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Elkészült, megszépült… 

Befejeződött az Egészségügyi 
Központban zajló felújítás, 
melynek során megújult a 
központ belső udvara, parko-
lója, valamint megszépült 
kettő szolgálati lakás is. A 
beruházást a Területi Operatív 
Program (TOP) 100%-ban 
támogatta. 

Befejező szakaszába érkezett 
a Napközi Konyhánk felújítá-
sa, melynek köszönhetően 
megújult a teljes főzőkonyha, 
előkészítő helységek, és az 
étkező is, valamint új külsőt 
kapott az épület. A hazai for-
rásból elnyert támogatás mel-
lé, az önkormányzat egy Da-
cia Dokker típusú új autót is 
vásárolt, hogy még színvona-
lasabbá tegye a lakossági ét-
keztetést ellátó Ételfutár szol-
gáltatását. A terveknek megfe-
lelően szeptember 1-től az 
óvodások, iskolások, szociális 
étkezők, bölcsődések, Idősek 
otthonának lakói, valamint a 
futárszolgáltatást igénybeve-
vők étkeztetése folytatódhat a 
konyháról. 

Zajlik a Művelődési Ház kor-
szerűsítése. A munkálatokat 
augusztus utolsó napjaiban a 
nyílászárók cseréjével kezdtük 
meg. 

Tamás Márta 
polgármester 

 

Közhírré tétetik! 
2019. október 5-én szüreti felvonulás és bál! 
A program részletei a 6. oldalon olvashatók. 

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

2019. július 10. 
Rendkívüli Képviselő-testületi 
ülést tartottak. A Művelődési 
ház fejlesztését szolgáló 
„Településkép, közösségi tér 
fejlesztése” VP pályázat önerő 
összegét kellett módosítani. 
Házi segítségnyújtás feladat 
ellátását 2020. január 1-től a 
Magyarországi Református 
Egyház Diakóniai Irodája biz-
tosítja.  

2019. július 31. 
A 2019-es évi költségvetési 
rendeletet módosították a fél-
évig lekönyvelt gazdasági ese-
mények változásai szerint. A 
helyhatósági és nemzetiségi 
önkormányzati választásokon 
működő szavazatszámláló és a 
helyi választási bizottságot 
megválasztották. Megszűnt az 
Erzsébet utalvány adómentes 
biztosítása 2019. január 1-től a 
szociálisan rászorulók részére 
is, így egy új típusú iskolakez-
dési támogatási formát hagytak 
jóvá a helyi rendelet módosítá-
sával. Csökkentették a csapa-
dékvíz elevezetés fejlesztése 
pályázat önerejét az időközben 
beállt gazdasági változásoknak 
megfelelően. Tájékoztatást kap-
tak a képviselők a nyertes fog-
orvosi eszközbeszerzésről. 
Döntöttek a konyhafejlesztés-
ben szükségessé vált plusz 
munkák költségvetéséről. A 
Polgármesteri Hivatal elromlott 

telefonközpontjának cseréjét 
hagyták jóvá. Ismét pályázik az 
önkormányzat a szociális tűzifa 
keretre, az igényeket csak ak-
kor tudjuk fogadni, ha kiderül, 
nyertünk-e a pályázaton. 

Ebtartási problémák 
Az utóbbi hónapokban rendkí-
vüli módon megszaporodtak a 
kutyatartásból eredő problémás 
ügyek. A lakosság magatartása 
vegyes képet mutat. Az állatot 
tartani képtelen, állatkínzó és 
felelőtlen személyektől az álla-
potukért aggódókig széles a 
skála.  

Amit érdemes tudni a gazdátla-
nul kóborló kutyákról: a kárt, 
vagy harapásos sérülést okozó 
kutyák beazonosítása chipolva-
sóval történik. Amelyik kutyá-
ban nincsen chip beültetve, 
annak elszállítási és 14 napos 
egészségügyi kezelési, tartási, 
megfigyelési költsége az önkor-
mányzat terhe (vagyis minden 
egyes sükösdi polgáré). Egyes 
esetekben ez a kiadás a 30.000 
Ft-ot is meghaladja. Ha chip-
pelt a kutya, a költségeket- és a 
bírságot is- az ebtartó viseli. 
Általában azonban nem chip-
peltek ezek az ebek. 2019-ben 
különös állatkínzási ügye is 
volt a jegyzőnek. Normál, em-
beri ész által fel nem fogható 

állatkínzó cselekményekre ké-
pesek egyesek. Ők köztünk 
élnek, nap, mint nap találkozha-
tunk velük. Döbbenet, hogy 
mindazok, akik tudnak cselek-
ményeikről, nemhogy tennének 
ellene, de jóváhagyó hallgatá-
sukkal bíztatják is őket az elkö-
vetésre, és ezzel „bűnrészesei” 
a cselekményeknek. Állatot az 
tartson, aki vállalja annak 
élete végéig való tartását, 
gondozását, állategészségügyi 
ellátását! A bajai gyepmester i 
telepen a környező települések-
ről bevitt kutyák a jó gazdákra 
várnak.  

A képviselő-testület chipleolva-
só vásárlását rendelte el, így az 
utcán kóborló kutyák hazajutta-
tásában már közre tudunk mű-
ködni, mint ahogy a közterület-
re kiengedett, lakókat veszé-
lyeztető kóborló ebeket is be 
tudjuk azonosítani és a gazdák 
ellen eljárást indítani. Közele-
dik a hűvös idő, amikor az is-
kola, óvodák, üzletek körül 
elszaporodnak a kóbor ebek. 
Felkészültünk a probléma keze-
lésére, de ismerjük be, a lakos-
ságnak sokszor hathatósabb és 
költségkímélőbb eszközei van-
nak a megfelelő helyzetkezelés-
re, mint a hatóságoknak. Más, 
ha egy szomszéd, rokon, vagy 
jó ismerős szól az állattartónak 
kötelessége betartására, a ható-
sági bírságok az esetek többsé-

gében a végrehajtás során saj-
nos behajthatatlanok. 

VÁLASZTÁS 
2019. október 13-án települési 
önkormányzati, nemzetiségi 
önkormányzati, megyei önkor-
mányzati választás lesz. A vá-
lasztási értesítőt a legfontosabb 
információkkal minden szavazó 
megkapta. A helyi választáson 
indulni szándékozó képviselő- 
és polgármesterjelöltek, nemze-
tiségi képviselőjelöltek 2019. 
szeptember 9-ig gyűjthetik a 
választópolgárok ajánlásait és 
hozhatják be a Polgármesteri 
Hivatalba, a határidő 16.00 
órakor jár le. Polgármester-
jelöltnek minimum 91, képvise-
lőjelöltnek 31, roma nemzetisé-
gi képviselőjelöltnek 9, német 
nemzetiségi képviselőjelöltnek 
5 érvényes ajánlást kell gyűjte-
nie. A jelölteket honlapunkon 
(www.sukosd.hu) is figyelem-
mel kísérhetik. A szavazáson 
működő bizottságok felálltak, 
megkezdte működését a Helyi 
Választási Bizottság is. Öt évre 
választhatnak helyi vezetőket a 
szavazók, most van lehetőségük 
arra, hogy a közügyek alakítá-
sában részt vegyenek. Éljenek 
az Alaptörvényben biztosított 
választójogukkal! 

Bánné dr. Raffai Gyöngyi 
jegyző 

Budapesti kirándulás 

2019. május 15-én az alsó 
tagozatos gyerekek Buda-
pestre mentek kirándulni. A 
70 tanuló és a 7 kísérő tanító 
néni reggel 7 órakor 2 autó-
busszal kelt útra. Sajnos, az 
időjárás nem volt kedvező. Sza-
kadó esőben indultunk el a fő-
városba. Az állatkert és a cir-
kusz volt az úti célunk. Buda-
pesten nem volt sokkal jobb az 
idő, mint Sükösdön. Ennek 
ellenére nagy élmény volt a 
gyerekek számára a sok külön-
leges állat megtekintése. A Fő-
városi Nagycirkuszban pedig 
egy különleges előadást nézhet-
tünk meg, melynek Repülő 
Cirkusz volt a neve. A légtorná-
szok, akrobaták, zsonglőrök, no 
meg a bohócok sok emlékeze-
tes pillanatot szereztek a gyere-
keknek. Több tanuló most járt 

először Budapes-
ten. A fővárosi 
nyüzsgés, a tö-
megközlekedési 
eszközök is elva-
rázsolták a diáko-
kat. Boldogan 
fedezték fel azo-

kat az épületeket, emlékműve-
ket, hidakat is, melyeket addig 
csak a tankönyvekből ismertek. 
Este kilenc órakor nagyon fá-
radtan, de rengeteg élménnyel 
gazdagodva mindenki épség-
ben, egészségesen érkezett ha-
za. Nagyon örültünk, hogy eb-
ben a tanévben 2 alkalommal 
(ősszel Szegeden jártunk) is 
sikerült az egész alsó tagozatot 
mozgósító kirándulást szervez-
nünk. 

Köszönet érte a szülőknek, 
hogy biztosították gyermekeik 
számára a kirándulásokat. Re-
méljük, hogy sikerül hagyo-
mányt teremtenünk ezekkel az 
alsós kirándulásokkal, és a kö-

vetkező tanévben is sok hason-
ló élményben lesz részünk! 

Németh Mónika 
alsós munkaközösség vezető 

Erdélyben jártunk 

2019. június 5-én az éjszaka 
közepén izgatott diáksereg vá-
rakozott a sükösdi 
Magyarok Nagyasz-
szonya Katolikus 
Általános Iskola 
előtt: a 7. osztályos 
tanulók a Határtala-
nul program kereté-
ben Erdélybe indul-
tak. A helyi pedagó-
gusok közül Győrfi 
Tamás osztályfő-
nök, Kernya-
Földvári Katinka és 
Kernya János Gábor 
kísérte a 13 lelkes 
tanulót. 

Buszunk még sötét-
ben, 01:30-kor in-
dult, miután a nagy-

baracskai és a bajai utastársaink 
is csatlakoztak, a nagylaki ha-
tárátkelő felé vettük az irányt. 
A hosszú és kimerítő út után, a 
szakadó eső ellenére, lelkesen 
szálltunk le a buszról a Hunya-
diak családi fészkénél, az 1400-
as években épült Vajdahunyad 

KATOLIKUS ISKOLA 

HIVATALI HÍREK 

 Oktatás 
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váránál. A rengeteg turista elle-
nére átélhettük a középkori 
hangulatot a vár ódon falai kö-
zött. Következő állomásunk 
Erdély jelentős városa, Gyula-
fehérvár volt, ahova már szikrá-
zó napsütésben érkeztünk meg. 
A római katolikus székesegy-
házban megkoszorúztuk Hu-
nyadi János szarkofágját, illetve 
megtekintettük több nevezetes 
erdélyi személy síremlékét is. 
Közülük név szerint említsük 
meg Bethlen Gábor fejedelmet. 
Újabb hosszabb buszozást kö-
vetően értünk Segesvárra, ahol 
a világörökség részét képező 
történelmi városközpontból 
kaptunk ízelítőt, majd utunkat 
folytatva a szomszédos Fehér-
egyházára értünk. Ennél a tele-
pülésnél zajlott 1849-ben a 
segesvári csata, amelyben Pető-
fi Sándor költőnk eltűnt. Este 
érkeztünk szállásunkhoz, a 
Gyergyószentmiklós melletti 
Gyergyóújfaluba. 

Másnap kora reggel a helyi 
Elekes Vencel Általános Iskolát 
látogattuk meg, ahol a székely 
diákok a mieinkkel izgalmas 
foci meccset vívtak 
(kikaptunk), míg a pedagógu-
sok tapasztalataikat osztották 
meg egymással. A találkozó 
után csatlakozott hozzánk a 
fiatal székely idegenvezetőnk, 
aki a Súgó-barlanghoz, a Békás
-szoroshoz és a Gyilkos-tóhoz 
kalauzolt el bennünket. Ezt a 
napot a gyergyóújfalui római 
katolikus templomban szentmi-
sével zártuk. 

Harmadik nap reggel a szállá-
sunkhoz közeli zeteváraljai 
víztározót tekintettük meg, ezt 
követően pedig Székelyudvar-
hely városában tettünk látoga-
tást, ahol koszorút helyeztünk 
el Csaba királyfi bronz mell-
szobránál. Szejkefürdőn Orbán 
Balázs sírját, a szomszédos 
Farkaslakán Tamási Áron író 
síremlékét koszorúztuk meg. A 
kézművességéről híres Koron-

don sajtkóstolón, 
illetve taplász be-
mutatón vettünk 
részt. A program 
csúcspontja azon-
ban az interaktív 
fazekas korongozás 
volt, melynek során 
a gyerekek a helyi 
mesterek segítségé-
vel saját maguk 
készíthették el vá-
záikat és más kéz-
műves termékeiket. 
Mire visszaértünk 
szállásunkra már 
fáradtak voltak a 
gyerekek, ennek 
ellenére napunkat 
vidám hangulatú 
táncházzal zárhat-
tuk. 

Így a következő nap viszonylag 
kevés alvás után, kora reggel a 
helyiek buszával együtt indul-
tunk Csíksomlyóra, ahol a világ 
magyarsága Pünkösd napján 
együtt ünnepli a csíksomlyói 
Szűz Máriát. A Jóisten kegyel-
me végig kísérte utunkat, hi-
szen annak ellenére, hogy bu-
szunkat nem engedték a telepü-
lésen leparkolni, kis csapatunk 
minden gond nélkül felért a 
Somlyó-hegy tetejére, ahol 
olyan helyre sikerült leteleped-
nünk, ahonnét remek rálátás 
nyílt a főoltárra. A szentmisén 
Pál József Csaba temesvári 
püspök mondta a lélekemelő 
szentbeszédet. A hegyről lefelé 
jövet a gyerekek a bazársoron 
tölthettek el egy kis szabadidőt. 
A buszhoz fáradtan, de jóked-
vűen értünk vissza. Szállásadó-
ink korai vacsorával vártak 
minket, hiszen másnap pirka-
datkor megkezdtük a közel 700 
km-es utazásunkat hazafelé. 

Első jelentősebb megállónk a 
Tordai sóbánya volt, ahol a 
sóbányászás történetével, mi-
benlétével ismerkedhettünk 
meg, majd a mélyben elterülő 
szabadidőpark játékait vette 

birtokba a vidám gyermekse-
reg. Kevéssel később a Király-
hágónál elbúcsúztunk Erdély-
től, majd az Alföld felé eresz-
kedve a Partiumba érkeztünk. 
A térség egyik jelentős vá-
rosában, Nagyszalontán álltunk 
meg legközelebb, ahol Arany 
János költőnk szobrára helyez-
tünk el koszorút. Méhkeréknél 
léptük át a román-magyar ha-
tárt, majd egy rövid szegedi 
pihenőt követően, június 9-én 
este érkeztünk vissza Sükösdre. 

A változékony időjárás ellenére 
mindenki nagyon jól érezte 
magát, hiszen a táj végig gyö-
nyörű volt, a programok renge-
teg újdonságot tartogattak szá-
munkra, a három iskola diákjai 
közt pedig új barátságok szö-
vődtek. Az élményekben gaz-
dag utat kellemesebbé tették 
kedves, segítőkész szállásadó-
ink, akik minden nap finom 
reggelivel és vacsorával vártak 
minket, valamint rutinos sofőr-
jeink, akik mellett végig bizton-
ságban éreztük magunkat. Re-
méljük, a Határtalanul program 
jövőre is folytatódik, és az utá-
nunk következő csapat hasonló-
an jó élményekkel tér majd 
vissza. 

Kernya-Földvári Katinka és 
Kernya János Gábor 

pedagógusok 

Dunafalván táboroztunk 

2019. július 23-25. Dunafalván 
a Csobbantó Majorban tartottuk 
az első sükösdi népzenei és 
néptánc táborunkat harminc 
népzenét és néptáncot tanuló 
diákkal. A Csoóri pályázat te-
remtette meg a feltételeit a tá-
bor  megvalósulásának . A pá-
lyázatból adódóan célirányosan  
a katolikus iskolánkban a nép-
táncot és népzenét tanuló gye-
rekek vehettek részt a nyári 
táborban. Mesés környezetben, 
a házigazdák szeretetével és 
vendéglátásával a jó időjárás-
nak köszönhetően biztosított 
volt a hangulat. Az eltervezett 
szakmai tervet közösen megva-
lósítottuk. Zenéltünk, táncol-
tunk, közösségfejlesztő játéko-
kat játszottunk, kézműves fog-
lalkozást tartottunk, fociztunk, 
és a Dunában is fürödtünk. 
Összefoglalva jól éreztük ma-
gunkat és erősítettük közössé-
günk összetartó erejét. 

Mihálovics Ferenc 
igazgató 
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Óvodakezdés... 

Háromhetes zárva tartás után, 
augusztus 26-án nyitotta meg 
kapuit az óvoda. 

Az idei nyáron az alvégi óvodá-
ban volt a nyári ügyelet. Átla-
gosan 25 gyerek vette igénybe 
az óvodát. 

A nyár folyamán a csoportszo-
bák festése, ajtók mázolása 
történt meg mindkét óvodában. 
Így mindkét telephelyünkön 
megszépült környezetben fo-
gadjuk a gyermekeket. 

Szeretném megköszönni a da-
dus nénik munkáját, akik a fes-

tés után tisztává varázsolták az 
óvodát. 

Az új kiscsoportosok szeptem-
ber 2-tól kezdik meg óvodai 
életüket. A kiscsoportos óvó-
nők folyamatosan végzik a csa-
ládlátogatásokat, ahol megbe-
szélik a beszoktatás menetét, 
idejét, elviszik az ovis jelet az 
óvodába készülő gyermeknek. 

Az új mini-bölcsis gyerekek is 
szeptemberben kezdik a bölcső-
dés éveiket. 

Az előző évekhez hasonlóan 
több programot, szakkört szer-
vezünk. Természetesen elsősor-
ban a nagycsoportosoknak, 
hiszen ők az a korosztály, akik 
a napi tevékenységeken, foglal-

kozásokon túl képesek egy-egy 
plusz programban, szakkörben 
részt venni. Felhívom a kedves 
szülők figyelmét, kövessék 
nyomon, milyen lehetőségeket 
ajánlunk fel a gyermekek szá-
mára. Reméljük, mindenki talál 
gyermekéhez közel álló elfog-
laltságot a felkínált ajánlatok 
között.  

A fentieken túl igyekszünk 
figyelembe venni a szülők igé-
nyeit, kíváncsiak vagyunk a 
véleményükre. Megerősítjük a 
gyermekekben azokat a pozitív 
tulajdonságokat, amelyeket a 
családban elsajátítottak, ugyan-
akkor kiegészítjük olyan szoká-
sokkal, viselkedésmintákkal, 

amelyek csak a közösségben 
sajátíthatók el.  

A legfontosabb számunkra, 
hogy a gyerekek érezzék magu-
kat biztonságban, szeressenek 
óvodába járni, vegyenek részt 
szívesen azokban a tevékenysé-
gekben, amelyeket az óvodai 
élet során felkínálunk számuk-
ra. Örüljenek társaiknak, és 
azoknak a felnőtteknek, akik 
körülveszik őket. 

Minden kedves kis óvodásnak, 
mini-bölcsődésnek vidám, él-
ményekben gazdag óvodai évet 
kívánok! 

Dudásné Grau Ágnes 
ÁMK igazgató 

Sükösdön tartotta a 2014-2019-
es ciklust záró gyűlését a Bács-
Kiskun Megyei Közgyűlés 
2019. augusztus 30-án. 

A képviselők ülését követően a 
közgyűlés alelnöke Rausch 
Sándor és Tamás Márta polgár-
mester emlékül egy hársfát 
ültetett el a templomkertben. 

szerk. 

Egyházközségünk 8.000.000 Ft 
állami támogatást nyert el 
templomunk külső felújítására, 
festésére. 

A templom festése mellett 
szükséges a megrongálódott 
lábazat javítása, a vakolat több 
m2-en történő helyreállítása. 
Hogy a beruházás után is tartós 

maradjon a felújítás, elengedhe-
tetlen a csatornarendszer felújí-
tása a tetőn, ill. a lefolyóknál. 
Szeretnénk a templomkertben 
levő szobrokat is rendbe tenni, 
és az épületet körülvevő fákat 
is tehermentesíteni, a száraz, 
tető fölé nyúló ágaktól megsza-
badítani. 

Mindezen munkák elvégzése az 
előzetes egyeztetések szerint 
12.000.000 Ft összeget igényel. 

Ezért kérjük, hogy aki anyagi 
hozzájárulásával támogatni 
tudja a felújítást, az a Fókusz 
Takaréknál vezetett bankszám-
lára történő utalással, lehetősé-
ge szerint tegye ezt meg. 

Római Katolikus Plébánia 
52300033-10001435 
A megjegyzés rovatba kérjük, 
tüntessék fel „Templom felújí-
tására adomány”. 

A pályázati for-
rást 2020. május 
31-ig szükséges 
felhasználni, így 
addig szeretnénk 
elvégezni a többi 
hozzá kapcsoló-
dó munkálatot. 
Így templomunk 
építésének 
(1821) 200. év-
fordulójára iga-
zán széppé, esz-
tétikussá tehetjük 
templomunkat, 
és annak környe-
zetét. 

Köszönettel fo-
gadunk minden 
támogató segítsé-
get, adományt! 

Jánosity István 
plébános 

Egyházi hírek 

ÓVODA 
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30. Csapattábor 
Hőgyészen 

Az idén nyáron 
jubileumi tábort 
tartottak a cserkészek, hiszen 
idén 30 éves az 547. sz. Belon 
Gellért cserkészcsapat. 

Azon túl, hogy 30. alkalommal 
épült fel a nomád tábor a hő-

gyészi erdőben, még több 
szempontból volt különleges az 
idei tábor. Az első hétvégére 
ellátogattak hozzánk néhányan 
azok közül az öreg cserkészek 
közül is, akik a harminc év alatt 
korábban a csapat aktív tagjai 
voltak.  A befejező hétvégére 
pedig meginvitáltuk táborunkba 
azokat a lelkes szülőket, akik 
testközelből is szívesen meg-
nézték, hogy milyen is a cser-
készélet. Így az idén összesen 

74-en fordultunk meg a tábor-
ban. A kilenc nap alatt a sok 
vidámság, ének, játék mellett 
jutott idő túrázni a Tolnai-
hegyhát szép vidékén, sor ke-
rült őrsi főzésre, képzésekre is. 
Az együtt töltött időben össze-
gyűjtöttük mindazokat a ma-
gyar értékeinket (találmányok, 
ételek, különleges állatfajok, 
tudósok, hírességek, sportolók, 
hungarikumok), melyekre jog-
gal lehetünk büszkék. Vendége-

ink voltak egy napra a bácsal-
mási cserkészek is, akiknél 
most van alakulóban csapat. 

A nyár végén, készülve az isko-
lára is, jó visszaemlékezni a 
tábor örömteli napjaira. 

Cserkészvezetők 

A tanév idején az őrsi foglalko-
zások október hónapban fognak 
indulni, erről időben értesítünk 
benneteket. 

Cserkészhírek 

23. Sükösdi Népdalköri Találkozó 

A Sükösdi Népdalkör 23. alkalommal kezdeményezte népdalkörök találkozóját, amelyre 5 csoport kapott meghívást 5 községből: 
Érsekhalma, Nagybaracska, Öregcsertő, Zomba, Sükösd.  

Az első találkozóra Sükösdön kerül sor 2019. szeptember 14-én.  

A meghívást elfogadó népdalkörök egy közösen kialakított és elfogadott sorrend szerint felkeresik egymást otthonukban, ahol együtt 
adnak műsort a házigazdák közönségének. 
Sükösdön a hangversenyt követően a Fehér Akác Vendéglőben asztal mellett folyik az ismerkedés. A vacsora után baráti beszélge-
tésre, táncra kerülhet sor. 
A csoportok bemutatkozása a Lakodalmas Házban lesz a fenti napon 16:30 órakor, amelyre szeretettel hívjuk, és várjuk a népdalt 
kedvelőket. 
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2019. július 26-án az Anna-
napok megnyitó kiállítását ren-
deztük meg a rendezvények 
elmúlt 24 évének eseményei-
ből, a Sükösdi Helytörténeti és 
Kulturális Egyesület szervezés-
ében. A fotókiállításon kívül 
fotóvideót is készítettünk, mely 
továbbra is megtekinthető a 
„Sükösdiek a Facebookon” 
csoportjában. 

Az osztálytalálkozók szervezés-
ének megkönnyítése végett, 
illetve nosztalgiaként ugyaneb-
ben a Facebookos csoportban 
összegyűjtöttük a Sükösdön 
végzett általános iskolások tab-
lóját, a teljességre törekedve. 
Sajnos vannak hiányosságaink. 
Továbbra is keressük a követ-
kező 5 tablót: 

- 1942-1950, 8. évfolyam 

(valószínűleg egy osztályban 
voltak a végzősök); 

- 1943-1951, 8. évfolyam 
(valószínűleg egy osztályban 
voltak a végzősök); 

- 1946-1954, 8. évfolyam vagy 
8. A és 8. B – itt azt se tudjuk, 
hogy egyetlen osztály volt, 
vagy külön lány és fiú osztály; 

- 1954-1962, a lányok osztálya; 

- 1955-1963, a 8. B osztály. 

Ezeken kívül, amennyiben nem 
elégedettek a fénykép minősé-
gével, vagy a tablókon olvasha-
tatlanok a nevek, kérjük a Tisz-
telt Lakosságot, hogy hozzák 
be a tabló házi példányát a 
könyvtárba beszkennelésre, 
vagy jó minőségű fotóként 
küldjék el a tabló képét a su-
kosd.konyvtar@gmail.com e-

mail címre. Előre is köszönjük 
a segítségüket. 

Az Országos Könyvtári Napok 
idén október elejére esik, sze-
retnénk ennek alkalmából né-
hány programot szervezni az 
érdeklődőknek. Egy program 
biztosnak tűnik: idén nemcsak 
az Anna-napok ünnepelte 25 
éves jubileumát, hanem negyed 
százada nyitották meg a sükös-
di lakóházat a szentendrei Sza-
badtéri Néprajzi Múzeumban, 
mint az alföldi tájegység képvi-
selőjét. Ennek alkalmából vetít-
jük az 1995. október 12-i ünne-

pélyes megnyitó felvételét, 
melyre minden érdeklődőt sze-
retettel várunk. 

Szeretettel várja Kedves 
Látogatóit 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 

Sükösdi Anna-napok  

Idén immár 25. éve került meg-
rendezésre Anna-napi rendez-
vénysorozatunk, melyre színes 
programokkal vártuk a látoga-
tókat. Igyekeztünk a gyerme-
keknek, fiataloknak, felnőttek-
nek szóló programokkal egy 
kicsit kizökkenteni a falu lakos-
ságát a hétköznapokból, össze-
hívni őket, hogy együtt tölthes-
sük ezt a három napot. Remél-
jük, hogy mindenki talált magá-

nak kedvére való programot és 
jól érezte magát július utolsó 
hétvégéjén. 

Külön szeretnénk megköszönni 
azoknak a segítségét, munkáját, 
akik mind anyagi, mind termé-
szetbeni támogatásukkal lehető-
vé tették a falunap megvalósu-
lását! Köszönjük az ÁMK dol-
gozóinak, az Önkormányzat 
technikai munkatársainak, a 
közfoglalkoztatottaknak, és 
mindazoknak, akik munkájuk-
kal járultak hozzá a rendezvény 
sikeréhez. 

Szervezők 

Idősek napja 

Idén 2019. szeptember 28-án 
köszöntjük fel az időseket a 
Lakodalmas Házban az idősek 
napja alkalmából. A 65. élet-
évüket betöltöttek személyre 
szóló meghívót kapnak majd a 
postaládájukba! 

Szüreti felvonulás és bál 

Az idei szüreti felvonulás és bál 
2019. október 05-én 
(szombaton) kerül megrende-
zésre. Ez évben alvégről, a 
sportpályától indulunk a mulat-
ságunkra, melyre minden ér-

deklődőt szeretettel várunk! A 
program részleteiről és a felvo-
nulás útvonaláról a későbbiek-
ben még tájékoztatni fogjuk a 
kedves lakosságot! 

Ézsiás Judit 

Egyéb hírek 

Be Cool Dance Studio NYÍLT ÓRA 
Beiratkozás: Szeptember 13. 16:00 óra  
Helyszín: Művelődési ház 

5 éves kortól várjuk a táncolni vágyó fiatalokat! A Beiratkozást 
követően korosztály szerinti bontásban indulnak a tanfolyamok!  
Vidám Táncórák, Fellépések és Szuper Közösség! 
Csatlakozz Te is! 

Táncoktató: Zsilinszky Bianka 20/464-9347 

„Múlik az idő, őszre jár. 
De fénylik még a napsugár. 
Aranyat szór és meleget 
Örüljenek az öregek. 
Az őszidő is szép lehet, 
Kívánunk hosszú életet!” 

Sarkadi Sándor 

mailto:sukosd.konyvtar@gmail.com
mailto:sukosd.konyvtar@gmail.com
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ÉV VÉGI BIZONYÍTVÁNY 
2019 

(Folytatás az előző számból) 

U-14-es csapatunkat Balogh 
János vezeti, változatlan oda-
adással. Az edzéseket 14-16 fő 
látogatja, közülük három-négy 
játékosra szükség van az ifjúsá-
gi csapatban is, ami fokozott 
megterhelést jelent. 

A 9 csapatos mezőnyben az 
ötödik helyen végeztünk, hat 
győzelemmel (három ősszel, 
három tavasszal) és tíz vereség-
gel. A góllövő listát Balázs 
Máté vezeti 30 találattal, ami 
figyelemre méltó, mert ezzel 4. 
a megyei listán. Őt Rácz Erik 
követi 17-tel, hetedikként a 
megyein. A harmadik Balázs 
Renátó Alex. 8 góljával. Egy 
hellyel léptünk előrébb a tava-
lyinál, ősszel jó lenne legalább 
kettővel. 

A Bozsik program 24-26 fős 
apróságait Halász István oktatja 
a játék alapelemeire és a közös-
ségbe való beilleszkedés szabá-
lyaira. Rendkívül fontos és fe-
lelősségteljes munka, itt kezdő-

dik a játék megszerettetése 
és kiválasztása azoknak, 
akik 10-20 év múlva rúgják 
a labdát a sükösdi pályán. 
Rendszeres, játékos edzé-
sek mellett részt vesznek a 
meghatározott program 
szerinti teremtornákon és 
az úgynevezett fesztiválo-
kon. 

Az említett drasztikus isko-
lai létszámcsökkenés elle-
nére Sükösdön, négy szin-
ten él és működik a futball, 
de nem magától, Szólni 
kell – mégpedig elismerés-
sel – azokról, akik működ-
tetik, Halász István elnök 
vezetésével, Grúber Attila, 
Geletta Károly, Vörös Ist-
ván, Nagy Endre, Petrás 
Zsolt, Szabados Miklós, 
mögöttük a támogató Pol-
gármesteri Hivatallal, min-
den feltételét biztosítják az 
eredményes munkának és a 
jó légkör fenntartásának. A 
számvetés végén kellemes 
pihenést, vidám nyaralást 
kíván mindenkinek. 

Varsányi József 

Sporthírek 

5. helyezett U-14 csapatunk 

Balról jobbra:  

Álló sor: Balogh János edző, Mihálovics Dániel, Pusztai Áron, Rácz 
Erik, Szabó Denisz, Fleischer Bence, Balázs Máté. 

Térdelnek: Vizi Bence Róbert, Bogdán Dávid, Zima Máté, 
Nagy Dániel, Balázs Renátó Alex, Zsikó Arnold. 

A képről hiányzik: Bencses Bálint, Kárpáti Renátó, Kovács 
József, Kővári Roland, Makó Máté. 
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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 
 

2019. június 25. és 2019. augusztus 26. között 
anyakönyvezettek 

Születtek 
Boros Vanda (anyja neve: Tamás Annamária) 
Kolompár Sztella Tifani (anyja neve: Markovics Nóra) 
Tóth Lana (anyja neve: Pejó Réka) 

Házasságot kötöttek 
Bujdosó Helga és Gálai Bence 
Szili Andrea és Radics Tamás 
Dósai Noémi és Zörényi Gyula 
Kőrösi Klaudia és Koprivanacz Milán 

Gratulálunk! 

Elhunytak 

Kincs János 89 éves 
Szabó Józsefné született: Őszi Etelka Rózsa 87 éves 
Kernya György 87 éves 
Varga József 59 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 

„Az embert nem a születés, a földi rang avatja előke-
lővé, hanem a szellem és a jellem.” 
Goethe 

„Jobb sikertelennek lenni az eredetiségben, mint sike-
resnek az utánzásban.” 
Herman Melville 

„Egy bölcs ember mindig beismeri a hibáit - hogy a 
barátait megnyugtassa.” 
Benjamin Franklin 

„A nagy emberek eszmékről beszélnek, az átlagos 
emberek dolgokról, a kis emberek pedig más embe-
rekről.” 
Eleanor Roosevelt 

tel:+36%2030%20317%204759

