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Január második felében kez-
dődtek meg Sükösdön a 
szennyvízberuházás munkála-
tai. Első ütemben az Újvári , 
Rövid, Mártírok és Hunyadi 
utcákban dolgoztak a brigá-
dok. Majd a havazás miatt 
rövid leállás következett. Je-
lenleg a fent említett utcák 
mellett kiterjedt a munkavég-
zés, a Deák és Petőfi utcák 
déli részére. 
Mielőtt új szakaszon kezdik 
meg a munkákat, az azt meg-
előző hét csütörtökéig, a kivi-
telező munkatársai szórólapot 
dobnak az érintett ingatlantu-
lajdonosok postaládájába. 
Második lépésként felkeresik 
a megjelölt időpontban a tu-
lajdonost. Ekkor kerülhet sor 
a telekhatáron belül maxi-
mum 1m-re elhelyezendő 
akna, és a tulajdonos számára 
legalkalmasabb rákötési vo-
nal kijelölésére. Ekkor még 
rákötés nem történik, csak 

te lekha-
t á r o n 

belülre viszik a 
„csonkot”. Itt 
s z a k e m b e r e k 
segítenek a leg-
o p t i m á l i s a b b 
megoldás megta-
lálásában. 
Az utcákban lát-
ható különböző 
színű felfestések 
nem a lehetséges 
ger inc fek tetés 

helyét, nem a házi bekötések 
vonalát jelölik, hanem a már 
földben lévő közműveket. 
( víz, gáz, telefon…stb.) Ha 
egy adott utcában  megkezdik 
a munkavégzést, a Bajavíz 
Kft. munkatársainak javaslata 
szerint, víz tartalékot érdemes 
az otthonokba 
készen lé tbe 
helyezni, az 
esetleges ve-
zeték sérülés 
bekövetkezté-
re felkészülve. 
A munkálatok 
három ütem-
ben történnek 
a faluban. 
I. ütem a tele-
pülés déli 
részétől a Daráló utcáig tartó 
szakasz. 
II. ütem a Daráló és Táncsics 
utca közé eső rész. 
III ütem Táncsics utcától Ár-
pád vezér utcán keresztül 
érkeznek a Dózsa György 
útra. 

A munkálatok várhatóan ez 
év végéig készülnek el telje-
sen a faluban. 
Ha a munkavégzéssel érintett 
utcákban, a szórólapon fel-
tüntetett tájékoztatón, és az 
ingatlannál történő személyes 
egyeztetésen túl, felmerül 
lakossági kérdés, észrevétel, 
azt az alább megjelölt tele-
fonszámokon és időpontok-
ban bejelenthetik. A jelzése-
ket összegyűjtjük, továbbítjuk 
a kivitelező felé, kérve gyors 
és pontos intézkedésüket. 
Kedd és csütörtök délelőttön-
ként 10.30-12.00 óra között. 
Tel.: 364-138 Siposné Kere-
kes Melinda képviselő. 
Kedd és csütörtök délutánon-

ként 12.30-14.00 óra között. 
Tel.: 563-022 Tamaskó Vik-
tor műszaki részlegvezető. 
A munkák során jelentkező 
nehézségek, kellemetlenségek 
megoldásáig kérem a lakos-
ság türelmét! 

Tamás Márta polgármester 

 

Tisztelettel meghívunk mindenkit a 2014. 
március 15-én délelőtt 10 órakor tartandó 
ünnepségre a Lakodalmas Házba! 
Részletes program a 2. oldalon! 
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2014. január 29. 
A 2014. évben első testületi 
ülését tartotta a Képviselő-
testület. Módosították a Sükösdi 
ÁMK Alapító okiratát, főként 
számviteli jogszabályok módo-
sítása miatt. A településen foly-
tatható kegyeleti közszolgálta-
tásra 2014. március 1-i hatállyal 
pályázatot írtak ki, mivel a 
Memento Kft. temetkezési tevé-
kenységét 2014. február 28-al 
megszünteti Sükösdön. Az Or-
szággyűlés 2013. év végén úgy 
döntött, hogy nem vezeti be 
2014. január 1-el az ún. szociá-
lis temetést Magyarországon. 
Az önkormányzatnak módosíta-
ni kellett erről szóló rendeletét. 
Minden évben meg kell hatá-
rozni a helyi önkormányzatok-
nak, milyen közbeszerzéseket 
folytatnak az év folyamán. Sü-
kösdön a központi óvoda felújí-
tása került a tervbe, mint folya-
matban lévő építési beruházás. 
2013. év végén a Magyar Ál-
lamkincstár ellenőrzést végzett 
a Sükösd- Érsekcsanád ÁMK 
közoktatási intézményeinek 
központi költségvetésből bizto-
sított normatíváinak felhaszná-
lásáról a 2012-es költségvetési 
évben. Erről számolt be a Hiva-
tal a képviselő-testületnek. 
Ezt követően zárt ülést tartott a 
testület. 

2014. február 12. 
Első napirenden a 2014. évi 
költségvetés elfogadása szere-
pelt. A költségvetési főösszeg 
354 135 000 Ft, az általános 
tartalék 11 675 000 Ft. Az ön-
kormányzat kötelező feladatai 
ellátására meg tudta tervezni a 
kiadásokat. Fejlesztéseket pá-
lyázatokkal valósít meg. A szi-
lárd hulladék és a szennyvízbe-
gyűjtés közszolgáltatásról új 
rendeletek születtek a megvál-
tozott törvényi háttér miatt. A 
képviselők úgy döntöttek, hogy 

a sükösdi alapfokú oktatásban 
2014/2015-ös tanévtől kezde-
ményezik Érsekcsanád és Sü-
kösd különválását a Klebels-
berg Intézményfenntartó Köz-
pontnál. Új pályázatot írtak ki a 
szennyvízbegyűjtés közszolgál-
tatásra 2014. április 7-től 2015. 
december 31-ig. A 4/2014. 
(I.31.) BM rendelet „Egyes 
önkormányzati feladatokhoz 
kapcsolódó fejlesztési támoga-
tás igénybevételnek részletes 
szabályairól” címmel lehetősé-
get biztosít az önkormányzatok 
számára pályázat benyújtására. 
Sükösd már több ízben adott be 
pályázatot a sportcsarnok fej-
lesztésére, sajnos eddig ered-
ménytelenül. Most ismét pályá-
zat benyújtásáról döntött a kép-
viselő-testület a sportcsarnok 
vizes blokkjának felújítására, 
nyílászárók cseréjére.  
Hivatali hírek- Választási 
eljárás 

2014. a választások éve Ma-
gyarországon. Április 6-án ke-
rül sor az országgyűlési képvi-
selők, előreláthatóan májusban 
az Európai Unió Parlamenti 
képviselőinek választására. 
Ősszel-októberben- helyi ön-
kormányzati és nemzetiségi 
önkormányzati választások 
lesznek. Új választási eljárási 
törvényt fogadott el az Ország-
gyűlés, néhány változás jelent-
kezik az eljárásban. Most az 
országgyűlési képviselőválasz-
tás szabályairól szólok. 

Az országgyűlési képviselővá-
lasztási eljárásban egy fordulós 
a szavazás. A 199 fős parla-
mentbe egyéni választókerüle-
tek képviselői és listán bejutott 
képviselők fognak helyet kapni. 
A választópolgárok tehát to-
vábbra is két szavazólapra sza-
vazhatnak, egyiken az egyéni 
jelöltek lesznek felsorolva, a 

másik szavazólapon a választá-
son induló jelölő szerezetek 
(pártok és országos nemzetiségi 
önkormányzat) listái. A szava-
zólapokon egy X –el jelölheti 
meg a választópolgár, kit, mely 
listát kívánja a parlamentbe 
juttatni. Az országos nemzetisé-
gi önkormányzat listájára az a 
választópolgár szavazhat, aki 
valamely nemzetiséghez tarto-
zónak vallotta magát és jelezte, 
hogy az országgyűlési képvise-
lőválasztáson a nemzetiségi 
szavazati jogával kíván élni. Ők 
a pártok listás szavazásán nem 
vehetnek részt. Sükösdön 3 
szavazókör működik: Művelő-
dési ház 1. számú szavazókör, 
Központi Óvoda 2. számú sza-
vazókör, Alvégi óvoda 3. szá-
mú szavazókör, mely a mozgás-
korlátozottak rendelkezésére is 
áll. A választók a februárban 
kézhez kapott értesítőn láthat-
ják, mely szavazókörbe tartoz-
nak. A szavazóhelyiségek 06.00 
órától, 19.00 óráig lesznek nyit-
va és várják a szavazókat. Érvé-
nyes okiratokkal:  személyi 
igazolvánnyal és lakcímkártyá-
val, vagy útlevéllel, vezetői 
engedéllyel és lakcímet vagy 
személyi azonosítót tartalmazó 
személyazonosító igazolvány-
nyal kell igazolni személyazo-
nosságukat. Az új választási 
eljárási törvény a mozgásában 
korlátozott választók számára 
továbbra is biztosítja a mozgó-
urna lehetőségét. A mozgóurna 
iránti kérelmet kell benyújtani a 
választónak a megalapozott, 
egészségi állapotra, fogyatékos-
ságra hivatkozással a választás 
előtti pénteki nap (2014. április 
4.) 16.00 óráig a helyi választá-
si irodában(HVI), vagy a vá-
lasztás napján délután 3 óráig a 
szavazatszámláló bizottságánál. 
A bejelentésben meg kell jelöl-
nie, hova kéri a mozgóurnát. 

(kérelem elérhető lesz a 
www.valasztas.hu honlapon, 
vagy a HVI-nél nyomtatvány-
ként is elkérhető) Ha valaki 
nem az állandó lakcíme szerinti 
szavazókörben tud április 6-án 
szavazni, átjelentkezéssel kér-
heti a más magyarországi sza-
vazókörben történő szavazást 
biztosítani.(régi igazolással 
szavazás jogintézményét váltja 
ez fel) Újdonság, hogy az átje-
lentkezett választó az állandó 
lakcíme szerinti egyéni jelöltre 
adhatja le voksát. Az átjelentke-
zési kérelemnek, vagy módosí-
tásának  - mely letölthető a 
www.valasztas.hu honlapon és 
ügyfélkapu regisztrációval on-
line kitölthető, vagy a HVI-nél 
nyomtatványként is elkérhető- 
legkésőbb a választást megelő-
ző pénteki napon (2014. április 
4. 16.00 óráig) kell beérkeznie 
az állandó lakcím szerinti HVI-
be. Ha meggondolná magát a 
választó, és mégis az állandó 
lakcím szerinti településen kí-
vánna szavazni ez esetben a 
szavazás napján, a korábban 
máshová átjelentkezett válasz-
tópolgár állandó lakóhelyén 
már nem tud élni szavazati jo-
gával. A külföldön élő magyar 
állampolgárok szavazásának 
módjáról a www.valasztas.hu 
honlapon tájékozódhatnak. 
Megváltoztak a választási kam-
pány szabályai is, kampány-
csend nincsen. Egy korlátozás 
él: a szavazás napján a szava-
zóhelyiségek bejáratától számí-
tott 150 m-en belül –
közterületen- választási kam-
pánytevékenység nem folytat-
ható. 
Egyéni kérdéseikkel fordulja-
nak bizalommal a helyi válasz-
tási irodához személyesen 
(Sükösdi Polgármesteri Hiva-
tal), vagy telefonon (563-022). 

Bánné dr. Raffai Gyöngyi jegyző 

Önkormányzati Képviselő-testületi hírek—Polgármesteri Hivatal hírei 

Március 15-i ünnepi 
program: 
 
2014. március 15-én dél-
előtt 10.00 órakor ünnepi 
megemlékezés a Lakodal-
mas Házban: 
• Ünnepi köszöntő 
• Sükösdi Általános 

Iskola 5. osztályos 

tanulóinak műsora 
• Sükösdi Népdalkör 

műsora 
• Palotás sükösdi fiata-

lok előadásában 
A felújított Főtér ünnepi 
átadása. 
Koszorúzás, tisztelgés a 
hősök előtt. 

Szervezők 
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Közösségi szolgálat 
A Nemzeti Köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény szerint 
az érettségi vizsga megkezdésé-
nek feltétele 50 óra közösségi 
szolgálat teljesítése, amelyet 
első alkalommal a 2016. janu-
ár 1-je után érettségi vizsgára 
jelentkező tanulóknak kell 
igazolniuk. Ez a 2012/2013. 
tanévben 9. évfolyamos közép-
iskolai tanulókat már érinti. A 
tanulóknak a 9-11. évfolyamon 
lehetőség szerint három tanév-
re, arányosan elosztva kell a 
közösségi szolgálatot teljesíte-
niük. 
A nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény 4. § 
(13)bekezdés szerint: a közös-
ségi szolgálat szociális, környe-
zetvédelmi, a tanuló helyi kö-
zösségének javát szolgáló, szer-
vezett keretek között folytatott, 
anyagi érdektől független, 
egyéni vagy csoportos tevé-
kenység és annak pedagógiai 
feldolgozása. Célja: felelősség-
vállalás, együttműködési kész-
ség, önkéntes feladatvállalás 
erősítése.  
A közösségi szolgálat révén a 
fiatalok beleláthatnak az adott 
szervezet munkájába,  
megtapasztalhatják a jótékony 
tettek erejét, és számos olyan 
tapasztalatot, kompetenciát 
szerezhetnek, mely késöbbi 
munkavállalásuk során segítheti 
őket.  
A másokért való felelősségvál-
lalás,a segítő magatartás kiala-
kítása pedig a megújult Nemze-
ti alaptanterv egyik kiemelt 
fejlesztési területe is egyben.  
A közösségi szolgálat teljesíté-
sének lépései 
1.Lehetőségek megismerése.

( az iskolai faliújságról, honlap-
ról, választható területek, foga-
dó intézmények, egyénileg a 
lakóhelyen lévő lehetőségek 
közül) 
 2. Jelentkezési lap kitöltése.
( tevékenységi terület megjelö-
lése tanévenként maximum 3, 
szülő beleegyező nyilatkozat 
aláírása,a jelentkezési lap leadá-
sa az iskolatitkárnak.)    
3.Fogadó intézmény felkeresé-
se, egyeztetés a közösségi szol-
gálat teljesítésével kapcsolato-
san, amennyiben még nincs 
megállapodás, megállapodás 
kötése. 
4. Közösségi szolgálati napló. 
A dokumentáció fontos része. A 
tanuló vezeti, melyben a fogadó 
intézmény megbízottja alkal-
manként igazolja az eltöltött 
órákat, melyet a tanuló az  isko-
latitkárnál bejelent. FONTOS, 
hogy 1 alkalommal max. 3 órát 
igazolhatnak! A közösségi szol-
gálati naplót az 50 óra letelte 
után kell leadni az iskolában. 
Sükösd területén is több lehető-
ség kínálkozik a közösségi szol-
gálat teljesítésére. 
(Önkormányzat, Szent Anna 
Alapítvány, Sükösdi ÁMK, 
Sükösdi Óvodásokért Alapít-
vány, 547. sz. Belon Gellért 
Cserkészcsapat…stb) A kap-
csolatfelvétel a fentiekben fel-
soroltak szerint történhet meg. 
Tehát a településen működő 
fogadószervezetekhez a tanuló 
az iskolájában előkészített do-
kumentumokkal menjen, ahol 
hivatalos aláírással erősítik meg 
a diák fogadását, és a közösségi 
szolgálat megállapodás szerinti 
elvégzését. 

Tamás Márta polgármester 
 

 
Az Önkormányzat pályázatot 
nyújtott be a Belügyminisztéri-
um által kiírt „Kötelező önkor-
mányzati intézmények fejleszté-
sének és felújításának támoga-
tása” nevű pályázatára, melyen 
bruttó 29.681.000 forintot nyert 
el a Központi Óvoda fejleszté-
sére, felújítására. A pályázat, 
mivel az Önkormányzat nem 
szorult adósságkonszolidációra, 
100 % támogatást élvez. Jelen-
leg a kivitelezés közbeszerzési 
eljárása van folyamatban, mivel 
a pályázati összeg meghaladja a 
kötelező közbeszerzés értékha-
tárát. Az eljárás várhatóan ápri-
lis végén zárul le. Az elnyert 
összegből többek között egy új 
iroda- és raktárhelyiség építése 
(összesen + 40 m2 alapterület 
növeléssel), a födém- és hom-
lokzat szigetelése, a nyílászárók 
cseréje, a vizesblokkok felújítá-
sa és só falak létesítése 
(mindhárom csoportban) kerül 
megvalósításra. Ezen kívül a 
pályázatból már megvalósult 
eszközbeszerzés is, új asztalok, 
székek, fektetők és polcok te-
szik szebbé, modernebbé az 
intézményt. A beruházás kivite-
lezőjének 2014. május 1. és 
július 31. között kell elvégeznie 
a munkát, igazodva az óvodai 
nevelési évhez, valamint számí-
tásba véve a tavaszi parlamenti 
választásokat is, mivel az intéz-
mény a szokásoknak megfelelő-
en kijelölt szavazóhelyiség lesz. 
A megvalósult beruházással 
újabb lépést teszünk az Önkor-
mányzat fenntartásában lévő 
intézmények energiatakarékos 
üzemeltetése terén, mely a Kép-

viselő Testület kiemelt célja, 
valamint bízunk benne, hogy a 
kor igényeinek megfelelő szín-
vonalú óvodát tudunk biztosíta-
ni a sükösdi gyermekeknek. 
Mint ismert, 2013. január 1-étől 
az alapfokú oktatás átszervezé-
se kapcsán iskolánk szakmai 
működtetését a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ 
vette át. Mivel a korábbi Sü-
kösd-Érsekcsanád ÁMK kerete-
in belül az érsekcsanádi iskola 
is az intézmény tagja volt, így a 
két iskola együtt került a KLIK 
kezelésébe. Az új rendszerben 
megszűntek azok a jelentős 
anyagi előnyök amelyek annak 
idején az ÁMK létrehozását 
indokolták, valamint az az or-
szágosan is egyedülálló helyzet 
alakult ki, hogy a közös intéz-
mény sükösdi iskolájának a 
dologi működtetője maradt az 
Önkormányzat, az érsekcsanádi 
intézményegység pedig teljes 
állami fenntartásba került. Ezen 
indokok miatt a két település - 
Képviselő Testületeik egyetér-
tésével - az iskolák szétválasz-
tását kezdeményezte a Tanker-
ületnél minisztériumi állásfog-
lalással valamint államtitkársági 
szakmai támogatással megerő-
sítve. Az ügyben döntést legké-
sőbb 2014/2015-ös tanévre vo-
natkozó átszervezési időszak 
végéig, 2014. május 31-ig kell 
hoznia a Tankerületnek. Ez a 
változás gyakorlatban nem fog-
ja érinteni az iskolák tanulóit, 
elsősorban adminisztrációs 
szempontból fogja megkönnyí-
teni a működtetést. 

Soós Gergő alpolgármester 

 

Sükösdi delfinek 
Harmadik éve vesznek részt 
nagycsoportosaink a Kék Del-
fin úszóiskola úszótanfolya-
mán. Az idei évben sajnos csak 
5 nagycsoportos jelentkezett a 

tanfolyamra.  Hetente 
egy alkalommal jártunk 
be az uszodába. A gye-
rekek szállításába az 
Önkormányzat kisbu-
szát vehettük igénybe, 
amit ezúton is szeret-
nénk megköszönni. A 
kevés létszám miatt 

több idő jutott egy-egy gyer-
mekre, az úszás különböző 
technikájának gyakorlására. 
Néhány alakalommal szülők is 
elkísértek bennünket, megta-
pasztalhatták hol tart gyerme-
kük az úszásban. A turnus 15 

alkalomból állt, melynek befe-
jezéseként a gyerekek a tanfo-
lyam sikeres elvégzéséről szóló 
oklevelet vehették át Pass Fe-
renc oktatótól. 
Voltak sírások, ne-
vetések, örömök, 
szorongások, félel-
mek a mély víztől, 
kincsvadászat a víz 
alatt. A végére úgy 
gondolom, a gyere-
kek többsége meg-
barátkozott a vízzel, 
elsajátították az 
alapvető technikai 

elemeket és nem utolsó sorban 
kellemes élményt szereztek. 

Dudásné Grau Ágnes 
óvodavezető 
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Sükösd címeres pó-
ló vásárolható a 

Polgármesteri Hi-
vatal pénztárában. 
Ára: 1500Ft+ÁFA 

Újra ropták a tánco-
kat Sükösdön 
A Voluntas Kulturális Alapít-
vány 2014. február 22-én 2. 
alaklommal rendezte meg a 
NEMZETISÉGI FOLKLÓR 
EST ÉS TÁNCHÁZ elnevezé-
sű rendezvényét. 
A táncokat ropták:Bajai Tánco-

lók Köre, Pörbölyi Hagyo-
mányőrző és Néptánc Egyesü-
let, Hajósi Hagyományőrző 
Sváb Néptánc Egyesület, Sü-
kösdi Általános Iskola Alsós 
Néptánccsoport, Sükösdi 
Ripityom Néptánccsoport. 
A talpalávalót Wolfárt László 
és zenész barátai húzták. 

Kusztorné Varga Edit szerk. 

Sükösdi Szépkorúak 
2014. 01. 09-én ünnepelte 90. születés-
napját Dézsi Albertné Pénzes Mária. 
2014. 02.08-án ünnepelte 90. születés-
napját Nánai Józsefné Czifra Anna 
néni (akit „drukkoló 
Panni néninek ismer-
nek Sükösdön). Tamás 

Márta polgármester, Bánné Dr Raffai Gyöngyi 
jegyző és Tamaskó Jenőné anyakönyvvezető 
köszöntötték őket a falu nevében e jeles napon! 
Jó egészséget kívánunk!  

Kusztorné Varga Edit szerkesztő   

 

Pataki Attila kezdemé-
nyezésével Bringázz Sü-
kösd! Feliratú póló ké-
szül, melyet önköltségi 

áron lehet nála megren-
delni. 

„Id őkapszula” Sükösdön -
Üzenet a múltból... 

Ritkán adódik alkalom arra, 
hogy a Sükösdi Naplóban ilyen 
"rendkívüli eseményről" szá-
molhatunk be. Történt ugyanis, 
hogy egy sükösdi családi ház 
felújítási munkái közben az 
épület falának megbontásakor 
a szakemberek és különöskép-
pen a házigazda legnagyobb 
meglepetésére egy kis üveg 
bukkant elő, amelyben egy 
üzenet rejtőzött évtizedeken 
keresztül. Az üveg egy kézzel 
írott személyes hangvételű 
levelet (ezért nem kívántuk 
közzétenni) és egy felismerhe-
tetlen pénzérmét tartalmazott. 
A levelet szülők írták gyerme-

küknek, 
akik az 
említett 
házat 
építették 
számára.  
Hogy mi 
lehetett a 
célja az 
üzenetet 

elrejtőknek, nem tudhatjuk 
pontosan, hiszen az építés pil-
lanatában biztos nem arra gon-
doltak, hogy valaha azt a falat 
lebontják. Hogy mire gondol-
hattak, csak elképzelni tudjuk: 
elővigyázatosság, üzenet, meg-
lepetés vagy csak egyszerűen 
emberségünkből adódóan az a 
soha el nem múló vágyunk, 
hogy az utódaink ne felejtse-
nek el bennünket? E kérdés 
megválaszolása azt gondolom 
többünk fantáziáját megmoz-
gatja. Ami biztos, semmi nem 
történik véletlenül. Minden-
esetre szenzációs és szívszo-
rongató érzés lehetett annak a 
gyermeknek rég elhunyt szülei 
szavait olvasni, üzenetüket 
"meghallgatni". Miért tartottam 
érdemesnek, hogy  e történet a 
Sükösdi Naplóba bekerüljön? 
Talán azért, hogy mindannyian 
"emlékezzünk"! 
 

Kusztorné Varga Edit szerk. 
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Asztalitenisz 
Kedden, pénteken és 

vasárnap délután 16:00-
tól 19:00-ig a Lakodal-

mas Házban. 

AA csoport találkozói 
minden szerdán 

délután 5 óra-
kor . 

Internetezési lehetőség 
minden munkanapon! 

Nyugdíjas Klub 
Minden 

szerdán 15-
19 óráig. 

Nyitva:  
Hétfő:13-18 óráig 
Kedd-Péntek: 14-18 óráig 

Kéthetente pénteken este 
7  órakor a Művelődési 
Ház klubszobájában. 

RIPITYOM 
Néptánc 

Minden csütörtökön 7-kor 
a Művelődési Ház nagyter-

mében 

Népdalkör 
Minden érdeklődőt szeretettel vá-
runk hétfőnként este 1/2 7-től a Mű-
velődési Ház nagytermében! 

 
Jógagyakorla-
tok és meditá-
ció keddenként 
este 6 órától. 

Hétfőn, szerdán és pén-
teken este 6 órától  a Művelő-

dési Ház előtt. 

Állandó rendezvé-
nyeink 

 
Minden csütörtökön este 6 órától várjuk 

körünkbe a Kertbarátokat! 

 

A Mozgáskorlátozottak Egyesület fogadó órái: 
2014.04.01. 2014.07.01 2014. 08.05. 2014. 09.02. 
2014.10.07. 2014.11.04. 2014.12.02. A fogadó órák a 
Művelődési Házban vannak reggel 8-10 ig.  

Szombat délután 17.00-18.00 óra között a sportcsarnok-

ban női foci edzések vannak. 
Szeretettel várjuk az ebben a sportágban mozogni vá-

gyókat! 

 
 

Kérjük, ajánlja fel  
adója 1%-át  

a Sükösdön működő alapítványok 
egyikének, mellyel  

Ön is hozzájárulhat településünk 
fejlődéséhez! 

 
„Sükösdi Óvodásokért Közhasznú Ala-

pítvány” 
Adószám: 18367629-1-03 

 
„Sükösdiek a Gyermekekért Alapítvány” 

Adószám: 18349496-1-03 
 

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

 
Sükösdi Helytörténeti és Kulturális Egye-

sület 
Adószám: 18368558-1-03 

 
Voluntas Kulturális Alapítvány 

Adószám: 19552158-1-03 
 

Köszönjük! 
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Húsvéti miserend: 
Márc. 5. Hamvazószerda -
Nagyböjt kezdőnapja. 
Nagyböjt péntekjein 1/2 5-től a 
templomban keresztúti ájtatossá-
got tartunk. 
Március 31-i héttől az esti szent-
misék 18.00 órakor kezdődnek, 
ettől fogva értelemszerűen a pén-
teki keresztutak is 1/2 6-kor kez-
dődnek. 
Április 17. Nagycsütörtök az 
utolsó vacsora emléknapja, 18.00 
órakor lesz szentmise. 
Április 18. Nagypéntek délelőtt 9 

órakor keresztút. Jó idő esetén a 
temetőben, rosszidőben a temp-
lomban. Este 18.00 órakor kezdő-
dik a szertartás. 
Április 19. Nagyszombaton 
18.30-kor tűzszenteléssel kez-
dődnek a szertartások. 
Április 20. Húsvét délelőtt 9.00 
és 10.30 órakor lesznek szentmi-
sék. 
Április 21-én Húsvéthétfőn 9.00 
órakor lesz szentmise. 
Egyházközségünkben április 27-
én vasárnap délután 4 órakor lesz 
a bérmálás. 

Lei János plébános 

 

Tavaszi Gemenci Tekergés 
 

2014. április 12-én ismét várjuk a lelkes kerekezőket egy 
Gemenc körüli 60 km-es kerékpártúrára, melynek útvonala:  
Vajas-torok, Szt. László híd, Sió árvízkapu, Keselyűs, Lassi, 

Nyéki-Holt Duna, Türr István híd.  
Gyülekező a templom parkolójában 8:30-9:00 között. Várha-
tó hazaérkezés 15:00 körül. Hasznos felszerelés: kényelmes 
paripa, pót belső, láthatósági mellény, ivóvíz, hidegélelem, 

bicska, távcső, egyebek. Mindezeket érdemes a járművön (és 
kevésbé a hátunkon) elhelyezni. További tudnivalók Kosár 

Gábortól (0630 9321 870). 
 

Ha nincs ki a négy kereked, köztünk van a helyed! 

Kerékpározás: 
M e g é r k e z e t t  a  t a v as z
(reméljük), bár sokan télen is 
használják őket, lassan előke-
rülnek a drótszamarak. Haszná-
lat előtt érdemes átvizsgálni, 
beállítani őket, hogy jól indul-
jon a bringás szezon. A télen 
szakszerűen tárolt bringákat 
sem árt átvizsgálni, mielőtt újra 
nyeregbe pattanunk. A nagyobb 
"műtétek" (például középrész 
csere, csapágycsere) kivételé-
vel szinte minden javítási, sze-
relési folyamat elvégezhető 
otthon a megfelelő szerszámok 
birtokában. A legfontosabb a 
gumik és a fékek állapotát el-
lenőrizni nem öregedtek-e el. A 
váltókat is ellenőrizni kell, il-
letve a láncot. Ami még nagyon 
fontos a világítás megléte, mű-
ködőképessége, főleg hogy 
változtak a kresz szerinti köte-
lező felszerelések. 
Ami a leglényegesebb változás 
hogy elől is kell fehér prizmá-
nak lenni, legyen 2 db küllő-
prizmád, vagy reflexcsíkos 
gumiköpenyed az első keréken, 

i l let - ve már használható 
villogó üzemmódú lámpa is 
amely elhelyezhető a kerékpárt 
hajtó személyen is. Sajnos az 
én tapasztalatom az hogy so-
kaknál se világító eszközök, se 
fényvisszaverő prizmák nincse-
nek. Én autóval is közlekedek, 
így tudom, hogy ez mennyire 
veszélyes mind a kerékpáros 
mind az autós számára. 
Végül röviden néhány elkövet-
kezendő eseményről: Május 3-
án a 15. Balatonkör kerül meg-
rendezésre, a programból idén 
a "kiskört" választottuk, hátha 
így többen is bátrabbak lesznek 
és nagyobb számban tudunk 
részt venni  településünkről. 
Számos kerékpáros rendezvény 
lesz a környéken az idén, azok-
ról majd a következő lapban. 
Továbbra is "Bringázz Sü-
kösd"! 

Pataki Attila 
Úszás: 
Kollár Blanka az úszók diák-
olimpiáján Baján 50 m-es 
gyorsúszásban 3. helyezést ért 

el. (edzője: Vértessy Zsuzsan-
na) 
Kernya Kincső a Csehország-
ban, Brnoban megrendezett 
úszóversenyen a 
4 x 5 0  m - e s 
vegyesváltóban és 
a 4x50 m-es gyors-
váltóban társaival 
aranyérmet szer-
zett. 
Ugyancsak Kernya 
Kincső a Zombor-
ban megrendezett 
„Téli varázs” elne-
vezésű úszóverse-
nyen a 4x50 m-es 
gyorsváltóban társaival 3. he-
lyezést ért el. (edzője: Drobina 
Ottília) 
Torna: 
Kernya Kincső a tornászok 
diákolimpiáján Baján egyéni 
összetettben 2. helyezést ért el. 
(edzője: Makra Ferenc) 
Asztalitenisz: 

A Sükösdi Szilveszter Kupa 
bajnokságon Béregi Bence 1. 
helyezett lett. 
A Tolna megyei ifjúsági baj-

nokságon Szekszár-
don Béregi Dávid 2. 
helyezést, Béregi 
Bence 3. helyezést 
ért el. (edzőjük: 
Bajai József) 
Kick-Box: 
A 20 fős csapat 
sükösdi versenyzői 
az elmúlt évben 28 
a ranyérmet  16 
ezüstérmet és 8 
bronzérmet hoztak 

haza különböző nemzetközi és 
országos versenyeken. A követ-
kező megmérettetés április 26-
án Baján lesz a WTKA OB, 
K1, Kick Light kategóriában, 
majd júniusban edzőtáborba 
megy a csapat. (edző: Mezőfi 
András) 

Kusztorné Varga Edit szerkesztő 

Cserkészhírek 
Február 15-én immár 21. alka-
lommal került megrendezésre a 
cserkészek farsangi bál-
ja .Ezúttal sem volt hiány tündé-
rekből, lovagokból, hercegnők-
ből. Volt robot, csontváz, hóem-
ber, boszorkány, madárijesztő, 
gésa, felhúzható óra, az öreg 
halász,hastáncos, sza-
kács, leopárd és Micimackó is. 
A csoportok között megjelentek 
hippik,zombik, egy teljes alföldi 
lakodalmas menet, sziámi ikrek 

és még valahogy ördögfajzatok 
is keveredtek a farsangolók kö-
zé. 
A vidám mulatságról természe-
tesen ezúttal sem hiányzott a 
játék, tánc, zene és a tombola 
sem. 
Kedves Cserkészek! 
A következő közös programunk 
a márc. 8-án Szegeden megren-
dezésre kerülő X. Jubileumi 
Árvízi Nap lesz. 
Részleteket az őrsi foglalkozá-
son és a csapat facebook oldalá-
ról tudhattok meg. 
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A sükösdi futball története 14. rész 
 
Az 1975-76-os bajnoki évben 
Sükösd sikeresen mutatkozott 
be a megyei első osztályban, 
várakozáson felül szerepelt. Az 
új, 76-77-es szezon kérdése az 
volt, hogy tartósan szereplői 
leszünk-e az „elitnek”, vagy 
csak átszálló jegyet váltottunk, 
ami az újoncokkal gyakorta 
megesik. A tét tovább nőtt, mert 
az eddigi 18-ról 2o-ra emelte a 
szövetség a résztvevő csapatok 
számát, a megyei I. osztály a 
III. Ligának, tehát a mai NB III-
nak felelt meg. A feszes nyári 
felkészülés után változatlanul 
Bujdosó Márton edzővel vág-
tunk neki az új évadnak. A már 
kipróbált és bevált együttesből 
hiányzott Sudár, akit elvitt a 
Budapesti Honvéd, Lógó And-
rás még tavasszal főiskolai csa-
patához, a KANDÓ SC.-hez 
igazolt, Páncsics egy februári 
előkészületi mérkőzésen má-
sodszor is lábtörést szenvedett. 
A csapat három erősségét pótol-
ni kellett. Sükösd színeiben 
lépett pályára a két új szerze-
mény Lakner és Evanics, ők 
gyorsan beilleszkedtek és rövid 
időn belül a csapat alapembere-
ivé váltak. Egyre több lehetősé-
get kapott Németh Zoltán, az 
ifiből számítani lehetett a gól-
erős Lógó Jánosra, valamint az 
átlagon felüli gyorsaságú Lógó 
II. Jánosra. Tagja lett a keretnek 
a kétségtelenül tehetséges Sző-
ke János is, de makacs térdsérü-
lése megakadályozta abban, 
hogy beépüljön a csapatba. Az 
őszi első hat fordulóból hármat 
megnyertünk: Bácsalmáson 
(3:1), Kiskőrösön (3:0) a Sza-
muely SE ellen (3:1), - hármat 
elvesztettünk: 
Kecskeméten a 
Mezőfi SE.-nél 
(1:3 ), Hajóson 
(1:2) és Garán is 
(1:2). A beveze-
tő szakaszt na-
gyon jó sorozat 
követte, öt mér-
kőzésen veret-
len maradt a 
csapat. Vaskútot 
gond nélkül 
vertük 3:0-ra, 
Érsekcsanádon 
600 néző előtt 
Marusa és 
Evanics góljai-

val begyűjtöttük a két pontot, 
majd három döntetlen követke-
zett: a Gábor Áron SE-ellen 
(1:1), Soltvadkerten (2:2), 
Izsákkal itthon (1:1). Kecelről 
már 4:1-es győzelemmel tért 
haza a csapat. Lajosmizsén 2:0-
ra vezettünk, mire Kállai hár-
mat rúgott. Az elszalasztott 
lehetőséget bőséggel kárpótolta 
a következő hazai találkozó, 
amit mi az „évtized mérkőzé-
seként” tartottunk számon. Az 
őszi búcsú 500 nézőjének kivé-
teles ajándékkal szolgált a csa-
pat: „SÜKÖSDÖN VESZTET-
TE EL VERETLENSÉGÉT A 
KUN BÉLA SE” - hozta főcím-
ben a Petőfi Népe. Radics M. 
Evanics és Kollár góljaival, 
hibátlan játékkal múltuk felül a 
kiváló erőkből álló félegyházi 
katona csapatot. A fegyvertény 
nosztalgiája máig él a kocsmá-
ban, ezért a fiúk megérdemlik, 
hogy nevüket megörökítsük az 
utókornak: Szente, Jagicza, 
Bogárdi, Lakner, Bajai, (Benda 
A.) Radics M. (Németh), Sza-
bó, Tóth Gy., Kollár, Evanics, 
Marusa. A ritka bravúrt Kalo-
csán már nem sikerült megis-
mételni (1:2), majd Kunszent-
miklóst fogadtuk: itt Marusa 
volt elemében, három bomba 
gólját Bogárdi az utolsó percek-
ben egy felhőfejessel toldotta 
meg (4:0) Baján, az egyenlő 
erők küzdelméből a hazaiak egy 
szerencsés góllal kerültek ki 
győztesen (0:1). Az utolsó két 
idegenbeli mérkőzésen leeresz-
tett a csapat, Tompa 4:0-ra, 
Fajsz 3:1-re nyert. Így a 13. 
helyen zártuk az őszt, miközben 
végig a 9-11. helyen tanyáz-
tunk.  

Az 1977-es tavaszt Kecskemé-
ten kezdtük, a Mezőfi SE.-nél, a 
februári ítélet időben egy sze-
rencsétlen öngóllal kaptunk ki 
1:0-ra.Most műtéte miatt Lak-
nert kellett kilenc hétig nélkü-
löznünk. Bujdosó edző bizalmat 
szavazott négy ifistának,  a két 
Lógó János mellet helyet kapott 
a csapatban Faddi II.(Szepi) és 
Rácz László. A peches nyitányt 
három kifejezetten jó találkozó 
követte. Értékes győzelem 
Bácsalmáson, amelyben már 
része volt a frissen leszerelt 
Kovács Misinek is, miután el-
foglalta helyét a baloldalon. 
Hajóson 2:0, itthon Kiskőrös 
ellen 1:0, mindhárom gólt 
Evanics lőtte. Az utóbbi mérkő-
zésen 4oo hazai néző tapsa kö-
szöntötte a sérüléséből felépült 
és újra pályára lépő Páncsics 
Jocit. A folytatás közel sem 
ment ilyen jól, éppen a rivális 
középcsapatokkal szemben hul-
lajtottuk el a megszerezhetőnek 
látszó pontokat: a Szamuely SE.
-nél (0:2), itthon Gara ellen 
(1:2), Vaskúton (1:1), de az 
igazi keserű poharat Csanádon 
ittuk ki: 2:2-es félidő után Vetró 
góljával nyertek 3:2-re. Meg-
vertük a bajnokot és ki tudtunk 
kapni az utolsó helyen kiesésre 
álló szomszédoktól. A rejtély 
máig érvényes, megfejtésre vár. 
A szezon első felében tartottuk 
a biztos középcsapat pozíción-
kat, a másik felére a hullámzó 
teljesítmény volt a jellemző. 
Nem ment a játék a Gábor Áron 
SE-nél, (1:3), a Soltvadkert 
elleni meccset Marusa és Lógó 
J. góljaival már biztosan hoztuk 
(2:0). Izsákról egy ponttal tér-
tünk haza (1:1), Kecel sem oko-

zott gondot, (2:0). A következő 
három találkozón egy-egy gól-
lal maradtunk alul: Lajosmizsén 
(1:2), itthon nem boldogultunk 
a Fajsszal (1:2), Félegyházán 
(0:1), Kalocsának végre hármat 
tudtunk rúgni, így átmenetileg 
megállt a lejtmenet, mert Kun-
szentmiklóson megint (0:1). 
Baján 1000 néző előtt Lakner 
góljával 75 percig nyerésre áll-
tunk, Bohács 11-esével tudtak 
egyenlíteni (1:1). Az utolsó 
akadályt Tompa ellen sikeresen 
vettük (3:0). A győzelem a 12. 
hely megszerzéséhez nagyon 
kellet. A góllövő lista élén 
Evanics állt 17, (letette név-
jegyét a megyében), őt Marusa 
követte 10, és Kollár 7 találatá-
val. Az Év Játékosa 1976-ban 
Bogárdi László, 1977-ben Sza-
bó Antal (Johnstone) lett. Az 
évadot barátságos mérkőzéssel 
zártuk. Ifjúsági csapatunk 
Kámán László edzővel az érté-
kes negyedik helyet szerezte 
meg. Ezt a nagyszerű csapatot 
csak Baja, Félegyháza és Kalo-
csa tudta megelőzni. Az évadot 
barátságos találkozóval zártuk, 
Lógó András főiskolai csapatát, 
a KNDÓ SC.-t fogadtuk, viszo-
nozva ezzel a tavaszi budapesti 
vendéglátásukat, amelyet egy-
bekötöttünk a Magyarország-
Csehszlovákia válogatott mér-
kőzés megtekintésével. A csa-
patból legtöbben először cso-
dálhatták meg a Népstadiont, 
több mint ötvenezer nézővel 
együtt énekelhették a Himnuszt, 
élvezhették a győzelmet, a fut-
ball varázsát. A lélekemelő 
élmény tovább erősítette a csa-
paton belüli barátságot, az ösz-
szetartozást. 

Az ifjúsági  
csapat 

Balról jobbra: Ká-
mán László edző, 
Gazdag  J. Lógó Z. 
Csizmadia S. Vö-
rös I. Rácz L.  Kol-
lár J. Koprivanacz 
V.                        
Guggolnak: Lógó 
J. Ribár I. Hidas P. 
Bajai Gy.  Kernya 
T.  
Fekszik: 
Stefanovits P.  
 

Varsányi József 
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ISSN 2063-319X 

www.sukosdcsanad-amk.hu 

www.sukosd.hu 

A sükösdi hulladékudvar nyitva tartása: 
Keddenként 9-12 óráig 
Péntekenként 14-17 óráig 
Szombatonként 13-16 óráig 
Felhívjuk a figyelmet, hogy a lakossági hulladékot ingyen átve-
szik. (A lakossági hulladék fogalmáról kérjenek tájékoztatást!) 

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.-Ft 
Lakossági apróhirdetés díjai: 5 szóig ingyenes, 5 szó felett 50.-
Ft/szó. Az árak bruttó árak. Hirdetést feladni munkaidőben a 
Sükösd-Érsekcsanád Általános Iskolában az iskolatitkárnál és a 
Polgármesteri Hivatal titkárságán lehet. 

A település– és mezőőr elérhetősége: 
Faddi József 70/334-8799 

Szennyvízszippantás: 06/30/392-3493 

Összeállította: Tamaskó Jenőné anyakönyvvezető 
2013.12.12-től 2014. 02.09-ig  
Születtek. 
Takács Noel (anyja neve: Lévai Marietta) 
Puruczki Péter János (anyja neve: Rácz Ágnes) 
Házasságkötés nem volt.                                       Gratulálunk 

Elhunytak:  
Mandzsó Józsefné született: Varga Mária 60 éves 
Máté Józsefné született: Vári Gizella 79 éves 
Sibinger István 68 éves 
Vörös Istvánné született: Kozma Cecília 90 
éves                                        Részvétünk! 

Az állatorvos felhívása 
A tavalyi évhez hasonlóan ak-
tualizáljuk az ebösszeírást. 
Ezért a tervek szerint március-
április hónapban felkeressük 
Önöket, hogy adminisztratív 
úton - az oltási könyv ellenőr-
zésével - pontosítsuk kedvenc 
állataik mikrochippel való 
ellátottságát és a kötelező ve-
szettség elleni oltás meglétét. 
Felhívjuk a tisztelt figyelmü-
ket, hogy a fenti ellenőrzés 
során feltárt hiányosságok még 
nem járnak szigorú következ-
ményekkel.  
Azonban május hónapban több 
hatóság együttes részvételével 
szúrópróbaszerű ellenőrzéseket 
fogunk tartani a fenti ügyben, s 

az akkor feltárt hiányosságok 
esetén már büntetést kell kiró-
nunk!  
Kérjük, szíveskedjenek közre-
működni az ebösszeírás aktua-
lizálásakor és előzzék meg a 
pénzbüntetéseket! 

Dr. Tálas László hatósági ál-
latorvos 

Emlékeztetőül az idevonatkozó 
törvényből: 
"164/2008.(XII.20.) FVM ren-
delet: 
4. § (1) Az állattartó köteles: 
a) minden három hónaposnál 
idősebb ebet - a tudományos-
kutatási és laboratóriumi vizs-
gálati célból zártan tartott álla-
tok kivételével - veszettség 
ellen saját költségén az állat 

állat-egészségügyi felügyeletét 
ellátó magánállatorvossal beol-
tatni az alábbiak szerint: 
aa) a három hónapos kort elér-
teket 30 napon belül, 
ab) az első oltást követően 6 
hónapon belül, 
ac) ezt követően évenként; 
b) az oltási könyvet megőrizni, 
azt az immunizálás megtörtén-
tét ellenőrző állat-egészségügyi 
hatóság felszólítására bemutat-
ni, illetve tulajdonátruházás 
esetén az új tulajdonosnak átad-
ni, továbbá biztosítani, hogy az 
oltási könyvet a közterületen az 
ebre felügyelő személy magá-
nál tartsa az oltás érvényessé-
gének bizonyítása céljából; 
c) az oltási könyv megrongáló-
dása, elvesztése esetén az oltást 

végző állatorvostól nyolc na-
pon belül az oltási könyv pótlá-
sát kérni; 
d) az élelmiszerláncról és ható-
sági felügyeletéről szóló 2008. 
évi XLVI. törvény (a további-
akban: Éltv.) 18. § (1) bekezdés 
g) pontjában leírtak szerint az 
oltás során közreműködni. 
(2) Az ebek veszettség elleni 
védőoltásának hatósági fel-
ügyeletét az állategészségügyi 
és élelmiszer-ellenőrző szolgá-
lat, a védőoltás beadása szak-
mai és etikai feltételeit a Ma-
gyar Állatorvosi Kamara (a 
továbbiakban: Kamara) hatá-
rozza meg. 
(3) A veszettség elleni védőol-
t á s t  v a l a m e n n y i 
magánállatorvos elvégezheti." 

Siposné Kerekes Melinda könyvelő 
Mobil: 36(30) 456 2669 
6346 Sükösd, Deák F. u. 46. 
Tel./fax:36(79) 364 138 
E-mail: snekm@t-online.hu 

Gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, őstermelők részére 
teljes körű könyvviteli szolgáltatás, mezőgazdasági ügyintézés, 
támogatásigénylés, gázolaj bevallás, gazdálkodási napló, környe-

zetvédelmi termékdíj...mindez kedvező áron! 
Adóbevallás elkészítését is vállalom! 

 

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 2014. március 1-től Sükös-
dön a temetkezési tevékenységre vonatkozó kegyeleti köz-

szolgáltatást az ANHUR Kft végzi. 
Helyi megbízottjuk: Kovács József, Sükösd, Deák F. u. 78. 

elérhetősége: 06/20/4351945, 06/79/363-645. 


