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Farsang az óvodában

Március 15-i ünnep

Hagyományörzők

Rólunk, nekünk...

Forradalom és Szabadságharc hőseire,
áldozataira. Az ünnepséget követően,
sok elismerő és köszönő szót kaptam
a megemlékezésen jelenlévőktől. A
dicséret azonban nem csak engem illet,
hanem mindenkit, aki lelkesedésével,
munkájával
hozzájárult
nemzeti
ünnepünk méltó megszervezéséhez.
Ezúton köszönöm meg a szereplőknek,
fellépőknek és a szervezőknek az
áldozatos munkájukat, a színvonalas
előadást, amivel lehetővé tették minden
ünneplő számára a méltó, szíveket
melengető hangulatú megemlékezést.

Kedves Sukoróiak!
„Ha az ünnep elérkezik életedben,
akkor ünnepelj egészen. Felejts
el mindent, ami a hétköznapok
szertartása,feladata. Az ünnep az élet
rangja, felsőbb értelme.”
Márai Sándor szép gondolataival
köszöntök minden kedves olvasót!
Itt a tavasz, a megújulás, az élet
újraéledésének ideje a természetben.
De nem csak a természet éled, hanem
az emberek is az új élet lehetőségét
ünneplik. Sokan úgy tartják, hogy
legszebb évszak a tavasz. Kizöldül
a természet, virágoznak a fák, a
virágok napfényben ragyognak. A téli
visszavonulást, erőgyűjtést követően
elkezdhetjük
végre
megvalósítani
terveinket, álmainkat.
A tavasz hónapjai: március, április, május
egyaránt bővelkedik jeles napokban.
Március 8-án világszerte köszönthettük
a nőket.
Március
15-én
méltóképpen
emlékeztünk
együtt
az
1848-as

TM

Tovább
szemlézve
a
nevezetes
napokat, a Sándor, József, Benedek
kedvelt névnapokat a tavasz első
meleg napjainak tartják. Gyümölcsoltó
Boldogasszony napja március 25-e. A
népi bölcsesség szerint ezen a napon
indul meg igazán a mezők növényeinek
növekedése, ekkor érdemes gyümölcsfát
oltani, szemezni. Az ember a szabadba
vágyik, zsigereibe érzi a természet
megújulását. Vágyik a levegőre, a
napsütésre.
Az időjárásnak hála ezen a napon egyik
civil szervezetünk vezetésével sokan
kirándultak az Angelika forráshoz.
Remek hangulatban töltötték az
egész napot Sukoró talán legszebb,
legromantikusabb völgyében.
Ugyancsak a tavaszhoz, a virágokhoz
kötődik egy nemes kezdeményezésünk,
a „Szép utca verseny” meghirdetése.
A program célja, hogy utcáink
rendezettek, tiszták, virágosak legyenek.
A nyertes utca minden háza egy
egyedi, kortársalkotó, képzőművész
által készített házszámot kap. Amikor
kilépünk a kertkapun, éreznünk kell,
hogy nem a senki földjére tévedtünk,
hanem a sajátunkon járunk. Hogy
minden itt élő érezze, habár a
magántulajdon a kerítéssel véget ér, a
haza, a település, a föld szeretete, az
egymás iránt érzett felelősség nem.

Az idén a föld minden nemzetsége
egyszerre ünnepli a feltámadás ünnepét.
Remélhetőleg a megbékélés, együttérzés
és egyetértés jegyében, hiszen együtt
élünk! Az ünnephez sok külsőség is
járul, amely nélkül elképzelhetetlen
az ünneplés. Ilyen a húsvéti bárány, a
piros tojás, a nyuszi, na és a locsolódás.
Reméljük a lányok, asszonyok örömmel
festik a hímest a locsolódók számára.
Őrizzük meg szép hagyományainkat,
ismertessük meg a fiatalokkal, hogy
maradandó emlékük legyen! Törekedni
kell a kultúra helyi feltételeinek
megteremtésére, megőrzésére a szűk
esztendők közepette is.
Ünnepeljük meg a következő hónapok
neves napjait is: az anyák napját, a
gyermeknapot, a pünkösdöt! Szerezzünk
egymásnak apró kis figyelmességgel
örömet, hiszen mindenkinek szüksége
van szeretetre!
Kívánom,
hogy
mindannyian
egészségben, szeretetben, jó kedvvel
ünnepeljünk
minden
alkalmat!
Szakítsunk rá időt, gyűjtsük az
emlékeket, hogy a későbbiekben vagy
nehézségek közepette legyen mire
kellemesen gondolni, hiszen tudjuk,
hogy „Az órák a napok elmúlnak, az
emlékek örökké élnek!”
Márai Sándor gondolataival szeretnék
minden jót kívánni valamennyiüknek.
„Az élet gazdagabb lesz, ünnepibb
és emberibb, ha megtöltöd a
hétköznapok néhány percét a
rendkívülivel, a jóindulatúval és az
udvariassal, tehát az ünneppel.”
Mészárosné Hegyi Gyöngyi
polgármester

A húsvéti ünnepkör ideje is a tavasz.

Ingyenes internet-hozzáférés 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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Egészségnap és véradás volt
Sukorón
2011. március 26-án szombaton Sukoró
Község
Önkormányzata
véradással
egybekötött egészségnapot szervezett.
A
Vöröskereszt
által
támogatott
véradásban településünk 34 fővel
vett részt, melyből 30 fő adhatott
vért. Ez a szám a település állandó
lakosainak
arányában
megfelelőnek
és örvendetesnek mondható. Ezúton
is köszönetet mondunk azoknak, akik
véradásukkal segítették a rászoruló
betegeket.
A csontritkulás szűrésen is számosan
részt vettek, valamint a vérnyomás és
vércukorszint mérést is igénybe vették.
A Bőrgyógyászati szűrés sajnos technikai
okok miatt elmaradt, valamint a gyermekallergológiai szűrés időpontja április
végére került át, melyet a gyermekorvosi
rendelőben szervezünk meg.
Időpontja: 2011. április 27. 16.00.
Jelentkezni a Védőnőnél lehet a
következő telefonszámon: 06-30-4136910
Óvjuk-védjük egészségünket!
Köszönetet
mondunk
a
rendelő
dolgozóinak, a Magyar Vöröskeresztnek,
a véradóknak és a támogatóknak.

Háziorvosi rendelés:
Dr. Szigeti Margit
Sukoró, Fő u. 58.
Rendelési idő:
Hétfő: 8:00-10:30
Kedd: 16:00-18:00
Szerda: 8:00-10:00
Csütörtök: 8:00-10:30
Telefon: 06 (22) 598-040
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.
Rendelési idő:
Kedd: 9:00-9:30
egészséges gyermekek részére
Csütörtök: 14:00-15:00
beteg gyermekek részére.
Telefon: 06 (22) 475-323
HUMÁN CSALÁDSEGÍTŐ ÉS
GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

Az Adventi Karácsonyváró
ünnepségen kifüggesztett
rajzverseny eredményei:

2481 Velence, Tópart u. 52.
Tel: 22- 470- 288,
Fax: 22- 589- 157
Email: human01@freemail.hu

Iskola kategória:
I. helyezett: Rednágel Csongor
II. helyezett: Zólyomi Dávid
III. helyezett: Bori Levente

Szakorvosi Rendelőintézet
2481 Velence, Balatoni u. 65.

Óvoda kategória:
I. helyezett: Rednágel Sára
II. helyezett: Kardos Vencel
III. helyezett: Lics Tamás
Gratulálunk az elért eredményhez!

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
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Önkormányzati hírek

A Képviselő-testület ez évi első ülését február 3-án tartotta. Döntött
arról, hogy pályázatot nyújt be a Közlekedésfejlesztési Koordinációs
Központhoz, a településen áthaladó közút forgalomlassítását,
biztonságosabbá tételét célzó beavatkozások finanszírozására.
A forgalomlassítás célja, a közlekedés biztonságosabbá tétele,
a gyalogosok védelme. A közúton három beavatkozási pontot
tervezünk:
1. a Pákozd felőli bevezető szakaszon jelzőlámpás gyalogos átkelőhely,
2. a településközpont (Óvoda utca) sárga villogós gyalogos átkelőhely
3. Velence felőli bevezetőszakasz veszélyes helyet jelölő sárga villogó.
A pályázat keretében kiépítésre kerül a Fehérvári út - Fő út Koldusárok közötti szakaszán a még hiányzó gyalogjárda. A terven
szerepel továbbá a Zsuzsi büfé környékén parkolók építése. A
járdaszakasz építéséhez a Képviselő Testület megvásárolta a
Termelőszövetkezet tulajdonában levő 461/10 hrsz 6007 m2
alapterületű földterületet, bruttó 740.000, -Ft vételárért. Ez a terület
Fő utca – Fehérvári u – Koldusárok közötti lakóházakat körül ölelő
terület. A pályázathoz az Önkormányzat 3.996.000 Ft önrészt biztosít.
A Képviselő Testület elfogadta a Felsővárosi Általános Iskola és Sukorói
Tagiskolája 2010. évi költségvetésének módosítását és 2011. évi
költségvetését.
A Humán Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat közös
működtetésével látja el a Képviselő Testület a gyermekjóléti
szolgálatot, a családsegítést, a házi segítségnyújtást és a
jelzőrendszeres szolgálatot. Döntött a Képviselő Testület a társulási
megállapodás módosításáról és a 2011. évre állami támogatással nem
fedezett költség viseléséről. Ennek értelmében a Képviselő Testület a
Gyermekjóléti Szolgálat működéséhez 750.000, -Ft támogatást biztosít
a költségvetésből.
Döntött a Képviselő Testület arról is, hogy 2011. évben is csatlakozik
a Mozdulj Velencei-tó program sorozathoz, melynek keretében a
tavaszi, nyári időszakban sportrendezvények kerülnek megrendezésre
a gyermekek részére. A programhoz az Önkormányzat 125.000, -Ft
önerőt biztosít.
Jóváhagyta a Képviselő Testület továbbá a Mesevár Óvoda 2011. évi
költségvetését.
Február 15-én megtartott testületi ülésen megalkotásra került az
Önkormányzat 2011. évi Terv- és költségvetéséről szóló rendelet az
alábbiak szerint.
Sukoró Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2011. (II. 15.)
önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2011. évi terv- és költségvetésről
Sukoró Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi
önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak,
valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és
hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b)
pontjában, az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII. törvény
65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a helyi
önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva – a következőket rendeli el:
1. §
A rendelet hatálya a képviselő-testületre, a polgármesteri hivatalra és
az önkormányzat intézményeire terjed ki.
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2. §
(1) a 2011. évi költségvetésének
bevételi és kiadási főösszegét

290.925 eFt-ban

Bevételek:
-intézményi működési bevétel
-önk. sajátos működési bev.-helyi adók
-átengedett központi adók
-költségvetési támogatások
-egyéb sajátos folyó bevételek
-műk. célú támogatás értékű bevételek
-pénzmaradvány
-felhalmozási és tőke jellegű bevételek
-felh. célú támogatás értékű bevételek
-átvett pénzeszköz ÁHT-on kívül (fejlesztési)
-kölcsönök visszatérülése
Költségvetési bevétel összesen:

61.975 eFt
57.312 eFt
48.134 eFt
13.424 eFt
530 eFt
6.050 eFt
80.000 eFt
2.500 eFt
20.000 eFt
800 eFt
200 eFt
290.925 eFt

Bevétel mindösszesen:

290.925 eFt

Kiadás:
-személyi jellegű juttatás
-munkaadókat terhelő járulék
-dologi és egyéb folyó kiadások
-műk. célú támogatás értékű kiadások
-pénzeszköz kiadás ÁHT-on kívülre
-szociálpolitikai ell. és egyéb jutt.
-tartalék (általános)
-felh. célu támogatás értékű kiadás
1.000 eFt
-felhalmozási és pü-i bef.
-tartalék (cél)
Költségvetési kiadás összesen:

60.258 eFt
64.000 eFt
290.925 eFt

Kiadások mindösszesen:

290.925 eFt

39.205 eFt
9.465 eFt
95.730 eFt
7.000 eFt
1.500 eFt
10.194 eFt
2.573 eFt

-a költségvetési létszámkeretet 18 főben állapítja meg.
(2) A 2011. évi bevételek tervezett összegeit forrásonként a rendelet 1.
melléklete tartalmazza.
(3) A működési, fenntartási előirányzatokat és az engedélyezett
létszámkeretet intézményenként a 2. melléklet tartalmazza.
(4) Átadott pénzeszközök és segélyezések előirányzatait a 3. melléklet
tartalmazza.
(5) Fejlesztési kiadásokat az 4. számú melléklet tartalmazza. A
gazdálkodási tartalékra tervezett 66.573 eFt előirányzatból 64.000 eFt
céltartalék (pályázati önrész) .
(6) A polgármesteri hivatal és az intézmények szakfeladatonként
részletezett kiadásait a 5. melléklet tartalmazza.
(7) A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2011. évi
cafetéria kerete
200 eFt/fő, mely összeg tartalmazza a juttatás adóterheit is.
(8) A Képviselő-testület biztosítja a Ktv. 44/A.§ (2) bek.
alapján a középfokú végzettségű köztisztviselőknek a 10 %-os
illetménykiegészítést.

Önkormányzati hírek

3. §
(1) Az önkormányzat és intézményei összesített működési és
felhalmozási célú bevételei és kiadási előirányzatait tájékoztató
jelleggel mérlegszerűen a 6. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat és intézményei összesített éves várható
bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülését bemutató előirányzat
felhasználási ütemtervet a 7. melléklet tartalmazza.
(3) A költségvetési évet követő két év várható bevételi és kiadási
előirányzatait a 8. melléklet tartalmazza.
4. §
Az 2011. évi költségvetés végrehajtása során
(1) Elsődlegesen biztosítani kell:
- az alapfokú oktatást,
- az egészségügyi alapellátást (vállalkozási szerződés szerint),
- a szociális gondoskodást,
- a település megfelelő közvilágítását,
- a település köztisztaságát.
(2) Minden intézmény vezetője és dolgozói kötelesek a takarékos és
ésszerű gazdálkodásra,
belső tartalékok feltárására.
5. §
(1) Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek
pótlására szolgál az elkülönítetten jóváhagyott gazdálkodási tartalék.
(2) A gazdálkodási tartalék felhasználásáról a Képviselő-testület e
rendelet módosításával dönt.
6. §
A kitűzött feladatok ellátása érdekében a rendeletben jóváhagyott
előirányzatok közötti 5.000.000, -Ft-ot, azaz Ötmillió forintot meg
nem haladó átcsoportosítás jogát a Polgármesterre átruházza.
E hatáskörben hozott döntésről a polgármester a Képviselő-testületet
a legközelebbi ülésén tájékoztatja.
7. §
(1) A bevételi többlet felhasználásáról a Képviselő-testület a rendelet
módosításával dönt.
(2) Az év közben létrejövő költségvetési hiány fedezetére, hitel
felvételére a Képviselő-testület előzetes egyetértése szükséges. A
hitelművelet lebonyolítására a Polgármester jogosult.
8. §
(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben átmenetileg
szabad pénzeszközöket, értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti
pénzlekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések,
illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a képviselő-testület a
polgármester hatáskörébe utalja.
A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselőtestületi ülésen tájékoztatást ad.

9. §
Ez a rendelet 2011. február 16. napján lép hatályba.
Mészárosné Hegyi Gyöngyi Éva
polgármester

Vincze Zsuzsanna
jegyző

Meghatározta a Képviselő Testület a Polgármesteri Hivatal
köztisztviselőinek a 2011. évre vonatkozó teljesítménykövetelmény
alapjait képező célokat. Megtárgyalta a Képviselő Testület a
Felsővárosi Általános Iskola Sukorói Tagiskolájának házirendjét, azt
elfogadta. Ezt követően az alábbi civil szervezetek támogatásáról
döntött: - Sukorói Református Missziói Egyházközség részére a nyári
időszakban megrendezendő hangversenysorozat megrendezéséhez
100.000, -Ft, -Sukorói Sportbarátok Közhasznú Sportegyesület
részére sport eszköz vásárlásra 60.000, -Ft, -Sukoró Közbiztonságáért
Egyesület (Polgárőrség) részére működési költségekhez 125.000,-Ft
támogatást biztosított.
Sukoró, 2011. 04.11.

Vincze Zsuzsanna
jegyző

Sukoró is benevezett a Virágos
Magyarországért versenybe
Az április 16-án megrendezett Föld Napja akció résztvevőinek
javaslatára Sukoró a Fejér megyei települések közül az elsők között
nevezett be a Virágos Magyarországért elnevezésű versenybe.
Polgármesterként ezt a javaslatot örömmel, támogattam, mivel úgy
gondolom, hogy itt Sukorón a szép és tiszta környezet nem csupán
fontos cél, hanem megvalósítása mindennapi gyakorlat is, ezért nem
okoz gondot egy magasabb szinten is megmérettetni magunkat.
A célok országosan és itt Sukorón is szinte ugyanazok. Hiszen az
országos versenyt megelőzve már március 15-én meghirdettem
településünk megújulása érdekében a Szép utca programot. Az
országos versenyen való résztvétel ugyanakkor még nagyobb kihívás,
mindannyiunknak még többet kell tenni.
A 2011. év kiemelt témája: a település főterének, főutcájának
rendezettsége, virág- és növényi díszítése, harmóniája az épített
környezettel, beleértve az ott található hivatali, kereskedelmi és
vendéglátóhelyeket.
A zsűri valamikor a nyár folyamán látogat el hozzánk. A verseny
eredményhirdetése ősszel lesz. Fődíja: hazánk képviselete a 2012.
évi Európai Virágos Városok és Falvak Versenyében (Entente Florale
Europe).
Sukoró a környékbeli településükkel így pl: Velencével, Pákozddal
ellentétben eddig még nem vett részt a versenyben. Legyünk büszkék
szép településünkre és egy kicsivel mindenki járuljon hozzá ahhoz,
hogy Sukoró még szebb és még virágosabb legyen, és ezzel méltó
helyezést
érhessen
el
ezen
a
rangos
megmérettetésen. Kérek
mindenkit, hogy erején,
anyagi
lehetőségein
belül, ha csak egy kicsivel
is de járuljon hozzá
települése fejlődéséhez.
Mészárosné
Hegyi Gyöngyi
polgármester
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Tájékoztatás a kutyatartás megváltozott szabályairól

I./ Sukoró Község Önkormányzata
szem előtt tartva, hogy a kutyák érezni,
szenvedni és örülni képes élőlények,
tiszteletben tartásuk, jó közérzetük
biztosítása érdekében tájékoztatja a
lakosokat az ebtartás 2011. 01. 01-től
hatályos megváltozott feltételeiről.
Szeretnénk elősegíteni a településünkön
élő kutyák védelmét, s fokozni az
itt élők felelősségtudatát a kutyákkal
való kíméletes bánásmód érdekében.
Kiemelten fontosnak tartjuk a községünk
területén élő emberek biztonságának
szavatolását ezért ennek érdekében
nagyobb figyelmet fordítunk a kutyatartás
szabályainak
pontos,
teljes
körű
alkalmazására, valamint a szabályok
betartásának ellenőrzésére.
Sajnálatos módon a kutyatartás kultúrája
hazánkban számos Európai országhoz
képest alacsony szinten áll. Mi azonban
azt szeretnénk, ha a településünk –e
tekintetben a kivételek közé tartozna,
ezért kérjük a kutyatartókat az alábbi
megváltozott
szabályok
feltétlen
betartására.
(1) Tilos a kutyát tartósan tíz
négyzetméternél kisebb területen, vagy
öt méternél rövidebb láncra kötve tartani.
Kutyát állandó jelleggel kikötve tartani
tilos, kötelező a napi sétáltatás.
A kutya nem láncra való, és nem egy
pár négyzetméteres kennelben kell, hogy
leélje az életét.
A minőségi kutyatartás egyik legfontosabb
kritériuma a mozgásigényének rendszeres
biztosítása.
Amennyiben a kutyát un. futóláncon
tartják, úgy a futó rész nem lehet 4
méternél rövidebb. A lánc vastagság,
súlya a kutya testtömegéhez kell hogy,
igazodjon, fontos, hogy a lánc a kutya
természetes mozgását ne korlátozza.
(2) A kutyák kikötéséhez illetve
vezetéséhez használt eszközöknek az
állatra történő rögzítése kizárólag nyakörv
vagy hám szakszerű használatával
történhet oly módon, hogy az állat
egészségét ne veszélyeztesse.
(3) Belterület közterületén kutyát csak
pórázon szabad sétáltatni, s biztosítani
kell a tulajdonosnak, hogy a kutya sem
más állatot, sem embert a harapásával ne
veszélyeztessen. A felelőtlen kutyatartás
súlyos következményekkel járhat, s a
gazda kötelessége a kutyája által okozott
kár megtérítése.

6

(4) Szájkosarat közterületen kizárólag
agresszív magatartású kutyák esetén
kötelező alkalmazni.
(5) A kutyák étrendjét és tartási
körülményeit úgy kötelező kialakítani,
hogy azok leginkább emlékeztessenek
természetes életmódjukra. Ételükben,
megfelelő
arányban
kell
lennie
fehérjének,
zsírnak,
szénhidrátnak
és vitaminoknak, és biztosítani kell a
testalkatuknak megfelelő búvóhelyet.
(6) A kutya tartási helyét az állat
tulajdonosának kötelező naponta legalább
egy alkalommal ellenőrizni, tisztán tartani
és friss vizet biztosítani.

Az Önkormányzat 2011. április 1-től
megbízza dr. Keresztes János állatorvost
(tel: 06-20-9287-429, 06-22-475-324),
hogy a község területén élő kutyák
oltását, tartási körülményeit ellenőrizze,
és tájékoztassa a település jegyzőjét a
szabálytalanságokról.
Mészárosné Hegyi Gyöngyi Éva
Polgármester
Dr. Puskás Ferenc
Alpolgármester
a téma felelőse

Nyomatékosan
kérjük
a
sukorói
kutyatartókat, hogy akadályozzák meg
kutyájuk felügyelet nélküli kóborlását,
mert
a
kutyatámadások
súlyos
következményeit a gazdának kell viselnie.
II./ Ismertetjük a Magyar Állatorvosi
Kamara, illetve az Országos Főállatorvos
közelmúltban
kiadott
tájékoztató
közleményét a védőoltásokról, és
azok igazolására szolgáló un. Kisállat
Egészségügyi Könyv használatáról.
(1) A kutyák védőoltásának igazolására
2010. január 1-től már csak un. Kisállat
Egészségügyi Könyvek használhatók,
amelyeket a kiállító állatorvos bélyegző
lenyomatával és az aláírásával kell
hitelesíteni.
(2) A veszettség elleni védőoltást az állam
által kiadott hologramos matrica igazolja,
mely a könyvbe ragasztandó, a korábbi
években használt igazolási metódus már
nem alkalmazható.
(3) 2010. július 1-től a kutyákat egyedi
azonosító
mikrochippel
kötelező
megjelölni, amennyiben a tulajdonosának
személye változik.
(4) A kutya gazdája a szabadon választott
magán-állatorvosnak és nem az illetékes
önkormányzatnak köteles bejelenteni a
változásokat /új tulajdonos, elkóborlás
stb./.
(5) A kutyák kötelező veszettség elleni
védőoltását valamennyi magán-állatorvos
elvégezheti.
(6) A veszettség elleni védőoltás
beadatása továbbra is a kutya tartójának
a kötelezettsége.

EBOLTÁS!!!
Értesítjük a Tisztelt lakosságot, hogy
kötelező az ebek veszettség elleni oltása,
és ezzel egyidejűleg az eb féreghajtó
szerrel való kezelése.
Időpontja:
2011. május 03. (kedd) 8-10 óráig
Helye:
Sukoró, Művelődési Ház előtt
(Sukoró, Fő u. 33-35.)
Oltás és féreghajtó szer díja együtt:
10 kg-ig 3600 Ft
10-20 kg-ig 3700 Ft
20 kg felett 3800 Ft
Az ebeket kérjük, szájkosárral hozzák az
oltásra. Valamint kérjük, az ebek oltási
könyvét se felejtsék otthon, ez felgyorsítja
munkánkat.
Pótoltás:
2011. május 10. (kedd) 16-18 óráig
dr. Berta Gyula
állatorvos

Pályázati sarok

Önkormányzatunk folyamatosan figyelemmel kíséri
a pályázati lehetőségek alakulását.

Újabb UMVP nyertes
pályázatok a Velencei-tónál !

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

Végső szakaszhoz érkezett a 2009
novemberében beadott Új Magyarország
Vidékfejlesztési Program III. tengelyes
pályázati bírálata. A 18 beadott
pályázatból 15 felelt meg a formai és
tartalmi kiírásoknak, ezzel 76-ra bővült
az UMVP nyertesek száma a Tó környéki
településeken.

Pályázati kiírás
Társadalmi Megújulás
Operatív Program 6.1.2

Az Országos közutak
átkelési szakaszain a
forgalom csillapítására
alkalmas
beavatkozások
társfinanszírozására

Pályáztató
szervezet
STRAPI

Program címe

KKK KÖZL-BIZT2010

Sukorót átszelő
8116 jelű közút
forgalomcsillapítás
a, közlekedésbiztonsági
beavatkozások

Egészségre nevelő
programok
megvalósítása
Sukorón

Igényelt
összeg (Ft)
9 900 240,-

Eredmény

15 000 000,

beadott

Hiánypótlás
alatt

A civil szervezetek által beadott pályázatok:
Pályázati kiírás

Pályázó szervezet

Program címe

Igényelt
összeg (Ft)

Eredmény

Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatal
Leader Helyi Akció
Csoport

Tavirózsa Velencetavi Település- és
Közösségfejlesztő
Közhasznú Egyesület

Fő tér rehabilitáció

7 998 700,-

nyertes

Nemzeti Kulturális Alap
Igazgatósága

Sukorói Ifjúsági
Hagyomány-teremtő
Közhasznú
Táncegyesület
Sukoró Sportbarátok
Közhasznú
Sportegyesület
Sukorói Ifjúsági
Hagyomány-teremtő
Közhasznú
Táncegyesület

„Tánc-Tánc
Tengernyi Tánc
Sukorón”

480 000,-

Nyertes,
támogatás:
100 000,-

Sportegyesület
működése

266 000,-

beadott

A Táncegyesület
működése

290 000,-

beadott

Nemzeti Civil
Alapprogram

Sukoró Velence-Tavi
Horgász Egyesület

A Horgász
Egyesület
működése

280 000,-

beadott

Nemzeti Civil
Alapprogram

Sukoró
Közbiztonságáért
Egyesület

A polgárőrség
működése

275 000,-

beadott

Nemzeti Civil
Alapprogram
Nemzeti Civil
Alapprogram

A Velencei-Tó Térségfejlesztő Egyesület
pályázói a 96 LEADER Akciócsoport
közül az elsők között kapták meg a
jogosultságot a nyertes határozatok
összeállítására, ezzel egy-két hét múlva
újabb 15
beruházás megvalósulása
kezdődhet el a Velencei-tónál.
A nyertesek maximum 10 millió forintot
igényelhettek terveik megvalósítására,
mivel a helyi Vidékfejlesztési Stratégia
célja, hogy minél több pályázó juthasson
forráshoz, hiszen csak így valósulhat meg,
hogy minden település felzárkózhasson a
kitűzött közös célok elérésére.
Munkahelyteremtés,
és
munkahely
megtartás a legfőbb cél, ezért örvendetes,
hogy a tizenegy pályázat a tizenötből ezt
célozza meg.
Mikrovállalkozások
létrehozása
és
fejlesztésére 6, turisztikai tevékenységek
ösztönzésére 5, továbbá falumegújításra
2, vidéki örökség megőrzése 2 támogatási
kérelem felelt meg kiírásoknak.
A
mikrovállalkozások
műszakitechnológiai fejlesztésétől új telephely
megvalósításáig egy kápolnásnyéki, egy
sukorói, két pákozdi és egy pázmándi
vállalkozás kezdheti meg a beruházást.
A falumegújítási projektek keretében
pihenőhelyek, közösségi terek, parkok, és
zöldterületek újulhatnak meg Sukoró és
Kápolnásnyék településeken.
A környék egyik fő vonzerejét jelentő
turisztikai
pályázatok
vendégházak,
szálláshelyek minőségi színvonalának
emelésére, borturisztikai szolgáltatások
megvalósítására
irányulnak,
és
innovatív beruházásként Pázmándon
megvalósulhat egy Velencei-tavi és bio
borok múzeuma is.
Ebben a pályázati szakaszban megújulhat
a falusi vendéglátás egy pázmándi és
két Sukorói vendégház korszerűsítésével,
illetve kialakításával.
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Pályázati sarok

Óvoda

Készül az új HVS

Farsang az oviban

Bár a Velencei-tó Térségfejlesztő
Egyesület szűkös fejlesztési forrásokkal
rendelkezik, összesen 1 606 000
euroval, a közösség igyekszik jól
sáfárkodni a rendelkezésre álló
forrásokkal.

Februárban farsangoltunk a sukorói
óvodában.

A Velencei-tó Helyi Vidékfejlesztési
Stratégia célja, hogy a Velencei-tó
visszanyerje korábbi népszerűségét
azzal, hogy a test-lelki harmónia
megteremtésével
a
fenntartható
környezet,
a
rekreáció
és
egészségturizmus turisztikai modelljét
töltse be.
A stratégiában elsősorban azok
a fejlesztési elképzelések kaptak
lehetőséget, amelyek a legrövidebb
időszak alatt biztosíthatják a települések
identitásának növelését, idegenforgalmi
bekapcsolódását
a
minőségi
turizmusba. Szervesen kapcsolódnak a
most induló nagyobb beruházásokhoz,
a
Négy
Évszakos
minőségi
turizmus és a szezonhosszabbítás
lehetőségét elősegítik, a Tó arculatát
meghatározzák, és a térség ismertségét
növelik.
A 2011-ben induló LEADER program
célja, hogy elősegítse a helyi szereplők
partnerségben megvalósuló fejlesztési
elképzeléseit, amelyek ebben az
évben a helyi termékek, a megújuló
energia, az öko szemlélet irányvonalait
erősítenék, és az együttműködések
megvalósítását
szorgalmazzák.
A
gazdasági, civil szereplők hálózatba
tömörülésével
növelhető
a
szolgáltatások színvonala, innovatív
elképzelések valósulhatnak meg, és
az idegenforgalomból, turizmusból
származó bevételek növekedhetnek,
amely a Tó dinamikus fejlődését és
magára találását szolgálja.
Stadler Klára
Velencei-tó Térségfejlesztő Egyesület
munkaszervezet vezető
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A vidám mulatság, idén több naposra
sikeredett. Álarcok készítésével, díszítéssel
mindkét csoport, már napokkal a farsangi
mulatság előtt ráhangolódott a farsangra.
A gyerekek megismerték a farsanghoz
kapcsolódó néphagyományokat, verseket,
dalokat. Az óvoda dolgozói, és a szülők
pedig lelkesen készültek azért, hogy az
álarcosbál napja, feledhetetlen élményt
jelentsen a gyermekeknek.
A
farsang
első
napján
zenés
gyermekműsor várta az ovisokat és az
iskolásokat, az épület aulájában, a vidám,
ismerős muzsikák a 100 Folk Celsius
és a Tolcsvai Trió egy-egy előadójának
tolmácsolásában örvendeztette meg a
közönséget. Az álarcosbál napján pedig,
bohócműsor várta a gyermekeket. A
műsor végén, konyhás nénink jóvoltából
étvágygerjesztő fánk illat terjengett
a levegőben, az óvodások, iskolások
és persze a felnőttek legnagyobb
örömére. A szülők közül többen saját
készítésű lekvárt ajánlottak fel a fánk
mellé, valamint gondoskodtak róla,
hogy
süteményből,
gyümölcsből,
gyümölcslevekből ne legyen hiány. A
maszkabál fergetegesre sikeredett, a
jelmezek, szintén több esetben a szülők
kreativitását, lelkesedését dicsérték.
Ezúton is szeretnénk megköszönni
minden kedves szülőnek, a polgármesteri
hivatalnak,
hogy
hozzájárultak
a
rendezvényünk sikeréhez, valamint, hogy
idejüket áldozták az óvodai farsangon
való részt vételre.
Faddiné Szita Erzsébet

Napközis tábor Sukorón
óvodások és kisiskolások
részére
A Sukorói Óvoda pedagógusai, szűlői
munkaközössége, a Sukoró Iskolájáért
Közalapítvány a Gémeskút étterem
támogatásával napközis tábort szervez
4-8 éves gyermekek részére.
A tábor költsége: 3000 Ft/fő/nap
A tábor időpontja:
2011. július
25 – 29-ig
A tábor naponta 8-17 óra között fogadja
a gyerekeket.
A tábor minimum 10 fő jelentkezésekor
kerül
megrendezésre.
A
csoport
maximális létszáma 15 fő. A gyerekekkel
két óvónéni foglalkozik a nap során,
színes és változatos programokkal,
a
kirándulásoktól
a
kézműves
foglalkozásokig, valamint ellátogatnak a
lovardában is.
A helyek feltöltése
sorrendjében történik.

a

jelentkezés

Jelentkezni Rednágel Diánál a 0670-9328812-es telefonszámon és a
lovarda@t-online.hu email címen lehet. A
jelentkezőknek a részvételi díjat a Sukoró
Iskolájáért
Közalapítvány
számlájára
csekken vagy átutalással kell befizetni.
A tábor helyszíne a Sukorói Óvoda
épülete és udvara (8096 Sukoró, Óvoda
u. 2/b)
Maróti Benedek
elnök

A tánc varázsa

Aki egyszer megízlelte a tánc
örömét, annak érzéseket felszabadító
hatását, az egész életében kötődik és
ragaszkodik hozzá.
Az ember még teste egyenes tartására
sem volt képes, amikor ütemes hangokra
körültáncolta a tüzet. A tánc egyedi
érzésvilágot képez életünkben. A
mozgásra való fókuszálás kiszakítja az
embert a környezetéből, lelke szárnyra
kap, megfeledkezik a külvilágról.
A tánc alkalmat teremt arra, hogy
barátokat szerezzünk, sőt gyakran mély
érzelmi kapcsolatok is kialakulhatnak a
partnerek között. Férfi és nő egymáshoz
való közeledésének, egymás iránti
érzelmei megnyilvánulásának fontos
eszköze a tánc. A táncról a kultúránkban
többnyire a hétvégi szórakozás, a disco
vagy a családi, baráti körben zajló
ünneplés, házibuli jut eszünkbe, esetleg
valamilyen tánc előadás, amit külső
szemlélőként élünk át.
Sokan nem tudják, de a Tánc
Világnapját Jean-Georges Noverre
születésnapjához,
április
29-éhez
kötik, akit a „Tánc Shakespeare” –jeként
emlegetnek. A Levelek a Táncról című
híres művében az alábbiakat olvashatjuk:
„Költészet, festészet és tánc. Uraim,
mindez nem más, mint a gyönyörű
természet pontos mása, vagy legalábbis
annak kellene lennie.”
Az aranyminősítésű SUKIDANCE táncegyüttesben jelenleg is aktív műhelymunka
folyik. A mindennapjainkhoz tartozik

a már meglévő koreográfiák csiszolása,
finomítása; a táncosok egyéni tudásának
gyarapítása, új koreográfiák tanulása.
Táncosainkat, - mint az egyesület
vezetője és a három koreográfus tanárai:
Vajda Levente, valamint az Everdance
Táncszínház vezetője, Takács Péter és
Lőrincz Sándor koreográfus tanárokigyekszünk ránevelni arra, hogy a
megszerzett biztos tánctudásra, mint
szilárd alapra építkezve alkossák meg
egyéniségüket, a tánc nyelvén mutassák
be önmagukat.
Hitvallásunk: folyamatosság –
elkötelezettség – minőség,
mely fogalmak triásza esetünkben az
alábbiakat jelenti:
Folyamatosság: a népi hagyományok
továbbvitelében; a néptánc és a népi
hagyományok folyamatos kutatásában és
ápolásában. Ezen kutatások során feltárt
új ismeretek feldolgozása, újjáélesztése,
színpadra állítása. Permanens önképzés,
a már meglévő ismeretek szinten tartása,
törekvés új kompetenciák elsajátítására.
Elkötelezettség: a táncegyüttes, mint
közösség elkötelezettsége a magyar népi
kultúra, néptánc és a hagyományőrzés
eszmerendszerének irányában; illetve
a tagok elkötelezettsége és odaadó
munkája a táncegyüttes irányában.
Minőség: próbákon, fellépéseinken,
a
kutatómunkánk
során
törekvés
a magunkból kihozható maximális
teljesítmény elérésére.

Emellett a jelenlegi tánccsoport egy igen
jó közösség is, ahol a táncosokat szoros
baráti kötelékek kapcsolják egymáshoz.
Mi ebben a néptánc együttesben szeretjük
egymást. Amikor színpadra lépünk, és
megszólal a zene, a tánc nyelvén erről a
szeretetről vallunk egymásnak, és ennek
a vallomásnak a hangjai érintik meg a
nézők szívét is. Ettől különleges a mi
csapatunk.
Néptánc
együttesünk
szellemiségét
Latinovits Zoltán szavaival jellemezhetjük
legpontosabban:
„Ne csak majmoljuk az idegen
művészeteket, hanem sajtoljuk ki
magunkból azt, amiben mindenkitől
különbözünk. Mert csakis ezzel
hathatunk a világra.”
Egyesületünk szeretné még szélesebb
körben megismertetni és népszerűsíteni
tánccsoportunk
eddigi
kiemelkedő
műsorait, ezért úgy határoztunk, hogy
a következő kiadás mellékleteként egy
DVD-vel ajándékozzuk meg kedves
olvasóinkat.
Kérek minden tisztelt olvasót,
hogy értékteremtő törekvésünk
folyamatosságának biztosítása
érdekében, amennyiben módja és
lehetősége van, adójának 1%-ával
támogassa az idei évben is tánc
egyesületünket, hogy teremthessünk
valódi értékeket.
Mészárosné Hegyi Göngyi Éva
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A Nagyböjt vége felé a liturgia egyre
inkább a szenvedő Krisztus alakját
mutatja meg, aki együtt-szenvedésre hív
minket, hogy majd dicsőségéből is részt
adhasson.
A Nagyböjt utolsó hete, a Nagyhét már
a megígért misztériumnak beteljesedése
és kiosztása, az egyházi év központja
és szíve. Igyekezzünk minél teljesebben
átadni
magunkat
ünneplésének,
elmélyedni a Húsvét titkában egyéni
imádsággal,
elmélkedéssel,
szent
olvasmányokkal,
s
résztvenni
a
szertartásokban és ájtatosságokban.

E nagyböjti szent időben…
A szent negyven nap megkülönböztetett
idő az Egyházi évben. A miseruhák színe
viola, a templomot nem szabad díszíteni;
az orgona is csak legfeljebb az ének
alátámasztására szólhat. A szentmisében
elmarad az öröm éneke, a Glória, nincs
Alleluja sem, helyette az Evangélium
előtti verset énekeljük.
Nagyböjt első szakaszának liturgikus
tárgya a keresztség, a bűnbánat,
vezeklés, a nagyböjti megújulás, a
böjtölés áldozata. A Hamvazószerda
a böjt ünnepélyes kezdete. A hamuval
való meghintés már az Ószövetségben
is a bűnbánat jele volt. A hamu
ugyanis kifejező jelképe a földiek
mulandóságának, s így természetes
voltánál fogva magában is alkalmas,
hogy bűnbánatra intsen. A hamvazás az
Egyház szentelménye, amely az imák
által gyógyító erőt nyer és lelkünkben az
igazi bánat felébresztésére szolgál, hogy
általa egy új és jobb életre feltámadjunk.
Az Evangéliumban először a böjtölő és
megkísértett Krisztust látjuk, majd az
üdvösséget és bűnbocsánatot hirdető
Messiást, vagy a gyógyító történetek
jelképében a kegyelmi gyógyulást hozó
isteni Orvost. Az énekek az elesett
ember Istenhez kiáltását és az Egyház
bíztató válaszait idézik. A könyörgések
a nagyböjti életgyakorlatra kérnek
segítséget, s azt liturgikusan felajánlják
Istennek.

Virágvasárnap
az
Úr
bevonul
Jeruzsálembe, s mi ünnepélyesen
elkísérjük őt azon az úton, a szenvedés
útján. Ez az ágak (hazánkban:
barkaágak) megszentelésével kezdődik
lehetőség szerint a templomkertben,
jelképezve az Olajfák-hegyét, majd a
bevonulással folytatódik. Ez az Olajfákhegyétől Jeruzsálem kapujáig tartott,
mi bevonulunk a templomba. Ezután
mintha csak a Szent Városban lennénk,
következik Jézus szenvedéstörténete és
keresztáldozata, a Passió és a Szentmise.
A szentmise kezdőéneke is szenvedés
kezdetét jelzi: Mi pedig dicsekedjünk,
Urunk, Jézus Krisztus keresztjében,
benne van a mi üdvünk, életünk és
feltámadásunk.
Nagycsütörtök
Jézus
búcsúestéje
tanítványai között. Örök idők óta erre
készült, ekkor adta át búcsú-ajándékait:
szeretetének jelét a lábmosásban,
testének és vérének szentségét, a
papi átváltoztató hatalmat, mintegy
végrendeletül elmondja búcsúbeszédét,
és Egyházáért a főpapi imát. Azután
elénekli a hálaadó zsoltárokat, hosszú
gyötrődésben,
imádságban,
teljes
magárahagyatottságban elfogadja az
Atya akaratát, engedi magát Júdás
által megcsókolni, s elfogatásával
megkezdi szenvedését. Mennyi történt
néhány óra alatt ezen az estén! Az esti
szentmise az utolsó vacsorát behozza a
jelenbe. Megszólal a Glória, az orgona,
a harangok, a csengők, hogy azután
a gyász jeléül elhallgassanak egészen
Húsvét éjszakájáig. A szentmise végén
oltárfosztás van, a templom a pusztaság
és vigasztalanság helyévé lesz egészen
addig, amíg az Úr a sírjából elő nem jön.
Nagypéntek:
Urunk
halálának
emléknapja. E napon nincsen szentmise,
mert maga az Örök Főpap mutatta
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be véres áldozatát a kereszt oltárán. A
szertartás részei: olvasmányok, Passió,
könyörgések, hódolat a Kereszt előtt és
Szentáldozás.
Nagyszombat az Úr sírban nyugodásának
napja.
Reggel
a
zsolozsmát
imádkozhatjuk,
napközben
más
szertartás nincs. A hívő nép imádsággal,
szent sír látogatással tölti a napot.
Húsvét éjszakájának szertartása az
egyházi év középpontja. Drámai
kifejlődésben éli át a liturgia Krisztus
feltámadását, a világosság győzelmét a
sötétség fölött, az egyiptomi rabságból
való szabadulást, lelkünk feltámadását.
Ugyanakkor nem szakítja el a
feltámadást a kereszthaláltól. Egyúttal
ünnepli a keresztfán szerzett megváltást
is. Halál és feltámadás összefonódik
a megkereszteltekben. Ma éjszaka
meghalnak Krisztussal együtt, s benne
életre támadnak. Ez volt az ősegyházban
a keresztelés éjszakája. A keresztség
kegyelme
ma
megújul
minden
megkereszteltben, s így ők is részesednek
a húsvéti kegyelemből.
Ez az a nap… Felértünk a győzelem
hegyére, az élet győzött a halál
felett. Krisztus feltámadt a halálból,
ezzel igazolta istenségét, tanítását, s
hogy saját akaratából tette le életét
nagypénteken, és hatalma van felvenni
azt. Krisztus feltámadása magában
hordja valamennyiünk feltámadásának
ígéretét és zálogát. Ő nem önmagáért
támadt fel, hanem azért, hogy feltámadt
szent emberségén keresztül reánk is
kiárassza a feltámadás erejét. Ezért a
Húsvét a keresztény reménységnek,
az
örökkévalóságba
beletekintő
bizakodásnak az ünnepe.
A húsvéti ujjongásnak a legmagasabb
pontja a vasárnapi nagymise. Minden,
ami a szent három nap alatt szóban,
tettben, előképben megjelent, az most
titokzatos valóság és jelenlét: Krisztus,
a mi húsvéti Bárányunk feláldoztatott, s
mi most szent lakomában egyesülhetünk
vele. Az oltár ünnepi díszben fénylik és
felhangzik az Alleluja.
A feltámadás örömhírével kívánok
kegyelemteljes húsvéti ünnepeket!
Weisenfeld Zoltán
plébános

Egyházi hírek

Iskolai hírek

Halálból fakadó élet
Az utóbbi hetekben mindannyiunkat
megörvendeztetnek a tavasz áldásai:
a nap melege, a lágy fuvallatok, a
rügyező, viruló növényzet, a csodálatos
madárcsicsergés. A tél halálos csendje
után ismét felujjong az élet, s szétárad a
természetben – jókedvvel, reménységgel
töltve be az ember szívét is.
Miközben a tavasz legyőzi a telet, az élet
diadalmaskodik a halál felett – nagyböjt
idején arra emlékezünk, hogy voltak
egykor embertársaink, akiknek minden
gondolata akörül forgott, hogyan lehetne
elpusztítani valakit. Örültek a tavasznak,
az újra fakadó életnek, de mindez nem
tartotta vissza őket attól, hogy halált
kérjenek a római helytartótól egyik
honfitársuk fejére. S bár Jeruzsálemben
is illatoztak a virágok, lombosodtak a
fák, ők felállíttatták a Golgotán a száraz
keresztfát, hogy azon Jézus életét kioltsák.
Micsoda ellentmondás az, hogy az ember,
aki örül az életnek, el akarja venni ezt a
csodát másoktól, holott visszaadni soha
nem tudja már. Micsoda szomorúság,
hogy mindmáig megmaradt ez irányú
hajlandóságunk,
dacára
minden
fejlődésnek.
Milyen
megrendítő
viszont,
hogy
Jézus, bár megmenthette volna életét,
nagypénteken önként ment a keresztre,
nem sajnálta életét feláldozni az emberért
– azokért sem, akik gyűlölték őt. S éppen
ott, a kereszten haldokolva vívta ki az
élet, a soha el nem múló élet ajándékát
az ember számára. Megmutatta nekünk,
milyenek vagyunk mi, mikre vagyunk
képesek, de megmutatta azt is, milyen
Isten, mire képes Ő.
A teremtés rendje szerint pezseg az élet
körülöttünk a tavasz zsongásában, húsvét
ünnepe pedig azt az örömüzenetet
hirdeti nekünk is:

Az első félévet 2010.január 14-én zártuk le.
A gyerekek a félévi szöveges értékeléseket
2011.január 21-én vehették kézbe.
A második félévet a tanító nénik nevelési
értekezlettel kezdték a Felsővárosi
Általános Iskolában. A gyerekek számára
ez a nap pihenőnap volt. Másnap
tartottuk meg a szokásos félévi szülői
értekezletünket, ahol a második félév
főbb programjait, feladatait egyeztettük
a szülőkkel. A következő két napon
az óvodai szülői értekezleteket is
meglátogatták a tanító nénik, ahol rövid
ismertetőt tartottak az iskolai életről.
Kedvcsinálás gyanánt több „iskolába
csalogató” foglalkozáson vehettek részt
leendő elsőseink /kézműves, testnevelés,
mese/ a második félév folyamán.
Folyamatosan
zajlanak
a
családlátogatások,
mindenhol
nagy
szeretettel
fogadnak
bennünket.
Köszönjük!
Január
folyamán
szokásos
orvosi
szűrővizsgálatokon
vettek
részt
a
gyerekek /orvosi, fogorvosi/, az esetleges
problémákról a szülők tájékoztatást
kaptak.
Már a farsangi készülődés jegyében
az óvodás és iskolás gyerekek is részt
vehettek két vidám műsoron, melyek nagy
tetszést arattak körükben. Február 11-én
farsangoltunk remek hangulatban. Sok
színes és ötletes jelmezzel találkozhattunk.
A vidám hangulatról a sok játék és
ügyességi verseny gondoskodott. A szülők
jóvoltából bőséges büfé állt mindenki
rendelkezésére. A délután csúcspontja
a tombolahúzás volt, ahol szerencsére
mindenki nyert valami apróságot.
A Pegazus bábszínház előadásaira a
második félévben is nagy lelkesedéssel
készülődtek gyermekeink. Igazán aranyos
és ritkán látható meséket csodálhatunk
meg a társulat előadásában.

A színházi élményeket tovább bővítettük
március
6-án
/vasárnap/,
amikor
Budapestre látogattunk a Centrál
Színházba, ahol a Hangvilla titka című
előadást izgulhatták végig a gyerekek.
A „Giri gyöngye” üzlet közreműködésével
minden
kisgyerek
ingyenes
gyöngyfűzésen vehetett rész március
folyamán, ahol igen dekoratív karkötők és
nyakláncok készültek. Köszönjük!
Iskolánk az idei évben is aktív részt
vállalt a község Március 15-i ünnepségén.
Tanulóink
színvonalas
műsorral
gazdagították az ünnepi eseményeket.
Az első osztályosok beiratkozása (április
4.) előtt szokás szerint nyílt napot
tartottunk, ahova minden érdeklődőt
szeretettel vártunk.
Tervezett programjaink a tanév végéig:
•papírgyűjtés (április 8)
•német háziverseny Székesfehérváron
(április 14.)
•Föld napi tótakarítás a Horgász
Egyesülettel (április 16.)
•Színházlátogatás Székesfehérváron
(április 19.)
•Tavaszi szünet (április 21-től 26-ig)
•Anyák napi ünnepély
•Erdei Iskola (május 4., 5., 6.)
•Pegazus Bábszínház
•Szövegértés háziverseny
Székesfehérváron (május 17.)
•OKÉV mérés Székesfehérváron
(május 25.)
•Gyermek nap (május 29.)
•Kihívás Napja
•Tanévzáró ünnepség és ballagás
Sukoró, 2011. március 23.
Kerékné Fülöp Annamária
Tagintézmény-vezető

„Szálljon a jó hír: Jézus Krisztus él!
Életre kél, ki benne hisz, remél.
Félelmen, gyászon, síron át vezet,
Népének
mennyben
készít lakhelyet.”
p
y
Kardos Ábel
református
lelkész
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Kedves Olvasóim,
Tisztelt Horgásztársak!
Egyesületünk taglétszáma mára 136 főre
alakult, ebből 131 a felnőtt és 4 az ifjúsági
tag, továbbá van 1 fő eddigi gyerek
horgászunk akik elérték az ifjúsági kort.
Gyermekhorgászunk 2010-ben 36 fő volt.
Örömmel tölt el, hogy tavaly is kerestek
meg horgásztársak belépési szándékkal,
amiknek helyt adtunk, ugyanakkor
sajnálom, hogy 21 horgásztársunkat törölni
kényszerültünk tagjaink sorából, mert
tagdíjaikat több mit egy éve nem fizették
be és a kiküldött felszólítás ellenére sem
tették meg határidőre. Legfontosabb
feladatomnak
tartom
Egyesületünket
továbbra
is
Alapszabályszerűen
működtetni, továbbá azt, hogy a
velünk kapcsolatba kerülő gyerekeket
természetet szerető, környezettudatos
horgásszá neveljük. Látva az ifi taglétszám
emelkedését, akik gyerek horgászaink
közül kerültek ki kezdem érezni az
elmúlt évek ifjúságnevelő munkájának
eredményét. Köszönöm mindenkinek, aki
segített ebben.
Az elmúlt évben is részt vettünk
községünk valamennyi rendezvényén.
Sajnos az időjárás nem volt kegyes
hozzánk így a gyereknap, valamint saját
horgászversenyünk is elmaradt.
Március
közepén
rendeztük
Horgászbálunkat a megszokott módon
a
Gémeskút
Étteremben
utoljára.
Utoljára azért mert évek óta komoly
anyagi veszteséget jelentett ez a formájú
bálozás Egyesületünknek. A vezetőség
úgy döntött, hogy az eddigiektől eltérően
batyus formában rendezünk bált. Az idén
már túl is vagyunk rajta. Iskolánk Auláját
rendelkezésünkre bocsátotta Polgármester
Asszony és eddigi hű zenészünk Molnár
Pisti is eljött zenélni. Családias, de
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szerintem az eddigieknél jobb hangulatú
bálban vehettünk részt hajnali 4. óráig.
Áprilisban
a
Horgászok
Országos
Környezetvédelmi Napján 55 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 Körny.
véd Napon mi voltunk a legtöbben!
Július 05-én kezdődött az immár
hagyományos „Matula” Horgász és
Környezetvédelmi Táborunk. A tábor
programjai között szerepelt rengeteg
horgászat testmozgás, sport, kenuzás a
nádasban a szúnyogok között, a Budakeszi
Vadaspark, ahol magas színvonalú
szakvezetés mellett láthattuk a hazai
állatvilág szinte valamennyi résztvevőjét.
Libegőztünk, megcsodáltuk a Budai
hegyek domborzatait, a magasból láthattuk
a Pesti síkságot és a Parlamentet is. Voltunk
Pákozdon a Katonai Emlékparkban,
ismerkedtünk a Magyar Honvédség
múltjával és jelenével. Volt számháború
az Ingókövek környékén, majd eljött a
táborzáró horgászverseny után a díjak
kiosztása.
Az
augusztus
20-ai
Falunapon
megrendeztük hagyományos gyermek és
felnőtt horgászversenyünket a Kistóban.
Egyesületünk képviseletében Pigniczki
Lajos horgásztársunk főzött halászlevet a
Halászléfőző Versenyen, melyet közösen
szerveztünk a Sportegyesülettel. Ekkor
avattuk fel Kiss Ferencnek, a SukoróVelencetavi Horgász Egyesület alapító,
egyben
Örökös
elnökének
állított
emléktáblát a Kistó partján.
A tanév kezdete előtt a leendő elsősök

Gólyatáborban ismerkedtek egymással,
a tanító nénikkel és a többi sukorói
iskolással. A tábor programjait horgászattal
színesítette Egyesületünk.
A programok lebonyolításában aktív
szerepet vállaló horgásztársakat és
segítőket a Vezetőség egész napos
közös családi horgászkirándulásra hívta
októberben. Sokan éltek a lehetőséggel,
így egy jó hangulatú, horgászélményekben
gazdag napot töltöttünk Rétimajorban.
2010-ben is Karácsonyi ajándékkal leptük
meg óvodásainkat, iskolásainkat és
pedagógusaikat.
2011-ben
remélem
az
időjárás
barátságosabb lesz velünk, nem kell
rendezvényeket törölnünk. Természetesen
idén is részt fogunk venni községünk
valamennyi rendezvényén és immár
hagyományos horgásztáborunkat is meg
fogjuk rendezni. Pályázatot nyújtottunk
be a NCA-hoz a Kis-tó karbantartásához
szükséges technikai eszközök beszerzésére,
jelenlegi számítástechnikai eszközeink
karbantartására, működtetésére, valamint
egyéb működési költségeink enyhítésére.
A Sukorói csónakkikötő helyzete továbbra
is változatlan, tehát a csónakok kikötése
továbbra sem engedélyezett, mindenki
csak saját felelősségére tárolhatja ott
csónakját.
Végezetül köszönöm mindenkinek aki
anyagiakkal, vagy munkájával segítette
Egyesületünket. Továbbra is várom
kérdéseiket, ötleteiket, észrevételeiket a
sukoroihorgasz@sukoro.hu e-mail címen,
vagy a +36-70-9488218-as telefonszámon.
Programjainkról
folyamatosan
tájékozódhatnak Sukoró honlapján a www.
sukoro.hu oldalon.
Deák Zoltán
elnök

Hagyományörzők

Köszönöm!
Tudom én nagyon jól,
Nem vagyok mintagyerek,
De azért írom ezt a verset,
Mert mindennél jobban szeretlek.
Szeretném megköszönni azt,
Mit te tettél értem,
Ezért a versért sem az enyém,
Hanem a tiéd az érdem.
Én csak az író vagyok,
A főszereplő te vagy,
Hallgasd meg versemet,
Hogy még szebb legyen az a nap:
Köszönöm, hogy öledben
Örömmel ringattál,
Köszönöm, hogy rám
Mindig is vigyáztál!
Köszönöm, hogy szeretettel
Tanítottál, neveltél.
Köszönöm, hogy mindig
Csak értem éltél!
Köszönöm a meleg,
Bíztató szavakat,
Köszönöm az együtt töltött
Boldog nyarakat!
Köszönöm, hogy mellettem
Állsz és álltál mindenben,
Köszönöm, hogy támogattál
Engem az életben!
Köszönöm azt is,
Hogy te vagy nekem,
Köszönöm, hogy szólhat
Valakihez az énekem!
Köszönöm, hogy eltűröd,
Ha rendetlen vagyok,
Köszönöm, hogy elfogadsz
Olyannak, amilyen vagyok!
Köszönöm, hogy gyermekként
Ennyire szerettél,
Köszönöm, hogy mindig
Magad elé emeltél!
Köszönöm végül azt,
Hogy most is szeretsz,
Köszönöm a mosolyod,
Hogy velem együtt nevetsz!
Köszönöm a jó Istennek,
Hogy nekem adott téged,
Köszönöm, hogy megírhattam
Ezt a verset érted!
Hegyi Laura

10 év
2000. év végén
5 baráti család
elhatározta, hogy rendszeres közös
programjaikat, egyesületi keretek közé
tereli. Az egyesület bejegyzésének
jogerőssé válásról az értesítést 2001.
januárjában kaptuk kézhez. Ennek immár
10 éve. Az elmúlt 10 évben sok minden
történt. Dióhéjban ezek közül néhány:
Minden évben közösen emlékezünk a
többi civil szervezettel és a falu lakóival
a március 15-i ünnepségen. Tagjaink
a tavaszi szemét szedési akciókban
minden alkalommal részt vesznek. Május
elsejére a kultúrház előtt feldíszítjük és
felállítjuk a májusfát, karácsony előtt
ugyan ezt tesszük a falu karácsonyfájával.
Tevékeny
szerepet
vállalunk
a
gyermeknapokon, falunapokon főzéssel,
műsorral. Több alkalommal vettünk
részt főzőversenyeken Pákozdon, Móron.
Tánccal léptünk már fel Székesfehérváron
a Királyi Bornapokon, a velencei szüreti
bálon, a pákozdi 48-as emlékműnél, az
Édesvízi fesztivál keretein belül Nadapon,
a Velencei Tavi Nyári Játékokon, Szentiván
Éji Táncfesztiválon, Rimstingben szinte
minden évben és a sukorói falunapokon.
Jó hangulatú, több napos egyesületi
kirándulásainkon nem csak pihentünk,
de hazánk több nevezetességével
is
megismerkedtünk
meghívott
vendégeinkkel együtt. Folyamatosan
ápoljuk németországi testvértelepülésünk
hagyományőrző egyesületével a fennálló
kapcsolatot.
A 10 éves évforduló alkalmából idén
január 21-23 között testvértelepülésünk
hagyományőrző egyesületének 17 tagja
látogatott el hozzánk, hogy velünk

közösen
ünnepeljen.
Vendégeink
elszállásolását,
egyesületünk
tagjai
vállalták. Erre az alkalomra hagyományos
disznóvágással készültünk. A nagy nap
január 22-én volt. Az esti ünnepségen
műsort adott a SukiDance tánccsoport,
melyet ezúton is köszönünk nekik. A
két egyesületi elnök, és a Polgármester
asszony köszöntője után csap került a
söröshordóra is, melyet a bajor látogatók
hoztak ajándékba. Az egész napi sürgésforgást hagyományos disznótoros vacsora
és tánc zárta.
Ezúton is szeretnénk megköszönni
a lehetőséget, hogy ez alkalommal
az iskola aulájában tarthattuk meg
rendezvényünket. Köszönettel tartozunk
a Rimstingi Hagyományőrző Egyesületnek
és
Hivatalnak
akik
folyamatosan
támogattak bennünket a 10 év alatt.
Köszönet Gál Jánosnak és feleségének
Marikának akiktől a zászlónkat kaptuk,
a sukorói Polgármesteri hivatalnak
a
ruháink
elkészítéséhez
nyújtott
segítségért.
Köszönet
mindenkinek
aki a egyesületünket az elmúlt 10 év
alatt bármilyen módon támogatta.
Ki kell emelnünk még a Sukorói
Hagyományőrző Egyesület minden tagját
akik e hosszú idő alatt fáradhatatlan
munkájukkal létrehozták és fenntartották
az egyesületet. A 10 éves évforduló
alkalmával
is
bizonyították,
hogy
az összetartó munkájukkal sikeres
rendezvényt
lehet
lebonyolítani.
Reméljük minden vendégünk jól
érezte magát és a jövőben is hasonló jó
hangulatú rendezvényeken ápolhatjuk
tovább kapcsolatunkat.
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Civilek

Margit múzeumot, majd az országos hírű
Skanzent látogatjuk meg.

SUKORÓ SPORTBARÁTOK
KÖZHASZNÚ SPORTEGYESÜLET
8096 Sukoró, Berkenye u. 15.
tel: +36-30-4281106
email: sukorosport@freemail.hu,
www.sukoro.hu
Adósz: 18502105-1-07
Számlasz: 10405066-50505649-53551007
MOZOGJ VELÜNK!
A mozgás annyi előnnyel jár, hogyha
az orvosok receptre tudnák felírni nem
ismernénk rá a világra, amelyben élünk
– jelent meg egy tanulmányban nemrég,
ami a napi testgyakorlás előnyeit összegzi.
Egyesületünk jelmondata is híven tükrözi
ezt az állítást. Kutatások bizonyítják, hogy
már napi 30 perces bármely pulzusszámot
növelő mozgásformával ( könnyű séta,
torna, kerékpár stb.) sokat tehetünk
egészségünk megőrzése érdekében.
Egyesületünk fő célja továbbra is, hogy
minél több emberhez eljusson a mozgás
öröme és fontossága. Programjainkat úgy
alakítjuk, tervezzük, hogy ahhoz egyre
nagyobb kedvet kapjon a fiatal és az
idősebb korosztály is.
Példa erre a március 14.-re szervezett
gyalogos túránk. Rekord létszámú
kiránduló, 70 fő teljesítette a kb.8 kmes távot. Az idő, a külső körülmények
is nagyon kedvezően alakultak ezen a
napon. Az Angelika forrásnál tűzgyújtás,
kolbász
és
szalonnasütés,
nagy
beszélgetések tették még hangulatosabbá
a túrát. Örültünk, hogy a résztvevők
között minden korosztály képviseltette
magát (3 -70 év). További terveink:
Április 16. Föld napja
Az
Önkormányzattal
és
a
civil
egyesületekkel együtt mi is részt veszünk
településünk szépítésében. Reméljük,
hogy évről évre kevesebb szemét
kerül az utcákra, közterületekre és
jobban odafigyelünk szűkebb és tágabb
környezetünk tisztaságára
Április 30-án autóbuszos kirándulást
szervezünk
Szentendrére,
ahol
a
felújított és újra megnyitott Kovács
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Május 14 – Asztalitenisz bajnokság
tavaszi forduló.
Az
Önkormányzat
támogatásával
sikerült egy új ping-pong asztalt
beszereznünk, ami nagy segítséget nyújt
a további versenyek gördülékenyebb
lebonyolításában. Az Egyesület nevében
ezúton is szeretnénk megköszönni
Polgármester Asszonynak és a Képviselő
Testületnek a támogatást és várjuk Őket
szeretettel a versenyre! Reméljük, hogy
változatlanul sok érdeklődő, versenyző
jön majd el és élvezi velünk együtt a
mérkőzéseket, a bajnokságot.
Május 18 – Kihívás napja
Az idén harmadik alkalommal nevezett
be településünk ebbe az egész napos
országos versenybe. A program célja
változatlanul: minél több embert, kicsit,
nagyot, fiatalt és az idősebb korosztályt
is mozgásra, játékra invitálni. Reméljük,
hogy az előző évekhez hasonlóan
mindenki megtalálja a számára kedvező
mozgásformát és sokan csatlakoznak
hozzánk majd ezen a napon.
Június 18 – Augusztus 20 - Mozdulj
Velencei –tó!
A nyári időszakban folytatódik ez a
programsorozat. 10 hétvégén szombat
délelőttönként biztosítottunk mozgási és
sportolási lehetőséget főleg gyerekeknek
a foci pályán és környékén. A település
lehetőségeit, adottságait figyelembe véve
ezen változtatnánk. A gyerekekkel minden
második hét szombatján találkoznánk
az eddigi helyszínen, a foci pályán. A
másik két szombaton felelevenítenénk a
„ nadapi futásokat”. Ezzel a programmal
a felnőtteket, az idősebb korosztályt
céloznánk meg, természetesen a gyerekek
és bárki csatlakozhat hozzánk. A találkozó

reggel 9 óra lenne az Ingó-kőnél, innen
indulnánk együtt át Nadapra. A cél
elérése a nadapi kultúrház. Elérhetjük
futva, kocogva, könnyű sétával, nordic
walkinggal babakocsit tologatva, kutyát
sétáltatva bármivel, bárhogy –a lényeg:
együtt legyünk és mozogjunk!
Augusztus 20 – Falunap V. Halászléfőző
verseny
Évről évre nő a versenybe nevező
csapatok száma. Szeretnénk az idén
újra megrendezni a Horgász Egyesülettel
közösen ezt a jó programot. Reméljük,
hogy sokan jönnek el ezen a napon és
mutatják meg főző tudományukat.
Ennyit előzetesen a tavaszi és a nyári
programokról.
Továbbiakban írnék az Egyesület agyagi
helyzetéről:
Az Egyesület pénzbeli vagyona 2010.
január 01-én: 277.280, -Ft.
Bevételek összesen 2010 évben:
662.765.-Ft
Kiadások összesen 2010 évben:
413.080 Ft
Az Egyesület pénzbeli vagyona 2010.
december 31-én: 526.965 Ft.
Az Egyesület 2010. évi közhasznúsági
jelentését közzé teszem. Megtekinthető a
www.sukoro.hu honlapon. Remélem,
hogy a kínálkozó programok felkeltették
érdeklődésüket. Tegyünk Magunkért,
tegyünk
egészségünk
megőrzése
érdekében!
Várunk Mindenkit szeretettel!
MOZOGJ VELÜNK!
Halász Kriszta
elnök

Sukoró Közbiztonságáért Egyesület beszámoló

Egyesületünk 2010-ben a polgárőr törvény
és működésünket meghatározó más
törvények és rendeletek iránymutatása
alapján
törvényes
keretek
között
működött. Együttműködési megállapodás
alapján szoros kapcsolatot tartunk fenn a
Gárdonyi Rendőrkapitánysággal, valamint
a Sukoró Község Önkormányzatával és a
Fejér Megyei Polgárőr Szövetséggel. Az
elmúlt évben működésünk során jogsértés
nem merült fel tevékenységünkkel
kapcsolatban.
A lakosság a saját személye és vagyonának
biztosítása érdekében igényli továbbra
is a polgárőr tevékenység folytatását és
ezért egyénileg is némelyek hajlandóak
anyagi
áldozat
vállalására,
mely
tevékenység az egyesületünknek juttatott
támogatásokban tükröződik vissza.
Tagságunk pártoló tagokkal együtt 47
fő, év közben 2 fő kilépett, ugyanakkor
2 fő felvételére került sor. A pártoló
tagjaink létszáma 8 fő. A fenti létszámból
34 fő látott el rendszeresen szolgálatot,
az év folyamán községünk biztonsága
érdekében
1200
óra
szolgálatot
teljesítettünk.
Rendőrrel
közösen
1 alkalommal láttunk el feladatot,
a községben különböző felekezeti
temetések
alkalmával
7
esetben
biztosítottuk a gyászszertartáson résztvevő
személyek őrizetlenül hagyott járműveit.
A biztosítások alkalmával jogsértés nem
történt.
A
járőrtevékenység
során
a
településünkön lévő üdülő övezetet
folyamatosan járőrözzük és a lakossággal
a
kapcsolatot
tartjuk,
felvállaltuk
az önkormányzati rendezvények és
egyéb nagyobb tömegeket vonzó
események biztosítását is. Szervezetünk
községünkben – önkormányzat és
egyéb felkérés alapján – 15 esetben
működött közre a különböző ünnepek
és rendezvények biztosításában. Ezen
tevékenységünket
közmegelégedéssel
végeztük el.
A rászoruló, bajba jutott embereken is
megpróbált segíteni az egyesületünk,
így a Borsod Megyei árvízkárosultak
megsegítésére gyűjtést szerveztünk és
tagjaink összesen 35 000 Ft adománnyal
támogatták a károsultak gyűjtési számláját.
A 2010 őszén bekövetkezett devecseri
vörös iszap katasztrófa károsultjainak 10
555 Ft értékben tartós élelmiszer csomag
küldésével vette ki részét egyesületünk
a segítségnyújtásból. Régi hagyományt
folytatva a helyi óvodások részére 56 db
mikulás csomagot adományoztunk az
óvodai ünnepség részére.
Odafigyeltünk a környezetvédelemre
is, így április 18-án más civil
szervezetekkel
közösen
községünk

Szép utca program

területén és a Velencei-tó északi részén
hulladékgyűjtésben vettünk részt.
Működésünk az előző évi beszámoló
közgyűlés
alkalmával
elfogadott
pénzügyi terv alapján biztosított volt.
A bevételeleink a következőképpen
alakultak: magánszemélyektől felajánlás
132 000 Ft, adó 1% felajánlás 423 096 Ft,
Országos Polgárőr Szövetségtől pályázat
alapján 500 000 Ft cégautó adó térítésére
180 000 Ft érkezett, Sukoró Község
Önkormányzata egyesületünk működését
60 000 Ft pénz adománnyal támogatta,
tagdíjból 70 000Ft folyt be.
Kiadásunk 1 422 993 Ft volt. Ebből:
működésre 862 508 Ft, adómegfizetésre
249 000 Ft, rendezvényre 79 645 Ft,
bank- és postaköltségre 31 395 Ft,
gépkocsi javításra 193 981 Ft, egyéb
kiadásra 6 460 Ft-ot fordítottunk.
Egyesületünknek
adóssága
nincs,
hitelfelvételre nem került sor.

A szép utca program egy verseny,
amelyben a résztvevő utcák közül
2011. augusztus 20-án Sukoró Község
Képviselő
Testülete
kihírdeti
a
nyerteseket.
Közös ügyünk Sukoró jövője.
Sukoró Község Képviselő Testülete július
végén bejárja a települést és döntést hoz
a nyertes utcák listájáról.

Az állomány fegyelmi helyzete jó,
fegyelmi vizsgálatra az egyesület keretén
belül nem került sor, egyesületünkkel
vagy tagságunkkal kapcsolatban panasz
nem érkezett. A 2010 nyarán a Fejér
Megyei Hírlap által kezdeményezett
közvélemény-kutatás eredményeképpen
Sukoró Község közbiztonsága az 5
jegyű skálán 4-es osztályzatot kapott.
Ez az eredmény az újonnan kiépített
településfigyelő
kamerarendszer,
a
rendőrség, a polgárőrség és a falugazda
szolgálat
együttes
munkájának
köszönhető. A rendőrségtől kapott
adatok alapján a jogsértések száma felére
esett vissza.

A nyertes utca minden háza egy egyedi,
kortársalkotó,
képzőművész
által
készített házszámot kap. A program
célja, hogy utcáink rendezettek, tiszták,
virágosak legyenek. A résztvevők közös
erővel tisztítsák meg, ültessék be,
növényesítsék településünk utcáit, közös
erővel ügyeljenek a tisztaságra, az árkok
megtisztítására, a szemét összegyűjtésére.
Hogy minden itt élő érezze, habár a
magántulajdon a kerítéssel véget ér,
a haza, a település, a föld szeretete,
az egymás iránt érzett felelősség nem.
Amikor kilépünk a kertkapun, éreznünk
kell, hogy nem a senki földjére tévedtünk,
hanem a sajátunkon járunk.

Tájékoztatásul
közlöm,
hogy
az
egyesület 2011. február 18-án megtartott
közgyűlésén a vezetőségben személyi
változások történtek. Az egyesület új
elnöke Schieder István (06-30-333-5023),
az elnökhelyettes Varga László (06-30333-5027), a titkár Kovács Zsolt lett.

Mészárosné Hegyi Gyöngyi Éva
polgármester

Külön megköszönöm a lakosság és
a nyaraló tulajdonosok által nyújtott
önkéntes
felajánlással
számlánkra
eljuttatott
pénzbeli
adományokat,
mellyel
hozzájárultak
szervezetünk
működéséhez.
Köszönetet
mondok
minden civil szervezet vezetőjének és
tagjainak, akik az elmúlt évben önzetlenül
nyújtott
munkájukkal
hozzájárultak
feladataink elvégzéséhez és ezáltal a
lakóközösség biztonságát elősegítették.
Tuba Kovács János

§

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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Velencei-tavi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó
Szakorvosi Rendelőintézete
Velence, Balatoni út 65. Központi telefon: 06-22-589-515
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A FÖLD VILÁGNAPJA
SUKORÓN!
Sukoró Község Önkormányzata a civil
szervezetekkel és Önökkel, itt élőkkel
közösen együttműködve 2011. április 16án, a Föld Világnapján településszépítő
akciót és szemétszedést szervezett.
A Program során közös erővel
megtisztítottuk Sukoró utcáit, köztereit,
a főbb turista útvonalakat, a Velencei
tó sukorói partszakaszát, valamit
ápoltuk, gondoztuk a közterületeken
lévő virágágyásainkat. Idén is sikerült
az illegálisan elhelyezett szeméttel
egy 8m3-es konténert megtöltenünk,
melyet Németh János biztosított az
akció során.
A programot, és a csoportokat,
reggel a Polgármesteri Hivatal parkolójában Dr. Puskás Ferenc alpolgármester indította
útjára. Délben pedig az Önkormányzat a civil szervezetekkel együtt - Zólyomi László
pincepörköltjével és Mészáros Lajos slambucával - megvendégelte- megvendégelte a
lelkes és aktív önkénteseket. Szervezőként, polgármesterként a programok során végig
éreztem a résztvevők tudatosságát és a településünk sorsa iránt érzett felelősségét. Az
egész napot áthatotta a jókedv és a lelkesedés, a tenni akarás egy tisztább és szebb jövőért,
amelyet egyszer gyermekeinknek hagyunk örökül. Őszintén remélem, hogy a meghirdetett
szép utca programban is egyre többen, egyre nagyobb lelkesedéssel fognak részt venni,
hozzájárulva egy ápolt, tiszta, virágos fejlődő településhez. A hangulat végig kiváló volt.
Tudjuk, hogy egy akció nem elég ahhoz, hogy szép lakóhelyünk mindig virágos, tiszta
és rendezett legyen. De a Föld Világnapján egy nagy lépést tettünk ennek érdekében.
Ezúton szeretném megköszönni a támogatók felajánlásait, a nyolc civil szervezetnek és a
nagyszámú önkéntesnek pedig a kiváló, eredményekben gazdaghasznos munkát, amivel
hozzájárultak ahhoz, hogy mindannyian egy szebb, tisztább és virágosabb helyen éljük
mindennapjainkat.
Mészárosné Hegyi Gyöngyi
polgármester

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

06-20-319-2837
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Szépségápolás
Sukorón
Hétfőn és szerdán
8.00 - 12.00
15.00 - 18.00
Pénteken
8.00 - 12.00

GÉPI
FÖLDMUNKÁK
Sukorón kiállási díj nélkül!

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

06-30-9425-482

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

KERTÉSZET
Egynyári, évelő cserepes
és kerti virágok,
balkonnövények, kaspók,
muskátlik,
valamint zöldségfélék
palántáik folyamatosan
kaphatók
Varga József
8095 Pákozd
Petőfi Sándor u. 11.
Telefon:
06-22-458-151
06-70-234-36-10
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augusztus
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augusztus
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28.
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október
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30.
8.
22.
23.
122
18.
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Helyszín

Iskola aula
Focipálya
Focipálya
Focipálya –
kéthetente nadapi
futás
Kis-tó
Focipálya –
kéthetente nadapi
futás
Református
templom
Református
templom

Református
templom
Focipálya –
kéthetente nadapi
futás
Focipálya
Református
templom
Focipálya
Focipálya
Kultúrház
Református
templom
Iskola aula

Iskoola aaul
Isko
ulaa
Kuultltúr
túr
úrhhááz

Időpont

14.00

Esemény
A Föld napja: szemétszedés és faluszépítés; Horgászok Országos
Környezetvédelmi napja
Májusfa állítás – Hagyományőrző Egyesület
kirándulás a Sport Egyesület szervezésében Szentendrére
Asztalitenisz bajnokság tavaszi forduló
Kihívás napja (Az időpont egyeztetés alatt)
Gyermeknap
Mozdulj Velencei-tó programsorozat
„Matula” Horgász és Környezetvédelmi napközis tábor
Mozdulj Velencei-tó programsorozat

18.00

Sukorói Zenei Nyár – 2011. (református templom)

19.00

Sukorói Zenei Nyár – 2011. (református templom)

19.00

Sukorói Zenei Nyár – 2011. (református templom)
Kortárs képzőművészeti alkotók kiállítása az Iskolában

19.00

Sukorói Zenei Nyár – 2011. (református templom)
Mozdulj Velencei-tó programsorozat
Falunap

9.00

Ünnepség - Református templom

11.00

III. Sukorói Halászléfőző verseny
Gólyatábor
Szupermaraton
Kistérségi Szüreti Mulatság - Kápolnásnyék
Sukorói Szüreti mulatság
A '48-as Haditanács emlékére ünnepség a református templomban
Meseünnep
Őszi buszos kirándulás Simontornya, Ozora
Őszi Angelika-forrás kirándulás
Megemlékezés az '56-os eseményekről
Aszt
As
ztal
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enis
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b jnok
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ság őősszi ffor
sá
ság
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Addveenntt IV. va
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