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II. sz. Háziorvosi praxis 

jövője településünkön 

Tisztelt Olvasó! 

Az alábbiakban pontos tájé-

koztatást szeretnék adni, hogy 

az elkövetkezendő hónapoktól 

hogyan alakul a II. sz. felnőtt 

háziorvosi praxis jövője köz-

ségünkben. 

Dr. Miliás László háziorvos 

bejelentette a képviselő-

testületnek, hogy 2019. május 

31-től nyugdíjba kíván vonul-

ni. Ebből adódóan március, és 

április hónapokban még teljes 

egészében Doktor Úr látja el 

körzetében a mindennapi te-

endőket. Május hónapban 

részben helyettesítéssel, rész-

ben már az új orvos bevoná-

sával történik a rendelés bo-

nyolítása. Ezzel párhuzamo-

san zajlik a praxis átadás-

átvétele, és az önkormányzat-

nak az érkező orvossal történő 

feladatellátási szerződés meg-

kötése, szükséges engedélyek 

beszerzése. 

2019. június 1-től a II. sz. 

háziorvosi körzet orvosa Dr. 

Magyar Éva felnőtt házior-

vos lesz. 

Fentiek alapján látható, hogy 

mind az elköszönő, mind az 

érkező orvos, valamint az 

önkormányzat is azon dolgo-

zott az elmúlt időszakban, 

hogy a II. sz. körzet ellátása 

folyamatosan, és zavartalanul 

megoldott legyen. 

Támogassa adója 1%-ával a 

településen működő alapít-

ványokat 

 Sükösd Biztonságos Jövőjé-

ért Alapítvány Az alapítvány 

az előző években bankszámlá-

jára összegyűjtött támogatá-

sokból elsődlegesen a Sükös-

dön működő Mezőőri szolgá-

lat támogatását tekintette ki-

emelt feladatának. Annál is 

inkább, mert a településen 

tevékenykedő mezőőr munká-

ja nyomán sikerült visszaszo-

rítani a mezőgazdasági terüle-

ten történő terménylopásokat, 

csökkent a falopások száma, 

illetve nőtt a tettenérések szá-

ma, melyet megfelelő intézke-

dés követett. Több esetben 

megtalált a mezőőr illegális 

szemétlerakást folytatókat, a 

lakosságtól eltulajdonított 

kerékpárokat, egyéb eszközö-

ket. Rendszeresen segítségére 

volt a rendőrségnek különbö-

ző bódító hatású szerekkel 

kapcsolatos visszaélések fel-

derítésében, besurranók, és 

körözött személyek elfogásá-

ban. Napi szinten járőrözött a 

település kül- és belterületi 

szakaszain, beleértve a Duna 

parti üdülőövezetet, tanyák 

környékét is. Gyakorlatilag a 

nap 24 órájában a lakosság 

rendelkezésére áll. Jelzést 

követően perceken belül a 

helyszínre érkezik, és határo-

zott intézkedéssel dolgozik a 

rendőrök megérkezéséig. A 

lakosság rendszeresen kért 

tőle segítséget, és élt felé jel-

zéssel, segítve ezzel is mun-

káját. 

Tisztelettel kérjük, ha a fent 

leírt tevékenységet támogatás-

ra érdemesnek ítéli, úgy a 

helyi Takarékszövetkezetnél 

vezetett bankszámlára 

(52300033-10021684) történő 

befizetéssel segítse az alapít-

vány 2019. évi munkáját. 

Sükösd Biztonságos Jövőjéért 

Alapítvány Kuratóriuma 

 

 

 

 MEGHÍVÓ 

Tisztelettel meghívom 

Önt és kedves családját 

az 1848-49-es forradalom 

és szabadságharc tiszteletére 

rendezett ünnepi 

megemlékezésre. 

Ideje: 

2019. március 15. 10.00 óra 

Helye: 

Sükösdi Lakodalmas Ház 

Program: 

 Ünnepi köszöntőt mond Ta-

más Márta polgármester 

 A Magyarok Nagyasszonya 

Katolikus Általános Iskola 

műsora 

 Sükösdi Népdalkör műsora 

 Sükösdi Ripityom Néptánc-

csoport műsora 

 Koszorúzás a forradalmi em-

lékműnél 
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Önkormányzati Képviselő-testületi hírek kivonatolva, a teljesség igénye nélkül 

A Sükösdi Óvodásokért Alapít-

vány 2004-ben alakult, a 

sükösdi óvodás gyerekek támo-

gatása céljából. Az alapítvány 

kezelője három főből álló testü-

let. Székhelye: 6346 Sükösd, 

Dózsa György utca 183. Az 

alapítvány célja, a támogatások-

ból, felajánlásokból befolyó 

összegből az óvoda eszközeinek 

fejlesztése, mese– és versmon-

dó versenyen résztvevők díjazá-

sa, sportnapon résztvevők díja-

zása, kirándulások útiköltségé-

nek finanszírozása, hátrányos és 

halmozottan hátrányos helyzetű 

gyermekek felzárkóztatása, 

segítése, óvodás korú gyerekek 

szabadidős tevékenységének 

támogatása, óvodahasználók, 

partnerek közreműködésének 

segítése, az óvoda környezeté-

nek, az infrastruktúra fejleszté-

sének támogatása, szociális 

tevékenység, családsegítés, 

gyermek- és ifjúságvédelem, 

hátrányos helyzetű csoportok 

társadalmi esélyegyenlőségének 

támogatása, nemzeti etnikai 

kisebbségekkel kapcsolatos 

tevékenység, települési progra-

mok, rendezvények támogatása, 

sport és kulturális tevékenység-

ben való részvétel ösztönzése, 

támogatása. Amennyiben támo-

gatni szeretné alapítványunkat, 

adója 1 %-val, megteheti a kö-

vetkező azonosítók használatá-

val: alapítvány adószáma: 

18367629-1-03 Bankszámla-

szám: 11732033-20019141 

Köszönjük, ha támogatásával 

Ön is hozzájárul a Sükösdi 

Óvodásokért Alapítvány műkö-

déséhez. 

Kissné Szente Márta 

kuratórium elnöke 

A Voluntas Kulturális Alapít-

vány 2009. április 2-a óta mű-

ködik Sükösdön. Az alapítvány 

céljai igen sokszínűek, amit az 

alapító okiratunk tartalmaz. Fő 

célunk a helyben életre hívott 

Ripityom néptánccsoport mű-

ködtetése. Köszönjük az elmúlt 

években nyújtott felajánlásai-

kat, és kérem, segítsék további 

munkánkat adójuk 1%-val. 

Tisztelettel: Voluntas Kulturális 

Alapítvány 

A Sükösdi Szent Anna Alapít-

vány közel három évtizede mű-

ködik a településen, melyet a 

Római Katolikus Plébánia ala-

pított. Az alapítvány célja a 

hitoktatás, a közművelődés elő-

segítése, az ifjúság keresztény 

életre nevelése, a hátrányos és 

halmozottan hátrányos helyzetű 

gyermekek felzárkóztatása, 

egyleti munka elősegítése, cser-

készek támogatása, szabadidő 

hasznos eltöltésének elősegíté-

se.  Az elmúlt években az ala-

pítvány több nagyobb beruhá-

zásban vett részt az önkormány-

zattal együttműködve. Így járul-

hatott hozzá a templomkerti 

játszótér megépüléséhez, a tele-

pülés főterének felújításához, 

valamit a Tanoda program meg-

valósításához. A célok további 

megtartásához tisztelettel kérjük 

támogatásukat, akár a K&H 

Banknál vezetett számlaszámon 

történő befizetéssel ( 10402513-

25114760 ), akár adója 1%-nak 

felajánlásával. 

Sükösdi Szent Anna 

Alapítvány kuratóriuma 

Sükösdi Helytörténet és Kultu-

rális Egyesület 
Felgyorsult világunkban egyre 

nehezebbé válik a múlt értékei-

nek megőrzése, kutatása. Fon-

tos feladat az enyészetnek kitett 

tárgyak, a lakókörnyezet, a la-

kóhely történelmének és törté-

netének megismerése, a tudás, a 

hagyományok megőrzése, kuta-

tása, ápolása és ezek megismer-

tetése az 

idősebb és 

az eljöven-

dő nemze-

dékkel. A 

Sükösdi 

Helytörté-

neti és Kul-

turális 

Egyesület 

céljai: Sü-

kösd köz-

ség kelet-

kezésének 

és történetének kutatása; a helyi 

hagyományok, a népi kultúra 

illetve néprajzi gyűjtés és a 

mindennapi élet eszközeinek 

felkutatása, gyűjtése és megőr-

zése a jövő számára. Célunk, 

hogy a helytörténeti kutatások 

eredményeit a lakosság megis-

merje, ennek érdekében, kiállí-

tásokat és összefoglaló füzete-

ket, kiadványokat készítünk. 

Minden évben az Anna-napok 

keretében színes kiállításon 

mutatkozunk be. Kezdeménye-

zői és támogatói vagyunk az 

őszi Szüreti felvonulásoknak, a 

gyűjtött ruhákból szívesen köl-

csönzünk a népviseletbe öltöző 

felvonulóknak. Továbbiakban is 

kérjük az Önök támogatását! 

Adószám:18368558-1-03 

Koprivanacz Istvánné elnök 

A Sükösdi Általános Iskolában 

a „Sükösdiek a gyermekekért” 

Alapítvány 1996 óta működik. 

Célja a 6-14 éves korosztályú, 

az általános iskolai oktatás for-

mában részt vevő diákok magas 

szintű művelődésének, az álta-

lános iskolai nevelés és oktatás 

tárgyi feltételeinek, valamint e 

korosztály társadalmi beillesz-

kedésének elősegítése, támoga-

tása, tehetséges tanulók felkaro-

lása. Az alapítvány az alapítók 

elgondolásai szerint működik. 

Nagyon fontosnak tartjuk a 

közvetlenül a tanulókat támoga-

tó tevékenységet pl.: versenyek 

és levelezős versenyek nevezési 

díjainak kifizetéseit, a szakkö-

rök és a tehetséges tanulók 

sportolási lehetőségeinek bizto-

sítását sporteszközök vásárlásá-

val, angolból és német nyelvek-

ből az alapfokú nyelvvizsga 

díjainak befizetését. Az év vé-

gén a kitüntetett tanulóink aján-

dékát és a jutalomkönyvek vá-

sárlását segítjük. Az alapítvány 

bevételi forrásai céltámogatások 

magánszemélyektől, vállalko-

zóktól és a felajánlott SZJA 

1%-a. Kérjük a tisztelt Olvasót, 

ha támogatni szeretné az alapít-

ványt, ajánlja fel adója 1%-át 

vagy ha anyagi támogatást ad-

na, akkor a befizetését a helyi 

Takarékszövetkezet pénztáránál 

teheti meg, ahol az adományozó 

megjelölheti, hogy mely cél 

megvalósításának érdekében 

támogatja az alapítványt. Sze-

mélyi jövedelem 1%-át az 

18349496-1-03 adószámra tel-

jesítheti. Köszönjük, hogy ado-

mányoz gyermekeink érdeké-

ben! 

„Sükösdiek a gyermeke-

kért”Alapítvány Kuratóriuma 

Tamás Márta 

polgármester 

„Sükösdi Óvodásokért Alapítvány” 

Adószám: 18367629-1-03 

„Sükösdiek a Gyermekekért Alapítvány” 

Adószám: 18349496-1-03 

 „Szent Anna Alapítvány” 

Adószám: 19046505-1-03 

„Sükösdi Helytörténeti és Kulturális Egyesület” 

Adószám: 18368558-1-03 

„Voluntas Kulturális Alapítvány” 

Adószám: 19552158-1-03 

„Sükösd Biztonságos Jövőjéért Alapítvány” 

Adószám: 18518557-1-03 

2018. december 18. 
A Képviselő-testület nyilatko-

zott arról a szándékáról, hogy a 

kárpátaljai Badaló községgel 

testvér-települési együttműkö-

dési megállapodást köt, és pá-

lyázatot nyújt be „Testvér- tele-

pülési programok és együttmű-

ködések” támogatására 

1.665.000 Ft összegben a Beth-

len Gábor Alap „Szervezetek 

nyílt pályázati program (2019)” 

elnevezésű kiírásra. Képviselő- 

testület döntött, hogy az „Ipari 

parkok, iparterületek fejleszté-

se” elnevezésű TOP-1.1.1-16 

sz. pályázat műszaki tartalmá-

nak módosítását kezdeményezi. 

A műszaki tartalom megváltoz-

tatásával, a részletek meghatá-

rozásával kapcsolatosan felha-

talmazza a polgármestert a 

szükséges intézkedések megté-

telére. Döntöttek arról, hogy a 

Bácska-Med Kft.  részére a 

háziorvosi ügyelet ellátásáért a 

2019. év vonatkozásában 

399.60 Ft/fő lakos összeget 

biztosítanak a 2019. évi költ-

ségvetés terhére. 

2019. január 23. 

Kiegyenlítő bérrendezési alap-

ból pályázat benyújtásáról in-

tézkedtek a képviselők. A több, 

mint 10 éve elmaradt köztisztvi-

selői béremelés után most adó-

dott lehetőség, 8 millió Ft –ot 

meghaladó pályázati forrás 

igénylésére. 1 dajka álláshelyet 

megszüntettek a Sükösdi ÁMK 

Napközi otthonos óvoda és böl-

csőde intézményben. A szociá-

lis tűzifa szállítási költségekhez 

2019. évben forrást rendeltek. 

2019. január 31. 

Elfogadták a képviselők a 2019. 

évi közbeszerzési tervet. Meg-

határozták az idei évben induló 
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beruházások közbeszerzési eljá-

rásainak típusát, a közbeszerzé-

si bírálóbizottságot, az ajánlat-

tételre felkérhető cégeket meg-

nevezték. 2019-ben három épí-

tési jellegű beruházás indul: 

Napközi konyha, Művelődési 

ház, csapadékvíz elvezetés, 

melyek becsült értéke alapján 

közbeszerzést kell lefolytatni. 

Az egészségügyi alapellátás 

fejlesztése a negyedik beruhá-

zás, mely kivitelezése az önkor-

mányzat beszerzési szabályzata 

alapján lesz versenyeztetve. 

Módosították az önkormányzat 

szervezeti és működési szabály-

zatát azzal, hogy mely döntése-

ket kell minősített többséggel 

meghozni. 1 ápolói álláshelyet 

létesítettek a Borostyán Gondo-

zóházban. Felülvizsgálták a 

Sükösdi Roma Nemzetiségi 

Önkormányzattal kötött együtt-

működési megállapodást. A 

polgármester tájékoztatott a 

2019. évben tervezett közfoglal-

koztatásról. 

2019. február 20. 

A Képviselő-testület megtár-

gyalta és elfogadta a 2019. évi 

önkormányzati költségvetést 

424.159.063 Ft bevétellel, 

916.231.792 Ft kiadással, a 

hiány -492.072.729 Ft. Nincsen 

ok riadalomra, ugyanis e hiány-

összeg a 2018. évben elnyert 

európai uniós pályázati támoga-

tások 2019. évre áthúzódó fej-

lesztéseit szolgálja, a pénz meg-

van, de felhasználásáig nem 

tervezhető bevételként (techni-

kai hiány). 10 millió Ft induló 

tartalékot tudott képezni a kép-

viselő-testület. Módosították a 

Sükösdi Polgármesteri Hivatal 

szervezeti és működési szabály-

zatát, és hivatali ügyrendjét, 

melyek a honlapra is felkerül-

nek. Az Egészségügyi Központ-

ban folyó alapellátások fejlesz-

tése körében építési munkálatok 

kezdődnek, ennek kivitelezőjét 

választották ki. További 5 évre 

ismét az Anhur Kft lesz a ke-

gyeleti közszolgáltató. Zárt ülé-

sen döntöttek a sükösdi adótor-

nyok alatti területekre érkezett 

adásvételi ajánlat elutasításáról. 

2019. február 25. 

2019. február 28-ig van lehető-

ség módosítani a 2018. éves 

önkormányzati költségvetési 

rendeletet. Ennek az előírásnak 

eleget téve, a képviselő-testület 

a 2018. szeptember 30 - 2018. 

december 31-ig lezajlott gazda-

sági eseményeket figyelembe 

véve módosította a 2018-as 

költségvetést. Megismerte a 

képviselő-testület az Állami 

Számvevőszék ellenőrzési Je-

lentését. A jegyző Intézkedési 

tervet dolgozott ki az ÁSZ ja-

vaslatinak figyelembevételével 

melyet a képviselők elfogadtak. 

A megváltozott cafeteria adózás 

miatt változtattak a Borostyán 

Gondozóház dolgozói termé-

szetbeni juttatásának rendjén. 

A téli rezsicsökkentésben nem 

részesültek 12.000 Ft értékű 

támogatása 

A jogosultak részéről a Hivatal-

nál átvett utalványok felmutatá-

sával folyamatban van a tűzifa 

elszállítása Bogdán János helyi 

vállalkozótól. Mindazok, akik 

még nem vették át utalványai-

kat a Hivataltól, kérjük miha-

marabb vegyék át és a tűzifa 

átvételéről is gondoskodjanak! 

Eladó sükösdi ingatlanok 

Több eladó telek és lakóingat-

lan van Sükösdön. A CSOK, 

fiatal családokat támogató prog-

ramban vidéki épület felújítá-

sokra is lehet igényelni támoga-

tást. Az érdeklődők viszont 

nehezen találnak rá az eladó 

ingatlanokra, mivel nem helyez-

tek el azokon „ELADÓ” táblát. 

Annak érdekében, hogy az in-

formációk eljuthassanak az ér-

deklődőkhöz, a Polgármesteri 

Hivatalban lehetővé tesszük, 

hogy a lakosság elhelyezze a 

hirdetőn az eladó ingatlannal 

kapcsolatos fontos információit 

ingyenesen 30 napra. Hirdetése-

ikkel keressék fel titkárságun-

kat. 

Bánné dr. Raffai Gyöngyi 

jegyző 

Korcsolyázás 

Iskolánk diákönkormányzata 

korcsolyázást szervezett Ba-

jára 2019. január 18-án, 

pénteken délután. Programunkat 

az első osztályosoktól a nyol-

cadikosokig hirdettük meg. 

Nagy volt az érdeklődés a leg-

kisebbektől a legnagyobbakig 

minden évfolyamon, ugyanis 54 

fő tanulónk jelentkezett. Töb-

ben közülük tavaly próbálták ki 

először ezt a sportot és most 

újra eljöttek. A korcsolyák 

kölcsönzése és felcsatolása után 

már „rohantak” is a pályára. 

Sokan nagyon rutinosan siklot-

tak a jégen. A kezdők eleinte az 

oldalpalánkba kapaszkodva 

keresték a biztonságos egyen-

súlyt. A nagyobbak készségesen 

segítették a kisebbeket és 

vigyáztak rájuk. Szilaski László 

tanár bácsi is korcsolyát húzott 

és a kezüket fogva biztatta azo-

kat, akik bátortalanabbak 

voltak. Vedelek Tamásné, Éva 

néni a melegedő helyiségben 

vigyázott azokra, akik pihenőt 

tartottak. Kettő órát töltöttünk a 

jégen, aminek a végére minden-

ki kellemesen 

elfáradt. Baleset-

mentesen zártuk 

ezt a programun-

kat. Úton hazafe-

lé már többen 

kérdezgették, 

hogy mikor megyünk újra. 

Mülbacher Imréné 

diákönkormányzatot 

segítő nevelő 

Látogatás Bűvösvölgybe 

Negyven felső tagozatos tanu-

lónk kirándult január 29-én Bu-

dapestre. Mindenki nagyon iz-

gatott volt, hiszen kirándulni jó, 

főleg Budapestre, főleg egy 

ilyen sokat ígérő helyre, ahol 

filmmel, tévével, számítógéppel 

és hasonló dolgokkal lehet kö-

zelebbi ismeretségbe kerülni. 

2014-ben kezdte meg működé-

sét ez a varázsos nevű intézet, 

amely interaktív látogatóköz-

pont iskolásoknak, 3-10. évfo-

lyamig. Fenntartója a Nemzeti 

Média- és Hirközlési Hatóság. 

A médiában elkövetett szabály-

talanságok miatt kiszabott és 

behajtott büntetési díjakból biz-

tosítják a munkájuk anyagi hát-

terét. A program ingyenes, még 

az odautazásért 

sem kellett 

fizetni, sőt 

minden gyerek 

még egy kis 

tízórait is ka-

pott. Jómagam 

két évvel ez-

előtt jártam ott, 

így tapasztal-

tam, hogy a 

feldolgozandó 

anyagokat is 

folyamatosan 

frissítik, az 

eszközökön, 

felszereléseken 

nyoma sincs 

elhasználódás-

nak, elavulásnak. 

A tanulók nyolcfős csoportok-

ban jól képzett szakemberek 

segítségével és irányításával 

vettek részt a foglalkozásokon. 

Minden csoport négy különböző 

helyszínen dolgozott: filmrész-

let készítése, rádióműsor hang-

felvétele, újságszerkesztés, hír-

műsor összeállítása volt a fel-

adat. A foglalkozások egy-egy 

rövid ismeretterjesztő, tájékoz-

tató felvétel lejátszásával és 

megbeszélésével kezdődtek, 

majd következett a valódi mun-

ka, amikor a gyerekeknek az 

elméletben látottakat kellett 

megvalósítani. Egy-két próba-

felvétel után rögzítették a jele-

neteket. Ehhez valódi mikrofon, 

valódi kamera, súgógép, 

greenbox állt rendelkezésre. 

Könnyen belátható, hogy mind-

ez mekkora élmény! Pedig nem 

volt könnyű a feladat, hiszen a 

gyerekeknek kellett kitalálni 

például az adott jelenethez a 

szituációt, párbeszédet rögtö-

nözni, csoportban dolgozni, 

együttműködni, helytállni egy 

váratlan és ismeretlen helyzet-

 Oktatás 

KATOLIKUS ISKOLA 

HIVATALI HÍREK 
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ben. Talán a filmrészlet kitalálá-

sa és felvétele aratta a legna-

gyobb sikert, az egyik csoport 

ékszerbolt kirablását, a másik 

lesifotósok előli menekülést 

játszott el. A legizgalmasabb az 

volt, amikor visszanézhették 

magukat. Hasonlóan jó móka 

volt az igazi Híradóban részt 

venni: híreket konferálni, időjá-

rás előrejelzést elmondani. Nem 

beszélve az igazi rádióműsor-

ról! 

Az elkészült anyagokat a Köz-

pont munkatársai elküldték, így 

újra átélhettük az élményt, meg-

beszélhettük a felvételek tapasz-

talatait. 

Hasznos és tanulságos volt a 

program, mindenkinek mara-

dandó élményt nyújtott. Ha 

sikerül bejutni, újra megyünk! 

Korsósné Mojzes Klára 

5.-es osztályfőnök, 

magyar szakos tanár 

Szóból ért az ember 

Szeptemberben indult az a több-

fordulós játék, amelynek a fenti 

címet adtam. Célja a tanulók 

szókincsének bővítése, új sza-

vak megismerése, ismert szavak 

jelentésének pontos megfogal-

mazása volt. Szükség van erre, 

mert szomorúan tapasztaljuk, 

hogy tanulóink egyre kevesebb 

szó jelentésével vannak tisztá-

ban. Ez a tény bizony megmu-

tatkozik a gyengébb tanulmányi 

eredményekben éppúgy, mint 

az olvasás nem szeretésében. 

Havonta húsz szónak a jelenté-

sét kellett megmagyarázni, ezt 

írásban leadni mindenkinek a 

felső tagozaton, most az első 

évben csoportmunkában. Nem 

jelöltem ki a csoportokat, min-

denki azzal dolgozott, akivel 

akart. Bizonyára volt olyan is, 

aki semmit nem csinált, csak 

„bekéredzkedett” egy csoport-

ba. Nem baj, akkor is együttmű-

ködnie kellett, iskolai ügyről 

kommunikálni. Olyan is volt, 

aki másnapra, nyomtatva hozta 

a kész munkát, nem kifogásol-

tam, ha volt mögötte szülői se-

gítség. Motiváló ötösökkel érté-

keltem a fáradozásokat. A sza-

vakat havonként tematizáltam: 

szeptemberben az iskolakezdés-

hez kapcsolódóan: szamárfül, 

felelés, palatábla, vázlat, emi-

nens, fejes vonalzó stb. 

Októberben a névadó ünnepség-

re emlékezve több szó kapcso-

lódott a hitélethez: üdvösség, 

eskü, ereklye, áldozás, remény, 

templom. Novemberben az őszi 

időjáráshoz illeszkedtek a sza-

vak, decemberben a karácsonyi 

ünnepkörhöz: ködszitálás, ónos 

eső, dér, ünnep, jászol, szeretet, 

Luca- széke, óév. 

A program utóélete: a szavakat 

jelentéssel együtt lamináltam, 

szétvágtam, összekevertem, és 

kaptam egy új feladatot: össze 

kell párosítani a jelentéseket a 

szavakkal. Így játékos formában 

talán könnyebb rögzíteni a sza-

vak jelentését. 

A következő tanévben más for-

mában, de lesz folytatása a fel-

adatsorozatnak. 

Korsósné Mojzes Klára 

5.-es osztályfőnök, 

magyar szakos szaktanár 

 

Szülők-nevelők 

bálja 

2019. február 16-án 

került megrendezés-

re a Lakodalmas 

Házban a Szülők-

nevelők bálja. Na-

gyon örültünk, hogy 

a szülők vállalkoz-

tak arra a nem kis 

feladatra, hogy jótékonysági 

bálat szervezzenek a katolikus 

iskolás gyerekek javára. 

A mulatság az iskola néptáncos 

diákjainak rendhagyó produkci-

ójával kezdődött. Kivételesen 

nem magyar népzenére táncol-

tak, hanem country zene volt a 

talpalávaló, mert a bál vadnyu-

gati stílusban került megrende-

zésre. A gyönyörű dekoráció, a 

sok cowboy és indián mind az 

adott korszakot idézte fel. A kis 

fellépők az igazgató úr vezeté-

sével ügyesen járták, látszott 

rajtuk, hogy nagyon élvezik a 

táncot. A nagyobbak már önál-

lóan adták elő produkciójukat. 

Mindkét előadás nagy tetszést 

aratott a vendégek körében.  

A finom vacsora (gazfickó pör-

költ, töltött káposzta sheriff 

módra, házi sütemények) elfo-

gyasztása után folytatódott a 

hajnalig tartó tánc. Közel két-

száz vendég szórakozott önfe-

ledten ezen az estén. Az éjféli 

tombolasorsoláson sok értékes 

és vicces ajándék talált gazdára. 

Köszönjük mindenkinek, aki 

hozzájárult e jó hangulatú este 

megvalósításához. Külön kö-

szönet Petrásné Bankó Boglárka 

szülői munkaközösség vezető-

nek, aki felvállalta a szervezés 

irányítását és mindenre odafi-

gyelt. 

Reméljük, hogy még sok ilyen 

jó hangulatú iskolai bálban fo-

gunk együtt szórakozni! 

Németh Mónika 

4.-es osztályfőnök, alsós 

munkaközösség vezető 

Kedves kisgyermekes Édesanyák, Édesapák, Nagymamák, Nagypapák, Pedagógusok, Érdeklődők! 

Sok szeretettel hívom Önöket egy interaktív előadással egybekötött beszélgetésre. 

Mivel a Magyarok Nagyasszonya Katolikus Általános Iskola részt vesz az Oktatási Hivatal EFOP-3.1.7-16-2016-00001 Esélyterem-

tés a köznevelésben című kiemelt projektjében, melynek célja –többek között- az oktatási intézmények minél hatékonyabbá tétele, 

lehetőség nyílik egy nagyon fontos témáról, az iskolába lépés feltételeiről, iskolaérettségről beszélgetnünk, mely az iskolai beiratko-

zás időpontjának közeledtével egyre aktuálisabb.  

Pedagógiai szakpszichológusként, s egykori Pedagógiai Szakszolgálati munkatársként magam is rengeteg iskolaérettségi vizsgálatot 

végeztem, iskolapszichológusként pedig sok általános iskolában követhettem nyomon az első osztályosok örömeit, bánatait, élménye-

it és nehézségeit.  

Az iskolás létbe való lépés igen fontos mérföldkő nem csupán a kisgyermek, de az egész család számára is. Az élethosszig tartó tanu-

lás korát éljük, így nagyon nem mindegy, milyen viszony alakul ki gyermekünkben iskolájával, a tanulással, tudásszerzéssel kapcso-

latban. Mindannyian azt csináljuk szívesen, ami örömet okoz nekünk, amiben sikeresnek tudjuk megélni magunkat, ez a gyermekek 

esetében még inkább így van. Hívom Önöket, hogy gondolkodjunk és beszélgessünk arról, hogyan tudjuk gyermekünket leginkább 

segíteni, hogy ebben az új életszakaszban minél jobban érezze magát, s a benne rejlő képességeket minél inkább kibontakoztathassa. 

Várom Önöket 2019.03.20-án 16:30-kor a Magyarok Nagyasszonya Katolikus Általános Iskolában! 

Üdvözlettel, Balogh Réka 

pszichológus 

Beszélgessünk a Beiratkozásról! 

2019. március 20-án 16:30- kor a sükösdi katolikus iskolában a 

leendő elsős szülőknek, hozzátartozóknak tájékoztatást tartunk 

iskolánkról. Vendégünk lesz Balogh Réka pszichológus. 
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Óvodai hírek, programok a 

második félévben 

Február közepén befejeződött 

az úszásoktatás a bajai uszodá-

ban. A tanfolyam az EFOP-

3.9.2-16-2017-00053 Humán 

kapacitások fejlesztése a Bajai 

járásban – című pályázat kereté-

ben valósult meg. A 12 alka-

lomból álló oktatás a gyerme-

kek részére ingyenes volt. A 17 

óvodás gyermek úszósapkát és 

polifoam úszótáblát kapott aján-

dékba. A gyerekek szállításában 

a Sükösdi Önkormányzat, vala-

mint a Nemes-

nádudvari Önkor-

mányzat kisbu-

sza, illetve időn-

ként egy személy-

autó volt segítsé-

günkre. Ezúton is 

szeretnénk köszö-

netet mondani az 

Önkormányzat-

nak, a Képviselő-

testületnek, hogy 

lehetőségünk adódott ilyen ked-

vező feltételekkel és kedvező 

körülmények között megszer-

vezni az idei úszásoktatást. 

Február 22-én megtartottuk 

farsangi bálunkat. Meghívtuk 

Fredericot és Bonifácot, akik 

vidám zenéjükkel emelték a 

hangulatot. Természetesen a 

farsangi fánk sem maradhatott 

ki a mókából. A gyerekek válto-

zatos jelmezekbe öltöztek, kar-

tonból készült autótól kezdve, 

kalózig, cicáig, mindenféle 

maskara megtalálható volt. A 

kislányok körében természete-

sen a tündérlányok, hercegnők, 

tavasztündérek voltak a legnép-

szerűbb jelmezek. Vidám han-

gulatban telt el a délelőtt. 

Az óvodai beíratást április 29-

30-ra tervezzük reggel 8-tól  16 

óráig a központi óvodában. 

Ugyanezeken a napokon várjuk 

a bölcsődei ellátást igénybe 

venni kívánók jelentkezését is. 

A bölcsődébe történő jelentke-

zés „A bölcsődei felvétel iránti 

kérelem” c. nyomtatvány be-

nyújtásával történik, melyet a 

központi óvodában az óvodatit-

kártól lehet igényelni. A beíra-

tásról/jelentkezésről március 

közepétől részletesen tájéko-

zódhatnak a település honlap-

ján, illetve az óvodákra kihelye-

zett plakátokon. 

Május 11-re tervezzük Családi 

sportnapunkat, melynek kereté-

ben az alvégi óvodában lévő 

tornaszoba ünnepélyes átadásá-

ra is sor kerül majd. 

Május végén tartjuk az óvodá-

ban a Gyermeknapot, melyre 

meghívjuk a jövő évben várható 

óvodásokat is a RINGATÓ 

program keretében. (pontos 

időpontról mindenkit időben 

értesítünk.) 

Dudásné Grau Ágnes 

ÁMK igazgató 

Az 547. sz. Belon Gellért Cserkészcsapat 

története (12. rész) 

ÓVODA 

Amikor Szelidből Harta lett, 

avagy az ellopott grízgaluska 

 1998-ban, mindössze néhány 

nappal a tábor kezdete előtt 

értesültünk a hírről, hogy az 

ÁNTSZ vagy ismertebb nevén a 

KÖJÁL fertőzésveszély miatt 

lezáratta a Szelidi-tó strandjait 

és a környék üdülőit… 

"Elmarad az idei csapattábor?" - 

merült fel sokakban jogosan a 

kérdés. A Jóisten gondviselésé-

nek köszönhetően, amilyen 

gyorsan jött az ijedelem, olyan 

gyorsan érkezett a megoldás is. 

A kiszemelt táborhely tulajdo-

nosa felajánlotta Hartán a Tele-

ki-kastélynál levő „birtokát”. 

Néhányan autóba ülve felkeres-

tük a helyet, s mivel alkalmas-

nak találtuk táborozásra, más-

nap már tábori felszereléseink-

kel érkeztünk vissza össze-

sen 48-an, hogy megkezdjük a 

nyári csapattáborunkat. A kör-

nyezet egy kicsit eltért az eddig 

megszokottól, hiszen teniszpá-

lya és medence is volt sátraink 

közelében — nem kis örömünk-

re —, de mindemellett igyekez-

tünk cserkésziessé tenni ma-

gunk körül a vidéket. A tábor 

keretmeséjéül Molnár Ferenc: 

Pál utcai fiúk c. könyve szol-

gált. Ennek eredményeként szü-

lettek meg a Gőzgép, Fatelep, 

Boka…őrsök. Íme a Fatelep 

őrs indulója: "Kosár Tomasz, 

Ferike, Andi, Dani, Svenike, 

Csaba, Emma, Szilvia - Fatelep 

família." (Aki nem lép egyszerre 

dallamára) A többiek biztosan 

magukra ismernek. A sok kirán-

dulás, fürdés, tábortűzi móka 

mellett számos kiemelkedő ese-

ménye volt a tábornak: 

Ekkor alakult meg a Csizmadia 

Sankó által vezetett Popo Boys 

"együttes", nyitó számuk (A 

szomszéd lány szép és szőke…) 

mind a mai napig a cserkésztá-

bori slágerlisták élén áll. De 

nem csak ők fakadtak dalra, a 

velünk táborozó anyukák Ró-

kusné Zsuzsa és Csizmadiáné 

Teri, Czikkné Erzsike néni ve-

zetésével a „Három művésznő” 

elnevezésű formációval szerez-

tek nekünk felejthetetlen tábor-

tűzi estéket, arról nem is beszél-

ve, hogy a számháborúzásnak is 

egyik leglelkesebb résztvevői 

voltak. Jutka, aki ekkor táboro-

zott velünk először, a vezetők 

bevonásával bemutatta a szintén 

nagy sikerű Manamana produk-

ciót. Miközben fáradtan igye-

keztünk haza a nagy túráról, a 

szakács nénijeinkkel egy kony-

hán főző idegen szakácsok eltu-

lajdonították a vacsorára való 

levesünkből a grízgaluskát, amit 

mi magunk is csak nemrégiben 

tudtunk meg, hogy miért is nem 

volt a levesünknek „sűrűje”. 

Ettől a tábortól kezdve vált ha-

gyománnyá, hogy az újonc cser-

készek a táborban tettek foga-

dalmat. Kovács Sándor atya is 

meglátogatott bennünket és 

Nagyboldogasszony ünnepe 

lévén (aug. 15.) a fogadalomté-

tel a táborzáró szentmisén tör-

ténhetett. Hét táborozó társun-

kat fogadtuk végérvényesen 

cserkésztestvérünkké. Ha visz-

szagondolok az izgalmas kez-

detre, de most újra látom az 

emlékek sokaságát, azt hiszem 

ismét elmondhatjuk, hogy ez az 

egy hét is felejthetetlen maradt. 

Bakos Judit 

cserkészvezető 

Amennyiben támogatni szeretné alapítványunkat, adója 1 %-val 

megteheti. 

Sükösdi Óvodásokért Alapítvány 

Adószáma: 18367629 – 1 - 03 

Bankszámlaszám: 52300033 – 10022874 

Köszönjük, ha támogatásával Ön is hozzájárul a Sükösdi Óvodá-

sokért Alapítvány működéséhez. 

Kissné Szente Márta 

kuratórium elnöke 
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Egy éves a Borostyán Gondo-

zóház! 

Március elsején egy éves szüle-

tésnapját ünnepli a Borostyán 

Gondozóház. Most már el-

mondhatjuk, hogy a kezdeti 

nehézségeken túljutva az otthon 

a lakók igényeihez is igazodva, 

kialakult szabályok szerint mű-

ködik. Jelenleg 24 ellátottunk 

van. 

Gondozóink, ápolóink szakkép-

zettek, az ellátást a legjobb tu-

dásunk szerint igyekszünk biz-

tosítani. Az egészségügyi ellá-

tást vezető ápolónk, Fenyvesi 

Ákos Attiláné felügyeli, az in-

tézmény orvosával együttmű-

ködve irányítja a munkafolya-

matokat. 

Kialakult napi- és hetirendünk. 

Különböző programokkal szí-

nesítjük a szürke hétköznapo-

kat. Ebben nagy segítséget 

nyújt szociális és mentálhigié-

nés munkatárunk, Marusa Tün-

de, aki a  foglalkozásokat tartja. 

Ellátottjaink ezen szívesen, 

aktívan részt vesznek. Sokszor 

mesélnek életükről, tapasztala-

taikról. Olykor közösen énekel-

nek, sőt jeles napokon, ünnepe-

ken kisebb műsorral is készül-

nek, melyet lelkesen előadnak 

lakótársaiknak és a dolgozók-

nak. 

Minden második szerdán 10 

órakor a sükösdi plébános úr 

szentmisét tart az otthonban, 

melyen aki teheti, részt vesz. 

Örömünkre szolgál, hogy a 

sükösdi Kézműves Műhely 

Stróbl Mária vezetésével már 

többször meglátogatta az in-

tézményt. Ezeken a foglalko-

zásokon egyszerűbb dísztár-

gyak készülnek, mint például 

képkeret, kosárka. Ezúton is 

köszönjük a látogatást és a 

jövőben is várjuk őket szere-

tettel. 

Szeretnénk megköszönni az 

otthon számára érkezett fel-

ajánlásokat, jórészt könyve-

ket, melyeket gondozottjaink 

szívesen forgatnak. 

A nappali ellátás jelen pilla-

natban jelentkező hiányában 

szünetel. A szolgáltatást igény-

be vevők közül szinte mindenki 

a bentlakást választotta. 

Várjuk minden kedves nyugdíj-

korhatárt átlépett sükösdi lakos 

jelentkezését, akik szeretnék 

kellemesen eltölteni idejüket 

hétfőtől péntekig 8-14 óra kö-

zött. A részletekről a gondozó-

házban személyesen, vagy az 

alábbi elérhetőségeken adunk 

felvilágosítást: 

mobil: 06/70 331 5534 

vezetékes telefonszámunk: 

06/79 543-216. 

2019. január 19-én Flander Marci 

látogatott el községünkbe. A szimpa-

tikus, fiatal sportoló tizenkilencsze-

res Ironman, Európa-bajnok, világ-

bajnoki 2. helyezett. Marcit Dr. Cseh 

Béla interjúvolta meg sikereiről, él-

ményeiről, jövőbeli terveiről az ér-

deklődő közönség előtt. 

Január végéig tartott a magyar kultú-

ra napja alkalmából meghirdetett 

„Nyelvem az én ékességem” nevű 

játék. Némely feladattípus ugyan 

elég nehéz volt, azonban a résztve-

vők nagy többsége sikeresen vette a 

nyelvi fejtörők által képzett akadá-

lyokat. 

2019 áprilisában a könyvtár 

haladó tanfolyamot indít számí-

tógépes ismeretekből. Az okta-

tás során a hallgatók 

(mélyebben) megismerkedhet-

nek a különféle irodai programokkal 

(Excel, Word, stb.), a közösségi ol-

dalakkal, az okos telefonok használa-

tával, a Skype-val, illetve egyéni 

igény szerint más informatikai terü-

letekkel is. Elsősorban azok jelentke-

zését várjuk, akik már részt vettek a 

könyvtár által szervezett tanfolya-

mok valamelyikén, és már nincsenek 

alapfokú számítógép-kezelői nehéz-

ségeik (kis- és nagybetű váltása, 

mappa létrehozása stb.). 

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 

Cserkészek 

Tartsatok velünk az immár 15. 

alkalommal megrendezésre 

kerülő Árvízi Emléknapra Sze-

gedre, 2019. március 9-én 

szombaton. 

Jelentkezés feltételeiről részle-

teket a csapat 

facebook oldalán 

találtok. 

Cserkészvezetők 

Március 6-án hamvazószerdán, 

kezdetét veszi a 40 napos nagy-

böjt. 

Nagyböjti időszakban pénteken-

ként a szentmisék előtt fél órá-

val keresztúti ájtatosságot tar-

tunk a templomban. 

Nagyböjtben hamvazószerda és 

nagypéntek szigorú böjti napok, 

nagyböjt péntekjein is böjt van 

érvényben. 

Nagyhét szertartásainak rendjét 

a templomi hirdetésekben hall-

hatják majd. 

Április 21-én, húsvétvasárnap 

délelőtt 9.00 órakor lesz ünnepi 

szentmise. 

Április 22-én, húsvéthétfőn, 

szintén 9.00 órakor tartunk 

szentmisét. 

Jánosity István 

plébános 

Egyházi hírek Cserkészhírek 

Faiskolai árudába 

női munkaerőt 
keresünk alkalmi mezőgazda-

sági munkára. Bővebb infor-

máció személyesen. 

Elérhetőség: 6346 Sükösd 

Dózsa György út 10/c 

Kovácsné Ildi 

0630-3497360 

Egyéb hírek 

90. születésnapja alkalmából köszöntöttük Kernya Györgynét 

(sz. Nebojsza Katalin). 

További jó egészséget kívánunk neki! 
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A tavalyi Anna-napok rendez-

vényünket megtisztelte jelenlé-

tével Czene Attila, olimpiai 

bajnok úszó, a Magyar Szabad-

idősport Szövetség elnöke. Ak-

kor a falunapi programok része-

ként egy másik pályázat kap-

csán hozott különböző sportesz-

közöket, melyeket kipróbálhat-

tak az érdeklődők. Közben lehe-

tőség nyílott kötetlen beszélge-

tésre is, mely során természete-

sen szóba kerültek a községünk-

ben egyesületeken kívül műkö-

dő amatőr sportközösségek is. 

Megismerve ezek hátterét adó-

dott a lehetőség, hogy a Sükösdi 

Sport Club közreműködésével 

ezen csoportok anyagi támoga-

tásra adjon be pályázatot az 

Önkormányzat a Magyar Sza-

badidősport Szövetséghez. A 

pályázat feltételei voltak, hogy 

a támogatni kívánt csoportok 

meghatározott minimális lét-

számmal legalább 20 héten ke-

resztül fényképekkel dokumen-

tálva végezzék a tevékenységü-

ket. Örömünkre szolgált, hogy 

összességében 700.000 forint 

pénzbeli támogatáshoz jutottak 

a következő szerveződések: a 

hétfőnként működő jóga csoport 

(általában 30 lány, asszony 

részvételével), „Keddi foci” (15 

aktív tag), „Öregfiúk” (kb. 20 

fő) és a Garisa Tamás által szer-

vezett pénteki focicsapat (az 

„Ifjoncok”, kb. 15 fő). Mivel 

mindannyian a megújult torna-

csarnokban tevékenykednek a 

téli időszakban, így adódott, 

hogy a kapott támogatást 15 

alkalom terembérletének ki-

egyenlítésére fordítsák, emellett 

a focicsapatok egy-egy terembe 

illetve fűre való labdával is gaz-

dagodtak. 

A sport, a mozgás, az aktív élet-

mód és ennek propagálása min-

dig fontos volt számomra. Ezért 

is volt különösen örvendetes, 

hogy olyan pályázati lehetőség 

adódott, ami a szabadidős sport-

tevékenységeket egyesületi ke-

reteken kívül végző, úgymond 

„lelkes amatőröknek” nyújt 

anyagi támogatást, ezzel is se-

gítve a csapatok működését és 

remények szerinti további gya-

rapodását. 

Mint a „Keddi foci” csapat el-

nöke köszönetet szeretnék mon-

dani csapatunk és a többi ked-

vezményezett nevében is Tamás 

Márta polgármesternek és az 

Önkormányzatnak, a Sükösdi 

Sport Club Egyesületnek és a 

Magyar Szabadidősport Szövet-

ségnek a pályázati lehetőségért 

és a sikeres lebonyolításért. Ez 

a mi, 1965 óta működő amatőr 

csapatunk életében példátlan 

eset volt, hogy „hivatalos, pénz-

beli” támogatást kaptunk. En-

nek az anyagi és erkölcsi meg-

becsülésnek számomra a leg-

főbb üzenete, hogy valóban 

értékes, a tágabb környezet ré-

szére is példamutató az a tevé-

kenység, melyet közösségünk 

folytat. Továbbra is biztatok 

mindenkit, hogy korának és 

érdeklődésének megfelelően 

mozogjon, hiszen a sportolás 

nemcsak egészséges, hanem 

kitűnő közösségformáló tevé-

kenység is! 

Soós Gergő 

alpolgármester, 

elnök, „Keddi foci” 

Sporthírek 

Idéző 

“Bármit megkaphatsz az életben, amit csak akarsz, 
ha eleget segítesz másoknak megkapni azt, amit 
akarnak.” 

Zig Ziglar 

“Az aggodalom nem képes megóvni bennünket a hol-
napi szomorúságtól, de meg tud fosztani minket a 
mai nap élvezetétől.” 

James Kurtz 

Közlemény: 

Rozsi József induló mezőgazdasági vállalkozó, a 34/2014. 

(IV. 4.) VM rendelet alapján a fiatal mezőgazdasági terme-

lők indulásához a 2014. évben igényelhető támogatások 

jogcímre (EMVA 6.122.01.01), 2014. 05. 08. napján pályá-

zatot nyújtott be és ennek keretében 2014. 10. 01. napján 

alapított mezőgazdasági vállalkozásához 40.000 eurónak 

megfelelő forint összeg támogatást nyert.  

A vállalkozás, a kötelező működtetés alatt teljesítette a pá-

lyázatban vállalt kötelezettségeket. A támogatás felhaszná-

lásával egy versenyképes mezőgazdasági vállalkozás léte-

sült, amely 1 főt foglalkoztat, hozzájárul a térség fejlődésé-

hez, a népesség megtartásához. 
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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 

 

4 személyes kripta eladó! Tel.: 79/364-250 18-20-ig 

Bőrbútor eladó! Tel.: 79/364-250 18-20-ig 

2018. december 10. és 2019. február 25. között 

anyakönyvezettek 

Születtek 

Lakatos Nataniel Krisztofer (anyja neve: Kárpáti Szabina) 

Matity Zorán (anyja neve: Sereg Veronika) 

Stenger Lilien (anyja neve: Nagy Kármen) 

Rozsi Noel (anyja neve: Lorenc Éva Zita) 

Lakatos Ábel (anyja neve: Vaskó Lenke) 

Gellér Fanni (anyja neve: Kovács Renáta) 

Markó Nolen (anyja neve: Schóber Anita) 

Sümegi Emília (anyja neve: Matauschek Mercédesz) 

Sümegi Nándor (anyja neve: Matauschek Mercédesz) 

Koprivanacz Zente (anyja neve: Gönczi Nikolett) 

Lőrincz Tamás (anyja neve: Kárpáti Rebeka) 

Vida Blanka (anyja neve: Gerebics Mariann) 

Kurucz Ervin Brájen (anyja neve: Balázs Klaudia Irén) 

Zsikó Hunor (anyja neve: Kirschner Tímea) 

Házasságot kötöttek 

Sereg Loretta és Moldovan Arthur 

Szatmári Molli és Kővári Tamás 

Gratulálunk! 

Elhunytak 

Szabó István  88 éves 

Sárosi József  89 éves 

Mácsai Lajos 86 éves 

Gyurákovics Jánosné született: Kovács Teréz 82 éves  

Marusa Ferenc 91 éves 

Gyenes Vincéné született: Sziegl Jusztina 79 éves 

Benda János 70 éves 

Deák Istvánné született: Marusa Katalin Anna 70 éves 

Késmárki Gyula 73 éves 

Laszinger Tamás 48 éves 

Gálik Lászlóné született: Aranyos Julianna 77 éves 

Kristály József  78 éves 

Garisa Ferenc 74 éves 

Péter Istvánné született: Bálint Margit 91 éves 

Faddi József 85 éves 

Kapitány Imre 65 éves 

Marusa János 83 éves 

Részvétünk! 
Összeállította Rigó Éva anyakönyvvezető 

Fogsorjavítás, 

műfogsorké-

szítés, rögzített 

fogpótlások 

Kollár Csaba 
6346 Sükösd,  

Dózsa György út 

12/D 

 06 30/475 0506 

BÉRSZÁMFEJTÉS, 

KÖNYVELÉS 
Vállalom új vagy működő gaz-

dasági társaságok, egyéni vállal-

kozások teljes körű könyvviteli 

feladatainak ellátását, bérszámfejtését, mun-

kaügyi adminisztrációját. 

Több mint 10 éves szakmai tapasztalattal, 

precíz, folyamatos könyveléssel támogatom 

vállalkozásának működését. 

Keressen bizalommal! 

Schneider Veronika 
mérlegképes könyvelő, bérügyi és társa-

dalombiztosítási szakelőadó 

Floyd Dentál S kft 

06 30/2933302 

6346 Sükösd, Dózsa György út 12/D 

floydental@gmail.com 

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 

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, ős-

termelők részére teljes körű könyvviteli szolgáltatás, mezőgazdasági 

ügyintézés, támogatásigénylés, gázolaj bevallás, gazdálkodási napló, 

környezetvédelmi termékdíj… mindez kedvező áron! 

Magánszemélyek adóbevallását 2000Ft-ért elkészítem! 

Anyakönyvi hírek 

Építési telek eladó 

Dózsa Gy. u. 14/b. 1613 hrsz. 

A telken 3 fázisú leállás 2db dugaljjal, 1 fázisú leállás 1db dugaljjal, 

vízóraakna 1db kerti-csappal, szennyvízelvezető csatorna. 

Érdeklődni: 06 20 477 8493 

tel:+36%2030%20317%204759

