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Rólunk, nekünk...

Önkormányzati hírek

Augusztus 20-án Szent István napi
rendezvénysorozatunkkal
ünnepeljük
államalapításunk idei évfordulóját. Az
új kenyér felszentelését és az ünnepi
istentiszteletet követően szórakoztató,
hagyományos Falunapi rendezvényeknek
otthonává alakul át a település
Focipályája, és a Kis-tó környéke.

Kedves Sukoróiak, telek-és
nyaralótulajdonosok!
A nyári évszakok mindannyiunk életében
gyermekkorunktól fogva az önfeledt
szabadságot, könnyedséget, játékosságot
képviselik. A nap izzó melegének, a
heves záporoknak a váltakozása, az érő
gyümölcsök zamata egyfajta semmihez
nem hasonlítható lüktetést ad az év ezen
részének. Községünk kulturális és sport
rendezvényeiben pont ezt a sokféleséget,
pezsgést igyekszik átadni az itt élőknek és
az idelátogatóknak. Mindenkit szeretettel
várok az alábbi programokon, jöjjenek el,
hogy találkozhassunk személyesen.
A meleg nyári estéken szívből ajánlom
mindenkinek az immár negyedik
alkalommal a Református templomban
megrendezésre kerülő Sukorói Zenei
Nyár címmel közkedveltté vált, magas
színvonalú szervezéssel összeállított,
színes hangversenysorozatot. A templom
hűvös történelmi emlékeket rejtő falai
között nívós előadók tolmácsolásában
vonulnak fel világhírű zeneszerzők művei.
Úgy tartják, a léleknek két donora van: a
csend és a zene. A zene, amely kiemel
minket világunkból, a csend, amely
visszavisz minket önmagunkhoz. A nyári
hangversenysorozat kiváló lehetőség
rohanó
hétköznapjainkból
történő
kiszakadásra.
És mi más törhetné meg bennünk a
folyton dübörgő gondolatok halmazát? A
válasz évszázadok óta ismert: a csendben
felbukkanó képek, szobrok képi világa
az, amely elmélyíti lelkünkkel való
kapcsolódásunkat.
Ehhez, a kultúra jegyében az egyre
népszerűbb, és egyre több bemutatkozó
művészt vonzó és mára hagyománnyá
vált VI. Sukorói Kortárs Képzőművészeti
Kiállításunkat
ajánlom
figyelmükbe,
amely az idei évben a nagyobb tér
igényével a település Kultúrházában kerül
megrendezésre, szeretettel várva a kedves
érdeklődőket és a kultúrát kedvelőket.
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A Szeptember 8-i Bringatúra, a
Fejér Megyei Hírlap szervezésével
és
Önkormányzatunk
házigazdai
szerepvállalásával
indul
második
alkalommal
útjára,
amely
ezúttal
a „Családi kör” elnevezést kapta.
Szeretettel várunk minden sport iránt
rajongót, hogy együtt tekerhessük körbe
a Velencei-tó szépséges településeit. Az
induló és célállomás ezúttal is a sukorói
focipálya.
Nyári programunk záró akkordjaként,
Kulturális
Örökség
Napja
(KÖN)
szeptember
15-16
között
kerül
megrendezésre „Örökölt Üzenet” címmel.
Kulturális örökségünk többletértékként
hat
életminőségünkre,
pozitívan
befolyásolja életünket. Örökségünk fizikai
valóságában megőrzött üzenete aktuális.
Újragondolása, megélése lehetőség az
örökségi és környezeti tudatosságunk
növelése érdekében A múlt értékeinek
megóvása a jelenhez és a jövőhöz
egyaránt köthető folyamat. Az üzenetet
fogadtuk, örökítsük tovább!
Ehhez kapcsolódik Sukoró községnek az
1848-as Forradalom és Szabadságharcban
tett történelmi szerepvállalását felelevenítő
előadás. Autentikus, korhű ruhákban,
történelmünk Sukorón járt nagy alakjait
megjelenítő visszaemlékezés.
Célja, hogy az itt élők, idelátogatók
valamennyi korosztálya tudja, milyen
emlékeket őriz településünk a történelem
egy-egy kiemelt időszakából. Hiszen
sokan, sokszor magunk sem tudjuk,
mennyi kincset rejt az országunk, a
településünk ahol élünk.
A KÖN háromnapos rendezvényébe
illesztjük a régiónkban ma, szintén
egyedül álló Néprajzi Házunk, mint
zsellérház megépítésének 150 éves
évfordulóját, és a Néprajzi Ház
megnyitásának 45. évfordulóját.
A református templom jobb oldalától
pár lépésre induló Szilvás sor még őrzi
a Velencei-tó környéki népi építészet
néhány szép emlékét. Hangulatos
udvarokat, hagyományos, nádfedeles
házakat fényképezhet az idelátogató.
A házak építési módja, anyagai, formája,

mérete és berendezése mind-mind
az itt élő emberek életének pillanatait
őrzi. A nádfedeles, sárfalú ház dacolva
az évekkel, őrzi a hely sajátosságait, a
Velencei-tó nyújtotta anyagok gondos
felhasználásának tiszteletét. A nád, az
agyagos, márgás föld, a kemény zsellér
élet most is kitapintható a ház falai között.
A tisztaszoba magába rejti az utolsó itt
élő néni ruháit, a háborúban elesett férje
katonaládáját.
A konyha mennyezete őrzi a szorgos
sütés, főzés mindennapi nyomait. Aki ide
ellátogat, az nem egy korhűen felépített
tárlatot lát, hanem egy autentikus,
lüktető, egyedi szépségű, a tájba simuló,
az utolsó család nyomait őrző, barátságos
otthont. Jöjjenek el, hogy minél többen
átélhessék, hogyan éltek itt Sukorón a
keményen dolgozó őseink.
A nyár aktualitásának jegyében Bősze
Éva, kortárs tehetségtől idézek Önöknek:
A nyár köszöntése
„Aranysujtásos nyári nap hevül,
hegyet, völgyet, vizeket kerül.
Majd eljön, ahogy mindig. Újra!
Derűt, pihenést, örömet hozva.
Köszöntünk Nyár! Hangos Viváttal!
Hegedűk hangjával, szellőfuvolával,
Isten egén lassú felhővonulással.
Jöjj, hát nyár, siess!
Pihenés évszaka, csendes érlelés áldó
évszaka.”….
„Érlelő nyár! Aranykalászos tenger!
Bízó szemmel kísér minden igaz ember.
Lesz-e kenyerünk?
Kutunkban vizünk?
Termés gyümölcsfákon
s méhraj a virágon?
Mondd, miért is várunk oly sóváran?
Ezüstös, harmatos hajnalhasadáson?
Az idő kivont kardod hegyén merengve
áll,
s a táj szomjoltó esőre vár.
Jöjj, hát nyár, siess!
Hozz tüzet, hozz vizet,
- ne jeget, orkánt, - hűsítő szelet!
Hozd el, hozd el érlelésedet!
Fogadd köszöntésünk, fogadd a muzsikát,
fogadd el kérünk,
e zenés szép imát…”
Minden programunkra szívből jövő
szeretettel várom Önöket.
Áldásos nyarat, bő termést és legfőképp
Jó Egészséget kívánok mindenkinek!
Mészárosné Hegyi Gyöngyi
polgármester

A Képviselő-testület ez évben február 13-án tartotta az első
ülését. Az ülés fő napirendi pontja az Önkormányzat 2012. évi
költségvetésének megállapítása volt. A rendelet főbb számadatait
az alábbi rendeletkivonat tartalmazza.
A teljes rendelet a www.sukoro.hu honlapon olvasható.
Az önkormányzat összesített 2012. évi költségvetése
2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített
2012. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 325 695 ezer forintban
állapítja meg.
3. § Az önkormányzat összesített 2012. évi költségvetési bevételei kiemelt
előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás
10 861 e Ft
/a b) pont szerinti kivétellel/
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel
22 350 e Ft,
amelyből
ba) elkülönített állami pénzalapból,
6 850 e Ft
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,
4 000 e Ft
bc) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás
központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból
származó pénzeszközből,
5 000 e Ft
bd) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként
elszámolható összegből,
6 500 e Ft
származik,
c) közhatalmi bevétel
500 e Ft
d) intézményi működési bevétel, helyi adók, átengedett adó 161 384 e Ft
e) felhalmozási bevétel
2 000 e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz
600 e Ft
g) előző évi pénzmaradvány
128 000 e Ft
4. § (1) Az önkormányzat összesített 2012. évi kiemelt kiadási előirányzatai az
alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés
163 449 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:
43 162 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó:
10 507 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások:
90 839 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:
9 641 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások:
9 300 e Ft
b) felhalmozási költségvetés
55 410 e Ft
ba) intézményi beruházások,
51 810 e Ft
bb) egyéb felhalmozási kiadások
3 600 e Ft
(2) A helyi önkormányzat nevében végzett
a) beruházási kiadások beruházásonként
aa) orvosi rendelő beruházás
44 450 e Ft,
ab) telephely kialakítás. Beruházás
3 781 e Ft,
ac) gépek beszerzése
762 e Ft,
ad) FŐTÉR pályázat önerő
2 817 e Ft
(3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális,
rászorultság
jellegű ellátásai:
a) foglalkoztatás helyettesítő támogatás
547 e Ft
b) ápolási díj
354 e Ft
c) rendszeres szoc. segély
547 e Ft
d) pénzbeli támogatás
348 e Ft
e) időskorúak járadéka
445 e Ft
f) lakásfenntartási támogatás
900 e Ft
g) idősek, eseti támogatás
3 300 e Ft
h) közgyógyellátás
100 e Ft
i) egyéb rászorultságtól függő támogatás
600 e Ft
5. § (1) A költségvetés egyenlege
a) szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése

106 836 e Ft többlet.
106 836 e Ft

aa) működési célú
ab) felhalmozási célú

3 836 e Ft
103 000 e Ft

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évre összesített –
közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja
meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 20 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 22 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 10 fő.
7. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló,
projekt az önkormányzat költségvetésében nem szerepel.
8. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében
az általános tartalék
3 836 e Ft,
a céltartalék 103 000 e Ft.
(2) A céltartalék tervezett felhasználási célonkénti felosztását az 1. melléklet
tartalmazza.

Ezen az ülésen jóváhagyta a Testület a két, társulásban működő
oktatási-nevelési intézmény 2012. évi költségvetését is. Döntött
a Képviselő-testület pályázat benyújtásáról „Környezetfejlesztési
akciók a fenntartható településekért” címmel a Közép-Dunántúli
Regionális Fejlesztési Ügynökséghez. A pályázat célja a települési
zöldterület-fejlesztés és -fenntartás anyagi hátterének biztosítása.
Elfogadta a Képviselő-testület a Kistérségnek készített Közoktatási
Intézkedési és Esélyegyenlőségi Tervet.
2012. február 29-én a Képviselő-testület megalkotta az
Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól
szóló önkormányzati rendeletét a nemzeti vagyonról szóló törvény
rendelkezései szerint. A helyi önkormányzatok tulajdonára,
vagyonára vonatkozó hatályos jogszabályok 2012. január 1-től
megváltoztak, így az Önkormányzat részére új kötelezettséget
állapítanak
meg
a
vagyonrendeletben
meghatározott
önkormányzati tulajdon és vagyon körének átvezetése
tekintetében. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény
megállapítja az állam és a helyi önkormányzatok tulajdonában álló
vagyon, (együtt: nemzeti vagyon) megőrzésének, védelmének és a
nemzeti vagyonnal való felelős gazdálkodásnak a követelményeit,
az állam és a helyi önkormányzatok kizárólagos tulajdonának
körét, a nemzeti vagyon feletti rendelkezési jog alapvető
korlátait és feltételeit, valamint az állam és a helyi önkormányzat
kizárólagos gazdasági tevékenységeit. A fenti törvény
meghatározza, hogy a helyi önkormányzatok vagyona törzsvagyon
vagy üzleti vagyon lehet. A törzsvagyon a kötelező önkormányzati
feladatkör ellátását vagy hatáskör gyakorlását szolgálja. A
törzsvagyon forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes
vagyoni elemekből áll. A forgalomképtelen törzsvagyon
körébe tartozik a kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló
vagyonelemek (pl.: helyi közutak és műtárgyaik, terek, parkok,
helyi önkormányzat tulajdonában álló vizek, vízi létesítmények a
közművek kivételével), valamint a nemzetgazdasági szempontból
kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak minősített vagyon.
Módosításra került a 2011. évi költségvetési rendelet, amelyben
az előző évben tervezett, de meg nem valósult előirányzat
felhasználások korrigálása történt meg.
Az új számviteli törvények változása miatt a Testület módosította a
Polgármesteri Hivatal alapító okiratát.
Döntött a Képviselő-testület a település belterületén kiépítendő
kerékpár úthálózat kiépítéséhez pályázat benyújtásáról. A projekt
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tervezett kivitelezési költsége 269 millió
forint. Önerő mértéke 27 millió forint.
Pályázott támogatás összege 242 millió
forint.
A 2012. március 21-én megtartott testületi
ülésen a szociális törvény változása
miatt módosította a Képviselő-testület
a szociális igazgatásról és a pénzbeli
és természetbeni ellátásokról szóló
önkormányzati rendeletet. A módosítással
a továbbiakban a helyi lakásfenntartási
támogatás nyújtására nincs lehetőség.
Szintén
törvénymódosítás
tette
szükségessé a gyermekvédelem helyi
rendszeréről
szóló
önkormányzati
rendelet megalkotását.
Rendeletet
alkotott
a
Képviselőtestület az önkormányzati rendeletek
előkészítésében való társadalmi részvétel
szabályairól.
Elfogadta a Képviselő-testület a 2012.
évi közbeszerzési tervet, melyben az
orvosi rendelő megépítéséhez tervezett
közbeszerzési
eljárás
lefolytatását
határozta meg.
A Testület megtárgyalta és elfogadta a 2011.
évi belső ellenőrzésről szóló összefoglaló
jelentést. A 2011. évi belső ellenőrzés
vizsgálata
a
Polgármesteri
Hivatal
pénzügyi-számviteli
szabályzatainak
vizsgálatáról szólt. A pénzügyi-számviteli
szabályzatok
felülvizsgálata
során
intézkedést igénylő javaslatot nem tett az
ellenőrzés, így intézkedési terv készítési,

Közérdekű információk

valamint a végrehajtásról beszámolási
kötelezettség nem merült fel.
Foglalkozott a Képviselő-testület az
oktatási-nevelési intézmények esetleges
egyházi
működtetésbe
adásának
lehetőségével. Ennek eredményeképpen
úgy foglalt állást, hogy a jelenlegi
intézmény-fenntartói társulás további
működtetését tartja fenn azzal a
módosítással, hogy a Felsővárosi Általános
Iskolával lévő társulási megállapodást az
5-8. osztályra vonatkozóan is kiterjeszti.
Lehetőséget biztosít ezzel arra, hogy a
német nemzetiségi oktatást a tanulók
a felsőbb évfolyamokon is igénybe
vehessék.
A 2012. május 2-án megtartott képviselőtestületi ülés fő napirendi pontja a 2011.
évi terv- és költségvetés végrehajtásáról
szóló beszámoló elfogadása volt. A
rendelet főbb számadatait az alábbi
rendeletkivonat tartalmazza. A teljes
rendelet a www.sukoro.hu honlapon
olvasható.
Sukoró Község Önkormányzata 2011. évi
költségvetésének teljesítése
3. § A képviselő-testület a Sukoró Község
Önkormányzata 2011. évi
(1) kiadási főösszegét 231 431 ezer
forintban,
(2) bevételi főösszegét 313 321 ezer
forintban
állapítja meg.

8. § A Sukoró Község Önkormányzata
2011. évre vonatkozó – finanszírozási
célú műveletek és az előző évek
pénzmaradványa nélküli – teljesített
költségvetési bevétele
240 299 ezer Ft,
kiadása 231 431 ezer Ft.
A költségvetésben a teljesítés alapján
adódó többlet 8 868 ezer Ft.
Ebből 4753 ezer működési tartalék, a
többi betét lekötésre.
9. § (1) A képviselő-testület a Sukoró
Község Önkormányzata 2011. évre
összesített – közfoglalkoztatottak nélküli
– teljesített létszám-előirányzatát az
alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám –
átlaglétszám – .19 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró
létszám 19 fő.
Megtárgyalta és elfogadta az előző évi
gyámügyi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló
beszámolót.
Sukoró, 2012. június 11.

Vincze Zsuzsanna
jegyző

Tájékoztatom kedves olvasóinkat, hogy
az idei évi faluszépítő programunkat,
„Sukoró
legszebb portái” címmel
kibővítve hirdetjük meg a rendezett,
virágos, tiszta település kialakítása
érdekében.
Az idei évben már nem csak utcák, de
Sukoró legszebb portái is elnyerhetik
az egyedi készítésű, az utcára jellemző
kerámia utcanév- és házszámtáblát.
A tiszta, szép környezet minősíti a
települést. Ezért fontos, hogyan fogadjuk
az ide látogatót, milyen képet adunk
magunkról. Az igényesen formált és
rendben tartott környezetünk az első
lépés az idegenforgalom, a turizmus
fejlődése terén.
Célunk nem lehet más, mint egy kulturált
és vonzó településkép kialakítása,
fenntartható fejlődés szempontjainak
következetes alkalmazása, a településen
élők összefogásának ösztönzése, az
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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

Tegyünk együtt a virágos,
tiszta településért!
életminőség javítása, a környezettudatos
gondolkodás és szemlélet erősítése,
a természeti és az építészeti örökség
megőrzése és gyarapítása. És ez nem
pusztán cél, hanem GYAKORLAT kell,
hogy legyen!
Gyakorlattá pedig minden úgy válik, ha
mindenki hozzákezd, és következetesen,
folyamatosan fáradozik környezetének
szépítésén. Márai Sándor szavaival
kérem Önöktől, hogy váljon gyakorlattá
környezetünk szépségének, tisztaságának,
megóvásának és fejlesztésének gyakorlata.
Mert ahogyan Ő írja:
„ Minden útnak értelme van”, és Sukoró
jövőbeni útjának értelme: a Fejlődés
amelyhez minden itt élő emberre szükség
van!
„Az utakat sokáig nem érti meg az
ember. Csak lépdel az utakon és
másra gondol. Néha széles az egyik út,
aszfaltos, néha rögös, barázdás, meredek.
Az utakat sokáig csak alkalomnak

Háziorvosi rendelés:

tekintjük,
lehetőségnek,
melynek
segítségével elmehetünk a hivatalba vagy
kedvesünkhöz vagy a rikkantó, tavaszi
erdőbe. Egy napon megtudjuk, hogy
az utaknak értelmük van: elvezetnek
valahová. Nemcsak mi haladunk az
utakon; az utak is haladnak velünk. Az
utaknak céljuk van. Minden út összefut
végül egyetlen közös célban. S akkor
megállunk és csodálkozunk, tátott szájjal
bámészkodunk, csodáljuk azt a rejtelmes
rendet a sok út szövevényében, csodáljuk
a sugárutak, országutak és ösvények
sokaságát, melyeken áthaladva végül
eljutottunk ugyanahhoz a célhoz. Igen,
az utaknak értelmük van. De ezt csak az
utolsó pillanatban értjük meg, közvetlenül
a cél előtt.”
Márai Sándor
Mészárosné Hegyi Gyöngyi Éva
polgármester

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

Az Orvosi Ügyelet
átszervezéséről
A Háziorvosi Rendelő korszerűsítése
miatt az Orvosi Ügyelet 2012. október
1-jével
ideiglenesen
átköltözik
a
Szakorvosi Rendelőintézetbe (Velence, és
az üzemeltetője is a Járóbeteg Szakellátó
Nonprofit Kft lesz. A cél az, hogy az
átmeneti időszakban a beteg állampolgár,
aki az ügyeleti szolgáltatásra rászorul,
a jelenleginél korszerűbb körülmények
között,
és
ugyanolyan
szakszerű
ellátásban részesüljön az új helyszínen.

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

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

MVH

Ördög kemence az Ördög-hegy
lábánál

1 900

nyertes

Társadalmi Megújulás Operatív Program 6.1.2 STRAPI

Egészségre nevelő programok
megvalósítása Sukorón

9 900

lezárt elszámolás alatt

Az Országos közutak átkelési szakaszain a
forgalom csillapítására alkalmas
beavatkozások társfinanszírozására

KKK KÖZL-BIZT2010

Sukorót átszelő 8116 jelű közút
forgalomcsillapítása, közlekedésbiztonsági beavatkozások

Új Széchenyi Terv Közép-Dunántúli Operatív
Program

KDOP-4.2.2-11

Velencei-tavi kerékpárút fejlesztés –
Sukoró-Nadap kerékpárút szakasz
építése

Új Széchenyi Terv Közép-Dunántúli Operatív
Program

KDOP-4.1.1./F -11

Zöld megújulás – komplex környezetfejlesztési program megvalósítása
Sukorón

Leader Helyi Akció Csoport

Igényelt
összeg
(ezer Ft)

Eredmény

15 000

Nyertes,
lezárult
beruházás

242 143

benyújtott

23 226

benyújtott

A civil szervezetek által beadott pályázatok:
Pályázati kiírás
Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Hivatal

és

Leader Helyi Akció Csoport
Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Hivatal

és

Leader Helyi Akció Csoport
Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Hivatal

és

Pályázó szervezet

Program címe

Igényelt összeg
(Ft)

Eredmény

Sukoró Sportbarátok Közhasznú
Sportegyesület

A sportegyesület
eszközbeszerzése

350 000,-

nyertes

Sukorói Ifjúsági Hagyomány-teremtő
Közhasznú Táncegyesület

A táncegyesület
táncruháinak bővítése

400 000,-

nyertes

Sukoró Velence-Tavi Horgász Egyesület

A Borbás-hegyi kilátó

1 996 384,-

nyertes

Leader Helyi Akció Csoport

Közérdekű telefonszámok

E-on Áramszolgáltató

Polgárőrség: 06-30-333-5023

E-on ügyfélszolgálat:

MOHOSZ Velence Tavi

Kirendeltsége: 06-22-370-339

Falugazdász - Dózsa Tiborné

06-22-355-548 illetve 06-70-247-0746
Péntek: 09.00-10.00

Hulladék szállítással
kapcsolatban: 06-22-472-111

(ingyen hívható): 06-80-533-533
TÓ-VILL Bt. Székházában
Kápolnásnyék, Tó u. 20.
ügyfélfogadás: Kedden: 8.00 – 12.00-ig,
csütörtökön: 14.00 – 18.00-ig

MÁVDIREKT

telefonos ügyfélszolgálat: 06-40-49-49-49
(helyi tarifáról hívható kékszám)

DRV Zrt. információs pont:

06-84-501-299 illetve 06-40-240-240
Velence, Szabolcsi út 40.
ügyfélfogadás:
hétfő-szerda: 8.00 – 15.00
péntek: 8.00 – 13.00

TM

Ingyenes internethozzáférés Sukoró
közterületén

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

Sukoró
Község
Önkormányzata
az „Egészségre nevelő programok
megvalósítása Sukoró Községben” című
programjának záró rendezvényén 2012.
március 17-én egy rendhagyó testnevelési
óra keretében a leendő elsősök együtt
mozogtak az iskolásokkal egy mesés
aerobik programban. A pályázatot
a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, a
Társadalmi Megújulás Operatív Program
keretében az ESZA Nonprofit Kft.
9.900,240,- Ft értékben vissza nem
térítendő támogatásban részesítette.
TÁMOP-6.1.2/A-09/1-2010-0362
A projekt legfontosabb feladata volt,
hogy fejlessze a településen élők
gondolkodásmódját,
az
egészséges
életmódról alkotott elképzelését, javítsa a
település lakóinak életminőségét.
A nyertes pályázat nagy segítséget
nyújtott a közösség építésében, hiszen
a szervezett programok, rendezvények,

klubfoglalkozások lehetőséget nyújtottak
a széleskörű ismeretségek, barátságok
kialakítására, erősítve a településen élők
között az összetartozás érzését. Fontos
és elérendő cél volt, hogy a lakosság
minél szélesebb körében kialakuljon a
mozgásban gazdag életmód, hogy a sport
közösségi és társadalmi programként
általánosan elfogadott legyen, elősegítve
ezzel a testi - lelki egészség tudatos
megőrzését. Ebből következően a
program célcsoportja a kicsiktől az
idősebb korosztályig terjedt, szem előtt
tartva az integráció fontosságát.
A projekt megvalósítása során
negyedévente, összesen 4 egészségnapot,
azaz
rendezvényt
szerveztünk,
valamint
folyamatosan
működő
klubfoglalkozásokat hívtunk életre, és
elkészült a település egészségterve.
Az egészségnapok főbb elemei a
mozgást,
a
korszerű
táplálkozást
népszerűsítő programok, szűrővizsgálatok
voltak. A program kiemelt hangsúlyt
helyezett elsődlegesen a szív-, és
érrendszeri megbetegedések valamint
a rák megelőzésére. Elsődleges cél volt
a gyermekek egészségtudatos, sportban
gazdag nevelésének megerősítése.
A támogatás révén lehetőségünk volt a

A református egyházközség eseményeiből

óta tartja találkozóit. A legutóbbi két
eseményről adunk hírt röviden.
Április 28-án falunk híres szülöttje, dr.
Schäffer István ny. gimnáziumi igazgató
tartott előadást Sukoró történelméről.
Ennek során kitekintést tett országos
folyamatokra is, különösen a dunai
svábok magyarországi szerepére.
A református templomban folytatódik a
népszerű nyári koncertsorozat. A Sukorói
Zenei Nyár - 2012 hangversenyeire a
következők szerint készülünk:

Község rendelője számára beszerezni
testzsír szintmérő, új vérnyomásmérő
eszközöket, valamint a rák megelőzésére
alkalmas önvizsgáló modelleket, amellyel
korszerűen sajátíthatjuk el az otthon
is elvégezhető tapintásos önvizsgálat
módszerét.
A pályázat lehetőséget
nyújtott sporteszközök beszerzésére is,
amellyel megteremthettük a korábban
elsődlegesen a fiatalok által igényelt helyi
sportklub alapfeltételeit, felszereltségét.

Július 1-jén, vasárnap 18.00 órakor a
Baptista Központi Énekkart hallhatjuk,
Oláh Gábor karnagy vezetésével.
Július 7-én, szombaton 19.00 órakor
Gárdonyi
Dániel
orgonaművész
(Frankenberg - Németország) és a
székesfehérvári Primavera Vegyes Kar
(Szabó Adrienn karnagy) ad koncertet.

Március 11-én vettük használatba
templomunkban a tizenöt padba
beszerelt fűtést. A munkát Kiss Kálmán,
Kovács Szabolcs, Marczinkó János, Nagy
László, Paksi Gábor és Zólyomi Bálint
végezte, akik a templom padlózatát
is megjavították, az állagmegőrzés
érdekében.
Április 20-án öten utaztunk Gyulára,
ahol az országos bibliai történetmondó

Július 15-én, vasárnap 19.00 órakor Hajas
Szilárd és Kerekes Blanka fuvolaművész
estje lesz, zongorán közreműködik
Molnár Orsolya.
Július 20-án, pénteken 19.00 órakor a
Bázeli Régizene Akadémia együttese, a
Weckmann Consort lesz vendégünk.
A részletekről az szn.parokia.hu oldalon
tájékoztatjuk kedves közönségünket.
A sorozat hangversenyein belépődíj
nincs, önkéntes adományokat szívesen
fogadunk.
Örömmel hívunk és várunk mindenkit:
Kardos Ábel és Szabó Balázs

A program hatalmas fejlődési lehetőséget
biztosított településünk számára, hiszen
a
lakosság
valamennyi
rétegének
egyszerre nyújtott preventív, nevelő,
egészségmegőrző,
közösségfejlesztő
és formáló célokat, lehetőséget és
eszközöket egy egészségtudatosabb,
boldogabb élet megteremtése érdekében.

Május 18-19-én Ausztriába kirándultunk.
Pénteken a mauthauseni koncentrációs
tábort jártuk be, majd a Greinburg
kastélyt tekintettük meg. Szombaton
délelőtt a melki apátság impozáns
épületét és parkját csodáltuk meg,
nagyszerű idegenvezetéssel. Hazafelé
a Duna wachaui vidékén utaztunk át,
útközben megállva a willendorfi Vénusz
lelőhelyénél.
Kardos Ábel

versenyen Budai Balázs 8. o. és Kardos
Ruben 6. o. tanuló szép szerepléssel
öregbítette Sukoró hírnevét. Hazafelé,
útközben a békéscsabai Munkácsy
Múzeum állandó kiállításait tekintettük
meg. A mellékelt képen Balázs, Ruben
és Hegyi Laura mosolyog a gyulai iskola
udvarán.
A sukorói értelmiségi kör 2007 októbere

Sukoró, 2012. május 17.
Mészárosné Hegyi Gyöngyi
polgármester
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Pünkösd ünnepén három fiatal tett
konfirmáció vizsgát és fogadalmat
gyülekezetünkben: Budai Balázs, Deák
Anna és Kardos Gerzson Áron.

dr. Rónay Zoltán jóvoltából megújult a
Gesztenye fa árnyékában álló Feszület.
Köszönjük a felajánlást!
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Mesevár Óvoda Sukorói Tagóvodája

A Római Katolikus Egyházközség eseményeiből

Ismét Budaörsi Passió
Budaörsön az összetartó és aktív
közösségi életnek köszönhetően régi
hagyományai voltak a műkedvelő
színi előadásoknak, így nem véletlen,
hogy az 1920-as években a település
zömében németajkú lakossága nagyobb
színdarabok betanulására és előadására
határozta el magát. A község lakóinak
vallásos lelkületéből is adódóan merült
fel a gondolat, hogy színre vigyék
Krisztus kínszenvedésének történetét
a festői szépségű Kőhegyen Bató Géza
tanító és Aubermann Miklós plébános
tervei és forgatókönyve alapján. A Passió
megrendezése érdekében Budaörs egy
emberként állt a kezdeményezés mellé:
a falu lakossága felépítette a Jeruzsálemet
ábrázoló
szabadtéri
színpadot,
színtársulatként összefogva maga adta
elő Jézus szenvedésének történetét és
minden, az eseményhez kapcsolódó
munkálatot saját kezűleg végzett el. A
szabadtéri színpad és nézőtér építése
1932 nyarán kezdődött. A szabadtéri
színpad épületei hitelesen adták vissza
azt a kort és hangulatot, amely Jézus
működését és kereszthalálát idézte: Jerikó
kapuja, Bethsaida fürdő, Kaifás főpap
háza, Nikodémus háza, Utolsó vacsora

Gyermeknap az óvodában

terme, Jairus háza, a Golgotára vezető
kapu, a jeruzsálemi templom szentélye,
Pilátus palotája és Jézus sírja.
Az első előadásra 1933. június 11-én
került sor. A következő években június,
július és augusztus hónapban szombati és
vasárnapi napokon zajlottak a kétnyelvű
színielőadások. A nézőtéren 2000 ülőhely
volt, és mindegyikről zavartalan volt a
színpadra való rálátás. 1939-ig játszották
az előadásokat a Kőhegyen, majd 1941ben a budapesti Városi Színházban is
előadták.
A második világháború és a németek
1946-os elűzése után a Passió díszleteit
lerombolták, köveit a Kőhegyi kápolnával
együtt széthordták.
1996-ban az auersmacheri német Passió
színjátszó csoport budaörsi statisztákkal

német előadást mutatott be Budaörsön.
2000-ben Dér András rendezésében
már az eredeti helyszínen, a Kőhegyen
a Csíksomlyói Passió került bemutatásra,
míg 2003-ban, 2006-ban és 2009-ben
már az eredeti Budaörsi Passió szövege
került színre német és magyar nyelven,
közel 30 színművész és több mint 250
budaörsi statiszta közreműködésével, Dér
András és Frigyesi András rendezésében.
2012. május 28. és június 10. között ismét
bemutatásra került a német és magyar
nyelvű Budaörsi Passió, amely hazánk és
a régió kiemelkedő kulturális eseménye
volt.
A Sukorói Római Katolikus Egyházközség
hívei 2012. június 1-én vehettek részt
az előadáson, melyben Kiss Csaba atya
plébánosunk játszotta Jézus szerepét.
Büszkék voltunk rá, és nagy lelki
élményben részesültünk ezen az estén.

Május utolsó péntekén tartottuk a
gyermeknapot. Ez a nap a gyerekek
kívánságnapja az óvodában. Úgy telik
a nap, ahogy ők szeretnék. Ezen a
napon nem ragaszkodunk a megszokott
dolgokhoz,
szokásokhoz.
Délelőtt
a
gyerekek
kedvükre
választottak
verseny és mozgásos játékokat, majd a
csoportban is mindenki igénye szerint
tevékenykedhetett. Közben Ági néni és
Marika néni készítette a „meglepetés”
gyümölcssalátát, amit később jóízűen
elfogyasztottunk.
Az udvaron már vártak bennünket az
önkormányzat és az óvoda által vásárolt
játékok, labdák, melyeket örömmel
vettek birtokukba a kicsik és nagyobbak.
Ma az óvó néni volt a napos, ő terített a
Süni csoportban.
Délután mindenki választhatott egy
„szélpörgőt” amit haza vihettek magukkal. Szavak helyett beszéljenek a képek.

Kirándulás a veszprémi
állatkertbe

Óvodánk életéből
Vendégeink voltak a tűzoltók!

Lassan jó hagyomány lesz, hogy minden
évben ellátogatnak hozzánk a tűzoltók.
Erre az alkalomra az iskolásokat is mindig
meghívjuk, hogy ők is gazdagíthassák
ismereteiket, gyarapítsák tudásukat a
tűzoltók munkájának megismerése révén.
A gyerekeknek nagy élményt jelent, hogy
felpróbálhatják a tűzoltók felszerelését,
megismerkedhetnek a tűzoltó autó
műszaki berendezéseivel.

Ismerkedés a hangszerekkel,
karácsonyi ráhangolódás

A Los Andinos együttes meghívásával
lehetőséget teremtettünk arra, hogy
óvodánkban már hagyománnyá vált
hangszerekkel
történő
ismerkedés
továbbra is folyamatos legyen. Hivatásos
zenészek a gyerekek nyelvén igyekeztek
átadni a zene szeretetét a világ sok
pontjáról
származó
hangszerek
megszólaltatásával.
Ízelítőt adtak betlehemes játékukkal
a földrészek különböző hangulatú
karácsonyi
készülődéseiről,
maradandó élményt nyújtva gyermek
közösségünknek.
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Reggel a szokástól eltérően kis
hátitáskával,
kirándulásra
készen
érkeztek a gyerekek az oviba. Nemsokára
megérkezett a busz is, és az anyukáktól,
apukáktól búcsúzva sok-sok csomaggal
felpakolva elindultunk. Az előző napok
borús időjárása után kellemes napfényes
időben érkezhettünk az állatkertbe.
A gyerekek nagy izgalommal indultak
felfedezni
az
állatkert
rejtelmeit.
Minden gyereknek más és más állat
látványa okozott örömet. Záporoztak a
kérdések, szinte lehetetlen volt válaszolni
a felmerülő kérdésekre. Reméljük
maradandó élményekkel tértek haza
mindannyian.

Vásár az óvodában

Az idén próbálkoztunk először vásár
rendezésével. Nem titkolt szándékunk,
hogy anyagi helyzetünkön javítsunk. A
szülők és dolgozók önzetlen felajánlásai
teremtették meg a vásár áru alapját.
Volt befőtt, könyv, játék, kép, dísztárgy,
stb. A közel 15000-20000 Ft-os bevételt
játék vásárlására fordítottuk. Köszönjük a
támogatást.
Ezúton szeretnénk megköszönni a
nevelési év folyamán nyújtott sok- sok
segítséget a szülőknek, önkormányzatnak,
támogatóinknak.
Böröndy Ernőné
tagintézmény-vezető
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Az Ördög kemence

Az Ördög kemence az
Ördög-hegy lábánál.
Sukoró Község Önkormányzata az
Új
Magyarország
Vidékfejlesztési
Program keretében a LEADER fejezetek
végrehajtása kapcsán nyertes pályázati
forrásból a „Rekreáció az életminőség
fejlesztése érdekében” című célterületen
közösségi kemencét épít a Kis-tó partján
az Ördög-hegy lábánál.
A Velencei-tó Helyi Vidékfejlesztési
Stratégia
prioritásainak
vezérfonala
a
„Modellértékű
turizmusfejlesztés
innovatív turisztikai szolgáltatásokkal:
a rekreációs és egészség turizmus
megteremtésével”. Az Ördög kemence
egy újszerű innovatív kezdeményezés
Sukoró központi rekreációs területén. A
terület igazi közösségi hely Kalandvár
játszótérrel, szabadtéri fitnesz pályával,
dombokkal,
kerékpáros
útvonallal
rendelkezik. A télen-nyáron közkedvelt
kiránduló hely a kemencével egy új
közösségi elemmel bővül.

Borbás-hegyi kilátó

Forgalomcsillapítás Sukorón

Forgalomcsillapítás Sukorón

A Sukoró Velence-tavi Horgász Egyesület
az Új Magyarország Vidékfejlesztési
Program keretében a LEADER fejezetek
végrehajtása kapcsán nyertes pályázati
forrásból a „Rekreáció az életminőség
fejlesztése érdekében” című célterületen
a Borbás-hegyen kilátót épít a Velenceitó vízi élővilága és természeti értékeinek
bemutatása céljából.

Pénzbüntetés helyett rövid
várakozás

ahol 90 km/h sebességgel veszélyes az
út bevágásban húzódó ellenív, a nem
belátható bukkanó-, az útcsatlakozások,
jellemző ezen a szakaszon az út melletti
gyalogosforgalom és a dolomitos burkolat
gyakran csúszós. A beavatkozások célja
volt, hogy korlátozott látásviszonyok
között is működő forgalomtechnikai
rendszerrel fel kell hívni a közlekedők
figyelmét a veszélyes helyekre, rávenni a
gépjárművel közlekedőket az óvatosabb,
50 km/h-ra lelassító és azt folyamatosan
betartó úthasználatra a teljes átkelési
szakaszon. A másik feladat volt, hogy
a költséglehetőségeken belül javuljon
a helyi közlekedési infrastruktúra a
közút mellett. Kerüljön felújításra
Pákozd felől a gyalogátkelőhelyre vezető
leromlott betonjárda, a központban a
közösségi tér és a Gémeskút Étterem
felé
vezető
meredek
(„kézifékes
kiállású”) útcsatlakozáson a kihajtó
szélesítése, hogy két jármű elférjen és
sávból-sávba közlekedhessen, Velence
felől a Fő utcai hiányzó járdaszakasz
megépüljön. A pályázat minden eleme
sikeres volt, a maximális 15.000.000,- Ft
támogatást sikerült elnyerni. A kb. 25%
önrésszel a település mintegy 1 km
hosszú közúti átkelési szakaszán és a
bevezető szakaszokon több veszélyes
helyre figyelmeztető, forgalomcsillapító
és közlekedést segítő beavatkozás
készülhetett el: tartós burkolatjelek az
átkelési szakaszon, gyalogátkelőhelyek,
veszélyes
helyek
hangsúlyozása,
útcsatlakozási delta bővítése a Gémeskút
Étteremnél,
hiányzó
járdaszakasz
pótlása a Fő utcánál, Pákozd felől a
sebességtúllépőket megállító jelzőlámpás
gyalogátkelőhely. Országosan kísérleti
jellegű (második telepítés, elsőnél
jó tapasztalatok) a sebességmérős
megállító
rendszer.
A
Megyében
elsőnek és újnak mondható a LEDes burkolatprizmák alkalmazása. Az
energiatakarékosság is cél volt, ezért
napelemmel működnek a sárga villogók
és a sebességtúllépésre figyelmeztető
berendezések.
A gyalogátkelőhely
lámpázása rövid, rugalmas váltású

A Velencei-tó Helyi Vidékfejlesztési
Stratégia
prioritásainak
vezérfonala
a
„Modellértékű
turizmus-fejlesztés
innovatív turisztikai szolgáltatásokkal:
a rekreációs és egészség turizmus
megteremtésével”. A Borbás hegyi kilátó
egy újszerű innovatív kezdeményezés
Sukoró központi rekreációs területén.
A Borbás-hegyre tervezett természetes
anyagokból épített létesítmény közel
fekszik a közszolgálati intézményekhez,
a Kalandvár, a Kis-tó, a sportpálya
környezetében frekventált helyen, könnyű
megközelíthetőséggel biztosít turisztikai
látványosságot a Velencei-tó természeti
értékeinek megismerésére.

Sukoró Község Önkormányzata 2007.
évben kezdett foglalkozni a Pákozd felőli
bevezető szakasz forgalomcsillapításának
gondolatával. Terv készült a gyorshajtókat
megállító
jelzőlámpás
rendszerre.
Ennek a pályázata nem volt sikeres.
A Közlekedésfejlesztési Koordinációs
Központ 2010. évben hirdetett új
pályázatot országos közúti útszakaszok
forgalomcsillapításra,
melyen
újra
indulhattunk. A Képviselő Testület
felülvizsgálta a korábbi elképzeléseket
és
a
közútkezelő
képviselőivel
megvizsgálva
a
települési
közúti
átkelési szakasz baleseti, forgalmi és
közlekedési környezeti összefüggéseit
úgy döntött, hogy komplexebben
kezeli a kérdést. Legproblémásabbnak
továbbra is a Pákozd felőli bevezető
szakaszt tartotta, ahol a szűk íven lévő
gyalogátkelőhely biztonsága csak 50km/h
sebességgel megfelelő. A tapasztalat
szerint pedig a közlekedők jelentős
hányada jön a megengedettnél nagyobb
tempóval, jellemző ez a buszokra
is (pedig megállóhelyek találhatók
itt). Másik fontos rész a település
központi helye, ahol intézmények,
közösségi terek, meredek és nehezen
belátható forgalmas útcsatlakozások,
íves
útszakasz,
gyalogátkelőhely
található együtt, és a járművezetők
hajlamosak a kínálkozó panoráma
miatt az elbámészkodásra. Harmadik
rész a Velence felőli bevezető szakasz,

periódusidőkre
lett
beállítva.
A
sebességmérő radar 50+10%+3km/h
azaz az 50km/h szabályozásnál 58
km/h sebességet túllépőket állítja meg
néhány másodpercre. Bízunk abban,
hogy Sukorón a több tízezer forintos
pénzbüntetés helyett lassítással, a gyorsan
közlekedők lendületének megtörésével,
rövid idejű megállítással és egyéb
forgalomtechnikai
figyelemfelkeltő
beavatkozásokkal, humánusabban tudunk
sebességmérséklést elérni. A nehezen
belátható nagy sebességgel veszélyes
szűk
ívek,
bukkanók,
bevágások,
útcsatlakozások
az
alkalmazott
forgalomtechnikával
biztonságosabban
közlekedhetők. Elvárható, hogy a
viszonylagosan kis átlagos napi forgalmú
3000 jármű/nap (turista szezonban
jelentősebb), ám változatos vonalvezetésű
és környezetű sukorói közúti átkelési
szakaszon az elmúlt 5 éves baleseti
statisztika (kis forgalmú rövid útszakaszon
26 baleset, melyből 14 személyi
sérüléses, 5 súlyos, 2 halálos) jelentősen
mérséklődik.
A község saját munkával a Mandula
cukrászda előtti nyílt árok lefedésével,
hiányzó járdát épített, várakozóhelyet
jelölt ki, amivel a járművek megállása és
a gyalogosok közlekedése rendezettebbé
válik.
Köszönet
a
munkában
minden
résztvevőnek! Külön köszönet Gazdagh
Pál úrnak a pályázatban nyújtott
segítségért, a Magyar Közút Nonprofit
Zrt-nek, Hajnal János osztályvezető úrnak
a szakmai segítségért, támogatásért,
Szalai Sándor mérnök úrnak a tervezéstől
a megvalósításig nyújtott folyamatos
munkájáért, a Magyar Plastiroute Kft-nek,
Wiszt Csaba igazgató úrnak a tervezésért
és megvalósításért, Mészáros Lajos
úrnak és a közmunkásainknak a hasznos
munkájukért.
Párkányi András
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Civilek

Civilek

I. helyezett Kerékné Fülöp Annamária
II. helyezett Kerékné Czimmer Mária
III. helyezett Tarnócziné Horváth Judit
Gyermek kategória:
alsó tagozat
I. helyezett Gasparik Xavér
II. helyezett Gasparik Szidónia
III. helyezett Béd Imre
SUKORÓ SPORTBARÁTOK
KÖZHASZNÚ SPORTEGYESÜLET
8096 Sukoró, Berkenye u. 15.
tel: +36-30-4281106
email: sukorosport@freemail.hu,
www.sukoro.hu
Adósz: 18502105-1-07
Számlasz: 10405066-50505649-53551007

MOZGÁSBAN VAGYUNK!
Ahogy kellemesebbé válik az idő, egyre
jobban vágyakozunk a szabadba, a
friss levegőre. Ha szeretnénk végképp
elűzni a téli hónapok nyomott
hangulatát és szeretnénk új energiákhoz
jutni, feltétlenül a mozgást válasszuk
segítőtársul. Ez felgyorsítja a vérkeringést,
felfrissíti a testet és gyógyír a léleknek
is. A tél végét és a várva várt tavasz
közeledtét érezvén az idén, az elmúlt
évek gyakorlatától eltérően már március
elején megrendeztük a hagyományos
asztalitenisz bajnokság tavaszi fordulóját.
A versenyt férfi, női, a gyermeknél alsó és
felső tagozatos kategóriában indítottuk. A
versenyre jelentkező gyermekek létszáma
és lelkesedése számunkra örömteli, hiszen
mutatja, hogy a mozgás és ez a sportág
is egyre népszerűbb a gyerekek körében.
Helyezettek:
Férfi kategória:
I. helyezett Marecskó József
II. helyezett Füstös József
III. helyezett Molnár Bálint
IV. helyezett Czottner Ferenc
Női kategória:
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Gyermek kategória: felső tagozat
I. helyezett Kardos Ruben
II. helyezett Magyar Dániel
III. helyezett Sirák Márton

zavartalanul. Nagyon tartalmas, jó
hangulatban telt napot zártunk. Az
Egyesület férfi tagjai a jó idő beálltával
folyamatosan dolgoztak a petanque pálya
építésén, szépítésén. A pálya avatására
május 27-én került sor. Örültünk, hogy
nagyon sok érdeklődő jött el (120 fő) és
próbálta ki ezt a Francia- országból eredő
szórakoztató golyós játékot.
A játék nagy előnye, hogy nincs korhoz
kötve. Kicsik, nagyok is játszhatják. A
legfiatalabb 5 éves, a legidősebb játékos
Dávid Lajosné Zsóka volt, aki a 89.
életévében jár, de a fiatalabb korosztályt is
megelőzve nagy lelkesedéssel, izgalommal
gurította a golyókat és tervezi, hogy más
alkalommal is szívesen csatlakozik a
játékhoz. Ez a mostani szép környezet
pár hónappal ezelőtt nem így nézett ki.
Egy elhanyagolt hátsó udvar volt. Nagyon
sok munkát fektettek be az Egyesület férfi
tagjai, a Rumszesz kávézó üzemeltetői
és Mészáros Lajosnak, hogy a pálya
ezen a gyönyörű, panorámás helyen
működhessen.
Köszönet Mindenkinek, aki munkájával,
anyagi támogatással, eszközök kölcsönadásával segítette a pálya építését.
Örülünk, hogy Sukoró egy újabb
közösségi térrel gazdagodott. Reméljük,
hogy sokan fogják használni a pályát és
élvezik a szabadidő játékos eltöltését.

Gratulálunk
a
nyerteseknek
és
mindenkinek, aki részt vett a versenyen!
Ősszel folytatjuk!
A márciusi hónapban egy gyalogos túrát is
szerveztünk. Az őszi kirándulás helyszínét
a Sukorói Arborétumot látogattuk meg
újra. Az időjárás nagyon kegyes volt
hozzánk, gyönyörű napsütéses időben,
jó társaságban töltöttük el ezt a szép
napot. Nagy létszámú volt a kiránduló
csapat (kb. 50 fő). Az egyesületi tagok,
a hozzátartozók és a településen
élők mellett egy 8 fős fotós csoport is
csatlakozott hozzánk. A fotós társaság
tagjai az ország különböző részeiről
érkeztek ( Budapest, Székesfehérvár ).
Áprilisi hónapban, a Föld napján
csatlakoztunk
az
Önkormányzat
által meghirdetett szemétszedési és
településszépítési akcióhoz. Az Egyesület
a Nadapra vezető utat és környékét
tisztította meg a sok eldobott hulladéktól.
Április 28-án indultunk az autóbuszos
kirándulásunkra. Először Majkra vezetett
az utunk. A majki remeteséget tekintettük
meg, ahol a némaságot fogadott
fehércsuhás barátok éltek. Innen Tata
volt a következő állomás. Itt a vár falai
között működő Kuny Domokos Múzeum
gazdag helytörténeti, kultúrtörténeti
és
ipartörténeti
gyűjteményével
ismerkedtünk meg. Vérteskozma, a
Vértes hegység belsejében megbúvó
gyönyörű falu volt az utolsó állomásunk.

A falu egyetlen, lejtős utcáját 60-70
porta jellegzetes, XIX. századi német
parasztház szegélyezi. Az 1700-as évek
derekán betelepített bajorok mintegy
két évszázadig éltek és dolgoztak itt

További terveinkről:
Június 23 – Augusztus 11 – Mozdulj
Sukoró!
A nyári időszakban főleg a gyerekek
körében kedvelt és évek óta jól

működő
„Mozdulj
Velencei-tó”
nevű
programsorozat
befejeződött.
Egyesületünk saját szervezésben folytatja
tovább ezt a népszerű és sikeres
kezdeményezést. Gyerekek és felnőttek
is sokan éltek a szombat délelőttönkénti
sportolási,
mozgási
lehetőségekkel,
amit a focipályán és annak környékén
biztosítottunk. A tavalyi évben beindított
„nadapi futások” is sikeresek voltak.
Ezzel a programmal elsősorban a
felnőttek, az idősebb korosztály figyelmét
hívtuk fel a szabad levegőn végzett
sporttevékenységek jelentőségére
A szombatok pontos beosztása (2012.)

június 23. - focipálya - 9.00 óra
június 30. - Gyapjaszsák (Ingókő) - 9.00 óra
július 07. - focipálya - 9.00 óra
július 14. - Gyapjaszsák - 9.00 óra
július 21. - focipálya - 9.00 óra
július 28. - Gyapjaszsák - 9.00 óra augusztus
04. - focipálya - 9.00 óra augusztus 11. Gyapjaszsák - 9.00 óra

A focipályán a sportolási lehetőségek:
foci,
kapura-rúgás,
kosárlabda,
strandröplabda, tollaslabda, pétanque.
A nadapi futásokra várunk mindenkit,
aki szeret sétálni, kocogni, babakocsit
tologatni, kutyust sétáltatni.
Augusztus 20 – Falunap VI.
Halászléfőző verseny
Szeretnénk az idén is megrendezni a
Horgász Egyesülettel közösen a versenyt.
Az évek folyamán kiderült, hogy nagyon
sokan várjuk, várják (egyesületek, baráti
társaságok) ezt a programot, hiszen
szeretünk együtt lenni, főzni, szórakozni,
finomakat enni, inni. Röviden ennyit a
tavaszi, nyári programokról.
Továbbiakban nézzük az Egyesület anyagi
helyzetét: Az Egyesület pénzbeli vagyona
2011. január 01-én: 526.965, - Ft
Bevételek összesen 2011. évben:
684.321,- Ft
Kiadások összesen 2011. évben:
792.661,- Ft

Az Egyesület pénzbeli vagyona 2011.
dec.31-én: 418.625,- Ft
Az Egyesület 2011. évi közhasznúsági
jelentését közzé teszem.
Megtekinthető
a
www.sukoro.hu
honlapon. Előttünk a nyár, a szabadság,
a pihenés, az aktív pihenés időszaka.
Használjuk ki a település természeti
adottságait, találjunk minél több szabad
levegőn
elvégezhető
tevékenységet,
mozgásformát! Ehhez kínál lehetőségeket
az Egyesület nyári programja.
Mindenkinek szép nyarat, jó pihenést, a
gyerekeknek jó vakációt kívánok!
Halász Kriszta
elnök
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Horgász egyesület

Kedves Olvasóim, Tisztelt
Horgásztársak!
2011. októberében rendeztük családi
nappal egybekötött horgászversenyünket
az Evezős-pályán, melyen a halak nem
kápráztattak el bennünket. A verseny
első és egyetlen helyezettje Spirk János
horgásztársunk lett egy nem mérhető
tömegű hallal. A halak által rongált
kedvünk a verseny közben elfogyasztott
lélekmelegítők, valamint az ebédre
készült Zólyomi Laci féle tarhonyás hús
következtében igen jó maradt.
Karácsonyra hagyományainkhoz híven
ajándékokkal leptük meg óvodásainkat,
iskolásainkat és pedagógusaikat.
Iskolásainknak és gyerekhorgászainknak
a téli hónapokban heti egy alkalommal
horgász szakkört szerveztünk, ahol
megtanítottuk az ifjakat különféle
horgászcsomókat kötni, horgot kötni.
Megtanítottuk az úszós- és fenekezőkészség összeállításának alapjait. Azt
tapasztaltuk, hogy azok a gyerekek,
akik igazán érdeklődnek a horgászat
iránt nagy lelkesedéssel és elszántsággal
tanultak, küzdöttek a vékony damillal
és a horoggal. A szakkört az idei téli
szezonban is megszervezzük, ha lesznek
új érdeklődők kezdjük az elején, ha nem
akkor ismételünk és tovább tanulunk a
„régiekkel”.
A 2012. évet január 21-én most is
„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
most is családias volt, de hangulatára
senki nem panaszkodott.
Február végén megtartottuk éves rendes
Közgyűlésünket, melyen a beszámolók
után a megüresedett posztokra új
tisztségviselőket választottunk. A Kiss
László felügyelő bizottsági tagunk
hirtelen tragikussággal bekövetkezett
halála végett megüresedett tisztség
betöltésére ifj. Hartal István horgásztársat
választotta a Közgyűlés. Ifj. Kiss László
a versenybizottság elnöke, illetve ifj.
Sasvári
László
a
versenybizottság
tagja munkahelyi, illetve
szezonális
jellegű
elfoglaltságaikra
hivatkozva
tisztségeikről lemondtak. Utódaiknak
a versenybizottság elnöki tisztére Deák
Hajnalka, míg a versenybizottság tagjának
Varga László horgásztársat választotta a
Közgyűlés.
A télen megjavítottuk a Kis-tó kivilágítását,
így a sajnos csak néhány igazán fagyos
napon
világosban
korcsolyázhattak
kicsik és nagyok a Kis-tó jegén. Tavasszal
Pigniczki Lajos bácsi közbenjárásának
köszönhetően kaptunk néhány kocsi
murvát, melyből a tópartra vezető út
legrosszabb szakaszait sikerült kijavítani.
Az odaszállított murvát Zólyomi Tibi
géppel, Lajos bácsi és Nagy Gyuszi
kézzel terítették el. Köszönöm szépen a
munkájukat!
Áprilisban

a

Horgászok

Országos

Környezetvédelmi Napján idén az
időjárás kezdetben nem volt túl kedvező,
így iskolásaink nem vettek részt a tópart
takarításában. Felnőtt és ifjúsági tagjaink,
valamint néhány gyerekhorgászunk azért
szép számmal részt vett a Velenceitó sukorói partszakaszának, evezős
pálya és szervíz útja, a sukorói strand
és
csónakkikötő
megtisztításában.
Tapasztalataink szerint a tópart közvetlen
környékén javult a helyzet, de az
aszfaltos út két oldalán katasztrofálissá
vált az elmúlt évekhez képest. A munka
végeztével az előző évi menetrend szerint
visszatértünk a Kis-tóhoz, a gyerekek
horgászhattak ebédig.
Májusban Kis-tavunkból eltávozott az a
7,8 kg-os, 88 cm hosszú csuka, melyet
korábbi halászataink alkalmával nem
sikerült hálóba kerítenünk. Őt nem
gyászoljuk sem mi, sem a kishalak,
melyek fellélegezhetnek és vidáman
szórakoztathatják a jövőben a község
rendezvényein ott horgászó gyerekeket és
felnőtteket.

Horgásztáborunkat
természetesen
idén is megrendezzük: július 16-20-ig.
Készülünk a Gyereknapra, a Falunapra,
Egyesületi horgászversenyünkre, egyszóval
megszokott programjainkra.
A fenti programok között a Kis-tó
karbantartására is fordítunk időt. Mint
korábban már említettem: világítást
javítottunk,
azóta
füvet
nyírtunk,
szökőkutat javítottunk.
A Sukorói „csónakkikötő” helyzete
továbbra is változatlan, tehát a csónakok
kikötése továbbra sem engedélyezett,
A Horgász Egyesületek Fejér Megyei
Szövetsége 2012.05.24-én tartott
Küldött Közgyűlésén az ifjúság- és
horgászutánpótlás nevelése érdekében
kifejtett munkájáért Deák Zoltánt a
SUKORÓ-VELENCE TAVI HORGÁSZ
EGYESÜLET elnökét a

„Horgászsportért”

kitüntetésben részesítette.
Gratulálunk a kitüntetéshez!

14

Horgász egyesület

Borbarátok

mindenki csak saját felelősségére
tárolhatja ott csónakját.
Az előző számban említett behajtási
engedélyek
elkészültek,
nálam
igényelhetik, akik az adott évre
Egyesületünk által érvényesített állami
jeggyel rendelkeznek. Az engedélyek
csak a felszerelések ki- és bepakolásának
idejére, valamint a csónakok be- és
kiszállításának
idejére
jogosítanak
behajtásra.

szőlőterületek nagysága. Településünk
üdülőterületté
vált,
a
szőlő
és
bortermelésnek
mára
gazdasági
jelentősége nincs, kevesen foglalkozunk
szőlőműveléssel és borkészítéssel, csak
hobby szinten magunk és barátaink
kedvére.
2010.
évben
Herczeg
Imre
kezdeményezésére megrendezésre került
az első Sukorói Borverseny, ahol már 45
borminta szerepelt. Az elsőt a második
és harmadik borverseny követte. A bírák
híres borászok, szakemberek voltak,
a Borrendek Országos Szövetségének
Elnöke, a Hegyközségek Nemzeti
Tanácsának
Elnöke,
a
Velenceitó hegyközség hegybírója. A bírák
legnagyobb megelégedésére, mi sukorói
borászok minőségi, jó borokat állítottunk
elő. Ezt az elismerést okleveleken felül
Önkormányzatunk értékes ajándékokkal
jutalmazta. A második borversenyen már
községünk legjobb bora is kiválasztásra
került. 2011. évben Döme János
Sauvignon Blanc, 2012. évben Paksi
Gábor Cabernet Sauvignon boraink lettek
a legjobbak.
Én magam 35 éve, itt Sukorón foglalkozom
szőlőtermesztéssel és borkészítéssel.
Lépésről lépésre, évről évre tanultam meg
a borászatot. Büszkén mondhatom, hogy
fehér boraim a Velencei-tó körzetében a
legjobbak közé tartoznak. Rég elfelejtett,
Sukorón honos fajtát, a Juhfark szőlőt
sikerrel telepítettem, amelynek első
termése már az Etyek-Budai borvidéki
versenyen aranyérem minősítést ért el.
Egyértelművé vált számunkra, hogy meg
kell alakítani a SUKORÓI BORBARÁTOK
EGYESÜLETÉT. A harmadik borversenyen,
a felhívást követően lelkes borászainkkal
és támogatóinkkal megkezdődött az
egyesület
szervezése.
Megalkottuk
alapszabályunkat,
meghatároztuk
céljainkat és feladatainkat:

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

A Sukorói Borbarátok
Egyesületének bemutatkozása.
Cím. Sukoró Páskom u. 5.
email: sukoroiborbaratok@gmail.com
Sukoró életében jelentős volt a
szőlőtermelés és borászat. 1935 évben
132 kh. szőlőterület volt településünkön,
elsősorban a keleti és nyugati területeken:
a
„Körmösökben,
Páskomokban,
Gádéban,
Janicsárokban”.
Biztos
megélhetést biztosított elődeinknek.
Minden gazdának saját pincéje és
présháza volt, a szőlőkben és a
borjúvölgyi Pincesoron. Ma már csak a
Pincesoron, Csalitos utcában találunk jó
állapotban lévő pincéket és présházakat,
köszönhetően tulajdonosaiknak.
Sukoró szőlőművelését jellemezte: ami
a Balatonnak Badacsony az a Velencetónak Sukoró.
Mára
jelentősen
lecsökkent
a

és felügyelő bizottságát.
Elnök: Döme János
Alelnökök: Devecsai Lajos, Kovács József,
Németh László
Gazdasági alelnök: Paksi Gábor
Felügyelő bizottság tagjai: Herczeg Florina,
Halász Péter, Nagy György
Tagjaink:
Deák Zoltán, Gaál Kálmán, Gerlai Mátyás,
Halász Péter, Hegyi András, Kleisz László,
Dr. Lépes Péter, Mózsa István, ifj. Németh
László, Oros Endre Parti János, Schieder
István, Szabó József, Szomor János,
Vurczinger Zoltán.
Egyesületünkbe
várjuk
mindazon
borszeretőket, akik az alapszabályunk
szerint sukorói illetőséggel rendelkeznek
Megrendeztük a sukorói összetartozás
jegyében az első közös szakmai
kirándulásunkat. 2012. május 6-án
ötven fővel buszos kiránduláson vettünk
részt Aszófőre, Fodor Gyula pincéjébe,
majd tihanyi séta után Punk Ferenc
borászatába. Hazafelé Balatonfüreden a
reformkori városrészt, parkot és a Jókai
múzeumot tekintettük meg. Egyesületünk
hivatalosan vett részt a velencei Orbán
napi ünnepségen. Terveink az évben
további megyei rendezvényeken való
részvétel.
2012. június. 9.
Döme János
Elnök

• Sukorói szőlőtermesztést és
bortermelés hagyományainak
ápolása.
• Sukorói minőségi borok
megismertetése.
• A bor és gasztronómia kapcsolatának
bemutatása, ismertetése.
• Településünk történelmi, építészeti
értékeinek megőrzése.
• Az emberi kapcsolatok, a sukorói
összetartás és barátság erősítése.
Egyesületünk alakuló közgyűlését június
8.-án tartotta meg. A tagság elfogadta az
alapszabályt és megválasztotta elnökségét
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Bűnmegelőzés

Bűnmegelőzés

Beköszöntött a nyár, de
figyeljünk a veszélyekre is!
Mindannyian
szeretnénk
nyári
szabadságunkat nyugodtan, tartalmasan
eltölteni, hogy kipihenjük magunkat és
feltöltődjünk. Akár elutazunk üdülni,
vagy otthonunkban töltjük szabadidőnket,
érdemes végiggondolni a lehetőségeket, és
el őre megtervezni a nyári programjainkat,
hogy
a
szabadságunk
valóban
a
pihenésnek, a regenerálódásnak, és ne a
kárrendezésnek, vagy az orvosi rendelők,
kórházak látogatásának az ideje legyen.
A nyári hónapokban sajnos fokozottan
megnő az áldozattá válás lehetősége.
Ügyeljünk környezetünkre, biztonságunkra,
a testi épségünkre, hogy ne váljunk a nyári
hónapok áldozatává.
A nyár beköszöntével minden évben
megfigyelhető, hogy megnő a besurranásos
lopások száma. A hűvösebb napok után
örömmel engedjük be a napsugarakat
lakásunkba, élvezzük a kerti munkát, s
utána a jól megérdemelt pihenést egy
fa árnyékában. Szívesen beszélgetünk
szomszédjainkkal
barátainkkal
a
jó
levegőn. Ahhoz, hogy jogsértés ne rontsa
el hangulatunkat, érdemes az alábbi
bűnmegelőzési szabályokat betartani.
• Ha otthon tartózkodunk, napközben is
zárjuk be a bejárati ajtót, hiszen nem
biztos, hogy észrevesszük a hívatlan
látogatót! Miközben a szobában
tévézünk, a tolvaj csendben magával
viheti a bejárat közelében található
értékeinket. A zsákmány többnyire
táska személyes iratokkal, készpénzzel.
Az anyagi veszteségen túl, ilyenkor az
okmányok pótlása csak fokozza a kárt
és a bosszúságot.
• Ha csak rövid időre hagyjuk el
lakásunkat, vendégeinket kísérjük ki
vagy éppen ismerőseinkkel váltunk
pár szót, akkor is mindig zárjuk be az
ajtót!
• A szellőztetéssel is legyünk óvatosak!
Ne hagyjuk kitárva földszinti
lakásunk, üdülőnk ablakait, ha nem
tartózkodunk a szobában! Elég egy
pillanat és a tolvaj már bent is van a
szobában és viszi, amit értékesnek
talál. Ugyanez igaz a függőfolyosóra
nyíló ablakok esetében is.
• Aki kertes házban lakik, ne felejtse
el, elképzelhető, hogy a kerti munka
hevében fel sem tűnik a rossz
szándékú látogató érkezése! Amíg a
kert hátsó végében dolgozunk, vagy
esetleg csak kint pihenünk, a nyitva
hagyott kapun, ajtón keresztül a tettes
gond nélkül bejuthat otthonunkba, és
észrevétlenül távozhat értékeinkkel
együtt.

szólítja meg kiszemelt áldozatát az elkövető,
aki általában 200 forintos érmét kíván
100 forintos érmére váltani, azaz olyan
címletre, amelyet a bevásárlókocsi befogad.
A váltás során az elkövető az aprók között
válogató sértett nyitott pénztárcája felé
nyúl, melybe beleejti a felváltandó érmét,
és ezzel egyidejűleg észrevétlenül kiveszi
az abban tárolt bankjegyeket. Ezt olyan
kézügyességgel hajtja végre, hogy a sértett
észre sem veszi.
2) talált értékek eltulajdonítása
Tapasztalatok szerint a nyári hónapokban
több gépkocsi feltörést jelentenek be
a károsultak. Ezen bűncselekmények
esetében
gyakran
az
emberek
könnyelműsége segíti hozzá az elkövetőket
a könnyű zsákmányhoz. Az utastérben
hagyott értékek vonzzák a bűnözőket. A
műszerfalon felejtett mobiltelefonra, az
ülésen vagy éppen az ülés alatt lévő táskára
a tolvajok gyorsan felfigyelnek. Amennyiben
nem találnak értéket, előfordul, hogy nem
tulajdonítanak el semmit sem, azonban a
rongálással járó kár és bosszúság ilyenkor
sem elhanyagolható. Kérjük, hogy - az
áldozattá válás elkerülése érdekébenfogadják meg az alábbiakat!
• Soha, még rövid időre se hagyják
személyes irataikat, bankkártyájukat,
lakáskulcsaikat, a gépjármű okmányait
az autóban!
• Még üres táskát, ruhaneműt se
hagyjanak az utastérben!
• Ha kiszállnak a gépkocsiból, minden
esetben vegyék ki a GPS készüléket a
tartójával együtt, és a kivehető rádiót
se felejtsék az autóban! Amennyiben
előlapja levehető, kiszálláskor mindig
tegyék biztonságos helyre!
• Ha a bevásárolt árut látható helyre
tudták csak elpakolni, ne hagyják
őrizetlenül a gépkocsit!
• Mindig zárják be a jármű ajtóit, az
ablakokat húzzák fel, kapcsolják be
a riasztót, még akkor is, ha csak pár
percre távolodnak el gépjárművüktől!
Használjanak mechanikai védelmi
eszközöket /kormány-, pedál-, váltózárat/ is a riasztóberendezés mellett!
Újabb jelenség, hogy a tolvaj a gépkocsiba
bejutva kinyitja a biztonságosabbnak vélt
csomagtartót is, és onnan tulajdonít el
értékeket. Ezért kérjük, hogy értéket soha
ne hagyjanak autójukban, lehetőleg a
csomagtartóban sem!
Ezen kívül felhívjuk a figyelmet a nagyobb
áruházak parkolóiban – főként a bevásárlók
figyelmetlenségéhez köthető – az alábbi
bűncselekményekre:
1) Pénzváltásos, trükkös lopás
Az áruházba történő belépést megelőzően
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Ahol sok vásárló fordul meg, ott mindig
akadnak olyanok, akik könnyelműek,
figyelmetlenek.
Esetenként
táskát,
pénztárcát,
szatyrot
raknak
a
bevásárlókocsiba, vagy akasztanak rá arra,
azután visszatolják azt a tárolóba, vagy
elindulás előtt a gépkocsi tetején maradt
tárca a parkoló aszfaltjára esik le és gyorsan
„összeszedi” valaki.
3) nyitva felejtett járműből történő lopás
Lényege, hogy a vásárló értékeket hagyott
hátra autója utasterében, amitől áruházi
tartózkodása ideje alatt megfosztják.
4) táska-, pénztárcalopás
bevásárlókocsiból
Az áru kocsiba való bepakolása közben
sokan teszik az értékeiket tartalmazó
retikült (nők), illetőleg autóstáskát (férfiak)
a bevásárlókocsi kihajtható gyermekülésére,
esetleg közvetlenül a kocsiba, amelynek
rakodás során részben vagy teljes egészében
hátat fordítanak. E szituációt kihasználva
az elkövető számára viszonylag könnyű a
felügyelet nélkül hagyott táska észrevétlen
megszerzése.
5) lopás nyitott gépkocsiból
Ezek a bűncselekmények jelentik az áruházi
parkolók igazi problémáját. Sok esetben a
sértettek a bevásárlókocsit úgy tolják vissza
a legközelebbi tároló helyre, hogy közben
járművük ajtajait nem zárják le. A vásárló
nyugalmát az a tudat alapozza meg, hogy
csak alig néhány métert kell megtennie.
Ezt viszont kezdetben úgy, hogy hátat
fordít gépkocsijának és a benne hagyott
értékeinek.
6) lopás az áru bepakolása közben
Ez fordul elő az életben a leggyakrabban. A
bevásárlókocsiból a csomagtartóba történő
átrakodás hosszú folyamat, és odafigyelést
igényel. Az áldozatok bevásárlást követően
táskáikat az utastérben helyezik el, majd
berakodnak a csomagtartóba, s miközben
visszaviszik az üres bevásárlókocsit a tároló
helyére, értékeik mindvégig felügyelet nélkül
vannak a záratlan autóban.
Ilyen esetekben alkalmazzák az elkövetők

az ún. figyelemeltereléses lopást. Valamilyen
indokkal (pl. útbaigazítást kérnek, műszaki
hibát jeleznek) egyikük eltereli az áldozat
figyelmét, míg társa a kocsihoz lopózik
és a kiszemelt áldozat értékeit az autóból
megszerzi. A sértettel folytatott párbeszéd
során az érdeklődő elkövető annak
figyelmét teljesen leköti, pontosan addig
„értetlenkedik”, amíg társa az ellopott
táskával biztonságos távolságra kerül, esetleg
már be is száll az indulásra kész gépkocsiba.
MEGELŐZÉSI TANÁCSOK
• Pénztárcáját mindig tartsa magánál
szorosan testközelben, lehetőleg olyan
módon és helyen, hogy védett legyen!
• Pakolás során se tegye táskáját vagy
pénztárcáját a kocsiba, ne tévessze
szem elől!
• Bármilyen messze és bármilyen kis
időre is eltávolodik autójától, zárja be
azt! Távozás előtt győződjön meg arról,
hogy minden ajtó rendesen illeszkedve
be van-e zárva!
• A biztonság kedvéért hárítson el
minden pénzváltásra irányuló kérést,
javasolja, hogy az illető váltsa fel
pénzét az áruházban!
• A parkolóból való elindulás után
bármilyen okból (defekt, ismeretlen
megállítja érdeklődés miatt, vagy
műszaki hibát jelezve) meg kell állnia,
és kiszállnia gépkocsijából, mindig
zárja be azt!
• Pénztárcáját autóban közlekedve
se tegye a jobb első, vagy a hátsó
ülésekre, tartsa magánál, vagy használja
a zárható kesztyűtartót (Zárja be!)! Ha
kiszáll, azonban akkor se hagyja ott
benne értékeit!
• Ha bárki útbaigazítást kér Öntől, vagy
műszaki problémát jelezve megállítja,
legyen óvatos! Amennyiben, kiszáll
azonnal zárja be azt! Ha autójában ül
egyedül, akkor is aktiválja a központi
zárat, vagy legalább gépkocsija jobb
oldali ajtajait zárja le!
• Amennyiben egyedül vásárol, minden
esetben javasolt a gépkocsi jobb oldali
ajtóinak lezárása.
Gárdonyi Rendőrkapitányság

Iskolai hírek

A 2012-es évben január 3-án kezdődött
meg a tanítás. Már a második héten
matematika versenyen vett részt Révész
Zsuzsanna negyedik osztályos tanulónk
Székesfehérváron , a Hétvezér Általános
Iskolában, ahol 5. helyezést ért el!
Az első félév 2012. január 13-án ért véget,
a félévi bizonyítványokat január 20-án
osztottuk ki.
Február 15-én a Felsővárosi Általános
Iskola nyelvtan-helyesírás versenyére
nevezett Zólyomi Emma, Vincz Benedek,
Rednágel Csongor Dávid, Sirák Zsófia
és Isztl Emese, ahol Isztl Emese 1., Sirák
Zsófia pedig 2. helyezést értek el.
Még e hét pénteken a Zrínyi Ilona
matematika versenyre is eljutottunk,
Révész
Zsuzsanna
4.
osztályos
tanulónkkal, ahol Zsuzsi ismét szép
eredményt ért el.
Február 24-e nagyon izgalmas nap volt
tanulóink számára, hiszen megtartottuk
a Nyelvész anyanyelvi verseny helyi
fordulóját, melynek javítása után kiderült,
hogy Révész Vilmos, Révész Zsuzsanna
és Isztl Levente bejutottak a megyei
döntőbe. A megyei döntőt március 30án tartották Székesfehérváron, a Vasvári
Pál Általános Iskolában, ahol nagy
büszkeségünkre Isztl Levente 4. helyezést,
Révész Zsuzsanna pedig 5. helyezést
értek el.
Február 24-e délutánján már mindenki
nagy
izgalommal
készülődött
a
télűző
farsangi
bálunkra,
melyre
ráhangolódásképp az óvodától nagyon
finom farsangi fánkot kaptunk. A bál
egyik legizgalmasabb része a jelmezes
felvonulás volt, ahol még a tanító nénik
is átváltoztak. A következő néhány óra az
önfeledt játéké és vidámságé volt, na és
persze a szülők által küldött finomságok
kóstolása sem maradhatott el.
A második félévben újra jelentkeztünk
a Bendegúz levelezős versenyre, ahol
több tantárgyban is összemérhetik a
jelentkezők a tudásukat. A verseny
jelenleg is tart. Drukkolhatunk Rednágel
Csongor Dávidnak, Rednágel Sárának,
Révész Vilmosnak, Révész Zsuzsannának,
Tuba-Kovács
Istvánnak
,
Zólyomi

Emmának, és Gugi Virágnak.
A tél folyamán idén is megvizsgálta
gyerekeinket a doktor néni és a fogorvos
néni is.
A Felsővárosi Általános Iskola által
meghirdetett matematika versenyen
szintén szép számmal vettek részt
tanulóink: Rednágel Sára, Isztl Levente,
Béd Imre, Párkányi Bálint, Sirák Zsófia,
Isztl Emese, Révész Zsuzsanna, Rednágel
Csongor Dávid, Zólyomi Emma, Mészáros
Laura Sára, Vincz Benedek, Juhász
Emese, Révész Vilmos, Párkányi Ábel és
Gugi Virág. A versenyen Isztl Levente 2.
helyezést, Révész Zsuzsanna szintén 2.
helyezést értek el.
A március 15-i faluünnepen - az alapos
felkészülésnek köszönhetően - ismét
nagy sikerrel szerepeltek tanulóink.
Március 24-e munkanap volt, amikor is
a Víz Világnapjáról emlékeztünk meg
egy rendhagyó környezetismeret óra
keretében a Kis tó partján.
Március utolsó hetében két alkalommal
is Pázmándon jártunk a Kempelen Farkas
Napok keretében matematika versenyen
és mezei futóversenyen. Részt vevő
tanulóink: Isztl Levente, Révész Vilmos,
Vincz Benedek, Sirák Zsófia, Isztl Emese,
Révész Zsuzsanna, Béd Imre, Párkányi
Ábel, Németh Milán, Czenke Jess, Juhász
Emese.
Isztl Levente a matematika,
Juhász Emese pedig a futóversenyen ért el
harmadik helyezést.
Március
27-én
rendhagyó
ének
órán vettünk részt az Önkormányzat
szervezésében Gyúrón, ahol a Muzsikás
Együttes
hangszeres
bemutatóját
csodálhattuk meg.
Április 2-án és 3-án megtörtént a leendő
elsősök beíratása. Intézményünkben
19 kisgyerek kezdi meg szeptembertől
tanulmányait. A beiratkozást megelőzően
4 alkalommal tartottunk iskolába hívogató
foglalkozást, ahol igen szép számmal
vettek részt gyerekek és szülők egyaránt,
akárcsak tavaszi nyílt napunkon is, ahova
most a szülőket vártuk nagy szeretettel.
A tavaszi szünetet megelőző utolsó
tanítási napon – immár hagyományosan
– tojáskereső játékos vetélkedőt szervezett
tanulóinknak Isztlné Veronika, Zólyominé
Szilvia, Palágyiné Tímea. Köszönjük
a szülőknek a szervezést és az anyagi
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segítséget is.
Április 14-én – szombaton – a rossz
időjárás miatt a Velencei-tó takarításában
sajnos nem tudtunk részt venni. Bízunk
benne, hogy jövőre a kedvezőtlen időjárás
nem akadályozza meg segítségünket.
Szokásos tavaszi színházlátogatásunk
alkalmával Székesfehérváron az Óz, a
nagy varázsló című előadást tekintettük
meg tanulóink nagy örömére.
Hagyományaink részeként az idén is részt
vettünk a Felsővárosi Általános Iskola által
szervezett német háziversenyen, melynek
eredményéről még nem értesítettek
bennünket.
Az idei tanévben is megemlékeztünk az
édesanyákról és nagymamákról Anyák
napja alkalmából. Köszönjük Zólyomi
Csaba támogatását.
A második félévben is megszerveztük a
papír és az elektromos hulladék gyűjtését.
Köszönjük mindenkinek aki segített
ebben nekünk.
Nagy sikerrel bonyolítottuk le idén is
Erdei Iskolánkat, melynek helyszíne
ezúttal Vértesboglár volt. Az erről szóló
beszámolót 3. osztályosaink – Sirák Zsófia
és Isztl Emese – készítették el.
Egy sportos erdei iskola
2012. május 9-én este a gyerekek
és a tanárok izgatottan pakoltak a
sporttáskákba és a bőröndökbe, mert
másnap utazás várt rájuk. Szinte
egyikőjük sem tudott aludni, álmukban az
erdei iskolát látták.
Másnap reggel a tanulók és a tanárok

Szépségápolás
Sukorón
Hétfőn és szerdán
8.00 - 12.00
15.00 - 18.00
Pénteken
8.00 - 12.00

SUKIDANCE

egyaránt izgatottan mentek az iskolához,
ahová nemsokára megérkezett Laci
bácsi is a buszával. Kis idő múlva már
a bepakolt csomagok felett ültek.
Mikor felberregett a motor, a gyerekek
abbahagyták a búcsúzkodást és Babi néni
felolvasta a névsort. Mivel mindenki jelen
volt, a busz elindult Vértesboglár felé.
Laci bácsi nagy négykerekű járgányában
izgatottan fészkelődtek a gyerekek.
Útközben
szántóföldeket,
tanyákat
és házakat láthattak a busz ablakából.
Mikor odaérkeztek, elámult mindenki a
nagyszerű látványtól.
A szállás elfoglalása, a csomagok
bepakolása után következett a nagy
„Szabadság”: bungee trambulin, nyári
jégpálya, sokszemélyes trambulinok
… Mindenki önfeledten vetette bele
magát a játékba. Miután már néhányan
alig álltak a lábukon, fölcammogtak
a szobáikba. Ott ittak és pihentek.
Később lementek az ebédlőbe. Két
menüből lehetett választani: vagy túrós
csusza, vagy császármorzsa. A gyerekek
megették a kiválasztott ételt és ezután
kezdetét vették a délutáni programok.
Míg az egyik csoport lovagolt, addig a

GÉPI
FÖLDMUNKÁK
Sukorón kiállási díj nélkül!

Alap-,
pince-,
medence-,
emésztőés árokásás.

Egyéb időpont telefonon
történt egyeztetéssel

Bontás,
tereprendezés,
teherszállítás.

Kata Fodrászat
06-20-2631-321

06-30-9425-482

Vivien Kozmetika
06-20-3394-347
Márta Testmasszázs
06-20-5858-907
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mások süteményt sütöttek kemencében.
Három ló volt a karámban, de csak
kettőn volt szabad lovagolni. Az egyik
lovat Mambának a másikat Hercegnőnek
hívták /amelyik lovon nem lehetett
lovagolni, annak Dóra volt a neve/. A
lovak után kisállat bemutató következett,
amin sok kis állat vett részt. Sok mindent
megtudtunk róluk. A bemutató után
szabad foglalkozás következett, volt aki
röplabdázott. Aztán tábortűz jött, lehetett
sütögetni is. Sötétedéskor kezdetét vette a
bátorságpróba.
A játék lényege az volt, hogy mindenki
jusson el az ebédlőtől egészen a
szállásáig. Útközben az ott dolgozók
ijesztgették őket. Zuhanyzás és fogmosás
után mindenki pizsamában az ágyába
ugrott. Hosszú volt a nap, mindenki
álmosan lehunyta a szemét és azon
gondolkozott, hogy másnap vajon milyen
„csínyt” követhetne el.
Másnap reggel mindenki gyorsan
felöltözött és kiment játszani, majd
a reggeli következett. Reggeli után
elmentünk
megnézni
a
Német
Nemzetiségi Tájházat majd túrázni
indultunk.
A túrázáshoz jó meleg
volt, de így is élveztük /bár nagyon
kifáradtunk/. Visszaérkezés után pihenő
következett, majd kis idő múlva már az
ebédlőben ültünk. Ebéd után elkezdődött
a falmászás, a fényképezkedés és a
színező osztás. A színezők kiosztása
után jégkrémmel a szánkban és lufival a
kezünkben mentünk ki az ebédlőből.
Ezt követően a kis táborozók és a tanárok
gyorsan összepakoltak és beültek a
buszba. A busz lassan elindult, a gyerekek
pedig elhelyezkedtek az ülésekben.
Mikor visszaértek, a gyerekek fülig érő
szájjal ugrottak szüleik nyakába. Rengeteg
emlék, élmény kapcsolódik ehhez az
erdei iskolához, sokáig fogunk emlékezni
rá.
Kerékné Fülöp Annamária
tagiskola vezető

A tánc mindig a lélekből
fakad
Mondják, - és ezt magam is vallom,hogy a tánc szeretete velünk születik,
ösztöneinkben lapul. Elég meghallanunk
a zenét, testünk magától beindul. Mert
a tánc alapja a ritmus, de lényege a lélek
mélyéből fakadó megmagyarázhatatlan
késztetés. A Sukorói Néptáncegyüttes
közvetítésében elsősorban a magyar
népzene és a néptánc jelenik meg,
ez esetben pedig elengedhetetlen
a
koreográfiák
készítésekor,
hogy
autentikus,
azaz
hiteles
forrásból
táplálkozzon.
Számunkra a néptánc mára életformává
vált. Egyfelől betekintést enged abba
a mérhetetlenül gazdag értékvilágba,
melyet a népi hagyományok, szokások,
táncok és énekek tárháza jelent. Másrészt
a fellépések az új tájak, települések és az
ott kötött ismerkedések olyan élményt
jelentenek, amilyen nem sok embernek
adatik meg. De ami talán még ezeknél
is fontosabb: a néptánc szeretete,
folyamatos gyakorlása, az új táncok közös
megismerése olyan sajátos közösséggé
kovácsolta egyesületünket, amilyenre csak
és kizárólag az ősi hagyományokra épülő
népzene képes.
A
Sukidance,
azaz
a
Sukorói
Néptáncegyesület
az
a
csoport,
ahol mindenki kap magának valami
értékeset, ahol nem értéktárgyakat
gyűjtünk hanem élményeket, érzéseket,
legyen szó barátságról, szerelemről, a
tánc szeretetéről, hagyományőrzésről,
alkotásról, önkifejezési formáról, vagy
egyszerűen csak értékes szórakozásról.
Mindennapjainkat mi is úgy éljük,
mint
mindenki
más:
rohanunk
órákra, munkába, végezzük a napi
feladatainkat, de azért néha megállunk,
lelassulunk, együtt vagyunk. Erről szól
ez a tánccsoport, ezért is jöttünk létre.
Van köztünk egyetemista, gimnazista
diák és munkásember, kezdő és haladó
táncos. A tánc az a kapocs, ami összefog
minket. Hogy miért néptánc? Mert ez

egy örökség, ez a mienk, ezt őriznünk,
művelnünk és ápolnunk kell, mert egy
olyan világ értékrendjét őrzi, ami egyre
inkább eltűnőben van a mindennapi
életünkből.
A magyar néptánccal való foglalkozás
segít megismerni saját kultúránkat,
és hozzájárul nemzeti identitásunk
kialakításához. Egy-egy jól sikerült fellépés
nem csak a közönségnek, de maguknak a
táncosoknak is hatalmas élményt jelent.
Abban, hogy a magyar kultúra ezen ága
továbbra is megmaradjon, éppúgy az
idősebb korosztálynak, mint a fiatalabb
generációnak is nagy szerepe van. Előbbi
a tanításban, és az értékek átadásában,
utóbbi a tanulásban és az értékek
megőrzésében kell, hogy helytálljon.
Az együttlét és szórakozás mellett az is
fontos számunkra, hogy amit színpadon
mutatunk az értékes és színvonalas legyen.
Ezt tükrözi az elmúlt két évben a néptánc
versenyeken az arany és ezüst minősítési
fokozat elnyerése is.
Több táncosunk vallja, hogy számára
a tánc tanulása és közvetítése egy
különleges dolog:
„Amikor lemegy a függöny, a profi
táncos még nem mozdul. Csak áll
fegyelmezetten. Rettentő fáradt, több
hét, hónap munkájának gyümölcse érett
be. Aztán a függöny megint szétnyílik, és
a táncos egy sajátságos jelre még egyszer
meghajol, megszorítja a mellette álló
kezét, majd lemegy a színpadról. Persze
akkor már fut, nevet, és a boldogság fáradt
izzadságcseppjeit törölgetve kapkodja le
az alsószoknyákat……Számukra ez egy
életforma.”
A Sukorói Néptáncegyüttes, röviden: a
Sukidance mára már felnőtt tagjai az
alábbi gondolatokat vallják magukénak:
Annyi szépet és jót, szomorút, vidámat
kaptunk a népzenétől, táncolástól, hogy
egyfolytában adósnak érezzük magunkat.
Azt a fajta tudást, ami bennünk
megragadt, tovább kell adnunk, hogy
másokban is tovább éljen, virágozzon. Azt
szeretnénk, hogy a csapatban megforduló
fiatalok igazi élményekkel, használható
táncanyaggal és minőségi szemlélettel
feltarisznyázva szóródjanak szét a
nagyvilágban, ki-ki a maga útját járva.
Koreográfiáink is ebben a szellemben
készültek: különböző vidékek táncait a
maguk sajátosságaival, élő mivoltukban
szeretnénk bemutatni a mindenkori
közönségünknek.

Legfrissebb információnk:
A
Sukorói
Ifjúsági
Közhasznú
Táncegyesület ezúton tájékoztatja
a
Kedves Sukoróiakat, és az együttesünket
kedvelő
tisztelőinket,
érdeklődőket,
hogy a Sukidance Egyesület strukturális
átszervezése a közelmúltban megtörtént.
Sor került feladataink, célkitűzéseink
bővítésére is.
Egyesületünk szeptembertől újra indítja
/ 7 éves kortól / a gyermek-és ifjúsági
tánccsoportokat, és szeretettel várja
a zenét és a táncot kedvelő fiatalok
jelentkezését. Az együttes művészeti
vezetője Domak Anikó, népzene-, és
ének oktató, aki az alábbi elérhetőségen
fogadja
a
kedves
érdeklődőket:
Facebook, Tel.: 06-20-3432119
Koreográfus tanáraink: Lőrincz Sándor,
a Carpathian Dance együttes vezető
koreográfus-tanára, valamint Kulcsár Imre,
az Alba Regia Táncegyüttes táncosa.
Leköszönő elnökként szívből kívánok
Táncosaimnak erőt, kitartást. Éljék meg
továbbra is a közösségi élet adta együttlét
örömét, és a megérdemelt siker élményét.
Kezüket a jövőben sem engedem el,
figyelemmel kísérem a csoport életét.
Magánemberként továbbra is segíteni, és
támogatni fogom a tánccsoport munkáját,
tevékenységét, ezáltal is szeretnék az
együttes életének részese maradni.
„Légy büszke arra, amit eddig elértél, s
higgyél abban, hogy milyen messze tudsz
még elmenni.”
Mészárosné Hegyi Gyöngyi Éva
polgármester

Mészárosné Hegyi Gyöngyi Éva
A Sukidance elnöke

19

