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Zöldfelület, közterület… 

Az önkormányzat 2002-ben 
kezdte meg a településen a 
hagyományos fűkaszálás mel-
lett, a közterületek gépi kaszá-
lását is. Kezdetben ez az árkok 
rendbetételével járt, majd pár 
évvel később az árkok ingat-
lan felé eső oldalának padkáját 
kaszálták a munkások 1 méter 
szélességben, s így zajlik ez 
most is. A közfoglalkoztatott 
létszám függvényében ezt 
rendszerint 2-4 fő végezte, 
végzi. Talán sokan nem is 
gondolják, hogy pontosabban 
mért számokban ez mit is je-
lent. A falu összes utcáját vé-
gigjárva mindez 25 km-t tesz 
ki. Értelemszerűn az utcák két 
oldalára vetítve 50 km-t. To-
vábbá egyéb közösségi terek, 
játszóterek, temető, elhagyott 
ingatlanok környéke, önkor-
mányzati intézmények további 
több ezer m2-nyi felület gon-
dozását jelentik. Mostanra úgy 
tűnik, a közterület fogalma 
egyre inkább átértékelődni 
látszik. Ha rendben kell tarta-
ni, kaszálni, szemetet gyűjte-
ni, havat lapátolni, akkor 
KÖZTERÜLET a szó szoros 
értelmében az adott terület, 
tehát csak és kizárólag önkor-
mányzati feladat, gondolkod-
nak így sokan. S, ha „előttem 

nincs kész azonnal, akkor bi-
zony nem csinálnak semmit”. 
Ha fejlesztés, felújítás, bővítés 
során az előkertet, egy-egy fát, 
bokrot, kapubejárót érintünk, 
azonnal SAJÁTOMMÁ válik. 
„Kivágták a fámat, lenyesték a 
bokromat, felásták az előker-
tem.”- hangoztatják ilyenkor 
többen… 

Hogy is van ez akkor? 

Nekem gyerekkoromban úgy 
tanították, hogy az utcánkat 
rendben tartjuk, sőt, ha a 
szomszédban idős ember la-
kik, vagy elhagyatott az épü-
let, akkor ott is lesöpörjük a 
járdát, vagy eldobáljuk a ha-
vat. Tesszük ezt azért, mert 
ügyelünk a környezetünk tisz-
taságára, és ez által teszünk a 
közösségért is, ahová Sükös-
dön mindannyian tartozunk, 
vagy tartoznunk kellene. Sze-
retném megerősíteni, hogy a 
híresztelésekkel ellentétben, 
az önkormányzat a továbbiak-
ban is elvégzi a fűkaszálást a 
fentiekben leírtak szerint, vi-
szont az idei évben jelentősen 
lelassította a tervszerű munkát 
a különösen esős időjárás. 
Volt, hogy két héten keresztül 
a fűkaszás brigád el sem tu-
dott indulni a faluban, annyi 
eső esett. Jelenleg is dolgoz-
nak a zöldfelület kezeléssel a 

községben, egy kis türelmet 
adva, mindenki a saját háza 
előtt is tapasztalhatja ezt. Kü-
lön szeretném megköszönni 
azoknak, akik rendszeresen 
gondot fordítanak lakókörnye-
zetük rendben tartására, mert 
szerencsére sok helyen igé-
nyesen, szépen rendezettek az 
előkertek, utcarészek. És nem 
nézi a tulajdonos, hogy csak 
az árokig nyírja a füvet, vagy 
a teljes sarki házhoz kapcsoló-
dó területét rendbe tegye. 
Megteszi, mert igénye van a 
rendre, és munkáját még a 
közösségtől sem sajnálja. 
Köszönet érte! 

A különböző közösségi olda-
lakon, és egyéb személytelen 
kommunikációra lehetőséget 
biztosító felületeken, a közte-
rület rendben tartásával kap-
csolatban áskálódó, közvéle-
ményt gerjeszteni akaró 
„kommentelőknek”, akiknek 
legtöbb esetben érdemes lenne 
benézni az udvarába, javas-
lom, hogy szabadidejükben 
olykor-olykor ragadjanak esz-
közt, és sepregessen ki-ki a 
saját háza táján egy kicsit. 
Minden bizonnyal több ered-
ménye lesz. 

Tamás Márta 
polgármester 

MEGHÍVÓ 

Szeretettel meghívjuk a 
2019. július 26. és 28. 

között 
megrendezésre kerülő 

Anna-napokra! 

A programok előzetese a 
6. oldalon olvasható. 

Jánosity István atya 2019. júni-
us 18-án ünnepelte pappá szen-
telésének 25. évfordulóját. E 
jeles eseményt a hívek körében 
június 28-án, szombaton este 
ezüstmise bemutatásával tette 
teljessé, ahol az ünnepi szónok 
Gál Jenő érsekcsanádi plébá-
nos volt. 

Ezúton is tisztelettel köszönt-
jük plébános urat, az egyház-
község, az önkormányzat, és a 
hívek nevében. 

Hivatása megéléséhez és foly-
tatásához, imáinkkal kérjük a 
jó Isten áldását! 

Kovács Zoltán 
világi alelnök 
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Önkormányzati Képviselő-testületi hírek kivonatolva, a teljesség igénye nélkül 

2019. május 2. 
Az önkormányzat számos euró-
pai uniós pályázatot elnyert, 
melyek megvalósítása verse-
nyeztetési eljárásokban, a kivi-
telezések becsült értéke alapján 
többnyire közbeszerzések útján 
kerülnek megvalósításra. 2019 
tavaszán sűrűn ülésezett a testü-
let, hogy az előkészített fejlesz-
tési anyagokról határozatokat 
hozzanak. Ezek közül a május 2
-i ülésen a Napközi konyha 
fejlesztése tárgyában kellett 
döntést hozni. Ajánlattevő kivi-
telező visszavonta megtett aján-
latát, emiatt az eljárást érvény-
telennek nyilvánították. Szintén 
fejlesztési témában, a csapadék-
víz elvezető rendszer fejleszté-
sében írtak ki közbeszerzést. 
Határoztak arról, hogy az FBH-
NP Nonprofit Kft. üzletrész 50 
%-át eladja az önkormányzat, 
erről ajánlattételi versenyfelhí-
vást küldenek ki. A II. számú 
felnőtt háziorvosi körzet orvos 
váltásával kapcsolatban kellett 
a feladatellátás felelőseként 

önkormányzati határozatokat 
hozni.  

2019. május 8. 
A Napközi konyha fejlesztése 
tárgyában új közbeszerzési eljá-
rást írtak ki. 

2019. május 23. 
A Művelődési Ház energetikai 
korszerűsítése tárgyú projekt 
közbeszerzési eljárásában a 
nyertes kivitelezőről döntöttek. 
Módosították az önkormányzat 
vagyonrendeletét. Értékelték az 
FBH NP Nonprofit Kft-ben 
lévő üzletrész értékesítésére 
érkezett ajánlatokat. A polgár-
mester beszámolt arról, hogy a 
Vidékfejlesztési Programban 
beadott pályázat - mely közös-
ségi tér kialakítás, játszótér 
felújítása témában került be-
nyújtásra - nyertes lett, és így 
önerővel együtt 7.100.000 Ft 
értékben felújíthatjuk az Árpád 
vezér utcai teret. 2021. május 
31-ig kell megvalósítani a beru-
házást. A Hősök útján szeretné 
folytatni az útfelújítást a testü-

let, így pályázat benyújtásról 
döntöttek. Tájékoztatást kaptak 
a képviselők arról, hogy a Tele-
kom bővíti, erősíti a hálózatát 
településünkben, megkezdik 
júniusban a munkálatokat. 

2019.május 29. 
Megtárgyalták a 2018-as év 
gazdálkodásának zárszámadá-
sát. A képviselő-testület az ön-
kormányzati szinten összesített, 
teljesített 2018. évi kiadási fő-
összegét 844.205.454 forintban, 
bevételi főösszegét 
1.357.898.922 Ft-ban határozta 
meg. 

Arról hoztak határozatot, hogy 
a gyermekorvosi feladatellátást 
2019. július 1-től, új megálla-
podás alapján továbbra is Dr. 
Koch Zsuzsanna végzi. 

2019. június 14. 
A beérkezett közbeszerzési 
ajánlatok közül kiválasztották a 
nyertes kivitelezőt a csapadék-
víz elvezetés fejlesztése mun-
kára. A megvalósuló önkor-
mányzati építési fejlesztések-

ben az önkormányzat érdekeit 
képviselő műszaki ellenőrök 
megbízását hagyták jóvá. A 
Sükösdi Sport Club cserepad 
beszerzése és öltöző festésének 
támogatásáról határoztak. 
„Helyi identitás és kohézió 
erősítése Érsekcsanádon és 
Sükösdön” című európai uniós 
projekt Cselekvési tervét hagy-
ták jóvá. 

2019. június 20. 
Meghallgatták a Családsegítő 
és Gyermekjóléti szolgálat 
2018-as működéséről szóló 
beszámolót. Elfogadták a Bo-
rostyán Gondozóház intéz-
ményvezetőjének múlt évi 
szakmai beszámolóját. A Nap-
közi konyha építési fejlesztés-
nek kivitelezőjét közbeszerzési 
eljárásban kiválasztották. Tör-
vény felhatalmazása alapján 
elfogadtak rendeletet arról, 
hogy ezt követően július 1. - 
mely a közszolgálati tisztvise-
lők napja -, munkaszüneti nap 
lesz a Sükösdi Polgármesteri 
Hivatalban. 

Európai Parlament tagjainak 
választása, 

Sükösd, 2019. május 26.  
Minden szavazókörben szak-
szerű, pontos munka folyt, 
köszönet az ott dolgozó szava-
zatszámláló bizottságoknak és 
a Helyi Választási Iroda tag-
jainak! 

2019-ben kerül sor a helyható-
sági választásokra. Települési 
önkormányzati képviselő-
testületet, polgármestert, nem-
zetiségi önkormányzati képvi-
selőket, megyei közgyűlési 
tagokat választhatnak majd a 
választópolgárok. A Köztárasá-
gi Elnök tűzi ki a választást, 
melyről az Alaptörvény 35. 
cikke így rendelkezik: „A helyi 
önkormányzati képviselők és 
polgármesterek általános vá-
lasztását a helyi önkormányzati 
képviselők és polgármesterek 
előző általános választását kö-
vető ötödik év október hónapjá-
ban kell megtartani.” 

A választás kitűzéséről a médi-
ából értesülhetünk, ezután lehet 
a jelölés módjáról a jelölteknek 
érdeklődni Hivatalunknál, illet-
ve a www.valasztas.hu webla-
pon.  

2019. július 15-től augusztus 31
-ig folyik a napközi konyha 
felújítása. Az önkormányzat 

hazai forrású pályázatot nyert el 
erre a munkára. Megépítése óta 
a konyha épületében karbantar-
tások során volt csak lehetőség 
a felmerülő problémákat kezel-
ni. Most lehetőség nyílik arra, 
hogy mind a konyha helyiségei, 
mind az étkező a XXI. századi 
elvárásoknak megfelelő műsza-
ki felújításon essen át. A felújí-
tás alatt az ételfutár szolgáltatás 
szünetel. Azok az idős megren-
delők, akik nem tudják megol-
dani még hozzátartozóikkal 
sem a napi meleg étel előállítá-
sát, lehetőséget kaptak, hogy a 
Borostyán Gondozóházban a 
nappali ellátás keretében bent 
ebédelhessenek. A mozgásuk-
ban korlátozott időseket be is 
szállítjuk a Gondozóházba. 
Kereshetik az intézményvezetőt 
ezzel az igénnyel a +36 70 331 
5534, vagy az 543 216 telefon-
számokon. Többi megrende-
lőnktől türelmet kérünk. A fel-
újítást követően a szolgáltatás 
minősége is javulni fog. Kérdő-
ívvel megkérdeztük, mi a véle-
ményük az önkormányzati 
„ételfutárról”, miben lehetne 
jobb a szolgáltatás, mert ne-
künk minden megrendelő szá-
mít. Köszönjük megértésüket!  

Bánné dr. Raffai Gyöngyi 
jegyző 

HÍRHÁTTÉR 

A Jegyző által készített kivona-
tos hírek közül az alábbi, folya-

matban lévő fejlesztésekről 
tájékoztatnám bővebben a la-
kosságot. 

Talán a legtöbbünket közvetle-
nül érintő, pályázatból megva-
lósuló beruházás jelenleg az 
Egészségügyi Központ és az ott 
található két szolgálati lakás 
felújítása 40 millió forint össz-
értékben, mely 100%-ban tá-
mogatott. Ennek keretén belül a 
rendelőkben megújulnak a járó-
lapok és a szükséges helyeken a 
csempeburkolatok, valamint 
festés fogja esztétikussá, higié-
nikussá tenni a helyiségeket. 
Beszerzésre kerülnek továbbá a 
mindennapos működést, beteg-
ellátást segítő orvosi eszközök 
és bútorok is, többek között egy 

defibrillátor berendezés. A 
szolgálati lakások gyakorlatilag 
teljes felújításon esnek át, bele-
értve a nyílászárók cseréjét is. 
További öröm, hogy az udvar 
és a benti parkoló vízelvezetése 
és megfelelő burkolása is meg-
történik, mely megoldja a rég-
óta fennálló, elsősorban esőzé-
sek utáni problémás állapotot. 
A munkálatok befejezésének 
tervezett időpontja július 15-re 
tolódott a szokatlanul esős má-
jusi időjárás miatt, addig min-
denkinek a szíves türelmét kér-
jük. 

Szintén sokakat érintő munká-
latok kezdődnek meg a Napkö-
zi Konyhán július 15-től, mely 
a konyha megnyitása óta a leg-

HIVATALI HÍREK 
Eredmények      

Lista szavazólap 
sorrendje szerint          

  
1. sz. 
kör 

2. sz. 
kör 

3. sz. 
kör Összes  

MSZP-P 14 22 23 59  

MKKP 5 6 9 20  

JOBBIK 28 30 30 88  

FIDESZ- KDNP 256 251 217 724  

MOMENTUM 23 19 19 61  

DK 45 28 36 109  

MI HAZÁNK 18 24 23 65  

MUNKÁSPÁRT 0 3 2 5  

LMP 5 3 4 12  

     1143  

Részvétel      

19.00 órakor 400 388 366 1154 38,96% 
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Tanévzáró 
a Titkok nyomában 

Azt szokták mondani, ha 
valaki meg akarja nevettetni 
Istent, akkor mesélje el neki 
a terveit... Bölcs mondásnak 
tűnik, hiszen valóban: sohasem 
tudhatjuk, hogy mikor, hol és 
milyen indíttatásból írja át a 
sors az általunk elgondolt terve-
ket. Amit biztosnak látunk, 
hogyan válik bizonytalanná, és 
amit reménytelennek gondol-
tunk, hogyan válik valósággá. 
Furcsa, de igaz: a sors titkait 
mindenki magában hordozza, 
csak éppen nagyon kevesen 
tudják azokat megfejteni. 

Mi mindig szerettük volna 
megfejteni ezeket a titkokat, és 
ezen leszünk jövőre is. 

Önök előtt sokan jártak, és 
Önök után sokan jönnek még... 
– Sükösd éppannyira a múlt, a 
jelen és a jövő földje, mint aho-
gyan eleink, társaink és gyer-
mekeink földje is. Sorsunk ösz-
szeköt és összeragaszt bennün-
ket. Még akkor is, ha vannak 
olyanok, akik ezt a tényt nem 
akarják tudomásul venni. Pedig 
higgyék el: a belátás öröm és 
megkönnyebbülés, a közös jövő 
építésének, a könnyű és öröm-
teli együttélésünk legfontosabb 
záloga. 

Mindenkinek annyit ér az élete, 
amennyi örömet szerez mások-
nak, és ez a mai alkalom egyik 
legfontosabb üzenete. Családias 
iskolánkban az érzelmek teljes 
skáláját felvonultatjuk, és büsz-
kén mondom, közösségünkben 
sokkal több pozitív érzelmet 
élünk meg, mint negatívat. A 

„rossz” ismerete 
nélkül nem tudjuk 
értelmezni a „jót”, 
a negatív érzel-
mek nélkül nem 
tudjuk értelmezni 
és megélni a pozi-

tív érzelmeket sem. Iskolai  
nevelésünk egyik legfontosabb 
célja, hogy a gyerekek az osz-
tályközösségben, az iskolai 
közösségben megtanulják ke-
zelni, és a maguk javára fordí-
tani az indulataikat, ami nem 
könnyű feladat. 

Nem könnyű, de megoldható – 
köszönet az iskola pedagógusa-
inak, hogy segítenek ebben. 

Fontos nevelési és pedagógiai 
célunk az alkotás örömének 
megismertetése. Amikor a sem-
miből valami, az órai munkából 
tudás, az együttlétből közösség, 
az edzésből bajtársiasság, a 
csendből zene, a zenéből tánc, a 
fáradtságból eredmény lesz. 

Azt hiszem, az alkotásnál nagy-
szerűbb dolog nem létezik a 
Földön. Manapság mindenki 
mindent gyorsan és hirtelen 
akar; minden döntéskor azon-
nali és gyors megtérülést re-
mél; az ember folyton órát néz, 
még akkor is, ha éppen naptárt 
kellene... Sajnos, nagyon keve-
sek ismerik fel, hogy a 
„holnap” nemcsak a következő 
napot jelenti, hanem a követke-
ző éveket is. Hittel vallom, 
hogy csak a hosszú távú gon-
dolkodás tudja alapvetően befo-
lyásolni, megváltoztatni az éle-
tünket; a „hirtelen” és a „gyors” 
csak azoknak a szótárában sze-
repel, akik magukra gondolnak, 
nem pedig azokra, akik utánuk 
következnek. 

Hittel vallom azt is: nálunk 
minden adott ahhoz, hogy a 
tehetség, a szorgalom és a kö-
zös értékeink tiszteletben tartá-
sa révén mindenkinek megvan 
a lehetősége arra, hogy megta-
lálja helyét úgy az iskolában, 
mint Sükösdön és a nagyvilág-
ban. 

Mihálovics Ferenc 
igazgató 

Petőfi Sándor szavalóverseny 

Iskolánk többéves hagyomá-
nya, hogy megrendezi vers-
mondó versenyét. Az esemény-
re általában tavasszal kerül sor, 
így volt az idén is: május 23-ra 
hívtuk a környékbeli iskolák 
versszerető tanulóit. Tizenegy 
iskola közel negyven diákját és 
az őket kísérő pedagógusokat 
fogadtuk.  A megnyitó műsoron 
az első osztályosok népdalcsok-
rot adtak elő, majd iskolánk 
tamburazenekarának előadása 
következett, végül Kosztolányi 
Dezső gondolatait tolmácsolta 
Szabó Denisz 7. osztályos tanu-
ló. Ezután következett a ver-
seny: az alsó és a felső tagoza-
tosok külön, két-két kategóriá-
ban mérették meg versmondó 
képességeiket. A szavalatok 
után következett a vendéglátás 
uzsonna formájában, amelyet 
iskolánk szülői munkaközössé-
ge állított össze és szervezett 
meg. Ezúton is köszönjük! 

Végül eredményhirdetés és 
díjátadás zárta a kellemes dél-
utánt. Külön örömet jelentett, 
hogy iskolánk 6. osztályos ta-
nulója, Guti Bálint 3. helyezett 
lett. 

Bálintnak gratulálunk, a szerve-
ző pedagógusainknak köszön-
jük a precíz, pontos munkát. 
Jövőre is hasonló magas szín-
vonalú rendezvénnyel köszönt-

jük majd a versmondás ünne-
pét. 

Bitó Zoltánné 

igazgatóhelyettes 

Szivacskézilabda bajnokság 

Iskolánkban Szivacskézilabda 
bajnokságot rendeztünk. Mind-
annyian tisztában vagyunk vele, 
hogy a rendszeres mozgás min-
den életkorban kulcsfontosságú 
az egészség megőrzésében, és 
számtalan jótékony hatással bír 
testünkre és lelkünkre egyaránt. 
Különösen fontos, hogy már 
gyerekkorban megszerettessük 
a mozgást, és a rendszeres spor-
tolás idejekorán beépüljön a 
gyermek mindennapjaiba. A 
sportban elért sikerélmények, 
fizikai határaink feszegetése és 
átlépése, ill. önmagunk 
“legyőzése” hatalmas boldog-
ságforrást jelentenek. Ugyanak-
kor az esetlegesen megélt ku-
darcok, vereségek önuralomra, 
újrakezdésre és a hibákból való 
tanulásra indítanak. A sport 
tehát segít a helyes önkép kiala-
kításában, az önbecsülés meg-
őrzésében, és hatalmas szemé-
lyiségformáló hatással bír. Ki-
váló lehetőséget nyújt erre az 
iskolában található sportcsar-
nok, amely labdajátékok lebo-
nyolítására is alkalmas. A baj-
nokságon 77 tanuló vett rész. 
Alsó tagozaton 1-2. osztályosok 
között 4 csapat, 3-4 osztályosok 
között 5 csapat, felső tagozaton 
5 csapat mérkőzött meg egy-
mással. A torna lebonyolítása 
áprilisban és májusban történt. 
Sok izgalmas, szoros küzde-
lemben vehettek részt a kicsik 
és a nagyok egyaránt. Egység-
ként összekovácsolódva lelkesí-
tették és biztatták egymást csa-
paton belül és csapatok között a 
gyerekek. 

KATOLIKUS ISKOLA 

nagyobb felújítás lesz. Ennek 
keretében megújul a főzőtér és 
az előkészítő helységek, vala-
mint az étkezőtér burkolata. 
Homlokzati és födémszigetelés 
teszi energiatakarékosabbá az 
épületet. Technológiai fejlesz-
tés keretében többek között 
páraelszívó berendezés és új 
eszközök teszik majd komfor-
tosabbá az ott dolgozók munká-
ját. Az ezekhez kapcsolódó 
villamoshálózat bővítés és a 
teljes festés is része a felújítás-
nak, valamint megvalósul az 
épület akadálymentesítése is a 
mai követelményeknek megfe-
lelően. A felújítás költsége 
megközelíti a 40 millió forintot, 
melyet 85%-ban támogat a pá-
lyázat. Az átadás határideje 

augusztus 31-e, így a szeptem-
beri iskolakezdésre birtokba 
vehetik a diákok is a felújított 
konyhát, illetve újraindul a so-
kak által igénybe vett és ked-
velt ételfutár szolgáltatás is. Az 
utóbbihoz kapcsolódó, az Ön-
kormányzat által finanszírozott 
beruházás lesz egy korszerű 
ételszállító kistehergépkocsi 
beszerzése is. A szolgáltatás 
ideiglenes szüneteltetése miatt 
megértésüket és türelmüket 
kérjük, biztosak vagyunk ben-
ne, hogy a beruházások a meg-
rendelők megelégedését is szol-
gálják majd. 

Szintén régi vágya volt a köz-
ségnek a Művelődési Ház fel-
újítása. Várhatóan a nyár és az 

ősz folyamán fognak megtör-
ténni a munkák, melyek első-
sorban az energetikai korszerű-
sítést célozzák. A nyílászárók 
cseréje, tető- és homlokzati 
szigetelés, a radiátorok cseréje, 
akadálymentesítés és festés a 
legfontosabb tartalma az 50 
millió forintos összértékű pá-
lyázatnak, ami 85%-os támoga-
tottságot élvez. 

Vidékfejlesztési Program keret-
ében lesz lehetőség a fölvégi 
játszótér rendbetételére, közös-
ségi térré alakítására. 7,1 millió 
forintból játékok beszerzése, a 
focipálya rendbetétele, kiülők, 
főző-sütő helyek, parkosítás, 
illetve a tér kisgyerekek bizton-
ságát szolgáló bekerítése szere-

pel a tervek között. A támoga-
tói okiratot ez év májusában 
kaptuk meg. Bár a kivitelezésre 
két év a határidő, bízunk benne, 
hogy megfelelő kivitelezői ka-
pacitás esetén ez jövő nyárra 
elkészülhet. A pályázat támoga-
tottsága ez esetben is 85%. 

A nagyon összetett és időnként 
párhuzamosan zajló beruházá-
sokat az önkormányzat koordi-
nálja és lehetőség szerint a kivi-
telezést helyi vállalkozók bevo-
násával végzi. 

Bízom benne, hogy a hamaro-
san elkészülő beruházások so-
káig fogják Sükösd javát szol-
gálni! 

Soós Gergő 
alpolgármester 

 Oktatás 
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Tisztelettel kérem azokat a je-
gyespárokat, akik szeptember 
hónapra tervezik az esküvőjü-
ket, hogy adategyeztetés miatt 
keressenek fel a plébánián! 

Jánosity István 
plébános 

 Kedves Cserkészek! 

Az idei évre tervezett táborunk 
helyszíne, a Tolnai-hegyhát, 

Hőgyész települése melletti 
erdő. 

Ezúttal is nomád körülmények 
között állítunk tábort a követ-
kező időpontban: 

Nagycserkészek: aug. 3-11-ig 

Kiscserkészek: aug. 7-11-ig 

A lelkes szülőket aug. 9-11 
között várjuk a táborba. 

Kérjük, legkésőbb július 15-ig 
mindenki jelezze a  vezetőknek 
részvételi szándékát. 

A tábor előkészületeiről folya-
matosan találtok információt a 
csapat facebook oldalán, indu-

lás előtt pedig  a szülőkkel még 
megbeszélést is tartunk. 

Addig is szép nyári napokat 
kívánunk mindenkinek! 

Cserkészvezetők 

 

 

Év diákja, Év sportolója 

Sükösd Nagyközség Önkor-
mányzat Képviselő-testülete 
nevében az idei tanévzáró ün-
nepségen is átadásra került az 

Év Diákja, Év Sportolója kitün-
tetés. 

A díjazással a cél az alapítás 
óta változatlan, elismerni azok-
nak a diákoknak tanulmányi, 
közösségi, sport területen el-
végzett munkáját, akik az adott 
tanév során a legkiemelkedőbb 
teljesítményt nyújtották. 

Természetesen, a díjazott mö-
gött ott állnak a pedagógusok, 
szülők, edzők, így az elismeré-
sen keresztül a köszönet nekik 
is szól. 

Az idei tanév Év Diákja díja-
zottja, részt vett Kazinczy és 
Csevegés versenyen, Mikszáth 

A bajnokságot 1-2. osztályosok 
között az ÜGYES MANCSOK, 
3-4. osztályosok között a (N)
AGYMENŐK, 5-8. osztályo-
sok között az SKSD FC csapa-
tok nyerték. 

Gratulálunk a csapatoknak! 

Ne feledjétek, hogy játszani jó! 

Győrfi Tamás 
testnevelő 

Kiállításon jártunk 

2018 novemberétől 2019. július 
31-ig tart Baján a Nagy István 
Képtárban a „Sámánizmus és 
természethit – régen és ma” 
című kiállítás, amelyre iskolánk 
valamennyi tanulója ellátoga-
tott. A bajai Türr István Múze-
um egy Magyarországon egye-
dülálló kiállítás keretében vé-
gigkíséri a látogatókat az adott 
téma évezredes történetén. 
Mindezt egy rendkívül sokszí-
nű gyűjteményen keresztül, 
amely többek között az olasz 
Sergio Poggianella alapítvány-
tól kölcsönzött, eddig még Ma-
gyarországon soha ki nem állí-
tott szibériai sámán öltözékeket 
és eszközöket is tartalmaz, va-
lamint az ország több régészeti 
gyűjteményéből voltak tárgyi 
emlékek láthatóak. Fontosnak 
tartottuk a kiállítás megtekinté-
sét, hiszen ez által betekintést 
nyerhettünk honfoglaló őseink 
hitvilágába, közelebbről is 

megismerhettük a keresztény-
ség felvétele előtti magyar kul-
túra egy szeletét. 

Érdekes volt kézbe fogni a sá-
mánruhát, kipróbálni a sámán-
dobot. Élmény volt meghallgat-
ni Pásztor Emília régész elő-
adását, aki a kaposvári múze-
umból érkezett, és adott ízelítőt 
hatalmas tudásából, hozzáérté-
séből és türelméből. Megtud-
tuk, milyen fontos szerepe volt 
a sámánoknak, táltosoknak 
honfoglaló őseink mindennap-
jaiban: gyógyítottak, világok 
között tartottak kapcsolatot, 
hatni tudtak jó és rossz szelle-
mekre egyaránt. 

Maradandó élmény volt valam-
ennyi osztály számára, hiszen 
mindig az adott életkorhoz iga-
zodott a múzeumpedagógiai 
óra, tudásunk gyarapodott, látó-
körünk szélesedett. Köszönjük 
a foglalkozásokat Emíliának, a 
múzeum és a képtár dolgozói-
nak. 

Korsósné Mojzes Klára 
tanár 

Nevelési évet zártunk az óvo-
dában... 

Május utolsó napjaiban lezaj-
lottak az évzáró ünnepségek a 
csoportokban. Az ünnepek min-

dig fontos 
események 
az óvoda 
életében. 
Különösen 
igaz ez az 
évzáró ünne-
pélyre. Fel-
díszítjük az 
óvodát, (a 
művelődési 
házat) kívül-
belül, előké-
szítjük a 

helyiségeket a vendégek foga-
dására, ami nem kis feladatot 
jelent a szervezők számára, 
hiszen a ballagásra elkísérik a 
gyerekeket a szülőkön kívül 
sok esetben a nagyszülők, roko-
nok is. A nagyoknak lezárul 
egy szakasz az életében, mert 
szeptembertől iskolások lesz-
nek. Három-négy év után sok-
sok emléket hagynak maguk 
után az iskolába menők, és 
gyakran nehéz szívvel engedjük 
el őket. Bízunk abban, hogy 
valami emlékmorzsát ők is ma-
gukkal visznek a szívükben az 
óvodáról, az itt eltöltött szép 
évekről. 

Az évzárók után a szülők egy 
kellemes hangulatú pedagógus-
napi ünnepséggel kedveskedtek 
nekünk és a már nyugdíjban 
lévő óvó néniknek. Köszönjük. 

Június 3-án megtartottuk a 
gyermeknapot, ahová a hagyo-
mányokhoz híven meghívtuk a 
jövőre várható ovisokat is. 

Június elején kirándulni vol-
tunk a nagyokkal és a középső-
sökkel a pandúri Ökocentrum-
ban. Kellemes délelőttöt töltöt-
tünk el, a bátrabbak, ügyeseb-
bek felmentek a kilátóba, majd 
csapatokba rendeződve még 
egy focimeccsre is jutott egy 

kis idő. 

Június 14-én megtartottuk ne-
velési évet záró értekezletünket, 
ahol értékeltük az elmúlt év 
eseményeit, eredményeit. Az év 
közben adódott nehézségek 
ellenére úgy gondoljuk, hogy 
egy tartalmas, sok programban, 
eseményben bővelkedő évet 
hagytunk magunk mögött. 

Az ÁMK minden dolgozójának 
kellemes pihenést, feltöltődést 
kívánok a nyárra. 

Köszönetnyilvánítás 

A sükösdi óvoda munkatársai, 
valamint a sükösdi óvodába 
járó gyermekek nevében szeret-
ném köszönetemet kifejezni 
Pintye Józsefnének, mint a Tá-
masz Egymásnak Egyesület 
elnökének, aki 72 db új gyer-
mekpólót adományozott az 
intézménynek. Köszönjük to-
vábbá az egyéb adományokat, 
amelyekkel megajándékozták 
az óvodát a Sükösdi Roma 
Nemzetiségi Önkormányzattal 
karöltve. 

Dudásné Grau Ágnes 
ÁMK igazgató 

Egyházi hírek 

Cserkészhírek 

Nagy örömünkre a beadott pályá-
zatunk nyert, így egy nagyobb 
összeggel tudtuk támogatni a 
Magyarok Nagyasszonya Katoli-
kus Általános Iskolában az alap-
fokú művészetoktatást. Az isko-
lában működő néptánccsoportok 
fejleszteni tudták ruhatárukat, 
korszerű zenelejátszók beszerzé-

sével segíteni tudjuk a prák zenei anyagának a lejátszását. Köny-
nyebbé tettük a csoportok következő tanévi szakmai munkáját. 

Harminc gyermekkel megszerveztük az első népzenei és néptánc 
táborunkat Dunafalván a Csobbantó Majorban július 23- tól júli-
us 25-ig. A pályázatnak köszönhetően a tábor ingyenes. 

Radics Tamás 
elnök S.R.N.Ö. 

ÓVODA 

Egyéb hírek 
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Az 547. sz. Belon Gellért Cserkészcsapat története (14. rész) 

FIÓK 
JELENLEGI 

NYITVATARTÁS 
2019.06.17-TŐL ÉRVÉNYES 

NYITVATARTÁS 
ELÉRHETŐSÉG 

Érsekcsanád 
Dózsa György u. 78 

Hétfő: 07:30 - 16:30 
Kedd: 07:30 - 15:30 
Szerda: 07:30 - 15:30 
Csütörtök: 07:30 - 15:30 
Péntek: 07:30 - 12:00 

Hétfő: ZÁRVA 
Kedd: 07:30 - 15:30 
Szerda: ZÁRVA 
Csütörtök: 07:30 - 15:30 
Péntek: ZÁRVA 

Email: 
katona.laszlone@fokusztakarek.hu 
lazar.eva@fokusztakarek.hu 
voros.ildiko@fokusztakarek.hu 
pek.aranka@fokusztakarek.hu 

Telefon: 
+36 30 904 1721,   79 466 036 

Sükösd 
Dózsa György u. 165 

Hétfő: 07:30 - 16:30 
Kedd: 07:30 - 15:30 
Szerda: 07:30 - 15:30 
Csütörtök: 07:30 - 15:30 
Péntek: 07:30 - 12:00 

Hétfő: 07:30 - 16:30 
Kedd: ZÁRVA 
Szerda: 07:30 - 15:30 
Csütörtök: ZÁRVA 
Péntek: 07:30 - 12:00 

Email: 
voros.ildiko@fokusztakarek.hu 
pek.aranka@fokusztakarek.hu 
katona.laszlone@fokusztakarek.hu 
lazar.eva@fokusztakarek.hu 

Telefon: 
+36 30 904 1730.   79 363 137 

Tisztelt Ügyfeleink, 

A Takarékok közössége 2013-
ban egy olyan utat jelölt ki ma-
ga előtt, mely mindannyiunkat, 
így a Fókusz Takarékot is elkö-
telezte a hatékony működés és 
minőségi pénzügyi szolgáltatá-
sok mellett. 

Több alkalommal hoztunk már 

fontos döntéseket annak érdek-
ében, hogy a Fókusz olyan, 
hosszú távon eredményt terme-
lő, stabil pénzintézet legyen, 
mely az Ügyfelei elégedettségét 
szolgálja. Megtapasztaltuk, a 
pozitív hozadékát annak, hogy 
összpontosítottuk erőforrásain-
kat, átszerveztük, optimalizál-
tuk folyamatainkat. Sükösd és 
Érsekcsanád esetében is ezen 
vezér szempontok alapján dön-
töttünk nyitvatartási idők mó-
dosításáról. 

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, 
hogy 2019. június 17-től Ér-
sekcsanád és Sükösd nyitva 
tartását az alábbi táblázat 
szerint módosítjuk. 

Mindent megteszünk azért, 
hogy a változás a lehető legke-
vesebb kényelmetlenséggel 
járjon minden érintett Ügyfe-
lünknek. Jelen esetben fontos 
szempont volt számunkra, hogy 
a fenti két településen megosz-
tott működésünk együttesen 
biztosítsa továbbra is egész 
héten a pénzügyek elérhetősé-

gét. Tudjuk, hogy Ügyfeleink 
számára fontos az Ügyintéző-
inkkel kialakított közvetlen 
kapcsolat. Ezért is tájékoztatjuk 
Önöket örömmel, hogy mindkét 
településen, a megszokott Kol-
légáink várják, hogy segíthes-
sék a pénzügyeket. 

Köszönjük megértésüket. 

Kérdéseikkel kérem, hogy le-
gyenek kedvesek Munkatársa-
inkhoz fordulni a fentiekben 
megadott elérhetőségeken. 

Fókusz Takarékszövetkezet 

vetélkedőn, és II. helyezést ért 
el a Trianon vetélkedőn. Külön 
kiemelendő, hogy közösségi 
munkájával rendszeres résztve-
vője iskolai, községi, hitéleti 
rendezvényeknek, események-
nek, ahol megbízható, alapos, 
felelősségteljes munkát végez. 
Ezen felül  jó szervező készség-
gel rendelkezik, igazi közösségi 
ember. Mindezen tulajdonsá-
gok és eredmények alapján 
Sükösd Nagyközség Önkor-
mányzat Képviselő-testülete, a 
2018/2019-es tanévben, az Év 
Diákja címet Szabó Denisz 7. 
osztályos tanulónak adomá-

nyozta. 

Elismerő oklevelet kaptak a 
képviselő-testülettől, Kovács 
Zsófia, Reiner Petra, Szaba-
dos Amélia 5. osztályos tanu-
lók, akik csapatban az espe-
res kerületi, és az egyházme-
gyei hittanversenyen egyaránt I. 
helyezést értek el. 

Az Év Sportolója cím váromá-
nyosa a tanév során II. helye-
zett lett Diákolimpián, szintén 
II. helyezést ért el a kaposvári 
régiós, és a tolnai évadnyitó 
Maratonon, valamint a Győrben 
megrendezett Magyar Bajnok-

ság 10 km-es versenyén VI. 
helyezett lett. Ezeket az ered-
ményeket kenu sportágban érte 
el, így Sükösd Nagyközség 
Önkormányzat Képviselő-
testülete, a 2018/2019-es tanév-
ben az Év Sportoló-
ja címet Gyenis Fanni 8. osz-
tályos tanulónak adományozta. 

Tamás Márta 
polgármester 

2019. május 31-én 42 év házi-
orvosi tevékenykedés után be-
fejezte orvosi munkáját telepü-
lésünkön Dr. Miliás László. 

Sükösd Nagyközség Önkor-

mányzat Képviselő-testülete, és 
a lakosság nevében is tisztelet-
tel megköszönöm doktor úr 
lelkiismeretes, áldozatos mun-
káját, melyet a községben élő-
kért végzett. 

Nyugdíjas éveihez sok örömöt, 
jó pihenést, és jó egészséget 
kívánunk! 

T.M. 

(Dr. Miliás László érdemei 
elismeréséül 2014-ben Sükösd 
Díszpolgára, 2016-ban Bács-
Kiskun Megye egészségügyéért 
díjat vehetett át.) szerk. 

Szent György nap Sükösdön 

A cserkészek védőszentjének, 
Szent Györgynek ünnepnapja 
április 24-én van. Hagyomány 
volt, hogy Szent György nap 
környékén a bajai körzet cser-
készei közös megemlékezésre 
gyűltek össze. Minden alkalom-
mal valamelyik környékbeli 
csapat invitálta meg otthonába 
a többi cserkészcsapatot. Jár-
tunk Madarason, Tompán, 
Bácsalmáson, Baján, és persze 
a többiek is nálunk Sükösdön. 
Ilyenkor próbáltunk minél több 
ismeretet feleleveníteni sok-sok 
játékkal, így emlékezve meg 
Szent György erényeiről. 1999 
áprilisában a bajai körzet cser-
készei látogattak el hozzánk. A 
reggeli órákban még szemerkélt 

az eső, persze ez nem vette 
kedvünket, lelkesen vártuk ven-
dégeinket, akik kb. negyvenen 
érkeztek meg 9 órára az egy-
házközségi ház elé. A csopor-
tok beosztása után negyedórás 
különbségekkel elindultak a 
frissen alakult őrsök a kápolnai 
úton a Dunára. Útközben szám-
talan érdekes feladat, akadály 
várta a túrázókat. A Szent Anna 
kápolnánál feladatlapot töltöt-
tek ki a csoportok, természete-
sen „Sárkányölő” Szent 
Györgyről. Volt, ahol mocsár 
felett kellett kötélen átmászva 
menekülni, útközben indulót 
szerkeszteni a nap témájához 
kapcsolódva, s mindehhez adott 
volt a jó társaság és a vidám 
hangulat. A Duna töltésen le-

robbant egy autó, amit sokan 
rejtett feladatnak gondoltak és 
különböző formában kínálták 
fel az őrsök segítségnyújtásu-
kat. Persze, a cserkész akkor is 
segített volna, ha nem pont-
gyűjtési lehetőségnek gondolja. 

Amikor minden csoport megér-
kezett a Duna-partra elfogyasz-
tottuk, az akkorra frissen oda-
szállított babgulyást, játszot-
tunk, énekeltünk… s egyszer 
csak hirtelen beteget ápoltunk. 

Rókus Isti ugyanis egy fából 
kiálló rozsdás szögben csúnyán 
felszakította hüvelykujját. Lát-
tuk, hogy itt csak a varrás segít-
het. Azonnal irány a kórházba, 
ahol Isti ujját sikeresen össze-
foltozták. Ezalatt pedig a többi-
ek az ófalusi úton dalolgatva 

hazaértek a templomkertbe. 
Rövid uzsonna után elköszön-
tünk egymástól és hazaindul-
tunk mindannyian különböző 
kedves emlékekkel. 

Táborozás a Mecsekben 

Nyári nagytáboraink életében 
jelentős változás állt be az 1999
-es évben. Ugyanis ebben az 
esztendőben mentünk először 
10 napig táborozni. Sátrainknak 
a Mecsek sűrű erdeje adott ott-
hont a Betyár-forrás mellett. A 
szakács néniknek is nagy erő-
próba volt ez a tábor, hiszen 
minden ételünket a szabad ég 
alatt kellett elkészíteniük üstök-
ben, a konyhai kényelmet nél-
külözve. De a finom ételeknek 
így sem volt híja, még szakadó 
esőben is, - amikor mi sátraink-
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ÉV VÉGI BIZONYÍTVÁNY 
2019 

Holczimmer játékvezető hármas 
sípjelére véget ért a 2018-2019-
es bajnoki év a Nemesnádudvar 
elleni győztes mérkőzésünkkel. 
Két egymást követő bajnoki cí-
münk után nehéz tavaszi szezont 
zártunk és a hatodik helyen vé-

geztünk. Kitűzött célunk - a 
dobogón maradás - nem sikerült, 
ezt részben a szűnni nem akaró 
saját gondjaink, másrészt, a meg-
változott erőviszonyok hozták. 
Ezúttal nem tudtuk felvenni a 
versenyt az előttünk végzett fél 
profi alakulatokkal. Könnyebb 
ősszel sem volt, de akkor volt 

még annyi erő a csapatban, hogy 
34 pontunkkal a harmadik helyen 
zártunk. A téli felkészülésünk 
nem volt az igazi, az edzések 
látogatottságában és intenzitásá-
ban is elmaradt a korábbiaktól. A 
helyzetet csak rontotta, hogy 
Kovács és Nemes Robi végleg 
abbahagyta (eljön az idő, amikor 
ezt még sajnálni fogják), Lógó 
térdműtéte után a teljes szezonra 
kiesett, Schultz Máté már gyógy-

ulófélben volt, Matity, Molnár és 
Pesti sérülése makacsul tartotta 
magát, teljes értékű játékukra 
nem számíthattunk a későbbiek-
ben sem. Keretünk az ifiből fel-
hozott Ruff Lénárddal, és a kül-
földről hazatért ifjú Csordás Za-
lánnal bővült. 
A nyitányon sok jóra nem szá-
míthattunk a pontveszteség nél-
küli első helyezettet, Dusnokot 
fogadtuk, mégis mi szolgáltunk a 

2 5 .  S ü k ö s d i  A n n a - n a p o k  
2 0 1 9 .  j ú l i u s  2 6 - 2 8 .  

p r o g r a m o k  

2019. július 26. (péntek) 
16.30 Helytörténeti kiállítás a Sükösdi Helytörténeti és Kulturális 

Egyesület szervezésében Anna-napok 25 éve címmel 
a Magyarok Nagyasszonya Katolikus Általános Iskola 
folyosóján. 

17.30 Ünnepi szentmise Szent Anna tiszteletére a templomban, 
celebrálja: Binszki József, a Baja-Belvárosi plébánia plé-
bánosa 

18.30 Bajai Liszt Ferenc Énekkar hangversenye a templomban. 
20.00 Kerti ünnepély az Egyházközségi Ház udvarában 
21.00 – 22.10 DENIZ élő koncertje a Magyarok Nagyasszonya 
Katolikus Általános Iskola udvarán. 
22.00 – 03.00 Szabadtéri retro disco DJ BOBBY közreműködés-
ével 

2019. július 27. (szombat) 
8.00 – 14.00 Kispályás futball bajnokság a focipályán 
9.00 – 12.00 Játszóház óvodásoknak: arcfestés, sablonos arcfes-

tés, csillámtetoválás stb. 
9.00 – 12.00 Kresszpark a gyermekeknek 
13.00 – 21.00 RODEÓ BIKA, FELFÚJHATÓ MÁSZÓFAL, 
LÖKD MEG A KECSKÉT 6, 7, illetve 14 éves kortól 
16.00-17.00 Népi játékpark és fa körhinta a gyerekeknek 
17.00-18.00 Gólyalábas parasztkomédia előadás 
18.00-21.00 Népi játékpark és fa körhinta a gyerekeknek 
16.30 – 17.00 Bátor Zoltán DIV II. Magyar Bajnok Stunt Riding 
motorversenyző bemutatója 
18.00 – 20.00 „Sükösd ízei” – helyi vállalkozó szellemű csopor-

tok főznek a nagyközönségnek, vásárlási-kóstolási lehető-
ség, mellyel fődíj nyerhető 

18.00 – 20.00 Színpadi programok: 
Ünnepi köszöntőt mond Tamás Márta polgármester 
Magyarok Nagyasszonya Katolikus Általános Iskola tam-
bura zenekarának műsora 
Sükösdi ÁMK Napközi Otthonos Óvodájának műsora 
Be Cool Dance Studio sükösdi csoportjának műsora 
Pörbölyi Hagyományőrző Néptánccsoport műsora 
Sükösdi Művelődési Ház Népdalkörének dalcsokrai 
Sükösdi Ripityom Néptánccsoport műsora 
Születésnapi meglepetés a jelenlévőknek 

21.00 – 23.00 ABBA Slovakia zenekar élő koncertje 
23.00 – 23.15 PIROMUSICAL (víz-, láng- és tűzijáték) 
23.30 – 03.00 Utcabál Khin Istvánnal 

2019. július 28. (vasárnap) 
8.45 Gyülekező a zarándoklatra a templom előtt 
9.00 Indulás a gyalogos zarándoklatra 
10.00 Ünnepi szentmise búcsúi körmenettel a Szent Anna-

kápolnánál. Celebrálja: Toldi Norbert, a Baja Belvárosi-
plébánia plébánosa 

16.00-20.00 Buborékfoci az iskolaudvarban 
16.00-17.00 Kiskalász zenekar: Hehehupa című gyermekműsora 
17.30-18.30 Terápiás kutya bemutató 
19.30-20.45 Ferenczi György 1ső Pesti Rackák zenekar élő kon-

certje 

A változtatás jogát a szervező fenntartja! 
A rendezvény helyszíne: általános iskola udvara, 6346 Sükösd 

Deák Ferenc utca 123. 

Sporthírek 

2019. április 16-ától 2019. má-
jus 21-ig a könyvtárban haladó 
tanfolyam zajlott számítógépes 
ismeretekből. A 13 hallgató az 
oktatás végén sikeres vizsgát 
tett. Ezúton is szeretnék gratu-
lálni nekik! 

2019. június 5-én és 6-án meg-
tartottuk a hagyományos alsó 
tagozatos könyvtári vetélkedőt, 
melynek során a tanulók me-
sékből és történetekből vála-

szoltak a kérdésekre. A teljes 
alsó tagozat részt vett a vetélke-
dőkön, nemcsak a versenyzők, 
de a versenyen kívül maradtak 
is „szurkolóként” „pótverseny-
zőként”. A diákok nagyon ma-
gas százaléka hibátlanul teljesí-
tett, ezúton is szeretnék gratu-
lálni nekik! 

2019 júliusában a Half Page 
együttes lép fel a könyvtárban, 
zenés irodalmi est keretében. 

Szeretettel vá-
runk minden 
érdeklődőt! 

A Sükösdi 
Helytörténeti 
és Kulturális 
Egyesület nevében ismételten 
szeretném kérni Önöket, hogy 
amennyiben fotóval vagy vide-
óval rendelkeznek a sükösdi 
Anna-napok-ról, azt bocsássák 
az egyesület rendelkezésére 
beszkennelésre vagy digitalizá-
lásra, ugyanis az idei falunap a 
25. lesz, és szeretnénk egy kis 

megemléke-
zést összeállítani az eddigi ren-
dezvények eseményeiből. Előre 
is köszönjük a segítségüket! 

Szeretettel várja Kedves Lá-
togatóit a könyvtár és a 
KönyvtárMozi! 

Szerletics Róbert 
könyvtáros 

Könyvtári hírek Könyvtári nyitvatartás 

Hétfő:szünnap 
Kedd-csütörtök-péntek: 14-18-ig 

Szerda: 10-12 és 14-18-ig 
Szombat: 9-12-ig 

ban meghúzódva töltöttük a 
napot - időben elénk került az 
ebéd. Fóliákból alkalmi esőkö-
penyt fabrikáltak maguknak és 
esetenként a bográcsok körül 
táncolva gondoskodtak betevő 
falatjainkról. 

A táborban ezúttal indiános 
keretmesénk volt, ennek nyo-
mán alakult meg pl. Az illatos 
mokaszin őrs is. A kis túra al-

kalmával fiúvezetőink felvittek 
bennünket a Zengő tetejére, 
ahová néhányan papucsban 
indultak el, mint ahogy azt ha-
zatérve észrevettük. Utólag 
többen inkább nagytúrának 
nevezték ezt a kirándulást. 
Egyik este, az éjszaka leple 
alatt idegen betolakodók ellop-
ták a vezetőket, de a csapat 
hősiesen indult kiszabadításuk-
ra. A helyi erdészetnek is se-

gédkezhettünk, hiszen felkértek 
bennünket, hogy bizonyos út-
szakaszokon tisztítsuk meg a 
turista jelzések környékét. A 
tábori élet leginkább várt napja 
mindezek mellett az volt, ami-
kor szinte az egész ország a 
teljes napfogyatkozásra készült. 
Ezen a napon mi Szekszárdra 
utaztunk, és innen figyeltük a 
különleges jelenséget. Izgatot-
tan vártuk - persze védőszem-

üveggel felsze-
relve – hogy 
hogyan sötéte-
dik el a Nap. 
Nagyszerű él-
mény volt… 

Bakos Judit 
cserkészvezető 
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hét szenzációjával, a 4:1-es győ-
zelmünkkel hosszú veretlenségi 
sorozatukat szakítottuk meg. Ma 
már tudjuk, hogy a bajnokot 
győztük le és ezúton is gratulá-
lunk kiváló teljesítményükhöz. 
Viharos szélben, zuhogó esőben 
folytattuk a második helyezettnél 
Géderlakon, itt debütált a 16 éves 
Ruff Lénárd, 1:1-es döntetle-
nünkkel, értékes ponttal tértünk 
haza. A jó nevű játékosokkal 
megerősített Bajaszentistván 
következett, rangadó volt ez is, 
semmivel sem könnyebb, mint az 
előző kettő, részükről főpróbája 
annak, hogy mire lesznek képe-
sek a bennmaradáshoz. Zsók 
szerzett vezetést, majd Csordás 
Erik felejthetetlen bombagóljával 
nyertünk 2:1-re. Az első három 
fordulót várakozáson felüli telje-
sítménnyel hoztuk, úgy látszott, 
hogy sikerült átmenteni az őszi 
formánkat és megőrizzük koráb-
ban megalapozott tekintélyünket. 
A kifogástalan kezdés jó folyta-
tást ígért, de nagyon korán, már a 
következő két meccsen elmaradt, 
beállt az utóbbi időben nálunk 
gyakori bizonytalanság, A szá-
munkra egyébként is kiszámítha-
tatlan Bácsborsódon Csordás E., 
Csordás Z. és Rozsi hiányával 
4:2-re kikaptunk, és lecsúsztunk 
a dobogóról. Ezt el lehetett köny-
velni egyszeri kisiklásnak is, 
sajnos nem az volt. A fájó vere-
séget csak tetőzte, hogy Allaga 
játékvezető Zsókot kiállította, 
vétségét olyan súlyosnak minősí-
tette, hogy három hétre eltiltot-
ták, ami nálunk pótolhatatlan 
veszteséget okozott. Egyénisége 
és játéktudása viszi a csapatot, 
hiányával megtört a kedvező 
lendület, olyannyira, hogy Sze-
remle 10 év után nyerni tudott 
ellenünk. Ehhez azért hozzájárult 
az is, hogy Zsókon kívül hiány-
zott még Matity, Rozsi és Schultz 
Máté is. A bajt csak tetézte, hogy 
Csordás Erik a 20. percben olyan 
sérülést szenvedett, hogy a to-

vábbiakban már nem is lépett 
pályára. Harmadik vereségünkkel 
az élmezőny aljára, a 6. helyre 
kerültünk, a két bajnoki címünk 
előtti években hasonló helyen 
tanyáztunk, de most még szokat-
lan. Kunbaja elleni 1:1-es döntet-
lenünkkel ezen javítottunk, ki-
egyenesedni véltük a csapatot, 
Hajóson már bíztunk egy jó ered-
ményben, de ez is elmaradt, a 4:2
-es győzelmükkel megszakítot-
ták, az ellenünk 2015 óta tartó 
sikertelen sorozatukat. Az egyre 
jobb eredményeket felmutató 
Hercegszántó ellen Zsók már 
letöltötte büntetését és irányításá-
val biztosan nyertünk 4:1-re. 
Nagybaracskán a HÍD SC-nél 
gólparádét rendeztünk, 9:1-el a 
javunkra. Itt újabb ifistát, Kárpáti 
Zsoltot avattuk, két góllal mutat-
kozott be, Felsőszentiván ellen 
hoztuk a kötelezőt. (4:0).  A há-
rom győztes mérkőzéssel feljöt-
tünk a 4. helyre, de sokáig nem 
maradtunk ott, Borota 2:2-es 
félidő után 7:3-as, súlyos veresé-
get mért ránk és visszaestünk a 6. 
helyre. Itt azért maradjon meg, 
hogy Rozsi a 4. percben a felező-
vonalról vette be Horvát kapuját. 
Ezzel a dobogós esélyeink mini-
málisra csökkentek, viszont Ér-
sekcsanád ellen sikerült igazi 
rangadó hangulatot varázsolni: 
0:2-ről fordítottunk 3:2-re, ezzel 
megőriztük a velük szembeni 
kivételesen jó pozíciónkat, 2014 
óta 10-szer találkoztunk velük, és 
tízszer vertük meg őket! A győz-
elem elégtétel volt a borotai fias-
kóért. Mélykútra már pontokért, 
de legalább egy pontért mentünk, 
jó esetben helyet cserélhettünk 
volna, két ponttal álltak előttünk 
az 5. helyen. Hagyományosan jó 
szereplésünk itt is megszakadt, a 
4:1-el maradtunk hatodikak. Ez 
nem változott a Nemesnádudvar 
elleni záró találkozó után sem, 
Dusnok és Érsekcsanád után 4:3-
ra megnyertük a harmadik 
„kistérségi rangadót” is, most 

legyen ez a vigaszdíjunk, és be-
csüljük meg. 
A példátlan sérüléssorozat és 
hiányzások mellett elvesztettük 
stabilitásunkat, formahanyatlások 
mellett most ennyire voltunk 
képesek. Kétszer nem tudtunk 
egymás után ugyan abban a felál-
lásban kezdeni. Jellemző, hogy a 
14 mérkőzésen 23-an léptek pá-
lyára, minden alkalommal Tallér 
és Ruff; 13-szor Gajári, Tamás, 
Schultz Máté és Ferenczi; 11-
szer, Zsók, Szabó Patrik, Papp és 
Bohner; 10-szer, Rozsi, Kárpáti 
K. és Szabó D. 9-szer, Matity 
(egyetlen mérkőzést tudott végig 
játszani), Molnár, Csordás Z. 
Hornyák 5-ször, Pesti 4-szer, 
Csordás E. és Kárpáti Zs. 3-szor, 
Szabados 2-szer, Schultz Martin 
1-szer: Szabados D. 
18 győzelemmel, 3 döntetlennel 
és 9 vereséggel, 57 ponttal zár-
tuk a 2018-19-es bajnoki évet. 
98 gólt rúgtunk, ez alig marad el 
a tavalyitól, viszont 59-et kap-
tunk, ami egy híján duplája. Ez 
az egyik oka idei gyengébb sze-
replésünknek, csak akkor Zsók 
még a védelmet erősítette, most 
előre kényszerült és 18 találatá-
val vezeti a góllövő listát. Őt 
Kárpáti K. követi 14, Ferenczi 
M. 12, Szabó Patrik 11, Tallér I 
6, Rozsi J. 5, Schultz Martin 4, 
Lógó Zs. 3, (az előző évben 22), 
Matity 3, (az előző évben 11), 
Kárpáti Zs. 3, Pesti L. 3, Schultz 
Máté 3, Kovács R. 2, Papp Á. 2, 
Ruff L. 2, Szabó D. 2, Bohner 
Zs. 1, Csordás E 1, Tamás K, 1, 
öngól 2. 
A számbavétel az eddigiekben 
megtörtént, már csak az osztály-
zat hiányzik, de mihez képest? 
Bajnokságot ritkán lehet nyerni 
háromszor egymás után, ez nem 
lehet a viszonyítási alap, maradt 
a lehetőségeken belüli helytállás, 
az iskolai mérce szerint a JÓ 
érdemjegy a korrekt. 

Ifjúsági csapatunk (U-19) 
problémája évek óta megoldat-
lan, folyamatosan a csapatépítés 
stádiumában vagyunk. Korosztá-
lyok estek ki az elmúlt évek so-
rán, képtelenek vagyunk utolérni 
magunkat életkorban versenyké-
pes játékosokkal. Lógó Zsolt 
vezetésével nagyrészt 14-15 éve-
seink versenyeznek a két-három 
évvel idősebbekkel. A fizikai 
hátrányunkat, a mérkőzések felé-
ben sikerült okos játékkal pótol-
ni, hat győzelemmel és hat vere-
séggel a 11. helyen zártuk a baj-
nokságot. A góllövő listát Pintye 
Krisztián vezeti 17, őt Kárpáti 
Zsolt kövei 10 találattal, a harma-
dik Kárpáti Milán 9-cel. Kész 
csoda szabad idejéből heti két 
edzésen részt venni. Elfogytak a 
gyerekek, az egykor 500 főt 
számláló iskolából, ma 115-ből 
kell meríteni az utánpótlást. Lógó 
Zsolt mégis bizakodó, állítja, 
hogy ha együtt marad ez a gárda, 
nagyon jó ifi csapatunk lesz. Úgy 
legyen! 
(Folytatás a következő számban) 

Varsányi József 

Fekvenyomó bajnokság 

2019. május 11-én rendezték 
meg a RAW Országos Fekvenyo-
mó Bajnokságot Tabon. Szabó 
Balázs új országos csúccsal nyer-
te meg Masters II korcsoportban 
a 
105 kg-osok versenyét. 185 kg-ot 
nyomott ki, mellyel kvalifikálta 
magát a jövő évi világbajnokság-
ra, melyet Csehországban, Plzeň 
városában rendeznek majd meg. 

Kenu 

2019. április 27-én Fadd-
Domboriban rendezték meg az 
Aszti-Vas Kupát, ahol Gregus 
Benedek 4000m-en, C1 U-16-
ban a 3. helyen végzett. 
Gyenis Fanni és Gyenis Dorina 
szintén 4000m-en, C1 U -15-ben 
az 1. és 2. helyen végeztek. 

6. helyezett felnőtt csapatunk 
Balról jobbra: 
Álló sor: Gajári J . A., Szabó D., Matity D., Tamás K., Papp Á., Schultz M., Zsók 
J. játékos-edző, Csordás Z., Szabados M. 
Térdelnek: Kárpáti Zs., Szabó P., Ruff L., Tallér I., Kárpáti K., Hornyák T., Pesti 
L. 
A képről hiányzik: Bohner Zs., Csordás E., Ferenczi M., Forgács G., Kárpáti M., 
Kovács R., Lógó Zs., Molnár Zs., Nagy E., Nemes R., Rácz G., Rozsi J., Schultz 
M., Szabados D. 

11. helyezett ifjúsági csapatunk 
Balról jobbra: 
Álló sor: Rácz E., Pusztai M., Kárpáti M., Szabados D., Petrás G., Boros R., Ruff 
M., Lógó Zs. edző 
Térdelnek: Nagy B., Kolompár J . K., Balázs M., Kárpáti R., F leischer B., 
Pintye K., Farkas D. 
A képről hiányzik: Balázs D., Bogdán B. T., Farkas Z., Kárpáti Zs., Kővári T., 
Majorosi M., Malik M., Molnár K., Nagy D., Popp J. M., Radics Sz., Ruff L., Sza-
bó E. 
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A település– és mezőőr elérhetősége 
Faddi József      +3670/334-8799 

 
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 

 
82 éves hölgy beszélgetőtársat keres! Tel.: 79/364-250 18-20-ig 
2000 db bátaszéki cserép ingyen elvihető júliusban. Tel.: 
30/281-8277 

2019. február 26. és 2019. április 23. között 
anyakönyvezettek 

Születtek 
Balogh Kristóf (anyja neve: Balogh Kitti Ilona) 
Jakab Jázmin Lizbett (anyja neve: Hajdú Aliz) 
Kovács Milán (anyja neve: Komróczki Noémi Hajnal) 
Jászfi Gergő (anyja neve: Radics Beáta) 
Báló Bella (anyja neve: Tóth Anett) 
Hegyháti Hédi (anyja neve: Ikotics Tímea) 
Varga Kristóf (anyja neve: Világh Éva Boglárka) 

Házasságot kötöttek 
Patocskai Marianna és Jakab Márk Roland 
Kárpáti Szabina és Lakatos Krisztofer Ottó  
Bán Dorottya és Marusa István 
Mülbacher Tünde és Szabó Balázs 
Kárpáti Rebeka és Lőrincz Tamás 

Gratulálunk! 

Elhunytak 

Jagica Ferenc 61 éves 
Evanics István Pál 69 éves  
Tóth János 77 éves 
Kovács Mária 87 éves 
Horváth István 74 éves 
Mátyus Józsefné született: Merényi Irén 79 éves 
Kiss Jánosné született: Szarvas Ilona 79 éves 
Brachna Sándor Istvánné született: Almás Rozália 74 éves 
Lovák István 66 éves 
Spekner Kristóf 76 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 vállalko-
zók, őstermelők részére teljes körű könyvviteli szolgáltatás, mező-
gazdasági ügyintézés, támogatásigénylés, gázolaj bevallás, gazdálko-
dási napló, környezetvédelmi termékdíj… mindez kedvező áron! 

Magánszemélyek adóbevallását 2000Ft-ért elkészítem! 

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 ap-
róhirdetés dí-
jai: 5 szóig 
ingyenes, 5 szó 
felett 50-Ft/
szó. Az árak 
bruttó árak.  

Hirdetést felad-
ni munkaidő-
ben a Polgár-
mesteri Hivatal 
titkárságán 
lehet. 

Anyakönyvi hírek 

Közvetlenül a vízparton lévő sükösdi dunai telek hétvégi 
házzal eladó. 

2x1 hektáros sükösdi szántóterület eladó. 

Tel.: 06/30 240 2163 

Az általános iskola felújítása kapcsán a tetőről lekerülő bontott 
szalagcserép megvásárolható a készlet erejéig. 

Érdeklődni a polgármesteri hivatal titkárságán személyesen, 
vagy az 563-022-es telefonszámon lehet. 

Idéző 

"Amikor két alternatíva van, mindig a harmadikban lehet csupán 
reménykedni." 

Szergej Vasziljevics Lukjanyenko 

"Azért, mert te becsületesen játszol, ostobaság azt hinni, hogy 
mások is ugyanígy tesznek.” 

Vivien Holloway 

tel:+36%2030%20317%204759

