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Az alábbi összefoglalóval 

szeretném tájékoztatni az 

olvasókat, önkormányzatunk 

első negyedévben elnyert 

pályázati eredményeiről. 

Januárban kaptuk az értesí-

tést, hogy a „Fotovoltaikus 

rendszerek kialakítása Sükös-

dön” tárgyú KEOP pályáza-

tunk 26.533.275 forint támo-

gatásban részesült. A fejlesz-

tés célja önkormányzati fenn-

tartású intézményeink elekt-

romos energia ellátásának 

kiváltása napelemes rendsze-

rekkel, amelyek lényeges 

költségmegtakarítást eredmé-

nyeznek korszerű, környezet-

kímélő működés mellett. A 

beruházás öt közintézményt 

érintett, ezek az Iskola, Pol-

gármesteri Hivatal, Egészség-

ügyi Központ, Napközi 

Konyha és a Központi Óvoda 

Az említett helyszíneken ösz-

szesen 250 m2 napelem került 

felszerelésre. Az éves szinten 

41720 kwh teljesítményre 

alkalmas rendszer végleges 

beüzemelése július végéig 

történik meg. 

Önkormányzatunk februárban 

támogatást nyert „Császárfa 

energiaültetvény telepítése” 

elnevezésű Startmunka minta-

program megvalósítására, 

19.709.015 forint 100%-os 

támogatás formájában. 

 Az elnyert összegből a pro-

jekt keretében 2015. március 

1-től 2016. február 29-ig 14 

fő segédmunkás valamint 1 fő 

munkavezető bérköltségének 

biztosítása valósul meg. Ezen 

kívül a munkavégzéshez és a 

gazdálkodáshoz kapcsolódóan 

munka- és védőruházat, kis- 

és nagy értékű tárgyi eszkö-

zök beszerzése 

(öntözőeszközök, kéziszer-

számok, traktorra szerelhető 

fűkasza és az öntözővíz bizto-

sításához kút fúrása) is elszá-

molhatóak a pályázatban. Így 

a korábban önerőből megvá-

sárolt 500 tő mellett, további 

500 tő beültetése zajlik a terü-

leten. Terveink szerint a ben-

zinkút mögött megvalósuló 

ültetvény, biztosítani fogja a 

meglévő aprítékégető kazán-

jaink tüzelőanyag ellátását, 

valamint folyamatos értékte-

remtő munkalehetőséget biz-

tosít a programban résztvevő 

foglalkoztatottaknak. 

Márciusban értesültünk a 

következő jó hírről, miszerint 

önkormányzatunk egyedi 

támogatást nyert a „Sükösdi 

fűszerpaprika termelés ha-

gyományainak felelevenítése” 

elnevezésű Startmunka minta-

program megvalósítására. A 

pályázaton 24.166.535. Ft 

100%-ban támogatott forrást 

nyertünk, melyből további 15 

fő ( 14 segédmunkás, 1 fő 

munkavezető) bérének bizto-

sítása valósul meg. A paprika-

termelésre, az önkormányzat 

tulajdonában lévő ún. „Támi” 

földeken kerül sor 2ha-on. A 

terület többi részére (13, 5ha) 

búzát vetettünk. Célunk évről

-évre egyre nagyobb terület 

bevonása a paprikatermelés-

be. A bérköltségek mellett 

munkaruházatra, kis- és nagy 

értékű eszközök beszerzésére 

van lehetőség a forrásból. Így 

tudunk egy új traktort, ekét, 

tárcsát, és öntözőberendezést 

is vásárolni. 

A Nemzeti Művelődési Inté-

zettel együttműködésben 2 fő 

kulturális közfoglalkoztatási 

programban való részvételére 

pályáztunk, és nyertünk támo-

gatást, mely szerint 2 sze-

mély, egy évig tud a község-

ben zajló közművelődési, 

kulturális, közösségi progra-

mok előkészítésében, szerve-

zésében részt venni. Ehhez 

bérköltség támogatást nyer-

tünk. 

A Sükösdi Sport Club Egye-

sülettel karöltve nyújtottunk 

be projekttervet, a Földműve-

lésügyi Minisztérium Élelmi-

szerlánc-felügyeleti Főosz-

tályára, parlagfű elleni véde-

kezést végző szervezetek szá-

mára kiírt pályázatra. Az elbí-

rálás során 4.989.830 Ft tá-

mogatásban részesültünk. 

Ezen forrásból, fű és gaz aprí-

tására, nyesedék zúzására, az 

úthoz tartozó padkaterületek 

rendbetételére alkalmas, trak-

tor után szerelhető eszközt 

tudunk beszerezni, továbbá 4 

db új damilos fűkaszát is le-

hetőségünk lesz vásárolni. 

Bízom benne, hogy a fent 

leírt célok megvalósulása, 

községünk fejlődését, gyara-

podását fogják szolgálni. Eh-

hez számítok minden, a prog-

ramban résztvevő dolgozó, és 

munkánkat szakmai tapaszta-

lattal segítő közreműködésé-

re, támogatására. 

Tamás Márta polgármester 

Az első negyedév pályázati eredményei  

Szeretettel várunk mindenkit június 6-án a sportpályán megrende-

zendő 2015-ös  

Egészség és Sportnap és Fogathajtó versenyre! 

Program a Kultúra rovatban olvasható, részletek ké-

sőbb a postaládákban, szórólapokon! 
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 2015. március 25.: 

A helyi önkormányzatoknak 

meg kell határozniuk, milyen 

beruházást, beszerzést tervez-

nek az adott évben, amely a 

közbeszerzési értékhatárt túl-

lépi és emiatt a közbeszerzési 

tervben szerepeltetni kell. 

Ilyen beruházás, beszerzés 

egyelőre 2015. évben nem 

látható Sükösdön, az elfoga-

dott közbeszerzési terv tehát 

nemleges. A köznevelési in-

tézményeknek éves tovább-

képzési tervet kell a fenntartó-

val elfogadtatniuk. A sükösdi 

önkormányzat a napközi ott-

honos óvoda fenntartója. Az 

óvoda vezetője benyújtotta, a 

képviselő- testület elfogadta a 

2015-ös továbbképzési tervet. 

A sükösdi önkormányzat a 

feladatai ellátásának egy ré-

szét társulásokba csatlakozva 

látja el. E társulások 2014. évi 

működéséről szóló beszámo-

lóit fogadták el. Napirendre 

került a Felső- Bácskai Ivó-

vízminőség-javító Önkor-

mányzati Társulás társulási 

megállapodásának módosítá-

sa. Itt jegyezzük meg: a Sü-

kösdöt is érintő ivóvízbázis- 

javító beruházás elindult a 

településen, így a lakosság a 

szennyvízberuházás befejező 

munkálatait és az ivóvízbázis 

kezdő munkálatait is megta-

pasztalhatja. Döntöttek arról 

is, hogy a Sükösdi Polgárőr 

Egyesület Nemzeti Civil 

Együttműködési Alapból igé-

nyelt pályázatát 50 000 Ft 

önerő biztosításával támogat-

ják. Az önkormányzat is pá-

lyázat benyújtás előtt áll: „A 

vidéki gazdaság és a lakosság 

számára nyújtott alapszolgál-

tatások” körében gépjármű 

beszerzést tervez. A polgár-

mester tájékoztatta a képvise-

lőket a miniszteri döntésről, 

mely szerint a fűszerpaprika 

termesztési programot egyedi 

mintaprogramként támogat-

ják, melynek keretében 24-

.166.535 Ft támogatást nyert 

el az önkormányzat, mely 

összeg 15 fő egy évig tartó 

közfoglalkoztatására és esz-

közbeszerzésre fordítható. 

Napelemes pályázat kivitele-

zése elkezdődött az önkor-

mányzati intézményekben. A 

képviselők a sükösdi telephe-

lyű hulladékudvar nyitva tar-

tásával kapcsolatos problémá-

kat vetették fel, és döntöttek 

arról, hogy 2015. április 30-ig 

adnak határidőt a szolgáltató 

kft-nek, hogy a helyzeten ja-

vítson. 

2015.április 14.: 

A Képviselő-testület rendkí-

vüli ülésen a Bajai Járásbíró-

ságra bírósági ülnöki javasla-

tot tett. 

2015. április 27.: 

A Képviselő-testület meghall-

gatta a Bajai Rendőrkapitány-

ság 2014. évi jelentését Sü-

kösd közbiztonságáról. Elfo-

gadták a 2014. évi önkor-

mányzati zárszámadási rende-

letet. Megalkották az önkor-

mányzat 2015- 2019 közötti 

időszakra szóló Gazdasági 

programját. Megtárgyalták a 

belső ellenőr 2015. évi jelen-

tését az óvodai normatíva 

igénylésének szabályosságá-

ról. Módosították a Felső-

Bácskai Regionális Szilárd 

Hulladéklerakó Önkormány-

zati Társulás társulási megál-

lapodását. Az önkormányzat a 

Start közmunkaprogramban 

az élő munkához és a termelé-

si eszközökre összesen 

43 875 550 Ft-ot nyert el. Az 

eszközbeszerzésekhez kap-

csolódóan arról döntött a Kép-

viselő-testület, hogy 

3 583 940 Ft önerőt biztosít a 

testület, hogy ezáltal hosszú 

évekre használható géppark 

(köztük új traktor) kerüljön 

beszerzésre. Engedélyezte 

visszavonásig a Sükösdi Cigá-

nyokért Egyesületnek a név-

használatot. Jóváhagyták a 

védőnői adatkezelési szabály-

zatot. 

Hivatali hírek 
Megváltoztak a gyógyszertámo-

gatás szabályai 2015 március 1-

től 

A közgyógyellátás a szociáli-

san rászorult személy részére az 

egészségi állapota megőrzésé-

hez és helyreállításához kapcso-

lódó kiadásainak csökkentése 

érdekében biztosított hozzájáru-

lás. Fajtái: 

  1) Alanyi jogcímen jogosult  a 

közgyógyellátásra: 

a) az átmeneti gondozásban 

részesülő, és a nevelésbe vett 

kiskorú; 

b) az aktív korúak ellátására 

jogosult egészségkárosodott 

személy; 

c) a pénzellátásban részesülő 

hadigondozott és a nemzeti 

gondozott; 

d)a központi szociális segély-

ben részesülő; 

e) a rokkantsági járadékos; 

f) az, aki 

fa) rokkantsági ellátásban 

részesül és az egészségi állapota 

a rehabilitációs hatóság komp-

lex minősítése alapján nem ha-

ladja meg a 30%-os mértéket, 

fb) az Mmtv.(megváltozott 

munkaképességűek tv.) 30. § 

(4) bekezdés b) pont ba) alpont-

jának vagy 32. § (1) bekezdés 

a) pontjának alkalmazásával 

rokkantsági ellátásban részesül 

és 2011. december 31-én I. 

vagy II. csoportú rokkantsági, 

baleseti rokkantsági nyugdíjra 

volt jogosult, 

fd) az Mmtv. 31. §-ának al-

kalmazásával öregségi nyugdíj-

ban részesül és 2011. december 

31-én I. vagy II. csoportú rok-

kantsági, baleseti rokkantsági 

nyugdíjra volt jogosult, vagy 

fe) öregségi nyugdíjban ré-

szesül, és a nyugdíjra való jogo-

sultságának megállapítását 

megelőző napon a ga) vagy gb) 

alpont hatálya alá tartozott; 

g) az, aki, vagy aki után szü-

lője vagy eltartója magasabb 

összegű családi pótlékban ré-

szesül. 

2) Normatív jogcímen jogosult 

közgyógyellátásra az a személy, 

akinek esetében a havi rendsze-

res gyógyító ellátásnak a Szoc-

.tv-ben elismert térítési díja az 

öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének a 10%-át 

meghaladja, feltéve hogy a csa-

ládjában az egy főre jutó havi 

jövedelem nem éri el az öregsé-

gi nyugdíj mindenkori legki-

sebb összegét, egyedülélő ese-

tén 150%-át. 

Az alanyi és a normatív köz-

gyógyellátásra való jogosultság-

ról a Bajai Járási Hivatal dönt. 

Az alanyi közgyógyellátásra 

való jogosultságot két évre, a 

normatív közgyógyellátásra 

való jogosultságot egy évre 

állapítják meg. Az alanyi és 

normatív jogcímen járó köz-

gyógyellátáshoz a háziorvosnál 

igényelhető a rendszeresen sze-

dett gyógyszerekről az igazolás, 

melyet zárt borítékba helyezve 

az ügyfél (a beteg) juttat el a 

járási hivatalhoz. (a helyi pol-

gármesteri hivatalon keresztül) 

 

Helyi önkormányzat dönthet 

úgy, hogy rendeletben meghatá-

rozott feltételek szerint gyógy-

szerköltségek viseléséhez tele-

pülési támogatást nyújt. Sü-

kösdön a Képviselő-testület 

rendeletet hozott a gyógyszerki-

adások viseléséhez nyújtható 

támogatás feltételeiről: 

 

Részlet a 4/2015.(II.27.) önkor-

mányzati rendeletből: 

Települési támogatás 

gyógyszerkiadások vise-

léséhez 
2.§ (1) A gyógyszerkiadások 

viseléséhez az önkormányzat 

támogatást nyújt (továbbiakban: 

gyógyszertámogatás). A gyógy-

szertámogatásra jogosult az,  

a) akinek családjában az egy 

főre számított havi jövedelem 

az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 250 %-át 

nem haladhatja meg. 

b) rendszeres havi gyógyszerki-

adása eléri az egy főre számított 

havi jövedelem 10 %-át, 

c) az igénylő nem jogosult 

közgyógytámogatásra.    

(2) A gyógyszertámogatásról 

első fokon a jegyző dönt. A 

gyógyszertámogatás a kérelem 

benyújtását követő hó 1. napjá-

tól számított 6 hónapra állapít-

ható meg.   

(3)  A gyógyszertámogatás a 

jogosultnak készpénzben bizto-

sítható 

6000 Ft/hó, akinek család-

jában a havi jövedelem a min-

denkori öregségi nyugdíjmini-

mum 150 %-át nem haladja 

meg, 

4000 Ft/hó, akinek család-

jában a havi jövedelem a min-

denkori öregségi nyugdíjmini-

mum 150 %-át meghaladja, 

A gyógyszertámogatás a 

Sükösdi Polgármesteri Hivatal-

ban havonta 4-e és 7-e között 

vehető át a Pénztárból. 

(5) A jogosult –vagy hozzátar-

tozója- 15 napon belül köteles a 

jegyzőnél bejelenteni, ha meg-

változott körülményei miatt a 

megállapított ellátásra már nem 

jogosult. A jegyző ez esetben a 

következő hónaptól az ellátást 

Önkormányzati Képviselő-testületi hírek—Polgármesteri Hivatal hírei 
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megszünteti. 

(6) A kérelmező az 1. melléklet 

szerinti kérelemnyomtatványon 

nyújtja be igényét, mely a ter-

mészetes azonosító adatokon 

kívül tartalmazza a háziorvos 

igazolását havi rendszeres 

gyógyszereiről és a gyógyszer-

tár igazolását a gyógyszerek 

havi kiadásáról. A kérelemhez 

jövedelemigazolást kell csatol-

ni.” 

Aki nem jogosult az alanyi és 

a normatív 

közgyógytámogatásra, felke-

resheti a polgármesteri hiva-

talt, hogy vizsgálja meg, jogo-

sult-e a fent részletezett a tele-

pülési támogatásra. A (6) be-

kezdésben utalt kérelemnyom-

tatvány szintén hivatalunkban 

igényelhető. 

Bánné dr. Raffai Gyöngyi  

jegyző 

Nyugdíjazás 
2015 május 01-től 40 éves 

munkaviszony után vonult 

nyugdíjba Hodován Jánosné 

iskolai takarítónő. 20 évet töl-

tött a Sükösdi Általános Iskolá-

ban takarító munkakörben. 

Munkájában mindig becsületes, 

megbízható volt, amit ezúton 

szeretnék megköszönni. 

Nyugdíjba vonulása alkalmából 

a Sükösdi  ÁMK dolgozói ne-

vében szívből gratulálok, jó 

egészséget, boldogságot és még 

sok-sok nyugalomban, békes-

ségben eltöltött évet kívánok.  

Dudásné Grau Ágnes 

ÁMK igazgató 

Rendőrségi kitüntetés 

Április 24-e, Szent György 

napja Magyarországon, a Rend-

őrség ünnepe. 

Ebből az alka-

lomból 2015. 

április 23-án a 

Bács-Kiskun 

Megyei Rendőr

-főkapitányság 

több munkatár-

sa részesült 

elismerésben. Dávid Károly 

rendőr dandártábornok, a Bács-

Kiskun Megyei Rendőr-

főkapitányság vezetője, a Bács-

Kiskun Megyei Rendőr-

főkapitányság tevékenységének 

támogatásáért és elismeréséül, a 

rendőrök védőszentjét ábrázoló 

„Sárkányölő Szent György” 3 

dimenziós üvegkerámia plaket-

tet adott át a főkapitányság több 

együttműködőjének, köztük 

Tamás Mártának, Sükösd 

Nagyközség polgármesterének. 

Forrás: www.police.hu 
Kusztorné Varga Edit szerkesztő 

Tisza-tavi Ki mit tud? 
A környezeti nevelés keretében, 

a Hortobágyi Nemzeti Park 

kiírásában megrendezett komp-

lex vetélkedőn a sükösdi iskolá-

sok csapata (Antal Jázmin, 

Tóth Evelin és Marusa Márk 6. 

osztályos tanulók) a 105 iskolá-

ból a 8. helyen végeztek. Saj-

nos 2 pont hiányzott a tovább-

jutáshoz, de erre az eredményre 

is nagyon büszkék vagyunk. 

Ezúton is gratulálok a sükösdi 

környezetvédők kis csapatának! 
Kusztorné Varga Edit szerkesztő 

Tűzgyújtási tilalom 
A növényi hulladék égetése 

belterületen és külterületen 

egyaránt csak egyéb jogsza-

bályok (erdővédelmi, levegő-

tisztasági, környezetvédelmi, 

stb.) betartása és a szükséges 

engedélyek birtokában lehetsé-

ges! 

Általános szabály Országos 

Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) 

alapján, hogy a lábon álló nö-

vényzet, tarló, növény-

termesztéssel összefüggésben 

és a belterületi ingatlanok hasz-

nálata során keletkezett hulla-

dék szabadtéri égetése tilos. 

Belterületi ingatlanok vonat-

kozásában azonban az önkor-

mányzat rendeletében szabá-

lyozhatja, feltételekhez kötve 

megengedheti az avar és kerti 

hulladékok égetését. Azonban 

azokon a településeken ahol ez  

nem szabályozott ott tovább-

ra is tilos belterületen égetni. 

A külterületi ingatlanok vonat-

kozásában az OTSZ az irányí-

tott égetést lehetővé teszi, de 

azt előzetesen a tűzvédelmi 

hatóság engedélyéhez köti, 

mely azonban nem mentesít az 

egyéb engedélyek beszerzése 

alól. A kérelmet az égetés ter-

vezett időpontját megelőző 10. 

napig be kell nyújtani az illeté-

kes tűzvédelmi hatósághoz, aki 

azt 5 munkanapon belül elbírál-

ja. (A kérelmet 3 000 Ft illeték-

kel kell ellátni.) 

Bővebb információkért keres-

se fel a  www.sukosd.hu webol-

dalt, vagy a www.bacs. 

katasztrofavedelem.hu honla-

pot, vagy az illetékes Kataszt-

rófavédelmi Kirendeltséget az 

alábbi elérhetőségek egyikén: 

Baja Kvk: Baja, Bajcsy-

Zsilinszky u. 10; Tel.: 79/521-

245; Kecskemét Kvk: Kecske-

mét, Deák-Ferenc tér 4. Tel.: 

76/502-810; Kiskunhalas Kvk: 

Kiskunhalas, Kőrösi út 15; Tel.: 

77/520-083 
Kusztorné Varga Edit szerkesztő 

90. születésnap 
Április 28-án ünnepelte 90. 

születésnapját Aladics Antalné 

Nagy Anna, ez alkalomból kö-

szöntötte őt, mint a falu szép 

korú polgárát, Tamás Márta 

polgármester, Bánné dr. Raffai 

Gyöngyi jegyző, és Rigó Éva 

anyakönyvvezető-helyettes. 

Annus néni örömmel mesélt 

családjáról, gyermekeiről, uno-

káiról, dédunokáiról, akikkel 

együtt szintén megünnepelték a 

jeles évfordulót. 
Kusztorné Varga Edit szerkesztő 

 

SZENNYVÍZBEKÖTÉST VÁLLALOK! 
Anyaggal együtt, betontöréssel, betonvágással 2000 Ft/m áron. 

Érdeklődni lehet: 6346 Sükösd, Daráló utca 9. Telefon: +36 30 555 8812 

Elkezdődött a paprika termeszté-

se az önkormányzati földeken. 

Felszerelték a napelemeket az 

önkormányzati intézményekre a 

„Fotovoltaikus rendszerek ki-

alakítása Sükösdön” tárgyú 

sikeres KEOP pályázat ered-

ményeként. 

Május hónaptól az esti misék 7 órakor kezdődnek, 

előtte 3/4 7-től minden este májusi litániát tartunk. 

Május 17-én vasárnap reggel a 9 órás szentmisén 

lesz az elsőáldozás. 

Május 24-25. Pünkösd ünnepe, vasárnap és hétfőn 

is 9 órakor lesznek szentmisék. 

Június 7. Úrnapja, a 9 órás szentmisére várjuk a 

kislányokat virágszirom szórásra. 

Lei János plébános 

Cserkésztábor időpontja: 
-nagycserkészeknek 2015. au-

gusztus 5-14. 
-kiscserkészeknek 2015. augusz-

tus 10-14. 
Helyszín: Budai-hegység Részle-

tek az őrsi foglalkozásokon.  
         Cserkészvezetők 

Császárfa ültetvény munkálatai 

 

http://www.police.hu/
http://www.bacs.katasztrofavedelem.hu
http://www.bacs.katasztrofavedelem.hu
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Űrkadét - program 
Április 15-én délután a Ba-

rangoló szakkörös diákok 

Szegeden Űrkadét-programon 

vettek részt. Élményeiket itt 

osztják meg az olvasókkal: 

A szegedi Agora-házban fo-

gadták a sükösdi gyerekeket. 

Az üdvözlés után fizikai kí-

sérleteket láthattunk. Nagyon 

érdekes dolgokat tapasztalhat-

tunk meg: a gravitá-

ció és a súlytalanság 

állapotára hívták fel 

a figyelmünket kü-

lönféle eszközök és 

anyagok bemutatása 

során. 

Ezt követően az 

Informatoriumban 

számítógépen a 

Holdra szállás szi-

mulációját próbál-

hattuk ki különféle 

programokban; majd 

lehetőségünk adó-

dott programírásra 

is. Feladat volt egy 

egyszerű programot 

írni egy holdjáró 

LEGO-robotnak. Az 

előre-hátra és forgás 

mozgását valamint 

különféle hangeffek-

teket megszólaltató 

programok több-

kevesebb sikerrel 

működtették a jár-

gányt. A délutánt 

Exobiológia előadás-

sal zártuk. 

Élménydús előadás-

ban tudtuk meg, 

hogy a Földön kívül 

van egy másik Föl-

dünkhöz hasonló bolygó, a 

Kepler 22 B az Univerzum-

ban! 

A program végén a tanulók 

Űrkadét oklevelet és ajándék-

tollat kaptak. 

Nagyon jól éreztük magunkat, 

reméljük máskor is elme-

gyünk! 

Barangoló szakkörös diákok 

(szerzők) 

 

Óvodánk hírei 
2015. április 20-22 között zajlott 

az óvodai beíratás. Azokat a 

gyermekeket vártuk, akik 2015. 

augusztus 31-ig betöltik legalább 

a 3. életévüket, és óvodai jogvi-

szonnyal még nem rendelkeznek, 

illetve augusztus 31-e után töltik 

be a 3. életévüket és óvodai jog-

viszonyt szeretnének létesíteni a 

2015/2016-os nevelési évben. 25 

gyermek adatait vettük fel a fel-

vételi előjegyzési naplóba a fent 

nevezett időpontban. Az új gyer-

mekek szeptembertől folyamato-

san kezdik az óvodát, attól füg-

gően, ki mikor tölti be 3. életév-

ét. Szülői kérésre és indokolt 

esetben megkezdheti az óvodát a 

gyermek abban az esetben is, ha 

fél éven belül tölti be a 3. évét, 

azaz 2,5 évesen. 

A gyermekek csoportba való 

b e o s z t á s á n á l 

e l s ő d l e g e s 

szempont, hogy 

a település mely 

körzetében él a 

család. Az óvo-

dakezdés előtt, 

a nyár folyamán 

a leendő kiscso-

portos óvónők 

családlátogatást 

végeznek azok-

nál a gyerme-

keknél, akik 

szeptemberben kezdik az óvodát, 

majd folyamatosan látogatják a 

később óvodát kezdő gyermeke-

ket is. 

Szeretnék köszönetet mondani 

mindazon szülőknek, akik meg-

tiszteltek bennünket azzal, hogy 

a helyi óvodába íratták gyerme-

küket. 

Az alvégi óvoda után új öltöző-

szekrényekkel szépítettük a köz-

ponti óvodát is. A bútorokat a 

helyi SIKKFA BT. dolgozói 

készítették. A Sükösdi Óvodáso-

kért Alapítvány támogatásával 

tudtuk a felújítást megvalósítani. 

Köszönetet szeretnék mondani a 

szülők, gyermekek és az óvodai 

munkatársak nevében az alapít-

ványnak.  

Dudásné Grau Ágnes  

ÁMK igazgató 

Nyári ügyelet, nyitva tar-

tás az óvodában! 
Tájékoztatni szeretném a kedves 

szülőket, hogy 2015. június 16-

tól a központi óvodában lesz a 

nyári ügyelet. A takarítás, kar-

bantartás miatt augusztus 3-21-

ig  mindkét  óvoda zárva tart. 

Nyitás augusztus 24-én. Ettől az 

időponttól már mindkét óvoda 

üzemel.      Dudásné Grau Ágnes  

ÁMK igazgató 

Tanoda hírek 

A TÁMOP-3.3.9.A-12/2-2012

-0004-es kódszámú Szent An-

na Tanoda tanulói és megvaló-

sítói 2015. április 25-én Kecel-

re látogattak, a Pintér Művek 

Hadtörténeti Múzeumába. A 

kiállított haditechnikai eszkö-

zök között több órás bámész-

kodás vette kezdetét. Hátbor-

zongató, de egyben lenyűgöző 

érzés volt a felderítőgépek, 

csatagépek, 

rakéták, 

ágyúk, akna-

vetők, moz-

donyok, 

harckocsik, 

loká-

torok, emlékművek és 

szobrok között sétálni. 

A kiállítás számtalan 

mennyiségű érdekes-

séggel és információval 

szolgált a tanodások 

számára.  

Faragó Nóra  

Happy-hét a sükösdi isko-

lában 

2015.03.22-26-ig az OÉTI felhí-

vását teljesítettük tanítványaink 

körében, a vízfogyasztás népsze-

rűsítése volt a célkitűzés. Min-

den osztályban játékos környezet

-és természetismeret óra kereté-

ben hívtuk fel a figyelmet a VÍZ 

jelentőségére szervezetünk szá-

mára. Vizizsaru-szolgálattal el-

lenőriztük a Vízimádókat, akik 

minden nap vizet hoztak maguk-

kal cukros italok helyett; ők kü-

lön jutalomban részesülhettek. 

Logóné Kovács Zsuzsa szervező 
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Asztalitenisz       Kedden, pénteken és vasárnap délután 16:00-tól 19:00-ig a Lakodalmas Házban. 

AA csoport találkozói 

minden szerdán 

délután 5 órakor . 

Nyugdíjas Klub 
Minden 

szerdán 15

-19 óráig. 

Nyitva: Hétfő:szünnap, 

Kedd-Csütörtök-Péntek: 14-

18 óráig, Szerda: 10-12 és 14

-18-ig, Szombat: 9-12-ig 

Kéthetente pénteken este 

7  órakor a Művelődési 

Ház klubszobájában. 

RIPITYOM 
Néptánc 

Minden csütörtökön 7-kor 

a Művelődési Ház nagyter-

mében 

Népdalkör 
Minden érdeklődőt szeretettel vá-

runk hétfőnként este 1/2 7-től a Mű-

velődési Ház nagytermében! 

 

Jógagyakorla-

tok és meditá-

ció keddenként 

este 6 órától. 

 

 

Májusban indulnak 

a könyvtári vetélke-

dők! 

 
Gyermeknapi aján-

dékkal várjuk a falu 

apraját, s nagyját 

2015. május 23-án 

délelőtt 10.00 órára a 

Moziba! A résztve-

vők a Mesekocsi 

Színház előadásában 

A dzsungel könyve 

című vidám, zenés, 

díszletes, jelmezes, 

élőszereplős előadást 

tekinthetik meg. 

A program gyermek-

napi ajándék, a rész-

vétel ingyenes. 

Érdeklődni Szabó 

Erika művelődésszer-

vezőnél lehet. 

 

A Mozgáskorlátozottak Egyesüle-

tének fogadóórái 

A helyi Mozgáskorlátozottak Egye-

sületének fogadóórái a 2015. évben 

a következő időpontokban lesznek: 

2015. 01.06. 2015.02.03. 2015-

.03.03. 2015.04.07. 2015.05.05. 

2015.06.02. 2015.07.07. 2015-

.08.04. 2015.09.01. 2015.10.06. 

2015.11.03. 2015.12.01.  

A fogadóórák a megjelölt napokon 

délután 13-15 óráig lesznek a Mű-

velődési Házban.         Stróbl Mária 

Napfogyatkozás 
2015.03.20-án részleges napfo-

gyatkozás volt látható, érzékelhe-

tő hazánkban. Sükösdön tanítvá-

nyaink megfigyelhették eme je-

lenséget és arra kértük őket, hogy 

élményeiket versben, rajzban 

örökítsék meg. Közel 40 rajz és 

12 vers született. Külön alsó és 

felső tagozaton értékelték a rajz 

és magyar szakos pedagógusok a 

gyerekek munkáit. Az értékelés-

nél fontos szempont volt az ano-

nimitás, sorszám alapján értékel-

tek a pedagógusok. 

A versíró kategóriában az aláb-

bi eredmények születtek:  

Alsó tagozat: I. hely: Logó Ger-

gely 1.b; II. hely: Mizsely-

Kárpovics Dzsennifer 3.o; III. 

hely: Veszelovszki Edit 4.o.  

Felső tagozat: I. hely: Soós Bog-

lárka 7.o; II. hely: Tóth Evelin 

6.o; III. hely: Mizsely-Kárpovics 

Zsanett 7.o 

Rajzverseny eredményei:  

Alsó tagozat: I. hely: Soós Nóra 

4.o., II. hely: Veszelovszki Edit 

4.o., Mizsey-Kárpovics. Dzseni-

fer 

Felső tagozat: Tóth Evelin 6. 

osztályos tanuló munkái aratták 

le a dobogós helyeket. 

Gratulálunk minden résztvevő 

tanítványnak és köszönet a zsűri 

munkájáért! Köszönettel tarto-

zunk továbbá a Sükösdiek a gyer-

mekekért alapítványnak és isko-

lánk Diákönkormányzatának a 

jutalmakért. Továbbá köszöne-

tünket fejezzük ki Radics István-

nénak és Farkas Zoltánnak, akik 

speciális üvegekkel, lencsékkel és 

fóliával látták el a gyerekeket a 

Napfogyatkozás élményének 

megtapasztalásában. 

Logóné Kovács Zsuzsa szervező 

Díjazott versek: 

Vicces kedvében van a mai nap,  

Nappal eltűnt az égről a Nap.  

Hová bújt? Hol lehet?  

Tán megették a fellegek?  

Kedves felhő, aranyos!  

Keresd meg a csillagom!  

Süssön ránk és ragyogjon,  

Szólj rá, nehogy bóklásszon!  

A Hold űz velünk tréfát,  

Megirigyelte a Napot  

Ő takarta el úgy,  

Hogy csak a gyűrűje ragyog!  

De mégis nappal hogy lehet sö-

tét?  

Nem értik a fák, a bokrok, mi 

történt?  

De lassan-lassan visszatér  

Az életet adó fényesség.  

Soós Boglárka 7.o 

Süss Napocska, ragyogjál!  

De a Holddal vigyázzál!  

Mert a Hold ha eltakar  

kisvirágom elhervad.  

Ezért aztán Holdapó  

ne bújtasd el Napanyót!  

Logó Gergely 1.b. 

2015-ös Egészség és 

Sportnap és Fogat-

hajtó verseny prog-

ramja 
Ideje: 2015. június 06. 

Helyszín: sükösdi fogathajtó 

pálya 

Program:  

6.30 Fogatok érkezése, reggeli, 

nevezés, pályabejárás 

9.45 Ünnepélyes megnyitó 

10.00 Sükösd Önkormányzat 

Kupa 2015 - Kettes fogatok aka-

dályhajtása egyszeri összevetés-

sel 

10.00 - 14.00 Népi kézműves 

foglalkozás a helyszínen 

12.00 - 12.30 Csikós bemutató 

Bakodpusztáról 

12.30 - 13.00 Tombolasorsolás 

13.00 - 17.00 Vállalkozók kupá-

ja - Kettes fogatok akadályhajtá-

sa egyszeri összevetéssel, ered-

ményhirdetés 

 

Kísérő rendezvények: 

Hétszínvilág Játékműhely érke-

zik növényszövéssel: 

lófej sörénnyel, botra erősítve - 

lovacskázáshoz 

bőrözés - bőrtarsoly, tarisznya 

ostorfonás 

agyagozás 

arcfestés csillámmal, kézzel raj-

zolva 

Érdeklődni Szabó Erika művelő-

désszervezőnél lehet. 

Minden érdeklődőt szeretettel 

várunk! 
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Kick-Boksz: 

2015. április 25-26-án a Kick 

Thai-Boxing 33 fős bajai csapa-

ta részt vett a WFC. Open In-

ternational Championships 

bajnokságon, ahol 10 arany 

érem, 11 ezüst, 8 bronz, 3 ne-

gyedik hely, 1 ötödik hely lett 

az eredmény. A legeredménye-

sebb bajai versenyző Gulyás 

Gréta (15): Low-kick light 

kadett és felnőtt kategóriában 

lett 1. helyezett, ringben azaz 

thai-boxban junior kategóriában 

pedig szintén első lett. 3 ország 

157 versenyzője érkezett a 

WFC I Bajai Nemzetközi ver-

senyére (magyarországi vezető-

je Mezőfi András). Olaszor-

szágból Franco Scorrano, a 

WFC világszervezet elnöke is! 

A verseny nagyon jó hangulat-

ban, hatalmas küzdelmekkel 

zajlott. A Kick-Thai Boxing 

Team Baja SE. versenyzői a 

selejtezőkön a legtöbben sike-

resen átjutottak (segédedző 

Mezőfi Richárd) a szombati 

napon, ami késő estig tartott. 

Vasárnap de 10-kor kezdődtek 

meg a döntő küzdelmek, amit a 

bajai csapat 10 versenyzője 

meg is nyert. Du 17.00-kor 

ünnepélyes eredményhirdetés 

után eltávoztak kis városunkból 

a csapatok. Az edzők, csapatok, 

versenyzők elmondása, vissza-

jelzése alapján elégedettek vol-

tak a verseny lebonyolításával, 

a bíráskodással (Muay-Thai 

Szakszövetség bírói kar). Ez-

úton is gratulálunk minden har-

cosnak és nem utolsó sorban a 

bajai csapatnak! A Sükösdi 

gyerekek: Faddi Tamás I. hely, 

Sipos Gábor IV. hely,Molnár 

Kristóf III. hely, Pankovics 

Gréta II. hely, Nagy Danika IV. 

hely. 

A képen középen látható Fran-

co Scorrano a WFC Világszö-

vetség (Független Harcosok 

szövetsége) elnöke Olasz or-

szágból! 

2015. március 7-én a Kick-Thai 

Boxing Team Baja SE.igazolt 

sportólói (21 fővel) minden 

korcsoportot képviselve a régi-

óból, részt vettek a Kempo 

World Cup rendezvényen, 

ahol 5 világkupa győzelemmel, 

6db ezüst éremmel, 4 db bronz 

éremmel zárt az éremtábláza-

ton. 43 mérkőzést vívtak az 

egyesület sportolói. A sükösdi 

versenyzők eredményei: Faddi 

Tamás II. hely, Pankovics Gré-

ta II. hely, Molnár Kristóf II. 

hely. 

2015.03.28-30.-ig a Bajai Kick-

Thai Boxing Team Baja ver-

senyzői Milánóba utaztak egy 

kis városnézésre. Viccet félreté-

ve a WFC Light Világbajnok-

ságon küzdöttek nem kevesebb 

tétért mint a VB övért, Kick-

Box, thai-Box, K-1 kategóriá-

ban. Mezőfi Richárd (19) Thai-

Box -80 kg, Sánta János (18) 

Kick-Box -75 kg, Gulyás Gréta 

(15) K-1-60 kg kategóriában 

szálltak ringbe. 

Nagyon elfáradtak a bajai har-

cosok a népes mezőnyben, de a 

legnagyobb örömükre mindhár-

man VB győzelemmel térhettek 

haza. Ezúton is gratulálunk a 

szép eredményhez! 

Mezőfi András 

Asztalitenisz: 

Soltvadkerten rendezték meg az 

asztalitenisz megyei ranglista 

versenyt. Béregi Bence serdülő-

ben megyei bajnok lett. Ifiben 

harmadik helyezést ért el, test-

vérével, Béregi Dáviddal páros-

ban másodikak lettek. 

Kerékpár: 

A jó idő megérkeztével elindult 

az idei kerékpáros szezon. Aki 

a téli-őszi időszakban nem 

használta kerékpárját,annak 

érdemes átnézni,átnézetni ne-

hogy útközben legyen 

problémája vele. 

Jótékonysági bringatú-

ra volt az idei év első 

bringás eseménye, az 

Autizmus Világnapja 

alakalmából a Kecske-

méti Autizmus Cent-

rum javára. A 85 kilo-

méteres távot teljesí-

tettük, ami az igen erős 

szél miatt elég komoly 

kihívást jelentett. 

A Föld Napja alkalmá-

ból Baján rendezett 

tavaszi teljesítménytú-

ra kerékpáros távját 

teljesítettük, melyen a 

szép idő miatt nagyon 

sokan vettek részt 

mind gyalogosan, illet-

ve futva is. Az erős 

szél itt is jellemző volt ugyan-

úgy, mint az idei tavaszra álta-

lában. 

Talán az év legjobban várt ke-

rékpártúráján a Tour de Balaton 

tókerülő túrán vettünk részt 

Sükösdről mintegy 7 fővel 3 

különböző távon. (rajtunk kívül 

Kovács Kinga 146 km, Balogh 

Flórián Gábor 146 km és csa-

ládja két pici gyerekkel 32 km)

A túrán jellemző volt minden-

féle időjárás, de elmondhatom 

hogy érdemes volt részt venni 

rajta. 

Idén is nagyon sok esemény 

közül lehet válogatni, de a 

Gemeci erdő és az árvízvédelmi 

gát közelsége miatt bármikor 

van lehetőség biztonságosan 

bringázni vagy akár futni, gya-

logolni. 

Bringázz Sükösd! 

Pataki Attila 

Díjazott képek:Tóth Evelin (1-3.), Soós Nóra 4.,Veszelovszki Edit , Mizsey-Kárpovics Dzsenifer(5-6.) 
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A sükösdi futball története 19. rész 

Az 1980-81-es megyei első 

osztályú labdarúgó bajnokságot 

a Bajai SK nyerte. A Megyei 

Labdarúgó Szövetség átszerve-

zés folytán a megyei I. és az 

NB. III. között új bajnoki osz-

tályt, hozott létre, a Területi 

Bajnokságot, amelybe Bács-

megyéből a Bajai SK, Kun Béla 

SE. ,Lajosmizse, Tiszakécske, a 

Kecskeméti TE és a Jánoshalma 

került. A kiesett Honvéd Rad-

nóti SE, a Kiskunhalasi 

MEDOSZ és a Fajsz osztályozó 

mérkőzéseket játszott a megyei 

területi bajnokság második he-

lyezettjeivel, amelynek eredmé-

nyeként az osztályozók után 

bennmaradt a Kiskunhalas, a 

Radnóti SE, a Fajsz és a Gábor 

Áron SE. Felkerült a Tass és a 

Kecel együttese. 1981 augusz-

tus l6.-án nekivágtunk a nyolca-

dik bajnoki évünknek a 16 csa-

patos első osztályban.  A legje-

lentősebb változást Varga Imre 

távozása jelentette. Hosszú évek 

eredményes munkája után – 

múlhatatlan érdemeinek elisme-

rése mellett- barátsággal vál-

tunk el, a Bajai TSZ SK vezeté-

sét vette át. Utódját nem volt 

nehéz megtalálnunk, hisz hely-

ben volt  Bujdosó Márton, aki 

szakértelmével fiatalon nevet 

szerzett magának a megyében. 

Jelentős változások történtek a 

játékos keretben is: 

Koprivanacz J. és Ikotity Dus-

nokra, Faddi I.(Szása) a Bajai 

TSZ. SK-hoz igazolt. Lógó 

András Sárbogárdon vállalt 

munkát, de az őszi szezon mér-

kőzéseire még hazajárt, tavasz-

szal már a Sárbogárd csapatát 

erősítette. Leszerelt Németh 

Zoltán, nagy szükség volt rá a 

középpályán, s egyre több lehe-

tőséget kapott az ifjúsági csa-

patból felkerült Hernádi, 

Faldum, Lógó Z.,Takács T. 

A nyári felkészülés rendben 

megtörtént, s a csapat bravúro-

san kezdett: Kiskunfélegyházán 

a Szövetkezeti SE-nél Sudár két 

találatával (1:2), itthon a Fajsz 

elleni presztízs találkozón 

(Bujdosó Márton korábbi csapa-

ta) Sudár most is eredményes 

volt, de Marusa bombagólja 

döntött (2:1). Hartán is helytáll-

tunk, csak a 89. percben kapott 

góllal maradtunk alul (2:1). 

Tasson Sudár a legjobb napjaira 

emlékeztető módon villogott és 

négy góljával (1:4). Itthon a 

MEZŐFI SE ellen is az ő fejes-

gólja döntött (1:0). Kiskunha-

lasról is elhoztuk a két pontot: 

nem hittünk a szemünknek, 

hogy hat forduló után 1o pon-

tunkkal az előkelő második 

helyen állunk, az ugyancsak 10 

pontos Soltvadkert mögött. Ért-

hetően jó volt a hangulat, s az 

öltőzőben az a szöveg ment, 

hogy „jó lesz visszafogni ma-

gunkat, mert még megnyerjük a 

bajnokságot”. Hamar kiderült, 

hogy ettől azért nem kell tarta-

ni, feltűnő kezdeti sikereinket 

gyászos sorozat követte. Kalo-

csán egy félideig tudtuk tartani 

magunkat, pontosabb játékuk 

elég volt a győzelemhez (2:0). 

Kiskunhalason a Gábor Áron 

SE-nél Marusa két gólja egy 

pontot ért (2:2). A következő 

két hazai találkozón még pontot 

sem tudtunk szerezni. Jellemző 

a mélyrepülésünkre, hogy még 

az utolsó helyen álló Radnóti 

SE. is el tudta vinni a két pon-

tot. Izsák ellen sem termett ba-

bér számunkra (1:3). Kecelen is 

folytatódott a kínlódás, gólt sem 

tudtunk rúgni ((2:0). A követke-

ző héten fő címben hozta a Pe-

tőfi Népe, hogy „Sükösdön győ-

zött a Kiskőrös”. Lógó A. és 

Reich gólja kevésnek bizonyult 

(2:3).  A cím mégis csak azt 

sugallta, hogy többre tartottak 

bennünket a Kiskőrösnél. A 

lejtmenet Kalocsán a Szamuely 

SE-nél egy alkalomra megállt, 

Sudár és Takács góljaival végre 

nyerni tudtunk (1:2). ,Miskén 

esélyünk sem volt (3:0), akkor 

kezdték a környékről összerakni 

a később NB. II-ig jutó csapatu-

kat, s már pénzért játszottak. A 

Soltvadkert elleni utolsó őszi 

találkozó 1:1-es döntetlenje 

vegyes érzelmekkel küldte téli 

pihenőre a csapatot és a szurko-

lókat A váratlanul jól induló 

kezdésnek nagyon gyenge foly-

tatása lett.  Kilenc fordulóban 

mindössze négy pont volt a 

„termésünk”.  Mentség erre  a 

példátlan sérülési hullám lehe-

tett. Kalocsán Sudár (aki az első 

öt fordulóban 10 gólt szerzett és 

vezette a megyei góllövő listát), 

Tass ellen Bada, a Radnóti SE 

ellen Kovács M., Kecelen Lak-

ner szerzett súlyos sérülést, 

Szabó (Johstonne) végig sérül-

ten vállalta a játékot, Páncsicsot 

a teljes szezonban nélkülözni 

kellett  A helyükre került ifjúsá-

gi játékosaink még nem tudták 

pótolni őket A felemásra sikere-

dett szezonban szerzett 15 pon-

tunk a nyolcadik hely megszer-

zéséhez volt elegendő. 

A tavaszt még mindig Páncsics 

és Bada nélkül kezdtük, viszont 

felépült Lakner és Kovács M. 

Március közepén leszerelt Ra-

dics Misi, vele feltétlenül erő-

södtünk. Az első helyen álló 

Soltvadkertre utaztunk, 

(indulásnak sohasem szeren-

csés) s egy sima hármassal tér-

tünk haza. A folytatás itthon 

sem volt jobb, a „vizicsatából” 

a Kiskunfélegyházi Szövetkeze-

ti SE jött ki jobban (0:1). igaz, 

hogy Marusa 11-est hibázott. A 

két elvesztett mérkőzés után 

látványosan magára talált a csa-

pat, a következő nyolc forduló-

ban nem talált legyőzőre. Faj-

szon Németh Z. és Sudár góljai-

val (2:2), Harta ellen emlékeze-

tesen heves összecsapások vé-

gén Rajcsits volt eredményes 

(1:0). Kecskeméten a Mezőfi 

SE-nél sem volt egyszerű: a 

88.percben 1:1-es állásnál csak 

Faldum kapusnak volt bátorsága 

elvállalni a 11-est, pontos volt a 

végrehajtás és ezzel nyertünk 

2:1-re.Tasson Lakner mesteri 

fejesgóljával tudtunk egyenlíte-

ni (1:1). A 21. fordulónál tartot-

tunk, onnan sehogy nem tud-

tunk feljebb kapaszkodni, annak 

ellenére, hogy 13 találatával 

Sudár vezette a megyei góllis-

tát. Kiskunhalas ellen végre 

pályára léphetett Páncsics, de 

vele is csak 0:0-s döntetlenre 

voltunk jók. Kalocsán sem ment 

a góllövés, itt „FORTUNA” 

volt kegyes hozzánk, Nemes 

öngóljával elhoztuk a két pon-

tot. A Gábor Áron SE ellen már 

igazi jó futballt láthatott a hazai 

közönség: Sudár, Rajcsits és 

Németh Z. is betalált (3:0). A 

Radnóti SE-nél Sudár góljával 

sokáig vezettünk, de vége 1:1 

lett. Izsákon aztán megszakadt a 

szép sorozat, nagyon jó gárdá-

juk még versenyben volt a baj-

noki címért, a 4:1-es veresé-

günk azért sok volt, leértékelte 

eddigi teljesítményünket. Kár-

pótlásként itthon Sudár 89. 

percben fejelt góljával vissza-

vágtunk az őszi keceli veresé-

gért (1:0). A  bajnokság záró 

szakaszában gyengélkedtünk, az 

utolsó három fordulóban egy 

pontot szereztünk, a Szamuely 

SE ellen (0:0), Kiskőrösön fájó  

(3:0), Miskén végleg nem volt 

ellenszerünk a túlerővel szem-

ben (4:0). 

Az évzárás lehetett volna jobb 

is, de a megszerzett 8. hely reá-

lis. A bajnokságot Soltvadkert 

nyerte 47 ponttal, mi a 3o mér-

kőzésből 11-et megnyertünk, 7 

végződött döntetlennel és 12 

vereséggel, ami közel 5o %-os 

teljesítményt jelent. Kitűzött 

célunk a 4-8.hely valamelyike 

volt, amely az alsó határértékkel 

valósult meg. 

A hazai góllövő listán 16 talála-

tával Sudár volt az első (az első 

hat mérkőzésen tízet, a további 

24-en csak hatot szerzett), őt 

Marusa követte hat, Rajcsits 4 

góljával. 

Az év játékosa Lakner Meny-

hért lett, a második legjobb 

teljesítményt Szente, a harma-

dikat Németh Zoltán nyújtotta. 

A szokásos évértékelő összejö-

vetelen Bujdosó edző az ered-

ménnyel elégedett volt, de a 

játékkal nem. Kifogásolta az 

edzés látogatottságot, a hétvégi 

kimaradásokat, a legnagyobb 

gondot mégis ifjúsági és serdülő 

csapatunk folyamatos gyengülé-

sében látta. Aggodalma har-

minchárom év múltával is nap-

rakészen aktuális! 

 

Varsányi József 
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Felhívjuk a figyelmet, hogy a lakossági hulladékot ingyen átve-

szik. (A lakossági hulladék fogalmáról kérjenek tájékoztatást!) 

A hirdetés díjai a következők: 
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1/2 oldal: 10.000.-Ft 

1/4 oldal: 5.000.-Ft 
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 Szerdahelyi Dezsőné született: Takács Zsófia 93 éves 

 Spekner János 77 éves 

 Kosár Istvánné született: Mrisó Ilona  76 éves 

 Tamás János 76 éves 

 Kincs Jánosné született: Fischer Mária 60 éves 

 Lovák István 95 éves 

 Gajári Vincéné született: Garisa Mária 73 éves 

 

Részvétünk! 
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Összeállította: Tamaskó Jenőné anyakönyvvezető 

 

Születtek: 

 Rácz Míra ( anyja neve: Bozsó Beáta) 

 Klór Zsolt István  ( anyja neve: Klór Edina) 

 Milasin Viktória ( anyja neve: Páncsics Tímea) 
 

Házasságot kötöttek: 

 Varga Adrienn – Vörös Dávid  
 

Gratulálunk! 

 Ház eladó Dózsa György út 50. szám alatt. 

 Robogó jellegű elektromos kerékpár eladó Tel.: 363-854 

 Rozsdamentes, 2-medencés, csepegtetős mosogatótálca eladó.  

         70-333-6328 

 Sükösdön sorházi lakás eladó. Tel.: 70-333 6316, 70-333 6302 

 Felkészítést vállalok angol, olasz nyelvből. Tel.:70-430 3597 

 Sükösdön sarok ipartelek eladó. 70-406 9300 

 Ezüst színű üvegajtós tévéállvány eladó. 70-4303602 

 Dózsa György úton üzlethelyiség kiadó.  

        79-363163 

Siposné Kerekes Melinda könyvelő 
Mobil: 36(30) 456 2669 

6346 Sükösd, Deák F. u. 46. 

Tel./fax:36(79) 364 138 

E-mail: snekm@t-online.hu 

Gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, őstermelők részére 

teljes körű könyvviteli szolgáltatás, mezőgazdasági ügyintézés, 

támogatásigénylés, gázolaj bevallás, gazdálkodási napló, környe-

zetvédelmi termékdíj...mindez kedvező áron! 

Adóbevallás elkészítését 2000Ft-ért vállalom! 

Lakossági hirdetéseiket 5 szóig díjmentesen megjelentethetik 
a Sükösdi Naplóban. A hirdetést a Polgármesteri Hivatal 

titkárságán kérjük leadni! 

Szerkesztőség 

Szennyvízszippantás: 06/30/392-3493 

 

Friss termelői laskagomba folya-

matosan kapható! 

 

 
 

 

 

Melegdi Krisztina: 06 70/949 9093 

Geleta Péter: 06 30 421 0375 

Tisztelettel és szeretettel megköszönjük mindazoknak, akik férjem, 

édesapánk temetésére eljöttek, sírjára virágot hoztak, a család gyá-

szában vigasztaló szavaikkal, részvétnyilvánításukkal osztoztak! 

Tamás család 

Kérjük, adója 1%-ával támogassa a helyi civil szervezetek 

működését! 

  1 db villanymotoros szőlőbogyózó (alig használt) 

 80 db új állapotban lévő szőlősláda 

 Különböző méretű boroshordók 

 3 db 10 hl-es műanyag félfenekű konténer 

(takarmány tárolására is alkalmazható) 

 200 négyszögöl 42 db termő gyümölcsfával, la-

kókocsival, fúrt kúttal, elkerítve, Sükösdön a diák 

tanyánál! Vételár: 600000 Ft 

Érdeklődni lehet: Tóth Antal Érsekcsanád, Hu-

nyadi J. u. 73. 06-20-571-9433 


