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Köszöntöm a Sukorói 
Panoráma Magazin minden 
kedves olvasóját!

A karácsonyi ünnepek közeledtével, 
az Adventi várakozással, valamennyien 
úgy érezzük, hogy lelassul körülöttünk 
az egyébként rohanó idő. Egy kicsit 
megállunk, és elgondolkodunk az elmúlt 
év megannyi történéséről, eseményéről, 
esetleg kudarcairól, vagy a felemelő 
sikerekről. Felidézzük az év eseményeit, 
kellemes, vagy éppen kellemetlen 
pillanatait. Amikor visszatekintünk és 
gondolatban újra átéljük, és értékeljük 
a számunkra fontos pillanatokat, 
megtisztítjuk testünket és lelkünket a fény 
születésének ünnepére, párhuzamosan 
már a következő 12 hónap is jelen van a 
gondolatainkban. 

Polgármesterként, és magánemberként, 
bízom abban, hogy mi valamennyien 
úgy élünk, hogy életünkben jelen van a 
jövőnk zálogát rejtő kulcsok mindegyike. 
Az advent szellemét átható négy 
szó, amelyek nem holmi közhelynek 
számító kifejezések, hanem az életünk 
legfontosabb értékrendjét alkotó elemek : 
a béke, a hit, a szeretet és a remény Úgy 
gondolom, hogy ma ennek a négy szónak 
mindennél nagyobb jelentősége van. A 
világot sújtó gazdasági válság minket sem 
kímél. Nehéz időket élünk. Karácsony 
táján nehéz szívvel írok erről, de azt 
gondolom, hogy csak akkor tudunk felül 
emelkedni és túljutni a nehezebb időkön, 
ha a jövőbe vetett hitünk megmarad, 
és csorbíthatatlanul tovább él bennünk. 
A karácsony szelíd csendje, a szeretet 
mindent felülíró képessége erőt ad, hogy 
átlépjünk a nehéz idők felett.
Advent varázslata egyaránt él az idősebb 
és fiatalabb generációban. A házak 
ünnepi fényei, díszei hirdetik a fény 
vágyát, és diadalát.

Az ünnepi készülődés öröme, a süte-
mények illata minden házba elhozza 

a reményt és a mindent felülíró 
szeretetet. Fejes Ádám versével kívánok 
mindenkinek boldog, békés szeretettel 
teli felkészülést a Karácsonyra és az Új 
Esztendőre:

Ádventi örvendezés

Utaidat vágyva kerestem,
S utaid megtaláltak engem.

Csodáidat látni akartam,
S ámulok rajtuk szakadatlan.
Titkaidat bogoztam egyre,

S most, mint gyermek az egyszeregyre,
úgy nézek rájuk, dicsekedvén,

ujjong szívem kegyelmed kedvén;
mert szereteted egyszerűség,
irgalmasságod csupa hűség,

s egy értelme van a keresztnek:
hogy megkerestek és szeretnek!

Hát hirdetem, hogy útja száz van
minden szívhez a nagyvilágban,

keresni kell és rátalálni ma,
akinek Ő a vágya álma;

kinek batyuja az a „nincsen”,
megtalálja a gazdag Isten.

A számvetés, a befelé fordulás adventi 
heteiben örömmel tájékoztatom 
Önöket településünk önkormányzatának 
elmúlt egy évi munkájáról, az elért 
eredményekről és a jövőbeni terveiről:

Településünk élete, intézményeinek 
üzemeltetése, a komoly kormányzati 
megszorítások és forráselvonások ellenére 
az elmúlt időszakban zökkenőmentesen 
zajlott. Közterületeink tisztántartása, 
karbantartása, játszóterek felújítása, 
állagmegóvása, árkok, vízelvezetők 
szakszerű építése, a falu életének 
minőségi élhetése, a falugazda-szolgálat 
közreműködése és a közmunkaprogram 
összehangolása révén példaértékű volt. 
Természetesen a szélsőséges időjárás 
okozta valamennyi problémát nem lehet 
egyszerre megoldani, de arra törekszünk, 
hogy az egyre szűkülő anyagi helyzetünk 
ellenére, és a rendelkezésünkre álló 
munkaerővel a jövőben is biztosítsuk 
községünk biztonságos élhetőségét.

Önkormányzatunk takarékos gazdálko-
dásának, gazdaságos irányításának 
köszönhetően, településfejlesztés 
keretében, az idei évben számos út 
került felújításra: többek között a Borbás, 
a Rákóczi, a Toldi, a Magos, a Gyanta, a 
Völgy utca, valamint a Jávorfa, Juharos, 
Csalitos és Lankás utcák. 

Legnagyobb tervezett beruházásunk 
Sukoró lakosságának orvosi alapellátását 

biztosító modern rendelőintézet 
megépítése. Jelenlegi egészségügyi 
ellátást biztosító intézményünk elavult, 
állapota nem teszi lehetővé a nívós 
európai uniós normáknak megfelelő 
betegellátást. Ugyanakkor a Magyar 
Köztársaság Alkotmánya értelmében az 
egészséghez való jog mindenkit megillető 
alkotmányos alapjog. Ezért mindent 
el kell követnünk annak érdekében, 
hogy valamennyi lakosunk nívós 
ellátásban részesülhessen. Településünk 
Önkormányzata az új rendelőintézet 
megépítését a régi polgármesteri hivatal 
felújításával önerőből fogja megvalósítani. 
Az épület rekonstrukciójára, bővítésére a 
már elkészített statikai vizsgálatok alapján 
mód és lehetőség van. A szükséges 
belső bontási munkálatok még az 
idei évben megkezdjük. A beruházás 
tervei elkészültek; az ÁNTSZ és egyéb 
szakhatóságokkal együttműködésünk 
folyamatos. A beruházás időtartama 
alatt a háziorvosi/ gyermekorvosi ellátás 
zavartalan lesz. A közbeszerzési eljárás 
előkészítése, a közpénz átlátható 
felhasználásának biztosítása érdekében 
már folyamatban van.

Önkormányzatunk a 2011. év folyamán, 
több pályázaton nyert jelentős összegeket 
településünk fejlesztése céljából. 

1. Sukoró két közigazgatási határát 
összekötő főútvonal baleset megelőzési, 
forgalomlassító célú fejlesztése, tekintettel 
a főút mellett elhelyezkedő gyermek 
nevelési intézmények biztonságára. 
(óvoda-iskola, önkormányzat, játszótér, 
sportpálya)- 15 millió forint, melyből 
az érintett útszakaszon kiépítésre 
kerülnek: forgalomlassító jelzőlámpák, 
gyalogos átkelést biztonságossá tevő 
jelző fény, prizmák, burkolati festés, 
útmentén járdaszakasz kiépítése, 
valamint parkolóhelyek kiépítése. A 
pályázatkiíró /KKK./ tájékoztatása szerint, 
a ma még zárolt összeget, 2012-re látja 
biztosítottnak, amikor is elkezdődhetnek 
a kiviteli munkálatok. A pályázatok 
elnyerése mindig öröm egy település 
életében, hiszen ma a pályázatok képezik 
a fejlesztések alapjait. Bizonytalanságra 
ad okot azonban az a tény, hogy az ország 
pénzügyi helyzetére, gazdasági okokra 
való hivatkozással számos pályázatot 
zároltak, és erre a jövőben is számítani 
lehet. Bízunk benne, hogy ez a szép, és 
nagyon hasznos projekt az ígéretnek 
megfelelően valóban megvalósul a jövő 
év folyamán.
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2. Egészségre nevelés témakörben, 9,9 
millió forint értékben nyertünk vissza nem 
térítendő támogatást. Ebből valósult meg 
két nyilvános rendezvényünk, ingyenes 
szűrővizsgálatokkal és szabadidős 
programokkal egybekötve. Ennek kapcsán 
– támogatói hozzájárulással - sikerült 
megvalósítani négy szabadtéri fi ttness 
gép kihelyezését a játszótér mellé, amely 
lehetőséget biztosít a családok számára a 
szabadidő nívósabb eltöltésére, valamint 
minden korosztály számára az egészség 
megőrzésére, és prevenciós mozgási 
lehetőség biztosítására. 

3. LEADAER pályázat Sukoró Főterének 
rehabilitációjára, amelyet Sukoró Község 
Önkormányzata bonyolít le. A projekt 
bruttó összértéke: 9.9 millió forint. Ennek 
keretében felújításra kerülhet a Főtér 
egy részének - Református Templom 
előtti tér az Ívókút utcáig - burkolata, 
növényzete, parkolók és kapubejárók 
kialakítása. Önkormányzatunk a 
projekt nívós lefolytatása érdekében 
újabb pályázatot nyújt be, hogy a 
későbbiekben az egész teret Európai 
színvonalú nemzeti kegyeleti emlékhellyé 
alakíthassa, hiszen az 1848-hoz fűződő 
történelmi emlékeink kiemelnek minket 
a környékbeli más települések közül. 
Az Önkormányzat polgármestereként 
személyesen folytattam tárgyalásokat az 
E.ON energiaszolgáltató Magyarországi 
vezérigazgatójával, annak ügyében, 
hogy a Szolgáltató a Főteret elcsúfító 
elektromos kábeleket, oszlopokat 
cserélje földkábelre. Ennek értéke a már 
elkészült tervek alapján 8 millió forint. 
Támogatásként elnyertünk 4 millió Ft-ot. 
A hiányzó összeget a közmunkaprogram 
keretében saját erő felhasználásával 
tervezzük kiváltani.

Az idei évben még számos pályázat 
van elbírálás alatt, bízunk benne, 
hogy elnyerésükkel újabb fejlesztések 
valósulhatnak meg településünkön. Ezek 
az alábbiak:

• A Sukoró Invest Kft az önkormányzattal 
együttműködésben munkagépek beszer-
zését, telephely kialakítását tervezi a 
közmunkaprogram fejlesztése céljából 
10 millió forint értékben. (beszerzendő 
eszközök: ágdaráló, traktorhoz 
csatlakoztatható nagyteljesítményű 
szegélynyíró, cserjevágó, valamint tároló 
helység építése) Ezekkel nagymértékben 

javítható településünk közterületeink 
karbantartása, fűnyírása, a zöldhulladék 
újrahasznosítása.

• A Borbás-hegyre tervezett kilátó, 
sétány, valamint geológiai, néprajzi és 
történelmi témájú tájékozató anyagok, 
táblák kiépítése teljes körpanorámával 
a Velencei-tóra, és annak környékére. A 
projekt összértéke: 2 millió forint. 

• Falu kemencéjének az úgynevezett 
Ördögkemence építésére benyújtott 
pályázat 2 millió forint értékben, 
amelyet a Gémeskút étterem közelében, 
és üzemeltetésükben tervezünk 
megvalósítani. A létesítmény az Ördög-
hegyről kapja a nevét. A kemencében 
fesztiválok, falunapok, gyermeknapok, és 
advent ünnepeink kapcsán lehetővé válik 
régi autentikus ételek elkészítése, és a 
falu lakosságának megvendégelése.

Amikor a falunk életéről, fejlesztéséről 
és annak jövőjéről beszélünk, nem 
feledkezhetünk el a közösségünket 
építő és összetartó, egyik legfontosabb 
értékről, a közművelődésről, a kultúráról 
sem. Mindazok, akik együtt élték meg 
velünk az aktuális ünnepi és kulturális 
eseményeket, bizonyosságot szerezhettek 
azok pozitív értékéről. Számukra nem kell 
részleteznem a programjaink teljességét 
és színvonalát, tartalmi töltését. Akik 
nem tudtak részt vállalni ezeken az 
eseményeken, ezúton hívom Őket is, 
hogy jöjjenek, vegyenek részt valamennyi 
kulturális rendezvényünkön, mert így 
válnak a helyi közösség aktív tagjává.

Ezúton köszönöm Sukoró Község 
Képviselő-testületének egész éves 
együttműködő és felelősségteljes 
munkáját.

Kívánok Önöknek szép és szeretetben 
gazdag Adventi készülődést, és 
várom Önöket az idei évi Adventi 
ünnepi rendezvényünkön, Sukoró 
Falukarácsonyára, amelyet 2011. 
december 18-án /vasárnap/ 17 órakor 
tartunk településünk Kultúrházában.

Mészárosné Hegyi Gyöngyi
polgármester

Karácsonyváró
ünnep Sukorón

Sukoró Község Képviselő-testülete 
szeretettel meghívja Sukoró Lakosságát 
2011. december 18-án 17.00 órakor a 
Kultúrházban tartandó Karácsonyváró 
Adventi ünnepünkre.

Részletes program:

•polgármesteri köszöntő
•gyertyagyújtás
•karácsonyi gondolatok az 

egyházközségek részéről
•óvodásaink műsora
•iskolásaink műsora
•Hegyi Laura szavalata
•a SUKIDANCE Táncegyesület 

fellépése, kíséri: Vogl Bertalan és 
barátai együttes

•az EVERDANCE Táncszínház 
meglepetés műsora

•közös karácsonyi dal éneklés Vogl 
Bertalan és barátai együttesével

•Szeretet vendéglátás a Gémeskút 
Étterem felajánlásával 

Ünnepeljünk Együtt!

A tartalomból:

Közérdekű információk ............. 4.
Lakásfenntertási támogatás ........ 4.
Önkormányzati hírek ..................6.
Pályázati sarok .......................... 7.
Falu és egészségnap ...................8.
Erdei iskola ............................... 12.
Egyházi hírek .............................15.
Civilek ..................................... 16.
Horgászhírek ............................ 18.
Sukidance ................................20.
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Közérdekű információk Lakásfenntartási támogatás

Háziorvosi rendelés:

Dr. Szigeti Margit 
Sukoró, Fő u. 58. 

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. 58. 

Rendelési idő: 
Péntek: 15:00-17:00. 

Telefon: 06 (22) 598-040 

Hétvégi ügyelet:
Velence, Tópart u. 34.

06-22-472-242

Gyermekorvosi rendelés: 

Dr. Oszvald Éva 
Sukoró, Fő u. 58. 

Tanácsadás
kedd: 8.00 -8.30

Rendelési idő: 
Kedd: 8:30-9:30

egészséges gyermekek részére 

Csütörtök: 14:30-15:00
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

2012. évtől változik a 
gázár-támogatás, melyet a 
lakásfenntartási támogatás 
vált fel. A kérelmeket a 
települési önkormányzatnál 
lehet benyújtani.

Sukoró Polgármesteri Hivatalában 
Párkányi András a lakásfenntartási 
támogatás ügyintézője.
A jogosultságról és a támogatás 
mértékéről az alábbi összefoglalóban 
tájékozódhat:

38. §
 (1) 

A lakásfenntartási támogatás a szociálisan 
rászorult személyeknek, családoknak 
az általuk lakott lakás vagy nem lakás 
céljára szolgáló helyiség fenntartásával 
kapcsolatos rendszeres kiadásaik 
viseléséhez nyújtott hozzájárulás.
A települési önkormányzat 
lakásfenntartási támogatást nyújt
a) az e törvényben meghatározott 
feltételek szerinti jogosultnak (a 
továbbiakban: normatív lakásfenntartási 
támogatás) ,
b) az adósságkezelési szolgáltatásban 
részesülő személynek,
c) az önkormányzat rendeletében 
meghatározott feltételek szerinti 
jogosultnak (a továbbiakban: helyi 
lakásfenntartási támogatás) .

 (1a) 
A lakásfenntartási támogatást elsősorban 
természetbeni szociális ellátás 
formájában, és a lakásfenntartással 
összefüggő azon rendszeres kiadásokhoz 
kell nyújtani, amelyek megfizetésének 
elmaradása a kérelmező lakhatását a 
legnagyobb mértékben veszélyezteti.
Normatív lakásfenntartási támogatás
 

 (2) 
Normatív lakásfenntartási támogatásra 
jogosult az a személy, akinek a 
háztartásában az egy fogyasztási egységre 
jutó havi jövedelem nem haladja meg az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 250%-át (2011.-ben 71 250 
forintot) , és a háztartás tagjai egyikének 
sincs vagyona.
Az egy fogyasztási egységre jutó havi 
jövedelem megegyezik a háztartás 
összjövedelmének és a fogyasztási 
egységek összegének hányadosával.

 (2a) 
A lakásfenntartási támogatás tekintetében 
fogyasztási egység a háztartás tagjainak a 
háztartáson belüli fogyasztási szerkezetet 
kifejező arányszáma, ahol
a) a háztartás első nagykorú tagjának 
arányszáma 1,0,
b) a háztartás második nagykorú tagjának 
arányszáma 0,9,
c) a háztartás minden további nagykorú 
tagjának arányszáma 0,8,
d) a háztartás első és második kiskorú 
tagjának arányszáma személyenként 0,8,
e) a háztartás minden további kiskorú 
tagjának arányszáma tagonként 0,7.

 (2b) 
Ha a háztartás
a) (2a) bekezdés a) -c) pontja szerinti tagja 
magasabb összegű családi pótlékban vagy 
fogyatékossági támogatásban részesül, 
vagy
b) (2a) bekezdés d) vagy e) pontja szerinti 
tagjára tekintettel magasabb összegű 
családi pótlékot folyósítanak,
a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 
0,2-del növekszik.

 (2c) 
Ha a háztartásban gyermekét 
egyedülállóként nevelő szülő - ideértve 
a gyámot, a nevelőszülőt és a hivatásos 
nevelőszülőt - él, a rá tekintettel 
figyelembe vett arányszám 0,2-del 
növekszik.

 (3) 
A normatív lakásfenntartási támogatás 
esetében a lakásfenntartás elismert havi 
költsége az elismert lakásnagyság és az 
egy négyzetméterre jutó elismert költség 
szorzata.
Az egy négyzetméterre jutó elismert 
havi költség összegét - az energiaárak 
várható alakulására figyelemmel - az éves 
központi költségvetésről szóló törvény 
határozza meg.
az egy négyzetméterre jutó elismert havi 
költség 2011. évben 450 forint [központi 
költségvetésről szóló 2010. évi CLXIX. 
törvény 62. § (5) ].
 

 (4) 
A normatív lakásfenntartási támogatás 
esetében elismert lakásnagyság
a) ha a háztartásban egy személy lakik 35 
nm,
b) ha a háztartásban két személy lakik 45 
nm,
c) ha a háztartásban három személy lakik 
55 nm,
d) ha a háztartásban négy személy lakik 
65 nm,
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e) ha négy személynél több lakik a 
háztartásban, a d) pontban megjelölt 
lakásnagyság és minden további személy 
után 5-5 nm,
de legfeljebb a jogosult által lakott lakás 
nagysága.

 (5) 
Az adósságkezelési szolgáltatásban 
részesülő személy a szolgáltatás 
időtartama alatt lakásfenntartási 
támogatásra jogosult.
Az e jogcímen lakásfenntartási 
támogatásban részesülő személy 
egyidejűleg normatív lakásfenntartási 
támogatásra nem jogosult.
A támogatás összegének kiszámítására 
a normatív lakásfenntartási támogatásra 
vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
Azon személy esetében, akinél 
előrefi zetős gáz- vagy áramfogyasztást 
mérő készülék működik, a 
lakásfenntartási támogatást vagy annak 
meghatározott részét természetben, a 
készülék működtetését lehetővé tévő 
formában kell nyújtani.

 (6) 
A normatív lakásfenntartási támogatás egy 
hónapra jutó összege
a) a lakásfenntartás elismert havi 
költségének 30%-a, ha a jogosult 
háztartásában az egy fogyasztási egységre 
jutó havi jövedelem nem haladja meg az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 50%-át, (2011.-ben 14 250 
forintot) 
b) a lakásfenntartás elismert havi 
költségének és a támogatás mértékének 
(a továbbiakban: TM) szorzata, ha a 
jogosult háztartásában az egy fogyasztási 
egységre jutó havi jövedelem az a) pont 
szerinti mértéket meghaladja,
de nem lehet kevesebb, mint 2500 forint, 
azzal, hogy a támogatás összegét 100 
forintra kerekítve kell meghatározni.

 (7) 
A (6) bekezdés b) pontja szerinti TM 
kiszámítása a következő módon történik:
                  J-0,5*NyM
TM=0,3 - _________________*0,15
                     NyM
ahol a
J a jogosult háztartásában egy fogyasztási 
egységre jutó havi jövedelmet, azNyM 
pedig az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegét jelöli.
A TM-et századra kerekítve kell 
meghatározni.

 (8) 
A normatív lakásfenntartási támogatást 

egy évre kell megállapítani.
Helyi lakásfenntartási támogatás
 

 (9) 
A települési önkormányzat rendeletében 
határozza meg a helyi lakásfenntartási 
támogatás jogosultsági feltételeit, 
eljárási szabályait és a támogatás 
összegét. A helyi lakásfenntartási 
támogatást a települési önkormányzat 
a normatív, illetve az (5) bekezdésben 
meghatározott lakásfenntartási támogatás 
kiegészítéseként vagy önálló ellátásként 
nyújtja. Az önálló ellátásként nyújtott 
helyi lakásfenntartási támogatás esetében
a) a lakásfenntartási támogatásra való 
jogosultságnak a háztartásban az egy 
fogyasztási egységre számított havi 
jövedelmi határát úgy kell szabályozni, 
hogy az önkormányzat rendelete az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 250%-ánál alacsonyabb 
jövedelmet jogosultsági feltételként nem 
írhat elő;
b) a támogatás összegét úgy kell 
szabályozni, hogy annak az egy hónapra 
jutó, 100 forintra kerekített összege nem 
lehet kevesebb 2500 forintnál;
c) az igénylés menetét úgy kell 
szabályozni, hogy a kérelem évente 
legalább két alkalommal benyújtható 
legyen;
d) a lakásfenntartási támogatás 
megállapításánál fi gyelembe vett 
költséget úgy kell szabályozni, hogy az 
önkormányzat
da) az egy négyzetméterre jutó helyben 
elismert havi költség összegét határozza 
meg a 

 (10) 
bekezdésben szereplő - a településen 
jellemző - költségek fi gyelembevételével, 
vagy
db) tételesen határozza meg a költség 
típusait, melynek során legalább a 
(10) bekezdésben szereplő költségeket 
fi gyelembe kell venni.
 (10) Költségeken a helyi lakásfenntartási 
támogatás esetében lakbért vagy 
albérleti díjat, a lakáscélú pénzintézeti 
kölcsön törlesztő részletét, a távhő-
szolgáltatási díjat, a közös költséget, a 
csatornahasználati díjat, a szemétszállítás 
költségeit, valamint a villanyáram, a víz- 
és gázfogyasztás, valamint a tüzelőanyag 
költségeit kell érteni.
 
 

39. §
 (1) 

Lakásfenntartási támogatás ugyanazon 
lakásra csak egy jogosultnak állapítható 

meg, függetlenül a lakásban élő 
személyek és háztartások számától.

 (2) 
Az (1) bekezdés alkalmazásában külön 
lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az 
albérletet és a jogerős bírói határozattal 
megosztott lakás lakrészeit.
 
 

140/E. §
E törvénynek az egyes szociális, 
gyermekvédelmi, családtámogatási, 
fogyatékosságügyi és foglalkoztatási tárgyú 
törvények módosításáról szóló 2010. évi 
CLXXI. törvénnyel megállapított 38. § 
(1a) - (3) bekezdését, valamint (6) és (9) 
bekezdését a lakásfenntartási támogatás 
megállapítása iránt 2011. augusztus 31-
ét követően indult eljárásokban kell 
alkalmazni.

GÓLYAHÍR:
Gazdagh Benedek

2011-01-21
Paár Boróka
2011-02-14

Palkovics Zsolt
2011-02-23
Hartal Máté
2011-03-07

Varga Botond
2011-06-09
Szűcs Mira
2011-06-15

Kurucz Regina Mira
2011-08-30

Visy Benedek
2011-10-02
Vallyon Éva
2011-10-03

Kotter Péter
2011-11-28
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Önkormányzati Hírek

2011. május 17-én megtartott 
képviselő-testületi ülésen a Gárdonyi 
Rendőrkapitányság vezetője adott 
tájékoztatót Sukoró település 2010. évi 
bűnügyi közbiztonsági helyzetéről. A 
beszámoló szerint a település bűnügyi 
helyzete javult. Érezhető  visszatartó 
hatása van a településen az előző 
évben felszerelt kamera rendszernek. 
Jelenleg azonban az érzékelhető, hogy 
a bűnelkövetők a kameráktól távolabb 
eső helyeket szemelték ki maguknak 
elkövetés színhelyéül. Emiatt indokolt 
lehet a rendszer bővítése. 
Megtárgyalta a képviselő-testület az 
Önkormányzat valamint a Gyermekjóléti 
szolgálat gyámügyi tevékenységéről 
készített beszámolóját. Megállapította, 
hogy összességében a településen a 
gyermekek helyzete, ellátása megfelelő. 
Ritkán fordul elő kisebb jelentőségű 
probléma, melyeket a szakemberek, a 
gyermekek érdekeit szem előtt tartva, 
sikeresen rendezni tudnak.
Ugyanezen az ülésen hozzájárult a testület 
a Velencei-tó Környéki Kistérségi Társulási 
megállapodásának módosításához. Az 
alapító okirat módosítására oktatási 
intézmények kiválása miatt került 
sor. Hozzájárult a képviselő-testület a 
Fejér Megyei Önkormányzat oktatási 
intézményeinek átszervezéséhez. Ez az 
átszervezés a települést közvetlenül nem 
érintette.

2011. június 22-én megtartott ülésen 
a Felsővárosi Általános Iskola alapító 
okiratának módosításához járult hozzá a 
testület. Az alapító okirat módosításával 
az intézménybe felvehető maximális 
tanuló létszám került megemelésre. 
Ezen a testületi ülésen a képviselő-testület 
rendeletet alkotott a helyi jelentőségű 
védett területté nyilvánításról. E 
rendelettel megerősítette a korábban már 
védelem alá helyezett Ingókő (Gyapjas-
zsák) és a Meleg-hegyi gránitsziklák 
védettségét. 
Rendeletben került szabályozásra az 
anyakönyvi eseményekhez kapcsolódó 
többletszolgáltatásért fi zetendő díjak 
mértéke. 
Ugyanezen ülésen módosította az 
önkormányzat a vagyonrendeletét. 3 
db korábban út céljára és közterületnek 
kijelölt ingatlant forgalom képessé 
minősített, mivel a jelenlegi Rendezési 
Terv az adott területen út létesítését 
megszüntette. 

2011. augusztus 4-én a képviselő-testület 
határozott arról, hogy építész és statikai 
szakemberekkel megvizsgáltatja a Fő utca 
50. szám alatti régi polgármesteri hivatal 

épületét, hogy felújítással, átépítéssel 
gazdaságosan kialakítható-e az épületben 
korszerű és nívós alapellátás lehetőségét 
biztosító orvosi rendelő.
Döntött arról a képviselő-testület, hogy 
a Mesevár Óvoda alapító okiratát akként 
módosítja, hogy a Sukorói tagóvodába 
felvehető gyermeklétszám 60 fő lesz. 
Rendeletet alkotott a képviselő-testület 
a közterület használat egyes kérdéseiről. 
E rendeletében szabályozta, hogy a 
helyi utak védelmében a 7,5 tonnát 
meghaladó súlyú gépjárművek csak 
előzetes engedéllyel, 10.000,- Ft+ 
ÁFA úthasználati díj megfi zetése után 
hajthatnak be önkormányzati útra. 

2011. szeptember 14-én megtárgyalta és 
jóváhagyólag tudomásul vette a 2011. 
I. félévi költségvetés végrehajtásáról 
szóló tájékoztatót. Összességében 
az Önkormányzat gazdálkodása a 
tervezettnek megfelelően alakult. 
Pénzforgalmi szemléletű kimutatás szerint 
a bevételeink 66 %-ra a kiadásaink 37 
%-ra teljesültek. A kiadások alacsony 
teljesítése azért történt, mert a kerékpárút 
elszámolása a II. félévben valósult meg. 
Döntött a képviselő-testület arról is, 
hogy az elkészült statikai és építészeti 
tervek alapján gazdaságosan felújítható 

régi polgármesteri hivatal épületében 
megvalósítja saját erőből az épület orvosi 
rendelővé történő átalakítását. 
Ugyanezen ülésen módosította a 
képviselő-testület a szociális igazgatásról 
és a pénzbeli és természetben nyújtott 
ellátásokról szóló rendeletét. A 
módosítás azért vált szükségessé, mert 
a lakásfenntartói támogatás új törvényi 
szabályozása ezt indokolttá tette. 

2011. november 11-én a képviselő-
testület közmeghallgatást tartott, melyen 
35 fő érdeklődő állampolgár vett részt. 
A közmeghallgatáson a Polgármester 
Asszony tájékoztatót tartott az elmúlt 
év munkájáról, a folyamatban lévő 
beruházásokról és pályázatokról. A 
lakosság részéről a hozzászólók több 
olyan közérdekű észrevételt, javaslatot 
fogalmaztak meg melyeket a képviselő-
testület a munkájában hasznosítani tud. 
Téma volt a vízpart megközelíthetősége, 
a zöldhulladék elszállítása, a közvilágítás 
hiányosságai, útjavítások, vízfolyások 
karbantartásának szükségessége, 
állattartás, csend rendelet, stb. 
Ugyanezen az ülésen döntött a képviselő-
testület a Bursa Hungarica Ösztöndíj 
pályázathoz való csatlakozásról, és további 
leader pályázatok benyújtásáról. 

Sukoró, 2011. december 8.

Vincze Zsuzsanna
jegyző

Újra Körzeti 
megbízott 
Sukorón

Bemutatkozó

Török Tamás főtörzsőrmester vagyok, 
mint a Gárdonyi Rendőrkapitányság 
Sukoró településre helyezett körzeti 
megbízottja. Feleségemmel és két 
kisgyermekemmel 2011. szeptember 1-i 
áthelyezésemmel Kisköréről költöztem 
Sukoróra. A kiskörei tapasztalataimat és 
az elmúlt 8 évi szakmai gyakorlatomat 
itt Sukorón fogom kamatoztatni. Bízom 
benne, hogy a munkám által növekszik 
a közbiztonság a településen. Körzeti 
megbízottként a közeljövőben egyre 
több időm lesz a települést járni, a helyi 
polgárőrséggel együttműködve az Önök 
megelégedésére szolgálatot teljesíteni. 

Az elérhetőségem: 06-20-969-5936

§
Jogsegélyszolgálat

Sukoró Község Önkormányzat – 
együttműködésben Dr. Puskás Ferenc 
ügyvéddel - ingyenes jogsegélyszolgálatot 
biztosít a településen élő lakosok 
számára. 

Ügycsoportok: polgári jog, családi jog, 
munkajog, szabálysértési jog és ingatlanjog
Időpont egyeztetés: 06/20/388-79-08 
telefonszámon
Jogsegély szolgálati iroda: Sukoró, Óvoda 
u. 2/a. 

Mészárosné Hegyi Gyöngyi
polgármester
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Pályázati sarok

Kültéri Fitness eszközök 
Sukorón 

Sukoró Község Önkormányzata a 
település egészségmegőrzését szem 
előtt tartva a falunapon kiállított legtöbb 
szavazatban részesült kültéri fi tness 
eszközök közül  4 db-ot elhelyezett a 
Kalandpark mellett.
Reméljük, hogy ezek az eszközök a 
jövőben segíteni fogják a felnőtt lakosság 
egészségi állapotának megőrzését 
illetve javulását, és a szabadidő 
hasznos eltöltéséhez hozzájárulnak. 
Alternatívaként lehetőséget nyújt a 
szülőknek, hogy  amíg a gyermekek a 
játszótéren játszanak, addig a szülők is 
átmozgathatják izmaikat, izületeiket a 
kihelyezett eszközökön.
Jó egészséget kívánunk a használatukhoz!

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. 
 

Pályázati kiírás Pályáztató 
szervezet 

Program címe Igényelt összeg 
(Ft) 

Eredmény 

Mezőgazdasági és 
Vidékfejlesztési Hivatal 
Leader Helyi Akció  
Csoport 

MVH Ördög kemence az 
Ördög-hegy lábánál 

1 900 000,- beadott 

Mezőgazdasági és 
Vidékfejlesztési Hivatal 
Leader Helyi Akció  
Csoport 

MVH A Sukoró Invest Kft 
gépbeszerzése, és 
tároló építése 

4 900 000,- beadott 

 
 
A civil szervezetek által beadott pályázatok: 

Pályázati kiírás Pályázó szervezet Program címe Igényelt 
összeg (Ft) 

Eredmény 

Mezőgazdasági és 
Vidékfejlesztési Hivatal 
Leader Helyi Akció  
Csoport 

Sukoró Sportbarátok 
Közhasznú 
Sportegyesület 

A 
sportegyesület 
eszközbeszerzé
se 

350 000,- beadott 

Mezőgazdasági és 
Vidékfejlesztési Hivatal 
Leader Helyi Akció  
Csoport 

Sukorói Ifjúsági 
Hagyomány-teremtő 
Közhasznú 
Táncegyesület 

A táncegyesület 
táncruháinak 
bővítése 

400 000,- beadott 

Mezőgazdasági és 
Vidékfejlesztési Hivatal 
Leader Helyi Akció  
Csoport 

Sukoró Velence-Tavi 
Horgász Egyesület 

A Borbás-hegyi 
kilátó 

1 996 384,- beadott 

 

Pályázati sarok: 
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A civil szervezetek által beadott pályázatok: 

Pályázati kiírás Pályázó szervezet Program címe Igényelt 
összeg (Ft) 
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Sukoró Velence-Tavi 
Horgász Egyesület 

A Borbás-hegyi 
kilátó 

1 996 384,- beadott 

 

Önkormányzatunk folyamatosan fi gyelemmel 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.

A civil szervezetek által beadott pályázatok:

Gólyatábor 2011. augusztus
A 2011-2012-es tanév nyitásaként  
tanulóink ismét részt vehettek szokásos 
gólyatáborunkon.

Táborunk célja a színes programokon 
és kirándulásokon túl az, hogy 
megkönnyítsük gyermekeinknek és 
leendő első osztályos tanulóinknak az 
iskolatársakkal, tanító nénikkel való 
ismerkedést, az iskolai életbe való 
beilleszkedést.
Elmondhatom, hogy ismét egy remek 
tábor kerekedett augusztus utolsó 
hetében.

A hétfői napot Sukorón töltöttük. Délelőtt 
megismerkedtünk  elsős tanulóinkkal, 
majd birtokba vettük a Kis-tavat, ahol a 
Horgászegyesület képviselői bevezettek 
bennünket a horgászat rejtelmeibe.
Ebéd után ékszerkészítéssel  és 
mézeskalács díszítéssel folytatódtak a 
programok  vendégeink vezényletével.

Kedden a Bakonyba utaztunk Laci bácsi 
autóbuszával a Sobri Jóska Kalandparkba. 
Talán elmondhatom, hogy az egyik 
legizgalmasabb programunk volt ez, 
hiszen itt izgalmas, kalandos játékokkal, 
sportokkal ismerkedhettünk meg 
testközelből.

A következő napot Budapesten töltöttük 
el, jártunk a Csokoládé múzeumban és 
a gyerekek szavazatai alapján a Csodák 
Palotájában. 

A falmászás talán az egyik legkedveltebb, 
állandó programja táborunknak. 
Csütörtök délelőtt ezt a remek sportot 
gyakorolhatták gyermekeink, majd a 
MC Donaldsban elfogyasztott ebéd után 
pihentünk egy nagyot a hűvös moziban, 
ahol a Hupikék Törpikék című fi lmet 
tekintettük meg.

Nagyon hamar elérkezett a péntek, 
az utolsó, táborzáró napunk. Reggel 

a Rednágel család lovardájánál 
gyülekeztünk, majd  a hűs fák árnyékában 
játékos akadályversenyen vettek részt 
gyermekeink.
A eredményhirdetés  után bárki 
lovagolhatott, vagy akár szalmabálát is 
mászhatott.
A Gémeskút vendéglőben elfogyasztott 
ebéd után kissé fáradtan álltunk neki 
a gyékényezésnek, de ennek ellenére 
nagyon szép ajándékokat készített 
mindenki az édesanyjának.

Ezúton szeretném megköszönni a 
sok segítséget a szülőknek, a kísérő 
nagytestvéreknek, a Horgászegyesületnek 
és a Deák családnak, a Tavirózsa 
Egyesületnek, a Rednágel családnak, a 
Gémeskút étteremnek, Laci bácsinak, a 
Sukoró Iskolájáért Közalapítványnak.

Kerékné Fülöp
Annamária intézményvezető
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Sukoró Község Önkormányzatának 
az „Egészségre nevelő programok 
megvalósítása Sukoró Községben” 
című pályázat keretében valósult meg 
2011. augusztus 20-án a település éves 
hagyományos falunapja és egészségnapja.

A pályázatot a Nemzeti Fejlesztési 
Ügynökség, a Társadalmi Megújulás 
Operatív Program keretében 9, 900, 
240, - Ft értékben vissza nem térítendő 
támogatásban részesítette. 

(TÁMOP-6.1.2/A-09/1-2010-0362) 

A rendezvényen részt vettek testvér-
településeink képviselői is Rimstingből, 
Kisszelmencről és Nagyszelmencről. A 
program során az egészséges táplálkozás, 
az egészségtudatos életmód és a 
testmozgás kiemelt hangsúlyt kapott. 

A résztvevők az egészséges táplálkozás 
céljából halászléfőző versenyen, valamint 
gyümölcsös sütemények versenyén 
vehettek részt, és az érdeklődők 
mindenből kóstolhattak. A testmozgás 
népszerűsítéséért Béres Alexandra 
tornáztatta meg a résztvevőket, valamint 
kötetlen beszélgetés keretében adott 
táplálkozási és életmód tanácsokat. 
A jó közérzet fokozása érdekében 
volt masszázs és borfelismerő verseny. 
A helyszínre telepített szabadtéri 
gimnasztikai eszközöket ki lehetett 

próbálni. A résztvevők szavazatokat 
adtak le a legszimpatikusabb 4 eszközre, 
melyeket az Önkormányzat önerőből 
helyezett el később a játszótér mellett. 
A kispályás focibajnokság, a streetball 
és persze a gyermekek számára az 
„ugráló vár” gazdagította a mozgási 
lehetőségeket a rendezvényen. A 
szabadidő hasznos eltöltésének 
részeként a gyermekek és a felnőttek 
horgászversenyen vettek részt a Kis-tónál, 
valamint a gyermekek kézműveskedtek 
és meglovagolták „Naplopót” a pónilovat. 
A színpadon fitnessbemutató, Zumba 
és Salsa táncbemutató szórakoztatta 
a közönséget, valamint fellépett a 
SUKIDANCE táncegyesület felnőtt és 
fiatal tánccsoportja. A családi vacsorához 
népi zenekar húzta a nótát, az este pedig 
utcabállal zárult.

Köszönjük a program támogatását: 
a DECATHLON Sportáruháznak, 
a Boglya Csárdának, 
a Gémeskút Étteremnek, 
a Prince Wine Borház Kft-nek, 
az Agárdi Termálfürdőnek, 
a Velence Spa Fürdőnak, 
a Vörösmarty Színháznak, 
Béres Alexandrának, 
az agárdi Teafa Bioboltnak, 
a Rednágel Lovardának, 
a civil szervezeteinknek, 
az önkéntes segítőknek, 
a tanítónéniknek és óvónéniknek.

Hagyományos Falunap és Egészségnap Sukorón
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Testvértelepülések látogatása 
Sukorón

2011. augusztus 19 – 20-ig A németországi 
Rimstigből, a szlovákiai Nagyszelmenc 
testvértelepülésről és az Ukrajna 
területén elhelyezkedő Kisszelmenc 
testvértelepülésről érkezett delegáció 
pénteken délután Sukoróra. Hosszas 
egyeztetést követően a három 
településről összesen 24 fő vett részt a 
delegációban. Az itt eltöltött néhány nap 
során háziasszonyok kísérték őket, és 
segítették a tájékozódást. 
Sukoró Község Képviselő testülete a 
Kisszelmenci óvoda építéséhez 100 000,-
Ft támogatást biztosít, melynek okirata 
ünnepélyesen került átadásra Kisszelmenc 
polgármesterének.

Péntek este a Hagyományőrző 
Egyesület látta vendégül a delegációt 
az arborétumban egy bogrács-gulyás 
vacsorával, majd ezt követően a Lics 
pincében vettek részt borkóstolón. 
Vasárnap, augusztus 20-án a falu 
ünnepségén megtiszteltek jelenlétükkel, 
délután pedig gazdag szabadidő-
programok közül választhattak a 
vendégeink. A halászléfőző versenybe 
neveztek és izgalmas ízekkel kápráztattak 
el bennünket Kisszelmenc képviselői. A 
sportpályán mozgásos programokban 
vettek részt Béres Alexandrával, valamint 
megtekinthették a falu nevezetességeit. 
Este a falu vacsorája után utcabálban 
ropták a táncot retro zenére. Vasárnap 
reggel a búcsúzkodást követően 
útra keltek, hogy még időben haza 
érkezhessenek.

A közösen eltöltött órák, és beszélgetések, 
valamint a közös élmények gazdagították 
és mélyítették a települések között 
kialakult kapcsolatot.
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Óvoda

2011-2012-es nevelési évben 
is Ovi-zsaru program a 
Mesevár Óvoda Sukorói 
Tagóvodájában

2009 tavaszán a Fejér Megyei Rendőr-
Főkapitányság Bűnmegelőzési 
Osztályának felhívásával indult 
óvodánkban az Ovi-zsaru program.
A prevenció célja a gyermekek áldozattá 
válásának elkerülése. Sajnos olyan világot 
élünk, amiben fontos, hogy felhívjuk a 
gyermekek figyelmét a rájuk leselkedő 
veszélyekre. Nagyon fontos, hogy időben 
megtanulják, hogyan viselkedjenek 
megfelelő helyzetekben. 
A program keretében a gyermekek 
személyes kapcsolatba kerülhetnek 
a rendőrrel, rendőrségi dolgozókkal. 
Közvetlen, beszélgetős élmények 
kapcsán megismerhetik  a rendőr 
feladatát, felszerelését, megtudhatják 
és megtanulhatják, hogy ha baj éri őket 
bátran segítséget kérhetnek tőle.
 A múlt évben az első foglalkozást a 
Gárdonyi Rendőrkapitányság rendőrei 
tartották. Ismertették  és bemutatták a 
rendőrök felismerhetőségét, ruházatát, 
eszközeit, igazolványát, közlekedési 
eszközeit. Bemutatták a két kis báb 
szereplőt  Rendőr Robit, Rosszcsont 
Ricsit a foglalkozások két kis szereplőjét. 
A későbbiekben ők lesznek az óvó nénik 
segítőtársai, a nagycsoportos gyermekek 
foglalkozásain.

A program több témakör köré 
csoportosítható:

1. Alapvető ismerkedési szabályok 
(bemutatkozás, ismerős, idegen, ki 
idegen számunkra, mit mondhatok 
el az idegennek magamról, 
családomról stb.).

2. Szabályok, utasítások betartásának 
fontossága (kinek fogadjunk szót, és 
miért, kinek az utasításait tartsuk be 
és kiét nem).

3. Az egyedüli otthon tartózkodás 
szabályai (idegent nem engedünk 
be a lakásba, telefonos beszélgetés, 
stb.).

4. Idegen személlyel történő találkozás, 
ajándék, cukorka stb. elfogadásának 
szabályai játszótéren, utcán stb.

5. Veszélyes eszközök 
környezetünkben. Nem minden 
eszköz játékszer (szúró, vágó 
eszközök használata, testi épségünk 
megóvása).

6. A közlekedés szabályai, gyalogos 
közlekedés (kerékpározás, utazás 
gépkocsiban)

Az idei nevelési évben is ellátogatnak 
hozzánk a rendőrség alkalmazottai. A 
nyitó foglalkozás mindig érdekes, játékos 
kommunikáció keretében zajlik.

Az egyes témák feldolgozásához Rendőr 
Robi és Rosszcsont Ricsi a két kedves 
kis figura. Párbeszédükbe a gyerekek is 
bekapcsolódnak, elmesélve ismereteiket, 
a témával kapcsolatos velük megtörtént 
jó és rossz élményeiket (balesetek, 
megelőzési lehetőségek stb.).
A programokat mesék, mesefilmek, 
feladatlapok, gyakorlati alkalmazások 
teszik változatossá és érdekessé.
A játékos forma segíti a gyerekközelivé 
tenni a témát.

Böröndy Ernőné
tagintézmény-vezető
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Képek az óvoda életéből

Szüret

Paradicsom szedés, saláta készítés
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2010/2011 tanévben - Erdei iskola

Május 4-e szerda reggel 9 óra, dolgos 
kishangyák, nagyhangyák lepték el 
iskolánkat. 
Járókelők, postára igyekvő felnőttek, 
csak azt láthatták, amint számos lábon 
járó- táska, csomag, bőrönd, doboz- 
besétál az iskolába, majd kisétál, és végül 
elnyelődik Laci bácsi buszának mélységes 
gyomrában. 
Ahová szem ellátott, ott izgalomtól kipirult 
arcokat, aggódó szülői tekinteteket 
fedezhetett fel. Egy utolsó ölelés, egy 
utolsó puszi, lázas integetés, és a busz 
kigurul a főútra, és kezdetét veszi a 
felhőtlen kaland.

Első állomásunk Győr, ETO park, ahol 
a gyermekek belevetették magukat 
akadályokkal teli, kalandos játszóházba. 
Az itt töltött két óra ugrálás, nevetés 
után, tovább indultunk Pápára. A városba 
érve a Pegazus Színház - Esterházy 
kastély lábánál található, különleges 
hangulatú, barokk pincében működő, 
kamaraszínház - látott minket vendégül.
 
Kisebb kalandok után, letáboroztunk 
az ugodi Árnyaserdő turistaházban. 
A gyerekek egy 2 hektáros bekerített 
parkban játszhattak: patak, kistó, 
focipálya, magasles várja az odalátogatót. 
Amerre a szem ellát, mindenütt erdő, és 
a Kőris-hegy. 
Míg a ház gazdái a vacsora előkészítésével 
foglalatoskodtak, addig a gyerekek 
egykettőre lovas kocsira szálltak, majd 
bevetették magukat a bakonyi erdőbe, 
hogy alaposan szemügyre vegyék az 
ott élő állatokat. Nem hiába, hiszen az 
iskolások évközben is szívesen kutatnak 
„tücskök-bogarak”után.

Miután a gyerekek elfoglalták szobáikat, 
lemosták magukról az út porát, nagy 
nehezen elaludtak, majd csütörtökön 
kora reggel, a falu kakasát megelőzve, 
energiával feltöltve, hadra készen álltak. 
Egy gyors reggeli után megtekintettük 
a pápai Kékfestő Múzeumot, ahol az 
egykori Kluge család által alapított műhely 
található. A Kluge cég fennállásának 200. 
évfordulójára újították fel.
Az idegenvezetőnk egy pillanat alatt 
előadásával, a múzeumi tárgyak, az ott 
található gépek segítségével a kékfestés 
világába varázsolta hallgatóságát, a 
gyermekeink számára a kékfestés- 
technikát, csodáit feltárva.
Majd egy titkokat rejtő padlásra vitt 
minket, ahol a gyermekszem (Bódy Irén 
érdemes művész, akadémikus életmű-
kiállítása) a kékfestésben megjelenő mese 
elemeket fedezhette fel. 
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Erdei iskola

 
Ezt követően megálltunk Petőfi  Sándor 
egykori iskolájánál, majd a régi barokk 
belvároson keresztül átsétáltunk a 
Pápai Katolikus Nagytemplomhoz. Ez a 
monumentális épület, az oda belépő, 
hívő embert magával ragadja - hatalmas 
tornyai, belső szobrai, kissé az idők során 
megkopott mennyezetfreskói nyugalmat, 
meghittséget, erőt sugároznak az utazó 
számára.

Míg a buszra vártunk maradt egy 
kis időnk, hogy az Esterházy Kastély 
parkjában a Híres Várkert játszóterén 
töltsünk egy kis időt.

A visszafelé szállásadónk megmutatta 
nekünk családi kincsüket az Edvy 
Malmot, melyben körbevezetve mesélte: 
„Ma Pápán, a malmok városában nincs 
egyetlen malom sem, amelyben ipari 
műemlékként be lehetne mutatni az 
ősi molnár mesterség emlékeit. Ahol 
állunk: a Hódoska, vagy Uki malmot 
utolsó tulajdonosa, Edvy Károly után Edvy 
malomként is nevezik. 2001-ben unokája 
vásárolta vissza az épületet és kezdte meg 
a malom felújítását, ezzel együtt a fogadó 
felépítését.”

Hát igen! Számos új ismerettel megtöltött 
buksikkal és persze fi nom ebéd után 
kiáltozó pocakokkal tértünk vissza a 
táborba. Gyorsan megebédeltünk, majd 
a gyerekek egy kis csendes pihenő 
után a délután hátralevő részében a 
parkban fociztak, versenyt futottak, 
magaslesre másztak, bújócskáztak, kis 
nádkunyhóban énekeltek.
 
A sok kaland után, úgy éreztük az este 
gyorsan megérkezett, de még vacsora 
után következett az igazi kihívás, a 
„bátorság próba”.
A bátorságukat egy elemlámpával kellett 
bizonyítaniuk a gyerekeknek. 
A parkban, az ösvények mentén 
alufóliába csomagolt kérdéseket 
rejtettünk el az iskolások számára, 
majd azt ők a sötétben összegyűjtve, a 
házban csapatokba „rendeződve” meg is 
válaszolták. 

Ekkor már érezhető volt, hogy már 
csak két dolog maradt, az esti fürdés, 
majd az alvás, és a házikó egykettőre 
elcsendesedett.
Másnap reggel megreggeliztünk, 
összepakoltunk, és kezdetét vette a 
kézműves foglalkozás.
Az ügyes kezek rongybabát készítettek, 
majd kosarat fontak, és a bátor, 

kalandokat kedvelők íjászkodtak.
 
Gyors ebéd, bepakolás a buszba, 
majd elindultunk haza, de útközben 
betértünk Herendre, hogy megtekintsük 
a híres Kézműves Manufaktúra és 
Porcelánmúzeumot.
A látottak nagyon elnyerték a gyerekek 
tetszését. Az ott folytatott tevékenység 
bemutatása gyermekközeli, hiszen egy 
rövidke fi lm megtekintése után a mini 
műhelyben a látogató szemtanúja lehet, 
miképp lesz a nehéz masszából könnyű, 
törékeny porcelán, miképp formázzák, 
korongozzák és festik fürge ujjak a 

megelevenedő agyagot.
Végezetül búcsút intve a Herendet 
őrző két hatalmas, díszes oroszlánnak, 
elindultunk haza.
 
Megérkezésünkkor az iskola hasonló 
képet festett a szerda reggelihez, ismét 
szorgalmas kezek rakták a csomagokat 
ide-oda. Csak a kép abban változott, 
hogy magunkkal hoztuk azt az érzés, hogy 
elmenni jó, de hazatérni még jobb.
„Mindenütt jó, de legjobb itthon!”

Kerékné Fülöp
Annamária intézményvezető
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Iskola hírek

Sukoró Iskolájáért 
Közalapítvány
Kalandra fel!

2011. július 25. és 29. között, - a nyári 
szünet miatt elnémult - sukorói iskola 
falait ismét gyermekzsivaj töltötte meg. 
 
Kalandra fel! - hangzott a csatakiáltás, 
mellyel a helyi óvodásokat, iskolásokat 
hívtuk a kalózok rejtelmes, titokzatos 
világába.

A toborzásra szép számmal jelentkeztek 
a bátor kalandorok, így 17 fős 
legénységünkkel tengerre szálltunk, hogy 
számos akadályt legyőzve, az üresen 
tátongó kincses ládánkat minden földi 
jóval megtöltsük.

De persze, ma már tudjuk, hogy ez nem 
is olyan egyszerű feladat!

Reggelente kalóz csapatunkkal építő 
játékokat játszottunk, mellyel az egymás 
megismerése, elfogadása, erősítése volt 
a célunk. Majd ezt követte a kalózosan 
reggeli torna, és az oly sokszor napközben 

eljárt kalóz tánc. Ezek után hallható volt a 
kalóz pocakok korgása, így elfogyasztottuk 
legénységünk által fogságba ejtett pékek 
készítette fi nomságait.
Miután megtöltöttük a bendőnket, 
elindultunk kincseket zsákmányolni.
Mikor a nap az égen már magasan 
járt, nagyon megéheztünk, ezért a 
Gémes Kút nevű szomszédos hajót 
leigázva fi nomabbnál fi nomabb fenséges 
kalózétkeket fogyaszthattunk.
Ebéd után visszavonultunk 
pihenni vitorlásunk legszentebb, 
legbiztonságosabb zugába, ahol izgalmas 
történetekkel szórakoztattuk egymást. 
Kis feltöltődés után ismét felszedtük 
a horgonyt, és tovább „dolgoztunk”! 
Majd táncoltunk, és minden nap végén 
elfogyasztottuk kalózos uzsonnánkat, a 
kalózos gyümölcseinket – melyet nagyon 
köszönünk a Zólyomi ABC- nek -.
Tettük mindezt - mi kapitányok – azt 
remélve, hogy legénységünk gyermekei 
otthonukba hajózva élményekkel 
gazdagon horgonyoznak le, pihennek 
meg. 

A heti szorgalmas, kitartó munka 
eredménye, hogy a kincses ládánk 

Ingyenes internet-hozzáférés Sukoró közterületén

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

TM TM

péntekre megtelt minden földi 
jóval: – zsákmányoltunk: drága 
ékszereket, kardokat, fegyvereket, 
ruhákat, szemkötőket, szerencsét hozó 
aranypatkót, eredeti gipszből készített 
- felbecsülhetetlen értékű - színes 
domborműveket. 
Mindezek megszerzésében segítségünkre 
szolgált, az oly rég elfeledett, titkosított, 
a két kalózkapitány (Nóra néni és Betti 
néni) által felkutatott, és eltulajdonított 
kincseket rejtő „ősi” térkép, mely az utolsó 
nap során, a kiskalózokra származtatott 
át, darabjai náluk keresendő, ha még 
egyszer valakinek kedve kerekedik egy kis 
kalandozásra, oly sok nevetésre, hangos 
kiáltozásra, melyben nekünk volt azon a 
héten részünk.

Köszönetet mondunk a Gémeskút 
étteremnek, és az önkéntes segítőknek.

Csizmadia Nóra
Hartalné Bernadett
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Sukoróiak Erkel Ferenc gyulai szobra 
előtt

A református egyházközség hírei

Április 15-én Gyulára utaztunk, ahol 
részt vettünk a „Ne szóljon Igéd hiába” 
címmel megrendezett, XII. Országos 
Bibliai Történetmondó Versenyen. A 
részvétel úgy történt, hogy Hegyi Laura, 
a székesfehérvári Talentum Református 
Általános Iskola 8. osztályos tanulója, 
gyülekezetünk tagja versenyzett a hosszú 
heteken át tartó felkészülés után. Egy-egy 
bibliai szakaszt kellett előadni az Ó- és 
Újszövetségből. Mi hárman (Budai Balázs, 
Kardos Ruben és Kardos Ábel) pedig 
lelkesen buzdítottuk őt és szurkoltunk 
neki.

A képen a gyulai iskola előtt a három 
sukorói hittanos

A verseny szünetében nagy sétát 
tettünk Gyula belvárosában, s leróttuk 
hálás kegyeletünket Himnuszunk 
zeneszerzőjének szobra előtt.

Július 10-én országos hírű eseményre 
került sor templomunkban. Dr. Gárdonyi 
Zsolt orgonaművészt, zeneszerzőt, a 
würzburgi egyetem ny. professzorát, 
akit a magyar protestáns egyházzene 
legnagyobb, élő alakjaként tartanak 
számon, 65. születésnapja alkalmából 
ezen az estén ünnepi hangversennyel 
köszöntötte a Dunamelléki Református 
Egyházkerület.

A koncerten a két Gárdonyi műveiből 
(Gárdonyi Zoltán és Gárdonyi Zsolt) 
hangzott el összeállítás, a székesfehérvári 
Primavera Vegyes Kar (Szabó Adrienn 
karnagy), Kiss Dániel és Szabó András 

(orgona) valamint Pintér Dávid (hegedű) 
előadásában. Gárdonyi professzor 
úr ezen az eseményen vette át a 
Köztársaság Elnökének Érdemérme 
kitüntetést. Az indoklás szerint 
Schmitt Pál a nemzetközileg elismert, 
kimagasló zeneszerzői, egyházzenei, 
zeneelméleti életművéért, a protestáns 
egyházzene színvonalának emelését 
célzó fáradhatatlan zenepedagógusi 
munkássága elismeréseként adományozta 
a kitüntetést az ünnepeltnek.

Éppen a Kulturális Örökség Napjai 
sukorói hétvégéjére jelent meg interjú 
Gaál Jánossal, a Néprajzi Múzeum 
nyugalmazott főrestaurátorával a www.
parokia.hu oldalon. Gaál János készítette 
a sukorói református templomot díszítő, 
festett fatáblákat (tíz darabot 1999-ben, 
négyet pedig ezen a nyáron), amelyek 
megjelenítik az ő személyes hitvallását 
is. Az említett internetes oldalon 
30 fényképből álló reprezentáció is 
megtekinthető.

Kardos Ábel 
tiszteletes

Dr. Gárdonyi Zsolt és felesége a református
templomban, az állami kitüntetéssel

Gaál János műhelyében
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Civilek

Új sportág, új pálya Sukorón!
 
Az idei év sláger sportága a pétanque 
(francia eredetű golyójáték) A 
golyójátékok már a középkortól rendkívül 
népszerűek voltak Franciaországban, így 
a katonáknak be is tiltották a játékot, 
hogy ne vonja el túlságosan a fi gyelmüket 
feladataik teljesítésétől. 

A pétanque-ot minden korosztály 
játszhatja, gyerekektől, fi ataloktól 
nagypapákig, nők és férfi ak egyaránt. A 
játék különleges felszerelést nem igényel, 
csak három fém petanque golyót és egy 
kis fagolyót. A játék kellemes szórakozást, 
könnyed mozgást nyújthat az egész 
család számára egy hangulatos délután a 
jó levegőn, jó társaságban, barátok között. 
A „ Mozdulj Velencei – tó ” program 
keretében megismertettük a gyerekekkel 
ezt a játékot és nyár végére a legkedveltebb 
szórakozássá nőtte ki magát. Az 
Egyesületen belül a felnőttek is szívesen 
töltik ezzel a játékkal a szabadidejüket. 
Ezen fellelkesülve gondoltuk, hogy 
egy pétanque pálya építését kellene 
szorgalmazni. A területet meg is találtuk 
a Fő téri Kávézó hátsó udvarán. A pálya 
nagy összefogással, önerőből, társadalmi 
munkában 2 hónap alatt készült el. Az 

SUKORÓ SPORTBARÁTOK KÖZHASZNÚ SPORTEGYESÜLET

8096 Sukoró, Berkenye u. 15.  |  Telefon: +36-30-4281106
email: sukorosport@freemail.hu  |  www.sukoro.hu

Adósz: 18502105-1-07    |   Számlasz: 10405066-50505649-53551007

Egyesület férfi  tagjai jelentősen kivették 
részüket a munkából, gyakorlatilag az 
Ő kezük munkáját dicséri a pályák 
megszületése. A romos, elhanyagolt, 
hátsó udvar ma már gyönyörű rendezett 
területté alakult. Egymás mellett 2 pályát 
is kialakítottunk. A pályák a nemzetközi 
szabványnak megfelelően készültek, így 
versenyeket is lehet rajtuk rendezni. 

Köszönet Mindenkinek, aki segítette 
a pálya létrehozását: Boros Zsigmond, 
Bánsági András, Kertész Péter, Kalocsai 
Ferenc, György Antal Hoós László, 
Magyar Sándor, Schultz György, Halász 
Péter, Heim Sebestyén és a Falugazda 
szolgálat. 

A sportág egyre nagyobb teret hódít 
hazánkban, így a Decathlon sportáruház 
felkérte az Egyesületet, hogy a szeptember 
10-én megrendezett családi napon ott a 
helyszínen mutassa be és népszerűsítse 
ezt a francia játékot. Sikerült sok 
érdeklődőt bevonni a játékba. A gyerekek 
külön, számukra gyártott könnyű, vízzel 
töltött műanyaggolyókkal játszottak. 

Az Egyesület fő célja a szabadidő hasznos 
eltöltésére irányul. Úgy gondoljuk, hogy 
ezzel az új petanque pályával bővült 
a mozgás, a szórakozás lehetősége a 

településen és Sukoró ismét gazdagodott 
egy új sportpályával. A már hagyománnyá 
vált nyári programjaink is sikeresek voltak. 
A „ Mozdulj Velencei –tó ” program 
nyáron tíz hétvégén csábított mozgásra, 
gyerekeket és felnőtteket. A fi atalok a foci 
pályán és környékén töltötték a szombat 
délelőttöket. Fociztak, kosaraztak, a 
petanque játékkal vívtak nagy csatákat. A 
felnőttek és nagy örömünkre gyerekek is 
csatlakoztak a Nadapra vezető erdei úton 
megtartott kocogásokhoz, futásokhoz. 

Az augusztus 20-án megrendezett 
Falunapon az idén előtérbe került a 
sport, a mozgás, az egészséges életmód. 
A változatos, színes programokon 
minden korosztályt sikerült mozgásra 
invitálni. Sokan mozogtak együtt Béres 
Alexandrával, próbáltak ki különböző 
játékokat, amit a Decathlon áruház 
biztosított erre a napra. A kültéri fi tness 
edzőgépek egész nap az érdeklődők 
rendelkezésére álltak, sokan használták, 
ismerkedtek a gépekkel. Megrendeztük a 
Horgászegyesülettel közösen az V. Sukorói 
Halászléfőző versenyt. 14 csapat adta 
le a nevezését, a csapattagok létszáma 
kb.170 fő volt. A bográcsokban 102 kg. 
halból készültek a fi nomabbnál fi nomabb 
halászlevek. 
Augusztus 28-án negyedik alkalommal 
került megrendezésre a Velencei –tó 
Szupermaraton futóverseny. A rendezvény 
lebonyolításában segített az Egyesület. 
A Sukorón felállított frissítő állomáson 
fogadtuk, szolgáltuk ki a futókat. 
Szeptember 24-én kirándultunk. Az őszi 
autóbuszos kirándulás úti célja: Ozora 
Simontornya, Györköny volt. Ozora nincs 
a közismert hazai turisztikai célpontok 
között, bár méltán kerülhetne előkelő 
helyre. A 2007 óta múzeumként működő 
várkastély a korai reneszánsz paloták 600 
évvel ezelőtti hangulatát varázsolja a 
tolnai dombok közé. A gazdag reneszánsz 
kiállítási anyagon kívül helyet kapott Illyés 
Gyula és Almássy gróf életútját bemutató 
tárlat is. A gyönyörű környezethez 
kiemelkedő színvonalú tárlatvezetés 
is társult. Mindenkinek javasoljuk, aki 
még nem járt Ozorán látogasson el oda, 
megéri – csodálatos. 
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A Simontornyai vár megtekintése 
után Györkönyön zártuk a napot. Ez 
az 1000 főt számláló sváb település 
a pincefalujáról híres. Jelenleg is 310 
működő borospince üzemel a faluban. A 
falu bejárása, a pincék megtekintése tette 
vonzóvá, hangulatossá az ott töltött időt. 
Gyönyörű napsütéses októberi napon 
a gyalogos túra keretében a Sukorói 
Arborétumba látogattunk el. Jókedvűen, 
sütögetéssel, beszélgetéssel telt el 
a nap. A kedvező idő, a jó társaság 
tette hangulatossá ezt a kirándulást. 
Novemberben az asztalitenisz bajnokság 
őszi fordulóját rendeztük meg. 3 
kategóriában (férfi , női, gyermek) 30 fő 
nevezett. 

Civilek

A férfi  kategória nyertesei

A női kategória nyertesei

A gyermek kategória nyertesei

Nyerteseink: 
Férfi  kategória: 
I. helyezett: Füstös József 
II. helyezett: Berki Balázs 
III. helyezett: Molnár Bálint 
IV. helyezett: Kardos Ábel 

Női kategória: 
I. helyezett: Karé Margit 
II. helyezett: Kerékné Fülöp Annamária 
III. helyezett: Ráczné Sejben Ilona 

Gyermek kategória: 
I. helyezett: Magyar Dániel 
II. helyezett: Kardos Ruben 
III. helyezett: Budai Balázs 

Gratulálunk a győzteseknek és 
Mindenkinek köszönjük a részvételt! 
Végezetül szeretném megköszönni 
Mindenkinek, aki a gondolt ránk és a 
személyi jövedelemadójának 1%-át az 
Egyesület részére ajánlotta fel. Gyorsan 
elrepült az év, egy nagy közös program 
áll még előttünk. Reméljük, hogy a 
hagyományos decemberi ünnepségen 
sokan ott leszünk és egy szép meghitt 
estét fogunk együtt eltölteni. 

Köszönet Mindenkinek az egész éves 
munkájáért, együttműködéséért! 
Programjainkon várunk Mindenkit, aki 
szeret mozogni, sportolni, kirándulni. 

Békés, boldog, ünnepeket 
kívánok! 

Mozogj Velünk!

Halász Kriszta
elnök  

Mozdulj Velencei-tó 2011.

2011. augusztus 21-én a 
Mozdulj Velencei-tó Sportprogram keretében Sukoró Község 

amatőr sportolói részt vettek  Agárdon az immáron IV. 
alkalommal megrendezésre kerülő Sporttalálkozón. Strandfoci 

kategóriában arany érmet szereztünk.
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biztosította.
Kedden délelőtt ismét horgásztunk, 
a gyerekek a „legnagyobb halat 
kifogó táborozó” kitüntető címért is 
versenyeztek a hét során. Ebéd előtt az 
iskola aulájában megnéztük a Velencei – 
tó című természetfilmet, az itt hallottak 
képezték a természetismereti totó 
alapját, amit minden csapat nagyon 
jó eredménnyel töltött ki. Délutánra 
strandolást terveztünk, de a hűvös, 
bár napos idő ezt nem engedte meg. 
Ebéd után buszra szálltunk, és a 
Pákozdi Katonai Emlékparkba utaztunk, 
ahol a kiállítások megismerésével, 
lövészárokban kúszással – mászással, 
kézigránát - dobással és repülőgép – 
szimulátor vezetéssel töltöttük az időt. A 
Boglya csárda jóvoltából finom palacsinta 
várt minket hazaérkezéskor.
Szerdán két napos kirándulásra 
indultunk, a győri állatkertben töltöttük 
a délelőttöt, ahol sok érdekességet 
tapasztaltunk, aktív családi életet 
élő teknősöket, térképet lakmározó 
kecskét láttunk, zsiráfot etettünk, és 
teknőssel dobálódzó csimpánzzal is 
találkozhattunk. Délután érkeztünk 
Ravazdra, ahol egyik program a másikat 
érte. A szállás elfoglalása után a közeli 
IV. Béla király forráshoz mentünk, ahol 
vízvizsgálatot végeztek a csapatok, 
valamint a forrásból gyűjtött élőlényeket 
tanulmányozták a mikroszkóp és 
programvezetőink, Blanka és Bálint 
segítségével. Vacsora közben a 
bátorságot is gyűjtöttük a kalóriák 
mellett, hiszen éjszakai túra várt ránk. 

Mindenkinek maradandó élmény volt az 
esti szürkületben hallgatni a természet 
hangjait, csak a fürjek és tücskök hangját 
is elnyomó szúnyogdöngicsélés, és a sűrű 
csípések rontották az élményt. Sötétedés 
után megcsodáltuk a csillagokat, majd 
a nagyon bátrak egyedül, a kicsit bátrak 
párosával sétáltak vissza a faluba az erdei 
úton.
Csütörtök délelőtt ismét az erdőbe 
mentünk, a nagy melegben igazán jó 
volt a fák árnyékában tölteni az időt. A 
csapatok az erdő élővilágát kutatták, a 
megadott kérdések segítségével gyűjtötték 
az információkat, és sorban bemutatták 
egymásnak az erdő szintjeit, a talajtól 
a lombkoronáig. Ebéd után mindenki 
örömmel fogadta, hogy a méhészeti 
bemutató a hűvös oktatóteremben lesz. 
Részletes és érdekes előadást hallottunk 
a méhekről és a méhészek munkájáról, 
és megnézhettük a méhészkedéshez 
szükséges eszközöket is. Búcsúzás előtt 
még egy vadmalaccal is találkoztunk, 
akiről kiderült, hogy előző nap is láttuk, 
hiszen a győri állatkertből hozták, és 
a ravazdi erdőben tervezték szabadon 
engedni.
Táborunk záró napján a gyerekek a 
délelőttöt számháborúzással töltötték az 
Ingóköveknél, majd ebéd után lezajlott a 
hagyományos táborzáró horgászverseny, 
ami után eredményhirdetés és díjátadás 
következett.
Az egész heti tartalmas programokért 
köszönetet mondunk minden 
támogatónknak és segítőnknek. A 
gyerekek egy programokban gazdag, 

Horgászhírek

Kedves Olvasóim, Tisztelt 
Horgásztársak!

A 2011. évet január 29-én 
hagyományainktól eltérő módon 
és talán új hagyományt teremtve, 
„batyus” formában megrendezett 
Horgászbálunkkal kezdtük. Az Iskola 
Auláját igénybe vehettük, köszönjük 
Polgármester Asszonynak. Amit vittünk 
enni és inni, azt közös asztalra tettük 
és eszegettünk, iszogattunk belőle. 
Közben táncoltunk, mulattunk Molnár 
Pisti segítségével! A bál létszámát 
tekintve jelentősen családiasabb, 
ugyanakkor sokkal hangulatosabbra és 
-sajnos lényeges ez is- gazdaságosabbra 
sikeredett.

Áprilisban a Horgászok Országos 
Környezetvédelmi Napján 57 fővel 
vettünk részt a Velencei-tó sukorói 
partszakaszának, evezős pálya és szerviz 
útja, Sukorói strand és csónakkikötő 
megtisztításában. Most is volt mit 
összeszedni! A munka végeztével az 
előző évi menetrend szerint visszatértünk 
a Kistóhoz, a gyerekek horgászhattak 
ebédig. Itt szeretném kiemelni, hogy a 
Környezetvédelmi Napon most is mi 
voltunk a legtöbben!

Május 29-én, községünk gyereknapi 
rendezvényén a már évek óta megszokott 
módon horgászversenyt rendeztünk az 
ifjú horgászpalántáknak.

Horgásztáborunkat természetesen idén 
is megrendeztük. Az öt napról idézem 
Deák Hajnalka táborvezető szavait:
„A Sukoró-Velencetavi Horgász Egyesület 
4. alkalommal szervezte meg az idén 
„Matula” Horgász és Környezetvédelmi 
Táborát. Célunk, hogy a táborozó 
gyerekekkel élményekben gazdag, 
ismereteiket bővítő hetet töltsünk el, 
amelynek során megismerkedhetnek a 
horgászattal, sportversenyeken mérhetik 
össze tudásukat, ügyességüket, aktív 
tevékenységek és gazdag programok 
során ismerhetik meg szűkebb és tágabb 
környezetünket.
Július 04-én kezdtük táborunkat 
csapatalakítással. A délelőttöt a Kistó 
partján és a sportpályákon töltöttük, 
a csapatok ügyességi és sportfeladatok 
megoldásával gyűjtötték az értékes 
pontokat. A Gémeskút Étteremben 
ebédeltünk, délután pedig előkerültek 
a horgászbotok, a Kistóból próbálták 
a gyerekek kifogni a kisebb – nagyobb 
halakat. Uzsonnánkat a Zólyomi ABC 
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Horgászhírek

ismereteiket bővítő hetet töltöttek együtt 
velünk, ami mindannyiunk számára 
gazdagabbá tette az idei nyarat.”

Az augusztus 20-i Falunapon 
megrendeztük hagyományos gyermek és 
felnőtt horgászversenyünket a Kistóban. 
Egyesületünk képviseletében Nagy 
György „főszakács” és segítői főztek 
egy üst halászlevet, mellyel indultunk 
a Sportegyesülettel közösen szervezett 
V. Sukorói Halászléfőző Versenyen és 
kóstoló is jutott bőven az érdeklődőknek.

Augusztus 22-én kezdődött Iskolánk 
tanító nénijei által szervezett Gólyatábor, 
melynek nyitó napján délelőtt horgászati 
lehetőséget biztosítottunk Kistavunkban a 
táborozóknak.

A fenti programok között a Kistó 
karbantartására is fordítottunk időt. 
Tavirózsát gyérítettünk és mivel felmerült 
a gyanúja, hogy valami nagyobb ragadozó 
hal garázdálkodik a tóban megkíséreltük 
azt kifogni. Próbáltuk horoggal, ami 
eredménytelen volt. Próbáltuk utána 
kerítő hálóval, ami szintén eredménytelen 
volt, mert egy 6 kg-os busa kifogása után 
egy óriási csuka szétszakította a hálót. 

A Sukorói „csónakkikötő” helyzete 
továbbra is változatlan, tehát a csónakok 
kikötése továbbra sem engedélyezett, 

mindenki csak saját felelősségére 
tárolhatja ott csónakját. A „kikötő”, 
valamint a strand megközelítésének 
lehetősége viszont sokat változott. Többek 
között a kerékpárút megépülése a 
forgalmi renden módosított. Mészárosné 
Hegyi Gyöngyi Polgármester Asszonnyal 
történt egyeztetéseim során ígéretet 
kaptam arra, hogy az adott évre érvényes 
Állami jeggyel rendelkező horgászaink 
behajtási engedélyt fognak kapni 
felszerelésük ki és bepakolásának idejére. 
Ígéretet kaptam továbbá arra is, hogy a 
behajtási tilalom alól felmentettek köre 
bővülni fog a segédmotoros kerékpárosok 
részére. 

Végezetül köszönöm mindenkinek, aki 
anyagiakkal vagy munkájával segítette 
Egyesületünket.
Továbbra is várom kérdéseiket, 
ötleteiket, észrevételeiket a 
sukoroihorgasz@sukoro.hu 
e-mail címen, vagy a 
+36-70-9488218-as telefonszámon. 
Programjainkról folyamatosan 
tájékozódhatnak Sukoró honlapján a 
www.sukoro.hu oldalon.

Deák Zoltán
elnök
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diszkókban táncnak neveznek, ezért is 
szeretem, mert kihívást jelent. Ezenkívül 
én is részese vagyok annak, hogy őseink 
hagyományait megőrizzük és tiszteletben 
tartjuk. 

Palásti Leila
- Nekem a tánc nagyon sokat jelent! 
Mikor táncolok szabadnak, és jókedvűnek 
érzem magam! Ilyenkor nincs gond vagy 
baj csak táncolsz, és jól érzed magad, 
mert tánc közben elfelejted mennyi rossz 
van a világban!!! 

Kiss Dániel:
- A tánc szorosan összekapcsolódik a 
zenével, egy dallammal vagy ütemmel. 
Ha ez az ember fülébe belemászik, 
mindenkire hatással van. Nekem a tánc és 
a zene egy életérzés.

Tóth András:
- Hogy nekem mi a tánc? Mondhatnám 
elcsépelten és egyszerűen azt, hogy 
nekem a Minden. A megnyugvás, az 
izgalom, a csapat, a szellemi és lelki 
feltöltődés, a kikapcsolódás, vagyis egy 
életforma. 

Kovács Réka
- A tánc nekem a szabadságot jelenti. 
Kevés annál felszabadultabb dolog van, 
mikor teljesen átadod magad a zenének 
és a táncnak. A külvilág olyankor 
megszűnik létezni számomra. Egyszerűen 
szeretem.

Fürst Henrietta:

Hogy mit is jelent nekem a tánc?
- Nekem a néptánc a szépséget, a 
múlt megjelenítését tükrözi, másrészt 
a kikapcsolódást, ha már elegem van 
mindenből és mindenkiből...
- Jelenti a szórakozást, amikor a színpad, 
vagy egy buli központjává válok (és 
nagyon élvezem).

Horváth Zsolt:
Számomra egy csodálatos álomból 
kialakult valóságot jelenti, mert ma úgy 
táncolok a színpadon, ahogy soha nem 
gondoltam volna. Nagyszerű érzés az 
aranyminősítésű csoport tagjának lenni, 
és ez egy nagyon szép időszakot jelent az 
életemben. 

Zólyomi Edit:
Én már attól az érzéstől boldog vagyok, 
hogy legfiatalabbként az együttes tagja 
vagyok. Igyekszem a maximumot kihozni 
magamból. Ez nem nehéz feladat 
számomra, mert nekem ma a tánc az 

Miért jó magyar 
néptáncosnak, és a Sukorói 
Néptáncegyüttes tagjának 
lenni?

A néptánc örök. Ősi kultúránk egy 
megmaradt eleme és népünk jellemének 
egyik sajátos kifejezője. 

A Magyar Néptánc azon hagyományaink 
egyike, melyet szerencsére nem 
veszítettünk el. Sőt! A fiatalok egyre 
jobban érdeklődnek iránta. A népi 
műveltség megismerése a mai kultúra 
számára fontos információkat hordoz. 
A népművészet fennmaradt alkotásai 
kiállták az idők próbáját több száz éven 
át, generációkon keresztül csiszolódtak, 
és alkalmasak a mai gyerekek nevelésének 
eszközévé válni.

A néptánc oktatás és tanulás célja, 
hogy a fiatalok eligazodjanak a mozgás- 
és tánckultúra világában, ismerjék 
fel értékeit, értsék formanyelvét és 
adottságaiknak megfelelő módon 
tudják használni. A táncokon, játékokon 
keresztül ismerjék meg hagyományainkat, 
azok jellegzetességeit, stílusát. 

Ezt a szép és nemes célt képviseli immár 
ötödik éve a Sukorói néptáncegyüttes. 
Volt idő, amikor a lelkesedés és a vidám 
közösségépítő programjaink sokasága 
40 főt vonzott az egyesületünkbe. A 
korosztályi csoportok, a gyermek és 
az ifjúsági csoportok párhuzamosan 
működtek. Mára a gyermekcsoport 
érdeklődés hiányában nem működik. 
Annál összetartóbb az egyesület 
azon magja, akik az elmúlt évben 
aranyminősítéssel dicsőítették településük 
kulturális életét. Az idei évben ismét 
megmérettették magukat, a november 
19-én megrendezésre került néptánc 
minősítőn, amelynek helyszíne Alap 
volt. Október elejétől minden hétvégén, 
szombaton és vasárnap, fáradságot nem 
ismerve, szabadidejüket feláldozva, 
kitartóan készültek a nagy napra. 
Mindezt tették településükért, a magyar 
néptánc megőrzéséért, Sukoró kulturális 
téren bizonyított hírnevének erősítéséért, 
és nem utolsósorban Önmaguk 
kiteljesedéséért. Ezt a példaértékű 
feladatvállalást köszönöm táncosaimnak. 
A zsűri ezüst oklevéllel díjazta az együttest. 
Az együttes vezetőjeként egyetértésben 
a táncosokkal, tovább megyünk ezen a 
szép úton, mert számunkra a néptánc 
minősítése nem az érem színében 
rejlik, és nem ez határozza meg a 

további munkánkat. A tánc szeretete, 
annak általunk történő megjelenítése a 
lelkünkben és a szívünkben fényesebben 
ragyog az aranynál is. 

Táncainkat minden kedves érdeklődő 
láthatja majd a településünk 
Kultúrházában a IV. adventi estén, 2011. 
december 18-án, 17 órakor kezdődő 
Falukarácsonyi rendezvényünkön.

Kedves fiatal lányok és fiúk! Soha nem 
késő elkezdeni táncot tanulni. Aki 
kihagyja, vagy aki kimarad, az lemarad 
valami jó dologról az életében. Legyetek 
Ti is a Sukidance Táncegyesület tagjai, 
jelentkezzetek táncosnak!
Hogy kedvet kapjatok, olvassátok el 
az együttes tagjainak a táncról érzett 
„hitvallását”. 

Megkérdeztük Őket, hogy 
számukra mit jelent a tánc?

Nagy Vivien:
- Azzal, amit csinálunk, a hagyományos 
magyar néptáncaink tovább öröklődnek, 
megmaradnak az utókor számára. Így 
emlékezünk az őseinkre és őrizzük 
a múltat. Tánctudásunkkal erősítjük 
identitásunkat is. A táncok ritmusa, 
maga a lépések összhangja ad egy olyan 
felemelő érzést, amit nehéz szavakba 
önteni, ezt csak az érzi, aki táncol. 

Kardos Sebestyén:
- Azért szeretek néptáncolni, mert 
bemutathatjuk a hagyományos táncainkat, 
elvisszük más helyekre a falunk hírét, 
mivel a Sukidance néptánccsoport 
mára 5 éves, ugyanis önszerveződő 
csoportunk 2007-ben alakult, és hála 
Istennek, mindig akadnak fiatalok, akik 
megtanulják a hagyományos táncokat.

Hegyi András:
- Azért szeretem a néptáncot, mert sokat 
utazunk, így embereket ismerhetünk 
meg, kapcsolatok születhetnek. Továbbá 
a néptánc nevelő hatással is van ránk, 
hiszen tánc közben a lányok nőkké, a fiúk 
férfiakká alakulnak. Nemcsak ügyességet 
igényel ez a műfaj, hanem felelősséggel is 
tartozunk egymásnak, a településünknek, 
hogy szépen táncoljunk.

Zólyomi Ádám:
- Nagyon jó érzés színpadon lenni, 
önbizalmat és felszabadultságot érzek 
tánc közben. Nekem a néptánc jelenti az 
életet. Sokkal összetettebb és nehezebb 
ez a tánc, mint amit manapság a 

Sukidance
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Büszkén jelentjük, hogy az idei 
évben december 3. és 12. között 
megrendezésre kerülő Curling Európa 
Bajnokságnak (Le Gruyère European 
Curling Championships 2011, MOSCOW, 
Russia) van magyar, mi több, sukorói (!) 
vonatkozása is. Falunk egyik tevékeny 
polgára, Gazdagh Pál ugyanis a magyar 
férfi  válogatott tagja, aki csapatával 
együtt a héten utazik Moszkvába, 
hogy képviseljék hazánkat, és persze 
Sukorót az orosz tornán. A női válogatott 
sportolói között is találunk ismerős 
nevet, hiszen Béres Alexandra fi ttness 
világbajnok is tagja a csapatnak. Ez 
lesz a 37. nemzetközi verseny, melyen 
férfi  és női csapatok mérhetik össze 
tudásukat, A és B csoportok szerint.  A 
férfi ak mezőnyében 2010-ben Norvégia 
vehette át az aranyérmet, a nőknél az 
A csoportból a svédek vihették haza a 
bajnoknak járó első díjat. 
Idén az A csoportban 10 férfi  és 10 női 
csapatnak, míg a B- csoportban 10 női 
(Ausztira, Anglia, Észtország, Finnország, 
Magyarország, Írország, Lengyelország, 
Szlovákia, Spanyolország, Wales) és 
16 férfi  csapatnak (Ausztria, Belgium, 
Fehéroroszország, Horvátország, Anglia, 
Észtország, Finnország, Magyarország, 
Írország, Litvánia, Hollandia, 
Lengyelország, Oroszország, Szlovákia, 
Spanyolország, Wales) szurkolhatunk. 
Magyarország célja felkerülni az A 
osztályba, így adva esélyt magunknak az 
olimpiai kvalifi kációra.
A curling minden látszat ellenére 
meglehetősen ősi játék, a legelső tárgyi 
emlék egy 50 kilós kő, amit 1511-es 
dátummal ellátva találtak egy skóciai 
patakmederben. Írásos emlékek is 
vannak már a 16. századból, ezek 
elsősorban vidám, úri időtöltésnek 
nevezik a curlinget – a golf és az íjászat 
mellett. Kialakulására él egy teória, ami 
téli vadászatokra vezeti vissza a játék, 
mint ügyességi próba megszületését. 
Befagyott tavakon csoportokba 
verődött, nehézkesen mozgó madarakat 
célozgattak a vadászok a kezükbe akadt 
szikladarabokkal. Talán nem nehéz 
elképzelni, hogy a családfenntartók 
körében presztízskérdés lehetett a jó 
célzás, és az egymás közti versengésnek.
A mára már olimpiai sportággá 
nemesedett játék lényege röviden 
összefoglalva:
Egy játék nagyjából 2-2.5 órás. Tíz 
endből, vagyis játékrészből, „tizedidőből” 
áll. Döntetlen állás esetén erre jöhet még 
egy 11-ik hosszabbítás. 
A játék színhelye egy keskeny, hosszú 
jégpálya, két végén egy-egy céltábla 

Sukidance Curling – avagy a jég sakkja

életem része, és tudom, hogy az is marad. 

Mészárosné Hegyi Gyöngyi, az egyesület 
elnöke:
Számomra három fontos dolog van az 
életben: szeretet, tudás, becsület. Ha jól 
csinálod, ez mind benne van a táncban.
Hadd idézzem Lukianosz mestert:
„A legfontosabb azonban a mozdulatok 
gondolati bölcsessége, és
hogy semmi sem történik értelem nélkül”. 

Sukoró 2011. november 21.

Mészárosné Hegyi Gyöngyi
Polgármester

a Sukidance Egyesület elnöke

jellegű rajzolattal. 
A csapatok célja minden end végére 
az, hogy lehetőleg minél több kövük 
helyezkedjen el a ház középpontjához 
közelebb, mint az ellenfélé. Ennek 
érdekében kiüthetik az ellenséges követ 
is, ha az túl jó helyen áll. A kövek útja a 
jég sűrű söprésével bizonyos határokon 
belül befolyásolható. 
A négy csapattag ellenfelével váltakozva 
végzi el a delivery-t, vagyis a kő 
csúsztatását, vagyis a ház irányába való 
küldését. Egy enden belül a delivery 
sorozat megismétlődik, azaz minden 
játékosnak két dobása van. Így egy end 
végére 16 kő sokasodik a pálya végén, 
persze nem feltétlenül a házban. 

Gazdaghné Medve Melinda
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GÉPI
FÖLDMUNKÁK
Sukorón kiállási díj nélkül!

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

teherszállítás.

06-30-9425-482

Szépségápolás
Sukorón 

Hétfőn és szerdán 
8.00 - 12.00
15.00 - 18.00

Pénteken 
8.00 - 12.00

Egyéb időpont telefonon 
történt egyeztetéssel

Kata Fodrászat
06-20-2631-321

Vivien Kozmetika
06-20-3394-347

Márta Testmasszázs
06-20-5858-907 KERTÉSZET

Árvácska és krizantém 
folyamatosan 
kaphatóak!

Árvácska: 80 Ft
Krizantém: 150-1.200 Ft

Varga József
8095 Pákozd
Petőfi  S. u. 11.

Telefon:
06-22-458-151

06-20-408-9498



Marosszéki táncok

SUKIDANCE Néptáncegyüttes  (balról - jobbra)

Hátsó sorban: Mészárosné Hegyi Gyöngyi elnök, Mészáros Lajos, 
Lőrincz Sándor koreográfus-tanár, Domak Anikó énektanár

Középső sorban: Tóth András, Zólyomi Ádám, Horváth Zsolt, Kardos Sebestyén, 
Szanyi Szabolcs, Kiss Dániel, Hegyi András

Első sorban: Molnár Laura, Kovács Réka, Palásti Leila, Nagy Vivien, Fürst Henrietta,  
Sasfalvi Bea, Zólyomi Edit


