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Az idei évben is megrende-

zésre került szeptember 22-én 

az Idősek napja. Ezúttal közel 

350 fő fogadta el az önkor-

mányzat meghívását, hogy a 

köszöntők mellett, egy kis 

időre az ismerősökkel, bará-

tokkal találkozhasson, egy 

ízletes ebédet követően be-

szélgethessen. A Magyarok 

Nagyasszonya Katolikus Álta-

lános Iskola 2. osztályosai, a 

Művelődési Ház Népdalköre, 

és a Ripityom Néptánc cso-

port kedveskedett műsorral a 

résztvevőknek. Hagyománya-

inknak megfelelően köszön-

töttük a jelenlévők között, a 

három legidősebb szépkorút, 

akik ezúttal Suba Ferencné 

Szép Aranka, Jéló Balázsné 

Kustán Ilona (Borostyán Gon-

dozóház lakója), és Bachmann 

Jánosné Bujdosó Anna voltak. 

A kora délutánig tartó ünnep-

ség, ismét jó alkalom volt a 

közösségi együttlétre. A Sü-

kösdi Napló sorain keresztül 

is köszöntöm településünk 

valamennyi idős polgárát, és 

kívánok mindannyiuknak sok 

erőt, és jó egészséget! Továb-

bá szeretném megköszönni a 

szervezőknek, segítőknek, 

felkészítő pedagógusoknak, a 

csoportok vezetőinek, és a 

támogatóknak, hogy az ünnep 

előkészítésében, lebonyolítá-

sában közreműködtek. 

Tízedik alkalommal került 

megrendezésre a Szüreti fel-

vonulás és bál községünk-

ben, október első hétvégéjén. 

Ezúttal a kialakítás folyamatá-

ban levő Faluházunk volt a 

kiinduló állomás, ahol délután 

kettő órára már szép számban 

összegyűlt az érdeklődő kö-

zösség, többségükben népvi-

seletben. Az induló állomáson 

túl, még négy helyszínen vár-

ták az adott utcabeliek a fel-

vonulókat, ezúttal is bőséges, 

kiadós, szíves vendéglátással. 

Köszönet érte! Az idén a tele-

pülés központi részének utcáit 

járhattuk be a szép októberi 

időben. Jövőre ismét alvégről, 

majd azt követően, fölvégről 

tervezzük az indulást. Így 

három évente térünk vissza a 

község egy-egy részére. 

Köszönjük a szervezők, segí-

tők, fogatosok, támogatók 

munkáját, a házigazdák ven-

déglátását, és minden résztve-

vő lelkes, vidám hangulatú 

jelenlétét. 

Tamás Márta 

polgármester 

MEGHÍVÓ 
Szeretettel várjuk 2018. november 17-én (szombat) a 

Sükösdi Óvodásokért Alapítvány 

jótékonysági báljára! 

Részletek a 6. oldalon! 
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Önkormányzati Képviselő-testületi hírek kivonatolva, a teljesség igénye nélkül 

Avar és kerti hulladék égetése 
 

Az avar és kerti hulladékok 

égetése csak szeptember 1. és 

november 30., valamint március 

1. és április 30. közötti időszak-

ban, hétköznap és szombati 

napokon, 9.00 és 18.00 óra kö-

zötti időszakban történhet. Az 

égetés szélcsendes időben vé-

gezhető. 

Tilos avar és kerti hulladékot 

égetni vasárnap és ünnepnapo-

kon! 

Tájékoztatás az engedély nél-

kül fúrt vagy ásott kutak en-

gedélyeztetéséről 

Mentesül a vízgazdálkodási 

bírság megfizetése alól az, aki 

2018. január 1-jét megelőzően 

engedély nélkül vízkivételt biz-

tosító vízi létesítményt (kutat) 

létesített akkor, ha a vízjogi 

fennmaradási engedélyezési 

eljárást 2018. december 31-ig 

kérelmezi, és az engedély 

megadásának feltételei fenn-

állnak.  

Lényeges, hogy még az idei 

évben beadja a fennmaradási 

engedély kiadására irányuló 

kérelmét, azonban nem szüksé-

ges, hogy év végéig az enge-

délyt meg is kapja. A kérelem 

szakmérnök tervező igénybevé-

telét is szükségessé teszi! 

A jegyző adja ki az engedélyt 

akkor, ha a kút nem ér int 

karszt- vagy rétegvizet, 500 m3/

év vízigénybevétel alatti, a kút 

épülettel rendelkező ingatlanon 

van, magánszemély a kérelme-

ző, a kút házi ivóvízigény és a 

háztartási igények kielégítését 

szolgálja és a kút nem gazdasá-

gi célú vízigényt szolgál. A 

szabály egyaránt vonatkozik 

fúrt és ásott kutakra is. 

Abban az esetben, ha az előző 

feltételek közül akárcsak egy 

nem teljesül, akkor nem a jegy-

ző, hanem a katasztrófavédelmi 

igazgatóság hatáskörébe tarto-

zik a kút fennmaradási engedé-

lyezési eljárása! A Nemzeti 

Agrárgazdasági Kamara kezde-

ményezte az illegális kutak mo-

ratóriumának 2020-ig szóló 

meghosszabbítását, de erről a 

Kormány a lapzártáig még nem 

döntött.  

Az eljárás mentes az igazgatá-

si szolgáltatási díjfizetési köte-

lezettség alól 2018. december 

31-ig. 

A kérelem benyújtásához for-

manyomtatványt készítettünk, 

ami a www.sukosd.hu honlapról 

letölthető, illetve a Sükösdi 

Polgármesteri Hivatal előteré-

ben megtalálható. 

További információ Makóné 

Földesi Lívia 79/563-022, Polg. 

Hiv. 2. sz. iroda  

Szociális tűzifa 

Az önkormányzat rendeletet 

alkotott a Kormány által bizto-

sított szociális tűzifa támogatás 

rászorultsági szabályairól. A 

rendelet alapján elsőbbséget 

élvez az, aki 

a) aktív korúak ellátásában, 

b) időskorúak járadékában, 

c) tekintet nélkül annak termé-

szetbeni vagy pénzbeli formá-

ban történő nyújtására települési 

támogatásra – különösen a lak-

hatáshoz kapcsolódó rendszeres 

kiadások viselésével kapcsola-

tos támogatásban részesülő- 

jogosult, valamint 

d) a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 

törvényben szabályozott halmo-

zottan hátrányos helyzetű gyer-

meket nevelő családban él. 

Egyéb okból igényelhet szociá-

lis tűzifát 

a) a családban élő 2018. évben 

70. életévet elérő, vagy azt 

meghaladó életkorú lakos, 

b) a 65. életévet 2018. évben 

elérő, vagy azt meghaladó egye-

dül élő lakos, 

ha a 2018. október havi jövede-

lem figyelembevételével az 1 

főre jutó jövedelem öregségi 

nyugdíjminimum négyszeresét, 

azaz a 114 000 Ft-ot nem halad-

ja meg.  

Kérelmeket 2018. október 25-

től lehet benyújtani a Polgár-

mesteri Hivatalban. 

Téli igazgatási szünet 

Tájékoztatjuk a lakosságot, 

hogy 2018. december 27-28-án 

téli igazgatási szünet lesz a Pol-

gármesteri Hivatalban. Az Új-

évben az első munkanap 2019. 

január 2! 

Közmeghallgatás 

Sükösd Nagyközség Önkor-

mányzatának Képviselő- testü-

lete úgy döntött, hogy 2018. 

november 28-án 17.00 órakor 

rendezi meg éves közmeghall-

gatását. Helyszín: 6346 Sükösd, 

Dózsa Gy. út 201. Művelődési 

ház. 

Bánné dr. Raffai Gyöngyi 

jegyző 

HÍRHÁTTÉR 

2018. OKTÓBER 

Mint kötelező önkormányzati 

feladatellátás, október 15-én 

nyitotta meg kapuit a mini böl-

csőde. Ehhez az Alvégi Óvodá-

ban került kialakításra egy, az 

előírásoknak megfelelő csoport-

szoba a megfelelő eszközökkel 

és a szakképzett gondozó sze-

mélyzettel. A beruházás összér-

téke 10 819 723 forint volt, 

amiből 9 809 639 forintot sike-

rült pályázati forrásból fedezni. 

A működtetés nagy részben 

állami normatívából történik. 

Az intézmény 7 kisgyermek 

egész napos ellátására alkalmas. 

Jelentkezni folyamatosan lehet 

a vezető óvónőnél, aki a feltöl-

töttség és az egyéb követelmé-

nyek, körülmények figyelembe 

vételével dönt a gyermek felvé-

teléről. Az ellátást alapesetben 

azon 20 hetes és 3 éves kor kö-

zötti gyermekek szülei kérel-

mezhetik, akik mindketten 

munkaviszonyban állnak és az 

erről szóló igazolást bemutat-

ják. Az igénybe vevőknek csak 

az étkezési díjat kell fizetniük, a 

képviselő-testület döntése alap-

ján maga a bölcsődei ellátás 

térítésmentes. 

Soós Gergő, alpolgármester 

HIVATALI HÍREK 

2018. augusztus 30.: 

Módosították a képviselők az 

önkormányzat 2018. évi költ-

ségvetési rendeletét. Az EFOP-

3.9.2-16. Humán kapacitások 

fejlesztése című pályázat végre-

hajtásához tartozó kérdésről 

döntöttek. Az „Önkormányzati 

feladatellátást szolgáló fejlesz-

tések támogatása” c. pályázat-

ban a Hősök útja útburkolat 

felújítására árajánlatokat kértek 

be. Szolgálati lakások bérletével 

kapcsolatos döntéseket hoztak 

meg. A Bajai Rendőrkapitány-

ság munkatársai tartottak beszá-

molót Sükösd közbiztonsági 

helyzetéről. A Sükösdi ÁMK 

óvodai működésével kapcsola-

tos kérdéseket tárgyalták meg. 

2018. szeptember 26.: 

Rendeletet alkottak a bölcsődei 

ellátás gyermekintézményi térí-

tési díjairól, és meghatározták a 

mini bölcsőde szolgáltatási ön-

költségét. Csatlakoztak a 

„Bursa Hungarica felsőoktatás-

ban részt vevő hallgatók 

támogatásá”-hoz 2019. évben. 

Tárgyaltak a felújításra váró 

Hősök útja nyertes kivitelezőjé-

nek kiválasztásáról. Tulajdonosi 

hozzájárulást adtak a Magyarok 

Nagyasszonya Katolikus Általá-

nos Iskola felújítási munkálatai-

hoz. „A helyi identitás és kohé-

zió erősítése" (TOP-5.3.1-16) 

elnevezésű pályázat megvalósí-

tása pályázat végrehajtásában 

közösségfejlesztő munkakört 

hoztak létre. Érsekcsanád tele-

püléssel feladat- ellátási szerző-

dést hagytak jóvá a Mini böl-

csődében 1 gyermek ellátására 

2019. december 31-ig. Foglal-

koztatást segítő GINOP pályá-

zati részvételről határoztak. 

Az önkormányzat üzleti ügyé-

ben zárt ülést tartottak. 

2018. október 10.: 

Módosították az önkormányzat 

szervezeti és működési szabály-

zatát, a civil szervezetek támo-

gatásáról szóló helyi rendeletet. 

Megalkották a 2018. évi szociá-

lis tűzifa biztosításának felté-

teleit rendeletben. (Hivatali hí-

rek között bővebben) A 2018. 

október hónapban elindult böl-

csődei ellátás igénybevételéről 

rendelet született. Kiválasztot-

ták a Horgász utcai útalap és 

csapadékvíz elvezetés kivitele-

zőjét. Tárgyaltak a téli igazgatá-

si szünet elrendeléséről, a házi-

orvosi feladatellátásról, a helyi 

Voluntas Alapítvány támogatá-

sáról. Elindítják a Művelődési 

ház energetikai fejlesztésének 

közbeszerzési eljárását. 
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Az aradi vér-

tanúkról 

emlékeztünk 

az iskolában 

 

Iskolánkban fontosnak tartjuk, 

hogy méltóképpen megemlé-

kezzünk a magyar történelem 

nevezetes eseményeiről. 

Október 5-én, pénteken az októ-

ber 6-i gyásznapról, nemzetünk 

mártírjainak kivégzéséről emlé-

keztünk meg. Mint minden év-

ben, így idén is a hatodik 

osztályos gyerekek kapták 

azt a megtiszteltetést, hogy 

egy rövid műsorral felidéz-

zék 1848 őszének esemé-

nyeit. A több hetes kitartó 

felkészülő munka után a 

tanulók színvonalas, megható és 

fegyelmezett műsorral emlékez-

tek elődeinkre. 

Az 1848-49-es szabadságharc 

leverése után a megtorlás legfe-

ketébb napja október 6-a volt. 

Pesten golyó által kivégezték 

gróf Batthyány Lajost, az első 

felelős magyar kormány minisz-

terelnökét. Aradon ugyanezen a 

napon kivégzőosztag elé vitték, 

illetve bitófa általi halál várt a 

szabadságharc tizenhárom tiszt-

jére. 

A műsorban a magyar népdalok 

katonaénekei, úgy mint a Hon-

véd  Tüzérsirató szomorú-szép 

dallama és az Aradi tizenhárom 

balladájának megzenésített vál-

tozata csendült fel énekszóval. 

Eközben a tábornokok arcképét 

láthatták a gyerekek. A műsor 

végén a lélekharang szívhez 

szóló hangjára mécseseket he-

lyeztek el a megemlékezők 

Batthyány Lajos nemzeti színű 

szalagos képénél. 

Az Aradon hősi halált halt ti-

zenhárom vértanú annak a kitar-

tó küzdelemnek és harcnak a 

szimbóluma, melyet a magyar-

ság folytatott évszázadokon át a 

függetlenség megteremtéséért. 

Felső Zita 

osztályfőnök, 6. osztály 

 Oktatás 

KATOLIKUS 

ISKOLA 

„Aradi vár, aradi vár, halál völgye, 

tizenhárom magyar vitéz temetője, 

 viruljanak sírjaikon vérvirágok, 

felejthetetlen légyen az ő haláluk.” 

 (Az aradi tizenhárom balladája, 

Lévay József) 

Katolikus Iskolánk 

védőszentjének ünnepe 

 

Az idei tanévben október 8-án 

ünnepeltük iskolánk védőszent-

jének, a Boldogságos Szűz Má-

riának, Magyarok Nagyasszo-

nyának ünnepét. 

Az ünnepi szentmisét főtiszte-

lendő Dr. Bábel Balázs Kalocsa 

–Kecskeméti Főegyházmegye 

Érseke, Fülöp Ernő kanonok, 

irodaigazgató, Fekete Szabolcs 

iskolánk lelki vezetője és 

Jánosity István plébános celeb-

rálták. 

A mise után az iskolában a diá-

kok meghitt műsorral emlékez-

tek névadójuk előtt, ami a társ-

intézmények képviselőinek tet-

szését is elnyerte. 

Ünnepünk ragyogó alkalom 

arra, hogy megálljunk, és visz-

szatekintve az eltelt két tanév 

elért eredményeire, büszkék 

legyünk iskolai közösségünkre, 

és közös célokkal, hittel tekint-

sünk az intézményünk jövője 

felé. 

Mihálovics Ferenc 

intézményvezető 

 

1956. október 23-i 

megemlékezés 

 

2018. október 19-én rendeztük 

meg iskolánkban a Megemléke-

ző műsort az 1956. október 23-i 

eseményekről. 

Több hetes előkészület, betanu-

lás és próbák után a 8. osztály 

volt a felelőse és előadója. Ez a 

megemlékezés nehéz téma, ne-

héz a megközelítése  és gyerme-

kek számára érthetővé tétele. 

Úgy gondolom, ez sikerült, 

mert az elsős gyerektől a hetedi-

kesig csendben, fegyelmezetten 

nézték végig a műsort. Úgy 

érezzük, ez a forradalom sors-

fordító volt a magyarság törté-

netében, és ezt próbáltuk ver-

sekkel, énekekkel, prózával és 

kis látványelemekkel élmény-

szerűvé és hitelessé tenni. Re-

mélem, sikerült. 

A kis elsősöket úgy megragadta 

a Himnusz éneklése, hogy meg-

kértek arra, a következő ének 

órán velük is gyakoroljam. Ők 

is szeretnék énekelni a műsoro-

kon. Nagy boldogsággal és si-

kerélménnyel töltött el a legki-

sebbek lelkesedése. 

A nyolcadik osztály megtisztel-

tetésnek vette a műsort, és en-

nek megfelelően hitelesen ve-

zették végig. A végén nagy tap-

sot kaptak, melyre igen büszkék 

voltak. 

Talán a gyerekek is megértették 

ennek a forradalomnak a lénye-

gét és hatalmas jelentőségét. 

Vedelek Tamásné 

osztályfőnök 8. oszt.  

„Melyik nép írta fel mostanában nevét 

így, hogy aranyat adott kezébe Isten ujja? 

S mely nép beszélt így Önmaga nevében, 

mint angyal, mikor a harsonát fújja?” 

 

(Sinka István verse - részlet a műsorból) 
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Kirándulás a Mecsekbe 

 

Október 12-én emlékezetes 

kiránduláson vehettek részt a 

felső tagozatos tanulók. Verőfé-

nyes napsütéssel és kellemes 

meleggel ajándékozott meg 

minket a természet. Úti célunk a 

Mecsek volt, azon belül is Pusz-

tabánya. 

Útközben megálltunk a kakasdi 

közösségi háznál, hogy megis-

merjék Makovec Imre építész 

nevét, építményeinek stílusát, 

mondanivalóját. 

Mecseknádasdon felgyalogol-

tunk a kilátóhoz. Gyönyörű 

panoráma tárult elénk fentről. 

Útközben jót játszottak a gyere-

kek egy 13. században épült 

templom romfalai között, amit a 

török időkben várrá erősítettek. 

A Pécsváradi vár nagy élmény 

volt tanulóinknak. Idegenveze-

tőnk szavait élvezettel hallgat-

ták. A várról kapta a település a 

nevét. A várat trónra lépése 

előtt, 998-ban adományozta 

Szent István az egyháznak. A 

Rómából a koronát elhozó 

Asztrik volt a monostor első 

apátja. Kápolnája Magyarország 

egyik legrégebbi kápolnája. Itt 

énekeltünk a gyerekekkel, cso-

dálták a több mint 2000 éves 

freskót.  Előterében múzeum 

található. Romkertjében megis-

merkedtek a gyerekek a legtöbb 

fűszernövénnyel, megdörzsöl-

hették, megszagolhatták azokat. 

A buszon pihenhettünk egy 

kicsit. Jó is volt, hiszen a Pusz-

tabánya felé vezető keskeny 

úton a lelógó ágak miatt nem 

tudott buszunk továbbmenni. 

Váratlanul ért bennünket az egy 

órás gyaloglás Pusztabányára.  

Ennek ellenére kellemes út volt. 

Sokat beszélgettünk, minden 

jellegzetes növényt megnéz-

tünk, amely a Mecsekben ősho-

nos.  

Pusztabánya régen falu volt, 

mára elnéptelenedett. Helyén 

pihenőhelyet alakítottak ki. Itt 

megebédeltünk, majd egyesek 

játszottak, mások terméseket 

gyűjtöttek. Ellátogattunk az 

üveghutákhoz, ahol a gyerekek-

kel „régészkedtünk” egy med-

dőhányónál. 

Végül a pihenőhelytől tettünk 

egy két kilométeres sétát a Be-

tyár-forráshoz. Kicsit meredek 

volt, erőt próbáló, mivel még ki 

kellett sétálni a buszunkhoz. 

Este értünk haza, valószínű, 

hogy nem kellett senkit ringatni, 

de a fáradtság ellenére is azt 

mondták a gyerekek: „De jó 

volt! Sajnálhatja az, aki nem 

jött el.”  

Kapitány Erzsébet 

felsős munkaközösség vezető 

Szegedi kirándulás 

 

2018. október 17-én az alsó 

tagozatos tanulókkal kirándulni 

voltunk. A 63 gyerek és a 7 

tanító néni 2 busszal indult Sze-

gedre. 

Az időjárás nagyon kegyes volt 

hozzánk. Egész nap szép napsü-

téses időnk volt. A városba ér-

kezve a Tisza partján sétáltunk 

egyet és a közeli játszótéren jót 

hancúroztak a gyerekek. A Mó-

ra Ferenc Múzeumban minden 

kiállítást megtekintettünk. A 

legnagyobb csodálkozást a 

mozgó, hangot adó dinoszauru-

szok váltották ki a kicsikből. Az 

interaktív teremben boldogan 

ültek a dinók hátára és próbál-

ták ki a különböző játékokat is. 

Az őslények után a vadaspark-

ban több órán keresztül gyö-

nyörködtünk az állatokban. 

Mindenki megkereshette a ked-

vencét. 

A gyerekek a nap folyamán 

nagyon fegyelmezetten visel-

kedtek. A park dolgozói külön 

megdicsérték a csoportunkat. Jó 

érzés volt látni a sok boldog, 

csillogó szempárt, amint egyik 

ámulatból estek a másikba. 

Este fáradtan, de nagyon sok 

élménnyel gazdagodva tértünk 

haza. Köszönjük a szülőknek, 

hogy ránk merték bízni gyerme-

keiket és ezzel lehetővé tették 

számukra ezt a napot! Remél-

jük, hogy még sok ilyen közös 

kalandban lesz részünk! 

Németh Mónika 

alsós munkaközösség vezető 

 

 

Óvodai szemelvények 

 

Szeptembertől fogadtuk az új 

kiscsoportosokat az óvodában. 

A kezdeti nehéz időszakon túl 

vannak a csoportok, a legtöbb 

kisgyerek beszokott, már ritkáb-

ban hallani sírást. A gyerekek 

szívesen jönnek az óvodába, jól 

érzik magukat a közösségben. 

Szeptemberben megtartottuk az 

első csoportos szülői értekezle-

teket. Megválasztották a szülői 

szervezet képviselőit, illetve 

néhány anyukát megerősítettek 

ebben a pozícióban. Köszönjük, 

hogy munkájukkal segítik óvo-

dánkat, a csoportokat. Az idén 

került sor a Szülői Szervezet új 

elnökének a megválasztására is. 

Angeli Adrienn tölti be a jövő-

ben az elnöki tisztet. Ezúton is 

szeretnék köszönetet mondani, 

hogy elvállalta ezt a feladatot és 

gratulálni ahhoz, hogy a szülők 

megválasztották. 

Októbertől beindultak szakköre-

ink, egyéb programjaink. Az 

idei évben a nagycsoportosok 

több új programban is részt 

vesznek. A központi óvodában 

a Boldogságóra program, mind-

két óvoda nagycsoportosainak 

részvételével az OVI-ZSARU 

program valósul meg. 

Novembertől elindul az úszás-

oktatás 17 gyermek részvételé-

vel, 12 alkalommal. Egy pályá-

zatnak köszönhetően ingyenes 

lesz a tanfolyam, illetve a végén 

ajándékban részesülnek azok a 

gyermekek, akik végig részt 

vettek az oktatáson. 

Október 15-től beindult az alvé-

gi óvoda épületében a mini-

bölcsőde. Jelenleg 5 kisgyer-

mek gondozása/nevelése folyik 

egy kisgyermeknevelővel és 

egy bölcsődei dajkával. 

November 15-én a mozi épüle-

tében színházi előadást tekinte-

nek meg a középső-és nagycso-

portos gyerekek a Mesekocsi 

Színház előadásában. Az elő-

adás címe: Holle anyó. Remél-

jük, hogy az óvoda színes prog-

ramkínálatában minden kisgyer-

mek örömét leli. 

Dudásné Grau Ágnes 

ÁMK igazgató 

ÓVODA 
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Szent Márton legendája 

 

A cserkészek körében nagy 

tiszteletnek örvend Szent Már-

ton, aki utat mutatott számunkra 

emberségével, önzetlenségével. 

November 11-én ünnepeljük 

Szent Márton ünnepét, amikor 

is kis lámpásokkal körbevonul-

va gyermekek ezrei emlékeznek 

jótetteire és példás életére. 

Szent Márton a Római Biroda-

lom területén, Savariában (ma 

Szombathely) született a Kr. u. 

316-os vagy 317-es évben. A 

hagyomány úgy tartja, hogy a 

szülőháza felett áll a mai Szent 

Márton-templom. Apja jómódú, 

pogány katonatisztként szolgált, 

s jutalomból Itáliában kapott 

birtokot, a család így ott telepe-

dett le. Gyermekként 

Ticinumban (ma Pavia) nevel-

kedett. 12 évesen úgy döntött, 

felveszi a kereszténységet. Szü-

lei ezt nem nézték jó szemmel; 

15 évesen apja akaratára belé-

pett a hadseregbe, fiatal kora 

miatt 4 évig egy kiképző egy-

ségnél szolgált, majd 19 évesen 

lett legionárius. 

A feljegyzések megemlítik segí-

tőkészségét, jóindulatát. Egy 

napon épp kilépett 

Ambianensium (ma Amiens) 

kapuján, amikor nélkülöző kol-

dussal találkozott, akit rablók 

fosztottak ki, és vertek meg. 

Saját köpenyét kardjával ketté-

vágta, egyik felét a koldus vál-

lára borította. Álmában Jézus 

jelent meg a koldusnak adott 

köpenydarabban. 339-ben, 22 

évesen megkeresztelkedett. 

341-ben barbárok támadtak 

Galliára. Az uralkodó szemé-

lyesen biztatta katonáit és meg-

ajándékozta őket. Márton nem 

akarta elfogadni az ajándékot: 

eddig a császárt szolgálta, mos-

tantól Istent akarja szolgálni: 

"Krisztus katonája vagyok, 

nem szabad harcolnom" . Az 

uralkodó gyávasággal vádolta 

meg, válaszul Márton másnap 

fegyverek nélkül akart a csatába 

indulni. Az ütközet végül is 

elmaradt, a frank uralkodó bé-

két kért a császártól. Ez nagyon 

meglepte az embereket, csodá-

nak vélték. Márton ezután, 341-

ben kilépett a hadseregből, és 

Poitiers-ba ment. 355-ben Julia-

nus császárral Galliába ment, 

majd visszatért szülei földjére. 

Édesanyját megkeresztelte, de 

apja megmaradt pogánynak. 

A 4. században megerősödött az 

eretnek ariánus mozgalom. 

Mártont elűzték Savariából. 

Ismét Itáliába távozott, Milánó-

ba ment, azonban az ariánusok 

innen is elűzték. 360-ban meg-

szűnt a veszély, és visszatért 

Galliába. Itt a falvak lakóinak a 

térítésével foglalkozott. 361-ben 

Ligugében megalapította az első 

európai szerzetes kolostort. 

371-ben Mártont Tours püspö-

kévé választották meg, ő azon-

ban tiltakozott megválasztása 

ellen. A legenda szerint egy 

libaólban próbált elrejtőzni, de a 

ludak elárulták gágogásukkal. 

Fontos hittérítő munkát végzett, 

a pogány falvak nagy részét 

megtérítette. Életét csodák és 

gyógyulások kísérték. 

Bakos Judit 

Cserkészvezető 

Kedves Cserkészek! 

Márton napi ünnepünket no-

vember 10-én, szombaton 
tartjuk. 17.00 órakor szentmise 

a templomban, utána lámpás 

felvonulás a falu egy részén, 

majd kötetlen találkozó a temp-

lomkertben zsíros kenyér, tea, 

felnőttek részére forralt bor 

mellett. 

Az előkészületek 15.30-tól kez-

dődnek az egyházközségi ház-

ban, ide is várjuk a szorgos ke-

zű cserkész fiúkat, lányokat. 

Minden érdeklődőt lámpásokkal 

felszerelve, szeretettel várunk! 

Cserkészvezetők 

 

 

 

November hónapban a hétköz-

napi, és a szombat esti szentmi-

sék 17.00 órakor kezdődnek. 

Advent I. vasárnapja 

december 2. 

Adventi időszakban hétközna-

ponként, reggel 06.00 órakor 

hajnali szentmiséket tartunk a 

templomban, a hétvégi misék 

időpontja ezen időszakban vál-

tozatlanul, szombaton 17.00 

óra, vasárnap reggel 09.00 óra. 

Jánosity István 

plébános 

Falukarácsony 

Az idei évben is december 22-

én, szombaton 17.00 órakor 

tartjuk Falukarácsony ünnepün-

ket a Lakodalmas Házban. A 

Hősök terén ezúttal is lesz lehe-

tőség egy kis találkozásra, be-

szélgetésre, melyhez a szokott 

módón tea, forralt bor, zsíros 

kenyér is társul. Szeretettel vá-

runk minden érdeklődőt! 

Az ünnepre a képen látható 

bögrék 650 Ft/db áron megvá-

sárolhatók a Könyvtárban, és a 

Központi Óvodában december 3

-tól. 

Szervezők 

Cserkészet 

Tisztelt Lakosság! 

 

Örömmel tapasztaltuk, hogy az 

elmúlt években az önkormány-

zat és az ÁMK Művelődési 

Háza által szervezett bálok 

(szilveszteri, farsangi, szüreti 

bál) igen látogatottá és közked-

velté váltak a lakosság körében. 

Reméljük, a lelkesedés a továb-

biakban is töretlen marad. 

Azonban fontos tudni, hogy a 

biztonságos és felelősségteljes 

szervezésre vonatkozóan ko-

moly előírásoknak kell megfe-

lelni. 

A Lakodalmas Házunk jelenle-

gi szabályozásoknak, előírások-

nak megfelelő befogadóképes-

sége véges. Még akkor is, ha 

legtöbbünknek vannak ötszáz, 

hatszáz főt meghaladó lakodal-

makról is emlékeink. Mára a 

rendezvények 300 fő felett be-

jelentés kötelessé váltak. Az 

épületben 300 -330 fő ültethető 

le kényelmesen, székekkel tör-

ténő beterítéssel. Azt pedig 

joggal várja el mindenki, ha 

belépőt vesz, akkor ülőhelye is 

legyen. Az így fennmaradó 

tánctér sem tud ettől több sze-

mélyt biztonságosan befogadni.  

Ezért a továbbiakban is a falu-

szinten szervezett bálokra 

elővételes jegyvásárlással lesz 

lehetőség bejutni. A jegyvá-

sárlás lebonyolítását a rendez-

vények kezdete előtt fogják a 

szervezők időben meghirdetni, 

ill. a jegyeket árusítani. Az idei 

szüreti bálra is a rendezvény 

kezdete előtt már három héttel 

korábban lehetett jegyet vásá-

rolni, és nem három napig, 

ahogy a pletykák szólnak. 

Azért pedig véleményem sze-

rint nem a szervezők okolható-

ak, ha valaki jegyet vásárol, és 

mégsem jön el a rendezvényre. 

Az persze más kérdés, hogy 

ezzel mástól elveszi a szórako-

zási lehetőséget. 

Kérjük, legyenek figyelemmel  

 

 

 

 

 

 

a meghirdetésekre és a jegyvá-

sárlásra jelzett határidőkre! 

Kérem továbbá a fent leírtak 

szíves tudomásul vételét a 

résztvevő közösség biztonságá-

nak fenntartása és megőrzése 

érdekében! 

Tamás Márta 

polgármester 

Egyéb hírek 

Cserkészhírek 

Egyházi hírek 
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2018. október 1-től október 7-ig 

lezajlott az Országos Könyvtári 

Napok, melyhez könyvtárunk is 

csatlakozott. Október 2-án a 

legkisebbeknek vetítettünk há-

rom rövidebb mesét a Könyvtár

-Mozi keretében. Október 3-án 

a felnőttekkel „könyvtármoziz-

tunk”, az „Égigérő fű” c. film 

sok kedves emléket megidézett 

az idősebb nemzedék számára. 

Október 6-án délelőtt az 

Activity társasjátékkal szóra-

koztunk a könyvtárban, míg 

délután csatlakoztunk a szüreti 

felvonuláshoz, hogy fotókon 

dokumentáljuk az eseményeket. 

Novemberben még tervezünk 

egy-két KönyvtárMozi vetítést, 

december elején pedig valószí-

nűleg idén is jön vendégmű-

vész, hogy műsorával megör-

vendezhesse a gyerekeket. 

A Sükösdi Helytörténeti és Kul-

turális Egyesület nevében sze-

retném megkérni a lakosságot, 

hogy ha valaki rendelkezik régi, 

a falu életét, kinézetét megörö-

kítő fotókkal, legyen szíves a 

könyvtárba eljuttatni egy szken-

nelés erejéig, hogy minél több 

dokumentumot át tudjunk ha-

gyományozni az utókornak. 

Szeretettel várja Kedves Láto-

gatóit a könyvtár és a 

KönyvtárMozi! 

Szerletics Róbert 

könyvtáros 

Könyvtári nyitva tartás 
 

Hétfő:szünnap 

Kedd-csütörtök-péntek: 14-18-ig 

Szerda: 10-12 és 14-18-ig 

Szombat: 9-12-ig 

Könyvtári hírek 

  

NAPPALI ELLÁTÁS  

a sükösdi Borostyán 

Gondozóházban!  
Dózsa Gy. u. 195.  

hétköznap 8.00 – 14.00 óra között  

 

Mit nyújt Önnek az Idősek klubja? 

- szeretetteljes légkörben, felújított környezetben, 

otthonos körülmények között fogadja az idős (többnyire magá-

nyos, egyedül élő, vagy napközben egyedül maradó) érdeklődő-

ket. 

 

A klub tagjai különböző foglalkozásokon vehetnek részt, 

- lehetőség adódik TV-nézésre, 

- társas időtöltésre (kártyajátékok, sakk, újságolvasás, társasjáté-

kok, közös beszélgetések) 

- közös ebédelésre (térítési díj ellenében), 

- vallásgyakorlásra, 

- ügyintézési tanácsadásra egyaránt. 

 

A kulturális rendezvények, ünnepségek, névnapok szervezése, 

- színház-, mozi-, és múzeumlátogatások, 

- kirándulások szervezése önkéntes részvétellel igény és lehető-

ség szerint történik (a fizetendő részvételi díj előzetes jelzésével). 

 

Az ellátás igénybevétele ingyenes. 

 

Tájékoztatást kérhet, valamint a beiratkozási szándékát jelezheti 

intézményi nyitvatartási időben: Hétköznaponként: 8-16-óráig, 

vagy telefonon a 06-79/543-216-015 és a  

06-70/3315534 számon. 

 

Az intézménybe és a hazaszállításban az önkormányzat segítséget 

nyújt. 

 

Szeretettel várjuk az érdeklődőket! 
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A Megye III. bajnokságban 2017-2018. évben a sükösdi 

asztalitenisz csapat 2. helyezést ért el — ezüstérmet szer-

zett. 

A csapat tagjai: Szerletics Tibor, Béregi Dávid, Béregi 

Bence, Faddi József és Kuzman József. 

Gratulálunk! 

Kuzman József 

Sporthírek 

Általános gyógytorna 
gyógytornász vezetésével 

 

minden hétfőn  

17.00-17.45-ig 

a Sportcsarnokban. 

Kézműves Műhelyünkbe 
várjuk az érdeklődőket 

minden héten, kedden és csütörtökön 

14.00-17.00 óra közötti időtar tamban  

a Művelődési Házba. 

 

Stróbl Mária 

+36 70 339 8853 

Ismét két szépkorút köszönthettünk, 

akik betöltötték 90. életévüket. 

 
Radics János és Pintér Jánosné (Klenancz Erzsébet) 

 
További jó egészséget kívánunk mindkettőjüknek! 

Idéző 

„Mindenki azon van, hogy változtasson a 

világon, de senki nem gondol arra, hogy 

megváltoztassa magát.” 

 

„A boldogság forrása nem rajtunk kívül, 

hanem bennünk van…” 

 

Lev Nyikolajevics Tolsztoj  

(1928-1910)  
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A település– és mezőőr elérhetősége 

Faddi József      +3670/334-8799 

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. 

 

5 szobás 200 m2-es polgári ház eladó! 70/5435295 

 

 Legelőt, szántót vennék. +36303174759  Szerletics Róbert 

 

Szántó eladó vagy bérbe adó (Verébtanya) +36203624111  

 

3 hektár kaszáló  eladó Sükösdön +36704069300  

2018. augusztus 25. és 2018. október 24. között 
Anyakönyvezettek 

Születtek 

Eszlátyi Mihály László (anyja neve: Paragi Mariann) 
Tamás Luca (anyja neve: Schultz Alexandra) 
Szabados Endre (anyja neve: Bergmann Adrienn) 
Geletta Márk (anyja neve: Czobor Kinga)  
Házasságot kötöttek 

Gombár Edit és Vámosi József 
Gyarmati Lívia és Katona Norbert István  

Gratulálunk! 

Elhunytak 

Szalai János  90 éves 

Melcher Menyhért  75 éves 

Takács Ferenc 83 éves 

Pohl Antal László 56 éves 

Almás Pálné született: Radics Ilona Mária 64 éves 

Sztojka Péterné született: Bogdán Mária 61 éves 

Részvétünk! 
Összeállította Rigó Éva anyakönyvvezető 

BÉRSZÁMFEJTÉS, 

KÖNYVELÉS 
Vállalom új vagy működő gazda-

sági társaságok, egyéni vállalko-

zások teljes körű könyvviteli fel-

adatainak ellátását, bérszámfejté-

sét, 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 

Fogsorjavítás, 

műfogsorké-

szítés, rögzített 

fogpótlások 

Kollár Csaba 
6346 Sükösd,  

Dózsa György út 

12/D 

 06 30/475 0506 

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, őster melők ré-

szére teljes körű könyvviteli szolgáltatás, mezőgazdasági ügy-

intézés, támogatásigénylés, gázolaj bevallás, gazdálkodási nap-

ló, környezetvédelmi termékdíj… mindez kedvező áron! 

Magánszemélyek adóbevallását 2000Ft-ért elkészítem! 

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 

A PATA JÓZSEF Gépipari Kft. (6352 Fajsz, Paprika utca 3.) 

teljes munkaidőre 

gépész technikus, gépbeállító, csomagoló, 

hegesztőgép és présgép-kezelő 
munkakörök betöltésére keres elhivatott munkatársakat. 

 

Amit ajánlunk: stabil és hosszútávú munkaviszony, kiváló és 

egészséges munkakörnyezet, versenyképes jövedelem. 

Amit várunk: magas színvonalú és önálló munkavégzés, együtt-

működő képesség, kreativitás. 

 

Jövőbeli munkavállalónk jelentkezését a 

patakft@patakft.hu címen és a 

06-78/568-510 telefonszámon várjuk. 

tel:+36%2030%20317%204759
tel:+36%2020%20362%204111
tel:+36%2070%20406%209300
javascript:O.cC('patakft@patakft.hu')

