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A nyár során legizgalmasabb 

feladatnak az oktatási intéz-

ményeink körüli felújítási, 

beruházási munkálatok bizo-

nyulnak. Hiszen a nyári szü-

net időszaka áll rendelkezésre, 

amikor a gyerekek távollét-

ében megkezdődhet a kivite-

lezés. Nem volt ez másként az 

Alvégi Óvodánknál sem, ahol 

június 1-i területátadással 

indult el a tornaszoba, és a 

mini bölcsődés csoportszoba, 

valamint a hozzá tartózó he-

lyiségek kialakításának előké-

szítő munkája. A kivitelezést 

végző vállalkozó, a mini böl-

csőde rész kialakításra fóku-

szált, hiszen az óvoda augusz-

tus 27-től már újra várja az 

óvodásokat, erre a telephelyé-

re is. Nem teljesen izgalmak-

tól mentesen, de a belső átala-

kítást sikerült a „nyitásra” 

elkészíteni. Így a szükséges 

engedélyeztetési eljárást kö-

vetően, októbertől már fogad-

hatja az új bölcsőde a legki-

sebbeket. A jelentkezés feltét-

eleiről Dudásné Grau Ágnes 

ÁMK igazgatótól kaphatnak 

az érdeklődők részletes tájé-

koztatást. 

 

A tornaszoba kivitelezése is 

befejező szakaszához érke-

zett, és a tervezett szeptember 

30-i időpontig elkészül. Ezt 

követően vehetik birtokba az 

óvodások az új létesítményt. 

 

Közfoglalkoztatási program-

jainkban folytatódtak a terve-

zett Faluház felújítási munká-

latai. Mostanra az utcafronti 

homlokzat teljes egészében 

megújult, valamint az épüle-

ten belül is történtek nyílászá-

ró cserék, falazási, vakolási, 

szigetelési munkálatok. 

 

A száraz, meleg időjárásnak 

köszönhetően a paprikasze-

désre is az előző évekhez ké-

pest lényegesen hamarabb 

kerülhetett sor. Így már au-

gusztus közepe óta tart a 4ha-

nyi területen a termés betaka-

rítása. 

 

Örömmel vettük kézhez az 

értesítést, hogy hazai forrás-

ból támogatást nyert önkor-

mányzatunk a Hősök útja 

keleti részének felújítására. 

Ebben a projektben kizárólag 

burkolat felújításra volt lehe-

tőség pályázni, nem új út épí-

tésére. Így a Horgász utca és a 

Petőfi utca közötti szakaszon 

újul meg a burkolat első 

ütemben. A beruházáshoz 

kapcsolódóan a Horgász utcá-

ban is készül útalap, mely 

remélhetőleg orvosolja az ott 

élők téli, és esős időszakban 

való közlekedési nehézségeit, 

és a későbbiekben alkalmas 

lesz arra, hogy aszfalt felület-

tel is ellássuk. 

 

Ismételten szeretném megem-

líteni, hogy önkormányzatunk 

elkészíttette minden jelenleg 

még földes utcájának a terve-

it, hogy megfelelő pályázati 

kiírás esetén, forrást tudjon 

igényelni ezen szakaszok  

aszfaltozására. 

 

Tamás Márta 

polgármester 

Közhírré tétetik! 

2018. október 06-án szüreti felvonulás és bál. A 

rendezvény részleteiről, a felvonulás útvonaláról a ké-

sőbbiekben lesz tájékoztatás. 

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

2018. június 27.: 

Jóváhagyta a Képviselő-testület, 

hogy a Felső-Bácskai Hulladék-

gazdálkodási Kft.(melynek ön-

kormányzatunk tagja) beolvad-

jon a FBH-NP Nonprofit Kft-

be. Elfogadták az alábbi beszá-

molókat: 

-a családsegítő és gyermekjóléti 

szolgálat valamint a jegyzői 

gyámhatóság beszámolója a 

2017. évi munkáról 

-a Bács-Kiskun Megyei Katona 

József Könyvtár – Sükösdön 

működő könyvtárellátási szol-

gáltatásról szóló beszámoló 

- a Központi Háziorvosi Ügye-

let 2017. évi beszámolóját 

- a Homokhátsági Regionális 

Hulladékgazdálkodási Önkor-

mányzati Társulás 2017. évi 

működéséről szóló beszámolót. 

 

Költségvállalásról döntöttek az 

Egészségügyi Központ épületén 

tetőjavítási és falburkolási mun-

kálatokra. Elfogadták a Köz-

tisztviselői Etikai Kódexet. A 

Sükösdi Polgármesteri Hivatal 

szabályzatait hagyták jóvá. Az 

„Önkormányzati étkeztetési 

fejlesztések támogatására” kiírt 

pályázat benyújtásáról döntöt-

tek. Polgármester tájékoztatását 

hallgatták meg az „Európa a 

polgárokért program 2014-2020 

Testvérváros-projektek 2018. 

év” pályázatról. Módosították a 

Sükösdi Polgármesteri Hivatal 

szervezeti és működési szabály-

zatát. Szolgálati lakás kérelem-

ről döntöttek. Zárt ülésrészben a 

Borostyán Gondozóház intéz-

ményvezetői kinevezéséről hoz-

tak határozatot: 2018. július 1-

től 5 évre Varga- Jászfi Anna-

mária az intézmény vezetője. 

 

2018. július 12.: 

Rendkívüli ülésen határozatot 

hozott a Képviselő-testület az 

„Önkormányzati étkeztetési 

fejlesztések támogatása” c. pá-

lyázat hiánypótlására. 

 

2018. július 23.: 

A Képviselő-testület konzorci-

umban résztvevő településként 

döntést hozott a pályázati 

„Közös közbeszerzési és be-

szerzési szabályzat”-ról. 

 

2018. július 25.: 

Elfogadta a Képviselő-testület 

a helyi esélyegyenlőség terv 

átfogó felülvizsgálatát. Rende-

let és határozat született e na-

pirendben Sükösd település-

rendezési eszközei módosítá-

sának jóváhagyásáról. Erre 

főképp az ipari terület átsoro-

lása miatt volt szükség. A 

Napközi konyhán megnöveke-

dett feladatok miatt még egy 

szakács álláshelyet hoztak 

létre. Elfogadták a 2017. év-

ben végzett belső ellenőrzésre 

tett intézkedések beszámoló-

ját. Mini bölcsőde 2018. őszi 

megnyitásához 2 álláshelyet 

kellett létesíteni. Felülvizsgá-

lat után jóváhagyták az önkor-

mányzat Közbeszerzési tervét. 

A sportcsarnok felújításból 

megmaradó támogatás energia 

korszerűsítési felhasználásáról 

döntöttek, ez ügyben közbe-

szerzési eljárás indul. Korsze-

rű kazán kiépítését hagyták 

jóvá az alvégi óvodánál. Szo-

ciális tűzifára pályázat benyúj-

tásáról hoztak határozatot. 

Európai uniós elnyert pályáza-

tok polgármesteri beszámoló-

ját hallgatták meg. Hozzájárul-

tak egy helyi vállalkozó ven-

déglátó-ipari kitelepüléséhez. 

Elfogadták a Mini bölcsőde 

Szakmai programját. Zárt 

ülésrészben termőföld adásvé-

teli szerződés ügyében érke-

zett kifogásról és kitüntetésről 

döntöttek. 

 

2018. augusztus 13.: 

Érsekcsanád település gesztor-

ságával részt vesz önkormány-

zatunk a „Helyi identitás és 

kohézió erősítése” c. TOP 

pályázatban, melyre konzorci-

umi megállapodást hagyott 

jóvá a Képviselő-testület. 

Meghallgatták a polgármester 

tájékoztatását a sportcsarnok 

energetikai korszerűsítésének 

tervezett II. üteméről. A köz-

foglalkoztatási programok 

végrehajtásához 558.664 Ft-ot 

különítettek el a költségvetés-

ben. 

 

Földgáz fűtéssel nem rendel-

kező háztartások támogatása

  

Megjelent az a Kormány hatá-

rozat, mely a nem gázfűtéses 

ingatlanok vonatkozásában 12-

 000 Ft/ingatlan értékű tüzelő-

anyag juttatásról szól. E határo-

zat végrehajtásában a Polgár-

mesteri Hivatal közreműködik. 

Kiküldjük minden háztartásba 

azt az Igénylőlapot, amelyet 

értelemszerűen kitöltve 2018. 

szeptember 20-ig kérünk vissza-

juttatni a Hivatalba.  A beadott 

igénylőlapok valóságtartalmát 

ellenőrizheti a katasztrófavédel-

mi szerv a háztartásokban! A 

jogosult háztartások listáját 

továbbítani kell a Polgármesteri 

Hivatalnak 2018. október 17-ig 

a Belügyminisztérium részére. 

A Kormány döntése szerint a 

tüzelőanyag szállításáról, méret-

re vágásáról a lakosnak kell 

gondoskodni! A későbbiekben 

a Kormány dönt a tüzelőanyag 

biztosításának módjáról, tehát 

erről még nincsen információ. 

Hangsúlyozzuk, hogy ez a re-

zsicsökkentéssel összegfüggő 

támogatás nem azonos a szoká-

sos szociális tűzifa kategóriájá-

val, arról október hónap köze-

pétől lesz információ! 

Bánné dr. Raffai Gyöngyi 

jegyző 

 Oktatás 

 

Óvodakezdés... 

 

Három hetes zárva tartás után 

augusztus 27-én nyitotta meg 

kapuit az óvoda. 

 

Az alvégi óvodában kialakításra 

került egy bölcsődei csoportszo-

ba a hozzá tartozó vizes blok-

kal, egyéb helyiségekkel. 

Tornaszobával, hozzá tartozó 

szertárral és óvónői szobával 

bővült az alvégi telephelyünk. 

A munkálatok még tartanak, de 

ez már nem befolyásolja az 

óvoda működését, így nagy-

nagy szeretettel várjuk az új és 

régi óvodásokat. Mivel néhány 

bútort és eszközt nem tudtunk 

még a végleges helyére elpakol-

ni, szíves elnézésüket és türel-

müket kérjük az alvégi szülők-

nek és gyerekeknek. 

 

Szeretném megköszönni a da-

dus néniknek, a takarítónőnek 

és az önkormányzattól kapott 

embereknek a takarításban 

nyújtott segítséget, hogy tiszta 

környezetben tudjuk fogadni a 

gyerekeket. 

 

A felújítás, bővítés pályázati 

forrásból valósult meg. Szeret-

nék köszönetet mondani az Ön-

kormányzatnak, a Képviselő-

testületnek, hogy a pályázati 

lehetőségeket kihasználva tá-

mogatták ezen beruházást, fel-

újítást. 

 

Az új kiscsoportosok szeptem-

ber 3-tól kezdik meg óvodai 

életüket. A kiscsoportos óvónők 

családlátogatás során már ottho-

nukban találkoznak a gyerme-

kekkel. Megbeszélik a beszok-

tatás menetét, idejét, elviszik az 

ovis jelet az óvodába készülő 

gyermeknek. 

 

A mini-bölcsőde várhatóan ok-

tóbertől fogadja a bölcsődés 

korú gyerekeket. 

 

Az előző évekhez hasonlóan 

több programot, szakkört szer-

vezünk. Felhívom a kedves 

szülők figyelmét, kövessék nyo-

mon, milyen lehetőségeket 

ajánlunk fel gyermekeik számá-

ra. Reméljük minden szülő talál 

gyermekéhez közel álló elfog-

laltságot a felkínált ajánlatok 

között. 

 

A fentieken túl igyekszünk fi-

gyelembe venni a szülők igé-

nyeit, kíváncsiak vagyunk a 

véleményükre. Megerősítjük a 

gyermekekben azokat a pozitív 

tulajdonságokat, amelyeket a 

családban elsajátítottak, ugyan-

akkor kiegészítjük olyan szoká-

sokkal, viselkedésmintákkal, 

amelyek csak a közösségben 

sajátíthatók el. 

HIVATALI HÍREK 

ÓVODA 
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A legfontosabb számunkra, 

hogy a gyerekek érezzék magu-

kat biztonságban, szeressenek 

óvodába járni, vegyenek részt 

szívesen azokban a tevékenysé-

gekben, amelyeket az óvodai 

élet során felkínálunk számuk-

ra. Örüljenek társaiknak, és 

azoknak a felnőtteknek, akik 

körülveszik őket. 

 

Minden kedves kis óvodásnak 

vidám, élményekben gazdag 

óvodai évet kívánok! 

 

Dudásné Grau Ágnes 

ÁMK igazgató 

Trianon Történelmi Verseny 

 

2018 május 14-én Sükösdön a 

Magyarok Nagyasszonya Kato-

likus Általános Iskola volt a 

házigazdája a Trianon történel-

mi verseny első fordulójának. 

A sükösdi katolikus iskola kö-

zössége fontosnak tartja, hogy 

méltóképpen emlékezzenek 

meg a Magyarság egyik legna-

gyobb tragédiájáról úgy, hogy a 

mai diákok a múlt megismeré-

sével értelmezni tudják a jelent 

és a jövő felé bizakodva tekint-

senek. 

 

Iskolai Szent misével kezdődött 

az ünnepi nap, amit Fekete Sza-

bolcs lelki vezető celebrált, 

majd a templomkertben felállí-

tott Trianon emlékműnél 

Kerpits Miklós a Kalocsa-

Kecskeméti egyházmegyei ka-

tolikus iskolák főhatóságának 

(EKIF) elnöke mondta el ünne-

pi gondolatait. A megemléke-

zés keretében koszorút helye-

zett el Tamás Márta sükösdi és 

Kovács Antal csátaljai polgár-

mester valamint Kerpits Miklós 

elnök és Tóth Tibor igazgató az 

EKIF nevében. 

 

A megemlékezés után az isko-

lában kezdetét vette a történel-

mi verseny hét csapattal, a ré-

gió katolikus iskoláiból. A 

sükösdi fordulót a bajai Szent 

Balázs Katolikus Általános 

Iskola csapata nyerte és ebben a 

tanévben ők képviselik az egy-

házmegyei iskolákat az orszá-

gos döntőben Csátalján június 

elsején. 

 

Mihálovics Ferenc 

igazgató  

Mária Oltalmában 

 

A Kalocsa–Kecskeméti Főegy-

házmegyei Levéltár munkatár-

sai Lakatos Adél és Dr. Lakatos 

Andor Mária-enciklopédia, 

Szűz Mária tiszteletének em-

lékezete és üzenete címmel 

tartottak előadást iskolánkban 

2018. június 7-én . Az előadók, 

a Mária-enciklopédia szerzői, 

rengeteg képpel illusztrálva 

mutatták be az egyes korok 

Mária ábrázolásait illetve azt, 

hogy Mária alakja hogyan jele-

nik meg a kultúrtörténetben, a 

művészetekben és a levéltári 

forrásokban. Fokozott figye-

lemmel hallgattuk az előadókat, 

amikor a sükösdi, a bajai vala-

mint a környékbeli templomok-

ban található festményekről, 

szobrokról, azok alkotóiról 

beszéltek. Az előadás után 

készségesen válaszoltak kérdé-

seinkre, mi pedig a Mária-

enciklopédiát lapozgatva öröm-

mel fedeztük fel, hogy a 

sükösdi templom Mária szobrá-

ról és az oltárképről készült 

fotók is megtalálhatóak a kötet-

ben. Rengeteg új információval 

és vizuális élménnyel gazda-

godtunk az előadáson. 

Jánosiné Sima Éva 

alsós munkaközösség-vezető  

Nevelőtestületi kirándulás 

Pécsre, Máriagyűdre, 

Villányba 

 

Az évzáró utáni napon, 2018. 

június 21-én közös kirándulásra 

indultak a Magyarok Nagyasz-

szonya Katolikus Általános 

Iskola tanárai és dolgozói. Az 

első megálló a pécsi Csontváry 

Kosztka Tivadar Múzeum volt, 

ahol megtekinthettük a „Napút” 

festőjének csodálatos és rejtel-

mes képeit. Próbáltuk megérte-

ni a „furcsának”, „elrajzoltnak” 

tűnő festményeket, melyeken a 

hagyomány által szigorúan 

megszabott sorrendben és alak-

zatokban találkozhattunk az 

állatövi jegyek képviselőivel. 

 

A következő utunk a pécsi óke-

resztény sírkamrák elnevezésű 

régészeti bemutatóhelyre veze-

tett, amely a pécsi székesegy-

ház környékén található. A 4. 

századból fennmaradt temető - 

ami világörökség része - terüle-

tén eddig feltárt sírkamrák, 

kápolnák, mauzóleum olyan 

együttest alkotnak, amelynek 

egyedi építészeti megjelenése 

és bibliai gyökerekből táplálko-

zó falfestészete egy napjainkra 

is kiható kultúráról és civilizá-

cióról tanúskodik. 

 

A Szent Péter és Szent Pál Szé-

kesegyház hűvös épületébe 

belépve egy középkori katedrá-

lisban találtuk magunkat. Egy 

diadalív által kettéosztott hatal-

mas belső tér tárult a szemünk 

elé, melynek hatását a sátoros 

főoltár is fokozta. A 12. száza-

di, nagy alapterületű, kereszt-

boltozatos, öthajós altemplom-

ban régészeti ásatások során 

megtalálták, majd újratemették 

Janus Pannonius pécsi püspök 

és humanista földi maradványa-

it. Ide van eltemetve Belon 

Gellért is aki Sükösdön volt 

plébános az 1960-as években. 

 

 A Pécsi Egyházmegye terüle-

tén  található  Máriagyűdi 

Kegyhely volt a következő úti 

cél. Ez a hely hosszú évszázad-

ok óta ad vigasztalást a testi-

lelki gyógyulásra váró zarándo-

koknak, akik évről évre hitük 

kifejezéseként látogatnak el a 

Szűzanya lábához, s közbenjá-

rását kérve adnak hálát Isten 

oltalmáért.  

 

A testi, lelki megpihenés után 

indultunk Villányba, ahol a 

Teleki Zsigmond Mezőgazda-

sági Szakképző Iskolába láto-

gattunk el. Az iskola igazgató-

nője mesélt a szőlész-borász 

képzésről, bemutatta a borászati 

üzemet, majd utunk a pincében 

egy borkóstolóval zárult. 

 

Koprivanacz Istvánné 

ISKOLA 

Kerpits Miklós EKIF elnök 
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Kalandozások a lovagok ko-

rában, avagy cserkésztábor 

Szálkán, augusztus 6-12. 

között 

 

Csapatunk közel 30 éves törté-

netében, immár harmadik alka-

lommal vertünk tábort Szálkán. 

Igazán szép hazánk e dombvi-

déki tája, közel is van hozzánk, 

így kedvelt táborozó helyünké 

vált. 

 

Az idei évben táborunk keret-

történetét a lovagok kora adta. 

Célunk az volt, hogy ezen törté-

nelmi időszakról is minél több 

ismeretet gyűjtsünk, a tábor egy 

hete alatt. 

 

Aki ott volt tudja, hogy tudá-

sunk gyarapítása mellett, bőven 

volt részünk kalandban. 

 

Sikerült kifognunk a nyár talán 

legmelegebb hetét, így a Szál-

kai-tó hűsítő vize igazi felüdü-

lést hozott a lovagi próbák kö-

zött. 

 

Játékos-és ügyesség feladatok-

kal teltek délelőttjeink, az ének-

lések, sátrainkban zajló beszél-

getések mind-mind kikapcsoló-

dást hoztak. Különös élmény 

volt számunkra, hogy a köze-

lünkben táborozó szekszárdi 

cserkészekkel is többször sike-

rült közös programot összehoz-

nunk. Azért talán a legmegle-

pőbb pillanat mégis az volt, 

amikor a „Meseerdőben” rend-

kívül kedves, vicces, a szívünk-

höz igazán közelálló szereplők-

kel találkozhattunk. Szinte azt 

is hihettük, hogy otthonra vará-

zsolódtunk egy pár órára. Ter-

mészetesen a túra sem hiányoz-

hatott a mindennapokból, kör-

bejártuk a tavakat, a kicsik elju-

tottak Grábócra, a nagyok pe-

dig egészen a Sötétvölgyig tú-

ráztak, ahol csillaghullós éjsza-

kán, a szabad ég alatt hajtották 

álomra a fejüket. Az utolsó nap 

délelőttjén a szentmisét követő-

en, a király, lovaggá és fegy-

verhordozókká ütötte a lelkesen 

felkészült csapatot. Reméljük 

mindazt, amit a lovagokról 

megtanultunk, a mindennapi 

életünkben is tovább tudjuk 

alkalmazni. 

 

Természetközelség, játék, ének, 

vidámság, fejlődés, Ica néni 

remek ételei, tábortűz (bibu-

bippá) hadijáték, Martinus, 

odafigyelés, szüleink, az udvari 

bolond tréfái, öröm, néha kicsi 

sírás, szöcsök, segítség, szere-

tet, strand, mézeskalács, sokan 

a buszban, locsolkodás, Rozi a 

repülő macska, angyalkázás, 

főleg az utolsó napon…és még 

sok minden más foglalja össze 

leginkább a tábort. Folytassa ki

-ki kedve szerint a sort! 

Jó volt táborozni, jó volt együtt 

lenni, testben, és lélekben közö-

sen erősödni. 

 

Legyen így a tanév során is! 

Jó munkát! 

 

Az udvarnok 

 

Tisztelettel megköszönjük tábo-

runk megvalósításához nyújtott 

támogatásokat. Sükösd Nagy-

község Önkormányzatának, 

Sükösdi Óvodásokért Alapít-

ványnak, a Szent Anna Alapít-

ványnak, a Római Katolikus 

egyházközségnek, Petrás Ist-

vánnak és családjának, a Nap-

közi konyha dolgozóinak, min-

den szülőnek, nagyszülőnek a 

természetben, és anyagiakban 

biztosított segítséget. 

 

Cserkészvezetők 

 

Kedves Cserkészek! 

 

A foglalkozásokat az idei évben 

is október hónaptól kezdjük. 

Részletek rövidesen a csapat 

facebook oldalán. 

 

Cserkészvezetők 

Az 547. sz. Belon Gellért Cserkészcsapat története (10. rész) 

Cserkészhírek 

B.Ú.É.K. 1996 

 

Eseménydús évet tudhattunk 

magunk mögött 1995-ben is.  

Így nagy készülődés előzte meg 

a plébánián töltendő szilveszte-

ri mulatságot. A nagyobb cser-

készek-és ifjúsági hittanosok 

ott készültek az Óév búcsúzta-

tására. 

 

Már néhány nappal előtte meg-

kezdtük a zenét biztosító beren-

dezés beszerelését, tervezgettük 

a programokat, díszítettünk. 

 

Az összejövetel este 7 órakor 

kezdődött. Roskadásig megtelt 

az asztal a különféle otthonról 

hozott finomságokkal, ami per-

sze a sok játék és tánc közepet-

te szépen lassan el is fogyott. 

Volt ping-pong labda író ver-

seny, tánc újságpapíron, csoki 

és kekszevő verseny, azoknak, 

aki még nem tömték ki teljesen 

magukat. Erre az estére min-

denki készült egy kis egyéni 

ajándékkal a többieknek: vicc-

jelenettel, énekléssel, hangsze-

res játékkal. 

 

Amikor már éjfélhez közeledett 

az óra, lassan átsétáltunk a 

templomba, ahol addigra már a 

faluból is  összegyűltek 

jónéhányan. Közösen elénekel-

tük a Himnuszt és a Jóisten 

áldását kértük elkövetkezendő 

évi munkánkra. 

 

Azután az ott lévőket meghív-

tuk az egyházközségi házba egy 

pohárka pezsgőre, és elfogyasz-

tottuk a frissen főtt virslit. A 

hajnalig tartó szórakozást per-

sze követte a takarítás és a leg-

hősiesebbek - igaz kicsit bóbis-

kolva-, végig hallgatták az Új-

évi szentmisét. 

 

 

1996-os nyári tábor, Kalocsa-

Meszes 

 

A ’96-os tábor megrendezésére 

az érsekség üdülőjében került 

sor a meszesi Duna-parton. A 

legszembetűnőbb dolog a tábor 

terültére lépve az volt, hogy 

egyetlen sátor sem állt az ud-

varban, ugyanis mindnyájan 

kőépületekben voltunk elszál-

lásolva. A cserkészies jelleget, 

azért a táborkereszt és a zász-

lórúd biztosította. 

 

Ebben az évben Honfoglalá-

sunk 1100. évfordulójára emlé-

keztünk, így alkalmasnak tűnt 

az időzítés, hogy a cserkészet-

ben már jól ismert, de csapa-

tunknál eddig még nem alkal-

mazott „keretmese” történetbe 

ágyazzuk a tábor menetét. Ter-

mészetesen honfoglaló őseink 

életéhez igazítottuk programja-

inkat. Így születtek meg a Hét 

vezér, a Turul, a Lehel és Ál-

mos őrsök. Emlékszem a Hét 

vezér őrsbe pont 7 fiú került. 

Csatakiáltásukban az egykori 

vezérek nevét kiabáltak: „ Ál-

mos, Előd, Ond, Kond, Tas, 

Huba, Töhötöm.”- a dolog ér-

dekességét az adta, hogy az 

akkori legfiatalabb táborozónk, 

aki 6 éves volt Töhötöm neve 

helyett mindig TRÖTÖTÖM-öt 

kiáltott. Nagy örömünkre szol-

gált, hogy közel   voltunk a 

Dunához, s így amikor csak 

tehettük lubickoltunk egy jót. A 

nagytúránk Kalocsára vezetett, 

ahol megnézhettük az érseki 

kastély legrejtettebb zugait is, 

majd a székesegyház karnagyá-

tól hallhattunk csodaszép orgo-

naszólamokat. Juca néni csár-

dájában pedig megcsodálhattuk 

a híres kalocsai hímzés külön-

féle technikáit. Az egyik tábor-

tűznél annyira felfokozódott a 
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Egyéb hírek 

2018. július 27-én a hagyomá-

nyokhoz híven a Sükösdi Hely-

történeti és Kulturális Egyesület 

kiállításával indult a sükösdi 

Anna-napok rendezvénysoroza-

ta. Ezúttal a sükösdi templom 

freskójának festőjére, a pap-

művész Prokop Péterre emlé-

keztünk meg, aki 15 éve hunyt 

el. A kiállítás anyagának legja-

vát a könyvtár gyűjtötte segítői-

vel. 

 

A kecskeméti Katona József 

Könyvtár pályázatot írt ki az 

ügyesen rajzoló diákok számá-

ra, idézem: „Az előző évekhez 

hasonlóan az idei évben is gye-

rekrajzokkal szeretnénk díszíte-

ni a 2019-es Mesenaptárt, ami-

ben reméljük, minél több tele-

pülés vesz majd részt és a Ti 

településetekről is kerülnek be 

illusztrációk a naptárba! A já-

tékban résztvevő legügyesebb 

gyerekek könyvjutalomban 

részesülnek, és az alkotásuk 

belekerül a 2019-es Mesenap-

tárba. 

A rajzok beadási határideje: 

2018. október 26. péntek”. 

A részleteket a gyerekek meg-

tudják a könyvtárban, vagy az 

osztályfőnököktől és a rajz sza-

kos pedagógusoktól. Várjuk a 

jelentkezőket J. 

A Sükösdi Helytörténeti és Kul-

turális Egyesület nevében sze-

retném megkérni a lakosságot, 

hogy ha valaki rendelkezik régi, 

a falu életét, kinézetét megörö-

kítő fotókkal, legyen szíves a 

könyvtárba eljuttatni egy 

szkennelés erejéig, hogy minél 

több dokumentumot át tudjunk 

hagyományozni 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 

vidám hangulat, hogy egyszer 

csak arra lettem figyelmes, 

hogy a szomszédom a nagy 

nevetéstől leesett a padról. 

A legnagyobb forgatag azt hi-

szem mégis a fordított napon 

alakult ki. Volt csigafuttató 

versenytől kezdve, tojásra gyűj-

tött aláíráson keresztül rengeteg 

mókás feladat, amit a szemer-

kélő eső ellenére is nagyon 

szívesen hajtottunk végre. A 

feladatokat értékelő vezetőknek 

csak akkor akadt el a lélegzetük 

igazán, amikor a hangyagyűjtős 

feladatnál az egyik fiú őrs beál-

lított egy több száz példányt 

számláló hangyabollyal. A 

gyorsan elszaladt egy hét emlé-

keit vígan sorolgattuk a haza-

úton és emlegetjük még ma is. 

Bakos Judit cserkészvezető 

Könyvtári hírek Egyházi hírek 

Kedves leendő bérmálkozók! 

 

2019 tavaszán esedékes lesz a 

bérmálkozás Sükösdön. Ha 

szeretnél jelentkezni, kérlek ezt 

szeptember 7-ig, péntekig tedd 

meg! Az első találkozót ezen a 

pénteki napon, este 7 órakor az 

Egyházközségi Házban tartjuk. 

 

Telefonos elérhetőség: 

+36 30 857 2481 

 

Szeptemberben, és október 

hónap közepéig, az esti szent-

misék még 18.00 órakor kez-

dődnek. 

Az időpontváltozásról figyeljék 

a hirdetéseket. 

Októberben a misék kezdete 

előtt fél órával rózsafüzér 

imádságot, és litániát tartunk. 

 

Jánosity István plébános 

Általános gyógytorna 
gyógytornász vezetésével 

 

minden hétfőn  

17.00-17.45-ig 

 

a Sportcsarnokban. 

Kézműves Műhelyünkbe 
várjuk az érdeklődőket 

minden héten, kedden és csütörtökön 

14.00-17.00 óra közötti időtartamban 

a Művelődési Házba. 

 

Stróbl Mária 

+36 70 339 8853 

Idősek napja 
 

2018. szeptember 22-én ren-

dezzük meg az idősek napját a 

Lakodalmas házban. A 65. 

életévüket betöltött idősek sze-

mélyre szóló meghívót kapnak 

a postaládájukba. 
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Idén immár 24. alkalommal került megren-

dezésre falunap Sükösdön. A Sükösdi Nap-

ló sorain keresztül is szeretnénk megkö-

szönni mindazok munkáját, anyagi és ter-

mészetbeni támogatását, akik hozzájárultak 

a rendezvény megvalósulásához, lebonyolí-

tásához és sikeréhez. Köszönjük! 

Szervezők 
 

Az idei Anna-napok is bővelkedett progra-

mokban, minden korosztály számára ked-

vezett az a színes, változatos műsor össze-

állítás, ami körüllengte július utolsó három 

napján az iskola udvarát és a rendezvények 

többi helyszínét. Otthonos, családias kör-

nyezetben tölthették a hétköznapi monoto-

nitásból, a munka forgatagából kimozdulni 

vágyók a hétvégéjüket. Lelki feltöltődésben 

pedig a templomi műsorok nyújtottak segít-

séget. Mint minden hasonló rendezvény-

nek, úgy az Anna-napi tradíciónak is az 

összekovácsoló, kohéziós ereje felbecsül-

hetetlen lehetőséget ad a felszínessé, mes-

terkélten modorossá, sok esetben pedig 

közönyössé vált emberi kapcsolatok javítá-

sára. 

(pz) 

KERESSEN, HOGY 

KERESHESSEN! 
 

Nehéz anyagi körülmények között él és szeretne 

munkát találni… 
 

A Máltai Szeretetszolgálat Bajai Csoportja segíteni kívánja a 

térségben (Baja és Bácsalmás) élő alacsony foglalkoztatási esély-

lyel rendelkező személyek elhelyezkedését 

 

Programunk célcsoportja: 
 Alacsony iskolai végzettségűek (legfeljebb általános iskolai 

végzettség, ISCED 1-2 szakképzés nélkül) 

 25 év alatti fiatalok, vagy 30 év alatti pályakezdő álláskeresők 

 50 év felettiek 

 GYED-ről, GYES-ről, ápolási díjról visszatérők, vagy leg-

alább egy gyermeket egyedül nevelő felnőttek 

 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők 

 Tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek (a munkanélküli-

ségben töltött időtartamba az álláskeresés és a közfoglalkozta-

tásban történő részvétel időtartama is beszámítható) 

 Megváltozott munkaképességű személyek 

 Roma nemzetiséghez tartozó személyek 

 Inaktívak 

 

Célunk: 
 segítsük Önt, hogy munkahelyet találjon vagy képzésben ve-

hessen részt. 

 

Támogatott képzések: 
 tagoncavezető-, építő- és anyagmozgatógép kezelője 

(8 általános) 

 német alapfok (szakképzettséghez kötött) 

 

Amiben segíthetjük Önt: 
 munkaerő-piaci információk nyújtásával (tájékoztatás az eset-

leges üres álláshelyekről) 

 álláskeresési tanácsadással (önéletrajz készítése, állásinterjúra 

történő felkészítés) 

 ügyintézésben való segítségnyújtás  

 felkészítés a munkavállalással kapcsolatos kihívásokra 

 beilleszkedés segítése az új munkahelyi környezetbe 

 elhelyezkedés után is folyamatos támogatás, kapcsolattartás 

 

Keresse fel  irodánkat, hogy közös erővel keressük meg az Ön-

nek megfelelő lehetőséget! 

 

Szeretetszolgálatunk segítséget nyújt még  

az alábbi szolgáltatásaival: 

 szociális ruharaktárunkban ingyenesen biztosítunk gyerek, 

női férfi ruhaneműt 

           cím: 6500 Baja, Fáy u. 1. szám alatt található 

           nyitvatartási ideje: minden szerdán 14-16 óráig 

 bútor támogatás 

 tartós élelmiszercsomag 

 gyógyászati segédeszközök kölcsönzése az otthonukban ápo-

lásra szoruló személyek részére (betegágy, decubitus matrac, 

tolószék, rollátor, szoba wc, járókeret, mankó, fürdőkádlift) 

 

Bővebb információ kérhető személyesen a máltai irodákban: 

 

Máltai Szeretetszolgálat Bajai Csoportja 

6500 Baja, Petőfi Sándor u. 32. 

6500 Baja, Fáy u. 1. 

hétfőtől péntekig 8 - 16 óráig 

e-mail: maltaiszeretetszolgalatbaja@gmail.com 

Telefon: 06-30/627-1380 

06-30/252-2963 

06-30/252-1053 
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Sporthírek 

2018. július 6-án rendezték 

Fadd-Domboriban kajak-kenu 

sportban a Vidék Bajnokság 

elnevezésű versenyt. Két ügyes 

sükösdi lány, Gyenis Dorina és 

Gyenis Fanni a Bajai Vízisport 

Klub kiváló versenyzői az 500 

m-es pálya páros versenyén 

U15-U-16 korcsoportban 2. 

helyezést értek el. Gyenis Dori-

na egyéniben is remekelt U13-

U14-ben, 500 méteren 2. lett. A 

július 28-án ugyancsak itt meg-

rendezett Kolonics György Em-

lékversenyen 2000 méteres pá-

lyán Dorina a 12., Fanni a 16. 

helyen végzett. Gratulálunk 

mindkettőjüknek! 

(pz)  
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A település– és mezőőr elérhetősége 

Faddi József      +3670/334-8799 

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  

 

3 hektár kaszáló  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. június 23. és 2018. augusztus 24. között 

Anyakönyvezettek 

Születtek 

Jáksó Petra (anyja neve: Szabó Renáta) 

Tamaskó Emese (anyja neve: Gorotyák Alexandra) 

Kurucz Dzsúlió (anyja neve: Balázs Teréz) 

Házasságot kötöttek 

Nagy Kármen és Stenger Tamás 

Balogh Ágnes és Szabó Zsolt  

Máté Klára és Balog Ádám 

Gratulálunk! 

Elhunytak 

Gazafi József  67 éves  

Vigi István  51 éves  

Bujdosó Istvánné született: Kirschner Viktória 77 éves  

Kollár Istvánné született: Asztalos Julianna 80 éves  

Szabó Károlyné született: Szerletics Erzsébet 70 éves  

Részvétünk! 

 
Összeállította Rigó Éva anyakönyvvezető 

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 0506 

Kovácsné Poros Henrietta 
közgazdász 

regisztrált mérlegképes 

könyvelő 

6346 Sükösd, 

Dózsa György út 249. 

Tel.: 06/70-33-48-804 

henikonyvelde@t-online.hu 
Komplett ügyviteli szolgáltatás egyéni és társas vállalkozások részére: 

● könyvvezetés 

● bérszámfejtés, munkaügy 

● adóbevallások (áfa, járulékok, ● társasági adó, cégautóadó, helyi  

iparűzési adó) 

● beszámolók 

● statisztikák elkészítése, benyújtása 

● hatóságok előtti képviselet 

● folyamatos, rugalmas kapcsolattartás 

A Danubia Művészeti Iskola felvételt hirdet a 

2018-2019-es tanévre zongoraszakra. 

 

Geleta Péter 

+36 30 421 0375 

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

