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Még egyszer 112 millió forint Sükösdnek... 

Talán a kedves olvasók többsége 
emlékszik rá, hogy településünk 
2015. év végén, tekintve, hogy 
évtizedeken keresztül nem volt a 
községnek adóssága, 112 millió 
forint támogatásban részesült. E 
forrásból épült meg a Petőfi és 
Ságvári utcák aszfaltozott burko-
lata, újult meg a Lakodalmas Ház 
vizesblokkja, illetve még jelenleg 
is zajlanak felújítási, korszerűsíté-
si munkálatok az épületben. A 
teljes összeg felhasználására 
2018. december 31-ig van lehető-
ség. 
2016. nyár végén, örömmel tud-
tuk meg azt a lehetőséget, hogy 
még egyszer alkalom kínálkozik, 
a jól teljesítő településeknek, 
hasonló nagyságrendű forrást 
megpályázni. Az öröm, akkor lett 
teljes, amikor 2016. november 15
-én megkaptuk a miniszteri dön-
tést, melyben az állt, hogy Sükösd 
másodszorra is elnyerte, az adós-
ságkonszolidációban nem része-
sülő települések között, a 112 
millió forintot. Ahogy korábban 
is tettem, most is szeretném meg-
köszönni az önkormányzatiság 
elmúlt 26 évében felelősen gaz-

dálkodó, előd polgármester úrnak, 
és valamennyi korábbi képviselő-
testületnek is, a takarékos gazdál-
kodást, hiszen tudom sokszor 
nagy fejtörést, komoly intézkedé-
seket követelt az, hogy Sükösd 
anyagi helyzete stabil maradhas-
son. 
E második körben, a pályázati 
feltételek között lehetőség volt 
ingatlanvásárlást is megjelölni. 
Így a támogatási forrás, rendelke-
zésünkre állását követően, önkor-
mányzatunk megvásárolta a Bo-
rostyán Idősek Otthonát, melyet 
a szükséges engedélyeztetések 
után, idősek számára nappali, és 
bentlakásos ellátással kíván mű-
ködtetni. Jelenleg tehát a műkö-
dési engedély beszerzése, a kü-
lönböző szakhatóságok 
(Katasztrófavédelem, ÁNTSZ, 
Építéshatóság…) által előírt felté-
telek kialakítása zajlik. Ezekkel 
párhuzamosan indul rövidesen az 
épületben szükséges karbantartá-
si, felújítási munkák elvégzése. 
Az otthon beindítását ősz közepé-
re tervezzük, de ez az engedé-
lyeztetés folyamatában csúszhat. 
Nincs még lehetőség az idősek 

jelentkezésére. Az ehhez szüksé-
ges személyi és tárgyi feltételek 
megteremtése után, részletes 
tájékoztatóban fogjuk közölni a 
jelentkezés menetét az érdeklődő 
lakosság felé.  
A támogatási összeg további 
részéből, egy tornaszobát terve-
zünk építeni az Alvégi óvoda 
udvarán. Az épület tervei nagy-
részt elkészültek, néhány munka-
folyamat igényel még tervezési 
előkészületet. A kivitelezés jövő 
év nyarán fog megtörténni. A 
rendelkezésünkre álló forrásból, a 
temetőbe helyeztünk el napele-
mes világítási pontokat, és készül 
még kettő darab új urnafal is. 
Ezt a keretet is 2018. december 
31-ig tudjuk felhasználni. Fontos 
tudni azt is, hogy a pályázati 
célok között olyan területeket 
lehetett megjelölni, melyek köte-
lező önkormányzati feladatellá-
táshoz kapcsolódnak. 
Bízom benne, hogy ezek a fej-
lesztések, megvalósulásukkal a 
sükösdi gyermekek, fiatalok, 
felnőttek és idősek javát egyaránt 
szolgálni fogják. 

Tamás Márta polgármester 

Fogathajtó verseny Sükösdön 
Időpont: 2017. június 03. (szombat) 
09.30 Bácska Kupa III. forduló 
14.00 Önkormányzat Kupa 2017 
16.00 Vadászhajtás 
A versenyek mellett színes programok várják 
az érdeklődőket, a helyszínre látogatókat.  

„Bács-Kiskun, a mi me-
gyénk” 

2017. április 7-én Kecskeméten, 
a Megyeházán mutatkozott be 
Baja Járás a "Bács-Kiskun, a mi 
megyénk" elnevezésű programso-
rozat idei rendezvényén. Sükösd-
ről helyi termelők finomságait 
vittük és kínáltuk a látogatóknak. 
A színes, táncos, zenés forgatagot 
az eső sem tudta elkedvteleníteni. 
A Helytörténeti Egyesület képvi-
selői ízelítőt mutattak Sükösd 
népi kultúrájából és hagyomá-

nyos tojáshímzésre várták a gye-
rekeket. A sükösdi asztal kínála-
ta: a Nagy család sajtfinomságai, 
a Délity család mézkülönlegessé-
gei, a Vörös család 
zöldségeskosara, 
Dezsericzkyék sajtos 
péksüteményei, Novákék 
(Ivinex Kft) édességei, a 
Németh család (Házi 
Piros Paprika Kft) fűsze-
rei, Feketéék Anna-vize 
és nem utolsó sorban 
Gruber Attila borai na-
gyon sok kóstolót von-

zott. Az egyik legnépszerűbb 
különlegességnek Zsóka néni 
hagyományos sükösdi paprikás 
kalácsa bizonyult. 

Kusztorné Varga Edit szerkesztő 



 

2  
 

2017. március 22.: 
Minden év március 31-ig kell elfo-
gadni az önkormányzatoknak az 
éves Közbeszerzési tervüket. A 
közbeszerzési értékhatárt meghala-
dó, előre tudott és biztos beruházá-
sok, beszerzések kerülnek ebbe. 
2017. évre a Képviselő-testület 
ugyan tervez fejlesztéseket, és ad be 
pályázatokat, viszont amíg elbírálá-
suk nem történik meg, ezeket nem 
lehet közbeszerzési tervben rögzíte-
ni. Így „nullás” terv került most 
elfogadásra, mely terv az év közben 
módosítható. Polgármesteri beszá-
molót fogadtak el a Felső-Bácskai 
Regionális Szilárd Hulladéklerakó 
Önkormányzati Társulás Társulási 
Tanácsában a 2016. évben végzett 
tevékenységről. Az „alvégi óvodá-
hoz” tervezett tornaszoba tervdoku-
mentációja kiegészítésre szorul: 
épületgépészeti és villamossági 
megoldásokat kell terveztetni. A 
munkák 2018. év nyarán kezdődhet-
nek. Beszámolót hallgattak meg a 
képviselők az Idősek otthona műkö-
dési feltételeiről. Az önkormányzat 
fűszerpaprika termesztési Start 
mintaprogramjához kapcsolódó 
kunadacsi tapasztalatcseréről szá-
molt be a polgármester. Kiválasztot-
ták az ASP rendszerhez csatlakozás 
pályázatának nyertessége esetére a 
kivitelezőt. Hozzájárultak, hogy 
Sükösdön péntek délutánonként a 
Művelődési házban ügyfélfogadást 

tartson Dr.Czikk Hilda ügyvéd. A 
Képviselő-testület jóváhagyta Sü-
kösd polgármesterének a „Humán 
kapacitások fejlesztése a Bajai já-
rásban” c. projekt megvalósítására 
az EFOP -3.9.2-16 kódszámú pályá-
zathoz tartozó, előterjesztésben 
bemutatott konzorciumi megállapo-
dás aláírását. Minden önkormány-
zatnak energia-megtakarítási intéz-
kedési tervet kell készítenie. Erről 
hallottak tájékoztatást. Talajterhelé-
si díjra vonatkozó rendeletet módo-
sították, meghosszabbítva a csator-
nahálózatra rá nem kötött lakosok 
bevallási és díj megfizetési határ-
idejét. Elfogadták a Sükösdi ÁMK 
Napközi otthonos óvodája tovább-
képzési tervét. 
2017. április 3.: 
„A szegregált élethelyzetek felszá-
molása komplex programokkal” 
elnevezésű, ún. ESZA pályázat 
benyújtásának lehetőségeiről tár-
gyaltak. Munkacsoportot alakítottak 
a sükösdi feltételek vizsgálatára. 
2017. április 10.: 
A sükösdi Magyarok Nagyasszonya 
Katolikus Általános Iskola fejleszté-
si pályázata ügyében hívott össze 
ülést a polgármester. Mihálovics 
Ferenc igazgató, Fekete Szabolcs 
atya, és Tóth Tibor Győző vezető 
oktatási szakértő a fenntartó Kalo-
csa- Kecskeméti Főegyházmegye 
részéről csatlakoztak a képviselők-
höz. A Főegyházmegye által már 

leadott infrastrukturális fejlesztési 
terveiket közelítették az önkor-
mányzat tulajdonosi elképzelései-
hez. 

Hivatali hírek 
Az önkormányzat a környezetterhe-
lési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. 
törvény alapján talajterhelési díj 
kivetésére köteles azon ingatlanok 
tulajdonosaira, akik nem kötöttek rá 
határidőben a csatornahálózatra. Az 
általuk a 2016.dec.1-31-ig terjedő 
időszak vízfogyasztása alapján kell 
a díjat kivetni. A lakos be kell, hogy 
vallja az elfogyasztott vízmennyisé-
get a helyi adóhatóság felé. A Hiva-
tal a vízközmű szolgáltató által 
megadott fogyasztási adatok alapján 
tudta előkészíteni a díj kivetésére 
vonatkozó eljárást. A szolgáltató az 
adatszolgáltatással késlekedett, 
ezért a jegyző a díj bevallása és 
megfizetése határidejének módosí-
tását kezdeményezte a képviselő-
testület felé. Ennek értelmében a 
bevallás nyomtatványokat kitöltve 
2017. április 25-ig, a díjat 2017. 
április 30-ig kell a lakosnak megfi-
zetni. A talajterhelési díj adók 
módjára behajtható! 

Bánné dr. Raffai Gyöngyi jegyző 
Csatornázással kapcsolatos hírek 
A napokban kapták meg a lakosok a 
Sükösdi Víziközmű Társulat értesí-
tését a csatorna-beruházás érdekelt-
ségi hozzájárulásainak túlfizetései-
vel kapcsolatosan. Az értesítés a 

Társulatnak járó 40 000 Ft/ingatlan 
összegen felül 2016. őszi hónapjai-
ban történt túlfizetésről szól, a mel-
lé kiküldött nyilatkozattal jelöli meg 
a lakos, hogy mely bankszámla-
számra kéri annak utalását.(erről 
korábban még senki sem nyilatko-
zott) A nyilatkozatot vissza kell 
juttatni a Polgármesteri Hivatalba, 
ezt követően tudja a Társulat teljesí-
teni a kifizetést.  A postai kézbesí-
tést lehetőleg ne válasszák a lako-
sok, annak többletköltsége van. Ha 
nem rendelkeznek bankszámlával, 
bizonyára minden családban van 
olyan közeli rokon, akinek bank-
számlájára kérhetik e kis összeg 
visszatérítését.  A másik értesítést a 
Fundamenta Zrt. küldte, az a 40 000 
Ft összegűre lecsökkentett érdekelt-
ségi hozzájárulások Társulat részére 
történő kifizetéséről szól.(ennyit 
kell összesen fizetni egy ingatlanon 
a csatornázás beruházással kapcso-
latban) Ennek levonása után a meg-
maradó megtakarított összegek 
visszafizetésére kerül sor. A nem 
lakás-takarékpénztári befizetőknek 
(őket terhelte 260 000 Ft érdekeltsé-
gi hozzájárulás/ingatlan) visszajáró 
érdekeltségi hozzájárulások is kiuta-
lásra kerülnek. Kissé csúszik a vál-
lalt május 1-i határidő, a Társulat 
ügyintézése felszólította a 
Fundamenta Zrt-t, hogy igyekezze-
nek a kiutalásokkal.  

Bánné dr. Raffai Gyöngyi jegyző 

Fontos tudni, hogy adott esetben a 
csatornázással kapcsolatos elszámo-
lások és visszafizetések két külön-
böző helyről is érkezhetnek abban 
az esetben, ha valaki a Fundamenta 
Lakástakarék Pénztárba fizette az 
érdekeltségi hozzájárulást. 
A lakossági közmű hozzájárulások 
befizetését (a havi 1950 forintokat) 
a Sükösdi Víziközmű Társulat dön-
tése alapján 2016. szeptember hó-
nappal leállította. Aki ezután is 
(tehát október hónaptól) fizetett 
még havi összegeket, annak termé-
szetesen ez is visszajár, mint túlfi-
zetés. Ez mindenkire vonatkozik, 
függetlenül attól, hogy 
„Fundamentás” befizető volt-e vagy 
sem. A Társulat erről levélben érte-
sítette az érintetteket, hogy május 1-
i határidőre jelöljék meg azt a bank-
számla számot, amire a levélben 

közölt egyenlegű túlfizetésüket a 
Társulat visszautalja. Ezek a kifize-
tések nem mindenkinek azonos 
összegek lesznek, mivel nem min-
denki ugyanannyi hónapot fizetett 
be többletként illetve még a befize-
tések leállítása előtti időszakban is 
lehettek eltérések a befizetésekben. 
Valamint aki nem lakástakarék 
pénztárba fizette a hozzájárulást, az 
is most fogja visszakapni a 40000 
forint felett befizetett teljes össze-
get. Tehát mindenkire a levélben 
meghatározott mértékű saját egyen-
leg vonatkozik! Fontos továbbá, 
hogy aki eddig még nem nyilatko-
zott a számlaszámról, az sürgősen 
tegye meg, mivel a Társulat egy-
szerre teljesíti a kifizetést minden 
érdekelt részére, így amíg nincs 
meg minden nyilatkozat, a Társulat 
senkinek nem tudja elutalni vagy 

postai úton kifizetni a visszajáró 
pénzeket! 
Akik a Fundamenta Lakástakarék 
Pénztárba fizették a lakossági hoz-
zájárulásukat, azoknak nyilatkozni 
kellett, hogy a 40000 forint lakossá-
gi hozzájárulás felett befizetett ösz-
szeget állami támogatással növelten 
(számlával igazolt lakáscélú fel-
használás!), vagy az nélkül, szabad 
felhasználásra kérik vissza. Ezek a 
nagy összegű kifizetések május 
hónapban remélhetőleg megérkez-
nek azoknak, akik nyilatkozatukat 
visszaküldték. A fent már leírtak 
alapján, ha ezen érdekelteknek ok-
tóber utáni befizetése van, ezt a 
részt viszont a Víziközmű Társulat 
fogja visszautalni a Társulat számá-
ra megadott bankszámlaszámra 
vagy postai úton, a nyilatkozaton 
megjelöltek szerint. Tehát ők a 

Fundamentától és a Sükösdi 
Víziközmű Társulattól is fognak 
pénzt visszakapni (természetesen, 
aki szeptemberben leállította a befi-
zetéseit, az csak a Fundamentától 
fog pénzt visszakapni, mivel nincs 
túlfizetése). A legfontosabb tehát, 
hogy mindkét „kifizető” felé nyilat-
kozni kell(ett), és, hogy a 
Fundamentának tett nyilatkozat nem 
ugyanaz és nem helyettesíti a 
Víziközmű Társulat számára meg-
adott bankszámlaszám nyilatkoza-
tot! 
Ügyintézésre személyesen a Sükös-
di Víziközmű Társulat irodájában 
(Polgármesteri Hivatal) van lehető-
ség a szerdai napok kivételével 8.00
-16.00 óráig.  

Soós Gergő alpolgármester 

 

Önkormányzati Képviselő-testületi hírek 

Digitális Témahét 
2017. április első hetében került megrendezésre 
2. alkalommal iskolánkban a Digitális Témahét, 
ahol a gyerekek a legkorszerűbb digitális eszkö-
zök segítségével tanultak. A sükösdi iskola in-
formatikai felszereltsége országos szinten is 
kiemelkedő. A témahét 12 informatikailag jól 
felszerelt teremben zajlott, melyek közül 9 te-
remben digitális tábla, egy teremben 20 db aszta-

li számítógép, egy teremben 16 db hordozható 
számítógép és egy teremben 5db táblagép segí-
tette a tanulók tevékenységét. Ebben a tanévben 
minden teremben elérhető az internet is. 

Kusztorné Varga Edit koordinátor 

Fenntarthatósági Témahét 
Idén első alkalommal vett részt a sükösdi iskola 
alsó tagozata a környezetvédelmi tevékenység-
ben, melynek az idei témája a víz védelme volt. 

A gyerekek cso-
portokban, koope-
ratív tevékenység-
gel dolgozták fel a 
v á l a s z t o t t 
„Cseppben a ten-
ger” című modult. 
A hét egy közös 
képpel zárult. 

Kusztorné Varga Edit koordinátor 
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Az állatok és az ember 
egészsége 

Állatot tartani jó dolog. Legyen az 
ló, kutya, macska, nyúl, kisrágcsá-
ló, teknős, hal, vagy bármilyen 
háziállat. A szívünkhöz közel álló 
állatok gyorsan a barátainkká, lelki 
társainkká válhatnak, vígaszt nyújt-

hatnak ha rossz a kedvünk és part-
nereink lehetnek az örömünkben. 
Adott esetben viszont ennél sokkal 
többet is jelenthetnek számunkra. A 
háziállatok terápiás, egészségünkre 
gyakorolt hatását nagyon sokan és 
régóta kutatják az ókortól napjain-
kig. Már Homérosz is írt róla és 
egyre több modern kutatás jut arra a 

következtetésre, hogy az állatokkal 
való kapcsolat javítja az ember 
egészségét és az életminőségét. A 
kedvtelésből tartott állatok modern 
megnevezése nagyon helyesen már 
társállatok. Hosszan sorolhatnánk a 
sok pozitívumot, amit egy „állati  
társ” jelenthet, de a teljesség igénye 
nélkül lássuk a már tapasztalati, 

vagy kísérleti úton is bizonyított, a 
fizikai és lelki egészségünket elő-
nyösen befolyásoló tényeket: 
Az állatok figyelése kedvező válto-
zásokat indít el a szervezetünkben, 
már pár perc figyelem után is csök-
ken a stresszel összefüggésbe ho-
zott kortizol hormonszint, míg a 
szerotonin, a „boldogsághormon”  

Fundamenta-Állami Támo-
gatás-120 nap... 

Tisztelt Lakosság!  
Felhívom figyelmüket, hogy akik a 
Fundamentától kapott levelükben 
az állami támogatással járó visszafi-
zetést kérték, azoknak majd számlá-
val kell igazolni a lakáscélú fel-
használást. 
Amikor megérkezik az a levél, 
melyben a Fundamenta közli a 
visszafizetés mértékét, és a kifizetés 
tényét, abban a levélben szereplő 
dátumtól, a visszafizetés napjától 
gyűjthetőek a számlák. Ezt a vissza-
utalás dátumától 120 napig lehet 
megtenni. A Fundamenta felé az 
eredeti számlákat kell majd elkülde-
ni igazolásként. 

Tamás Márta polgármester 

90. születésnap 
Kosár Györgyné Sipos Borbála 
2017. március 26-án ünnepelte 90. 

születésnapját. A település nevében 
Tamás Márta polgármester, Bánné 
dr. Raffai Gyöngyi jegyző és Rigó 
Éva anyakönyvvezető köszöntötték. 
Boris néni örömmel mesélt család-
járól, 3 lányáról, hat unokájáról, és 
hét dédunokájáról, akikkel együtt 
ünnepelhetett e jeles napon. 

Kusztorné Varga Edit szerkesztő 

Mobil tüdőszűrő busz Sü-
kösdön 

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
2017. május 11-én (csütörtökön) 
14:00 – 18:00 óra között Sükösdön, 
az Egészségügyi Központ előtti 
parkolóban az alábbi ingyenes szű-
rővizsgálatokat biztosítja az érdek-
lődők számára: tüdőszűrés, vércu-
korszint mérése, vérnyomás méré-
se, testsúly mérése, testtömeg index 
(BMI) számítása, zsigeri zsírok 
mérése, testzsír % mérése izom % 
mérése, haskörfogat mérése, pulzus 
számolás, VC szint mérése, gyógy-
szertanácsadás házi és úti-patika 
javaslattal 

valamint kérdőíves 
állapotfelmérés az 
életmódbeli rizikóté-
nyezők további 
feltérképezése céljá-
ból. 
Kérjük, hozza magá-
val: 
személyi igazolvá-
nyát, lakcímkártyá-
ját, TAJ kártyáját, 
adóazonosító kártyá-
ját, egy saját névre 
szóló, megcímzett és 
felbélyegzett boríté-
kot (a tüdőszűrési 
eredmények postá-
zása miatt).  
A Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat 
bajai irodájának 
elérhetőségei: 6500 
Baja, Petőfi Sándor 
utca 32. telefon: 
+3630/627-1380 e-

mail:maltaiszeretetszolgalatbaja@g
mail.com facebook:Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat Bajai Csoport 
A programon való részvétel IN-
GYENES! 

Kusztorné Varga Edit szerkesztő 

Tájékoztató a zöldjáratról 
Az FHB-NP Nonprofit KFT ezúton 
kívánja tájékoztatni a Tisztelt La-
kosságot, hogy megkezdi a biológi-
ailag lebomló hulladék díjmentes a 
cég által folyamatosan biztosított 
biológiailag lebomló zsák és egy 
kévényi mennyiségben történő 
begyűjtését Sükösd területén. 
Biológiailag lebomló hulladéknak 
tekinthető az ingatlanoknál kertek-
ben, udvarokban, konyhákban ke-
letkező minden szerves anyagtartal-
mú hulladék. (Kerti hulladék: köte-
gelve, kévébe összekötve faág, 
fanyesedék, gally, műanyag zsák-
ban vágott fű, vágott virág, falevél, 
lágyszárú növény, kezeletlen kéreg, 
egyéb apró zöldhulladék. Udvari 
hulladék: fűrészpor, forgács, száraz 
szalma. Konyhai hulladék: zöldség- 
és gyümölcsmaradványok, kávé-
zacc, tealevél, tojáshéj, egyéb növé-
nyi származékok, élelmiszer-
maradék.) 
A hulladékot a szállítás napján 
reggel 7 óráig kérjük az ingatlan elé 
kihelyezni! Mivel az összegyűjtött 
hulladék komposztálást követően 
felhasználásra kerül, kérjük ne he-
lyezzenek a zsákokba állati ürüléket 
vagy azzal szennyezett anyagot. 

Zöldjárat 2017-ben: május 19-én, 
június 16-án, július 14-én, augusz-
tus 11-én, szeptember 8-án, október 
6-án, november 3-án, december 1-
én és 29-én.  
Zöldjárat 2018-ban: január 26-án, 
február 23-án, március 23-án, ápri-
lis 20-án. További részletek a 
www.sukosd.hu címen. 

Kusztorné Varga Edit szerkesztő 
Versenyfelhívás 

"Fókuszban a klímaváltozás" fotó 
pályázat 

Az éghajlatváltozás már most is 
folyamatban van, számos negatív 
hatásával most is szembe kell néz-
nünk: pusztító hatása van az ember-
re, más fajokra és a környezetünkre 
egyaránt. A klímaváltozás enyhítése 
és az ahhoz való alkalmazkodási 
képesség növelése szükséges, mely-
ből mindenkinek ki kell vennie a 
részét, az egyéntől a közösségekig. 
Ennek a célnak az előmozdítása 
érdekében a Bács-Kiskun Megyei 
Önkormányzat versenyt hirdet a 
megye lakosai számára 
"Fókuszban a klímaváltozás" 
címmel. 
A versenyre megyénk bármelyik 
településének lakosa jelentkezhet, 
aki elmúlt 18 éves. Maximum 3 
fotóval lehet pályázni 2017. június 
30. 24:00 óráig. A főnyeremény 
egy értékes kerékpár. Részleteket a 
kiírásról a www.sukosd.hu címen 
olvashatnak. 

Kusztorné Varga Edit szerkesztő 

TÁJÉKOZTATÁS 
EBOLTÁSRÓL 

Tisztelettel tájékoztatjuk Sükösd  
község lakosságát, hogy a mikro-
csippel ellátott kutyák 2017. évi  
kötelező veszettség elleni összeve-
zetett oltására az alábbi időpontok-
ban kerül sor:  
2017. május 6. (szombat) 14-16 óra  
Árpád utca,  
2017.május 6. (szombat) 16-18 óra  
Sportpálya, 
2017.május 10. (szerda) 16-19 óra  
Polgármesteri Hivatal, 
A védőoltást és a féregtelenítést 
végző állatorvos: Dr. Tálas László 
Az oltás és féregtelenítés díja: 3900 
Ft  

Tamás Márta polgármester  
Dr. Tálas László állatorvos 

Házi borverseny Sükösdön 
Az elmúlt évek hagyományaihoz 
hűen a Sükösdi Kertbarát-kör kere-
tein belül idén is meghirdettük házi 
borversenyünket. A versenyre 
2017. március 23-án (csütörtökön) 

18.00 órakor került sor. Ebben az 
évben 50 bormintát neveztek és 
minősítettek. Ez a mennyiség az 
elmúlt évek versenyeit tekintve 
egyedülállónak mondható. A min-
ták névtelenül kerültek a bíráló 
bizottság elé, melynek tagjai Bán 
Ferenc (elnök), Bán Dorottya, Soós 
Gergely, Gruber Attila és Győrfi 
Tamás voltak. Döntésük alapján az 
eredmények 2017-ben a következő-
képpen alakultak: 16 arany minősí-
tés, 11 ezüst minősítés, 12 bronz 

minősítés és 11 oklevél. A bizottság 
összegzése, bíztató szavai alapján 
ez az eredmény nagyon jó aránynak 
számít. Az aranyérmesek közül 
kiemelt eredménnyel végzett 
Kolluti János Zweigelt fajtájú 
vörösbora, valamint Gruber Attila 
Irsai Olivér fajtájú fehérbora és 
Merlot fajtájú rosé bora. Az egy 
héttel később, 2017. március 30-án 
megtartott, vacsorával egybekötött 
eredményhirdetés vidám hangulat-
ban, zenével fűszerezett énekszóval 
telt el.  
A verseny résztvevőinek ezúton is 
gratulálunk az elért szép eredmé-
nyekhez! 

Szabó Erika művelődésszervező 

A Sükösdi Kertbarát-kör 
Hajóson 

A sükösdi kertbarátok népes cso-
portjával 2017. március 16-án Ha-
jósra látogattunk. Elsőként a hajósi 
barokk kastélyt és kiállításait tekin-
tettük meg tárlatvezető közreműkö-
désével, majd egy 4 tételből álló 
borkóstolóval egybekötött pincelá-
togatáson vettünk részt a Hajósi 
Pincefalu egy kézműves családi 
borászatában, nevezetesen a Sziegl 
Pincészetben. A kirándulás mind 
kulturális, mind gasztronómiai 
élményekben, látnivalókban, és új 
információkban gazdag délutánt 
nyújtott, mely során minden részt-
vevő számára lehetőség nyílt a 
kötetlen beszélgetésre, információ-
cserére, és kikapcsolódásra egy-
aránt. 

Szabó Erika művelődésszervező 
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szintje emelkedni kezd. 
A szőrös állatok tapintása vérnyo-
más-, illetve pulzusszámcsökkenést 
okoz. A kutatások szerint az állat-
tartói életmód csökkenti a szív- és 
érrendszeri betegségek kialakulásá-
nak esélyét. 
Az állatok közelségében felnövő 
gyerekek körében kevesebb allergi-
ás betegség fejlődik ki felnőtt ko-
rukra, jelentősen ritkábban érzéke-
nyek az állati szőrökre, csökken az 
asztma kialakulásának veszélye. Ha 
a gyerekek az állatok szőrén hordo-
zott kórokozókkal, az állati szőrrel, 
mint potenciális allergénnel az im-
munrendszer korai fejlődési szaka-
szában kerülnek kapcsolatba, azok 
jelentősen erősítik az immunrend-

szerüket, a szabad 
levegőn mozgás javít-
ja az erőnlétüket. 
Az állattartók többet 
mozognak, fittebbek, 
ritkábban betegek és 
általában jobban al-
szanak. Aki rendsze-
resen sétáltatja a ku-
tyáját, az rendszere-
sen mozog és a kutya-
sétáltatók szerteágazóbb közösségi 
életet élnek. A lovaglás pozitív 
hatásairól már nem is beszélve. 
Az állatok komoly segítséget nyújt-
hatnak a depresszió, a függőség 
elleni küzdelmekben. Jó hatással 
vannak a betegekre, a terápiás ku-
tyák látogatnak kórházakat, öregek 

otthonait, speciá-
lis tanintézménye-
ket. Autizmus 
esetén a kutyák és 
lovak szerepe 
szinte pótolhatat-
lan a gyerekek 
szociális viselke-
désének javulásá-
ban, a kényszeres 
mozgások elha-

gyásában és az interakció növelésé-
ben. 
De nem csak a betegségek kezelésé-
nél segíthet egy háziállat tartása. A 
szerető kapcsolat növeli a gyerekek 
önbizalmát, erősíti a nonverbális 
kommunikációt, türelemre, tisztelet-
re, empátiára nevel. Barátságokat 

lehet kialakítani, hiszen az állatok-
ról lehet beszélgetni a társakkal. Az 
állatok gondozása felelősségre, 
rendszerességre nevel, a szülő-
gyermek-testvér kapcsolatot is erő-
sítheti.  
Ember és állat között különleges 
kötelék alakul ki és szavak nélküli 
kommunikáció is zajlik. Az állatok 
olyannak fogadnak el minket, ami-
lyenek vagyunk, a feltétel nélküli 
szeretet, amit egy állattól kapunk, 
példát mutat nekünk bizalomból, 
odaadásból, empátiából. 
Tartsunk állatot, a nekik legjobban 
megfelelő körülmények között, 
tiszteljük és szeressük őket, mert 
megérdemlik.  

Dr. Tálas László állatorvos 

 
Óvodánk hírei 

2017. április 24-25 között zajlott az 
óvodai beíratás. Azokat a gyerme-
keket vártuk, akik 2017.augusztus 
31-ig betöltik legalább a 3. életévü-
ket, és óvodai jogviszonnyal még 
nem rendelkeznek, illetve augusztus 
31.-e után töltik be a 3. életévüket 
és óvodai jogviszonyt szeretnének 
létesíteni a 2017/2018-as nevelési 
évben. Az új gyermekek szeptem-
bertől folyamatosan kezdik az óvo-
dát, attól függően, ki mikor tölti be 
3. életévét. Szülői kérésre és indo-
kolt esetben megkezdheti az óvodát 
a gyermek abban az esetben is, ha 
fél éven belül tölti be a 3. életévét, 
azaz 2,5 évesen. 
A gyermekek csoportba való beosz-
tásánál elsődleges szempont, hogy a 
település mely körzetében él a csa-
lád. Az óvodakezdés előtt, a nyár 
folyamán a leendő kiscsoportos 
óvónők családlátogatást végeznek 
azoknál a gyermekeknél, akiknél a 
szülők hozzájárulnak ahhoz, hogy 
otthonukban fogadják az óvó nénit.  
Szeretnék köszönetet mondani 
mindazon szülőknek, akik megtisz-
teltek bennünket azzal, hogy a helyi 
óvodába íratták gyermeküket. 
A Sükösdi Óvodásokért Alapítvány 
segítségével és az óvoda költségve-
téséből vásároltunk két új udvari 
játékot: az Alvégi óvodába egy 
kétszemélyes mérleghintát, a Köz-
ponti óvodába egy rugós egyensú-

lyozó gerendát. Köszönjük a támo-
gatást. 
Április 4-én megtartottuk az immár 
hagyományosnak mondható mese-
mondó versenyünket. A rendez-
vényt a Központi óvoda Mocorgó 
szakkörösei nyitották gyermektánc-
cal, dalos játékokkal. A két nagy-
csoportból 5-5- gyermek vett részt a 
megmérettetésen. Minden résztve-
vőt oklevéllel és csokoládéval jutal-
maztunk, a zsűri által a két legjobb-
nak ítélt mesemondót könyvjuta-
lomban részesítettük. A két díjazott: 
Alvégi óvodából Vígi Robin, Köz-
ponti óvodából Fehér Dominik. A 
jutalmakat a Sükösdi Óvodásokért 
Alapítvány finanszírozta, amelyet 
ezúton is köszönünk. 
A színházsorozat utolsó előadását a 
Lúdas Matyi c. darabot áprilisban 
nézhették meg a gyerekek a mozi 
épületében. Az előadás nagy sikert 
aratott mind a gyermekek, mind a 
felnőttek körében. 
Májusi programjaink: 6-án szomba-
ton tartjuk Családi sportnapunkat.  
A hónap közepén nagycsoportosa-
ink ellátogatnak az iskolába, ahol 
részt vesznek egy tanórán. Az évzá-
ró ünnepségeket középső csoport-
ban 25-én, a búcsúzóval egybekö-
tött évzárót 26-án tartjuk. 30-án 
gyermeknapi programokkal kedves-
kedünk óvodásainknak. Ringató 
programunk keretében meghívjuk a 
jövő évben várható óvodásokat is 

szüleikkel 
együtt az óvo-
dai Gyermek-
napra. Minden 
leendő kis óvo-
dás személyes 
meghívót kap 
majd a postalá-
dába a rendez-
vény előtt. 
Az idei nyáron 
az alvégi óvo-
dában várjuk a 
gyermekeket. 
A nyári munka-

rend június 19-én kezdődik és a 
takarítási szünet kezdetéig tart.  
A takarítás, karbantartás miatt au-
gusztus 7-25-ig mindkét óvoda 
zárva tart. Nyitás augusztus 28-án. 
Ettől az időponttól már mindkét 
óvoda üzemel. 

Dudásné Grau Ágnes ÁMK ig. 

Véget ért a Színkeverő projekt 
„A kreativitást az ötletek összecsa-
pása hozza működésbe.” Az isko-
lánk tanulói újabb ünnepre készü-
lődve március 22-én, szerda délután 
kézműves foglalkozáson vehettek 
részt. A Színkeverő programban 
segítő tanárok sokféle új techniká-
val készültek. Mónika néni és Tündi 
néni segítségével tojástartó kosara-
kat lehetett fonni. Rita néni termé-
ben nemeztojások készültek. A 
gyerekek a szappanos kezükkel 
addig formázták a szőrgombócot, 
míg az tojás alakú nem lett. Timi 
néni és Erzsike néni voltak a húsvé-
ti dekoráció felelősei. Segítségükkel 
szebbnél szebb papírdíszek készül-
tek, és persze nincs húsvét hímes 
tojás nélkül. Így annak elkészítésére 
is volt lehetőség. 

Grúber Virág Zoé 6. o. média  

A Színkeverő pályázatnak köszön-
hetően kéthetente, szerdánként, 
Vass János bácsival, a bajai aszta-
losmesterrel töltünk néhány órát. 
Minden alkalommal más és más 
„termékeket” készítünk. A gyűjte-
ményünkben megtalálható a fatál, 
fakanál, fahal, a Lucaszék, sőt már 
igazi nagy madárodút is sikerült 
összehoznunk. A foglalkozáson 
felsős fiúk és lányok is egyaránt 
részt vesznek, így nemcsak fiús 
dolgokat alkotunk, hanem falra 
szerelhető képeket is, ahol virágos 
motívumok is megjelennek. Köze-
leg a húsvét, így már arra is gondol-
tunk, hogy mivel lepjük meg a csa-
ládtagjainkat. A képzelőerőnknek 
köszönhetően már több jópofa do-
log született. János bácsi vezénylete 
alatt sok asztalos szerszámmal meg-

ismerkedtünk. 
A műhelyéből 
elhozta a 
fúrót, a kalapácsot, a gyalut és a 
vésőt. Sőt még régi időkben hasz-
nált eszközök is előkerültek. A 
mesterséget sikerült megszerettetnie 
velünk, hiszen már nagyon várjuk a 
következő összejövetelt, ahol ismét 
újabb tárgyakat adhatunk ki saját 
kezünkből. A szürke hétköznapjain-
kat ez a délután megszínesíti és az 
agyunkat kicsit ki tudja kapcsolni a 
sok tanulnivaló mellett. 
Örülök, hogy a szakkör tagja va-
gyok és az asztalos szakma rejtel-
meibe is betekintést kaphatok. Re-
mélem, János bácsi még sok min-
denre megtanít engem a régi hagyo-
mányok megismertetésével.  

Pusztai Máté 6. o. média  
Nagy örömünkre az iskolánkban 
van néptánc oktatás is. A táncokta-
tónk Mihálovics Ferenc, Fecsó 
bácsi, aki az alsóból és a felsőből is 
szeretettel várja a táncolni vágyó 
diákokat. Itt megtanuljuk a helyes 
tánclépéseket és különböző népi 
játékokat. 
Itt együtt táncol minden nemzetiség, 
megnézzük és megtanuljuk egymás 
táncait is. A fellépésekre mindenki 
szép népviseletbe öltözik, kékfestő 
ruhába. Nem régiben megérkeztek 
az új tánccipők is. 
Mivel nagyon kevés fiú jár táncok-
tatásra, ezért sokaknak lány párja 
van. Így szeretnénk bíztatni a fiúkat 
és persze a lányokat is, gyertek, 
táncoljatok velünk! Mi nagyon 
szívesen járunk néptáncra és min-
den fellépés előtt kissé félve, de 
nagyon nagy örömmel állunk szín-
padra. Boldogsággal tölt el, amikor 
a nézők megtisztelnek bennünket 
figyelmükkel és fizetségül megtap-
solnak bennünket. Gyertek ti is, 
táncoljatok velünk és tapasztaljátok 
meg, hogy milyen nagyszerű érzés 
együtt táncolni! 

Bischof Laura 5. o. média szak-
kör, Bischof Lilla 1. o. 
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Író-olvasó találkozó 
A települések mindennapjai renge-
teg történésnek forrásai. Sükösd is 
képes sokoldalúságának megmuta-
tására. Ebben a cikkben az írásos 
közlések rövid összefoglalására – 
inkább csak „kóstolására” – van 
lehetőségünk Pécsi Erzsébet 
(Elizabeth Weninger) hazalátogatá-

sának kapcsán, amelynek indíttatása 
egy könyv, amely a közelmúltban 
került az olvasókhoz. A falu látta el 
élményanyaggal a többkötetes Ra-
dics Zoltánt, a folyamatosan alkotó 
Paudits Zoltánt, akinek hétköznap-
jai és lelkének ünnepei jellegzetes 
zeneiséggel közvetítik a szerző 
lényegét, a közelmúltban ismerhet-
tük meg a feldolgozott témájában 
rendkívül felkészült Sipos János 
művét, a belátható időn belül lett 
olvasható a falutörténeti szempont-
ból felhasználható könyv a helyi 
népdalkör életének 35 évéről. 
Nekünk Pécsi Erzsébet ( másoknak 
Elizabeth Weninger) volt a vendé-
günk, aki itt született, a sükösdi 
iskolában jutott el felnőttkora kü-
szöbéig, s hagyott el nem múló 
nyomokat magáról azokban, akikkel  
- például - az iskolában találkozott. 
Én is szívesen emlékezem erre az 
időre. Erzsikével a magyar és az 
énekórákon találkoztunk, s jó volt 

látni, ahogy különlegesen értékes 
minőséggé állt össze benne a világ. 
Pedagógus lett. Oklevelet Pécsett 
szerzett (magyar – angol szakon), 
családot alapított, 3 gyermeket ne-
veltek fel, mind diplomások. Helyü-
ket Kecskeméten keresték és talál-
ták meg. s a tanítás mellett megala-
pították a Montázs Magazin interne-

tes újságot, s 
megismerhető-
vé tették a kü-
lönböző művé-
szetek iránt 
érdeklődők 
számára az 
alkotókat és 
alkotásaikat. 
A mostani Sü-
kösdre érkezés-
nek előzménye 
egy kecskeméti 
találkozás , ahol 
Mihálovics 
Ferenc igazgató 
úr táncosait 

minősítő zsűrinek tagja volt Erzsi-
ke. Egyebek mellett kiderült, hogy 
az iskola fenntartója megváltozott 
(Magyarok Nagyasszonya Katoli-
kus Általános Iskola a neve), s hogy 
a falu iskolája képes összekötni az 
ott beszélgetőket. Szóba került az 
Erzsike által írt könyv 
(Kölyökkorom kalandjai), s hamar 
megállapodás született: író – olvasó 
találkozó lesz a faluban. Erre 2017. 
április 24-én került sor a falu 
könyvtárában. A Szerletics Róbert 
által vezetett intézmény gondosan 
készítette elő az eseményt. A kö-
zönség megtöltötte a termet. Képvi-
seltette magát többekkel az a kor-
osztály, amelynek tagja volt a lelké-
ben még mindig sükösdi vendég, s 
az iskolához jelenleg tartozók. 
Ottmár Attila és társa a Bajai Fiata-
lok Színházából énekkel és felolva-
sással ajándékozta meg a jelenlévő-
ket, az írónő pedig vallott élete 
alakulásáról, a könyv megszületésé-
ről és fogadtatásáról. Az érdeklődő-

ket a gyerekek szórakoztatták rész-
letekkel a műből. Voltak, akik álta-
luk választott szövegrészt olvastak 
fel, két csoport jelenetet mutatott be 
a könyvből. Záró eseményként az 
írónő által adott feladatokat jól 
megoldók közül sorsoltak ki több 
tanulót, akik jutalmat kaptak. A 
könyv és a tanulók közötti kapcso-
latok kialakulásáról Gálosné Ádám 
Edit tanárnő gondoskodott. 
A még délelőtti beszélgetésnek 
része volt egy iskolagyűlés is. Itt 
találkozott egy régi diák és a maiak. 
Jó lenne, ha az együtt eltöltött idő-
nek nyoma maradna azokban, akik 
közösen élték meg ezeket a perce-
ket.                                    Cseh Béla 

Könyvtári hírek 
Januárban a 3. osztályosok látogat-
tak el a könyvtárba, könyvtárhasz-
nálati óra keretében, ahol a honfog-
lalás koráról ismerkedtek meg 
könyvekkel, mondákkal, történelmi 
leírásokkal. 
A „Nyelvem az én ékességem” c. 
nyelvi játékban közel 100 fő vett 
részt, rejtvények és fejtörők ügyes 
megfejtésével a negyedik osztályo-
soktól a nyugdíjasokig. Februárban 
a „Szent Péter esernyője” c. filmet 
vetítettük a KönyvtárMozi kereté-
ben. 
Márciusban az Internet Fiesta 4 
programot nyújtott az érdeklődők-
nek: az óvodásoknak folytattuk az 
ősszel megkezdett Leo és Fred c. 
rajzfilmsorozatot, a felnőtteknek 
Honfoglaló partyt tartottunk, ké-
sőbb utazási képek feltöltéséről 
tartottunk bemutatót, és zárásként 
online sükösdi videókból tartottunk 
vetítést. A Fiestán 90 fő vett részt. 
Április elején harmadik alkalommal 
indult meg a számítógépes tanfo-
lyam, melynek során a résztvevők 
elsajátítják az alapvető számítógé-
pes ismereteket, a számítógép fogal-
mától és tartozékaitól kezdve a 
műveleteken át az internet és a leve-
lezőprogramok használatáig. A 15 

hallgató május közepén fogja befe-
jezni a tanfolyamot. 
Április 24-én Sükösdre látogatott 
Weninger Endréné Pécsi Erzsébet, 
Kecskeméten élő, de sükösdi szár-
mazású írónő. A szép számú közön-
ség a „Kölyökkorom kalandjai” c. 
ifjúsági regényével ismerkedett meg 
Ottmár Attila és a sükösdi általános 
iskola előadásának, valamint dr. 
Cseh Béla interjújának segítségével. 
A műsorról a Bajai TV felvételt 
készített. 
Az idei évre is tervezünk 
KönyvtárMozi vetítéseket, könyv-
tári vetélkedőket, zenés irodalmi 
esteket. 
Szeretnénk meghívni a felnőtteknek 
Fábián Jankát, remélhetőleg ez az 
egyik író-olvasó találkozó is meg 
fog valósulni. 
A Sükösdi Helytörténeti és Kulturá-
lis Egyesület keretében az idei év-
ben a közelmúltban megjelent fo-
lyóiratcikkekből szeretnénk egyfajta 
falutörténetet összeállítani az 1950-
es évektől napjainkig. 
Szeretettel várja Kedves Látogatóit 
a könyvtár és a KönyvtárMozi! 

Szerletics Róbert könyvtáros 

El Camino 
3500 km-en, 5 országon és 168 

napon át 
Miért indul neki egy nő – akinek 
látszólag mindene megvan – 35 
évesen, biztos állását felmondva a 
bizonytalanért, egymagában, egy 
szál hátizsákkal, gyalog egy 3500 
km-es útnak? Hogyan lépte túl fizi-
kai és lelki határait komfortzónájá-
ból teljesen kiszakadva? Mi adott 
neki erőt a nehéz helyzetekben, a 
fizikai és lelki küzdelmei közepet-
te?  
Ha kíváncsi a válaszokra, jöjjön el 
meghallgatni Jakusovszki Dorina 
(Vándorina) zarándok vetítéssel 
egybekötött előadását 2017. május 
19-én (pénteken) 18.00 órakor a 
sükösdi Művelődési Házba! 

Faddi Krisztián. 

 

Programok az iskolában 
Anyák napja május 10-én, Szülők-
nevelők bálja május 13-án, Petőfi 
Sándor területi szavalóverseny má-
jus 18-án, Osztálykirándulás május 
19-én vagy 26-án, Nemzeti Össze-
tartozás Napja június 2-án, Ballagás  
június 17-én 10 órakor, Gyermek-
nap június 14-én, Tanévzáró ünne-
pély június 21-én 17 órakor. 

Bitó Zoltánné igazgatóhelyettes 

Húsvéti tojásfa díszítette 
Sükösd főterét 

Idén, első alkalommal „Húsvétváró 
tojásfa díszítés a Hősök terén” 
felhívással fordultunk a település 
lakóihoz. A Hősök téren álló csa-
vart levelű fűzfán mindenki elhe-

lyezhette a saját díszeit. 2017. ápri-
lis 12-én 10.00 órakor a helyi óvo-
dások és alsó tagozatos kisdiákok, 
valamint a polgármesteri hivatal 
több dolgozója közösen kezdték el a 
díszítést. A gyerekek a fa alsóbb 
ágaira kötötték, míg a felnőttek 
létrák segítségével magasabban 
helyezték el a húsvéti tojásokat. Az 
óvodások tánccal, mondókával is 
készültek az alkalomra. Ennek az 
összefogásnak köszönhetően közel 
200 megfestett, vagy más techni-
kákkal díszített tojás került fel a 
fűzfára. A tojásfa napokig tarka, 
vidám színfoltja volt a község főte-
rének.   

Szabó Erika művelődésszervező 



 

6  
 

Birkózás: 
2017.03.25-
én Karca-
gon, az 
O r s z á g o s 
Kötöttfogá-
sú Diák-
o l i m p i á n 
G r e g u s 
Barnabás 2 
nyertes és 2 
v e s z t e s 
mérkőzés után az 5. helyen végzett. 
A képen Szőke István edző és No-
vák Norbert csapattárs van Barna-
bás mellett.  
2017.04.22.-én Jászapátiban rendez-
ték meg a Kötöttfogású Területi 
Bajnokságot, ahol Barnabás egy 
vesztett és kettő nyert mérkőzés 
után a 3. helyen végzett és ezzel 
továbbjutott az Országos Bajnok-
ságra, amit május 13.-án rendeznek 
meg Zalaegerszegen.  
Kenu: 
Gregus Benedek 2017.04.29-én az 
Évadnyitó Maratonon Tolnán 

10000m kenuzás után a 3. helyen 
ért célba. 
Asztalitenisz: 
A Diákolimpia területi versenyén 
Béregi Dávid I. helyezést, Béregi 
Bence IV. helyezést ért el. Az or-
szágos megmérettetésen Karcagon 
3200 diák közül Béregi Dávid VII. 
helyet bizto-
sította ma-
gának aszta-
liteniszben. 
K i c k -
boksz: 
2017. április 
2 2 - 2 3 - á n 
került meg-
rendezésre a 
WFC Nem-
z e t k ö z i 
Nyílt Harc-
mű vés zet i 
Verseny Baján, ahol Faddi Tamás 
első helyezést ért el, Sipos Gábor 
pedig bajnok lett. A képen egyik 
rajongójával, a testvérével látható.                         
Kusztorné Varga Edit szerkesztő 

Május 20-án este 7 órától kerül 
megrendezésre az idei évben a 
fiatalok, felnőttek bálja az Egy-
házközségi Házban. 
Jegyek a cserkészvezetőknél vásá-
rolhatók 2800 Ft-os áron. 

Árvízi Emléknap 
Az idei évben március 11-én láto-
gattunk el a cserkészekkel Szeged-
re, az 1879-es nagy árvíz évfordu-
lója alkalmából rendezett Árvízi 
Emléknapra. 
Az egész napos forgatagban, ki-ki 
kedvére kézműveskedhetett, volt 
lehetőség íjászkodni, orvostan 
hallgatókkal Maci Kórházban 
gyakorlatozni, élőcsocsót játszani. 
Ezalatt a nagycserkészek elkészí-

tették az ízletes 
ebédet. A délutáni 
városi vetélkedő, 
és a nagy játék, 
pedig igazi erő-
próba volt. Az esti 
szentmise, és 
tábortűz után 
indultunk haza. 
Az egész napos 
játék és friss leve-
gő után viszony-
lag hamar abba-
maradt a csicsergő 
gyereksereg zson-

gása a buszon, és leg-
többen már csak Sükösdön ébred-
tek. 

Tavaszi túra 
Április 8-án szombaton a Szek-
szárdi-dombság Sötét-völgyében 
túráztunk a cserkészekkel. Mond-
hatni családi nap volt, mert örö-
münkre, több szülő is velünk tar-
tott. A 16 km-es távot becsülettel 
teljesítette kicsi és nagy egyaránt. 
Különleges élmény volt látni a 
természet ébredését. A pihenők 
közben elfogyasztott szendvicsek 
mennyisége nem meghatározható. 
A Haramia forrás friss vize igazi 

szomjoltó volt. Útközben 
énekeltünk, vadak nyomait lestük, 
és még egy szarvas csapatot is 
láthattak a legszemfülesebbek. A 
túra utolsó szakaszán az anyukák 
begyűjthették a pogácsához. Salá-
tához szükséges medvehagyma 
mennyiséget. 
Indulási pontunkhoz visszaérve 
előkerültek a nyársak, a rá való 
finomságok, és igazi lakmározás 
következett a tűz mellett. Egy kis 
pihenő után játékokkal zártuk a 
napot, ahol kiderült, hogy minden-
kiben maradt még tartalék energia. 

Cserkészvezetők 

 

Május hónapban az esti szent-
misék előtt, 3/4 6-tól litániát 
tartunk. 
Június 4. Pünkösdvasárnap dél-
előtt 9 órakor lesz ünnepi szent-
mise. Június 5. Pünkösdhétfőn 
szintén délelőtt 9 órakor lesz 
szentmise. 
Egyházközségünkben május 28-
án lesz az elsőáldozás. Előtte 
szombaton (május 27.) pedig a 
harmadik osztályosok első gyó-
nása, melyről a hittan órán még 
tájékoztatást kapnak a gyerekek. 

Jánosity István plébános 

Április volt 
Április volt a Nap már fenn járt az égen, 

Mi ketten egy asztal előtt álltunk, 
A sükösdi községháza kicsi dísztermében. 

Te rám néztél, én meg reád néztem, 
Talán fel sem fogtam, a nagy anyakönyvbe 

Az asszonynevem először leírtam. 

Egy ideig némán álltunk egymás kezét fogva, 
Ilyen egyszerű volt a mi esküvőnk. 

Erről nem zeng óda. 
Április volt, és elseje, mindenkinek mást jelent, 

Nékem csak is egyet jelentet, most is itt vagy én velem. 

Az évek olykor lassan teltek, máskor meg futottak, 
Te most is fogod az én kezem, vigyázol rám, úgy, mint régen. 

A JÓISTEN téged rendelt nékem, és ez így van jól. 
Az életünk nem volt felhőtlen, küzdeni is tudni kell. 

Minden gondunk elhalványult, gondolatban bárhol jártunk, 
Mert fogtad a kezemet, és én fogtam a kezedet. 

Olykor könnyes volt a szemem, vigasztaltál engemet, 
Letörölted könnyeimet, meséltél is szépeket. 

Egyszer minden jóra fordul, meglásd nemsokára, 
Hittel bíztam, reménykedtem, íme 

Reám ragyogott a reménynek halovány sugára. 
Mert mellettem voltál, fogtad a kezemet. 

Immár ötven esztendeje, összekötöttük életünk, 
Most már bátran kimondhatom, mi örökké együtt lehetünk.. 

Mert fogod a kezemet, és én fogom a kezedet. 

Amikor szólít majd az Úr, ugye te megbocsátod nekem? 
Ha menni kell, hát menni kell, de én még egyszer visszanézek. 

Szemedbe nézek, szívedbe látok, megnyugszik a lelkem, 
Közelebb bújok hozzád, hogy a remény el ne vesszen, 

Mert fogod a kezemet, és én fogom a kezedet. 

2017. január 9. Weisz Cecília 
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Orfűi tábor  
Az első ünnepélyes fogadalomtétel 
után az őrsök befejezték az éves 
munkát és megkezdődött a felké-
szülés a nyári táborokra: 
Ósükösdön egy rövid tanyázás után 
következett az orfűi nagytábor, 
melyre így emlékszik vissza Em-
ma: 
„Ha valaki megkérdezné, hogy 
melyik nyári tábor volt a legna-
gyobb élményem, gondolkodás 
nélkül azt válaszolnám, hogy az 
első, pedig azóta már jó néhány 
tábort megjártam. Orfűn volt a 
táborhelyünk, egy kulcsos házban, 
és az igazán „kemények”, na és 
persze Ambrus atya a kertben, sát-
rakban aludtak. Az egy hét alatt 
volt részünk napsütésben, esőben, a 
nagy fiúknak beázásban is, közös 
étkezésekben, „óriási” nagytúrában, 
strandolásokban, focizásban, tábor-
tüzekben, és tábortűzi naplókban, 
fordított napban, éjszakai akcióban 
és mindenféle jóban. Itt estem át az 
első éjszakai őrködésen, és most 
már bevallom őszintén, hogy na-
gyon féltem, mert a társam elaludt, 
így nem volt kivel beszélgetnem a 
tűz mellett. A nagytúra az orfűi tó 
körül volt, hihetetlen hosszúnak 
tűnt akkoriban, és nagyon büszke 
voltam magamra, mikor kitikkadtan 
visszatértünk a táborba.  
A táborban a legnagyobb szenzáció 
a számháború volt. Akár most is le 
tudnám rajzolni, hogy hogy nézett 
ki a „csatatér”, és arra is emlék-
szem, ki melyik fán, illetve bokor-
ban küzdött az „ellenséggel”. Min-
dent bevetettünk harc közben, az 
álcázás és a lopakodás művészeté-
nek egész fegyvertárát felvonultat-
va. A háború végül két kör és ren-
geteg mókás jelenet után döntetlen-
nel végződött, így mindkét csapat 
„hősei” elégedetten távoztak egy 
levezető focimeccsre a tóparton. 
Annyira jól éreztem magam az egy 
hét alatt, hogy utolsó este sírva 
fakadtam a tábortűz után, mikor 

elénekeltük az „üres a tábort…”, 
mert még szívesen maradtam volna 
néhány napot. A felnőttek alig 
győztek vigasztalni. Biztos vagyok 
benne, hogy az első cserkész év és 
az orfűi tábor élményei szilárd 
alapot adtak ahhoz, hogy még ma is 
sokan cserkészkedünk az egykori 
őrsömből.”  

Tudtad? 
Korosztályok a cserkészetben A 
kiscserkészek az általános iskola 
alsó tagozatos korú gyermekei. Ez 
az időszak a cserkészettel való 
ismerkedés ideje. Törvényeik: 1. A 
kiscserkész vezetőjére hallgat.  2. A 
kiscserkész uralkodik önmagán. A 
kiscserkészet játékos formában 
tanít, élményekben gazdag progra-
mokat nyújt, fejleszti azokat az 
alapvető szokásokat, készségeket, 
viselkedési formákat, amelyek a 
cserkész életmódhoz nélkülözhetet-
lenek.  
Két év elteltével a kicsik ígértetet 
tesznek, amikor megkapják a színes 

nyakkendőt (nálunk narancs-
sárga és kék). A cserkészek életko-
ra 12-16 évig terjed. Ebben a kor-
ban sajátítják el a cserkészismere-
tek legnagyobb részét, mely elmé-
leti és gyakorlati tudásra egyaránt 
értendő. Legfőbb útmutatójuk a 10 
cserkésztörvény és a fogadalom. 
Tudásuk gyarapodásáról időről-

időre számot adnak a cserkészpró-
bák  letételével. Így egy cserkész 
lehet újoncpróbás, első és második, 
sőt harmadik próbás is. A sikeres 
próbát próbajelvény jelzi az egyen-
ruhán. A cserkészek zöld nyakken-
dőt viselnek, s egy kitűzött liliom 
jelzi, hogy már fogadalmat tettek. 
Rovercserkészeknek a 16-20 éves 
kor közötti cserkészeket nevezzük. 
Ez az az időszak, amikor a fiatalok 
kötött foglalkozások helyett inkább 
kalandokra, kihívásokra vágynak. 
A roverek a cserkészpróbák letétele 
után különpróbákra vállalkoznak, 
pl.: szakács-, tolmács-, fényképész 
- különpróbák, ill. a cserkészet egy-

egy szakágának munkájába kapcso-
lódnak be. Ilyen pl. a vízi-, lovas-, 
repülős-, ill. regöscserkészet.  
Nyakkendőjük színe szürke. 
Az öregcserkészek (ifjú cserkészek) 
a 20 éves kor feletti cserkészek, az 
elnevezés humorosan arra utal, 
hogy ebben a korban az ember már 
kiöregedett a hagyományos cser-

készéletből, a közösség vezetőként, 
segítőként számít rá. Célja kell, 
hogy legyen a környezete szépítése, 
jobbítása, önmaga folytonos képzé-
se és nevelése, a cserkészeszmény-
hez való ragaszkodás. 
A felnőtt cserkészeknek 25 éves 
kor felett, felnőttként meg kell 
tudni élniük a cserkészetet, mint 
életformát. Helytállni a mindennapi 
életben: munkahelyen, családban, 
barátok közt stb. Életükkel példát 
kell, hogy mutassanak, hogy a kö-
rülöttük élők hasznára, épülésére és 
boldogulására legyenek. 

Bakos Judit cserkészvezető 

2. rész 

 2017. május 13-án ke-
rül megrendezésre a 

Magyarok Nagyasszo-
nya Katolikus Általá-
nos Iskola szülői szer-
vezetének tanévzáró 

mulatsága. 

 

Sükösdön a Fehér Akác Vendéglő udvarában nyitottuk meg halboltunkat. 
Mindig friss halakkal és kiegészítő szolgáltatásainkkal (tisztítás, darabo-

lás, sózás) várjuk kedves Vásárlóinkat! 
Nyitva tartás: kedd-péntek: 8:00-10:00 és 14:00-16:30 
szombat: 8:00-12:00 vasárnap: 8:00-10:00  
Előrendelést felveszünk: 70-284 9745  
Rácz László 

2017. május 6-án (szombaton) 
09.00 órától az alvégi óvodá-
ban Családi sportnapra vár-

juk az érdeklődőket! 

 
 
 
 
   

(Can Stock Photo) 
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ISSN 2063-319X 

www.sukosd.hu 

Anyakönyvi hírek 2017. 02. 21-től 2017 04. 24-ig 
Összeállította: Rigó Éva anyakönyvvezető 
Születtek: 
 Pápai Róbert (anyja neve: Sánta Bettina) 
 Kovács Andor (anyja neve: Varga Edina) 
Házasságot kötöttek:   
 Szádváry Ágnes és György Gábor 
 Gratulálunk! 
 
 
 
 

Felhívjuk figyelmüket, hogy 2017-től lehetőséget  szeret-
nénk biztosítani Önöknek, hogy  újszülött családtagjukról, 
illetve esküvőjükről az anyakönyvi hírekben fotót is mellé-
keljenek! Szándékukat az anyakönyvvezetővel kell egyez-
tetniük.                                                           Szerkesztők 

 Elhunytak:  
Kozák Sándor 82 éves 
Gencsi József 80 éves 
Jagodics Imréné született: Köllő Rozália 86 éves 
Fodor Zoltánné született: Árva Róza 85 éves 
Kincses Ferenc 77 éves 
Nagy Károly 70 éves 
Vámos András 48 éves 
Lakatos Béla Miklós 74 éves 
Őszi József 82 éves 
 
  Részvétünk! 

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 apróhirdetés díjai: 5 
szóig ingyenes, 5 szó felett 50-
Ft/szó. Az árak bruttó árak. 

Hirdetést feladni munkaidőben 
a Polgármesteri Hivatal titkár-
ságán lehet. 

www.sukosdsc.hu www.sukosdsc.hu 

 3,1 hektár kaszáló eladó Sükösdön 06-70-4069300 
 Nádas letermelésre ingyen kiadó! 06-70-4069300  
 Építési telek jutányos áron ELADÓ! Sükösd, Arany J. 

u. 30/a. Érd: 06-20-9448519  
 Kaszáló ELADÓ – 0425/6 hrsz. Tel.:+36-30-4343177 
 Üzemképes, jó állapotban lévő 150 köbcentis MZ mo-

torkerékpár eladó! Telefon: 06 30/323 8100 
 Keveset használt kombinált hűtő eladó! 20/8007740 
 5 szobás 200 m2-es polgári ház eladó! 70/5435295 
 Legelőt, szántót vennék.+36303174759 

http://www.altisk-sukosd.sulinet.hu/ 
Magyarok Nagyasszonya  

Katolikus Általános Iskola 

Kérjük, ajánlja fel adója 1%-át  
a Sükösdön működő alapítványok egyikének, mellyel 

Ön is hozzájárulhat településünk fejlődéséhez! 
 

„Sükösdi Óvodásokért Közhasznú 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  

 

Köszönjük támogatását! 

Siposné Kerekes Melinda könyvelő 
Mobil: 36(30) 456 2669 
6346 Sükösd, Deák F. u. 46. 
Tel./fax:36(79) 364 138 
E-mail: snekm@t-online.hu 

 
Gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, őstermelők részére 
teljes körű könyvviteli szolgáltatás, mezőgazdasági ügyinté-
zés, támogatásigénylés, gázolaj bevallás, gazdálkodási napló, 
környezetvédelmi termékdíj… mindez kedvező áron! 

Ingatlanok adásvételéhez  
értékbecslés, tanácsadás. 

+79/363-848  


