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2018. március 9-től hatályos, 

a 37/2018-as kormányrende-

let, mely a téli rezsicsökken-

tésről szóló támogatás szabá-

lyait tartalmazza. 

A hírekben ez a tény úgy lá-

tott napvilágot, hogy minden 

család 12.000 Ft-ot kap, a téli 

fűtési kiadások támogatására. 

Az első információk arról 

szóltak, hogy a gázzal fűtők 

számára, ez az összeg a gáz-

számlákon kerül jóváírásra. 

Ez a folyamat rendben el is 

kezdődött, meg is történt. A 

hagyományos módon (fával, 

szénnel) fűtők, arról tájéko-

zódhattak, hogy az őket is 

megillető támogatást, az ön-

kormányzaton keresztül kap-

ják meg. Ez a hír pontatlan 

volt, ezért tisztázni érdemes. 

Önkormányzatunk nem kapott 

erre a célra külön pénzbeli 

támogatást. Ezt a típusú kifi-

zetést azokon a kistelepülése-

ken tud- ták megvalósítani 

kormányzati támogatásból, 

ahol nincsen kiépített vezeté-

kes gázszolgáltatás, vagyis 

mindenki hagyományos mó-

don fűt. 

Sükösdön 70m3 tűzifa beszer-

zésére kaptunk úgynevezett 

kiegészítő támogatást, vagyis 

ekkora mennyiségű fát lehet 

vásárolnunk, és szétosztanunk 

azoknak a családoknak, ahol 

hagyományos technikával 

fűtenek, 12.000 Ft összegnek 

megfelelő famennyiségben. A 

mai tűzifa árak mellett ez kb.: 

0,5m3 fa/ingatlan. Ebből 140 

családnak juthat segítség. 

Önkormányzatunk lekérte a 

gázszolgáltató nyilvántartásá-

ból, hogy mely ingatlanok 

esetében került jóváírásra a 

támogatás a gázfogyasztás-

ban. Ezen ingatlanok száma 

Sükösdön 1019. Tehát erről 

pontos információnk van. 

A hagyományos fűtéssel ellá-

tott ingatlanok száma, megha-

ladja a 300-at. Tehát, az vilá-

gosan látszik, hogy a kiegé-

szítésként kapott 70m3 tűzifa 

nem elegendő ahhoz, hogy 

mindenki egyforma mérték-

ben részesülhessen a támoga-

tásból. 

Ezért önkormányzatunk keresi 

az arra vonatkozó megoldást, 

hogy saját bevételei terhére, a 

fatüzelésű ingatlantulajdono-

soknak is segítséget tudjon 

nyújtani.  

Hogy ez 12.000 Ft pénzbeli 

támogatás, vagy ennek az 

összegnek megfelelő mennyi-

ségű fűtőanyag lesz-e, még 

kidolgozás alatt áll. 

Amint megoldás születik, 

értesíteni fogjuk a lakosság 

érintett részét. Addig megérté-

süket, és türelmüket kérjük!  
 

Tamás Márta 

polgármester 

MEGHÍVÓ 

Szeretettel meghívjuk a 2018. július 27. és 29. között 
megrendezésre kerülő  

Anna-napokra! 
A programok előzetese a 5. oldalon olvasható. 

Arany és Gyémánt diplomások 

 

Arany diplomát kapott, azaz 50 évvel ezelőtt diplomázott: 

Budai Józsefné – Ica néni 

Kovács Józsefné – Rózsa néni 

 

Gyémánt diplomát kapott,azaz 60 évvel ezelőtt diplomázott: 

Takács Ernőné – Maca néni 

Tamás Jánosné - Ilda néni 

Varsányi Józsefné – Ica néni 

Iskolánk közössége szívből gratulál egykori pedagógusainak, akik több évtizeden keresztül 

meghatározó egyéniségei voltak a Sükösdi Általános Iskolának! 

                                                                                                                  Mihálovics Ferenc  
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Önkormányzati Képviselő-testületi hírek 
2018. április 25. 

Az Alvégi óvodában megvaló-

suló „Óvoda bővítése tornaszo-

bával és mini bölcsőde kialakí-

tása” közbeszerzési tárgyalásos 

eljárás lezárását hagyták jóvá a 

képviselők. Két ajánlat érkezett 

be az önkormányzathoz, a leg-

kedvezőbbet az Optimum Solar 

Kft tette. A pályázatban a beru-

házáshoz elnyert összegeket 

azonban még ki kell egészíteni 

13,7 M Ft-tal. Az Ifjúsági ház 

edénytárolóját ismételten továb-

bi 5 év időtartamra bérbe adja a 

képviselő-testület. 2018. au-

gusztus 15-el letelik Dudásné 

Grau Ágnes Sükösdi ÁMK in-

tézményvezetői megbízatása, a 

további eljárási teendőket vitat-

ták meg a képviselők. A rende-

zési terv módosítása tárgyában 

további tételek merültek fel, 

ezekről külön tervezési szerző-

dést köt az önkormányzat az 

Építészműhely Kft-vel. Jóvá-

hagyták a polgármester 2018. 

évi szabadság tervét. Az Árpád 

vezér téri szabadidős park fej-

lesztésére a „Települések élhe-

tőbbé tétele” című benyújtott 

pályázat támogatottsága eseté-

ben a költségvetésből 1.058.824 

Ft önerőt biztosítanak. 

 

2018. május 9. 

Az elmúlt ülésen lezárt óvodai 

fejlesztési közbeszerzési eljá-

rásban meghozták a nyertes 

kivitelezőről a döntést. A leg-

olcsóbb ajánlatot adó Opti-

mum Solar Kft készíti el majd 

el a munkát. Bajai Kommuná-

lis és Szolgáltató Nonprofit 

Kft. megkeresésére átalány-

szerződés megkötéséről dön-

töttek a gyepmesteri tevékeny-

séggel kapcsolatban. Önkor-

mányzati feladatellátást szol-

gáló fejlesztések támogatása c. 

pályázatban a Hősök útja egy 

szakaszának felújításáról hatá-

roztak. A pályázatot csak szi-

lárd burkolatú utak felújítására 

lehet felhasználni. 

Az ülés második felében lezaj-

lott a „Sükösd településrende-

zési eszközeinek módosítását 

megelőző partneri egyeztetési 

eljárás” 

 

2018. május 14. 

Rendkívüli ülésen döntést 

hoztak a Hősök útja útfelújí-

tásra érkezett hiánypótlási 

felhívásra. 

 

2018. május 29. 

Elfogadta a képviselő-testület a 

2017. évi zárszámadást. Az 

önkormányzat 2017. évi költ-

ségvetésének teljesített kiadási 

főösszege: 807 606 152 forint, 

teljesített bevételi főösszege: 

972 609 061 forint. 2017. dec-

ember 31-én 165 002 909 Ft 

maradvány volt. Lezárták a 

rendezési tervmódosítás partne-

ri egyeztetését. Módosították a 

Sükösdi ÁMK alapító okiratát a 

mini bölcsőde 2018. szeptember 

1-től történő bevezetésével. A 

sportegyesület kérésére megtá-

mogatják a sportpályán a szige-

telési és betonozási munkákat. 

Újabb 5 évre megbízták Dudás-

né Grau Ágnest a Sükösdi 

ÁMK vezetésével. Ultrahang 

magánrendelés céljára bérbe 

adták az Egészségügyi Központ 

volt fizikoterápiás kezelőjét. 

Döntöttek az Év diákja, Év por-

tolója címek adományozásáról. 

 

2018. június 8: 

Rendkívüli ülésen döntöttek a 

sportcsarnok energetikai fel-

újítása támogatási maradvány-

összegének felhasználásáról.  

Iskolakezdési támogatás  
 

Idén is lehetőség nyílik az isko-

lakezdési tanszer támogatás 

kérelmezésére. 2018. július 15-

től adhatók be a kérelmek a 

Hivatalban, szükséges csatolni: 

szülők jövedelem igazolását 

(utolsó havi), középiskolások-

nak az iskolalátogatási igazo-

lást. 

 

Bánné dr. Raffai Gyöngyi 

jegyző 

A Borostyán Gondozóház várja lakóit 

2018. március 1-jén hosszú idő 

után ismét megnyitotta kapuit 

Önkormányzati tulajdonban és 

fenntartásban a Borostyán Gon-

dozóház remélve, hogy segítsé-

get nyújt a helyi és környékbeli 

családoknak, akik számára a 

munka mellett nehezen megold-

ható idős szüleik, családtagjaik 

biztonságos ellátása, gondozása. 

Az otthon két ellátási formát is 

kínál, egyik a bentlakásos ellá-

tás, amikor a jelentkező életvi-

telszerűen az otthon lakója, 

másik a nappali ellátás (Idősek 

klubja), amikor 8 és 14 óra kö-

zött biztosítunk felügyeletet, és 

az ebédet (térítési díj ellené-

ben). Olyan jelentkezőket vá-

runk az Idősek Klubjába, akik 

kulturált környezetben, társa-

ságban, változatos szabadidős 

és kulturális programokon való 

részvételi lehetőséggel szeret-

nék eltölteni hétköznapjaikat. 

Mindkét esetben szakmailag 

felkészült csapat várja a jelent-

kezőket. 

Néhány gondolat a működés-

ről…. A bentlakásos ellátást ez 

idáig tizenhatan választották, e 

szám hétről hétre növekszik, 

szerencsére folyamatos az ér-

deklődés. A megfelelő doku-

mentáció kitöltése után szakmai 

team dönt arról, kinek az ellátá-

sát tudja vállalni az intézmény. 

Az ellátás 24 órás, az otthon 

napi négyszeri étkezést biztosít, 

egyéni diétát tartók ötször ét-

keznek. 

Hétköznap délelőttönként a 

lakók foglalkozáson vesznek 

részt, melyet a szociális és men-

tálhigiénés munkatárs, Marusa 

Tünde tart, rendszerint érdekes 

témákkal. Célszerű és rendsze-

res szellemi, fizikai és szóra-

koztató tevékenység ez, amely-

lyel a lakók képességeinek, 

hajlamainak felhasználásával 

felébreszthető és megtartható az 

önbecsülés, a hasznosság és a 

valahová tartozás érzése. Figye-

lembe vesszük lakóink életko-

rát, egészségi állapotát, szellemi 

képességeit, érdeklődési körét. 

A beszélgetés mindig jó hangu-

latban telik, ilyenkor az otthon-

ban felpezsdül az élet, mindenki 

várja a foglalkozást. 

Igyekszünk változatossá tenni 

az ellátottak mindennapjait, 

fontos számunkra, hogy jól 

érezzék magukat, otthonos kör-

nyezetet, családias hangulatot 

biztosítva. 

Az intézmény udvarán tágas 

park áll rendelkezésre a sétálni 

vágyóknak. A fák árnyékában a 

padokon az ellátottak szívesen 

beszélgetnek egymással. A la-

kók virágoskertet is kialakítot-

tak, melyet napi rendszeresség-

gel gyomlálnak, öntöznek. 

A lakóknak lehetőségük van a 

vallásuk gyakorlására is. Kéthe-

tente tart misét a katolikus plé-

bános, de igény szerint más 

felekezet képviselőjével is fel-

vesszük a kapcsolatot. 

Az intézmény falain belül meg-

ünnepeljük a születés- és névna-

pokat. Az anyák napját az óvo-

dások műsora tette emlékezetes-

sé. 

Folyamatosan érkeznek adomá-

nyok az otthon lakói számára, 

elsősorban a falu lakossága 

ajánl fel könyveket, folyóiratot, 

képeket, stb.  Ezeket a további-

akban is köszönettel fogadjuk. 

Élelmiszert nem áll módunkban 

fogadni. 

Minden érdeklődőt szeretettel 

vár a Borostyán Gondozóház! 

 

Varga-Jászfi Annamária 

mb. intézményvezető 

HIVATALI HÍREK 
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Oktatás 

Évzárás az óvodában 2018 
 

Hagyományainkhoz híven má-

jus utolsó és június első napján 

tartottuk az óvodai évzárókat. 

A középső és vegyes csopor-

tokban csütörtökön, a nagycso-

portosok pénteken búcsúztak az 

óvodától. 

Ezek az események igen fontos 

történések az óvoda életében. 

Különösen a nagycsoportokban 

igazán meghitt, bensőséges 

ünnep a búcsúzással egybekö-

tött évzáró, amit komoly készü-

lődés előz meg. Nincs is meg-

hatóbb egy óvónő számára, 

mint amikor elbúcsúznak a 

nagycsoportosok az évzárón. 

Három-négy év után sok-sok 

emléket hagynak maguk után 

az iskolába menők, és gyakran 

visszasírjuk őket. A ballagás 

napján, csinosan felöltözve, 

hangos, vidám énekszóval bú-

csúznak, amit könnyek nélkül 

nehéz megállni…hiszen szeret-

jük őket. 
Június 8-án tartottuk Pedagó-

gusnapunkat. A szülők igen 

kellemes, jó hangulatú ünnep-

séget rendeztek nekünk. Ezen 

az eseményen köszöntük meg 

Kovácsné Ritter Magdolna 

SZMK elnök munkáját, aki hat 

évig vezette az óvoda szülői 

szervezetét. Ezúton is köszön-

jük a sok segítséget, támoga-

tást, sokszor megerősítést, - 

amit kaptunk az évek során.  

 

Június 11-én nevelési évet záró 

értekezlet keretében számol-

tunk be az elmúlt év eredmé-

nyeiről. Június 12-én kirándulni 

vittük a középső-és nagycso-

portosokat a Szekszárdhoz kö-

zeli Sötét völgybe. Kellemes 

környezetben játékkal egy kis 

erdei sétával, élményekkel gaz-

dagodva töltöttük el a délelőt-

töt. 

Az ÁMK minden dolgozójának 

jó pihenést, kellemes kikapcso-

lódást és feltöltődést kívánok a 

nyárra. 

 

Dudásné Grau Ágnes  

ÁMK igazgató 

Gondolatok a tanév végén 
 

Véget ért a Magyarok Nagyasz-

szonya Katolikus Általános 

Iskola második tanéve.  

A köszönet és a törlesztés tan-

éve lezárult – amit megígér-

tünk, azt megcsináltuk...  

Nem volt könnyű és nem volt 

egyszerű munka.  

A nehézségek emléke viszont 

idővel elkopik, és fejlődő isko-

lánk eredményei pedig azt bizo-

nyítják, hogy komoly sikereket 

csak akkor érhetünk el, ha tu-

dunk különbséget tenni jó és 

rossz között, és mindig felis-

merjük a változtatás szükséges-

ségét és feltételeit.  

Ez a település, ez a közösség 

ezt két éve ismerte fel. 

Két éve fordulóponthoz értünk, 

és a maga egyszerűségével és 

természetességével meg is for-

dultunk. 

Ez már egy másik korszak, egy 

másik iskola. 

Ez a kicsi, amennyire szét-, 

épp,annyira összetartó közös-

ségnek az elmúlt években bizo-

nyosodott be: ha valamit el 

akarunk érni, azt el is érhetjük.  

Amit megígértünk, az megcsi-

náljunk; amit megcsinálunk, 

arra garanciát vállalunk.  

„Büszkék vagyunk arra, hogy 

Szent István királyunk ezer 

évvel ezelőtt szilárd alapokra 

helyezte a magyar államot és 

hazánkat a keresztény Európa 

részévé tette.” 

Magyarország Alaptörvény-

ének Nemzeti Hitvallásról írott 

kezdő sorai ezek – épp ide ille-

nek, egy katolikus, nemzetére 

büszke iskola tanévzárójára. 

A büszkeség fontos érzelmi 

alapja a nemzeti 

öntudatunknak, megtartó ereje 

van, közelsége van. 

Büszkeségünk meghatározza az 

irányt, a célt, maga köré gyűjti 

a közösséget, és erőt ad. 

Ugyanakkor a büszkeség 

önmagában rejti a késztetést is.  

Felébreszt, tettekre sarkkal, 

mert az útmutatásban ott 

munkálkodik a gyarapítás 

vágya, az alkotó energiák, a 

mozdulat, a haladás kötelessége 

is.  

Kötelesség ez, nem kényszer.  

Magyarnak lenni ugyanis 

minőség, nem állapot; a 

magyar szó egyszerre lehet 

főnév, jelző és ige is. 

Akik velünk voltak és szurkol-

tak nekünk, tudják, hogy hatal-

mas utat jártunk be, és minden 

dicsőség, amit learattunk, an-

nak a munkának szólt, amit 

diák és tanár együtt elvégzett. 

Akik velünk voltak, de nem 

szurkoltak, tudják, hogy hiba 

volt nem odafigyelni, nem segí-

teni, mert kimaradtak a Sükösdi 

Általános Iskola krónikájának 

egyik legszebb fejezetéből.  

Mi tudjuk, mit veszítettek, ők 

viszont tudják, hogy bárhol, 

bármikor újrakezdetünk min-

dent. 

  Ne felejtsétek: Isten görbe 

vonalakkal ír egyenesen – idéz-

hetjük ide azonnal, és azt gon-

dolom, hogy ennek a kijelentés-

nek egy egyházi iskolában he-

lye és ideje van.  

Mint ahogy annak is, hogy ha 

valaki azonnal bizonyosságot 

akar, kétségek közt fogja vé-

gezni, ha viszont alázattal ke-

zelni a sorsát, és a kételyekkel 

kezdi, akkor hamar el fog jutni 

a bizonyosságig. 

Azt gondolom, hogy az isko-

lánk erre az alázatra tanítja meg 

a diákokat.  

Hogy higgyünk, hogy kezeljük 

helyén a dolgainkat, hogy érté-

keljük azt, amink van, és küzd-

jünk azért, amiben hiszünk. 

Biztos vagyok benne, hogy a 

diákok értik a szavakat. 

Értik, mert ez a közeg, amely-

ben tanulnak és élnek, a jövőre 

támaszkodik, és az elképzelt 

jövő alapján építi fel a jelent.  

Én csak egy korosodó iskola-

igazgató vagyok, akinek nincs 

más tiszte és feladata, minthogy 

pár gondolat után büszkén ve-

gye tudomásul: az iskola érté-

kei előtti főhajtásnak mindig 

helye van; a megteremtett érté-

kek mágnesként vonzzák ma-

gunk köré a közösség tagjait; 

hogy minden ilyen és ehhez 

hasonló jeles esemény apró 

pátriánk erős összetartozását 

jelzi; hogy minden ilyen ese-

mény azzal az örökérvényű 

ígérettel jutalmaz meg bennün-

ket, hogy van értelme dolgozni, 

van értelme jól dolgozni, van 

értelme a jövőért dolgozni. 

Mert a gazdag embereknek is 

lehet szegényes az élete, és a 

szegény embernek is lehet gaz-

dag.  

Mi most értékeink gazdagságát 

jöttünk megünnepelni.  

Lehet, hogy így visszanézve 

nehéznek tűnik ez az év; lehet, 

hogy sok konfliktust és sok 

harcot sorjázunk az emlékeink-

ben, de én nem félek a szavak-

tól. 

Ez a közös nyelv abban a ha-

gyományban született, amit ez 

a település együtt teremtett 

meg.  

 

Amit elkezdtek ük- és dédapá-

ink, amit saját tudásukkal gya-

rapítottak tovább nagyapáink, 

amit apáink sok-sok küzdelem 

árán védelmeztek, és amit mi, 

unokák becsülünk, és tisztelünk 

és tovább gyarapítunk. 

 

Biztos, hogy rengeteg hibát 

vétünk, biztos, hogy vannak 

utak, amiket még nem jártunk 

be, de az is biztos, hogy déd-

apa, nagyapa, fiú és unoka 
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ugyanazt szerette és szeretné: 

olyan lakóhelyet és iskolát, 

ahol megismerkszik a jóakarat, 

ahol nem félnek a szavaktól, 

ahol értik a dolgot lényegét, 

ahol egy-egy dallam, tánc, kö-

zösségi esemény mindig ugyan-

azt jelenti.  

Néha örömöt, néha bánatot, de 

a kotta már csak ilyen; a dallam 

attól lesz dallam, hogy külön-

böző hangjegyekből áll. 

Manapság mindenki mindent 

gyorsan és hirtelen akar; min-

den döntésekor azonnali és 

gyors megtérülést remél, az 

ember folyton órát néz, még 

akkor is, ha éppen naptárt kelle-

ne...  

Sajnos nagyon kevesek ismerik 

fel, hogy a „holnap” nemcsak a 

következő napot jelenti, hanem 

a következő éveket is.  

Hittel vallom, hogy csak a 

hosszú távú gondolkodás tudja 

alapvetően befolyásolni, vagy 

éppen megváltoztatni az életün-

ket; a „hirtelen” és a „gyors” 

csak azoknak a szótárában sze-

repel, akik magukra gondolnak, 

nem pedig azokra, akik utánuk 

következnek.  

Én hittel vallom azt is, amit 

Önök is hisznek: nálunk min-

den adott ahhoz, hogy a tehet-

ség, a szorgalom és a közös 

értékeink tiszteletben tartása 

révén mindenkinek megvan a 

lehetősége arra, hogy megtalál-

ja helyét a világban.  

Ha gazdagítani szeretnénk saját 

földünket, a jót és a hasznosat 

kell utánoznunk; ha értékeket 

akarunk létrehozni, akkor az 

igazat kell újrateremtenünk; ha 

pedig saját kultúránk nagysze-

rűségét akarjuk megosztani, a 

szépet kell újraálmodnunk.  

Jöttnek és ittlévőnek egyaránt 

szét kell szórnia mindenét, mert 

csakis azt tudhatjuk igazán ma-

gunkénak, amit másokba átül-

tettünk, másokkal elfogadtat-

tunk, mások szívében elrejtet-

tünk.  

Az ember nem mindenható, 

mert az embernek mindig, min-

den helyzetben szüksége van a 

Mindenhatóra. 

Mihálovics Ferenc 

igazgató 

Az idei tanévzáró ünnepélyen 

is átadásra került, az önkor-

mányzat által, 2006-ban alapí-

tott díj. 

 

Év diákja kategóriában ezúttal 

két tanuló vehetett át kitünte-

tést, hiszen tanulmányaikban, 

és tanulmányi versenyeken is 

egyforma eredményességgel 

szerepeltek. Kitűnő tanulmányi 

eredményük mellett, ünnepi és 

kulturális műsorok rendszeres 

szereplői voltak. Mese-és vers-

mondó, rajz-és könyvtári ver-

senyek helyezettjei. Az intéz-

mény névadó rajzversenyének 

I. helyezettjei. Részt vettek 

kettő országos festészeti és 

rajzversenyen, ahol az eredmé-

nyes szereplés mellett különdíj-

ban részesültek. A Hermann 

Ottó Országos természettudo-

mányi versenyen a megyei 

fordulóba, és az országos dön-

tőbe jutottak. Valamint a 

Kárpát-medencei versíró verse-

nyen saját versel I. helyezést 

szerzett egyikük. 

 

Így a 2017/2018-as tanévben 

Sükösd Nagyközség Önkor-

mányzat Képviselő-testülete az 

Év diákja címet, Grúber Virág 

Zoé, és Soós Anna 6.osztályos 

tanulóknak adományozta. 

Az Év sportolója címet Gye-

nis Dorina 7. osztályos tanuló 

vehette át, aki kenu sportágban 

ért el kiemelkedő eredménye-

ket. Fadd-Domboriban az or-

szágos bajnokság 5. helyezettje 

lett, Tolna megyére vonatkozó 

bajnokág I. helyezés, Dunaferr 

kupa III..hely, Eszkimó-Indián 

régiós játékok I. hely, Országos 

Magyar Bajnokság VII. helye-

zettje. 

Gratulálunk, és további ered-

ményes munkát kívánunk! 

 

Tamás Márta 

Polgármester 

Kedves Cserkészek! 

 

Az idei év csapattáborára 2018. 

augusztus 4-10. között kerül 

sor Szálkán, vagy Kárászon. A 

helyszín véglegesítése még 

szervezés alatt. 

A kiscserkészek aug. 6-10-ig 

táboroznak. Július 15-ig várjuk 

azok jelentkezését a cserkész-

vezetőknél, akik idén nyáron is 

szeretnének egy felejthetetlen 

kaland részesei lenni. 

A jelentkezések után, megbe-

szélést tartunk a pontos tudni-

valókról. 

Gyere táborozz velünk! 

 

A cserkészvezetők 

 

 

 

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 részé-

re: 

 

● könyvvezetés 

● bérszámfejtés, munkaügy 

● adóbevallások (áfa, járulékok, 

● társasági adó, cégautóadó, 

helyi iparűzési adó) 

● beszámolók 

● statisztikák elkészítése, be-

nyújtása 

● hatóságok előtti képviselet 

● folyamatos, rugalmas kapcso-

lattartás 

Az 547. sz. Belon Gellért Cserkészcsapat története (9. rész) 

Év diákja  

Év sportolója 

Cserkészhírek 

1995-ös nyári tábor 

SZÁLKA 

 

A csapattáborok sorában kü-

lönlegesnek számít az 1995-ös 

szálkai nyári tábor. Különle-

gességét az adja, hogy ez volt 

az első „igazi” nomád cser-

késztábor, amikor is fogtuk 

magunkat és kivonultunk az 

erdő kellős közepére. Persze ez 

ma olvasva nem újdonság, 

hiszen ezután már szinte min-

dig így táboroztunk, de nekünk 

akkor igen nagy eseménynek 

számított, hiszen előző tábora-

ink falvakban vagy városokban 

voltak.  

E tábor előtt, még a nyár folya-

mán Ritter Szilveszter és Márti 

segédtiszti képesítést szereztek 

Szombathelyen. Ottó bácsi be 

is fogta őket már a táborhely 

kiválasztásának feladataiba.  

Nézzük csak mennyi újdonság 

adódott: Megérkezésünk után 

először is letapostuk a térdig 

érő csalánt, hogy fel tudjuk 

állítani a sátrakat. Ebbe a tá-

borba csak 25-en mehettünk a 

nagyobbak közül, akiket alkal-

masnak találtak a „bevetésre”. 

Összesen hat sátorból állt a 

tábor: egy konyhasátor, ahol az 

irányító Kormosné Marika 

néni volt, két nagy őrsi sátor, 

melyekben összesen 18-an 

aludtunk és három kisebb sátor 

felnőtt kísérőinknek. A tábor 

többi építményét is mi magunk 

készítettük el, itt, életünkben 

volt először táborkapu, zászló-

rúd, hirdetőtábla, oltár, kereszt 

és persze latrina is. Nagyon 

büszkék voltunk építménye-

inkre.  

Reggelenként a szomszédos 

erdészház friss vizű kútjánál 

tisztálkodtunk, ami azonnali 

felébredést biztosított. Pirkadat-

kor indultunk a faluba gyalog 

friss kenyérért, hogy mire a 

többiek felébrednek, visszaér-

jünk. Rendkívüli dolog volt, 

hogy a nagytúrára felnőtt kísé-

rete nélkül mehettünk, ez igazi 

próbatétel volt, amit sikeresen 

kiálltunk. Amikor a túráról 

megérkeztünk Ottó bácsi elbú-

csúzott tőlünk és ránk bízta a 

tábor vezetését. 

Így történhetett, hogy fürdési 

tilalom ellenére megmártóztunk 

a szálkai tóban, ahol a társaság 

fele összedarabolta a lábát.  

Még volt mit tanulnunk az ön-

álló táborozás terén, de elindul-

tunk az úton, és évről-évre 

ügyesebben szerveztük meg a 

nyári nagytáborainkat…  
 
Tábori építmények 

A táborok során egyre jobban 

fejlődtünk a tábori építmények 

kitalálásában, létrehozásában, 

szebbnél szebb, ötletesebbnél 

ötletesebb építmények készül-

tek évről-évre. 

Volt forgóajtónk, „távirányítós” 

sorompónk, őrtornyunk,  
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Könyvtári hírek 

2018. április 30-án a Magyar 

Film Napja alkalmából a 

KönyvtárMozi a Kopaszku-

tya c. filmet vetítette, elsősor-

ban középiskolás közönségnek. 

Jó volt újraélni a magyar rock 

történetének egy nagy korsza-

kát, illetve egy rock legenda, a 

P. Mobil születésének eredetét 

filmkockákban elbeszélve. 

2018 májusában negyedik 

alkalommal zajlott le az alap-

fokú internet-használói tanfo-

lyam a könyvtárban. A képzés 

alatt az alapoktól az internet 

használatáig jutottak el a hall-

gatók, egy alaposan felépített 

tananyag és türelmes oktató 

segítségével, és mindenki sike-

res vizsgát tett. Jövőre már a 

haladó szintű képzést tervez-

zük, mely mélyebb ismerete-

ket fog nyújtani a jelentke-

zőknek. 

2018. május 16-án a Lóca 

együttes látogatott el hoz-

zánk, mely hegedűvel, dobgi-

tárral és cajónnal adta a talp-

alávalót az óvodásoknak. 

Színvonalas műsort rendeztek 

és fergeteges hangulatot vará-

zsoltak, melyet a kicsik na-

gyon élveztek, még vonatoz-

tak is. 

2018 májusának végén és jú-

niusának elején lezajlottak a 

könyvtári vetélkedők az alsó 

tagozatosoknak (a felsősök 

már márciusban, az Internet 

Fiesta keretében letudták a ver-

senyüket). Összesen 84 diák 

vett részt a vetélkedőkön, 61 

alsó tagozatos és 23 felső tago-

zatos. A legügyesebbek az 1. 

évfolyamosok voltak, ők va-

lamennyien hibátlanul teljesí-

tettek. Gratulálunk valameny-

nyi résztvevőnek, csak így 

tovább! 

2018. június 16-án a Half 

Page zenekar rendezett zenés 

irodalmi estet a könyvtárban. 

A saját nótákat Faragó Nóra, 

Faddi Krisztián, Wolfárt László 

Ádám, Szabadi Péter és Faragó 

Írisz adták elő, a dalok közti 

időszakot pedig Kaprényi Regi-

na színesítette versmondással. 

Köszönjük szépen, hogy újra 

egy nagyon jó, színvonalas 

estét hoztatok könyvtárunk-

ba! 

A nyári időszakra különösebb 

rendezvénnyel nem készülünk, 

az Anna-napokat segítjük mun-

kánkkal, illetve továbbra is 

gyűjtjük a helytörténeti jellegű 

dokumentumokat. 

A Sükösdi Helytörténeti és 

Kulturális Egyesület nevében 

szeretném megkérni a lakos-

ságot, hogy ha valaki rendel-

kezik régi, a falu életét, kiné-

zetét megörökítő fotókkal, 

legyen szíves a könyvtárba 

eljuttatni egy szkennelés ere-

jéig, hogy minél több doku-

mentumot át tudjunk hagyo-

mányozni az utókornak. 
Szeretettel várja Kedves Láto-

gatóit a könyvtár és a 

KönyvtárMozi! 

Szerletics Róbert 

könyvtáros 

Könyvtári nyitva tartás 

 
Hétfő:szünnap 

Kedd-csütörtök-péntek: 14-18-ig 

Szerda: 10-12 és 14-18-ig 

Szombat: 9-12-ig 

Sükösdi Anna-napok 

2018. július 27.-29. 

Programok 

 

2018. július 27. (péntek) 

10.00 Pingpong bajnokság az Ifjúsági Házban  

16.00 Kispályás futball bajnokság a focipályán 

16.30 Helytörténeti kiállítás a Sükösdi Helytörténeti 

és Kulturális Egyesület szervezésében. 

18.00 Ünnepi szentmise Szent Anna tiszteletére a 

templomban, celebrálja: Schindler Mátyás, a 

bajai Szent Antal-plébánia plébánosa 

19.00 MISSTIQ DUO klasszikus zenei koncertje a 

templomban 

20.00 Kerti ünnepély az Egyházközségi Ház udvará-

ban 

21.00 – 22.30 KARTHAGO együttes élő koncertje  

22.00 – 03.00 Szabadtéri retro disco DJ BOBBY 

közreműködésével 

 

2018. július 28. (szombat) 

8.00 – 14.00 Kispályás futball bajnokság a focipályán 

9.00 – 12.00 Játszóház óvodásoknak: arcfestés, sab-

lonos arcfestés, csillámtetoválás stb. 

10.00 – 12.00 és 16.00 – 18-00 MAGADÉRT SPOR-

TOLJ! – PÉLDAKÉP SPORTPROGRAM kere-

tein belül vendégünk CZENE ATTILA olimpiai 

bajnok úszó, a Magyar Szabadidősport Szövetség 

elnöke, valamint számos kreatív sporteszköz/

sportág (célba rúgás, twisterfal, goldsprint, eve-

zős ergométer, teqball, szkanderpad) kipróbálásá-

nak lehetősége 

16.00 – 20.00 MOBIL MÁSZÓFAL és FELFÚJHA-

TÓ HERNYÓ gyerekeknek 

17.00 – 17.30 HEGEDŰS LÁSZLÓ (HEGE) több-

szörös országos bajnok és Guinness Világrekor-

der trial versenyző bemutatója 

18.00 – 20.00 „Sükösd ízei” – helyi vállalkozó szel-

lemű csoportok főznek a nagyközönségnek, vá-

sárlási-kóstolási lehetőség, mellyel fődíj 

nyerhető 

17.30 – 20.20 Színpadi programok: 

Ünnepi köszöntőt mond Tamás Márta polgár-

mester 

Sükösdi ÁMK Napközi Otthonos Óvodájának 

műsora 

Be Cool Dance Studio sükösdi csoportjának 

műsora 

Danubia AMI – Magyarok Nagyasszonya Katoli-

kus Általános Iskola műsora 

Madarasi Ifjúsági Fúvós Zenekar 

Sükösdi Művelődési Ház Népdalkörének 

dalcsokrai 

Pörbölyi Hagyományőrző Néptánccsoport 

műsora 

Sükösdi Ripityom Néptánccsoport műsora 

Nyereménysorsolások, eredményhirdetések 

 

21.00 – 22.00 DOLLY PLUSSSZ kis élő koncertje 

22.30 – 23.00 PIROMUSICAL (víz-, láng- és tűzijá-

ték) 

23.00 – 03.00 Utcabál Topánka Mihállyal 

 

2018. július 29. (vasárnap) 

8.45 Gyülekező a zarándoklatra a templom előtt 

9.00 Indulás a gyalogos zarándoklatra 

10.00 Ünnepi szentmise búcsúi körmenettel a Szent 

Anna-kápolnánál. Celebrálja: Schindler Mátyás, a 

bajai Szent Antal-plébánia plébánosa 

 

A változtatás jogát a szervező fenntartja! 

A rendezvény helyszíne: általános iskola udvara, 

6346 Sükösd Deák Ferenc utca 123. 

több-korosztályos tábori wc-nk, 

patakon átívelő hidunk, kemen-

cénk, izzasztó sátrunk. 
A kép bemutat néhány tipikus 

tábori építmény fajtát, amelyek-

ből feláll egy nomád cserkész-

tábor. 

Táborkapuk, ruhafogas, ruha-

szárítók, cipőtartó, lavórtartó, 

lépcső, edényszárító, tábori 

oltár, latrina – tábori wc, csaj-

kafa - bögretartó 

 

Bakos Judit 

cserkészvezető 

TÁJÉKOZTATÁS 

 

2018. májusában elköszönt a Sükösdi Napló szerkesztési munkáitól Kusztorné Varga Edit. 

Ezúton szeretném megköszönni a hosszú éveken keresztül végzett lelkiismeretes, pontos munkát.     

T.M. 
A továbbiakban a Sükösdi Napló szerkesztését Paudits Zoltán végzi.  

Írásaikat, cikkeiket, jelzéseiket a naplosukosdi@gmail.com email címre várjuk. 

mailto:naplosukosdi@gmail.com
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LABDARÚGÁS 

 

ÉV VÉGI BIZONYÍTVÁNY 

2018 

 

Június 9-én Tompán, az utolsó 

fordulóban páratlan izgalmak 

között a 87. percben, Lógó 

Zsolt tizenegyes góljával dőlt el 

a bajnoki cím sorsa. Véget ért a 

versenyfutás Géderlak és Sü-

kösd között, 2017-18-BAN 

ISMÉT SÜKÖSD A ME-

GYEI MÁSODOSZTÁLY 

DÉLI CSOPORTJÁNAK 

BAJNOKA! A végjátékban 

megőriztük első helyünket, a 

trófea újra a miénk.  

 

A csapatnak hatalmas ünnep-

lésben volt része ezen a mámo-

ros délutánon a mérkőzés lefú-

jása után, de folytatódott vasár-

nap hajnalig a sükösdi fogadá-

son is. Teljesítményükről csak 

a legnagyobb elismerés hangján 

lehet szólni, a sükösdi futball 

történetében páratlan, hogy 

egymást követő két évben baj-

nokságot nyert, szín tiszta ama-

tőr alapon.  

 

Nem volt egyszerű, a tavaszi 

szezon: sérülések, betegségek, 

munkahelyi elfoglaltságok mi-

att tele volt gondokkal. Két 

egymást követő mérkőzésen 

alig tudtunk ugyanabban az 

összeállításban pályára lépni. 

Előfordult, hogy hat alapembe-

rünk hiányzott, ilyenkor csak a 

küzdeni tudás, egymás segítése 

és a végig kikezdhetetlen csa-

pategység segített. Izgalmas 

rangadók sorával az első helyen 

zártuk az őszi szezont, a na-

gyon erős versenytárs, Géder-

lak előtt, egypontos előnnyel. A 

felkészülést a jó őszi formát 

mutató 15 gólos Bajnok Noel 

nélkül kezdtük, Farkas Pál, 

Gazsi János után harmadikként 

ő is Kecelre igazolt a megyei 

első osztályba, Szöllősi Róbert 

Bajaszentistvánra távozott. Ha-

zatért viszont az U-15 és U17-

es magyar válogatott, Tallér 

István. Izgalmas tavaszi szezon 

várt ránk, célunk nem lehetett 

más, mint az első helyünk meg-

tartása, bajnoki címünk megőr-

zése. Azt tudtuk, hogy ismétel-

ni sokkal nehezebb, mint baj-

nokságot nyerni, a bajnokot 

mindenki meg akarja verni, 

ellene kettőzött erővel küzd. 

Nehezen indult a bajnokság, az 

időjárás nem volt hajlandó al-

kalmazkodni a versenynaptár-

hoz, így elmaradt a Hajós és a 

Tompa elleni mérkőzésünk. A 

harmadik nekifutásra Szerem-

lén kezdtünk és 5:0-ra nyer-

tünk. A rajt megfelelt a várako-

zásnak, de látni kellett azt is, 

hogy a csapat formája még nem 

az igazi, jóval alatta maradt az 

őszinek. Ettől függetlenül biz-

tos hazai győzelemre számítot-

tunk hazai pályán Bácsborsód 

ellen, mégis be kellett érnünk 

egy 0:0-ás döntetlennel, e mel-

lett még Schultz Máté súlyos 

sérülést szenvedett. Második 

térdműtétén van túl, várjuk 

mielőbbi visszatérését. A két 

pont elvesztése helycserével 

járt, Géderlak került az élre. A 

későbbiekben nagyon sokat 

számító botlás után az újonc 

Hercegszántótól már elhoztuk a 

három pontot, 5:0-ra nyertünk. 

Dusnok érkezett, s az köztudott, 

hogy aki bajnok akar lenni, 

annak Dusnokot meg kell verni. 

Ez mindig rangadó a javából, a 

tétet csak növelte, hogy Érsek-

csanád elütötte Géderlakot, egy 

győzelemmel visszaszerezhet-

jük első helyünket. Hatszázas 

nézőszám mellett éltünk a lehe-

tőséggel, és Kárpáti góljával 

1:0-ra nyertünk. Felsőszentivá-

non megint ötöt rúgtunk (5:2), 

Géderlak döntetlent játszott 

Borotával, így négy ponttal 

megléptünk a tabellán. A ko-

rábbi önmagához képest most 

gyengélkedő, 10. helyezett Ne-

mesnádudvart fogadtuk. A pa-

pírforma mellettünk szólt, de az 

örökös vetélkedés ezt felülírta, 

2:0-s vezetés után 3:3 lett a 

vége, ezzel Géderlak újra elő-

zött. 

 

 A folytatás ettől is kellemetle-

nebb volt, a hét vaskos megle-

petéseként 2:1-re kikaptunk 

Kelebián. A vereség terhével, 

Zsók, Rozsi, Csordás, Kárpáti, 

Kovács ás Gajári hiányával 

érkeztünk Hajósra, amely a 

megye ámulatára 6:2-re nyert 

Borotán. A helyzet kilátástalan-

nak tűnt, az öthetes sérüléséből 

visszatérő Matity vezényletével 

a tartalékos gárda mégis meg-

mutatta erejét, s minden vára-

kozást felül múló játékkal 4:0-

ra nyertünk. Rendkívül fontos 

állomása volt ez a bajnoki cím-

hez vezető útnak. A HÍD SC 

már nem okozott gondot, 8:1-es 

vereséggel tértek haza. Mélykú-

ton tavaly május 2.-án lettünk 

bajnokok, a kellemes emlékek 

színhelyén most főpróba előtt 

álltunk a dobogón maradásért. 

Kihagyott helyzeteink mellett, a 

87. percben Kárpáti góljával 

hozni tudtuk a mérkőzést és 

versenyben maradtunk. Az ősi 

ellenfél Érsekcsanád követke-

zett, amely öt éve pontot sem 

tudott szerezni ellenünk. A lát-

ványos, helyenként izgalmak-

kal túlfűtött meccsen maradt a 

hagyomány, Rozsi, Kárpáti, 

Nemes és Lógó találataival 

megint miénk lett az év mérkő-

zése (4:2). A rangadót a Petőfi 

Népe beharangozója szerint 

„szuper rangadó” követte Gé-

derlakon, a megyei futballélet 

megkülönböztetett figyelme 

mellett. A versenytársak meg-

mérettek és tökéletesen azonos 

súlyúnak találtattak, Pesti góljá-

val 1:1-re végeztünk, de még 

nem dőlt el semmi! Mindkét 

csapatra két pokolian nehéz 

mérőzés várt. Nekünk az első a 

negyedik helyezett Borota, na-

gyon rossz előjelekkel, tele 

sérültekkel. Koszorús, aki egy 

éve pályára sem lépett, az első 

hívó szóra jött segíteni, ugyan 

így Szabó Dávid is, aki tavaly 

májusban játszott utoljára. Ha-

jóson voltunk hasonló helyzet-

ben, most is egy Matittyal vol-

tunk jobbak, két gólt szerzett, 

Schultz Martin egyet (3:1). A 

másik ágon Géderlak katasztro-

fális, 8:2-es vereséget szenve-

dett Dusnokon, így újra átve-

hettük a vezetést. A döntés az 

utolsó fordulóra maradt. Géder-

lak Nemesnádudvarra, mi Tom-

pára utaztunk, ugyanazért, a 

bajnoki címért. Nekünk ehhez 

győzni kellett. A félidőben 

Tompa vezetett 1:0-ra, Bohner 

egyenlített. A 86. percig még 

Géderlak volt a bajnok, a 87.-

ben Lógó 11-es góljával már 

Sükösd!  

 

A hosszú és végig fordulatok-

ban gazdag versenyt mi nyer-

tük, az atlétika nyelvén 

„mellbedobással”. Hogy meg-

maradjunk a hagyományos ér-

t é k e l é s n é l ,  c s a p a t u n k 

KITÜNŐRE vizsgázott, játék-

ból és küzdeni tudásból. A 28 

mérkőzésből 22-őt megnyer-

tünk, 4 végződött döntetlennel 

és 2 vereséggel. 101 gólt lőt-

tünk, ebből ősszel 63-at, tavasz-

szal befejező csatár nélkül 38-at 

(pontosan Bajnok 15 találata 

hiányzott) és 30-at kaptunk. A 

védelmünket dicséri, hogy ez a 

leg kevesebb a mezőnyben. A 

házi góllövő listát Lógó Zsolt 

vezeti 22 góllal, a megyein 

ezzel hatodik. Őt Bajnok követi 

15, Kárpáti 14, Matity 11, Ne-

mes 8, Kovács 7, Schultz Mar-

tin 4, Rozsi 4, Szabó Patrik 4, 

Zsók 3, Bohner 2, Papp 2, 

Schultz Máté 2, Tamás 2, Pesti 

Sporthírek 
A felnőtt csapat megvédte bajnoki címét, az első helyen végzett. 

 

Álló sor, balról jobbra: Gajári J. A., Matity D., Papp Á., Rácz G., Ta-

más K., Koszorús P., Zsók J. játékos edző, Hornyák T., Szabó D., Csor-

dás E., Pesti L., Szabados M. 

Térdelnek: Kovács R., Szabó P., Berger D., Tallér I., Molnár Zs., 

Bohner Zs., Schultz M., Kárpáti K., Rozsi J. 

A képről hiányzik: Lógó Zs., Nemes R., Schultz M., Nagy E., Béda P., 

Forgács G.  
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1, Rácz 1 találattal, 1 öngól 

volt. 

Ifjúsági csapatunknál az ősz-

szel megkezdett csapatépítés 

sikerrel folytatódott. Balogh 

János edző erőfeszítései beér-

tek, ha nem is a befektetett 

munka arányában. Játékban és 

eredményben előrébb léptünk, 

elégedett még sem lehet. Ez a 

tavasz az elszalasztott lehetőség 

tavasza volt, 9 nagyszerű győ-

zelemmel (Szeremle, Herceg-

szántó, Felsőszentiván, Nemes-

nádudvar, Hajós, HÍD SC, Ér-

sekcsanád, Borota, Tompa), 1 

döntetlennel (Dusnok), és 4 

vereséggel Ebből három egy 

gólos különbségű (Bácsborsód 

1:2, Kelebia 5:4, Mélykút 3:2) 

és egy súlyos 6:2-vel Géderla-

kon. – 49 pontjával a negyedik 

helyen végzett. Kisebb csoda, 

hogy eddig jutott, hisz az utolsó 

10 mérkőzését Radics Szabolcs 

eltiltása miatt gyakorlatilag 

kapus nélkül játszotta, ezzel 

nagy terhet cipelt a csapat. A 

góllövő listát Radics József 

vezeti 32 góllal, ez a 7. helyet 

jelenti a megyei listán. Őt Ruff 

Lénárd követi 20, Pintye Krisz-

tián 13, Kárpáti Zsolt 11, Ra-

dics Szabolcs 4, Kővári Tamás 

3, Boros Robin 2, Nagy Dávid 

2, Szabados Dániel 2, Kárpáti 

Milán 1, Kolompár Kevin 1, 

Petrás Gergő 1 találattal. Ez a 

csapat többre képes, már az 

idén is helye volt a dobogón. 

Osztályzata: jó, küzdeni tudás-

ból:jeles! 

Utánpótlás csapatunk (U-14) 
Lógó Zsolt edzőnél jó kezekben 

van. Zsolt vérbeli futballista, 

alapvető célja az oktatás mellett 

a jó közösség megteremtése 

nem csak a pályán, hanem azon 

kívül is. A gyerekek ezt megér-

zik, felnéznek rá, örömmel vég-

zik az edzéseket, fegyelmezet-

ten végrehajtják a gyakorlato-

kat. A 16 fős keretével január 

23.-án kezdték a felkészülést 

teremben, márciusban a szabad-

ban, de csak egy edzőmérkő-

zést tudtak játszani. Ősszel és 

tavasszal is az ötödik helyen 

végeztek a 11 csapatos me-

zőnyben, ami komoly előrelé-

pés. Három- négy játékosa fo-

lyamatosan játéklehetőséget 

kapott az ifiben, maradéktala-

nul elégedett a csapatával. A 

kijelölt irány és a csapat osz-

tályzata: jó. 

A Bozsik korosztály 7-9-11 

éves gyermekeit Halász István 

edző heti két edzésen oktatja a 

játék alapelemeire.  A három 

korosztályban 28 igazolt játé-

kosunk van, ami örvendetesen 

nagy szám. A cél a játék meg-

szerettetése. A 7 és 9 évesek 

nyolc fesztiválon „mérkőzés 

játékot”  játszanak és különbö-

ző feladatokat oldanak meg a 

labdával. A 11 évesek 10 kinti 

és három teremtornán vettek 

részt, tornánként 5-6 mérkőzés-

sel, Dusnok, Hajós, Császártöl-

tés, Jánoshalma és Nemesnád-

udvar csapatai között. Az ered-

mény másodlagos, a lényeg az 

edzéseken gyakorolt elemek 

beépítése és a minél jobb hoz-

záállás erősítése. A legügye-

sebb játékosoknak az U-9 és U-

11-es korosztályban a LUA 

Baja edzői tartanak kéthetente 

közös edzést, mindkét együttes-

ben szerepel sükösdi játékos. 

Ismét jó évet zárt a sükösdi 

futball, véletlenül nem lehet 

kétszer egymás után bajnoksá-

got nyerni, a siker közös munka 

eredménye. Az érdem első he-

lyen a csapaté, de jár az elisme-

rés mindazoknak, akik tettek 

érte, a vezetőktől, edzőktől a 

pályagondnokig. Kijár a megye 

II. legnagyobb látogatottságát 

hozó szurkolóinak, ezen belül 

végig hangos és kitartó 

„kemény magnak”. Kiemelen-

dő, hogy az Önkormányzat 

mindenben a csapat mögött állt.  

Ünnepeljünk mértékkel, hozzá 

jó pihenést, kellemes nyaralást 

kíván mindenkinek: 

 

Varsányi József 

Sükösd, 2018. június 23.  

Ifjúsági csapatunk a negyedik 

helyen végzett. 
Álló sor, balról jobbra: Balogh J. 

edző, Kárpáti M., Boros R., Nagy D., 

Varga M., Kárpáti Zs., Szabados D., 
Ruff L.. 

Térdelnek: Ruff M., Petrás G., Bog-

dán B., Nagy B., Pintye K., Kővári T., 
Kolompár K. 

A képről hiányzik: Radics J., Radics 

Sz., Majorosi M., Balázs D., Ambrus 
A.  A legifjabbak, Bozsik-program 

(U-7, U-9, U-11). 

Álló sor, balról jobbra: Vizi Á., Makó 

M., Kovács J., Kővári R., Vizi B., 
Pusztai Á., Halász I. edző, Kovács T., 

Pesti L., Pék Á., Nagy D., Soós D. 

Térdelnek: Bogdán P., Makó M., 
Kővári K., Deák M., Sipos B., Perity 

P., Marusa M., Szerletics A., Tüske L., 

Boros D., Pesti Z. 
A képről hiányzik: Kovács V., Soós 

B., Zsikó M., Soós D., Pohl D., Lógó 

G.  

Utánpótlás csapatunk (U-14) az 

ötödik helyen végzett. 
Álló sor, balról jobbra: Lógó Zs. edző, 
Nagy B., Ruff M., Pusztai M., Majoro-

si M., Petrás G., Malik M. 

Guggolnak: Zsikó A., Kolompár K., 
Mihálovics D., Balázs M., Zima M., 
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www.sukosd.hu 

A település– és mezőőr elérhetősége 

Faddi József  

70/334-8799 

A hirdetés díjai 

a következők: 

1/1 oldal:  

20.000.-Ft 

1/2 oldal:  

10.000.-Ft 

1/4 oldal: 

5.000.-Ft 

1/8 oldal: 

3.000.-Ft 

1/16 oldal: 

1.500.-

FtLakossági 

apróhirdetés 

díjai: 5 szóig 

ingyenes, 5 szó 

felett 50-Ft/szó. 

Az árak bruttó 

árak. Hirdetést 

feladni munka-

időben a Pol-

gármesteri 

Hivatal titkár-

ságán lehet. 

 

 

 5 szobás 200 m2-es polgári ház eladó! 70/5435295 

 

 Legelőt, szántót vennék. +36303174759  Szerletics Róbert 

 

 
Szántó eladó vagy bérbe adó (Verébtanya) +36203624111  

 

Napelempark mellett ipartelek, 13 hektár földterület 

eladó Sükösdön +36704069300  

 

Sükösdön a Fehér Akác Vendéglő udvarában nyitottuk meg halboltun-

kat. Mindig friss halakkal, új beszállítótól és kiegészítő szolgáltatása-

inkkal (tisztítás, darabolás, sózás) várjuk kedves régi és új Vásárló-

inkat!  

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 

2018. április 16. és 2018. június 22. között anyakönyvezettek. 

Összeállította Rigó Éva anyakönyvvezető 

Születtek 

György Lea Alexa (anyja neve: Illés Erzsébet) 

Horváth Regő (anyja neve: Gazdag Alinka) 

Pusztai Péter (anyja neve: Kolluti Gertrúd 

Tóth Noel (anyja neve: Ercsi Edina) 

Házasságot kötöttek 

Rácz Katalin és Mórocz Balázs József 

Simon Julianna és Kiss Péter 

Racsmán Szilvia és Kincs László 

Kovács Tímea és Lakatos Zsolt 

Kovács Diána és Molnár Ferenc Géza 

Gratulálunk! 

Elhunytak 

Karagity Mihály 76 éves 

Juhász Józsefné született: Tóth Katalin 86 éves 

Farkas Antalné született: Obonyai Anna 84 éves 

Boldizsár István  72 éves 

Racki Béla 65 éves 

Gombár Mihályné született: Pankovics Ilona 68 éves 

Bujdosó József  89 éves 

Jagicza László  69 éves 

Kernya István József   75 éves 

Fuszenecker Antal  60 éves 

Márton István  81 éves 

Dobos Dezsőné született: Belák Anna  66 éves 

Lakatos Ferencné született: Kollár Erzsébet 93 éves 

Részvétünk! 

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! 

Magánszemélyek adóbevallását 2000Ft-ért elkészítem! 

BÉRSZÁMFEJTÉS, 

KÖNYVELÉS 
Vállalom új vagy működő gazda-

sági társaságok, egyéni vállalko-

zások teljes körű könyvviteli fel-

adatainak ellátását, bérszámfejtés-

ét, munkaügyi adminisztrációját. 

 

Több mint 10 éves szakmai tapasztalattal, 

precíz, folyamatos könyveléssel támogatom 

vállalkozásának működését. 

Keressen bizalommal! 

Schneider Veronika 
mérlegképes könyvelő, bérügyi és tár-

sadalombiztosítási szakelőadó 

Floyd Dentál S kft 

06 30/2933302 

6346 Sükösd, Dózsa György út 12/D 

Fogsorjavítás, 

műfogsorké-

szítés, rögzített 

fogpótlások 

Kollár Csaba 
6346 Sükösd,  

Dózsa György út 

12/D 

06 30/475 05 06 

Frissítő Svéd és  

Alakformáló masszások 

„Cellulit kezelés, testtekercselés”! 

Gelettáné Czobor Kinga 06-30-4057705 

Sükösd, Dózsa György út 1/b  

tel:+36%2030%20317%204759
tel:+36%2020%20362%204111
tel:+36%2070%20406%209300

