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A Deák Ferenc utcában mutatkozik be az új közvilágítás 

tesztverziója 

Sükösd Nagyközség települé-

sen négy hónapig tartó közvi-

lágítási mintaprojekt megva-

lósítása veszi kezdetét 2017. 

október utolsó hetében a Deák 

Ferenc utca 71. – 189. szám 

közötti utcaszakasz vonatko-

zásában, amely keretei között 

lehetősége lesz  a lakóknak 

megtekinteni a különféle LED

-es technológiai alapokon 

működő közvilágítási lámpa-

testeket az utcában. 

Jelenleg az országosan üze-

melő közvilágítási lámpates-

tek mindössze ötöde üzemel 

LED-del a települések összes-

ségét nézve. Sükösdön el-

avult, hagyományos nátrium, 

illetve kompakt fénycsöves 

lámpatestek találhatóak, ame-

lyek a mai energetikai irányel-

vekkel már nehezen tudnak 

azonosulni. 

A településen a jövőben a 

közvilágítási hálózat fejleszté-

sét tervezzük, aminek egyik 

lehetősége a jelenleg elavult 

és elhasználódott lámpatestek, 

korszerű technológiákat alkal-

mazó lámpatestekre való le-

cserélése, aminek következté-

ben javul az utcák 

megvilágítottsági szintje, illet-

ve csökken a település közvi-

lágításra fordított energiafel-

használása a korszerűbb tech-

nológiák alkalmazásának kö-

szönhetően. 

A településnek és a lakóknak 

lehetőségük lesz szemrevéte-

lezni három különféle LED-es 

alapokon működő közvilágítá-

si lámpatestet a következő 

hónapokban. Ezt követően 

megismerni azt az alternatí-

vát, ami egy jövőbeli fejlesz-

tésként, az egész község köz-

világításában működne a to-

vábbiakban, ezzel javítva a 

jelenlegi állapotokon. 

Fontos megjegyezni, hogy a 

fejlesztéssel, a közvilágításra 

fordított energiafelhasználás 

50-60%-os megtakarítást is 

eredményezhet, és a megvilá-

gítási szint javul a jelenlegi-

hez képest. Azonban azt is 

fontos megemlíteni, hogy a 

fejlesztés elsősorban a jelenle-

gi közvilágítási hálózat fej-

lesztésére és javítására irá-

nyul, a jelenlegi adottságokat 

kihasználva. Gondolunk itt az 

oszlopok jelenlegi helyzetére 

és magasságára, majd ezeket 

figyelembe véve egy optimá-

lis LED-es közvilágítási lám-

patest kiválasztására. Új osz-

lopok telepítése, vagy a jelen-

legi oszlopok méretbeli és 

helybeli megváltoztatása, az 

áramszolgáltató által nagyon 

leszabályozott és költséges 

beruházásnak tekinthető, 

amely nem a jelenlegi fejlesz-

tési irányzat céljai között sze-

repel. A teljes közvilágítási 

hálózat újraépítéséhez, ide 

értve a meglévő oszlopok 

optimálisabb elhelyezését, 

illetve az új, szükséges oszlo-

pok felállítását, államilag biz-

tosított külső forrásra lenne 

szükség. 

Ennek hiányában, települési 

szinten a legrentábilisabb be-

ruházás a jelenlegi adottságo-

kat figyelembe véve, egy át-

gondolt, új technológiai ala-

pokon működő, energiataka-

rékos közvilágítási lámpates-

tekkel üzemelő közvilágítási 

hálózat, amely illeszkedik az 

Európai Unió által támasztott 

energetikai célkitűzésekhez és 

irányelvekhez. 

Tamás Márta polgármester 

 

Szeretettel várjuk 2017.11.25-én a 
Sükösdi Óvodásokért Alapítvány 

jótékonysági báljára! 

A jegyek 
megvásárol-

hatók a 
Szülői Szervezet tagjainál. 

Lakossági tájékoztatás    ZÖLD JÁRAT 

November hónapban folyamatosan szállítja el az önkormányzat, az utcára, zsákba kihelyezett 

faleveleket. Idén november 3-án kívül még december 1-én és 29-én lesz zöld járat.  

Kérjük a lakosságot, hogy az egyéb zöldhulladékot (faágak, papri-

ka-és virágszár) a megszokott módon készítse elő a szállításhoz! 
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Önkormányzati Képviselő-testületi hírek 
2017. szeptember 13. 

A Képviselő-testület pályázatot 

írt ki a Borostyán Gondozóház 

intézményvezetői posztjára. A 

pályázat benyújtási határideje: 

2017. október 31. A jegyző be-

számolt a Polgármesteri Hivatal-

ban zajlott személyi változások-

ról. A képviselők október 1-től 

egy heti 20 órás státuszt létesítet-

tek a hivatalban az adóügyi ügy-

intézés területére. A Nemzetgaz-

dasági Minisztérium felhívására 

pályázatot nyújtottak be mini 

bölcsőde létrehozására. A tervek 

szerint az alvégi óvodában kerül-

ne kialakításra a mini bölcsőde, 

melyben 2018. év végéig kell 

biztosítani a bölcsődei ellátást. 

(bővebben erről a „Hivatali hí-

rek”ben) Úgy döntöttek, hogy 

2018. évben is csatlakozik önkor-

mányzatunk a Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázathoz. Vállalko-

zás megkeresésére a volt vásártéri 

terület bérleti lehetőségéről dön-

töttek a fotovoltaikus (napelemes) 

erőmű megvalósításához. A helyi 

népszavazásról szóló részében 

módosították a szervezeti és mű-

ködési szabályzatot. 

2017. október 5.rk. ülés: 

Rendkívüli képviselő-testületi 

ülésen döntöttek a rövid határidő 

miatt, a benyújtott mini bölcsőde 

pályázat saját forrású összegének 

módosításáról. 

2017. október 18.: 

Pályázatban nyertes lett és támo-

gatást kap Sükösd a szociális célú 

tűzifa biztosítására. A képviselők-

nek rendeletet kellett alkotni a 

rászorulók körének meghatározá-

sára. (Ennek részleteiről a Hivata-

li hírek rovatban olvashatnak.) 

Rendeletet kell hozni minden 

településen a településkép védel-

méről és arculati kézikönyvet kell 

elfogadni év végéig. A rendelet-

tervezet szövegéről egyeztettek a 

képviselők, mely a honlapon a 

lakosság részére is elérhető és 

véleményezhető lesz a november 

8-án 16.00 órától a művelődési 

házban tartandó lakossági fóru-

mon. (anyagok a www.sukosd.hu 

honlapról letölthetők) Közbeszer-

zési eljárás indításáról döntöttek 

óvodai tornaszoba bővítésére, 

melynek helyszíne az alvégi óvo-

dánál lesz. Tervezett megvalósí-

tás: 2018. augusztus 31. Téli 

igazgatási szünetet rendeltek el a 

képviselők 2017. december 27-től 

december 29-ig, az új évben az 

első munkanap: 2018. január 2. 

Hivatali hírek 

Szociális célú tűzifa 

Legfeljebb 5 m3 mennyiségű 

tűzifához juthat az az igénylő 

elsősorban, aki aktív korúak, 

vagy időskorúak ellátásában, 

lakhatási támogatásban részesül, 

aki háztartásában HHH-s gyerme-

ket nevel, és minden kategóriában 

a háztartásban az egy főre jutó 

jövedelem a 114000 Ft-ot nem 

haladja meg.  

Másodsorban „egyéb okból” igé-

nyelhetnek még azok, akiknek 

háztartásában az egy főre jutó 

jövedelem a 114000 Ft-ot nem 

haladja meg, és idén töltik be, 

vagy már betöltötték korábban a 

70. életévet, vagy egyedülállók, 

és idén töltik be a 65. életévet, 

vagy már meghaladták azt.  

A jövedelmet a háztartásban élők 

2017. október havi jövedelmének 

igazolásával kell bizonyítani. 

Kérelmek 2017. november 2-től a 

Hivatalban benyújthatók, ne fe-

ledjék el az igazolásokat is csatol-

ni! (jövedelemről, ellátásokról, 

HHH-s helyzetről) Tűzifa a kész-

let erejéig biztosítható! 

Mini bölcsőde 

A bölcsődék országszerte kötele-

ző kiépítését a Kormány döntötte 

el. Azokon a településeken, ahol 

a 0-3 éves korú gyermekek száma 

a 40-et eléri, a bölcsőde valami-

lyen formáját biztosítani kell 

2018. december 31-ig. Sükösdön 

az óvoda épületek kihasználtságát 

figyelembe véve a mini bölcsőde 

kiépítése vált megvalósíthatóvá 

(óvoda- bölcsőde egy épületben). 

Szerencsénk van ezzel, mert van-

nak települések, ahol nem talál a 

helyi önkormányzat megfelelő 

épületet a kötelező feladatra, épí-

tésre pedig nincsen forrásuk. Ha 

az önkormányzat megnyeri a 

NGM által kiírt pályázatot, majd-

nem 10 millió Ft-os keret áll ren-

delkezésre a mini bölcsi kiépíté-

sére, vagyis a csöppségek elhe-

lyezésére, amíg a szülők dolgoz-

nak. Mini bölcsődénél maximum 

hét a 2 és fél évestől 3 éves korig 

elhelyezhető kisgyermek létszám 

az előírás, ha fiatalabb életkorú 

bölcsődéseket helyeznek el, szá-

muk a héthez képest növekedhet, 

de akkor több ellátó személyzet 

szükséges. Természetesen a fenn-

tartó önkormányzat feladatfinan-

szírozási lehetőségei is befolyá-

solják az ellátható gyermekek 

számát. Reméljük, megvalósíthat-

juk Sükösdön majd ezt az ellátást 

itt helyben. Tapasztaljuk, hogy a 

munkahelyeken dolgozó szülők 

igényt tartanak rá! A mini bölcső-

dével és a megépülő óvodai tor-

naszobával településünkön több-

letszolgáltatásokkal tudjuk ellátni 

a lakosságot. 

Szennyvízrákötések 

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 

mindazok, akik a szennyvízcsa-

torna rendszerre rákötöttek, jöjje-

nek be a Polgármesteri Hivatalba 

és jelentsék ezt be nyomtatvá-

nyon (vízóra állással együtt). E 

bejelentést nem a rákötést végző 

vállalkozó teszi meg, a lakosnak 

kell intézkednie a rákötést köve-

tően azonnal! 

Bánné dr. Raffai Gyöngyi jegyző 

Idősek napja 2017 
Mint minden évben, a 2017. esz-

tendőben is köszöntöttük Sükösd 

Nagyközség szépkorú lakóit. 

Szeptember 30-án a Lakodalmas 

Ház adott otthont az eseménynek. 

A rendezvény megnyitójaként 

felcsendültek Tamás Márta pol-

gármester köszöntő szavai, majd 

ezt követően egy-egy csokor vi-

rággal üdvözöltük a három leg-

idősebb jelenlévőt: Suba Ferenc-

nét (Szép Aranka, 1921), Csor-

dás Istvánnét (Kozma Erzsébet, 

1923) és Vinkó Mártonnét 

(Hörnyéki Margit, 1927). Kö-

szöntésben részesült Kovács Fe-

renc és Vámosi Cecília is, akik 

50 évvel ezelőtt kötöttek házassá-

got Sükösdön, és jelenleg is a 

faluban élnek. A köszöntések 

után a sükösdi Magyarok Nagy-

asszonya Katolikus Általános 

Iskola 2. osztályos tanulói szaval-

tak verseket és olvastak fel idéze-

teket Kusztorné Varga Edit felké-

szítésével szeretetről, pozitív 

gondolkodásról, optimizmusról. 

Műsoruk záró mozzanataként 

apró szívekkel kedveskedtek a 

jelenlévőknek, ezzel okozva örök 

emléket nekik. A műsorfolyam a 

45 éves Sükösdi Népdalkör kö-

szöntő dalcsokraival záródott. A 

köszöntő műsor után pedig nem 

maradt más hátra, mint a jól meg-

érdemelt ebéd, tánc és muzsika-

szó. 

Egyszer egy évben az idősebbek-

nek alkalmuk nyílik arra, hogy 

együtt tölthessenek néhány órát 

barátaikkal, s nem utolsó sorban 

rég nem látott ismerőseikkel. 

Összegyűlnek azért, hogy az ön-

kormányzat, a község fiatalabbjai 

megbecsülésüket, hálájukat és 

szeretetüket fejezhessék ki irán-

tuk a szorgos munkával eltöltött 

hosszú éveikért. 

E gondolat igazát, s a rendezvény 

sikerét mi sem bizonyítja jobban, 

minthogy ebben az évben is közel 

300-an gyűltünk össze Sükösd 

idősek napi ünnepségén. 

Ezúton kívánunk még egyszer jó 

egészséget, tartalmas és örömök-

kel teli boldog életet Sükösd min-

den szépkorú lakójának!                        

Szabó Erika  művelődésszervező 

Gyermekszínház  
A tavalyi tanévhez hasonlóan az 

idei évben is szervezünk az 

óvodásoknak és az alsó tagoza-

tos iskolásoknak színházlátoga-

tást. Az előadások helyben 

(sükösdi mozi épülete) kerülnek 

megrendezésre. A színházbér-

let (3 előadás) költsége:  

2.000,- forint/gyermek. 

2017. november 22. (szerda): 

Furulyás Palkó (Szegedi 

Miniszínház) 

2018. január 24. (szerda): A 

három szabólegény (Szegedi 

Miniszínház) 

2018. április 04. (szerda): Az 

állatok nyelvén tudó juhász 

(Mesekocsi Színház, Budapest) 

Az előadássorozatra jelentkezni 

legkésőbb 2017. november 22-

ig lehet.  

Bővebb információ a 

70/374-7551-es telefonszá-

mon. 
Szabó Erika művelődésszervező 

http://www.sukosd.hu
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FUTASÜKÖSD 2017 
Végigfutottunk Sükösd valam-

ennyi utcáján! Nagyszerű móka 

volt! Bárki bárhol csatlakozhatott 

futva vagy kerékpárral, hosszabb 

vagy rövidebb távra! Kb. 30-an 

futottak legalább 10 km-t, és 

tizenpáran futottuk végig mind a 

28 km-t. Kerékpáros - a kicsikkel 

(futóbicikli, roller, 1 négykerekű) 

együtt - 65 körüli számban jött. 

Többségük a teljes távon. Össze-

sen 200 láb és 132 kerék egy 

időben, egy helyen, egy célért! 

Azokkal együtt, akik beálltak 

közénk futni egy-két közt (pl. 

alvégen és a templom környé-

kén), összesen kb. 100-an moco-

rogtunk együtt a búcsú előtti 

délelőttön! Egy egész század! A 

főutcán vonuló konvojunk olyan 

hosszú volt, mint a régi időkben 

egy lakodalmas menet! Közülünk 

10 körüli számban futották életük 

leghosszabb távját a mai 10, 11, 

18 vagy éppen 28 km-rel! Nekik 

külön gratuláció jár! A célba ért 

l e g i d ő s e b b  r é s z t v e v ő 

(kerékpárral) az 1948-as születé-

sű Kovács Ilona, aki mind a 28 

km-t letekerte. A legfiatalabb 

előzetesen bejelentkezett résztve-

vő a 2016. február 3-i születésű 

Angeli Marcel (kisbiciklivel 

egyedül 1 km), de lehet, hogy 

nála is fiatalabb volt az az ifjú 

hölgy, aki a Templom utcában az  

„Magyarok Nagyasz-

szonya” rajzverseny 

a Katolikus Általá-

nos Iskolában 
Október 8. a Magyarok Nagyasz-

szonyának ünnepe. Jézus édes-

anyja, Szűz 

Mária hazánk 

örökös égi 

királynő asz-

szonya, aki-

nek oltalmára 

bízta Szent 

István király 

halála előtt 

magyar né-

pünket. Ebből 

az alkalomból 

a nevét viselő 

sükösdi Kato-

likus Általá-

nos Iskola 

rajzversenyt hirdetett tanulóinak. 

Ebben a névadójáról kellett alko-

tásokat készíteni bármilyen for-

mátumban és technikával. Fontos 

volt, hogy a Szűzanya megjelení-

tésekor a fején a magyar Szent 

Koronát viselje - a tizenkét csil-

lagból álló korona helyett -, kezé-

be országalma és jogar kerüljön, 

lába alatt a félholddal. A rajzver-

senyben az iskola szinte valam-

ennyi tanulója részt vett. Szebb-

nél szebb alkotások születtek, 

melyeket négy kategóriában érté-

keltünk és díjaztunk:  

1-2. osztály: I. Kovács Anna 2. 

II. Pohl Kevin 1. b III. Grúber 

Hédi 2. 

3-4. osztály: I. Soós Bence 4. II. 

Garisa Zsanett 4. III. Varga Patrí-

cia 3. 

5-6. osztály: I. Soós Anna és 

Grúber Virág 6. II. Balogh Zoé 6. 

III. Pusztai 

Áron 5.  

7-8. osztály: 

I. 

Veszelovszki 

Edit 7. II. 

Deák Laura 

7. III. Gyenis 

Fanni 7. osz-

tály 

Minden raj-

zot készítő 

tanuló jutal-

mazásban 

részesült, 

melyet az 

iskola igaz-

gatója, 

Mihálovics 

Ferenc adott 

át a diákok és 

a tanári kar 

előtt. Az 

alkotásokból 

kiállítást 

rendeztünk, 

amit az isko-

la folyosóján 

lehet megte-

kinteni. 

Koprivanacz Istvánné tanító néni 

Boldog iskola  
A Boldogságóra Programhoz a 

2017-18-as tanévben 4000 peda-

gógus csatlakozott, több mint 

80.000 gyerek bevonásával. Ha-

zánkon kívül idén szeptembertől 

további 6 ország iskolái 

(Szlovákia, Románia, Ukrajna, 

Szerbia, Horvátország, Ausztria) 

is becsatlakoz-

tak a magyar 

szakemberek 

által megalko-

tott személyi-

s é g f e j l e s z t ő 

p r o g r a m b a . 

2017. október 

5-én, Budapes-

ten a Dürer 

Rendezvény-

házban, 550 pedagógiai intéz-

mény vezetőjének és pedagógu-

sának jelenlétében szakmai kon-

ferencián vett rész iskolánk is. A 

szakmai napot Bagdi Bella sze-

mélyiségfejlesztő énekesnő, a 

Jobb Veled a Világ Alapítvány 

elnöke nyitotta meg, majd Prof. 

Oláh Attila, az ELTE Pozitív 

Pszichológia Kutatócsoportjának 

vezetője tartott előadást A tanár 

lehetőségei a boldogság és az 

optimális élmény fenntartásában 

címmel. A neves boldogságkuta-

tó  professzo r szer in t  – 

“Elismerésre méltó, hogy világ-

viszonylatban is az elsők között 

született meg a boldogság eléré-

sének, fenntartásának és fokozá-

sának lehetőségeit szisztematiku-

san áttekintő, rendszerbe foglaló 

és a boldogság megteremtésének 

útjait saját élmény gyakorlatok-

kal elevenné tevő élménypedagó-

giai program és boldogságóra 

tananyag az óvodás és iskolás 

korosztály számára.” 

Ezt követően a sokak által ismert 

és kedvelt pszichológus, Prof. 

Dr. Bagdy Emőke előadása kö-

vetkezett, amiben értékes szavai 

mellett egy relaxációs gyakorla-

tot is kipróbálhattunk, melyek 

már az új tankönyvekben is sze-

repelnek. 

A szakmai nap záróeseménye-

ként 349 intézmény- köztük isko-

lánk is- vehette át a Boldog Isko-

la, Boldog Óvoda és Örökös Bol-

dog Iskola cím kitüntetést. Intéz-

ményünkben a 2. osztályban 

vezetésemmel végezzük ezt a 

különleges személyiségfejlesztő 

programot, mondhatom a gyer-

mekek részéről is óriási sikerrel.  

(Forrás:www.boldogsagora.hu) 

Kusztorné Varga Edit 

Őszi betakarítás az óvodákban 
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Ünnep a 45 éves Sü-

kösdi Népdalkörnél 
2017. október 14., 16 óra 30, Sü-

kösd, Művelődési Ház nagyterme. 

Az itt és ekkor lévő eseményre 

készült a Sükösdi Népdalkör tu-

lajdonképpen 45 éve, konkrétan 

egy esztendeje. A helyiség tele 

érdeklődő vendéggel, előttük a 

népdalkör 45 évének története 

képekben, dokumentumokban, 

emlékhordó tárgyakkal. Rendkí-

vül gazdag anyag. A megszerzé-

süknél csak a mostani válogatás 

volt nehezebb. A szerkesztést és a 

megjelenítést Faddi Istvánné, a 

csoport titkára vállalta és végezte 

el. Hogy megtalálja az egy (rövid) 

időre végleges helyét egy-egy 

kép, cikk, oklevél, tárgy, nagy 

segítséget jelentett Faragó Nóra, 

Tatai Tibor, Szerletics Róbert 

jelenléte és munkája. A berende-

zésnek számukra az egyik követ-

kezménye volt a rövid éjszakák 

sora. A tartalomról és a megjele-

nítésről csak elismerő véleménye-

ket lehetett hallani. 

A látványt kiegészítették Tamás 

Márta polgármester megnyitó 

szavai. A megszokott módon be-

szélt: a maga falujáról, népdalkö-

réről, mindnyájunk kultúrájáról, 

értékeinkről. Természetes volt, 

ezért igaz. Vendég is volt: Zsigó 

Róbert államtitkár, a falu ország-

gyűlési képviselője. Többek kö-

zött szólt arról, hogy a népi kultú-

ra milyen módon tud a mai ember 

életének részévé válni. 17 órától a 

Mozi fogadta a szándékuk szerint 

az estéjüket együtt töltőket. Volt 

kit fogadnia a helyiségnek. Va-

lamennyi ülőhelynek lett gazdája, 

majd elindultak a kiegészítő szé-

kek a Művelődési Házból. Szét-

nyílt a függöny, s láthatóvá váltak 

az este ünnepeltjei. Mögöttük a 

Kusztorné Varga Edit által készí-

tett díszlet, amely a látványt még 

gazdagabbá tette. 

A népdalkör önálló hangverse-

nyén minősítést is kért. Rendkívül 

előkelő, rangos zsűri figyelte a 

szakmai történéseket. Az elnöki 

tisztet Birinyi József, a KÓTA 

társelnöke vállalta (aki a 

Hungarikum Szövetség elnöke is 

sok más tiszte mellett), társa fel-

adatuk ellátásában dr. Fehér Ani-

kó, a Magyar Művészeti Akadé-

mia tagja és kutatója volt.  

A csoport 10 népdalcsokrot muta-

tott be. Ezek közül 4 saját, helyi 

gyűjtésű volt, 5 különböző tája-

kon született. Emlékezetes része 

volt az estének a Márton István 

vezette citerások bemutatkozása, s 

az is, hogy vendégként találkoz-

hatott a közönség a citerazenekar 

alapítójával, Lázár Istvánnal. Zá-

rásul egy 1848-ra emlékező cso-

kor hangzott el. Faddi Krisztián 

szólóénekének utolsó mondata 

(„Sokat gondolkodtam a szabad-

ság felől”) után előbb ritkán hall-

ható csönd borította be a termet, 

majd taps, taps, taps. 

A zsűri kihirdette az eredményt: a 

csoport az ebben a formában kap-

ható legmagasabb elismerésben, 

Arany Páva díjban részesült, im-

már 9. alkalommal. 

A program a Fehér Akác Vendég-

lőben folytatódott. A kórus tagjai 

hozzájutottak a személyes elisme-

réseket is jelentő oklevelekhez, az 

ünnepeltek és vendégek vacsora 

és kellemes beszélgetéssel tették 

véglegesen emlékezetessé az 

együttlétet.  

Sokan segítettek abban, hogy a 

délután és az este ilyenné válha-

tott. A hosszú készülődés során 

különösen emlékezeteset alkotott 

Tátrai Józsefné, a népdalkör elnö-

ke ,  a  f a l u  d í s zp o l gára . 

                                   Cseh Béla 

KÖNYVTÁRI HÍREK 
Könyvtárunk is „tagja”, sőt, szék-

helye a Sükösdi Helytörténeti és 

Kulturális Egyesületnek, mely 

2005 óta működik hivatalosan. A 

nyári, Anna-napi kiállítás után 

augusztusban elindítottuk az 

egyesület weboldalát a 

Facebookon, melynek elsődleges 

célja az események pillanatai-

nak megőrzése albumokban 

dokumentálva. Az oldal elérhe-

tősége: https://

www.facebook.com/

SHKE2005/. Szeretettel várjuk 

továbbra is a Sükösd életét, múlt-

ját és mindennapjait megörökítő 

fotókat, dokumentumokat. 2017 

októberének első hetében könyv-

tárunk is színes programokkal 

várta az érdeklődőket az Országos 

Könyvtári Napok alkalmából. 

Először az óvodásoknak tartott 

színházi előadást Kisteleki Zoltán 

bábművész, ahol egy kisfiú és 

kislány voltak a főszereplők . 

Következő alkalommal az általá-

nos iskolásoknak vetítettük A 

cigányasszony meg az ördög c. 

mesét a KönyvtárMozi keretein 

belül. Este a felnőtteknek elevení-

tettük fel a Sükösdi Népdalkör 

múltját fotókon. A hétvégén a 

fiatalokkal játszottunk oldott han-

gulatú Activity Partyt, majd dél-

után fotókkal dokumentáltuk a 

szüreti felvonulást. 

2017. október 18-án ellátogatott 

hozzánk Fábián Janka írónő, az 

egyik legnépszerűbb mai szerző, 

akinek nagyon sikeresek történel-

mi regényei, családregényei. A 

művésznő oldott hangulatú be-

szélgetés közben mesélt történel-

mi témájú alkotásairól, a mai 

könyvkiadás helyzetéről és az 

életéről. 

November 8-án a Cigánymesék c. 

animációs sorozat alkotói, Barta 

Irén és Horváth Mária fognak 

ellátogatni könyvtárunkba, hogy a 

mesevetítés után beavassák az 

iskolásokat a rajzfilmkészítés 

műhelytitkaiba. November 15-én 

szeretettel várunk minden érdek-

lődőt soron következő 

KönyvtárMozi vetítésünkre, ahol 

a Kriskó János lesz a beszélgető-

partner a műsor után. (A sorra 

kerülő film kiválasztása még fo-

lyamatban van.) 

Szeretettel várja Kedves Láto-

gatóit a könyvtár és a 

KönyvtárMozi! 

Szerletics Róbert könyvtáros 

anyukájával kézen fogva futott 

velünk felfelé a dombon pár száz 

métert fél 11 körül. 

Tettünk egy kicsit a saját egészsé-

günkért. (A tiédért te tudsz tenni!) 

Köszönet a kalocsai Török Tibor, 

Töce ultrafutónak az alapötletért, 

az önkormányzatnak - élén Tamás 

Márta polgármesterrel, aki az első 

rész 11 km-én futva, a többin 

pedig kerékpáron személyesen is 

részt vett a programon - a példás 

támogatásért (frissítő ásványvíz, 

tea, gyümölcsök, kitűző indulás-

kor minden résztvevő mellére), az 

iskolának (a frissítőpont és a befu-

tó iskola előtti kiváló megszerve-

zésért, a FUTASÜKÖSD2017 

tábláért, emléklapért, a végén a 

finom süteményért) és a rendőr-

ségnek illetve a polgárőrségnek az 

útvonal szakszerű biztosításáért. 

És persze köszönet mind a 100 

együtt mozgó sükösdinek! Mert 

nélkülük ez a nap nem jött volna 

létre. 

Részletes beszámoló - rengeteg 

élménnyel - a www.sukosd.hu 

honlapon, továbbá sok-sok  

fényképpel a Sükösdiek a 

Facebookon zárt csoportban. 

Jó hír a most hiányzóknak is, 

hogy a megjelentek nagy többsé-

ge akaratából:   

FOLYTATÁSA KÖVETKE-

ZIK! 
Sipos János  

a sükösdi gyökerekkel bíró, 61 

éves főszervező 

https://www.facebook.com/SHKE2005/
https://www.facebook.com/SHKE2005/
https://www.facebook.com/SHKE2005/
http://www.sukosd.hu/
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Ők is Sükösdről indultak 
Páter Szarvas Miklós SJ.  

(1890. nov. 4.-1965 aug. 20.) 

Bár Páter Szarvas Miklós Duna-

szentbenedek születte, mégis 

testvérei családjainak leszárma-

zottai ,  valamint  a  falu , 

sükösdinek tekinti a jezsuita 

misszionáriust. 

Az idő kerekét 1894-re kell visz-

szaforgatni, amikoris Szarvas 

Miklós kántor-tanító feleségével, 

és gyermekeivel Sükösdre költö-

zött, az akkor meghirdetett taní-

tói álláshely betöltésére. 

A családban ekkor három fiú, és 

egy leány gyermek volt, köztük a 

később szerzetessé lett P. Szarvas 

Miklós is. Sükösdön még hét 

gyermeke született a házaspár-

nak, tizenegyük közül, kilencet 

nevelhettek fel egészségben. 

Tehát P. Szarvas Mikós négy 

évesen került Sükösdre. Joggal 

gondolhatjuk, hogy a papi, szer-

zetesi élethivatáshoz szükséges 

meghívás, itt érlelődött meg ben-

ne. 1902-ben a jezsuiták kalocsai 

Szent István Gimnáziumában 

kezdte meg a tanulmányait, majd 

belépett a Jézus Társaságába 

( SJ= Sociate Jesu = jezsuiták). 

Kétéves nagyszombati noviciátus 

után 1908–1911 között Kalocsán 

összevontan végezte el a felső 

négy osztályt. Kiváló emlékező-

tehetsége volt, több ezer hexame-

tert tudott Vergiliustól könyv 

nélkül. 1911–1914 között bölcse-

leti tanulmányokat folytatott 

Innsbruckban. 1914–1917-ig 

Kalocsán a konviktus felsőseinek 

magisztere volt, emellett mennyi-

ségtant tanított az alsósoknak. 

1917-ben Innsbruckban kezdte 

meg teológiai tanulmányait, a 

második évét Kalocsán és Sükös-

dön végezte az I. világháború 

utáni forradalmak miatt. 1920. 

július 26-án  szentelték pappá 

Innsbruckban. Újmiséjét Sükös-

dön, a Szent Anna kápolnánál 

mutatta be. 1921-ben, a sikeres 

záróvizsga után, a bécsi Canisius

-templomban működött, majd 

szeptemberben Belgiumba ment 

a harmadik probációra. A misszi-

ós küldetés felvállalásának gon-

dolata 1919-ben, a Tanácsköztár-

saság idején fogalmazódott meg 

a jezsuita rend tartományfőnöké-

ben, Somogyi Jenőben, aki meg-

fogadta, hogy ha a jezsuiták bán-

tódás nélkül vészelik át a nehéz 

időszakot, akkor a magyar rend-

tartomány nevében missziós fel-

adatra jelentkezik. Több felme-

rült lehetőség közül (Anglia, 

Afrika, Észtország, Finnország 

Kína és Lengyelország) a magya-

rok az észak-kínai, hszienhszieni 

missziót választották. P. Szarvas 

a párizsi jezsuita rendtartomány 

sanghaji missziójába került. 

1922. augusztus 21-én indult 

Marseille-ből Kínába, és negy-

venkét napi tengeri utazás után 

érkezett Sanghajba, első magyar 

jezsuitaként. Az első évet a kínai 

nyelv elsajátítására fordította, 

majd Nankingba került a manda-

rin nyelv gyakorlására. A 

hszienhszieni misszió részét ké-

pező, a magyar jezsuitáknak jut-

tatott tamingi misszió kiterjedése 

8640 négyzetkilométer volt, ami 

nagyjából egy Bács-Kiskun me-

gyei nagyságú területet jelentett. 

Kína legsűrűbben lakott vidékei 

közé tartozott. A táj a megérkező 

szerzeteseket az Alföldre emlé-

keztette, a különbség csak annyi 

volt, hogy itt nem lehetett a kis 

falvak templomtornyát látni. 

Sokszor a sárból tapasztott kuny-

hók is alig látszottak. A misszió 

lakosságának zöme alig száz fős 

falvakban élt. Megélhetésük leg-

főbb forrása a földművelés volt. 

Iparnak semmi nyoma nem volt a 

területen. A kereskedelem is 

inkább a lakosság egymásközti 

árucseréjét jelentette. Páter Szar-

vas Miklós tamingi állomáshely-

ét 1924-ben foglalta el. Kezdettől 

fogva célja volt a magyar misszió 

önállósítása, melyhez fokozato-

san sikerült megteremteni a hi-

ányzó személyi és anyagi feltéte-

leket. Munkájában hamarosan a 

kalocsai iskolanővérek is segítet-

ték. Először a Taming városától 

délre fekvő Hszung-san-cuan 

missziós állomás vezetésével 

bízták meg, amelynek körzetében 

mintegy háromezer-ötszáz katoli-

kus élt, huszonöt-harminc falu-

ban elszórtan. A nyári hónapok-

ban P. Szarvas a nyugati része-

ken missziós körutakat tett, ahol 

még nem éltek keresztények. 

Orvosságot osztott a beteg kínai 

gyerekek között, 

évente ezerötszáz-

kétezer haldoklót 

keresztelt meg. A 

keresztények száma 

rohamosan nőtt, ezért 

Csiucsiang közelében 

megépítette a Lisieux

-i Szent Teréz-

templomot, amelyet 

1933. május 7-én 

szenteltek fel hívek 

ezreinek jelenlétében. 

Az új templom a 

kínai magyar misszió 

egyik dísze és virágzó lelki élet 

központja lett. A magyar misszió 

1936-ban önálló lett, ekkor P. 

Szarvast nevezte ki XI. Pius pápa 

apostoli prefektussá, a tamingi 

misszió vezetőjévé. Az első tíz 

év alatt négyezer-hatszáz hitújon-

cot keresztelt meg, egész kínai 

missziója alatt pedig kilencezret. 

A tamingi misszió fennállása 

alatt szinte nem volt olyan év, 

amikor valamilyen természeti 

csapás (árvíz, szárazság vagy 

sáskajárás) vagy háborús ese-

mény (polgárháború, rablótáma-

dás, japán megszállás) ne nehezí-

tette volna a misszionáriusok 

munkáját. A helyzet a második 

világháború végén fordult igazán 

válságosra, a kommunista csapa-

tok előretörésével. 1946. szept-

ember 28-án a kommunisták 

elfogták P. Szarvast, és másnap 

néptörvényszéket tartottak felet-

te. Egy akácdoronggal verték a 

fejét, lebuktatták az asztalról, a 

végén sok sebből vérezve, eltört 

végtagokkal, megnyomorítva 

vetették a börtönbe. Már halott-

nak véltek, de a magyar jezsuiták 

gondos ápolásának köszönhetően 

talpra állt. 1947-re gyakorlatilag 

lehetetlenné vált a missziós mun-

ka a tamingi misszió területén.  

Híve i  kérésé re  e lhag yta 

Tamingot, és Róma engedélyével 

hazatért. 1948 januárjában érke-

zett Bp.-re, másfél évig ország-

szerte előadásokat tartott a kínai 

missziókról. Kínába már nem 

mehetett vissza. Amikor Magyar-

országon 1950-ben feloszlatták a 

szerzetesrendeket, Homokra in-

ternálták, majd a kaposvári Szent 

Imre- templomban lelkészkedett 

rövid ideig. 1952. május 29-én 

vonult be a pannonhalmi papi 

otthonba. Az otthon életében 

példaadóan vett részt, kétkezi 

munkájával segített megművelni 

a konyhakertet, fizikai munkára 

egyébként is mindig készségesen 

vállalkozott. P. Csávossyval és F. 

Gódorral lakott egy szobában, 

akik éjjelente sokszor hallották 

gyötrelmes fohászait a kínai 

missziókért. Hősies türelemmel 

viselte a rákbetegségével együtt 

járó fájdalmakat. A budapesti 

Szent Ferenc Kórházban hunyt el 

1965. augusztus 20-án. Pannon-

halmán temették. 

Amikor lehetősége volt a misszi-

óból hazatérni, rendszeresen Sü-

kösdre látogatott, ahol testvérei-

vel, és azok gyerekeivel élő kap-

csolatot ápolt. Közülük, akik 

személyesen találkoztak a család-

ban csak Miklós bácsinak emle-

getett atyával, jó szívvel, szere-

tettel emlékeznek rá. A falu idő-

sebb korosztályából is sokan 

ismerték, van, aki a tőle kapott 

rózsafűzért is őrzi még, vagy ott 

volt, amikor a Kínából való ki-

űzetése után, hazaérkezett Sü-

kösdre. A falubeliek nagy tömeg-

ben várták a posta előtt, és me-

nettel kísérték a templomba. Het-

ven éve, 1947-ben kellett elhagy-

nia Kínát. A Szarvas család le-

származottai ez alkalomból em-

léktáblát helyeztek el a templom 

oldalán, melyet október 21-én, az 

esti szentmise előtt dr. Bábel 

Balázs érsek áldott meg, majd a 

szentmisében emlékezett Páter 

Szarvas Miklós jezsuita misszio-

nárius életútjára. 

(Forrás: Jezsuita Névtár, Magyar 

Kurír Katolikus Hírportál) 

Tetsvérei családjai A többi ma-

gyar jezsuita körében, középen 

kalappal a kezében P. Szarvas 

Miklós 

Tamás Márta 
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Kenu: 

2017.09.24-én Dunaújvárosban 

rendezték meg a Dunaferr Ku-

pát, ami egyben Régiós Baj-

nokság is volt. Gyenis Dorina 

női C1-ben 2000 m-en 5. lett és 

egyben Ré-

giós Bajnoki 

kupát is 

kapott. 

Gregus 

Benedek 
férfi C1-ben 

2000 m-en 

7. helyen ért 

célba és 

szintén Régiós Kupa tulajdonos 

is lett. 

Mindket-

ten a Bajai 

Vízisport 

Klub 

(BVK) 

tagjai.  

2017.10.07

-én Tol-

nán, az 

évadzáró 

maratonon, ahol 5000 m-t kel-

lett kenuban evezni, Gyenis 

Dorina C1 női kategóriában 1. 

lett, Gregus Benedek C1 férfi 

kategóriában pedig 3. helyen 

végzett. 

Birkózás: 

2017.09.17-én Szarvason ren-

dezték meg a Területi Diák-

olimpiát, ahol Gregus Barna-

bás a Bajai Birkózó Klub 

(BBC) versenyzője Diák II. 

50kg-ban az I. helyen végzett, 

így bejutott az Országos döntő-

be. 

2017.09.23-án került sor az 

Országos Diákolimpiára Haj-

dúszoboszlón, ahol Barnabás 

Diák II. 50 kg-ban a 3. helyen 

végzett. 

Gregus Barnabás a Bajai Bir-

kózó Club (BBC) ver-

senyzője 2017.10.14-én Jász-

apátiban a Területi Bajnoksá-

gon, ami egyben Imrik Károly 

emlékverseny is a 3. helyen 

végzett. Így továbbjutott az 

Országos Magyar Bajnokságra. 

Maraton: 

Kolluti Margit ebben az évben 

is nekivágott a "maratonok 

maratonjának", a 246 km-es 

Spartathlonnak 2017.09.29-én 

Görögországban. Az embert és 

még a gyakorlott sportolót is 

próbára tevő futamot Margit 

171,5 km-ig 

kiválóan 

teljesítette. 

Szívből 

gratulálunk 

és bízunk 

benne, hogy 

jövőre is 

szurkolha-

tunk neki 

ebben a 

küzdelemben. 

Asztalitenisz: 

Férfi asztalitenisz csapatunk az 

idei évben is indult a Bács-

Kiskun Megyei csapatok me-

gye III. osztályú bajnokságá-

ban, amely jelenleg 10 csapat 

részvételével zajlik. (Baja 

Bánóczky, Baja Senior, Solt-

vadkert T.E., Bácsalmás, Kun-

baja, Lajosmizse A.C., Homok-

mégy, Kerekegyháza II., Csen-

gőd, Sükösd) 

 

Október 20-án pénteken este 7 

órától, vidám hangoskodással 

telt meg a templomkert. Ekkor 

tartották a cserkészek az idei 

évet elindító tábortüzüket. 

Sok-sok gyermek ülte körül a 

tüzet, mely nem csak meleget, 

hanem magasba csapó lángjai-

val különös 

látványt is 

adott. A részt-

vevők tanúi 

lehettek ezút-

tal a járművek 

világverseny-

ének, ahol a 

lovas kocsi, a 

motor, és a 

busz mérték össze tudásukat. 

Természetesen a verseny szabá-

lyos lebonyolításához, egy tal-

pig úriember műsorvezető is 

szükségeltetett. Az ének, játék, 

móka közepette, észrevétlenül 

szaladt el az együtt töltött óra. 

Kedves szülők, cserkészek! 

November 3-án, pénteken este 

18.00 órától fényképnézegetős 

élménybeszámolót tartunk a 

nyári cserkésztáborról, az egy-

házközségi házban. Szeretettel 

várunk minden érdeklődőt! 

Márton nap 
Az idei évben november 11-én 

szombaton, a 17.00 órai szent-

misén emlékezünk Szent Már-

ton püspökre, ezt követően sor 

kerül a falu egy részén a hagyo-

mányos Márton napi felvonu-

lásra, majd ezután a templom-

kertben, egy 

kis libazsí-

ros kenyér, 

tea, forralt 

bor melletti 

beszélgetés-

re, találko-

zásra. 

Lehetőség 

szerint kérjük, minél többen 

lámpással jöjjenek! 

Cserkészfoglalkozások 
Hétfőnként 16.30-17.30 óra 

között várjuk a nagycsoportos 

óvodás, és alsó tagozatos gyere-

keket a foglalkozásokra. Szintén 

hétfőnként 17.30-18.30 óra kö-

zött, az ötödik és hatodik osztá-

lyosoknak van összejövetel. 

Péntek esténként 18.00 órától a 

felső tagozatos, és középiskolás 

fiúkat várjuk cserkészetre. 

Tamás Márta cserkészvezető 

 

Az idei év, adventi időszaká-

ban, hétköznapokon (hétfő-

péntek) lesznek hajnali szent-

misék, roráték reggel 6 órától. 

Advent vasárnapjain 9 órakor, 

szombat előestéken 17.00 óra-

kor lesznek a szentmisék. 

Advent első vasárnapja: decem-

ber 3. 

Ünnepi miserend: 

Dec. 24-én 24.00 órakor éjféli 

mise. 

Dec.25. Karácsony napján dél-

előtt 10.00 órakor lesz ünnepi 

szentmise. 

Dec.26. Karácsony másnapján 

10.00 órakor kezdődik a szent-

mise. 

Karácsony és Újév közötti hét-

köznapokon 17.00 órakor lesz-

nek az esti misék. 

Dec.31-én 17.00 órakor Hála-

adás. 

2018. január 1-én, Újév napján 

10.00 órakor lesz szentmise. 

Jánosity István plébános 

Szülőhazám 
Szép Magyarország, az én szülőhazám, 

Sükösdön születtem, itt nevelt jó anyám. 

De sokat gondolok e gyönyörű házra, 

Ilyenkor megindul könnyeimnek árja. 

Szép kicsi ház, boldog nagy család, 

Éjt nappallá téve szabott-varrt jó Apám,  

és drága jó Anyám. 

Rég volt, nagyon-nagyon régen, 

Nagy asztalt ültünk körül tizennégyen, 

Mesélt Édesanyám, szülőfalujáról, 

A közeliben lévő szép Érsekcsanádról. 

Mesélte mit ér a család, szeretet és haza, 

Most sok ember van, ki soha nem mehet haza. 

Gyermekeim, már nincs messze az az idő, 

Országhatáron túl mehet majd, férfi és nő. 

De ti jól vigyázzatok, idegenben lesztek hontalanok. 

Fülembe cseng néha jó Anyám intő szava, 

Elmennék én, de mi lesz, ha nem jöhetek haza? 

Valami el-el űz, messze idegen tájra, 

Van szívemnek akkor, igen nagy honvágya. 

Kicsi temetőkert második sorába, 

Ott domborul sírja Apámnak s Anyának. 

Hogy ki vagyok én és hová tartozom? 

Anyámról keresztyén, Apámról zsidó vagyok. 

Olykor a bibliai tájról álmodom, 

Álmomban sokszor oda kívánkozom. 

Tudom, visszavár az otthon és a család, 

Szívem fájdul, mert rád gondolok, 

Izrael, ó én kedves őshazám. 

Weisz Cecília 1944 

A sükösdi asztalitenisz csapat 

tagjai Béregi Bence, Béregi 

Dávid, Faddi József, Kuzman 

József, Szerletics Tibor. A 

csapat az idei évben igen jól 

vette a rajtot, Soltvadkert T.E. 

11-9, Kunbaja 13-7, Lajosmi-

zse A.C. 14-6, Kerekegyháza 

II. 15-5, Baja Senior 18-2 ará-

nyú győzelmet aratott, így ti-

zenöt ponttal a bajnokság fél-

idejében a harmadik helyen áll. 

Gratulálunk! Hajrá Sükösd! 

Kusztorné Varga Edit  

szerkesztő 
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Csapatmajális a templom-

kertben 

Ambrus atya fejéből újabb 

„isteni szikra” pattant ki: 

„Rendezzünk csapatmajálist a 

templomkertben!” 

Talán nem is igazán 

gondotuk, hogy mennyi 

minden várhat ránk egy 

ilyen napon. 

A szülők közreműködésével 

szerveződtek a jobbnál, jobb 

programok, a felnőttek számára 

azt hiszem a halászlé főző ver-

seny volt a legcsábítóbb. Már 

kora délelőtt szép kis csapat 

gyülekezett a plébánia előtt, 

aztán megkezdődtek a különbö-

ző versenyszámok. 

Volt lepényevő verseny, zsákba 

futás, kötélhúzás, foci: sükösdi 

lányok az é r s e k c s a n á d i 

ifihittanos fiúk ellen, apukák 

egymás ellen is rúgták a bőrt.  

A legizgalmasabb pillanat még-

is a halászlevek elbírálásának 

pillanata volt. A templom mö-

götti fák alatt rotyogott a bog-

rácsokban a sok finomság. A 

zsűri persze hosszasan kóstol-

gatta az ízletes étkeket, az ered-

ményhirdetés után minden csa-

lád a maga bográcsa köré gyűlt, 

aki pedig egyedül érkezett, az 

Ambrus atya feneketlen bográ-

csából meríthetett magának 

ebédrevalót. Az ebéd később 

kellemes beszélgetésekben 

folytatódott, s akinek még ked-

ve és energiája is maradt, a 

játszótéren szórakozhatott to-

vább a sportos feladatok kaval-

kádjában.  

2. nyári csapattábor - Ma-

gyarhertelend 
Újra táborozunk!!! Akik már 

ott voltak az elsőben sejtették, 

hogy milyen lesz a következő. 

Több mint 60an indultunk út-

nak  Mag yar he r t e l end re .  

A környék egy egészen picit 

ismerős volt, hiszen az előző 

évben is azon a vidéken jár-

tunk.  

Jámbor Anett így rögzítette 

gondolatait a tábor után az ak-

kori őrsi naplóba: 

„Arra keltünk, hogy nagytábor-

ba indulunk. A templom előtt 

gyülekeztünk 6 órakor. Az úton 

énekeltünk, majd a Csele pa-

takhoz érve megálltunk és rövid 

megemlékezést tartottunk. Ma-

gyarhertelend felé közelítve a 

táj egyre csodálatosabbá vált. 

Odaérve egy plébánián lettünk 

elszállásolva. A heti program-

jaink a következők voltak: túra 

15km –  en,  fürdés a 

magyarhertelendi strandon,  

túra 25 km – en,  fürdés az or-

fűi tóban,   számháború. 

Fordított nap is volt, melyben a 

gyerekek parancsolgattak. 

Szentmisén is voltunk kinn a 

szabadban, amit a plébános 

bácsi (Ambrus atya) tartott. 

Tábortüzet is tartottunk minden 

este, ahol viccekkel és műsorral 

kedveskedtünk egymásnak. 

Elindultunk a szép tájról Sü-

kösdre, ahol sok szülő várt 

minket.” 

Ebben a táborban jómagam már 

őrsvezetőként tevékenykedhet-

tem. Rengeteg emlékezetes 

dolog történt. Emlékszem, ami-

kor esténként a lányokkal 

„Kicsi a rakást játszottunk” és 

én mindig legmélyebbre kerül-

tem, vagy, amikor a fordított 

nap éjszakáján Ambrus atya és 

Józsi bácsi a padlásra bújt, 

melynek ajtaját deszkákkal 

bezártuk, de apukám az éj leple 

alatt kiszabadította Őket, s arra 

is, hogy a fordított napon Szil-

ágyi Zoli, Veszti és én 250 db 

palacsintát sütöttünk aztán, 

amikor a szakács nénik és az 

ott levő anyukák azt állították, 

hogy befizettek bennünket 

Nagy-Bandó András és Kovács 

Kati koncertre és csak a műsor 

végén derült ki, hogy a prog-

ram ingyenes volt, vagy amikor 

a fiúk kakaóporral bekenték 

magukat egy tábortüzi szám-

hoz, s azt hiszem, a végtelensé-

gig lehetne folytatni az élmé-

nyek sorát. Azért most nektek 

elárulom az egyik nagy tábori 

huncutságomat: a paprikás 

krumplis ebéd után, - ami az 

utolsó előtti napon volt-, a tá-

nyéromat bedugtam az asztalfi-

ókba, persze mosatlanul, talán 

azóta már valaki megtalálta… 

Bakos Judit  

cserkészvezető 

5. rész 

Köszönetünket szeretnénk kifejezni az idei 

szüreti felvonulás és bál alkalmából minden 

segítőnek, támogatónak. 

Köszönjük a felajánlásokat, a bőséges és 

szíves vendéglátásokat az állomásokon. 

Köszönjük az ifjaknak és időseknek, hogy 

helyi hagyományaink ápolásaként népvise-

letben vagy anélkül végigkísérték a rendez-

vényt.  

Találkozzunk jövőre is! 

Szervezők 
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A hirdetés díjai 

a következők: 

1/1 oldal:  

20.000.-Ft 
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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. 

 3,1 hektár kaszáló eladó Sükösdön 06-70-4069300 

 Nádas letermelésre ingyen kiadó! 06-70-4069300  
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 5 szobás 200 m2-es polgári ház eladó! 70/5435295 

 Legelőt, szántót vennék.+36303174759 

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! 

 

Sükösdön a Fehér Akác Vendéglő udvarában nyitottuk meg halboltun-

kat. Mindig friss halakkal, új beszállítótól és kiegészítő szolgáltatása-

inkkal (tisztítás, darabolás, sózás) várjuk kedves régi és új Vásárlóin-

kat!  

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 

Frissítő Svéd és  

Alakformáló masszások! 

 
 

Gelettáné Czobor Kinga 

06-30-4057705 

Sükösd, Dózsa Gy. út 1/b  

 

 

 

-ingatlan adásvételek 

-termőfölddel kapcsolatos kérdések 

-cégügyek  

-bérleti szerződések és módosítások 

-halál esetére szóló szerződések pl.: tartási szerződés, ajándékozás, vég-

rendelet 

-szerződésmódosítások 

MINDEN HÉTEN PÉNTEKEN 

14.00-16.00-ig 
A MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉPÜLETÉBEN 

dr. Czick Hilda ügyvéd 
Érdeklődni dr. Árva Károlynál a 06-30/290-09-92 telefonon 

vagy dr.hilda@t-online.hu email-címen lehet. 

2017. június 27. és 2017. október 24. között anyakönyvezet-

tek, összeállította Rigó Éva anyakönyvvezető. 

Születtek:     

Fischer Ádám (anyja neve: Barta Alexandra) 

Angeli Máté (anyja neve: Hidvégi Adrienn) 

Kreszló Alexandra (anyja neve: Mayer Alexandra) 

Hunyadi Hanna Mihaéla (anyja neve: Balázs Roxána) 

Bencses Zselyke (anyja neve: Burány Gyöngyi) 

Szabó Balázs (anyja neve: Mülbacher Tünde) 

Kasza Hanna (anyja neve: Kasza Kornélia) 

Flaisz Damian (anyja neve: Melcher Nóra) 

Balogh Noel (anyja neve: Balogh Georgina) 

Vörös Villő (anyja neve: Varga Adrienn) 

Fazekas Hanga (anyja neve: Sereg Cintia) 

 

Házasságot kötöttek:   

Kolompár János és Klór Zsuzsanna 

Vaskó Márton és Sási Teodóra 

Ali Lajos Attila és Mityók Evelin 

Tamás László és Schultz Alexandra 

Szendrődi István Szilárd és Kollár Katalin 

Bognár Gábor és Pásztor Éva 

Hinek Tamás és Garisa Andrea 

Gratulálunk! 

Meghaltak:  

Kránicz Lászlóné született: Szerletics Julianna 84 éves 

Rádics Mihályné született: Vizi Mária 86 éves 

Bózsó Jánosné született: Tóth Julianna 60 éves        

Farkas Béláné született: Szilágyi Julianna 85 éves 

Kincses Erika 54 éves 

Mészáros Mihály László 70 éves 

Kusztor Andrásné született: Édes Erzsébet 96 éves 

Elek Márton 76 éves 

Részvétünk! 

tel:%2B36-30-4343177
tel:+36%2030%20317%204759
mailto:dr.hilda@t-online.hu

