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Önkormányzatunknál jelenleg 
18 folyamatban levő pályázat 
ügyintézése zajlik. Ezek közül 
van, ami már elszámolási sza-
kaszba érkezett, vannak elő-
készítésben lévő, benyújtásra 
váró programjaink, néhány 
esetben döntésre várunk, s 
több projektünk érkezett meg-
valósítási szakaszba. Most 
azokról szeretnék néhány szót 
ejteni, melyek megvalósítása 
az idei évben elindulhat. 
Óvodai tornaszoba, és mini 
bölcsőde csoportszoba kiala-
kítása, az alvégi óvodában. 
Tornaszoba építésre nyertünk 
el állami támogatást, melyet 
területi adottságai miatt, az 
alvégi óvodában tudunk meg-
valósítani. Egy 60 m2 es léte-
sítménnyel gyarapodik az 
intézmény, mely reményeink 
szerint nagyban elősegíti majd 
a kicsik mindennapos test-
edzését. Az építési feladato-
kon túl, a szükséges sportesz-
közök beszerzését támogatja a 
pályázat, bruttó 24.003.000 Ft 
összegben. Tekintve, hogy az 
alvégi óvodában kettő cso-
portban folyik jelenleg óvodai 
nevelés, a felszabaduló har-
madik teremben teremtjük 
meg a bölcsődei ellátáshoz 
szükséges tárgyi feltételeket, 
szintén pályázati támogatás-
ból. A bölcsődés korosztály 

számára szükséges átalakítá-
sokon túl, eszközbeszerzésre 
nyílik még lehetőség a 
9.319.157 Ft pályázati forrás-
ból. Az önkormányzatoknak 
kötelező feladata 2018. dec-
ember 31-ig a bölcsődei ellá-
tás megteremtése a települé-
sen. Sükösdön e pályázati 
támogatás segítségével, ezen 
kötelezettségünknek eleget 
tudunk tenni. A bölcsődébe 
való jelentkezés feltételeiről, 
az intézmény vezetőjénél tájé-
kozódhatnak. 
A beruházásokhoz kapcsolódó 
munkálatok, június hónapban 
kezdődnek meg az óvodában, 
hogy a 2018/2019-es nevelési 
év kezdetére, ez év szeptem-
berére, már a felújított cso-
portszobát, és az új tornaszo-
bát vehessék birtokba a gyere-
kek.  
Művelődési Ház korszerűsí-
tése. 
A Vidékfejlesztési Program-
ból nyert el önkormányzatunk 
42.471.566 Ft támogatást a 
Művelődési Ház felújítására. 
A fejlesztés célja az épület 
energetikai rekonstrukciója. A 
támogatásból megvalósul 15 
cm külső- és lábazati szigete-
lés, tetőszigetelés a meglévő 
radiátorok cseréje, a meglévő 
nagy energiafogyasztású lám-
patestek korszerű, alacsony 

energia fogyasztású lámpates-
tekre történő cseréje, nyílászá-
rók cseréje, valamint a lapos 
tetőfelületen 7 kW teljesítmé-
nyű napelemekből összeállí-
tott rendszer kialakítása. A 
beruházást a támogatási ösz-
szeg nagyságrendjéből adódó-
an közbeszerzési eljárás előzi 
meg, melynek eredményes 
lefolytatását követően, az idei 
év őszén kezdődnek el a fel-
újítási munkálatok. 
Munkagép beszerzés 
Szintén a Vidékfejlesztési 
Program kiírására nyújtott be 
önkormányzatunk Érsekhal-
mával, és Nemesnádudvarral 
közösen, külterületi helyi köz-
utak fejlesztése, önkormány-
zati utak kezeléséhez, állapot-
javításához, karbantartásához 
szükséges erő- és munkagé-
pek elnevezésű kiírásra pályá-
zatot. E nyertes programban 
községünk gépparkját tudjuk 
bővíteni, egy gréder munka-
gép beszerzésével 716.661 Ft 
összegben. 
Bízom benne, hogy beruházá-
sainkat a tervezett ütemben 
tudjuk megvalósítani, hogy a 
felújítások mielőbb szolgál-
hassák a településen élők min-
dennapjait. 
 

Tamás Márta polgármester 

2018. június 02-án (szombaton) 
fogathajtó verseny Sükösdön.  

Bővebb tájékoztatás a későbbi-
ekben szórólapokon. 

Szervezők 
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Önkormányzati Képviselő-testületi hírek 
2018. március 7. 
A nagyközség déli határán, az 
51-es főút melletti önkor-
mányzati területekre tervezett 
ipari területet érintő eljárások-
ról, többek között a rendezési 
terv módosításáról döntött a 
Képviselő-testület. Terembér-
leti díjakat állapítottak meg. A 
Borostyán Gondozóház Szak-
mai programjait módosították. 
Zárt ülésen díszpolgári cím 
adományozásáról döntöttek. 
2018. március 21. 
A szociálisan rászorulók részére 
biztosított személyes gondosko-
dást nyújtó ellátásokról, és a 
szociálpolitikai kerekasztalról 
szóló 2/2018.(I.15.) önkor-
mányzati rendelet módosításá-
ról döntöttek. Ingyenessé tették 
a nappali ellátást a Borostyán 
Gondozóház idősek klubjában, 
az ott tartózkodók csak az étke-
zést kell megtéríteni. Elfogad-
ták a Sükösdi ÁMK óvodájának 
pedagógus-beiskolázási tervét. 
A Bács- Kiskun Megyei Önkor-
mányzat területrendezési terv 
jövőbeli módosításával kapcso-
latban alakítottak ki véleményt.  
2018. március 27. 
Rendezési tervmódosítás kiter-
jesztéséről döntöttek. Nem vesz 
részt az önkormányzat a szegre-
gációs területek felszámolásá-
nak pályázatán a szegregátumok 
téves KSH lehatárolása miatt. 
Számítástechnikai eszközök 

szükséges vásárlását hagyták 
jóvá. Próbaidő alatt megszüntet-
ték a Borostyán Gondozóház 
intézményvezetőjének jogviszo-
nyát. Új pályázatot ír ki az ön-
kormányzat az intézmény veze-
tésére. Megbízott intézményve-
zető: Varga- Jászfi Annamária a 
pályázati eljárás lezárultáig. 
Úgy döntöttek, hogy a 
„Települések élhetőbbé tétele”, 
VP6-19.2.1.-32-1-17 kódszámú 
pályázaton részt kíván venni az 
önkormányzat. Ebből a forrás-
ból az Árpád vezér teret szeret-
né korszerűsíteni az önkor-
mányzat. 
2018. április 11. 
„Önkormányzati feladatellátást 
szolgáló fejlesztések támogatás-
ra” kiírt pályázat benyújtásáról 
döntöttek. Módosították a Bo-
rostyán Gondozóház alap-
dokumentumait. Beszámolt a 
polgármester két nyertes pályá-
zatról: a Művelődési ház ener-
getikai fejlesztéséről és egy 
gréder munkagép beszerzéséről. 

 
HIVATALI HÍREK 

2018. március 14-én ünnepélyes 
keretek közt átadásra került a 
Borostyán Gondozóház. 
A lakók már 2018. március 5-e 
óta folyamatosan érkeznek. Az 
épület otthonosabbá tételében 
nagyon sokan dolgoztak. A 
feladatukhoz tartozóan elvég-
zett munka mellett hasznos ötle-

tekkel is szolgáltak munkatársa-
ink. Köszönet minden szorgos 
munkásnak, támogatónak! 
Akiknek külön is hálás az ön-
kormányzat: 
Juhászné Szabó Ilona, Juhász 
Judit, Juhász Márton: ülőgarni-
túra felajánlás és bútorszerelési 
munkák, melybe Faddi Kriszti-
án és Tatai Tibor is besegített; 
„jobb agyféltekés” technika 
helyi alkotóinak rajzai, festmé-
nyei: Siposné Kerekes Melinda, 
Bartl Beáta, Evanics Rózsa,  
Bolvári Aranka; kárpittisztítás: 
Melcher Ferenc;  
Örömmel vesszük a lakosság 
részéről érkező, az épületben 
használható tárgyak, dekoráció 
felajánlását, kiemelve az idős 
lakók életét megkönnyítő se-
gédeszközöket. Kulturális, kéz-
műves programok önkénes segí-
tőire is számítunk. Hívható tele-
fonszám: 06/70/3315534 
Marusa Tünde, vagy Varga- 
Jászfi Annamária. 
 
Lezajlott a 2018-as országgyű-
lési képviselőválasztás. 
(Részletes adatok a 
www.valasztas.hu honlapon) 
Sükösdön fennakadás nélkül 
tudtak szavazni a választók a 
folyamatosan nyitva álló szava-
zókörökben. 1847 fő állandó 
lakosú választó jelent meg 
(62.3%), és 25 fő átjelentkezett-
ként. 

Pártok listájára leadott szava-
zat: 
Művelődési Ház: 631 
Központi óvoda: 564 
Alvégi óvoda: 602 
Összes: 1797 
Nemzetiségi összesen érvényes 
szavazat: 29 
Az első 5 helyen végzett párt 
Sükösdön: 
FIDESZ- KDNP:1048 szavazat 
JOBBIK: 370 szavazat 
MSZP- PM: 153 szavazat 
LMP: 82 szavazat 
DK:56 szavazat 
Momentum:43 szavazat  
Egyéni képviselőjelöltek: 
Művelődési Ház: 634 
Központi óvoda: 586 
Alvégi óvoda: 613 
Összes: 1833 
Az első 5 helyen végzett jelölt 
Sükösdön: 
Zsigó Róbert/FIDESZ- KDNP/: 
1088 szavazat 
Grünfelder Zoltán /JOBBIK/: 
390 szavazat 
Hajdú Miklós/MSZP-PM/: 
241szavazat 
Ikotity István /LMP/: 68 szava-
zat 
Béni Kornél /Momentum/ : 24 
szavazat 
Köszönjük a szavazatszámláló 
bizottságok és a helyi választási 
iroda szakszerű munkáját! 
 
Bánné dr. Raffai Gyöngyi jegy-

ző 

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! 

Díszpolgári cím 
Az ünnep amellett, hogy emlé-
ket állít a múltnak, utat mutat a 
jövőbe, a jelen hőseire is fóku-
szál. 
Sükösd Nagyközség Önkor-
mányzatának Szervezeti és Mű-
ködési Szabályzata lehetőséget 
biztosít arra, 
hogy a képvise-
lő-testület a köz-
ségért áldozatot 
hozó, s fejlődé-
sét nagyban 
elősegítő sze-
mély részére 
erkölcsi elisme-
rés jeléül 
„díszpolgári” 
címet adomá-
nyozzon.  
A képviselő-
testület élve 
ezen lehetőségé-

vel a mai ünnepen a Sükösdön 
négy évtizeden keresztül vég-
zett elhivatott, felelősségteljes, 
lelkiismeretes gyermekorvosi 
munkája elismeréséül Dr. Si-
mon Irén részére Sükösd Nagy-
község Díszpolgára címet ado-
mányoz. 

Tamás Márta polgármester 



 

 3 

 

 
Óvodánk hírei 

2018. április 23-24 között zaj-
lott az óvodai beíratás. Azok-
nak a gyermekeknek a beíratá-
sát vártuk, akik 2018. augusztus 
31-ig betöltik legalább a 3. élet-
évüket, és óvodai jogviszonnyal 
még nem rendelkeznek, illetve 
augusztus 31.-e után töltik be a 
3. életévüket és óvodai jogvi-
szonyt szeretnének létesíteni a 

2018/2019-es nevelési évben.  
Az új gyermekek szeptembertől 
folyamatosan kezdik az óvodát, 
attól függően, ki mikor tölti be 
3. életévét. Az óvodai beíratás 
idején vártuk azokat a szülőket 
is, akik jelentkezni kívánnak az 
ősszel beinduló mini-
bölcsődébe. Jelentkezési lapot, 
illetve munkaviszony igazolá-
sára szolgáló nyomtatványokat 
adtunk az érdeklődőknek. 
A gyermekek csoportba való 
beosztásánál elsődleges szem-

pont, hogy a település mely 
körzetében él a család. Az óvo-
dakezdés előtt, a nyár folyamán 
a leendő kiscsoportos óvónők 
családlátogatást végeznek azok-
nál a gyermekeknél, akiknél a 
szülők hozzájárulnak ahhoz, 
hogy otthonukban fogadják az 
óvó nénit.  
Szeretnék köszönetet mondani 
mindazon szülőknek, akik meg-
tiszteltek bennünket azzal, hogy 

a helyi óvodába íratták gyerme-
küket. 
Április 17-én megtartottuk me-
semondó versenyünket. A ren-
dezvényt az Alvégi óvoda Mo-
corgó szakkörösei nyitották 
gyermektánccal, dalos játékok-
kal.  A két nagycsoportból ösz-
szesen 9 gyermek vett részt a 
megmérettetésen. Minden 
résztvevő oklevelet és  egy fog-
lalkoztató füzetet kapott. A 
zsűri által a két legjobbnak ítélt 
mesemondót könyvjutalomban 

részesítettük. A két díjazott: 
alvégi óvodából Sipos Sára, 
központi óvodából Fehér Do-
minik volt. A jutalmakat és a 
vendéglátáshoz szükséges dol-
gokat a Sükösdi Óvodásokért 
Alapítvány finanszírozta, ame-
lyet ezúton is köszönünk. 
Köszönjük a tanító nénik-
nek:Jánosiné Sima Évának , 
Koprivanacz Istvánnénak és 
Szabó Erika óvodatitkár/
művelődésszervezőnek a zsűri-
ben való közreműködést.   Kö-
szönet illeti a felkészítő óvó 
néniket is: Béreginé Bachmann 
Valériát, Kissné Szente Mártát 
és Pankovics Gábornét, vala-
mint a program lebonyolításáért 
Nagyné Tórizs Ildikót. 
Májusi programjaink:  5-én 
szombaton tartjuk Családi 
sportnapunkat az alvégi óvodá-
ban, amelyre minden érdeklő-
dőt nagy szeretettel várunk.  A 
hónap közepén nagycsoportosa-
ink ellátogatnak az iskolába, 
ahol részt vesznek egy tanórán. 
Az évzáró ünnepségeket közép-
ső csoportban május 31-én, a 
búcsúzóval egybekötött évzárót 
június 1-jén tartjuk. Május 23-
án gyermeknapi programokkal 
kedveskedünk óvodásainknak. 
Ringató programunk keretében 
meghívjuk a jövő évben várha-
tó óvodásokat is szüleikkel 
együtt az óvodai Gyermeknap-
ra. Minden leendő kis óvodás 
személyes meghívót kap majd a 
postaládába a rendezvény előtt. 
Nyáron megkezdődnek a beru-
házási , átalakítási munkálatok 
az alvégi óvodában. Egy új 
tornaszobával bővül óvodánk, 

illetve  a mini-bölcsőde kialakí-
tására kerül sor. Az idei nyáron 
a Központi óvodába várjuk a 
gyermekeket. A nyári munka-
rend június 18-án kezdődik és 
a takarítási szünet kezdetéig 
tart.  
A takarítás, karbantartás miatt 
augusztus 6-24-ig  mindkét  
óvoda zárva tart. Nyitás au-
gusztus 27-én. Ettől az idő-
ponttól már mindkét óvoda 
üzemel. 

Dudásné Grau Ágnes ÁMK 
igazgató 

Rendhagyó irodalom 
óra az iskolában 

József Attila születésnapjának 
alkalmából 

Országunkban a költő születés-
napját már hosszú évtizedek óta 
különféle irodalmi 
„megmozdulásokkal” ünnepel-
jük kis hazánk minden szegleté-
ben, de határainkon túl is: sza-
valóversenyek, közös versolva-
sás, különleges irodalom órák 
alsós, felsős illetve középisko-
lás gyermekeknek. 
Az idén iskolánkban ezen a 

Nemzeti konzultá-
ció Trianonról 

A Trianonról szóló nemzeti 
konzultáció keretében egy ket-
tős aláírásgyűjtés zajlik, 2017. 
október 15. óta, amelynek során 
a kezdeményező Magyarok 
Világszövetsége és az Orszá-
gos Trianon Társaság, vala-
mint a mozgalomhoz társult 
szervezetek és személyiségek 
azoknak a magyar embereknek 
az aláírását várják, akiknek fáj 
Trianon, és akik készek fájdal-
mukat nyíltan, aláírásukkal 
megerősítve megvallani, készek 
a trianoni igazságtalanság ellen 
cselekedni.  Az egyik aláírás-

gyűjtés szokványos, amellyel 
az aláírók a magyar Kormányt 
szólítják fel, hogy lépjen fel a 
nemzetközi politikában a tria-
noni békeparancs semmisségé-
nek kimondatásáért. Ennek az 
indítványnak az aláíróíve egy 
fekvő A4-es lap, amelyen 10 
(tíz) aláírás fér el. A második 
aláírásgyűjtés során az aláírók 
tulajdonképpen egy úgymond 
különleges ügyvédi meghatal-
mazást írnak alá, amelynek 
birtokában a meghatalmazottak 
a Hágai Nemzetközi Bíróság-
hoz, vagy más, illetékes nem-
zetközi bírósághoz fordulhat-
nak a trianoni békeparancs 
semmisségének kimondatása 

érdekében. Ennek aláíróíve egy 
álló A4-es lap, amelyen két-
nyelvű, angol-magyar szöveg 
van. Minden aláírásgyűjtő a 
Magyarok Világszövetsége 
által kibocsátott, pecséttel ellá-
tott Igazolás-sal rendelkezik. 
Az aláírók helyesen járnak el, 
ha megkérik az aláírásgyűjtőt, 
hogy igazolja magát. A Nemze-
ti konzultáció Trianonról hi-
vatalosan be lett jelentve a 
Nemzeti Adatvédelmi és Infor-
mációszabadság Hatósághoz 
(NAIH), amely egy nyilvántar-
tásba-vételt igazoló számot 
bocsátott ki: NAIH-
128544/2017. Ez a szám rá van 
nyomtatva minden egyes alá-

íróívre. A hatóságok felé ez a 
szám igazolja, hogy a nemzeti 
konzultáció törvényi keretek 
között zajlik. 
(Forrás: Magyarok Világszö-
vetsége honlap,  Amit a nemzeti 
konzultációról tudni kell) 
Sükösdön is van lehetőség az 
aláírásra, a fentiekben leírtak 
szerinti igazolással rendelke-
ző személy, Soós Árpád Petőfi 
S. u. 199. sz. alatti lakos. Fel-
kereshető személyesen, telefo-
nos egyeztetést követően 
(30/2993578). Várja azok je-
lentkezését is, akik szívesen 
közreműködnek az aláírások 
összegyűjtésében. 

Soós Árpád 
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 napon 2 ilyen érdekes, hangula-
tos irodalom órára is sor került. 
Az alsó tagozatos diákok 9h-tól 
a felső tagozatos gyermekek 10 
órától lehettek részesei egy 
ismert bajai származású költő 
B. Horváth István munkásságá-
nak, aki jelenleg Sükösdön él . 
Több tanuló ismeri Őt, hiszen 
községünk életének aktív, pro-
duktív tagja. 
Kamasz kora óta ír verseket, 
több kötete antológiákban je-
lent meg! Országosan ismert, 
elismert költő. A környező or-
szágokban is járt már író-olvasó 
találkozón. Polgári foglalkozá-
sa mellett a líra teszi teljessé 
életét. 
A felsős gyermekek és tanári 
karunk érdekes élményekkel 
gazdagodott ezen a délelőttön. 
Sokszínű versrepertoárja témái: 
életszituációk megélése, sajá-
tos, paradoxon megjelenési 
formákban, iróniával, legfőkép-
pen öniróniával fűszerezve … 
Tájversek sora, amelyből az 
emberközpontúság sohasem 
maradhat el. 
A tanulók kívánságára is enge-
dett bepillantást nyerni azon 
versei sorába, amely magánéleti 
lételemekből táplálkozik. Sokat 
is mesélt tapasztalatairól, élmé-
nyeiről, utazásairól, picit utat 
mutatva gyermekeinknek, hogy 

rengeteg élményben lesz még 
részük, amelyeket teljes mély-
ségekig kell megélni és ha lehet 
saját javunkra fordítani, hogy 
tanuljunk a szép, de a negatív 
dolgokból is. 
Kérdezhettünk Tőle, kívánság 
vers olvasás tette oldottá, lazá-
vá, bensőségessé, élményszerű-
vé ezt a különleges irodalmi 
együttandalgást. 
Iskolánk közössége nevében 
hálásan köszönöm ezt a gyö-
nyörű, emelkedett művészetben 
gazdag egyedi hangvételű ma-
gyar órát. 
S reméljük újra találkozhatunk 
B. Horváth István bajai-sükösdi 
költővel egy újabb bensőséges 
poétikai együttgondolkodás 

kapcsán.     Gálosné Ádám Edit 

Arany minősítés 
Iskolánk cigány néptánc cso-
portja 2018. április 8-án részt 
vett a XXVIII. Országos Gyer-
mek és Ifjúsági 
Néptáncfesztiválon Szegeden. 
A három napos rendezvényen 
70 néptánccsoport mérettette 
meg magát határainkon innen 
és túl. A csoport a színpadi 
produkciójuk, tánctudásuk 
alapján arany minősítést kapott 
és beválogatták azon 17 tánc-
csoport  közé, akik a fesztivál 
gálaműsorában szerepeltek a 

Szegedi Nemzeti Színházban. 
Mihálovics Ferenc csop. vezető  

"Határtalanul" 
Az idei tanévben három katoli-
kus iskola közösen nyert pályá-
zatot a „Határtalanul” program-
ra. Ennek jegyében április 10-
14 között a sükösdi Magyarok 
Nagyasszonya, a bajai Szent 
Balázs és a nagybaracskai 
Szent István katolikus iskolák 
7. osztályosai és néhány nyol-
cadikos diák Erdélyben tett 
körutat. A pályázat kötelező 
programelemei között szere-
pelt, hogy felvegyük egy erdé-
lyi iskolával a kapcsolatot, is-
merkedjenek egymással a diá-
kok. A gyergyóújfalui Elekes 
Vencel általános iskola szívé-

lyesen fogadott bennünket. 
Amíg a gyerekek fociban mér-
ték össze tudásukat, addig mi 
felnőttek bejártuk az iskolát és 

eszmecserét folytattunk az otta-
ni kollégákkal. Egyik este pe-
dig néptáncos fiatalok tanítot-
ták nekünk táncaikat.  
Gyergyóújfalun szálltunk meg 
öt családi háznál. Kiváló ellá-
tásban részesültek gyermekeik, 
minden este három fogásos 
vacsorával vártak bennünket. 
Az öt nap alatt Erdély leggyö-
nyörűbb helyei közül csak any-
nyit tudtunk bejárni, ami az öt 
napba belefért: végigsétáltunk a 
Békás-szoroson, időt töltöttünk 
a Szent Anna-tónál, megcsodál-
tuk a parajdi sóbányát, lámpás-

sal jártuk be a dene-
vérek lakta Súgó-
barlangot. Látták a 
gyerekek a csodála-
tos, elgátolással ki-
alakult Gyilkos-
tavat. Buszból 
ugyan, de láttuk a 
Tordai-hasadékot is 
és éreztük a gyönyö-
rű Hargita fenyőinek 
illatát. 
A Vajdahunyadon 

élvezhették tanulóink a régi vár 
hangulatát. Gyulafehérváron 
megkoszorúztuk Hunyadi Má-
tyás, Hunyadi László és Hunya-
di János síremlékét. Tiszteletet 
tettünk, és koszorút helyeztünk 
el Farkaslakán Tamási Áron 
sírjánál, Szejkefürdőn az Orbán 
Balázs emlékhelynél, Nagysza-
lontán Arany János szobránál. 
Ezeken a helyeken énekeltünk, 
vagy verset mondtak a gyere-
kek, de mindenütt mély átélés-
sel vettek részt ezeken az ese-
ményeken. Felzarándokoltunk 
Csíksomlyón a Hármashalom-
oltárhoz, hogy a baracskai lá-
nyok gitárral kísért éneke be-
zengje a környéket. Erdély kéz-
műves termékeiből Korondon 
vásárolhattak a gyerekek aján-
dék tárgyakat, miután ők is 

fazekaskodhattak és megfigyel-
hették a táplászat (dísztárgyak 
és sapkák készítése taplógom-
bából) mesterségét. 

Fáradtan, de teli élménnyel 
tértünk haza. A kirándulás él-
ményeit diákjaink feldolgoz-
zák, és a fényképek segítségé-
vel az egész iskola előtt beszá-
molnak erről a csodálatos öt 
napról.  

Kapitány Erzsébet 8.A osztály-
főnök, felsős munkaköz. vez. 

Témahetek az is-
kolában 

2018. április 9-13. között került 
megrendezésre a Digitális Té-
mahét elnevezésű országos 
rendezvény, melyhez iskolánk 
már több évben, így idén is 
csatlakozott. A rendezvény 
célja a digitális taneszközök, 
tananyagok népszerűsítése, 
minél szélesebb körű alkalma-
zása. A Digitális Témahéten  47 
olyan tanórát tartottunk, ame-
lyeken az óra egészén vagy 
egyes részein digitális eszközö-
ket – interaktív táblát, laptopo-
kat, számítógépeket, táblagépe-
ket- használtunk. Ezek az órák 
a diákoknak és a pedagógusok-
nak is egyaránt nagy élményt 
nyújtottak, színesebbé, változa-
tosabbá, érdekesebbé tették a 
tanulási, tanítási folyamatokat.  
Április 23-27. között a Fenn-
tarthatósági Témahéthez csatla-
kozott iskolánk alsó tagozata. A 
témahét az idei évben  a termé-
szeti- és épített környezet vé-
delme, a tudatos vásárlás és a 
fogyasztóvédelem köré szerve-
ződött. A pedagógusoknak le-
hetőségük volt előre kidolgo-
zott tematikus óratervek segít-
ségével feldolgozni a témát. Az 
alsó tagozatos diákokkal a „ 
Mit mesél a természet?” projek-
tet valósítottuk meg A 12 hó-
nap c. mese feldolgozásával 
több órán keresztül. A mesefel-
dolgozás során a gyerekek játé-
kos formában összegyűjtötték 
az adott évszakra, hónapra vo-
natkozó jellemzőket, érdekessé-
geket, majd a projekt zárása-
ként plakátot, naptárt készítet-
tek.  
Több éve csatlakoztunk már 
ezekhez a témahetekhez és az a 
tapasztalatunk, hogy a gyerekek 
nagy örömmel, lelkesedéssel 
vesznek részt a munkában, 
ezért terveink között szerepel, 
hogy a következő tanévben is 
megvalósítunk majd hasonló 
projekteket.  
Jánosiné Sima Éva alsó tagoza-

tos mk. vezető 
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KÖNYVTÁRI HÍREK: 

2018. márciusában „Internet 
Fiesta” zajlott a könyvtárban. 
A gyerekek ismét ellátogattak a 
„KönyvtárMoziba”, az óvodá-
soknak „A kiskakas gyémánt 
félkrajcárja”, a kisiskolások-
nak pedig a „Vuk” és az 
„Égigérő fű” c. filmeket vetí-
tettük. A felső tagozatosok a 
program keretében számítógé-
pes vetélkedőn vettek részt, 
nagyon ügyesek voltak valam-
ennyien. A középiskolásoknak 
Honfoglaló bajnokságot ren-
deztünk, a résztvevők halmoz-
ták a győzelmeket. A rendez-
vénysorozaton 160 fő vett 
részt. 
2018. április 11-én Tesényi 
Rózsa és csapata lépett fel a 
népes, több mint 50 fős közön-
ség előtt, nagyon színvonalas 

műsort adtak elő. Verseket sza-
valtak, énekeltek dobgitár és 
gordonka kíséretében. 
2018 május 3-án negyedik 
alkalommal indul számítógé-
pes tanfolyam a könyvtárban. 
A képzés alatt az alapoktól az 
internet használatáig fognak 
eljutni a hallgatók, egy alapo-
san felépített tananyag és tü-
relmes oktató segítségével. 
Jövőre már a haladó szintű 
képzést tervezzük, mely mé-
lyebb ismereteket fog nyújta-
ni a jelentkezőknek. 
Szeretettel várja Kedves Láto-
gatóit a könyvtár és a 
KönyvtárMozi! 

Szerletics Róbert könyvtáros 
Házi borverseny Sükös-

dön 
Az elmúlt évek hagyományai-

hoz hűen a Sükösdi Kertbarát-
kör keretein belül idén is meg-
hirdettük házi borversenyün-
ket. A versenyre 2018. március 
22-én (csütörtökön) 18.00 órai 
kezdettel került sor. Ebben az 
évben 50 bormintát neveztek 
és minősítettek. A minták név-
telenül, jelöletlen üvegekben 
kerültek a bíráló bizottság elé, 
melynek tagjai Bán Ferenc 
(elnök), Bán Dorottya, Soós 
Gergely, Gruber Attila és Győr-
fi Tamás voltak. Döntésük 
alapján az eredmények 2018-
ban a következőképpen alakul-
tak: 14 arany minősítés, 9 
ezüst minősítés, 13 bronz mi-
nősítés és 14 oklevél. Az arany-
érmesek közül kiemelt ered-
ménnyel végzett Gruber Attila 
Merlot fajtájú vörösbora és 
Kékfrankos fajtájú rosé bora, 

valamint Gruber György char-
donnay fajtájú fehérbora. Az 
egy héttel később, 2018. márci-
us 28-án megtartott, vacsorával 
egybekötött eredményhirdetés 
vidám hangulatban telt el.  
A verseny résztvevőinek ezúton 
is gratulálunk az elért szép 
eredményekhez! 
2018. március 12-én a csoport 
látogatást tett a szekszárdi Bor-
múzeumban. Tárlatvezetéssel 
megismerkedhettek a szekszár-
di borvidék történelmével, jel-
legzetességeivel, kultúrájával, 
valamint a borkészítés régmúlt 
használt eszközeivel is. A mú-
zeum megtekintése után hangu-
latos borkóstoló formájában 
ízelítőt kaptak a vidék néhány 
kiemelkedő borából is. 
 
Szabó Erika művelődésszervező 

Sükösdi siker a Költé-
szet Napi versíró ver-

senyen 
Romániában a  szatmárnémeti 
„Petőfi Sándor” Szaklíceum 
versíró pályázatot hirdetett a 
Magyar Költészet Napja alkal-
mából. Iskolánkból négy diák is 
vállalkozott a „rímfaragásra”. A 
4. osztályos Kovács Zsófia, 
Soós Bence és Reiner Petra 
színvonalas verseikért Oklevél-
ben részesültek. Felkészítőjük 

Jánosiné Sima Éva és 
Koprivanacz Istvánné. Az 5-6.-
os korcsoportban Soós Anna 6. 
osztályos tanuló megnyerte 
korosztálya versenyét. Felké-
szítője Gálosné Ádám Edit. 
Gratulálunk a sikerhez! 
 Koprivanacz Istvánné osztályf. 
Képzőművészeti kü-

löndíj 
Soós Panka a bajai VIZU nö-
vendéke, Majorcsicsné, Ujjady 
Krisztina tanítványa a Budapes-

ten megrende-
zett VII. Or-
szágos Festé-
szetverseny 
Döntőjében 
különdíjas lett 
két munkájá-
val. Az egyik 
illusztráció 
Varró Dániel 
Maszat-dal 
című versé-
hez, a másik 
alkotása egy csendélet volt. Kusztorné Varga Edit szerk. 

Hónap Május Június Július Augusztus Szeptember Október November November December 

Begyűjtési nap 18 15 13 10 7 5 2 30 28 

Az FBH-NP Nonprofit KFT 
ezúton kívánja tájékoztatni a 

Tisztelt Lakosságot, hogy meg-
kezdi a biológiailag lebomló 

hulladék díjmentes a cég által 
folyamatosan biztosított bioló-
giailag lebomló zsák és egy 
kévényi mennyiségben történő 

begyűjtését Sükösd Nagyköz-
ség területén. Reszletek a 
www.sukosd.hu weboldalon. 

Kusztorné Varga Edit szerk. 
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Birkózás: 
Gregus Barnabás 2018.03.31-
én Mezőhegyesen egy Nemzet-
közi meghívásos versenyen, a 
Nyuszi Kupán Diák I. 50 kg-
ban a II. helyen végzett. 
2018.04.07-én Csongrádon 
rendezték meg a Délterületi 
Szabadfogású Bajnokságot, 
ahol szintén II. helyen végzett, 
Barnabás így bejutott az Orszá-
gos döntőbe.  

Kusztorné Varga Edit szerk. 

 
 

 
 
 
-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. 

Népdalkör
Minden érdeklődőt 
szeretettel várunk 
hétfőnként este 18.00
dési Ház nagytermében!

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

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! 

www.sukosdsc.hu 
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http://www.altisk-sukosd.sulinet.hu/ 
Magyarok Nagyasszonya  

Katolikus Általános Iskola 

 
 
 
 Kertápolás, kert-

gondozás 
 Sövénynyírás, fű-

nyírás stb. 
 Veszélyes helyeken 

álló fák kivágása 
mászóvas- és kötél 
technikával 

Érdeklődni lehet: 
+36706116984 

8. rész 
1994-es nyári tábor 
SZILVÁSVÁRAD 

Elevenítsük fel ezúttal, merre 
járt csapatunk az 1994-es nyár 

folyamán. Az úti cél: Szilvás-
várad. A helyi Római Katoli-
kus Plébánia udvarán találtuk 
táborhelyünket.  
„Amikor megérkeztünk a cso-
port egyik fele felverte a sátra-
kat, a másik fele  pedig kőépü-
letben lett elszállásolva.” –
emlékszik vissza a táborverés 
pillanataira Schumacher Judit 
egykori cserkésztársunk. A már 
megszokott programok mellett 
(túra, számháború, fordított 
nap, játék-és daltanulás) újdon-
ságnak számított, hogy nem 
csak gyalogosan túráztunk, 
hanem a környék nevezetes 
helyeit is felkerestük autóbusz-
szal. Így többek között eljutot-
tunk az Aggteleki cseppkőbar-

langba, jártunk Bélapátfalván, 
végigjártuk az egri hősök útját 
a várban, s ami igazi különle-
gességnek számított, felkeres-

tük Miskolc-Tapolcán a barlang 
fürdőt. A sok látnivaló mellett a 
fő emlékek ezúttal is a táborban 
zajló élethez kötnek: felejthe-
tetlen emlék marad, hogy pon-
tosan két percet kaptunk a für-
désre, tisztálkodásra. Az idő 
leteltével Ottó bácsi szigorúan 
kopogtatott a fürdő ajtaján. A 
legmókásabb jelenet azt hiszem 
az volt, amikor az egyik társunk 
az összes holmiját kimosta egy 
este, s ha Ambrus atya nem 
szárítgatta volna a ruháit a ka-
zán mellett, másnap nem tudott 
volna mit felvenni. Aztán ami-
kor a kimerítő túrák ellenére 
esténként a többszöri figyel-
meztetés után sem tudtunk el-
aludni, végezhettük a békaüge-

tést, nevetéstől fulladozva a 
sátrak között.  
„Az éjszakai őrségek ideje 
alatt is nagyon jókat szórakoz-

tunk. Egy hét 
elteltével szo-
morúan hagy-
tuk el Szilvás-
váradot. Bu-
dapesten meg-
néztük az aug. 
20 –i 
tüzijátékot, 
majd hazain-
dultunk.”- így 
rögzítette 
annak idején 
Schumacher 
Judit a befeje-
ző napot.  
Ismét renge-
teg élmény-
nyel, ismeret-
tel gazdagod-
va tértünk 

haza, s talán nem meglepő, ha 
elárulom, hogy titkon már a 
következő évi nyári nagytábor-
ra gondoltunk. T.M. 

CSERKÉSZLEXIKON 
A cserkészcsomók 

Mire jó egy csomó? Csomókat 
sokan használnak: a tengeré-
szek, a hegymászók, az élet-
mentők, de a nagymama is a 
gombvarráskor, sőt mindannyi-
an, akik fűzős cipőt hordunk. 
De vajon mitől cserkészcsomó 
egy csomó? Egyáltalán ezek 
különböznek valamiben más, 
„mezei” csomóktól? Persze, 
hogy nem. A cserkészcsomók 
is ugyanilyen csomók, csak 
azokat, amelyek nélkülözhetet-
lenek a cserkészéletben (tábori 

építmények, sátorfeszítés, csó-
nak kikötése… stb.) így is 
szoktuk nevezni. 
Csomók és hurkok: 
1. Egyszerű csomó 
2. Egyszerű kettős csomó 
3. Kofacsomó 
4. Ívelt kettős csomó 
5. Szorító nyolcas 
6. Erősített szorító nyolcas 
7. Halászcsomó 
8. Állóhurok 
9. Kötélrövidítő csomó 
10. Duplacsomó 
11. Hajócsomó 
12. Hegymászócsomó 
13. Mentőcsomó 
14. Angol mentőcsomó 
15. Francia mentőcsomó 
16. Vezetőcsomó 
17. Gályacsomó 
18. Svábhurok 
19. Csúszó hurok 
20. Feszítőcsomó 

Bakos Judit csapatvezető 

Május hónapban a 
szentmisék 18.00 óra-
kor kezdődnek, előtte 
¾ 6-tól litániát tartunk. 
Május 20. Pünkösdva-
sárnap, délelőtt 9.00 
órakor lesz szentmise, 
ugyanígy Pünkösdhét-

főn is. 
Egyházközségünkben 
május 27-én délelőtt 
9.00 órakor lesz az 
elsőáldozás. 

Jánosity István  
plébános 

Június 9-én szombaton 
évzáró túrára készü-
lünk a  Mecsekbe, aho-
vá szeretettel hívjuk, és 
várjuk a cserkészeket, 
és családtagjaikat is.  
A nyári tábor tervezett 
időpontja: nagycserké-

szeknek: aug.4-10, 
kiscserkészeknek aug. 
6-10 között 
Mindkét programról 
részletes tájékoztatást 
kaptok a foglalkozáso-
kon. 

Cserkészvezetők 
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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 halboltun-
kat. Mindig friss halakkal, új beszállítótól és kiegészítő szolgáltatá-
sainkkal (tisztítás, darabolás, sózás) várjuk kedves régi és új Vásár-

lóinkat!  
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 

2018. február 10. és 2018. április 18. között anyakönyvezettek, 
összeállította Rigó Éva anyakönyvvezető. 
Születtek:  
Szilágyi Dániel (anyja neve: Takács Orsolya) 
Kolompár Szófia Hanna (anyja neve: Kolompár Edina) 
Kolompár Leila (anyja neve: Kolompár Laura) 
Kernya Zorka (anyja neve: Bodor Lídia) 
Vengert Levente (anyja neve: Gergity Anna Ilona) 
Matéz Máté (anyja neve: Bujdosó Adrienn) 
Házasságkötés nem történt. 
Gratulálunk! 

Meghaltak:  
Seregi János 87 éves 
Mándoki Lajos 88 éves 
Vörös Józsefné született: Radics Mária 93 éves 
Gerebics Jánosné született: Hódos Erzsébet Veronika 68 éves 
Mayer János Máté  81 éves 
András Istvánné született: Papp Julianna 91 éves 
Wahl Károlyné született: Benyák Piroska Ilona 91 éves 
Kovács Jánosné született: Varga Ágota 79 éves 
Mészáros István 74 éves 
Szerletics Györgyné született: Pálinkás Mária 86 éves 
Radics Jánosné született: Szabó Rozália 87 éves 
Bujdosó Andrásné született: Tumó Margit Julianna 68 éves 
Kolompár Jenőné született: Radics Erzsébet 59 éves 
Gaál Dezsőné született: Hunyák Julianna 70 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 

Frissítő Svéd és  
Alakformáló masszások 

„Cellulit kezelés, testtekercselés”! 

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


