házban. Mark sem akkor, sem később semmiféle magyarázatot nem adott nekem. Egyedül lakott egy régi házikóban,
amely Markland őrnagy kertjében áll. Tizennyolc nappal
a beköltözése után alkalmazójának nővére holtan találta.
Hurokra kötött nadrágszíján, felakasztva függött a kerti ház nappalijában. A halottszemle megállapította, hogy elborult elmével cselekedett, amikor eldobta magától
az életét. Én nagyon keveset tudok a fiam lelkéről, de ezt a kényelmesen szépítő
kifejezést képtelen vagyok elfogadni. Józan, értelmes fiú volt. Ha megtette, volt rá
oka. Tudni szeretném, mi volt az az ok.”

Jodi Picoult
Elrabolt az apám

A harmincéves Cordelia Hopkins életében látszólag minden
nagyon rendben: imádott apja nagy szeretetben nevelte fel,
szép kislánya, elbűvölő vőlegénye van, a munkájában – amely
eltűnt személyek felkutatásából áll – rendkívül sikeres. Egy
elfeledett emlékkép felbukkanása miatt azonban egy pillanat
alatt mindez összeomlik: feltárul az eltitkolt múlt; kiderül,
hogy semmi sem úgy igaz, ahogy ő azt addig hitte. Anyja
mégsem halt meg évtizedekkel ezelőtt autóbalesetben. Apja
elrabolta őt, megváltoztatta a családi nevüket, lakóhelyüket,
s átírta egész addigi életüket.
Jodi Picoult – éppúgy, mint előző, A nővérem húga címú, nagy sikerű könyvében –
izgalmasan, krimiszerű feszültséget teremtve, mesterien gombolyítja a cselekmény
fonalát az emberi viszonyok-érzések, a szerelem, a szenvedély és a szülői szeretet
útvesztőiben. Vajon előkerül-e az a személy, aki azt sem tudta eddig önmagáról,
hogy elveszett?

Madármentő inkubátor
működik Sukorón
a Vadmadárkórház
bejáratánál!
8096 Sukoró, Ivókút u. 14.

KERÁMIÁZ-LAK
Fekete Krisztina

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

Hívj: 06-20-401-9039

Madárkórház a vadon élő madarak
gyógyítására Székesfehérváron
madármentés ügyeleti telefonszám:
06-30/992 4876

Mentőhely:

(madarak átvétele: telefonos bejelentkezés után) Sukoró, Ivókút u.14.
Székesfehérvár, Takarodó u. 5.
Látogassa meg facebook oldalunkat is:
Vadmadárkórház Sukoró
Bird Hospital
Dr. Berkényi Tamás állatorvos.
+36-30-9464-991
e-mail cím:
vadmadarkorhaz@gmail.com

www.vadmadarkorhaz.hu

Legfrissebb hírekről tájékozódhat a www.sukoro.hu Sukoró Község Önkormányzat honlapján
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Kultúra - közélet
Közérdekű információk:

Közérdekű telefonszámok:

Háziorvosi rendelés:

Sukoró Község Önkormányzata

Dr. Szigeti Margit
Sukoró, Fő u. 50.
Rendelési idő:
hétfő: 8:00-10:30
kedd: 16:00-17:30
szerda: 8:00-10:30
csütörtök: 8:00-10:30
Telefon: 06-22-598-040
Dr. Sirák András
Sukoró, Fő u. 50.
Rendelési idő:
péntek: 13:00-15:00
Telefon: 06-22-598-040

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

Ügyelet:
Velence, Balatoni u. 65.
Telefon: 06-22-311-104
Fogászati rendelés:
Gőbölösné Dr. Sztafa Dorota
Pákozd, Hősök tere
Telefon: 06-22-459-198
Rendelési idő:
hétfő: 13.00-18.00
kedd: 08.00-13.00
szerda: 13.00-18.00
csütörtök: 08.00-13.00
péntek: 08.00-12.00

Égetési napok
2018. őszi időszakban
(Önkormányzati rendelet alapján)
Szeptember (utolsó szombat):
szeptember 29.
Október (2. és 4. szombat):
október 13. és 27.

Gyógyszertár
2481 Velence, Balatoni u. 65.
Hétfőtől - péntekig:
8.00-20.00 óráig
Szombaton: 8.00-14.00
HUMÁN CSALÁDSEGÍTŐ ÉS
GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT
2481 Velence, Zárt utca 2.
Telefon: 06-22-470-288
Fax: 06-22-589-157
E-mail: human01@freemail.hu
Gyermekorvosi rendelés:

A sukorói Önkormányzat hivatalos,
ingyenes lapja. Megjelenik időszakosan,
1000 példányban.
Felelős kiadó:
Sukorói Közös
Önkormányzati Hivatal
8096 Sukoró,
Óvoda u. 2/A.

Dr. Oszvald Éva
Sukoró, Fő u. 50.
Tanácsadás:
kedd: 8.00-8.30
Rendelési idő:
kedd: 8:30-9:30
csütörtök: 14:30-15:00.

2416-0903

Védőnő:
Bédné Molnár Hajnalka
Telefon: 06-22-475-323
Mobil: 06-30-181-3637
Szakorvosi Rendelőintézet
2481 Velence, Balatoni u. 65.
Rendelési idő: Hétfőtől - péntekig
7.00-19.00 óráig
Telefon: 06-22-589-515
Sukorói Katolikus Temető
karbantartási és rendezési ügyek:
Récsei Norbert - plébános
Mobil: +36-30-547-4113
Sukorói Református Temető
karbantartási és rendezési ügyek:
Kiss Kálmán
Mobil: +36-30-997-6155

Falugazdász
Nagy János
06-70-436-24-61
Polgárőrség
Schieder István
06-30-946-90-41
Magán állatorvos
Dr. Somogyi Rita
06-30-530-54-34
Dr. Keresztes János
06-20-928-74-29
Folyékony hulladék elszállítása
Herke Szolgáltató Bt.
06-20-93-91-955
DRV Zrt. információs Pont
Velence, Szabolcsi út 40.
Ügyintézés: 6-80-240-240
Ügyfélfogadás:
hétfő: 8:00-15:00
csütörtök 8:00-18:00
péntek: 8:00-12:00
E-ON Áramszolgáltató
Közvilágítás hibabejelentő LAKOSSÁGI!
(Vezetékes telefonról ingyenes):
06-80-533-533
TÓ-VILL Bt. Székházában
Ügyintézés:
06-20-946-2001
06-22-574-008
Kápolnásnyék, Tó u. 20.
Ügyfélfogadás:
kedd: 8:00-12:00
csütörtök: 14:00-18:00
Posta
Sukoró, Fő u. 44.
06-22-589-004
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig:
8.00-16.00
ebédidő: 12.00-12.30
Méhraj befogása:
Horváth Zsolt
06-30-454-77-75
ALBA VOLÁN
elsősorban helyközi
közlekedési információk
hétfőtől-vasárnapig: 4.00-23.00
Telefon: 06-22-514-714
MOHOSZ
Velence-tavi Kirendeltsége 22-700-012
Sebestyén András vezető:
06-30-954-0731
Velencei-tavi halőr
Bozay Zsolt csoportvezető:
06-30-512-7947

