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Tisztelt Olvasó! 
Ahogy arról már korábban is 
beszámoltunk, Sükösd Nagyköz-
ség Önkormányzata 2017. tava-
szán megvásárolta a Dózsa 
György út 195. sz. alatti, koráb-
ban is idősek otthonaként műkö-
dő ingatlant. Erre kormányzati 
támogatásból volt lehetősége, 
mivel másodízben kapott telepü-
lésünk 112 millió forint állami 
támogatást azért, mert jól teljesítő 
településként, évtizedeken ke-
resztül nem halmozott fel adóssá-
got. A Képviselő-testület egyetér-
tett abban, hogy annak lehetősé-
gét kell keresni, hogy az ingatlan 
ismét idősek ellátását tudja bizto-
sítani nappali, és bentlakásos 
ellátás formájában. E törekvés 
mentén indult el az engedélyezte-
tési folyamat körüljárása, majd az 
illetékes hatóságok 
(katasztrófavédelem, ÁNTSZ, 
Nébih) által előírt feltételek meg-
teremtése, az épület teljes körű 
karbantartása, bizonyos szintű 
átalakítása. 
A munkálatokkal párhuzamosan 
a személyi feltételek szervezése 

is megkezdődött. Pályázat útján 
Visnyei Ágnes Zsuzsanna, szoci-
ális munkás végzettségű, kiskun-
halasi pályázó kapott intézmény-
vezetői megbízást. Egészségügyi, 
valamint szociális végzettséggel 
rendelkező személyek kiválasztá-
sa után kialakult az alkalmazotti 
kör. Örvendetes, hogy az intéz-
mény zömében sükösdi lakosok 
számára tud munkalehetőséget 
biztosítani. 2018. januárjától 
lehetőség nyílt a bentlakásos, és 
nappali ellátásra való jelentkezés-
re. A jelentkezés feltételeiről a 
gondozóházban, és a polgármes-
teri hivatalban is kérhető tájékoz-
tatás. Az intézmény 39 főt tud 
bentlakással,10 főt nappali ellá-
tásban részesíteni, 15 főnek te-
remt munkahelyet. 
Az ideérkezőket igényesen kiala-
kított, tágas, bebútorozott környe-
zett fogadja és várja. A szobák-
ban négy, három, kettő személy 
együttes elhelyezésére van lehe-
tőség, korlátozott számban egy-
ágyas szoba is biztosítható. A 
gondozóházban lakók étkezését a 
helyben működő napközi kony-

hánkról tudjuk megoldani hétköz-
nap, hétvégén és ünnepnapokon 
pedig a helyszínen való főzés 
lehetősége is engedélyezett és 
kialakított. A diétás étkezési 
igényt, dietetikus bevonásával 
tudjuk kielégíteni. 
Az első bentlakásra érkezőket 
2018. március 1-vel fogadja az 
intézmény. Örülök, hogy a Sü-
kösdön megnyíló Borostyán Gon-
dozóház lehetőséget tud biztosíta-
ni arra, hogy időskorú embertár-
saink méltó körülmények között 
tölthessék napjaikat, mely bizton-
ságot ad mind a bentlakónak, 
mind az ellátást választó hozzá-
tartozóknak. 
Szeretettel várjuk a hozzánk ér-
kezőket! 

Tamás Márta polgármester 

 

Borostyán Gondozóház 

 Kedves Gyerekek! 
Húsvét előtti héten 

(március 26-tól április 
1-ig) gyertek a Hősök 

terére és tegyétek fel az 
általatok készített dí-

szes húsvéti tojást a To-
jásfára! 

Tisztelettel meghívunk mindenkit a 2018. március 15-
én délelőtt 10 órakor tartandó ünnepségre a  

Lakodalmas Házba! 
 

Ünnepeljünk együtt Március 15-én! 
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Önkormányzati Képviselő-testületi hírek 
2018. január 10. 
A Képviselő-testület 2018. első 
ülésén a szociális tárgyú témákat 
helyezte előtérbe. Módosítottak a 
gyógyszer támogatási ellátáson, 
megemelve az egy főre jutó jövede-
lemhatárt, így több rászoruló fér be 
a támogatási rendszerbe. A temetési 
segély összegét 40 000 Ft-ra emel-
ték. Az iskolakezdési támogatások-
nál az adható összegeket felemel-
ték. A kelengyetámogatás 30 000 
Ft-ról 40 000 Ft-ra nőtt. Az önkor-
mányzati közétkeztetés intézményi 
térítési díjai is változnak 2018. 
február 1-től. Új ellátások kerültek 
be a helyi rendeletbe: idősek nappa-
li és bentlakásos ellátása. Meg kel-
lett állapítani ezek napi, havi téríté-
si díjait, és a Borostyán Gondozó-
ház egyszeri belépési hozzájárulás 
összegét.(részletek a honlapunkon 
található rendeletben) A polgármes-
ter beszámolt arról, hogy az önkor-
mányzatunk 828 millió forint ösz-
szegű pályázatokat nyert el TOP, 
EFOP, és a folyamatos megvalósí-
tásban lévő hazai adósság-

konszolidációban nem részesült 
önkormányzatok kiírásán. E pályá-
zatok kezelése, nyilvántartása, pon-
tos adatszolgáltatása fontos feladat. 
Ennek biztosítására státuszt hagyott 
jóvá a Képviselő-testület. Jóvá-
hagyták a sportcsarnok kiegészítő 
munkáinak 4,6 millió Ft-os költség-
vetését. Felülvizsgálták a szociális 
alapszolgáltatások szakmai prog-
ramját. 

2018. január 30. 
Módosították a képviselők a Sükös-
di Polgármesteri Hivatalhoz tartozó 
Napközi konyha élelmezési sza-
bályzatát. Felülvizsgálták Szerveze-
ti és működési szabályzatukat, erről 
rendeletet hoztak. Elfogadták a 
belső ellenőr 2017. évi gazdálkodás 
egyes elemeinek ellenőrzéséről 
szóló Jelentését és a jegyző által 
arra készített Intézkedési tervet. 
Változtatták a dohányzási tilalmak 
szabályait, az önkormányzat köny-
velés-technikai számait, bankszám-
laszámokat. Engedélyezték a Bo-
rostyán Gondozóház 1 takarítójá-

nak 2018. február 1-i munkakezdé-
sét, és megszabták a Gondozóház 
alkalmazottainak munkaidő alatti 
munkahelyi étkezéseinek díját. 
Pályázati felelősi feladatok ellátóját 
közalkalmazotti státuszba helyez-
ték. Felülvizsgálták a roma és tele-
pülési önkormányzat közötti 
együttműködési megállapodást. 

HIVATALI HÍREK 
Borostyán Gondozóház idősek 

klubja 
A 2018. március 1-től megnyíló 
Borostyán Gondozóház a bentlaká-
sos ellátás mellett nappali idősek 
klubját is üzemeltet. Az intézmény-
ben reggel 8-tól délután 2 óráig 
lehet bent tartózkodni az időseknek. 
Foglalkoztató programok, beszélge-
tések, kulturális műsorok várják 
őket. Lehetőség van a tisztálkodás-
ra, nappali pihenésre, étkezésre, 
indokolt esetben az ellátottak szállí-
tására is. Gondozónő, mentálhigié-
nés szakember segíti őket. Aki 
jelentkezne az ellátásra, az megte-
heti személyesen 2018. március 1. 

után a Gondozóházban, ahol kére-
lemnyomtatványt adnak át. 
Nappali ellátás térítési díja 254 Ft/
nap Áfával, ha étkezést is igényel 
az ellátott, annak külön díját jöve-
delme alapján kell megállapítani. 
Az idősek klubja hétfőtől péntekig 
van nyitva, munkaszüneti és ünnep-
napokon zárva van. 

Bölcsődei ellátásra jelentkezés 
Felhívást teszünk közzé arról, hogy 
a szülő, illetve más törvényes kép-
viselő 2018. április 15-ig személye-
sen jelezheti a települési önkor-
mányzat felé a bölcsődei ellátás 
biztosítása iránti igényét a Sükösd, 
Dózsa György u. 183. sz. alatti 
önkormányzati fenntartású óvodá-
ban. 
Írtunk már a Sükösdi Napló hasáb-
jain a településünkön kialakítandó 
„mini bölcsőde” intézményről (az 
Alvégi óvodai helyszínen), melyet 
a tervek szerint 2018. szeptemberé-
től indítanánk. Várjuk az érdeklődő 
szülők jelentkezését. 

Bánné dr. Raffai Gyöngyi jegyző 

Zöldjárat 
Az FHB-NP Nonprofit KFT tájé-
koztatja a lakosságot, hogy meg-
kezdi a biológiailag lebomló hulla-
dék díjmentes begyűjtését. 
A gyűjtés során az ingatlanoknál 
keletkező szerves anyag tartalmú 
hulladékok elszállítása a következő 
módon történik. A hulladékot az 
ingatlan előtti közterületre kell 
kihelyezni a gyűjtési napon reggel 
7 óráig úgy, hogy az a begyűjtést 
végző gépjármű számára megköze-

líthető legyen. A keletkező apró 
biológiai hulladékot pl.: 
fűkaszálékot, falevelet, lágyszárú 
növényeket, konyhai maradékot 
stb. műanyag zsákokban, illetve 
maximum 70cm hosszú 50cm át-
mérőjű kötegekben, kévékbe kötve 
kell kihelyezni, alkalmanként maxi-
mum 0,5 m3-t. 
Amennyiben nem a leírtaknak meg-
felelő módon helyezi ki a hulladé-
kot, vagy az a kommunális hulla-
dékkal keveredik, akkor azt a bioló-
giailag lebomló hulladék járattal 

nem szállítják el. 
Kihelyezhető hulladékok:  
Kerti hulladék: kötegelve, kévébe 
összekötve faág, fanyesedék, gally, 
műanyag zsákokban vágott fű, 
vágott virág, falevél, lágyszárú 
növény, virágágyi növény, kezelet-
len kéregdarabok, egyéb apró zöld 
hulladék. 
Udvari hulladék: fűrészpor, fafor-
gács, száraz szalma. 
Konyhai hulladék: zöldség- és gyü-
mölcsmaradványok, kávézacc, 
tealevelek, tojáshéj, egyéb növényi 

származékok, élelmiszer-maradék. 
Kérjük, ne helyezzenek ki állati 
ürüléket vagy azzal szennyezett 
anyagot. 
A begyűjtött hulladék aprítás és 
komposztálás után hasznosításra 
kerül. Az elkészült komposztot a 
Regionális Hulladéklerakóban 
(Vaskút) beszerezhetik. 

Kusztorné Varga Edit szerkesztő 

Hónap Március Április 
Begyűjtési 
nap 23. 20. 

A pszichiátriai jogsérté-
sek vizsgálata 

Az Állampolgári Bizottság az Em-
beri Jogokért (CCHR) több mint 20 
éve foglalkozik az ilyen ügyek 
feltárásával és az áldozatok segíté-
sével, egy nemzetközi szervezet 
hazai csoportjaként. Ingyenes jog-
segélyszolgálatát az elmúlt két 
évtizedben több ezren keresték meg 
sérelmekkel. Az alapítvány munká-
jának eredményeképpen ma már 
szokványos, hogy a hivatalos szer-
vek megbüntetik vagy elmarasztal-
ják a visszaélést vagy bűncselek-
ményt elkövető pszichiátert vagy 
intézetet. 
Ha családtagja, ismerőse emberi 
jogait megsértették a pszichiátrián, 
felveheti a kapcsolatot az alapít-
vánnyal a következő elérhetősége-
ken: 
Telefon: 06 (1) 342-6355 vagy 06 
(70) 330-5384 
E-mail: panasz@cchr.hu 
Weboldal: www.emberijogok.hu 

Kusztorné Varga Edit szerkesztő 

90. születésnap 
Takács János december 21-én ün-
nepelte 90. születésnapját. A tele-
pülés nevében köszöntötte őt Bánné 
dr. Raffai Gyöngyi jegyző és Rigó 
Éva anyakönyvvezető.  
János bácsi népes családja, gyerme-
kei, unokái és szép dédunokái köré-
ben ünnepelte meg e jeles alkalmat. 
Gratulálunk és jó egészséget kívá-
nunk! 

Kusztorné Varga Edit szerkesztő 

Kérjük, ajánlja fel adója 1%-át  
a Sükösdön működő alapítványok egyikének, 
mellyel Ön is hozzájárulhat településünk fej-

lődéséhez! 
„Sükösdi Óvodásokért Közhasznú Alapítvány” 

Adószám: 18367629-1-03 
„Sükösdiek a Gyermekekért Alapítvány” 

Adószám: 18349496-1-03 
„Szent Anna Alapítvány” 
Adószám: 19046505-1-03 

Sükösdi Helytörténeti és Kulturális Egyesület 
Adószám: 18368558-1-03 

Voluntas Kulturális Alapítvány 
Adószám: 19552158-1-03 

Sükösd Biztonságos Jövőjéért Alapítvány 
Adószám: 18518557-1-03 

Köszönjük támogatását! 
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Óvodai hírek, progra-

mok a második félévben 
Januárban befejeződött az idei 
úszótanfolyam. 10 gyermek vett 
részt a 12 alkalomból álló kurzu-
son. A tanfolyamot Pass Ferenc és 
Sebők Annamária úszóoktatók 
veze t ték. 
A tanfo-
l y a m  
befejezé-
seként a 
gyerekek 
oklevelet 
vehettek át 
Pass Fe-
renc okta-
tótól. 
A gyere-
kek szállításába az Önkormányzat 
kisbuszát vehettük igénybe, amit 
ezúton szeretnénk megköszönni. 
Szülői segítségre is szükségünk 
volt minden alkalommal a gyere-
kek szállításához, amit hálásan 
köszönünk. 
Januárban, a tavalyi évhez hasonló-
an az iskolában került megrende-
zésre a nagycsoportos szülők ré-
szére, a beiskolázás előtti szülői 
értekezlet. Az igazgató tájékoztató-
ja után a leendő elsős tanítók mu-
tatkoztak be, majd tartottak egy 
képes beszámolót az iskoláról. 
Farsangi bálunkat február 9-én 
tartottuk, melyre szintén meghív-
tuk a leendő tanító néniket is. A 
sok szép, érdekes jelmez felvonulá-
sa után a csoportok elmondták 
farsangra tanult verseiket, énekel-
tek, majd a nap fénypontjaként 
hozzáláttak a farsangi fánk elfo-
gyasztásához. Később a nagyobb 
csoportok versenyjátékokat játszot-
tak és természetesen akinek kedve 
és ereje volt folytatta a táncot. 
Húshagyó kedden közös tánccal, 
kiabálással, kerepeléssel fejeződött 
be a farsangi ünnepkör, melynek 
végén kidobták a kiszebábot az 
ablakon, jelképezve a tél végét, 
várva a kikeletet, a tavaszt. 
Áprilisban rendezzük meg a Mese-
mondó versenyünket, melyen első-
sorban a nagycsoportos gyermekek 
vesznek részt.  

Április 23-24-én lesz az óvodai 
beíratás reggel 8-16 óráig a köz-
ponti óvodában. A beíratásról már-
cius közepétől részletesen tájéko-
zódhatnak a település honlapján, 

illetve az óvodákra kihelyezett 
plakátokon. 
Május 5-én tervezzük a hagyomá-
nyos Családi sportnapunk megren-
dezését, melyre minden jelenlegi és 
leendő óvodás gyermeket és szüleit 
várjuk nagy szeretettel. 
Május végén tartjuk az óvodában a 

Gyermeknapot, melyre meghívjuk 
a jövő évben várható óvodásokat is 
a RINGATÓ program keretében. 
(pontos időpontról mindenkit idő-
ben értesítünk.) 

Dudásné Grau Ágnes 
ÁMK igazgató 

Iskolai hírek és progra-
mok a második félévben 

Busójáráson voltunk  
A sükösdi Magyarok Nagyasszo-
nya Katolikus Általános Iskola 
néprajz szakköröseivel és a 3-4. 
osztályosokkal 2018. február 8-án 

Mohácsra kirándultunk, ahol a 
busójárás kisfarsangján vettünk 
részt. Egész nap szemerkélt az eső, 
de kegyes volt hozzánk az időjárás, 
mert Mohácsra érkeztünkkor elállt. 

A város már készülődött a 6 napos 
ünnepségre. Amikor az impozáns 
főtérre értünk, körbevettek bennün-
ket a kisbusók. Igencsak incselked-
tek a lányokkal, ijesztgették a fiú-
kat. Megajándékoztak bennünket 
egy nagy zacskó cukorral is. Fülbe-
mászó délszláv zenére bevonultak 
a térre a maskarások, jankelék, 
busók és megkezdődött a vidám 
farsangolás. A csepergélő eső sem 
vette el a kedvünket és vidáman, 
sok élménnyel gazdagodva tértünk 
haza a 4 kísérő tanító nénivel egye-
temben.  

Koprivanacz Istvánné szervező 
Iskolaválasztás előtt 

Közeledik a kis elsősök beiratkozá-
sának ideje. A szülőknek szeret-
nénk segítséget nyújtani az itt kö-
zölt tanulói, szülői és tanítói véle-
ményekkel. 

Így látjuk mi…avagy mi a 
legjobb választás a gyermek-

nek? 
Az iskolaválasztás minden szülő-
nek dilemma, hiszen a gyermeké-
nek mindenki a legjobbat szeretné. 
A választásnál általában figyelem-
be vesszük a pedagógusok szemé-
lyiségét, az iskola felszereltségét, 
az oktatás színvonalát, a megfelelő 
kommunikációt, a közösség össze-
tételét. 
Valójában mit jelent ma az, hogy a 
legjobb? Mert ezt ugye csak önma-
gában vizsgálni nem lehet. Tényleg 
az számít csak: Mennyire erős? 
Hányféle tagozat van? A lehetősé-
gek tárháza mennyire széles? Ez 
mind nagyon fontos tényező, de 
mindezeken felül van érv a „hazai” 
mellett, s nekünk, szülőknek fele-
lősségünk az iskola megválasztásá-
ban. 
A szeptemberben induló elsősök 
tanítói jelenleg legnagyobb lá-
nyunk mostani osztályfőnökei: Éva 
néni és Tündi néni. Abban a sze-
rencsés helyzetben vagyok, hogy 
ők fogják tanítani ősztől kisfiunkat 
is. Szeretném megosztani szemé-
lyes tapasztalataimat velük kapcso-
latban. Zsófink kicsiként is 
izgulósabb típus volt, aggódtam, 
hogyan fogja a sok iskolai elvárás-
sal szemben ezt leküzdeni, kezelni. 
Elsőben a tanítók személyiségének 
köszönhetően azonnal elérték, 
hogy a picik kötődtek hozzájuk. 
Kialakult a kölcsönös bizalom, 
amely elengedhetetlen feltétele 
annak, hogy biztonságban tudjuk 
gyermekünket. Odaadásukkal, 
szeretetükkel elérték, hogy gyer-
mekeink örömmel, nem pedig félve 
és idegesen jártak (járnak) az isko-
lába. Örömmel, mert nagyon sokat 
alkalmazták a pozitív pszichológia 
eszközét a játékosságot. Időt, fá-
radságot, energiát, szabadidőt nem 

kímélve fejlesztették folyamatosan 
önmagukat és számos játékos fel-
adatot csempésztek gyermekeink 
mindennapjaiba. Mekkora öröm az 
nekünk, szülőknek, amikor a mun-
kából hazaérve „kincseink” szinte 
egymás szavába vágva mesélik el 
nap mint nap az iskolában megélt 
pozitív élményeiket. Megragadom 
az alkalmat és ezúton is köszönöm 
nekik valamennyi szülőtársammal 
karöltve is a négy év áldozatos 
munkáját! 
Tehát alsó tagozaton döntően a 
tanító néni személyisége a megha-
tározó: a gyermek kötődjön hozzá, 
a tanár szakmailag elkötelezett 
legyen, alakuljon ki a bizalom 
pedagógus, szülő és gyermek kö-
zött, működjön a kommunikáció. 
Ezt férjemmel megtapasztalhattuk 
lányaink sükösdi iskolai életében. 
Fontos szempont továbbá, hogy 
maradjon idő a tanulás mellett a 
játékra is. Egy kisiskolás gyerek 
focizzon a haverjaival az udvaron, 
legyen nyakig saras a természet-
ben, biciklizzen, legózzon, társa-
sozzon, babázzon. Mindezt akkor 
tudják megtenni, ha vannak baráta-
ik s van idejük. Számomra pótolha-
tatlan kincs a mai világban, hogy 
itt helyben az iskolatársak egymás 
barátai lehetnek és tanulás után 
délutánonként, hétvégéken együtt 
tudnak játszani. Szülőfalujukban 
alakul ki ezáltal a kötődés, a szere-
tet, a figyelem, a közösség ereje, 
mely olyan kötelék, ami felbecsül-
hetetlen erővel bír. 
Itt Sükösdön, ahol még viszonylag 
zárt közösség él, egymás segítői, 
felelős tagjai lehetünk a társada-
lomnak. Az összefogás erejével 
olyan erőt tudunk képviselni, 
amely keveseknek adatik meg, 
nekünk, sükösdieknek adva van, 
csak élnünk kell vele! 

Kovácsné Ritter Magdolna szülő 
Kedves Szülők! 

Közeledik az első osztályosok 
iskolai beíratása, gyermekük meg-
kezdi iskolai tanulmányait. Mind-
annyian a legjobbat szeretnék gyer-
meküknek: egy korszerű, jól fel-
szerelt iskolát, ahol a szakmailag 
jól felkészült, nagy tapasztalattal 
rendelkező pedagógusok szerető 
gondoskodása mellett, családias 
légkörben játszva tanulhatnak a 
gyerekek. Mi ezt kínáljuk Önöknek 
Iskolánk, a Magyarok Nagyasszo-
nya Katolikus Általános Iskola 
pedagógiai munkáját katolikus 
szellemben, a családok által képvi-
selt értékek alapján végzi. A kis 
létszámú osztályok lehetővé teszik 
a differenciált oktatást, az egyéni 
bánásmódot, ezt segíti az első osz-
tályosok számára kialakított napkö-
zis csoport is. A délelőtti tanítás 
során kiemelten fontos szerepet 
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KÖNYVTÁRI HÍREK: 

Először ismét a Sükösdi Helytörté-
neti és Kulturális Egyesület nevé-
ben fordulok Önökhöz. Az SHKE 
próbababákat szerzett be, melyekre 
szeretnénk kérni férfi és női, kiállí-
tásra alkalmas sükösdi népvisele-

tet, nagyon megköszönjük, ha van 
valakinek fölösleges ilyen jellegű 
ruhája. 
2018. januárjában „Szólánc baj-
nokság” zajlott a könyvtárban, a 
feladványok elég nehezek voltak, 
így a február 9-i határidő reális 
volt. Köszönet mindenkinek, aki 
kitöltötte a feladatsort. Február 
végén, vagy március elején újabb 
feladatok várhatók. 
2018. február 14-én megindult az 
idei KönyvtárMozi, első alkalom-
mal a „120-as tempó” című, 1937-
es filmet vetítettük Muráti Lili, 
Mezey Mária, Kabos Gyula és 
Básti Lajos főszereplésével. A 
résztvevők jót derültek a korabeli 
vígjáték csattanóin. 
2018. március 22-től ismét lesz 
Internet Fiesta, fő témái az egész-
séges életmód, a sport, az egészség 
– betegség. A programok időben 
meg lesznek hirdetve, szeretettel 

várunk minden érdeklődőt. 
2018-ban ismét indul számítógépes 
tanfolyam a könyvtárban, előrelát-
hatólag áprilistól májusig tart majd. 
A képzés ára nyugdíjasoknak 2000,
- Ft, aktív dolgozóknak 3000,- Ft, 

mely tartalmazza a tankönyv árát 
is, nemcsak a tanfolyamét. A kép-
zés alatt az alapoktól az internet 
használatáig fognak eljutni a hall-
gatók, egy alaposan felépített tan-
anyag és türelmes oktató segítségé-
vel. Kérjük, aki szeretne részt ven-
ni rajta, jelentkezzen minél előbb, 
mert maximum 15 főt tudunk fo-
gadni! 

Szerletics Róbert könyvtáros 

kap a játékos tevékenykedtetés, a 
személyes tapasztalatszerzés, 
mindez szépen berendezett és okta-
tástechnikai eszközökkel jól felsze-
relt tantermekben zajlik. A pedagó-
giai munkát fejlesztő pedagógusok, 
logopédus, gyógytestnevelő is 
segítik. Tehetséges gyermekeinket 
felkészítjük a tanulmányi verse-
nyekre, szavaló- és mesemondó 
versenyre. A tanulókat tágas, ár-
nyékos udvar és felújított sport-
csarnok várja. A tanórákon kívül 
különböző szakköröket biztosítunk,  
mint pl. néprajz, angol szakkör, 
színjátszás, énekkar, cigánytánc. A 
Danubia Alapfokú Művészetokta-
tási Intézmény keretein belül nép-
tánc és tambura, valamint gitár 
foglalkozásokon való részvételre  
is van lehetőség. Intézményünk 
számos kulturális és közösségépítő 
programot kínál; minden évben 
részt veszünk a szüreti felvonulá-
son, ünnepi megemlékezéseken – 
idősek napja, Márton nap, Mikulás, 
karácsonyi műsor, anyák napja - 
színházlátogatást, osztálykirándu-
lást, korcsolyázást, papírgyűjtést, 
természetjárást, kerékpártúrát  
szervezünk a gyerekeknek. Diákja-
inkkal minden hónapban iskolai 
misén veszünk részt. 
Fontosnak tartjuk, és arra bíztatjuk 
Önöket, hogy gyermekeik számára 
a helyi iskolát válasszák, ne szakít-
sák ki őket az óvodában jól össze-
kovácsolódott közösségből. To-
vábbtanuló diákjainkról a középfo-
kú intézményekből pozitív vissza-
jelzéseket kapunk. Sok becsületes, 
kiváló ember került ki ebből az 
iskolából, akik az élet minden terü-
letén megállják a helyüket. Szere-
tettel várjuk a leendő első osztályos 
gyerekeket:  

Jánosiné Sima Éva és Koprivanacz 
Istvánné tanító nénik 

Sükösdi iskola? Szere-
tem! 

Szeretek ide járni! 
Amikor betöltöttem a hatodik éve-
met nem volt kérdés, hogy anya 
ebbe az iskolába fog beíratni, hi-
szen ő is ide járt. Ismerte a tanáro-
kat, a szokásokat. Többször is me-
sélt a jó emlékeiről. Nem hagyta ki 
a rosszakat sem, de én nem féltem, 
inkább alig vártam, hogy elsős 
legyek. Azóta négy év eltelt.  
Szeretem a tanárokat, mert elma-
gyarázzák a tananyagot. Kedvesek, 
segítőkészek. Ha valami bajom 
van, rögtön segítenek. Reggelente 
örömmel jövök be, mert tudom, 
hogy figyelni fognak rám. Jó volt 
az alsó tagozaton, sokat tanultunk 
és sokat játszottunk. Kicsit féltem 
az ötödiktől, az új tanároktól, tan-
tárgyakról, de már megszoktam, 
sőt a félévi bizonyítványom kitűnő 
lett. 
Szeretem az órákat, mert mindig 
történik valami érdekes. A kedvenc 
órám a technika, volt, hogy sütit 
készítettünk, azt nagyon élveztem. 
A matek is jó, sokan félnek tőle, 
mert nehéz. Sokat kell gondolkod-
ni. Gondolkodni nyelvtan órán is 
kell, néha majd elveszünk a más-
salhangzó-törvényekben, de a he-
lyesírásom javult, az biztos. Iroda-
lom órán éppen János vitéz meg-
meneküléséért szurkolunk. Sok 
mesét is olvastunk. Történelemből 
nagyon sok újat tanulunk. Angol 
óránk van minden nap! Szép színes 
a könyvünk, sokat hallgatunk szö-
vegeket, beszélgetünk! 
Szeretem a délutáni programokat, 
mert izgalmasak és jól szervezet-

tek. Ilyenkor együtt lehetek a ba-
rátnőimmel és az osztálytársaim-
mal. A tanárok is mások mint az 
órán. Azt főleg szeretem, amikor 
erdőbe kirándulunk vagy csak úgy 
elmegyünk biciklizni. Legutóbb 
farsangi bál volt. Mindenki beöltö-
zött. Az egész osztály valamilyen 
édességnek, én vattacukor voltam. 
Az osztályfőnökünk rózsaszín 
cukorka, még a fülbevalója is cu-
korból volt! Ahogy az édességhez 
illik egy nagy barna papírzacskóba 
volt az egész osztály becsomagol-
va. Jó móka volt, mindenki neve-
tett! 
Szeretem az épületet, mert régies 
és ettől különleges. Szép nagy és 
rendezett. A folyosók jó szélesek, 
tele vannak régi osztályok tablói-
val. Milyen sokan jártak ide! Az 
osztálytermek is jó tágasak, tetsze-
nek az új műanyag ablakok. Hu-
szonhárman vagyunk az egész 
osztályban, de magyar, matek és a 
nyelvi órákon csoportbontásban 
vagyunk. Ilyenkor tényleg minden-
kire jut figyelem. Nem régen adták 
át az új tornacsarnokot, nagyon 
szép lett. Új a padló, sokkal szeb-
bek az öltözők. Az osztályból több 
fiú jár délutánonként fociedzésre. 
Többen járnak néptáncra, cigány-
táncra, vagy tamburázni tanulnak. 
Szeretek ide járni, nálunk ez már 
családi hagyomány, a testvérem itt 
hetedikes. Úgy érzem engem is 
szeretnek, sokat tanulhatok, jól 
érzem magam ebben a családias 
légkörben.  

Majorosi Mira 5. osztályos tanuló 

Iskolánk várható program-
jai a tanév végéig 

Március hónapban: 
Nyílt napok március 7 –én szerdán 

az alsó és felső tagozaton 
Iskola előkészítő foglalkozás  
Iskolai ünnepély az 1848-49-es 
forradalom tiszteletére (március 14
-én) 
Faluszintű megemlékezés az 1848-
49-es forradalom tiszteletére 
(március 15-én) 
Keresztút, ünnepi szentmise 
(március 21-28. között egy alka-
lommal) 
Tavaszi szünet  2018. március 29 – 
április 3. Szünet előtti utolsó taní-
tási nap: március 28. / szerda. Szü-
net utáni első tanítási nap: április 
4. / szerda. 

Április hónapban: 
Leendő elsősök beíratása 
Majális/iskolai májusfa-állítás 

Május hónapban: 
Anyák napi ünnepségek az alsó 
tagozaton 
Szülők – nevelők bálja (május 12-
én) 
Idegen nyelvi mérés 6. és 8. évfo-
lyamokon 
Országos kompetenciamérés 6. és 
8. évfolyamokon 
Petőfi Sándor Területi Szavalóver-
seny 
Osztálykirándulások (május 18-án 
vagy 25-én) 

Június hónapban: 
Nemzeti összetartozás napja 
(június 4-én) 
Diákönkormányzat napja és Szere-
nád (június 14-én) 
Bolondballagás (utolsó tanítási 
napon) 
Tanévzáró szentmise  
Ballagás 2018. június 16-án 10:00-
kor 
Tanévzáró ünnepély 2018. június 
20-án 17:00-kor 
 

Bitó Zoltánné igazgató-helyettes  

FELHÍVÁS 
 
Minden kedden és csütörtökön 
délután 14-17 óráig fogadó órát 
tartok a Művelődési Házban. 
Ebben az időpontban a Kreatív 
Műhely is működik és a látoga-
tóknak vásárolni is lehet az itt 
elkészített termékekből.  
 

Stróbl Mária csoportvezető 
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-ingatlan adásvételek 
-termőfölddel kapcsolatos kérdések 
-cégügyek  
-bérleti szerződések és módosítások 
-halál esetére szóló szerződések pl.: tartási szerződés, ajándékozás, vég-
rendelet 
-szerződésmódosítások 

Előzetes telefonos egyeztetést követően  
A MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉPÜLETÉBEN 

dr. Czick Hilda ügyvéd 
Érdeklődni és időpontot kérni dr. Árva Károlynál a  

06-30/290-09-92  
telefonon vagy dr.hilda@t-online.hu email-címen lehet. 

Szerdánként 16:30-18:00-
ig a Művelődési Ház klub-

szobájában. 

Népdalkör 
Minden érdeklődőt 
szeretettel várunk 
hétfőnként este 18.00-től a Művelő-
dési Ház nagytermében! 

Nyugdíjas Klub 
Minden szer-
dán 15.30-tól. 

Nyitva: Hétfő:szünnap, 
Kedd-Csütörtök-Péntek: 14-18 
óráig, Szerda: 10-12 és 14-18-ig, 
Szombat: 9-12-ig 

 

 

Ünnepi miserend 
Március hónapban is este 5 órakor 
kezdődnek a hétköznapi szentmi-
sék. 
Nagyböjtben péntekenként fél 5-től 
keresztúti ájtatosságot tartunk a 
templomban. 
Nagyhéten az alábbiak szerint 
alakulnak a misék időpontjai: 
Nagycsütörtök (március 29.) 17:00 
órakor szentmise az utolsó vacsora 
emlékére. 

Nagypéntek (március 30.) reggel 9 
órakor keresztút, jó idő esetén a 
temetőben, ellenkező esetben a 
templomban, este 17:00 órakor 
szertartás a templomban. 
Nagyszombat (március 31.) 17:00 
órakor kezdődnek a szertartások és 
a szentmise. 
Húsvétvasárnap (április 1.) 9:00 
órakor lesz ünnepi szentmise. 
Húsvéthétfőn (április 2.) szintén 
9:00 órakor kezdődik a szentmise. 

Jánosity István plébános 

Kovácsné Poros Henrietta 
közgazdász 
regisztrált mérlegképes könyvelő 
6346 Sükösd, Dózsa György út 249. 
Tel.: 06/70-33-48-804 
henikonyvelde@t-online.hu 
Komplett ügyviteli szolgáltatás egyéni és társas vállalkozások részére: 

 könyvvezetés 
 bérszámfejtés, munkaügy 
 adóbevallások (áfa, járulékok, társasági adó, cégautóadó, 

helyi iparűzési adó) 
 beszámolók 
 statisztikák elkészítése, benyújtása 
 hatóságok előtti képviselet 
 folyamatos, rugalmas kapcsolattartás 

Adóbevallás készítését vállalom magánszemélyeknek is! 

2018. március 6-án ked-
den este 18 órakor  
Bayer Zsolt  

író, újságíró, publicista 
tart előadást a  

Lakodalmas Házban. 

Szeretettel várjuk az érdeklődőket! 

2018. április 04-én 10:30 órakor 
gyermekszínház a Moziban.  

Az előadás címe:  
Az állatok nyelvén tudó juhász 

(zenés, díszletes mesejáték)  
Társulat:  

Mesekocsi Színház  
www.sukosdsc.hu 
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A „félévi bizonyítvány- ban” 
már sorra vettük az őszi szezon 
eseményeit, most a téli szünet kö-
zepén –puszta szórakozásként - 
érdemes néhányat visszaidézni és 
nagyító alá venni. Még az is lehet, 
hogy némi tanulsággal szolgálhat 
tavasszal. 
Eredményeink: 
Rúgott gólok (I.félidő/II.félidő) 
Kapott gólok (I. félidő/II. félidő) 
Végeredmény 
Sükösd – Hajós 2-1, 1-0, 3:1 
Sükösd – Tompa 5-6, 0-0, 11:0 
Sükösd –Szeremle 4-4, 0-1, 8:1 
Bácsborsód – Sükösd 0-0, 0-1, 1:0 
Sükösd – Hercegszántó 2-3, 0-2, 
5:2 
Katymár – Sükösd 1-4, -0-1, 1:5 
Dusnok – Sükösd 3-2, 2-0, 2:5 
Sükösd – Szeremle 2-3, 1-1, 5:2 
Nemesnádudvar – Sükösd 1-2, 0-1, 
1:3 
Sükösd – Kelebia 3-2, 1-2, 5:3 
HÍD SC. - Sükösd 2-2, 0-1, 1:4 
Sükösd – Mélykút 1-0, 1-0, 1:1 
Érsekcsanád – Sükösd 1-2, 1-0, 1:3 
Sükösd – Géderlak 1-1, 0-0, 2:0 
Borota – Sükösd 2-1, 0-1, 1:3 
Összesen: 30-33, 7-11, 63:18  
Az első félidőben 30, a második-
ban 33 gólt lőttünk, 7 gólt kaptunk 
az  első ,11-et a második félidőben. 
Csak a Bácsborsód hálóját nem 
tudtuk bevenni! 
Érdekesség, hogy a 63 
lőtt gólunkból öt a 70-
80., tizenkettő a 80-90. 
percben született. A 
csúcsot a Tompa elleni 
végjáték jelentette: 
Tamás a 83., Bajnok a 
85., Lógó a 86., Bajnok 
a 89. percben állította 
be a 11:0-ás végered-
ményt. Tizenkétszer 
rúgtunk három, vagy 
annál több gólt. Kilenc 
mérkőzésen tudott egy, 
hármon alkalommal két, 
egyszer három gólt 
szerezni ellenfelünk. 
Itthon nyolcszor lép-
tünk pályára, hét mecs-
cset megnyertünk, csak 
a Mélykút tudott pontot 
rabolni tőlünk. Idegen-
ben hatszor vonultunk 
le győztesen, egyszer 
vesztesen . A riválisa-
ink közül Nemesnádudvart, Érsek-
csanádot, Dusnokot és Borotát a 
saját pályáján vertük meg! 
A 15 fordulóból két hazai találko-
zót úsztunk meg kapott gól nélkül, 
a Tompa elleni gólszürettel végző-
dőt és a Géderlak elleni rangadót. 
Tizenkétszer mi találtunk be elő-
ször Nemesnádudvaron, Lógó már 
a 3. percben. (a HÍD. SC.-nél egy 
percet késett), Őt Rozsi követi a 
Géderlak elleni „aranyat” érő gól-

jával a 4. percben. Háromszor mi 
kaptuk az első gólt: Mélykút (14.), 
Felsőszentiván (3.), Bácsborsód 
(78). Az első 1:1-es döntetlent 
hozott, a másodiknál fordítottunk 
5:2-re, a harmadik a nagyon fájó 
1:0-s vereséggel végződött. Hazai 
pályán 40-szer, idegenben 23-szor  
tudtuk bevenni ellenfelünk kapuját. 
A jelentős különbség adódhat ab-
ból is, hogy hazai ellenfeleink 
nagyobbik része a mezőny gyen-
gébbik alakulataiból került ki. Eb-
ből erős kivétel a Géderlak.. 
Lőtt góljaink: Mélységből indított 
akcióból (hátsó alakzat és középpá-
lya) a szélekről történt beadások-
ból, belövésekből 19, a fejesekből 
9, ívelésből 3, 16-oson kívüli sza-
badrúgás, vagy lövés után a védők-
ről, vagy a kapusról kipattanóból, 
közelről 9, 18-20 méteres szabad-
rúgásból 2, egyéni, (magán) akció-
ból 5, 11-esből 6, (Kovács Robi 2, 
Schultz Martin, Schultz Máté, 
Lógó Zsolt, Zsók József), öngól 1. 
A felsorolt találatok mindegyike 
ugyanannyit ér, megkapta a szur-
kolók elismerését, lehetett válasz-
tani, kinek melyik tetszett a legjob-
ban, de van még egy kategória, a 
„bomba góloké”. Ezek túlélnek 
évtizedeket, újra és újra előjönnek 
a baráti társaságokban, nem egyet 
tudnék idézni, amely még ma is 

téma a kocsmában- 30-35 év után. 
Biztos vagyok benne, hogy az őszi 
szezon csemegéi is hosszú életűek 
lesznek. A lőtt góljaink átlaga mér-
kőzésenként: 4.2, ami kimagasló, 
ám jelentősen „megdobja” a Tom-
pának lőtt 11 és a Szeremlének lőtt 
8. Lógó Zsolté a kilencből hét: 
Hajósnak 20, Tompának 30, Katy-
márnak 17, Nemesnádudvarnak 17 
és 26, Felsőszentivánnak 22, HÍD 
SC-nek 12 méterről. Papp Árpád 

Katymár, Rozsi József Géderlak 
hálóját vette be 22, illetve 17 mé-
terről.  Ide sorolható  Matity   
érsekcsanádi  szépségdíjas találata 
is, de azt a szabadrúgásoknál vet-
tem figyelembe. Ezektől szebbet 
kívánni sem lehet! 
Lógó bombagólja Nagybaracskán, 
egy a hét közül. 
A 18 kapott gólunk közül 9-et 
itthon és ugyancsak 9-et idegenben 
szenvedtünk el. Hét az első félidő-
ben (közülük egy a 40., egy a 41. 
percben, ami a figyelem lanyhulá-
sát jelenti), tizenegy a másodikban, 
ebből négy a 80-90. perc között 
született. Itt érdemes összefüggést 
keresni a letámadásaink és vissza-
zárásaink között. Védőink teljesít-
ménye egyébként dicséretes, csak a 
Géderlak kapott tőlünk egy góllal 
kevesebbet. Az átlag mérkőzésen-
ként 1,3. Az elismerés mellett érde-
mes azért érdemes figyelni arra is, 
hogy jött össze ez a 18 gól. Ívelés-
ből, kapus fölötti átemelésből  6, 
védelmi rövidzárlatból a 16-oson 
belülről 3, fennragadt védelem 
utáni  kontrából  3,  a 16-oson kí-
vülről jól eltalált lövésből  2,  gyor-
san elvégzett szabadrúgás utáni 
figyelmetlenségből 2, szöglet utáni 
kavarodásból  1, 11-esből  1. Ka-
pusaink igazi, „hálószaggató” nagy 
gólt nem kaptak, ez az előttük lévő 

„szűrést” dicséri, egyébként jól 
teljesítettek. Szabados hat mérkő-
zésen 9, Gajári kilencszer őrizte a 
hálót és 10 gólt kapott. Mindkettő-
jüknél 3-3-at tartottam volna véd-
hetőnek, bravúrjaik száma viszont 
ezek többszöröse. 
A cserék: Nem volt olyan mérkő-
zésünk, ahol a cserék nem kaptak 
volna lehetőséget. Számuk a hely-
zettől függően ( sérülés miatt, vagy 
meg volt már a meccs  és mások is 

kapjanak lehetőséget) egy és hat 
között változott. A legtöbbször 
Rácz (12), Bohner (6), Szöllősi (6), 
Schultz Martin (6), Forgács (4), 
Hornyák (4), Papp (3), Szabó Pat-
rik (3), Schultz Máté (2), Nemes 
(2), Geletta (2), Zsók ( 1), Csordás 
(1),  Matity (1), Bajnok (1) volt 
csere.  Közülük Szabó Patrik rúgott 
hármat Szeremlének, Schultz Mar-
tin egyet Katymárnak, egyet Felső-
szentivánnak, Bajnok egyet Érsek-
csanádnak, Nemes egyet Nagyba-
racskának, Schultz Máté fejelt 
egyet Hercegszántónak. A szezon 
vége felé fogynak a csapatok, egy-
re „rövidebb” a kispad.  Ahhoz, 
hogy meg tudtuk őrizni első he-
lyünket  –  képességeik szerint - ők 
is hozzátették a magukét. 
Értékelés: A játékosok mérkőzé-
senkénti osztályzatának átlaga 
alapján (10-es a legjobb) a hazai 
mérkőzések osztályzata: Hajós 
(8,0), Tompa (8,2), Szeremle (7,3), 
Hercegszántó (7,2), Felsőszentiván 
(7,3), Kelebia (7,3), Mélykút (6,9), 
Géderlak (9,1). Vidéken: Bácsbor-
sód (7,3), Katymár (6,8), Dusnok 
(8,1), Nemesnádudvar (8,0), HJD 
SC. (6,8), Érsekcsanád (7,9), Boro-
ta (8,2). Mindez természetesen 
szubjektív, de aki látta a mérkőzé-
seket megtalálja az összefüggést az 
eredmények és az osztályzatok 

között. Támpontul szolgál-
hat viszont az MLSZ adat-
bank meccsenkénti 
„nehézségi érték” rovata. 
Az ott közöltek két esetben 
térnek el lényegesen, 
Mélykút és Katymár eseté-
ben. 
Fegyelem: 13 sárga lappal 
(ebből 5-6 reklamálásért) 
és 3 pirossal zártuk az őszi 
szezont. Lehetne jobb is. 
A játékvezetőkkel különö-
sebb gondunk nem volt, 
közreműködésük osztály-
zata közel azonos a mérkő-
zésekével. Heten kaptak 
nyolcas (Szücs G.(Hajós), 
Farkas L. (Tompa), Fehér-
vári (Szeremle), Tóth R.
(Bácsborsód és Dusnok), 
Katona (Hercegszántó és 
Géderlak), Polyák A. 
(Borota, a nemesnádudvari 
fellépése hetes), hárman  

hatos, Vörös Cs. (Katymár),  
Hagymási (HÍD.SC.), Nagy A. 
(Érsekcsanád), ötös osztályzatot 
Fehérvári Úr második fellépése 
alkalmával (Mélykút ellen). 
Az őszi mérleg: 13 győzelem,  1  
döntetlen,  1  vereség,  63  lőtt, 18  
kapott gól ,  40 megszerzett pont és 
első hely a tabellán! Ezt kéne meg-
ismételni a tavaszi fordulóban, 
amelyhez jó eredményeket kíván:  

Varsányi József 

 
Visszapillantás a 2017/2018-as őszi idényre 
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 Birkózás: 
Gregus Barnabás 2018.02.11-én 
Gyomaendrődön részt vett a Dél-
Kelet Magyarország Területi Kö-
töttfogású Bajnokságon, ahol Diák 
I. 50kg-ban a 3.helyen végzett. 
Ezzel az eredménnyel tovább is 
jutott az Országos döntőbe. 
Az elmúlt év kiemelkedő sporttel-
jesítményéért a Baján megrende-
zett Sportbálon 2018.02.16-án az 
Év Sportolója különdíjjal jutalmaz-
ták. Gratulálunk! 
Gyógytorna: 
Kedves Sükösdi Lakosok! 
Ingyenesen igénybe vehető, szak-
szerű GYÓGYTORNA foglalko-
zásra várjuk Önöket! 
A gyógytornász által tartott, heti 
rendszerességű, 10 alkalmas 
(február 8-án indult) foglalkozások 

során otthon is könnyen, biztonság-
gal végezhető mozgássorok elsajá-
títására van lehetőség. A rendsze-

res testmozgás eredményeként 
javul a kondíció, a testtartás, az 
izomerő, a mozgásterjedelem, az 
állóképesség és a közérzet. 
Várunk minden nehezen mozgó, 
túlsúlyos, mozgásszervi-, szív-
érrendszeri vagy egyéb betegség-
ben szenvedő, illetve életmódvál-
tásban elkötelezettet, akik kedvet 
érez a csoportos tornafoglalkozáso-
kon való részvételhez, önálló élet-
vitelének, aktivitásának, egészsé-
gének javítására. 
Helyszín: Sportcsarnok 
Időpont: szerdai napokon, 17:00-
18:00-ig 
Előadók: Csenki Andrea gyógytor-
nász 
Érdeklődni lehet EFI Baja—79/422 
233, 20/3301166 

Kusztorné Varga Edit szerkesztő 

 
 
 
 Kertápolás, kert-

gondozás 
 Sövénynyírás, fű-

nyírás stb. 
 Veszélyes helyeken 

álló fák kivágása 
mászóvas- és kötél 
technikával 

Érdeklődni lehet: 
+36706116984 

7. rész 
1993-es nyár tábor 

BALATONFENYVES 
Az egyre inkább összekovácsolód-
ni látszó csapat a vezetők által 
megtervezett menetrend szerint élte 
mindennapjait. Az évközi foglako-
zások és csapatprogramok menetét 
könnyítette, hogy újra képesítést 
szerzett vezetőink lettek. A 1993-
as évben őrs-
vezetői képesí-
tést szerzett 
De zser i czk y 
Róza, Sipos 
Andrea, Szil-
ágyi Zoltán. 
Állandó éves 
programjaink 
voltak: Nyitó 
tábortűz, csa-
patkarácsony, 
sportvetélkedő 
s züle ink kel , 
tavaszi túra, 
Majális, szent-
sír-őrzés, métázások, tanyázás 
Ófaluban. 
Legmaradandóbb élményt mégis 
mindig a nyári nagy táborok nyúj-
tottak. Éppen ezért, most egy újabb 
nyári tábor felelevenítését ismerhe-
ti meg az olvasó: 1993. Június 15 – 
22. Balatonfenyves. 
Takács Anikó egykori cserkésztár-
sunk így írt a táborról: „Reggel 6 
órakor gyülekeztünk a templom 
előtt. Az érsekcsanádi cserkészek 
is velünk jöttek. Balatonfenyvesig 
az úton sokat énekeltünk.  
Egy ifjúsági szállóban ÜDÜL-
TÜNK, melyhez a Balaton part is 

igen közel volt. A táborban cser-
készfogadalmat tett Szente Márti 
is. Heti programjainkban szerepelt 
rengeteg fürdés, cserkészjátékok, 
badacsonyi hegymászás, sorverse-
nyek cserkész módra, számháború, 
fordított nap.” A tábornak különös 
színezetet adott, hogy a szomszéd 
falu fiataljai is velünk voltak Gál 

Jenő atya vezetésével. Ők ekkor 
ismerkedtek a cserkészettel és 
ehhez segítség lehetett számukra, 
hogy cserkészek közelében voltak, 
figyelték tevékenységeinket. A 
táborra még is úgy emlékszem, 
mint egy kellemes kirándulásra.  
Persze voltak benne cserkész ele-
mek, de hiányzott az igazi nomád-
ság. A tábor fénypontja a 
csanádiak ellen vívott számháború 
volt. Ottó bácsi kellő taktikai utasí-
tással bocsátotta „harcba” seregün-
ket. Az eredmény nem is maradt el, 
mindkét fordulót megnyertük, 
ahogy az cserkészekhez illik. A 
rengeteg fürdés, hajókázás, szóra-
kozás mellett cserkészismeretein-
ket is gyarapítottuk és gazdagodva 
vágtunk neki a következő cserkész-
évnek.    

SZENT GYÖRGY, 
a cserkészek védőszentje 

Szent György Kappadokiából szár-
mazó középköri lovag,  
aki évszázadokon át a lovagok, 
lovas katonák, katonák, rendőrök, 
fegyverkovácsok, szíjjártók, ván-
dorlegények, a férjek és utóbb a 
cserkészek patrónusa volt. 
Nevéhez fűződő legismertebb le-
genda így szól: Silena város köze-

lében volt 
egy tó, ab-
ban lakott 
egy mérges 
s á r k á n y . 
Már több-
ször megfu-
tamította a 
népet, ami-
kor fegyve-
resen ellene 
vonult. Így 
hát a polgá-
rok naponta 
két juhot 
adtak neki. 
Amikor a 

juhok megfogyatkoztak, meg-
egyeztek, hogy naponta egy embert 
áldoznak a szörnynek. Sorsot vetet-
tek, és senki sem vonhatta ki magát 
alóla. Amikor a városnak szinte 
minden ifja és leány áldozatul 
esett, az történt, hogy a sors a ki-
rály leányára esett. A király jajve-
székelt és megkísérelte, hogy leá-
nyát megőrizze a nyomorúságos 
haláltól. A nép pedig rettegett, 
hogy mindnyájukat megöli a sár-
kány. 
Könnyezve ment a leány a tóhoz. 
Akkor György arra jött lóháton. 
Megkérdezte, mi baja van. A lány 
így válaszolt: „Jó ifjú, szállj gyor-
san lovadra és sietve fuss el in-
nen!”- és elbeszélt neki mindent. Ő 
pedig ezt mondta: „Ne félj, segíteni 
fogok rajtad Krisztus nevében.” 
Még beszéltek, amikor a sárkány 
kiemelte fejét a tóból. A lány resz-

ketett a félelemtől, György azon-
ban lovára pattant, keresztet vetett 
és szembe lovagolt a sárkánnyal.  
Nagy erővel megforgatta lándzsá-
ját, Istennek ajánlotta magát és 
olyan súlyos csapást mért a sár-
kányra, hogy az a földre zuhant. 
Akkor megparancsolta a leánynak, 
hogy övét kösse a nyakára és ve-
zesse a városba. Az megtette és a 
sárkány úgy ment utána, mint egy 
szelíd kutya. A városban a nép 
rettenetesen megijedt, de György 
így szólt hozzájuk: „Ne rettegjetek, 
mert az Úristen küldött hozzátok, 
hogy megszabadítsalak benneteket 
ettől a sárkánytól. Ezért higgyetek 
Krisztusban és keresztelkedjetek 
meg, akkor megölöm ezt a sár-
kányt.” Így hát a király és a nép 
megkeresztelkedett, György pedig 
kihúzta a kardját és megölte a sár-
kányt. Ugyanazon a helyen szép 
templomot építettek, és az oltárnál 
élő forrás fakadt, amely meggyó-

gyított minden beteget, aki csak 
ivott belőle. 
Szent György a lovagias viselkedé-
se miatt vált példaképpé a cserké-
szek számára. 

Bakos Judit cserkészvezető 
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ISSN 2063-319X 

www.sukosd.hu 

A település– és mezőőr elérhetősége: 
Faddi József  

70/334-8799 

A hirdetés díjai 
a következők: 
1/1 oldal:  
20.000.-Ft 
1/2 oldal:  
10.000.-Ft 
1/4 oldal: 
5.000.-Ft 

1/8 oldal: 
3.000.-Ft 
1/16 oldal: 
1.500.-
FtLakossági 
apróhirdetés 
díjai: 5 szóig 
ingyenes, 5 szó 

felett 50-Ft/szó. 
Az árak bruttó 
árak. Hirdetést 
feladni munka-
időben a Pol-
gármesteri 
Hivatal titkár-
ságán lehet. 

 Építési telek jutányos áron ELADÓ! Sükösd, Arany J. 
u. 30/a. Érd: 06-20-9448519  

 Keveset használt kombinált hűtő eladó! 20/8007740 
 5 szobás 200 m2-es polgári ház eladó! 70/5435295 
 Legelőt, szántót vennék.+36303174759 
 Sükösdön ház eladó +36704137502  

 Szántó eladó vagy bérbe adó (Veréb-
tanya) +36203624111  

 Napelempark mellett ipartelek eladó Sükös-
dön +36704069300  

 

Sükösdön a Fehér Akác Vendéglő udvarában nyitottuk meg halbol-
tunkat. Mindig friss halakkal, új beszállítótól és kiegészítő szolgálta-
tásainkkal (tisztítás, darabolás, sózás) várjuk kedves régi és új Vá-

sárlóinkat!  
Nyitva tartás: kedd-péntek: 8:00-10:00 és 14:00-16:30 
szombat: 8:00-12:00 vasárnap: 8:00-10:00  
Előrendelést felveszünk: 70-284 9745  

Rácz László 

2017. december 5. és 2018. február 16. között anyakönyvezettek, 
összeállította Rigó Éva anyakönyvvezető. 
Születtek:     
Kővári Kristóf László (anyja neve: Almási Izabella) 
Balog Áron Gergő (anyja neve: Dauda Katalin) 
Komáromi Nolen (anyja neve: Koch Krisztina) 
Bajnai Emili Tünde (anyja neve: Fehér Helga) 
Bognár Lilla (anyja neve: Pásztor Éva) 
Ali Zselyke (anyja neve: Mityók Evelin) 
Házasságkötés nem történt. 
Gratulálunk! 

Meghaltak:  
 
Juhász Mihály 87 éves 
Kosár János 57 éves 
Ungi István Miklósné született: Szerletics Mária 73 éves 
Büte Ferenc János  63 éves 
Kolompár Györgyné született: Bogdán Ilona 70 éves 
Bartek Andrásné született: Csányi Rozália 81 éves 
Kernya István 74 éves 
Részvétünk! 

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 ügyinté-
zés, támogatásigénylés, gázolaj bevallás, gazdálkodási napló, 
környezetvédelmi termékdíj… mindez kedvező áron! 

Magánszemélyek adóbevallását 2000Ft-ért elkészítem! 

BÉRSZÁMFEJTÉS, 
KÖNYVELÉS 
Vállalom új vagy működő gazda-
sági társaságok, egyéni vállalko-
zások teljes körű könyvviteli fel-

adatainak ellátását, bérszámfejtés-
ét, munkaügyi adminisztrációját. 

 
Több mint 10 éves szakmai tapasztalattal, 
precíz, folyamatos könyveléssel támogatom 
vállalkozásának működését. 
Keressen bizalommal! 

Schneider Veronika 
mérlegképes könyvelő, bérügyi és tár-

sadalombiztosítási szakelőadó 
Floyd Dentál S kft 
06 30/2933302 
6346 Sükösd, Dózsa György út 12/D 
floydental@gmail.com 

Fogsorjavítás, 
műfogsorké-

szítés, rögzített 
fogpótlások 

Kollár Csaba 
6346 Sükösd,  
Dózsa György út 
12/D 
06 30/475 05 06 

Az elmúlt időszakban megkeresés érkezett jubileumi házassági fotó 
közlésére. Ezúton tájékoztatjuk az olvasóinkat, hogy az eredeti felhívás 
„friss” házasokra és „újszülött” csecsemőkre vonatkozott. Viszont jó 
ötletnek tartjuk a kezdeményezést, ezért ősszel, amikor az Idősek nap-
ján a jubileumi házasokat is köszöntjük, megemlékezhetünk az újság-
ban is e jelentős eseményről.                                                Szerkesztők 

Frissítő Svéd és  
Alakformáló masszások 

„Cellulit kezelés, testtekercselés”! 

Gelettáné Czobor Kinga 06-30-4057705 
Sükösd, Dózsa György út 1/b  


