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Kedves Olvasók! 

A 2020-as évben is tevékeny 
év elé nézünk a fejlesztések 
vonatkozásában is. 

Az eddigi enyhébb télnek kö-
szönhetően, a falu déli részén, 
a benzinkút mögötti önkor-
mányzati területen, megkez-
dődtek az ipari park fejleszté-
séhez kapcsolódó munkálatok. 
Több jelentősebb üteme van a 
kivitelezésnek. Ezek a víz-és 
szennyvízhálózat kiépítése, 
majd a terület villamos energi-
ával, és gázhálózattal történő 
ellátása, s végül az út és csa-
padékvíz elvezető rendszer 
kiépítése. A munkálatokat ez 
év végéig kell befejezni. A 
beruházást követően közmű-
vesített ipari területet tudunk 
kínálni az érdeklődő vállalko-
zásoknak. 

A tavasz folyamán több épület 
átalakítási, és felújítási munka 
is megkezdődik. Ezek közül 
elsőként a Családsegítő Szol-
gálat irodáját tudjuk meg-
újítani, ahol a jelenlegi szűkö-
sebbnek mondható irodákat 
fogjuk úgy átrendezni, hogy 
egy tágasabb környezetet kap-
junk. Így az iroda, az ügyfelek 
fogadására is alkalmasabbá 
válik. Megoldott lesz továbbá 

az akadálymentesítés, vala-
mint eszközbeszerzésekre is 
sor kerül. A munkálatok meg-
kezdését követően az irodát 
átmenetileg másik helyszínre 
költöztetjük. Erről a munka-
társak időben tájékoztatni 
fogják az ügyfeleket. 

Rövidesen megkezdődhet a 
Polgármesteri Hivatal ener -
getikai korszerűsítése is, mely 
során az épület homlokzati és 
födémszigetelése valósul meg, 
korszerűsítésre kerül a fűtési 
rendszer, valamint javítási 
munkákon esnek át a nyugati 
oldalon levő nyílászárók, me-
lyeknél több helyen beázási 
hibákat kell kiküszöbölni. A 
legátfogóbb a fűtési rendszer 
felújítása lesz, mely munkála-
tok idejére a hivatal, az ügy-
félfogadást egy hét időtartam-
ban szüneteltetni lesz kényte-
len. Erről az időszakról, idő-
ben értesíteni fogjuk a lakos-
ságot. 

Megújul az Árpád vezér utcai 
játszótér. A Vidékfejlesztési 
Programból elnyert forrásnak 
köszönhetően új játékok, pihe-
nőhelyek, asztalok, padok 
kerülnek kihelyezésre. Felújít-
juk a focizásra, sportolásra 
alkalmas pályarészt is, illetve 

rendezettebbé válik a tér kör-
nyezete is a tervezett parkosí-
tásnak köszönhetően. A felújí-
tott teret megfelelő méretű, 
esztétikus kerítés is körbe 
fogja venni, hogy az ott tar-
tózkodók kikapcsolódása biz-
tonságos is legyen. 

Fentiekben felsorolt munkála-
tok, több esetben járhatnak 
olyan szervezési, előkészítési 
feladatokkal, melyekhez 
mindannyiunk türelmére, 
megértésére szükség lesz. 
Ehhez kérem a lakosság 
együttműködő hozzáállását, 
hiszen a felújítások minden itt 
élő javát szolgálják majd. 

Tamás Márta 
polgármester 

Indulnak az új beruházások  

 
 

 MEGHÍVÓ 

Tisztelettel meghívom 
Önt és kedves családját 
az 1848-49-es forradalom 
és szabadságharc tiszteletére 
rendezett ünnepi 
megemlékezésre. 

Ideje: 
2020. március 15. 10.30 óra 

Helye: 
Sükösdi Lakodalmas Ház 

Program 

 Ünnepi köszöntő 

 A Magyarok Nagyasz-
szonya Katolikus Álta-
lános Iskola műsora 

 Sükösdi Népdalkör mű-
sora 

 Koszorúzás a forradalmi 
emlékműnél 
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Önkormányzati Képviselő-testületi hírek kivonatolva, a teljesség igénye nélkül 

2020. január 8. 
Rendkívüli képviselő-testületi 
ülést hívott össze a polgármes-
ter. A házi gyermekorvosi ellá-
tás 2020. évi működtetése 
ügyében kellett döntéseket hoz-
ni. Határoztak a képviselők a 
Bethlen Gábor Alaphoz történő 
pályázat benyújtásáról, amely 
testvértelepülések kapcsolattar-
tását támogatja. Lehetőség nyí-
lik 2020-ban a mini bölcsődébe 
egy kisgyermeknevelőt felvenni 
heti 20 órás foglalkoztatásban. 
A Borostyán Gondozóház Ér-
dekképviseleti Fórumába fenn-
tartói részről egy főt delegáltak. 

2020. január 29. 
Elfogadta a Képviselő-testület a 
Sükösdi ÁMK 2020. évi köz-
művelődési munka- és szolgál-
tatási tervét. Módosították a 
lakhatási települési támogatás 

feltételeit. Azok az egyedül élő 
igénylők, akinek a havi jöve-
delme a 100.000 Ft-ot nem 
haladja meg, jogosultak lesznek 
a lakhatási támogatásra. 
(családban élők a 71.250 Ft/fő/
hó összeget meg nem haladó 
jövedelem esetén jogosultak a 
lakhatási támogatásra.) Köz-
igazgatási szerződés tartalmáról 
döntöttek, melyet a Sükösdi 
Roma Nemzetiségi Önkor-
mányzattal kell megkötni. Meg-
határozták a Sükösdi ÁMK 
használatában lévő helyiségek 
bérleti díjait. Megtárgyalták a 
Borostyán Gondozóház vezető-
jének intézkedési tervét. 

2020. február 12. 
Elfogadták az önkormányzati 
szintű 2020. évi költségvetési 
rendeletet. A költségvetési be-
vételek összege: 459.332.865 

forint. A költségvetési kiadások 
összege: 903.101.987 forint. A 
költségvetés egyenlege 
443.769.122 forint hiány, ennek 
azonban megvan a fedezete. Az 
államháztartási könyvelési 
rendszerben hiányként kell ki-
mutatni azokat a kiadásokat, 
melyeket fejlesztésekre, beru-
házásokra terveznek, kivitele-
zésük, beszerzésük folyamat-
ban van, de még nem realizá-
lódtak. Új közművelődési ren-
deletet fogadtak el. Döntöttek 
arról, hogy támogatják a köz-
ponti orvosi ügyelet működését. 
Feladat-ellátási szerződés tar-
talmát hagyták jóvá, mely alap-
ján a tervek szerint 2020. április 
1-től vállalkozó házi gyermek-
orvos kezdi meg működését 
településünkön. A Medicopter 
Alapítvány eszközbeszerzésé-

nek támogatásáról határoztak. 
A közbiztonság erősítése érdek-
ében pályázott Sükösd 23 db-os 
térfigyelő kamerás rendszer 
kiépítésére. A nyertes pályázat 
megvalósítása érdekében speci-
ális tervi munkákkal bíztak meg 
vállalkozást. 

2020. február 26. 
Utoljára módosították a képvi-
selők a 2019. évi költségvetési 
rendeletet. Kijelölték a Polgár-
mesteri Hivatal épülete felújítá-
sának és az Árpád vezér utcai 
játszótéri kivitelező vállalkozá-
sát. Elindították a turisztikai 
pályázat közbeszerzési eljárá-
sát. Elfogadták a belső ellenőr-
zés éves összefoglaló jelentését. 
A vaskúti KOLPING Alapszol-
gáltatási központ és Támogató 
szolgálat szakmai beszámolóját 
megtárgyalták.  

A Művelődési ház helyiségei-
nek bérleti díja 2020. február 
1-től: 

Bérbeadást kissé nehezíti az 
épület folyamatban lévő felújí-
tása, mely várhatóan a tavasz 
végére befejeződik. Bérbevétel-
ről előzetesen egyeztetni a 
79/563-066-os vezetékes telefo-

non, vagy a 70/374-7551 
mobilszámon lehet. 

Talajterhelési díj 
2015. évben befejeződött a 

szennyvíz beruházás Sükösdön. 
Akik nem kötöttek rá a szenny-
víz csatornára, talajterhelési 
díjat kötelesek fizetni. A BA-
JAVÍZ Kft lejelenti a Polgár-
mesteri Hivatalnak, mely ház-
tartások ezek. A környezetter-

helési díjról szóló törvény és 
helyi önkormányzati rendelet 
szabályozza, hogyan kell eljárni 
ezekben az esetekben. (a 
13/2016.(IX.19.) önkormányza-
ti rendelet elérhető a 
www.sukosd.hu honlapon) Díj-
fizetési kedvezményt is beveze-
tett a Képviselő-testület. A tu-
lajdonosoknak kötelességük 
bevallást leadni a Hivatalban 
a fogyasztott vízmennyiségről. 
A bevallás nyomtatványt Hiva-
talunk előkészítve kiküldi az 
érintett háztartásokba, azokat 
aláírva kell visszajuttatni. E 
kötelezettségnek sok sükösdi 
lakos nem tesz eleget. A Hiva-

tal a jogszabály végrehajtása 
érdekében a bevallást be nem 
nyújtó tulajdonosokat bírság-
gal sújtja. Ez még nem a ta-
lajterhelési díj összege, az el-
mulasztott eljárás miatt fogjuk 
a bírságot kiszabni! Az önkor-
mányzat a szennyvízberuházás 
befejezése után segítséget nyúj-
tott a lakosságnak a szennyvíz 
csatornára való rákötésben. 
Sokan nem éltek ezzel, a 
szennyvíz talajba juttatásával 
szennyezik továbbra is a kör-
nyezetet. A hatósági intézkedés 
velük szemben elkerülhetetlen. 

Bánné dr. Raffai Gyöngyi 
jegyző 

HIVATALI HÍREK 

Nagyterem bérleti díja – 30 fő alatt 6.000 Ft/óra 

Nagyterem bérleti díja – 30 fő felett 12.000 Ft/óra 

Felnőtt klub 2.000 Ft/óra 

Ifjúsági klub 3.000 Ft/óra 

Tárgyaló 5.000 Ft/óra 

SAJTÓKÖZLEMÉNY 

TOP-4.1.1-16-BK1-2017-00021 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése – Egészségügyi központ fejlesztése Sü-
kösdön 

PROJEKTZÁRÁS 
2020. január 31. 

Sükösd Nagyközség Önkormányzata pályázatot nyújtott be a TOP-4.1.1-16-BK1 – Egészségügyi alapellátás infrastrukturá-
lis fejlesztése című felhívásra. A 40.000.000 Ft-os, vissza nem térítendő uniós forrásból megvalósult a Dózsa György u. 164-
166. szám alatti egészségügyi központ felújítása. 

Az önkormányzat fenntartásában lévő, naponta 80-120 embert ellátó egészségügyi intézmény földszintjén üzemelt a felnőtt házior-
vosi-, gyermek- és iskolaorvosi, a fogorvosi, valamint a védőnői szolgálat, emeletén két szolgálati lakás kapott helyet. Az épület 
erősen leromlott állapotú volt, felújítását régóta tervezte az önkormányzat. 

Az infrastrukturális fejlesztés érintette az összes egészségügyi helységet 
(fogászat, körzeti rendelők, védőnői rendelő), az önkormányzat tulajdonában 
álló, két szolgálati lakást, valamint eszközbeszerzés és udvarfelújítás is történt. 

A háziorvosi rendelők új burkolatot és tisztasági festést kaptak. A közlekedő 
folyosókon a meglévő burkolat a mozgáskorlátozottak és gyengén látók részé-
re kontrasztos vezetősávval van ellátva. A mozgáskorlátozottak számára a 
meglévő akadálymentesített parkoló és akadálymentes WC is biztosított. A 
szolgálati lakásokban kicserélték a nyílászárókat, a belső ajtókat és tisztasági 
festésre is jutott a támogatásból. Az udvarban 2 db mozgáskorlátozott parkolót 
alakítottak ki, melyből akadálymentesen megközelíthető a létesítmény. A fen-
tieken túl 4 db kerékpárral, 37 fajta orvosi eszközzel, valamint számítástechni-
kai eszközökkel is gazdagodott az intézmény. További információ: 
www.sukosd.hu  
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HÍRHÁTTÉR 2020.01-02. 

Örömmel tájékoztatjuk a tisz-
telt lakosságot, hogy régi közös 
vágyunk vált valóra azzal, hogy 
2020. április 1-től ismét hosszú 
távra biztosítottá válik a gyer-
mekorvosi körzetünk ellátása. 

Mint ismert, Dr. Simon Irén 
házi gyermekorvos hosszú évti-
zedek áldozatos munkája után 
2017. december 31-ével befe-
jezte gyermekorvosi tevékeny-
ségét. Bár kiemelt feladatként 
kezelte a Képviselő-testület, 
mégsem talált megoldást a pra-
xis azonnali átvételére. Így egy 

évig Dr. Lei Attila, utána 9 
hónapig Dr. Koch Zsuzsanna 
majd ezt követően mostanáig 
Dr. Koch Zsuzsanna, Dr. Mezei 
Mónika és Dr. Csordás Péter 
megosztva, helyettesítéssel 
biztosították a folyamatos gyer-
mekorvosi ellátást Sükösdön. 
Tudjuk, hogy ez adott esetben 
kompromisszumokkal járt, 
ezért köszönjük mind a lakos-
ság, mind a helyettesítést ellátó 
gyermekorvosok türelmét és 
hozzáállását a helyzet kezelésé-
hez. 

Az Önkormányzat 2020. április 
1-i hatállyal szerződést kötött 

Dr. Csordás Péter gyermekor-
vossal a praxis átvételéről, ez-
zel hosszú távra biztosítva a 
gyermekorvosi körzet ellátását 
településünkön. A rendelési 
idők a következők lesznek: 
Hétfő- Szerda- Péntek 9-12 
óráig, Kedd- Csütörtök 14-16 
óráig. 

Doktor Urat köszöntjük Sükös-
dön és munkájához sok sikert 
kívánunk! 

Az idei év elején településünk 
honlapján új szolgáltatásként 
elindult egy ingyenes ingatlan-
hirdetési felület. Használata egy 

egyszerű regisztrációhoz kötött, 
így a zárt rendszerben csak a 
regisztrált tagok adhatnak fel - 
akár fényképes – ingatlanhirde-
tést, illetve szintén csak regiszt-
rált tagok láthatják a már feltöl-
tött hirdetéseket. Regisztrálni 
illetve utána belépni a 
www.sukosd.hu honlap kezdő-
lapjának jobb oldalán található 
sárga mezőben lévő „A telepü-
lés ingatlanhirdetései” szövegre 
kattintva lehet.  

Soós Gergő 
alpolgármester 

SÜKÖSD 
2020. évi hulladék-

gyűjtés rendje 

Az FBH-NP Nonprofit 
KFT tájékoztatja a 
Tisztelt Lakosságot a 
2020. évi (2020. má-
justól 2021. áprilisig) 
biológiailag lebomló 
hulladék, elkülönítet-
ten gyűjtött csomagolási hulla-
dék gyűjtési rendjéről valamint 
lom hulladék elszállításának 
módjáról és a kommunális hul-
ladék elszállításáról. 

BIOLÓGIAILAG LEBOM-
LÓ HULLADÉKGYŰJTÉS 
(zöldjárat naptár): 

2020: máj.15., jún.12., júl.10., 
aug.7., szept.4., okt.2./30., 
nov.27., dec.25. 

*2021: jan.22., febr.19., 
márc.19., ápr.16. 

*2021. januárjában két alkal-
mas fenyőfagyűjtést szervezünk, 
amelyről külön értesítjük Önö-
ket. 

A biológiailag lebomló hulla-
dékgyűjtés során az ingatlanok-
nál kertekben, udvarokban, 
konyhában keletkező minden 
szerves anyagtartalmú hulladék 
elszállítása történik az FBH-NP 
Nonprofit Kft. által díjmentesen 
biztosított biológiailag 

lebomló zsák-
ban, illetve az 
ágnyesedéket 
max. 70 cm 
hosszú, 50 cm 
átmérőjű köte-
gekben össze-
kötve a zsák 
mellé helyezze 
ki oly módon, 

hogy a közterületen a begyűj-
tést végző gépjármű meg tudja 
közelíteni és kézi erővel moz-
gatható legyen. Amennyiben a 
biológiailag lebomló hulladékot 
nem ilyen formában helyezik 
ki, vagy ha a kommunális hul-
ladékkal keveredik, akkor a 
gyűjtőjárattal nem áll módunk-
ban elszállítani. 

A biológiailag lebomló hulladé-
kok aprítás és komposztálás 
után hasznosításra kerülnek. Az 
elkészült komposztot a Tisztelt 
Érdeklődők a Regionális Hulla-
déklerakókban (Vaskút, Kis-
kunhalas, Felgyő) beszerezhe-
tik. 

A begyűjtéssel egyidejűleg 
munkatársaink annyi csere-
zsákot biztosítanak, amennyi 
kihelyezésre került. Szükség 
esetén további zsák (legfeljebb 
havonta 4 db) az Önhöz legkö-
zelebb eső ügyfélszolgálaton 
vagy ügyfélkapcsolati ponton 
igényelhető. 

ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJ-
TÖTT CSOMAGOLÁSI 

HULLADÉK SZÁLLÍTÁSA 
(sárga fedeles edény) 

Az elkülönítetten gyűjtött cso-
magolási hulladék (sárga fe-
deles edényből) elszállítása 
2020.12.31.-ig páratlan hete-
ken, pénteki napokon, 
2021.01.01.-től páros heteken, 
pénteki napokon történik. 

A csomagolási hulladék gyűjté-
sére alkalmas edényzetben el-
helyezhető hulladékok: 

 Papírhulladék, italoskarton 
(újság, folyóirat, füzet, könyv, 
hullámpapír, csomagolópapír, 
kartondoboz lapítva, kiöblített 
italos kartondobozok kupak 
nélkül. 

 Műanyag- és fémhulladékok 
(kiöblítve, kupak nélküli PET 
palack, PP, HDPE jelzésű fla-
konok, pl: tejfölös, samponos, 
ásványvizes, üdítős flakonok; 
műanyag zacskó vagy szatyor, 
háztartási fém, italos és kon-
zervdoboz kiöblítve, apróbb 
fémtárgyak). 

HÁZHOZ MENŐ 
LOMTALANÍTÁS 

A lomtalanítást évente 2 alka-
lommal / ingatlan díjmentesen 
tudja igénybe venni az az ingat-
lantulajdonos, aki minden ne-

gyedévben megkapja hulladék-
szállításra vonatkozó számláját, 
valamint hátralékkal nem ren-
delkezik. Lomtalanítás kereté-
ben a háztartásban keletkezett 
lom (feleslegessé vált használa-
ti tárgyak, eszközök, bútorok, 
egyéb kisebb méretű tárgyak, 
anyagok zsákolva vagy köte-
gelve) kerül elszállításra. 

Lomtalanítási igényét a 
+36-20/401-4304 telefonszá-
mon tudja jelezni. 

KOMMUNÁLIS 
HULLADÉKGYŰJTÉS 

A kommunális hulladék be-
gyűjtésének napja továbbra is 
péntek, az eddig megszokott 
módon. Amennyiben háztartá-
sában nagy mennyiségben ke-
letkezett kommunális hulladék, 
úgy többlethulladék elszállítá-
sára alkalmas zsákot biztosí-
tunk díj ellenében ügyfélszol-
gálatunkon vagy ügyfélkapcso-
lati pontjaink egyikén. 

 

Ügyfélszolgálati helyek, 
ügyfélkapcsolati pontok, 

hulladékudvar nyitvatartása, 
elérhetőségek: 

Cím: 6521 Vaskút, 0551/2.hrsz. 
Telefonszám: 06-79/524-821 
E-mail: fbhnpkft@fbhnpkft.hu 

Ügyfélszolgálati helyek 

Hulladékudvar 

  Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 

Baja, 
Tóth Kálmán u. 14/B 

08:00 – 12:00 
12:30 – 16:00 

08:00 – 12:00 
12:30 – 16:00 

08:00 – 12:00 
12:30 – 16:00 

07:00 -19:00 08:00 – 12:00 

Hódmezővásárhely, 
Kossuth tér 1. 

07:30 – 14:30 07:30 – 14:30 07:30 – 20:00 07:30 – 14:30 07:30 – 14:00 

Kiskunhalas, 
Szilády Á. u. 5-7 

Zárva 07:00 – 19:00 
08:00 – 12:00 
13:00 – 17:00 

Zárva Zárva 

  Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat 

Sükösd, 
Daráló utca 
062/27 

Zárva 08:00 – 12:00 08:00 – 16:00 08:00 – 12:00 08:00 – 16:00 08:00 – 12:00 



 

4  

 

Pécsi kirándulás 

Ősszel az alsó tagozatosok 
Pécsett voltak kirándulni. A 
67 tanulóra 9 pedagógus 
felügyelt. Örültünk, hogy elfo-
gadta a meghívásunkat Tóthné 
Késmárky Mária nyugdíjas 
igazgatónő illetve Gruberné 
Rácz Katalin és Makó Péterné 
nyugdíjas tanító néni. Köszön-
jük nekik, hogy a fárasztó nap 
során végig segítették munkán-
kat. A délelőtti programokra a 
Zsolnay Kulturális Negyedben 
került sor. A Varázsórán megis-
mert kísérletek illetve a Plane-
táriumban tett Föld körüli uta-
zás gyerekeket, felnőtteket egy-
aránt elvarázsolt. Délután a 
Jetikölyök című 2D-s animáci-
ós mesefilmet néztük meg. Egy 
rövid kis nézelődés után öt óra-
kor indultunk útnak. 2 óra uta-
zás után fáradtan, de sok él-
ménnyel gazdagodva épségben 
értünk haza. 

Köszönjük a szülőknek, hogy 
lehetőséget teremtettek arra, 
hogy ezekre a felejthetetlen 
programokra sor kerülhetett. 

Németh Mónika 
alsós munkaközösség vezető 

Szülők-nevelők bálja 

2020. február 8-án 4. alkalom-
mal került megrendezésre a 
Szülők-nevelők bálja. A meg-
nyitó után az iskola tambura 
zenekara szórakoztatta a jelen-
lévőket. A finom vacsora elfo-
gyasztása után kezdetét vette a 
hajnalig tartó mulatság. A tom-
bolasorsoláson sok értékes 
ajándék talált gazdára, melyért 
köszönet a felajánló vállalko-
zóknak, szülőknek, pedagógu-

soknak. Külön 
köszönet Varga 
Edina SZMK 
vezetőnek és 
azoknak a szülők-
nek, akik fáradsá-
got nem kímélve 

dolgoztak azért, hogy létrejö-
hessen ez a jótékonysági bál az 
iskolás gyerekek javára. Remél-
jük, hogy a következő évben 
folytatódni fog ez a napjainkra 
már hagyománnyá vált rendez-
vény! 

Németh Mónika 
alsós munkaközösség vezető 

Köszönetnyilvánítás! 

A SZMK köszönetét fejezi ki 
mindazoknak, akik a 
2020.02.08-án megrendezett 
jótékonysági bálat támogatták, 
részvételükkel, támogatói jegy 
vásárlásával, tombola felajánlá-
sokkal, a szervezés és lebonyo-
lítás körüli munkájukkal segí-
tettek. 

Varga Edina 
Szmk elnök 

Szép magyar beszéd 

Február 12-én rendezték Baján 
a szentistváni iskolában a Ka-
zinczy Ferencről elnevezett 
Szép magyar beszéd verseny 
Baja járási döntőjét. A város 
valamennyi iskolája mellett a 
környékről is érkeztek verseny-
zők. Iskolánkat ketten képvisel-
ték: Kovács Zsófia a hatodik-
ból, Szabó Denisz a nyolcadik 
osztályból. A verseny két for-
dulóból állt: először egy szaba-
don választott, hozott szöveggel 
kellett a zsűri elé állni, majd 
minden versenyző felolvasta 
ugyanazt az először látott köte-
lező szöveget, úgy, hogy egy-
mást nem hallhatták. Denisz 

szinte hibátlanul, rutinosan 
teljesített. Zsófi a tőle megszo-
kott kifejező, jól értelmezett 
olvasásával kiérdemelte a zsűri 
tetszését is. Így az értékeléskor 
örömmel hallottuk, hogy har-
madik helyezéssel jutalmazták. 
Szép volt, Zsófi! Gratulálunk a 
szép teljesítményhez! 

Korsósné Mojzes Klára 
szaktanár 

Farsangi bál 

Pénteken, február 14-én volt 
iskolánkban a hagyományos 
farsangi bál. Hagyományos, 
mert minden évben megrendez-

zük, már előre tervezik az osz-
tályok, hogy ki minek fog beöl-
tözni. 
Mi kétkezi munkásoknak öltöz-
tünk: munkásruhában, bakancs-
ban vagy gumicsizmában, ta-
licskával vonultunk be Gábor 
bácsi vezetésével. Közben szólt 
a „Nyolc óra munka, nyolc óra 
pihenés...” 

Igazán nagy sikerünk volt, fő-
leg amikor egymást toltuk és 
kiborítottuk a talicskából. A 
többi beöltözött osztály is jó 
volt, nekem a harmadikosok 
tetszettek a legjobban. A hato-

KATOLIKUS ISKOLA 

Oktatás 

A „Sükösdiek a gyermekekért” Alapítvány köszönetet mond 
mindazoknak, akik a 2019. évben személyi jövedelemadójuk  
1%-át az alapítványnak ajánlották fel. Aki támogatni kívánja 
továbbra is a Magyarok Nagyasszonya Katolikus Általános Isko-
la alapításával működő szervezetet, az a személyi jövedelemadó-
ja 1%-át az 18349496-1-03-as adószámra teljesítheti. 

Köszönettel: „Sükösdiek a gyermekekért” Alapítvány 
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dikosok, nem öltöztek be, mert 
ők voltak a rendezők. Szépen 
feldíszítették a csarnokot lufik-
kal, szerpentinekkel. Árulták a 
belépő és a tombola jegyeket, 
amelyeknek nagy keletje volt. 
A büféről az szmk anyukái 
gondoskodtak, volt finom 
szendvics, sütemény, üdítő. 
Mindenki evett, ivott, a kiseb-
bek játszottak, táncoltak. 

A délután szenzációja a tanár 
nénik tánca volt, különleges 
produkciót adtak elő, nagy tap-
sot kaptak. Még ismétlést is 
követelt a közönség a fergete-
ges produkció után. 

Majd a nagyon várt tombola-
sorsolás következett: mindenfé-
lét lehetett nyerni. A fődíj egy 
ajándékkosár volt. Jó volt a 
délután, jövőre mi fogjuk ren-
dezni, már alig várom. 

Varga Patrícia 
5. osztály 

Művészeti verseny 

Az Emberi Erőforrások Minisz-
tériuma és az Oktatási Hivatal 
szeptemberben Művészeti ver-
senyt hirdetett „A Szent korona 
és a magyar királyi koronázási 
jelvények” címmel, melyre a 
Magyarok Nagyasszonya Kato-

likus Általános Iskola diákjai is 
beneveztek. 

4 kategóriában 19 tanuló több-
féle képzőművészeti technikát 
alkalmazva, fantáziájukat sza-
badon engedve mutatták meg, 
mit jelentenek számukra az 
uralkodói hatalom szimbolikus 
kifejezésére szolgáló jelvények. 

A benyújtott pályamunkák he-
lyezést nem értek el, de okleve-
les elismerésben részesültek. 

1. osztályból: Stenger Dóra, 
Geletta Gréta, Marusa Mária 
Zsófia. 
2. osztályból: Gyalus Panna, 
Kiss Máté, Kovács Benedek, 
Sipos Sára. 
3. osztályból: Pohl Kevin, 
Gombár Hunor, Páncsics Janka, 
Marusa Márton, Manga Erik. 
4. osztályból: Kovács Anna, 
Grúber Hédi, Czár Nóra. 
6. osztályból: Reiner Petra, 
Kovács Zsófia. 
8. osztályból: Gombár Martin. 

Gratulálunk a diákoknak! 

Koprivanacz Istvánné 
tanító, szakmai irányító 

Óvodai hírek, progra-
mok a második 

félévben 

Ebben a nevelési évben 
farsang farkában tartot-
tuk az óvodai farsangi 
bált. Nagy izgalommal 
készültünk az esemény-
re. Már előző héten, 
február 18-án farsangi 
kézműveskedést szer-
veztünk az EFOP 3.9.2-
16-2017-00053 Humán 
kapacitások fejlesztése a 
Bajai járásban - című 
pályázat keretében. A 

„Hétszínvilág 
Játékműhely” 
közreműködésé-
vel farsangi 
álarcokat, szem-
üvegeket, busó 
álarcokat készí-
tettünk a gyere-
kekkel. A bálra 
meghívtunk egy 
előadót, aki 
interaktív műso-
rával emelte a 
nap hangulatát. 
Különböző rit-
musjátszó hang-
szerekkel ismer-
kedtek a gyere-
kek, amit termé-
szetesen ki is 
próbálhattak. 
Az előadás vé-

gére egy össznépi zenekar nagy 
csinnadrattájával, reméljük 
sikerült elkergetnünk a telet. 
Természetesen a farsangi fánk 
sem maradhatott ki a mókából. 
A bált követő napon kiszebáb 
táncolással, majd annak kidobá-
sával végleg elbúcsúztattuk a 
telet. 

Az óvodai beíratást 2020. ápri-
lis 20-21-re tervezzük reggel 8-
tól 16 óráig a központi óvodá-
ban. Ugyanezeken a napokon 
várjuk a bölcsődei ellátást 
igénybe venni kívánók jelent-
kezését is. A bölcsődébe törté-
nő jelentkezés „A bölcsődei 
felvétel iránti kérelem” c. 
nyomtatvány benyújtásával 
történik, melyet a központi 
óvodában az óvodatitkártól 
lehet igényelni. A beíratásról/
jelentkezésről március közepé-
től részletesen tájékozódhatnak 
a település honlapján, illetve az 
óvodákra kihelyezett plakáto-
kon. 

Május 09-én tartjuk Családi 
sportnapunkat, melyre szeretet-
tel várjuk az óvodásokat a csa-
ládjukkal együtt. 

Június első hetére tervezzük az 
óvodában a Gyermeknapot, 
melyre meghívjuk a jövő évben 
várható óvodásokat is a RIN-
GATÓ program keretében. 
(pontos időpontról mindenkit 
időben értesítünk.) 

A nyári ügyelet az alvégi óvo-
dában lesz 2020. június 15-től a 
takarítási szünetig. 

A takarítási szünet 2020. au-
gusztus 3-tól 19-ig tart. Ez idő 

alatt mindkét óvoda és a mini-
bölcsőde is zárva tart. 

Dudásné Grau Ágnes 
ÁMK igazgató 

Amennyiben támogatni szeret-
né alapítványunkat, adója 1 %-
val megteheti. 
Sükösdi Óvodásokért 
Alapítvány 
Adószáma: 18367629 – 1 - 03 
Bankszámlaszám: 52300033 – 
10022874 
Köszönjük, ha támogatásával 
Ön is hozzájárul a Sükösdi 
Óvodásokért Alapítvány műkö-
déséhez. 

Szente Márta 
kuratórium elnöke 

Balogh Réka előadása 

Immár harmadik tanéve lehetek 
jelen a Magyarok Nagyasszo-
nya Katolikus Általános Iskolá-
ban az Oktatási Hivatal EFOP-
3.1.7-16-2016-00001 Esélyte-
remtés a köznevelésben című 
kiemelt projektjének köszönhe-
tően. Szívből örültem a lehető-
ségnek, hogy az iskola pedagó-
gusaival való közös munka 
mellett újra alkalom nyílhatott 
az édesanyákkal, édesapákkal, 
illetve óvodai dolgozókkal való 
találkozásra is. A projekt célja 
ugyanis az oktatási folyamat 
még hatékonyabbá tétele, mely-
hez nemcsak a gyermek, a taní-
tó, a tanár, de egyértelműen a 
szülő és az óvodai nevelők mi-
nél szorosabb együttműködése 
is nagyon szükséges. Olyannak 
látom ezt, mint egy izgalmas 
kirakó egy-egy darabját, mely a 
legteljesebb képet akkor adja, 

ÓVODA 
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ha minden eleme megvan, s 
minden elemnek a színei a le-
hető legélénkebbek. 

Az együtt eltöltött kis idő alatt 
az általam hozott gondolatokon, 
történeteken és tudományos 
eredményeken keresztül arra a 

kérdésre igyekeztem válaszokat 
találni, hogyan is segíthetjük 
mindannyian gyermekünk, 
gyermekeink legjobb fejlődé-
sét. Itt nem tudtam eltekinteni 
attól, nemsokára iskolai beíratá-
si időszak köszönt ránk, a leen-
dő első osztályosok esetében 

pedig mi-
lyen na-
gyon fon-
tos, hogy 
az iskola 
küszöbét 
tanulásra 
éretten 
léphessék 
át. Beszél-
tünk róla, 
az értelmi 
képessé-

gek életünk végéig fejleszthető-
ek, ám olyan hatékonysággal, 
mint az óvodai évek második 
felében és a kisiskolás időszak-
ban, talán soha többet. Ezért is 
nagyon nem mindegy, mennyi 
és hányféle mozgás- és beszéd-
inger éri ilyenkor a kicsiket. 
Szóba került még az alvás, a 
táplálkozás, az érzékszervek 
épsége, amit viszont különösen 
szerettem volna hangsúlyozni, 
az az érzelmi élet, az érzelmi 
kiegyensúlyozottság nagyon 
nagy jelentősége. Mind az élet-
ben való beválás esetén, mind 
az iskolai előmenetelben bi-
zony van, hogy ennek akár az 
értelmi képességeknél is na-
gyobb szerepe van. Ezért is 
igyekeztem magunkat arra biz-

tatni, szánjunk időt és energiát 
az egymással való törődésre, 
érintésre, gyengédségre szavak-
ban és mozdulatokban egy-
aránt, erősítsük a jót, dicsér-
jünk, amikor van mit, a hibákat, 
tévedéseket pedig kudarc, buta-
ság vagy rosszaság helyett pró-
báljuk meg inkább tanulási és 
fejlődési lehetőségként látni és 
láttatni. 

Kívánok ehhez mindannyiunk-
nak sok sikert, a gyermekeknek 
értük jól összedolgozó felnőtte-
ket, a felnőtteknek pedig szám-
talan örömet a munkájuk és 
szeretetük nyomán beérő gyü-
mölcsök láttán. 

Balogh Réka 
pszichológus  

Körzeti Cserkészfarsang 
2001. febr. 3. 

Miután csapatunk a bajai cser-
készkörzeten belül a kiscser-
kész programokért való felelős-
ség megbízatását kapta, úgy 
döntöttünk, hogy első megmoz-
dulásként szervezünk egy jó, 
kis farsangi bált. Nagy örö-
münkre szolgált, hogy a meghí-
vók szétküldése után szép 
számban jelentkeztek cserkész-
testvéreink. Izgatottan készítet-
tük a büfében kapható finomsá-
gokat, válogattuk a zeneszámo-
kat és rendezgettük a tombolán 
nyerhető ajándékok asztalát. 

Körülbelül százan gyűltünk 
össze délután 3 órára az egy-
házközségi ház nagytermében. 
Belépőt természetesen csak az 
fizetett, aki nem jelmezben 
érkezett. Szerencsére ilyenek 
nem sokan voltak. Törhette is a 
fejét a zsűri, hogy kit hozzon ki 
győztesnek. Talán az erdei ma-
nókat vagy esetleg a boszor-
kány csoportot, de akkor mi 
lesz a magyar lánnyal vagy a 
gésákkal? Végül senki sem 
távozott jutalom nélkül. Persze 
az értékelés után a játék sem 
maradhatott el, legnépszerűbb 
vetélkedő ezúttal is a lufis tánc 
volt, ahol a már rutinos sükös-
diek csak úgy döngették a baja-
iak lufijait. Viszont amikor az 
almát kellett a vizes lavórból 
kihalászni, akkor meg a vendé-
gek nyomták hamarabb a fejü-
ket az edény aljára. 

A csoki evő verseny már csak 
desszert volt a sok finom 
szendvics után. A tánctér sem 
maradt egy percig sem üresen, 
kicsi és nagy együtt járta a tán-
cot a legkülönbözőbb zeneszá-

mokra. Eközben szinte percen-
ként érdeklődtek a türelmetle-
nebbjei, hogy mikor lesz már a 
tombolasorsolás. Érthető, hi-
szen a főnyeremény egy ingye-
nes tábori részvétel volt. A sze-
rencse abban az évben Kosár 
Gábornak kedvezett. Akadt is 
mindjárt jó néhány érdeklődő, 
aki szívesen cserélt volna nye-
reményt Gáborral. 

Szomorkodásra azt hiszem sen-
kinek sem volt oka, hiszen gaz-
dára talált az óriáskifli, a torta, 
ajándékcsomag, kazetta, tábori 
kulacs, matrica, egérpad, dobo-
zos üdítő és szinte felsorolha-
tatlan, hogy még mi minden. 
Az utolsó fél órát kiadós tánc-
cal zártuk, majd útnak indítot-
tuk vendégeinket, akikkel meg-
beszéltük, hogy jövőre újra itt 
találkozunk. 

Akik 2001-ben őrsvezetőkép-
zőt végeztek… 

Nem minden napi feladatra 
vállalkoztak csapatunkból, 
azok, akik 2000/2001-ben 
jelentkeztek cserkészkerü-
letünk őrsvezetőképzőjére. 
Az első alkalommal öten 
indultak a szegedi összejö-
vetelre. A négy hétvégét 
magában foglaló képzést 
Szegeden és Kecskeméten 
tartották. Különös lemon-
dás volt részükről az, amikor 
Karácsony másnapján a téli 
szünet legjavában Kecskemétre 
utaztak, hogy ott legyenek a 
következő alkalmon. 4 napot 
áldoztak a szünidejükből, hogy 
gyarapodjanak cserkésztudás-
ban, és hogy nagy álmukat 
megvalósíthassák, őrsvezetők 
legyenek. Az évközi képzések 
végére már kulcspróbát tettek, 
I.-II.próbával rendelkeztek. A 
létszám is megfogyatkozott, 
már csak hárman várták csapa-
tunkból a nagy erőpróbát, a tíz 

napos tábort a bajai Cserta-
parton. Hogy ott mi történt? Te 
is megtudhatod, ha elvégzel 
egy, azóta már hagyományossá 
váló képzést. A csapatban tud-
juk kik ők, van egy közös tit-
kuk, a nyakukban a nyakkendő 
felett lógó NLÁ-s csont. Mit 
jelent? Ezt ők sem fogják neked 
elárulni, hiszen erre ígéretet 
tettek. Szeretnéd kideríteni a 
jelentését, akkor egy újabb okot 
találtál, hogy esetleg te is őrs-
vezető legyél. 

Bakos Judit 

Az 547. sz. Belon Gellért Cserkészcsapat története (17. rész) 
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Február 26-án, hamvazószerdán 
kezdetét vette a 40 napos nagy-
böjt. Nagyböjti időszakban 
péntekenként a szentmisék előtt 
fél órával keresztúti ájtatossá-
got tartunk a templomban. 
Nagyböjtben hamvazószerda és 
nagypéntek szigorú böjti napok, 
nagyböjt péntekjein is böjt van 
érvényben. Nagyhét szertartá-
sainak rendje a következő lesz, 
április 9. nagycsütörtök, az 
utolsó vacsora emléknapja, este 
6 órakor tartunk szentmisét, 
április 10-én nagypénteken 
szintén este 6 órakor kezdődik 
a liturgia, április 11-én nagy-
szombaton este 6 órakor kez-
dődnek a szertartások, majd a 
Feltámadási szentmise. Április 
12-én, Húsvétvasárnap délelőtt 
9.00 órakor lesz ünnepi szent-
mise. Április 13-án, Húsvéthét-
főn, szintén 9.00 órakor kezdő-
dik a mise. 

Kérem a hívek és a tisztelt ol-
vasók segítségét! 

Ha valakinek van a birtokában 
olyan fénykép, melyen jól lát-
ható a templom jobb oldalán 
lévő, jelenleg megrongálódott 
szobor eredeti állapota, formá-
ja, az kérem, bocsássa rendel-
kezésemre! A templom felújí-
táshoz kapcsolódóan szeretnénk 
ezt a szobrot is helyreállítani, és 
egy régi fénykép nagyban segí-
tené a munkálatokat. 

Jánosity István 
plébános 

Farsangi időszakban 
ismét összegyűltek az 
Egyházközségi Ház-
ban a tündérek, bo-
szorkányok, herceg-

nők, rendőrök, cowboyok, indi-
ánok, sőt még egy kisördög is a 
jelmezesek közé keveredett. 
Szerencsére hozta illatát a virá-
gos tavasz, kekszet osztogatott 
a süti adagoló robot, vadásszal 
érkezett a nyuszi, és nem volt 

hiány tanárból, diákból, rabok-
ból, és Superman, Spider Man 
is befutottak. A vidám jelmezek 
között jókedvűen folyt a tánc, 
nevetés, játék. A legnagyobb 
izgalom ezúttal is a tombolasor-
solást övezte, szerencsére min-
denkinek jutott a nyeremények-
ből. Jó volt ismét egy vidám 
délutánt együtt tölteni. 

Tervezett következő, közös 
programunk egy hőgyészi tá-
borhely látogató tavaszi túra 
lesz. A részleteket, cserkészve-
zetőitektől rövidesen megtudjá-
tok. 
Jó Munkát! 

A faluszépítő egylet a hóember 
park okozta öröm, és rengeteg 
jóleső visszajelzéseknek kö-
szönhetően lelkesedve folytatja 
munkáját. Következő sorozat-
ban, tavasz váró környezetet 
szeretnénk kialakítani a faluház 
előtt, mely összeállításra április 
3-án pénteken délután kerül 
sor. Aki szívesen részt vesz a 
márciustól induló előkészítő 
munkákban, kreatív ötlete van, 
keresse Siposné Kerekes Me-
linda képviselőt! Minden ügyes 
kézre számítunk! 

Bemutatkozás 

2015 óta vezetem a sükösdi 
Mozgássérült csoportot, ahol a 
férjem a gazdasági vezető. Egy-
két tagunk kérdezte, hogy van e 
lehetőségem egy kézműves 
műhely létrehozására. Érdek-
lődtem Tamás Márta Polgár-
mester asszonynál és ő nagyon 
segítőkészen kérdezte, hogy 
ahol a fogadóórám van vagyis a 
Művelődési Házban, jó lesz-e? 
Nagyon megörültem neki és 
elfogadtam ajánlatát. Egy héten 
kétszer, kedden és csütörtökön 
voltunk benn a Kézműves Mű-
helyben. Volt egy lehetősé-
günk, a Bajai EFI programnak 
köszönhetően megtanultunk 
gyertyát önteni, adventi koszo-
rúkat készíteni és gyöngyöt 
fűzni.  Nemsokára lehetősé-

günk adódott a PA-
PÍRFONÁS rejtel-
meit is megtanulni. 
Harmadik éve a 
férjemnek nagyon 
megtetszett a papír-
fonás, és azóta 
együtt dolgozunk a 
lakásunknál kialakí-
tott műhelyben. 
Most már a Kézmű-
ves Műhelyben csak 
keddenként va-
gyunk 2 órától. 
2018 decemberében 
egy szanatóriumban 
megismerkedtünk 
egy rézműves alko-
tóval, az akkori A 
Magyar Kézműves-
ségért Alapítvány 
(AMKA)  elnökhelyettesével. 
Az ő invitálására tavaly decem-
berben pályáztunk az AMKA 
által meghirdetett Betlehemi 
kiállításra Budapestre, a Duna 
Palotában bemutatott  betlehe-
mi alkotások közé.  Az ország 
neves képzőművészei és népi 
iparművészei  között mi is he-
lyett kaptunk, hogy bemutat-
hassuk az alkotásainkat. Vá-
runk minden olyan alkotni vá-
gyót, akik szeretnének megta-
nulni sokféle kézműves dolgot. 

Stróbl Mária 

Borostyán Gondozóház 

Március elsején két éves a Bo-
rostyán Gondozóház. Lakólét-
számban az elmúlt időszakban 
szépen gyarapodtunk. Jelenleg 
32 ellátott éli mindennapjait az 
Otthonban. Az alsó szint telje-
sen megtelt. A felső szinten 
egyetlen 
négy ágyas 
szoba áll 
még üresen, 
melyet sze-
retnénk ta-
vasz végéig 
feltölteni. 
Ide még 
várjuk azon 
jelentkező-
ket, akiknek 
a lépcsőn 
járás nem 
okoz problémát. 

Elérhetőségünk: 
Borostyán Gondozóház 
6346 Sükösd, 
Dózsa György u. 195. 

e-mail: borostyan.gondozohaz 
@gmail.com 

tel.: 06 70/331 5534 vagy 
06 79/543 216. 

Visszatekintve az ünnepekre, 
szeretnék köszönetet mondani a 
Karitásznak, Zita Butiknak és 

azoknak a Hozzátartozóknak, 
akik gyümölccsel, szaloncukor-
ral, dobozos keksszel kedves-
kedtek a gondozottaknak. 

A karácsony nem múlt el műsor 
nélkül. Marusa Tünde szociális 
és mentálhigiénés munkatárs 
szervezésében az ellátottak 
örömmel vettek részt az előké-
születekben, kedves zenés, ver-
ses műsorukkal emelték az ün-
nep hangulatát. 

Varga-Jászfi Annamária 
intézményvezető 

Idéző 

„Azt az energiát, amit pa-

naszkodásra fordítunk, 

fordítsuk inkább cselek-
vésre! Ha változtatunk a 

mikrokörnyezetünkön, 

akkor az előbb-utóbb a 

minket körülvevő na-

gyobb rendszerre is hatni 

fog.” 
Al Ghaoui Hesna 

Egyházi hírek 

Cserkészhírek 

Egyéb hírek 

Hálás szívvel mondunk 
köszönetet mindazoknak, 
akik Bajai Péter temeté-
sén részt vettek. 

Gyászoló család. 

„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 

mailto:borostyan.gondozohaz@gmail.com
mailto:borostyan.gondozohaz@gmail.com
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A település- és mezőőr elérhetősége 
Faddi József +36/70 334-8799 

 
Legelőt, szántót vennék. +36/30 317-4759 Szerletics Róbert 
4 személyes kripta eladó! +36/79 364-250 18-20-ig 
 

 
82 éves hölgy beszélgetőtársat keres! +36/79 364-250 18-20-ig 
4 személyes kripta eladó. Tel: +36/79 364-250 

2019. december 3. és 2020. február 24. között 
anyakönyvezettek: 

Születtek 
Károlyi Zsombor (anyja neve: Csonka Emese) 
Molnár Zétény (anyja neve: Kovács Diána) 
Kernya Zselyke (anyja neve: Kovács Judit) 
Szabó Miana (anyja neve: Gyenis Barbara) 
Zörényi Levente Gyula (anyja neve: Dósai Noémi) 
Pusztai Amira (anyja neve: Bartek Enikő) 

Gratulálunk! 

Házasságkötés nem történt. 

Elhunytak 

Laczi Józsefné, született: Ikotics Julianna (92 éves) 
Fodor János (69 éves) 
Szabó László (54 éves) 
Jászfi Jánosné, született: Berber Mária (93 éves) 
Garisa Ferencné, született: Bettenbuk Erzsébet (79 éves) 
Gyuka Mihályné, született: Szabó Mária (96 éves) 
Bajai Péter (72 éves) 
Onódi Jánosné, született: Vörös Sára (72 éves) 
Kincses Mihályné, született: Kuhl Magdolna (63 éves) 
Ali Lajosné, született: Gerebics Erzsébet (87 éves) 
Dr. Szabó Lajosné, született: Konyár Zsuzsanna Éva (68 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 
+36/30 293-3302 
6346 Sükösd, Dózsa György út 12/D 
floydental@gmail.com 

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, őster melők ré-
szére teljes körű könyvviteli szolgáltatás, mezőgazdasági ügy-
intézés, támogatásigénylés, gázolaj bevallás, gazdálkodási 
napló, környezetvédelmi termékdíj… mindez kedvező áron! 

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. 

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. 

Könyvelés 
 Vállalkozás előtti tanácsadás 

 Vállalkozás indítás 

 Vállalkozás könyvelés 

 Vállalkozók teljeskörű tájékoztatása 

Kovácsné Poros Henrietta 
közgazdász, regisztrált mérlegképes könyvelő 
6346 Sükösd, Dózsa Gy. u. 249. 
Tel.: +36/70 334-8804 

Elektromos kisgépek javítása 

Háztartási gépek (mosógép, mosogatógép, villanytűzhely, mikro-
hullámú sütő, stb.), elektromos kéziszerszámok, 
porszívók, takarítógépek javítása, porzsákok, egyéb 
gyári tartozékok beszerzése rövid határidővel. 

Deák István elektroműszerész 
06-30/907 7276 Sükösd, Mártírok utca 51. 

Tisztelt Sükösdiek! 

Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy az Aegon kiemelt tanács-
adójaként, személyre szabott, igény szerinti megoldásokkal állok 
a lakosság rendelkezésére. Keressenek bizalommal ha: 

- Nyugdíj – 20% adójóváírás 
- Lakásbiztosítás – Biztosítási összeg nélkül, Építés-felújítás 

időszakára vonatkozó fedezet stb. 
- Kötelező – akár 50% kedvezmény 
- Casco – akár 3000ft-tól 
- Élet- és Balesetbiztosítás – Gyermekeink jövője, családunk 

védelme 
Ha bármely megoldás érdekli Önöket vagy szeretnének felvilá-
gosítást kapni az alábbi telefonszámon érhetnek el. 

Zsikó Emőke 
+36 30/172-1615 

Anyakönyvi hírek 

tel:+36%2030%20317%204759

