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2019-es év felújítási munkái 
Sükösdön 

Tisztelt Olvasó! 

A 2019-es évben is több fel-
újítási munkálat kezdődött, 
vagy az év hátralevő részében 
veszi kezdetét településünkön. 

Elsők között indult el az 
Egészségügyi Központ felújí-
tásának II. üteme, április 23-
án. Ezen munka keretében 
megújul az intézmény belső 
udvara, mely korszerű parko-
lóvá alakul. Felújításra kerül 
az egészségügyi intézményhez 
kapcsolódó két szolgálati la-
kás, ahol a nyílászárók cseré-
jére, a lakásokon belül a vi-
zesblokkok megújítása, burko-
latok cseréje, és a teljes festés 
valósulhat meg. A rendelők, 
házi-és gyermekorvosi, a vé-
dőnői részleg, valamint a fo-
gászati helyiségek új burkolat-
tal lesznek ellátva, valamint 

kis-és nagy értékű (pl. defi-
brillátor) eszközök beszerzé-
sére is sor kerül. 

A tervek szerint június 15-től 
indul a Napközi Konyha fel-
újítása. Az épület akadály-
mentesítésén túl a teljes hom-
lokzat szigetelése, a főző-
konyha, és az étkező komplett 
felújítása fog megtörténni. 
Ezen kívül a beruházás érinti 
még a dolgozók szociális egy-
ségét, valamint az ételek elő-
készítéshez használt helysége-
ket is. Megoldottá válik az 
épület páraelszívó rendszeré-
nek kialakítása, új főzőedé-
nyek, üstök, a mindennapi 
munkához szükséges eszkö-
zök beszerzése is. Hosszú idő 
után sikerül konyhánkat igé-
nyesen megújítani. 

Közbeszerzési előkészítése 
zajlik a Művelődési Házunk-
hoz kapcsolódó pályázati for-

rás felhasználásának, és a csa-
padékvizes beruházásunk ki-
vitelezője is már versenyezte-
tés előtt áll. 

Ugyanígy dolgozunk az ipari 
park kiépítéséhez, és turiszti-
kai pályázatainkhoz kapcsoló-
dó munkálatokkal. A projek-
tek megvalósításának határ-
ideje 2019. december 31. Így 
bőséggel lesz tennivalók az 
idei esztendőben is. 

Kérem, hogy a felújításokhoz 
kapcsolódó munkálatok során 
a megszokott közlekedési rend 
akadályoztatását, estlegesen a 
szolgáltatások rövid szünetel-
tetését fogadja türelemmel és 
megértéssel a lakosság, hiszen 
ezek a munkák miután elké-
szültek, az egész közösségün-
ket szolgálják majd. 

Tamás Márta 
polgármester 

A sükösdi fogathajtó versenyünket 
2019. június 01-én 9-17 óra között 

rendezzük a 
fogathajtó pályán. 

Sok szeretettel várunk minden 

érdeklődőt! 

A részletes programról a későbbiekben tájékoztatjuk a 
tisztelt lakosságot. 
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Önkormányzati Képviselő-testületi hírek kivonatolva, a teljesség igénye nélkül 

2019. március 21. 
Rendkívüli képviselő-testületi 
ülést hívott össze a polgármes-
ter. A téma az ivóvízbázis-
javító program befejezése után 
a megvalósult projekt vagyon-
elemeinek elosztása volt. Közös 
beruházásként indult ez Érsek-
csanád településsel, és a meg-
épült művek, eszközök aktivá-
lásukat követően a két település 
könyvelésébe be kell, hogy 
épüljenek. 

2019. március 28. 
E testületi ülésen első napirend-
ben tárgyalták a Felső-Bácskai 
Ivóvízminőség-javító Önkor-
mányzati Társulás megszünte-
tésének témáját. A Borostyán 
Gondozóház alapdokumentu-
mainak módosítását határozták 
el. Új közvilágítási szerződést 
kötnek a szolgáltatóval. A Sü-
kösdi ÁMK továbbképzési ter-
vét hagyták jóvá. Módosították 
a Művelődési ház felújításának 

költségvetését. Bemutatkozott a 
képviselőknek Dr. Magyar Éva, 
aki 2019. június 1-től átveszi 
Dr. Miliás László II. sz. házior-
vosi praxisát. 

2019. április 23. 
A TOP pályázaton nyertes csa-
padékvíz elvezető rendszer 
fejlesztése tárgyában kiírt köz-
beszerzési eljárás folyamatáról 
számolt be a polgármester a 
képviselőknek. Módosították a 
Sükösdi ÁMK alapító okiratát, 
mivel a kulturális tevékenység 
közösségi színtér formájában 
fog ezután működni. Megtár-
gyalta a testület a belső ellenőr 
2018-as évi ellenőrzésének 
jelentését és ezzel kapcsolatban 
intézkedési tervet fogadtak el. 
Önkormányzati terület haszná-
lati jogát szüntették meg. A 
www.sukosd.hu honlapon új 
ingatlanhirdetési rovat fejlesz-
téséről határoztak. Alapítvá-
nyok működési támogatásáról 

döntöttek. 2019. év végén meg-
változtatják a Ságvári Endre 
utcanevet, mivel közterület nem 
viselheti olyan személy nevét, 
aki a XX. századi önkényural-
mi politikai rendszerek megala-
pozásában, kiépítésében, vagy 
fenntartásában részt vett. 

2019. május 26-a az Európai 
Parlamenti választás napja. 
Sükösdön 3 szavazókörben 
adhatják le voksaikat a válasz-
tók.(Alvégi óvoda, Központi 
óvoda, Művelődési ház) Április 
elején mindenki megkapta a 
választási értesítőjét, melyben 
hasznos információk vannak a 
szavazás részleteiről. Reggel 6-
tól este 7-ig járulhatnak a vá-
lasztók az urnákhoz. Mozgóur-
nás szavazást a mozgásában 
korlátozott választó igényel-
het, de csakis elektronikusan, 

vagy írásban a kérelem Helyi 
Választási Irodához 
(Polgármesteri Hivatal) való 
eljuttatásával, a szavazás nap-
ján pedig a szavazatszámláló 
bizottságnál a jogszabály sze-
rint 12.00 óráig. Vidéken tar-
tózkodó választó írásban átje-
lentkezhet a tartózkodása sze-
rinti szavazókörbe. Választási 
beadványokat interneten a 
www.kerelem.valasztas.hu hon-
lapon, vagy papíralapon a vá-
lasztási irodáknál lehet benyúj-
tani. Éljenek minél többen a 
választójogukkal! 

A téli rezsicsökkentéshez tarto-
zó tűzifa szinte 100 % -ban 
kiosztásra került. Kilenc fő nem 
jelentkezett hivatalunknál az 
utalványáért. Kérjük, mielőbb 
pótolják ezt, mivel önkormány-
zatunknak el kell számolni a 
központi támogatással. 

Bánné dr. Raffai Gyöngyi 
jegyző  

Boldog békeidők 

Ez volt a címe annak az 
irodalmi vetélkedőnek, ame-
lyet a Szent László ÁMK 
rendezett február végén.  Az 
általános iskolásoknak Mik-
száth Kálmán novelláiból kel-
lett felkészülni. 

Iskolánk egy 7-8. osztályos 
tanulókból álló csapattal vett 
részt ebben a nívós, a tantárgyi 
kereteken messze túllépő ren-
dezvényen. Petrás Gergő, Ma-
jorosi Márk, Szabó Denisz, 
Balogh Zoé és Szabó Dorka 
alkották a csapatot.  Nyolc má-
sikkal kellett megküzdeni: ér-
keztek Kalocsáról, Tolnáról, 
Vaskútról, az ÉZI-ből, a Szent 
Lászlóból és a Szent Balázsból. 
A feladatok érdekesek és válto-
zatosak voltak, ismerni kellett 
Mikszáth Kálmán életét épp-
úgy, mint a Jó palócok, Tót 
atyafiak valamennyi novelláját. 

Előzetes felkészü-
lést is igényelt a 
verseny: saját il-
lusztrációt kellett 
készíteni az egyik 
novellához. A mi 
munkánk egy há-
romdimenziós 

alkotás volt, amit a zsűri is 
nagyra értékelt. Az eseményről 
a Bajai Televízió is tudósított, 
az aznapi Híradóban, február 
28-án hallhattuk két csapattag 
Gergő és Márk nyilatkozatát a 
versenyről, tapasztalataikról. 

Az alapos felkészülés meghozta 
a várt eredményt: tanulóink 
elnyerték a „Legtájékozottabb 
csapat” megtisztelő címet. Gra-
tulálunk, szép munka volt! 

Korsósné Mojzes Klára 
felkészítő tanár 

Főegyházmegyei 
Hittanverseny 

Tanévenként egyszer megren-
dezésre kerül Kalocsa-
Kecskemét Főegyházmegye 

mind a 10 esperes-
kerületében a hit-
tanverseny. A bajai 
kerületben 7 csapat 
mérkőzött meg 
egymással az 5-6. 
osztályos korcso-
portban Lukács 
evangéliumának 
témájában, a Szent 
Jeromos Bibliatár-
sulat által kiadott 
Szentírás alapján. 

 A Magyarok Nagyasszonya 
Katolikus Általános Iskola ta-
nulói Sükösd nagyközségből, 
név szerint: Kovács Zsófia, 
Reiner Petra és Szabados Amé-
lia több hónapos lelkiismeretes, 
szorgalmas és kitartó munka 
után első helyezést értek el csa-
patban, Baja városában 
2019.03.30-án. 

Főegyházmegyei Hittanver-
senyre kizárólag az espereske-
rületi fordulókon nyertes csapa-
tok nevezhetők be, ami egyben 
a döntő is. 

Kalocsa-Kecskemét Főegyház-
megye Hittanversenyének dön-
tőjén Kovács Zsófia, Reiner 
Petra és Szabados Amélia 10 
csapattal mérték össze tudásu-
kat az 5-6. osztályos korcso-
portban a Szent József Katoli-
kus Általános Iskolában Kis-
kunhalason, ahol csapatban 
szintén elsők lettek 2019.04.13-
án. Az érseki szentmise után 
Dr. Bábel Balázs érsek adta át 
az aranyérmeseknek járó díjat, 
a 3x3000 Ft értékű Líra vásár-
lási utalványt. 

Köszönetet mondok a szülők 
nagylelkű együttműködéséért, 
gratulálok tanítványaimnak, 
hogy a kihívásokat kétszer is 
kiválóan teljesítették és további 
szép eredményeket kívánok a 
tanulmányi munkájukban! 

Lovász Szilvia 
felkészítő hitoktató 

 Oktatás 

KATOLIKUS ISKOLA 

HIVATALI HÍREK 
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Május hónapban az esti szent-
misék előtt 3/4 6-tól litániát 
tartunk. 

Egyházközségünkben az elsőál-
dozás június 2-án, vasárnap 
lesz a 9.00 órai szentmisén. 

Pünkösd ünnepe június 9. és 
10. Mindkét napon 9 órakor 
lesz ünnepi szentmise. 

Egyházmegyei hittanverseny 
volt április13-án Kiskunhala-

son. A sükösdi Magyarok 
Nagyasszonya Katolikus Álta-
lános Iskola tanulói az 5-6. 
osztályos korcsoportban 1. he-
lyezést értek el. 

A csapat tagjai voltak: Kovács 
Zsófia, Reiner Petra, Szabados 
Amélia 5. osztályos tanulók. 

Felkészítőjük: Lovász Szilvia 
hitoktató 

Gratulálunk a szép eredmény-
hez! 

Jánosity István 
plébános 

Idéző 

Az idei évben április 10-én 
tartottuk mesemondó verse-
nyünket. 10 gyermek vett részt 
a megmérettetésen a két óvodá-
ból. Minden résztvevő egy do-
boz színes ceruzát és egy cso-
koládét kapott ajándékba. A 
zsűri által legjobbnak ítélt két 
gyermek még egy-egy mese-
könyvben is részesült. Az alvé-
gi óvodából Sági Milán, a köz-
ponti óvodából Zsiga Larissza 
mesemondása tetszett a legjob-
ban a háromtagú zsűrinek, így 
ők kapták a mesekönyveket. A 
mesedélutánra meghívtuk a 
jövő évben várható elsős tanító 
nénit, Németh Mónikát, aki 
szívesen elfogadta a meghívást 
és részt vett a zsűri munkájá-
ban, Lógó Andrásné (Edit óvó 
néni) és Szabó Erika óvodatit-
kár mellett. Köszönjük mind-
hármuknak a közreműködést. A 
jutalmakat és a vendéglátáshoz 
szükséges dolgokat a Sükösdi 

Óvodásokért Alapítvány finan-
szírozta, amelyet ezúton is kö-
szönünk. Köszönet jár a felké-
szítő óvónőknek is: Márti óvó 
néninek, Niki óvó néninek, 
Barbi óvó néninek, és termé-
szetesen Ildi óvó néninek, aki 
az egész rendezvényt lebonyo-
lította. 

Május 11-én, szombaton dél-
előtt lesz az alvégi óvodában a 
Családi Sportnap. A rendez-
vény keretén belül kerül sor az 
alvégi óvoda udvarán épült új 
tornaszoba ünnepélyes átadásá-
ra. Ezúton is szeretnék minden 
óvodás gyermeket és szüleiket 
meghívni a programra, melyen 
sok színes, érdekes játékkal 
várjuk az érdeklődőket. 

Az évzáró ünnepségeket közép-
ső csoportban május 30-án, a 
búcsúzóval egybekötött évzárót 
május 31-én tartjuk.  

Gyermeknapunkat június 3-án 
tartjuk, melyre a Ringató prog-
ramunk keretében meghívjuk a 

jövő évben várható óvodásokat 
is. Minden leendő kis óvodás 
személyes meghívót kap majd a 
postaládába a rendezvény előtt. 
A gyermeknapon ugrálóvárral 
kedveskedünk a gyermekeknek, 
melyet a délelőtt folyamán kor-
látlan ideig használhatnak. 

Nyáron, festés, mázolás lesz 
mindkét óvodában. A munkála-
tok a központi óvodában június 
közepén megkezdődnek. Az 
idei nyáron az alvégi óvodába 
várjuk a gyermekeket. A nyár 

folyamán természetesen a mini-
bölcsőde is üzemel. A nyári 
munkarend június 17-én kezdő-
dik és a takarítási szünet kezde-
téig tart.  

A takarítás, karbantartás miatt 
augusztus 5-től augusztus 23-ig 
mindkét óvoda és a mini-
bölcsőde is zárva tart. Nyitás 
augusztus 26-án. Augusztus 26-
tól már mindkét óvoda és a 
mini-bölcsőde is üzemel. 

Dudásné Grau Ágnes 
ÁMK igazgató 

ÓVODA 

„Az időd véges, úgyhogy ne 

vesztegesd el arra, hogy valaki 

más életét éled! Ne engedd, 

hogy mások véleménye túlhar-

sogja a saját belső hangodat! 

De ami a legfontosabb, legyen 

elég bátorságod a szívedre és a 

megérzéseidre hallgatni! Ők 

valahogy már most is tudják, 

mivé akarsz válni valójában.” 

Steve Jobs 

Egyházi hírek 

A pénz beszél...? 

Április 4-én az OTP Fáy And-
rás Alapítványának hat oktató 
képviselője látogatta meg az 
iskolánkat. Előzőleg csak any-
nyit tudtunk, hogy aznap tanítá-
si órák helyett foglalkozások 
lesznek. Már ennek is mindenki 
örült. A mi témánk a Befekteté-
sek és kockázatok címet viselte. 
Elsőre nem hangzott túl érde-

kesnek, de végül jó volt. Arról 
beszélgettünk, hogyan kell he-
lyesen kezelni a pénzünket. 
Tanácsokat kaptunk, hogyan 
takarékoskodjunk, mire vigyáz-
zunk a pénzköltésnél. A foglal-
kozásvezető előadást tartott, 
majd feladatokat kaptunk azzal 
kapcsolatban, hogy megtartsuk 
vagy elköltsük-e a pénzünket. 
Csoportokban kellett dolgozni, 

így mindenki el 
tudta mondani a 
véleményét, 
ötletét. Osztá-
lyonként más-
más feladatok 
voltak, senkinek 
nem volt unal-
mas. A végén az 
aktív részvéte-
lért diplomát is 
kaptunk. 

Balogh Zoé 
7. o. 

Udmurtföldről jöttem.... 

Akár így is módosíthatná az 
ismert játék szövegét Szabó 
Ditta, akit április 12-én láttunk 
vendégül. 

Szabó Ditta az ELTE Finnugor 
Tanszékéről érkezett, ahol okta-
tó és phd hallgató, az udmurt 
nép és nyelv kiváló ismerője. 

Az ötödik osztályosoknak tar-
tott élménybeszámolót, hiszen 
többször is járt azon a vidéken, 
az Ural hegység keleti oldalán. 
Az első órán a nyelvrokonság 
fogalmával, tudományos kuta-
tási módszereivel és bizonyíté-
kaival ismerkedtünk. Ezután 
következtek a személyes élmé-
nyek, tapasztalatok. Az eredeti-
leg két órásra tervezett foglal-
kozásból három órás lett, hi-
szen nem minden nap láthat és 
hallhat az ember olyan érdekes 
dolgokat, amelyekről Ditta me-

sélt. Fényképekkel és videók-
kal, személyes tárgyakkal mu-
tatta be az udmurt emberek 
életét, mindennapjaikat és ün-
nepeiket. A színpompás ruháik-
tól kezdve, a jellegzetes falusi 
és városi épületeken át, a fürdő-
szobáikon keresztül nyerhet-
tünk betekintést ebbe a távoli 
világba. Érdekes volt hallani, 
hogyan énekelnek, milyenek az 
udmurt nyelven előadott mai 
popszámok. / A Bakuban ren-
dezett Eurovíziós Dalfesztivá-
lon mindenki hallhatta az ud-
murt nagymamákat énekelni!/ 

Egyszóval ízelítőt kaptunk en-
nek a több százezres népcso-
portnak a kultúrájából. Köszön-
jük, Ditta, szívesen látunk más-
kor is! 

Korsósné Mojzes Klára 
magyar szakos tanár 

FELHÍVÁS 

A Szegedi Tudományegyetem 
Néprajzi és Kulturális Antropo-
lógiai Tanszéke néprajzi gyűj-
tést szervez Sükösdön 2019. 
június 2-án vasárnap a Katoli-
kus Iskolában. 

Dr. Varga Sándor Phd, etnoló-
gus, tánckutató vezetésével a 
Sükösdön lévő néptánc hagyo-
mányt kívánja rögzíteni és fel-
gyűjteni. Életkortól függetlenül 
várjuk mindazokat, akik cigány 
és magyar néptánctudásukkal 
segíteni tudnak a gyűjtésben. 
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2019 márciusában Internet Fi-
estát tartottunk a könyvtárban: 
a fiataloknak Honfoglaló ver-
senyt rendeztünk, az óvodások-
nak a „Vacskamati virágja” és a 
„Vuk” c. meséket, a felnőttek-
nek pedig a „Gyógyító hagyo-
mány” c. dokumentumfilmet 
vetítettük a KönyvtárMozi ke-
retében. 

2019. április 10-én megtartot-
tuk a hagyományos felső tago-
zatos könyvtári vetélkedőt, 
melynek során a tanulók a 
könyvtár online katalógusát 
használva válaszoltak a kérdé-
sekre. Valamennyi diák hibátla-
nul teljesített, ezúton is szeret-
nék gratulálni nekik. 

2019. április 16-án a könyvtár 
haladó tanfolyamot indított 
számítógépes ismeretekből. 13 
hallgató vesz részt az oktatá-
son, mely előreláthatólag 2019. 
május 16-án fejeződik be. 

2019. április 24-én Hajdú Éva 
érdekes pszichológiai tartalmú 
előadást tartott „Félmegoldás: 
megoldás?” címmel a családról 
és a párkapcsolatokról. 

A Sükösdi Helytörténeti és 
Kulturális Egyesület nevében 
szeretném kérni Önöket, hogy 
amennyiben fotóval vagy vide-
óval rendelkeznek a sükösdi 

Anna-napokról, azt bocsássák 
az egyesület rendelkezésére 
beszkennelésre vagy digitalizá-
lásra, ugyanis az idei falunap a 
25. lesz, és szeretnénk egy kis 
megemlékezést összeállítani az 

eddigi rendezvények eseménye-
iből. Előre is köszönjük a segít-
ségüket! 

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 

Az 547. sz. Belon Gellért Cserkészcsapat története (13. rész) 

Könyvtári hírek 

Ott voltunk a SZER-en, 

vagyis a SzigetszEntmikló-
si Regös napokon. A har tai 
nagytábor élményeitől fűtve 
úgy gondoltuk néhányan (14-
en), hogy elutazunk Sziget-
szentmiklósra, egy hétvégére, 
és részt veszünk az ígéretesnek 
tűnő regös programon. Az otta-
ni középiskolába érkeztünk 
meg pénteken este. A bejelent-
kezéskor hatalmas zacskókban 
megkaptuk a hétvégére beosz-
tandó élelmiszercsomagot. Mi-
után letelepedtünk, egy közös 
megnyitó szertartáson vettünk 
részt, ahol bemutatkoztak a 
különböző csapatoktól érkezett 
cserkészek. Különös élményt 
jelentett, hogy még a határon 
túlról is érkeztek cserkésztest-
véreink, akik kedves népszoká-
saikat felelevenítő leánykérő 
jelenettel készültek. Ezután 
különböző tájegységek néptán-
cait sajátíthattuk el, élő zene 
mellett. Az osztálytermek pad-
lóin töltött cserkészekre jellem-
ző éjszakázás után vidáman 

vetettük bele magunkat a kéz-
műves foglakozások sokfélesé-
gébe. Az iskola folyosója, tan-
termei hívogattak bennünket az 
érdekesebbnél érdekesebb tevé-
kenységekhez. Készíthettünk 
csuhébabát, öntöttünk gyertyát, 
próbálkoztunk a kosárfonás 
ördöngős technikájának elsajá-
tításával, kipróbálhattunk kü-
lönböző népi hangszereket és 
még ezek mellett volt fafaragás, 
népdal- és népi játéktanulás. S 
aki még mindezek mellett 
egyéb szórakozásra vágyott, az 
a sportcsarnokban kifulladásig 
rophatta, tanulhatta a néptáncok 
nem kis ügyességet kívánó lé-
péseit. Felejthetetlen élmény 
maradt a számunkra, amikor a 
búcsúzásnál több száz cserkész 
egyszerre harsogta a hétvége 
folyamán megtanult népdalo-
kat. 

Vasárnap, miután közösen 
rendbetettük az épültet és szin-
tén közösen jelen voltunk a 
szentmisén, élményekkel gaz-
dagodva indultunk haza, me-

lyek elsősorban magyarságtu-
datunkat és néphagyomány 
tiszteletünket erősítették 

Csapatfarsang 1999 

Csapatunk háza táján minden 
évben nagy mozgolódást hozott 
a farsangi időszak. Így volt ez 
1999-ben is, amikor elérkezett 
a csapatfarsang ideje. Az őrsök 
nagy lelkesedéssel tervezgették 
a közös és az egyéni jelmezeket 
is. Meg is lett a munka eredmé-
nye, rengeteg ötletes maskarás 
érkezett a bálba. Néhányat em-
lítsünk a legemlékezetesebbek 
közül: Miss Alexandra és tánc-
partnere (Csizmadia Sankó és 
Rókus Isti), a 3 kismalac 
(Vaskó Marci, Lencsi, Márti-
ka), madárijesztő és újságárus 
(Pék Barna és Nagy Lilla), lá-
nyok a kertészetből (Kitti, Fe-
kete Judit, Hídvégi Nóri, Ámán 
Ildi), hajléktalanok (Kopri To-
mi, Kolluti Gábor, Vörös Dá-
vid), a sportszeletes ember 
(Pécsi Peti), Kevély Kereki és a 
deák (Rókus Roland és Gruber 

Andris)…mindezek mellett 
igazi nagy meglepetést Noé 
bárkája okozott. Sankó és Ró-
kus Isti anyukája, valamint 
Czikkné Erzsike óvó néni és 
Csizmadia Ádám irányításával 
érkezett meg a 300 könyök 
hosszú, 50 könyök széles, 30 
könyök magas építmény. 

A jelmezesek értékelése után 
következhetett a vidám, táncos 
mulatság, amit hangulatos ver-
senyszámok tarkítottak, pl. lufi 
fújó verseny, csoki evés ma-
dzagról, lufis tánc…, s aki 
mindezekben már kiszórakozta 
magát, az kedvére válogathatott 
a büfében vagy izgatottan ké-
szülődött a tombolasorsolásra. 
Az „utolsó” táncot legtöbben 
igyekeztek még egy-egy rá-
adással megtoldani, így nehéz 
lenne visszaemlékezni, hogy az 
elvileg este 7 óráig tartó bálnak 
igazából mikor is lett vége. 

Bakos Judit 
cserkészvezető 

Szeretettel várja Kedves Látogatóit a könyvtár és a KönyvtárMozi! 
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Húsvéti tojásfa a főtéren 

Idén harmadik alkalommal ke-
rült sor a húsvéti tojásfa felállí-
tására. 2019. április 16-án 10 
órakor kezdték el az óvodások 
a tojásfa díszítését. Mivel már 
nagyobbra nőtt a főtéren álló 
csavart levelű fűzfa, így a ki-
csik egy kis segítséggel érték el 
az alsóbb ágakat, míg a bátrabb 
felnőttek (óvó nénik, dadus 
nénik) felmásztak a létrára és a 
magasabban fekvő ágakat gaz-
dagították a gyermekek által 
készített gyönyörű tojásokkal. 
A nagy munka után egy kis 
mondókával, körjátékkal lepték 
meg az óvodások az ott tartóz-
kodókat. Nagyon sok tojás ke-
rült fel a fára, melyek festéssel, 
vagy más ötletes technikával 
készültek. Napokig díszlett 
Sükösd főterén a tojásfa. 

Húsvéti kézműves foglalkozás 

Idén is megrendezésre került a 
húsvétváró kézműves foglalko-
zás, melyet Koprivanacz Ist-
vánné, Tündi néni tartott a Mű-
velődési Házban. Közel hatva-
nan voltak a foglalkozáson, 

kicsik és nagyok egyaránt. A 
kétévestől a 14 évesekig láto-
gattak el a Művelődési Házba, 
ahol az ecettel visszamaratást 
és a berzseléses technikát sajá-

títhatták el az ügyeskedni vá-
gyók. A kisebbeknek természe-
tesen segítettek az anyukák is, 
akik szívesen lesték el Tündi 
nénitől a technika csínját-bínját. 

Nagyon jó hangulatban telt el 
az a két óra, sok boldog kis 
arcocska tért haza a szebbnél-
szebb mesterművekkel. 

Egyéb hírek 

Házi borverseny Sükösdön 

A hagyományokhoz híven idén 
is megrendezésre került a házi 
borverseny a Kertbarát-kör 
szervezésében. 2019. március 
21-én (csütörtökön) 17.30 óra-
kor kezdődött a verseny. Ez 
évben 19 bormintát hoztak a 
résztvevők, ami valamennyivel 
kevesebb, mint a tavalyi meny-
nyiség, de ezt az időjárásnak 
tudtuk be. A mintákat névtele-
nül vittük a bíráló bizottság 
tagjai elé, melynek tagjai Bán 
Ferenc (elnök), Bán Dorottya 
(titkár), Soós Gergely, Gruber 
Attila és Pécsy József voltak. 
Egyöntetű döntésük alapján a 
2019-es borversenynek 8 arany, 
melyek közül 2 kiemelt, 6 
ezüst, 3 bronz és 2 okleveles 
minősítése lett. A két kiemelt 
eredménnyel idén Garisa Mi-
hály Kékfrankos cabernet 
cuvée bora, illetve Metzinger 
Zoltán Chardonnay fajtájú bora 
végzett. Az egy héttel később, 
2019. március 28-án tartott 
eredményhirdetéssel egybekö-
tött záróvacsora vidáman, jó 
hangulatban telt a Fehér Akác 
vendéglőben. 

A verseny résztvevőinek ezúton 
is gratulálunk az elért szép 
eredményekhez! 

Ézsiás Judit 
művelődésszervező 
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Az összhangban rejlő titok 

Hetet csendült a templom ha-
rangja, csendes áhítattal várták 
a padokban ülve az emberek az 
érsekcsanádi Összhang kórus 
műsorát. Az alkonyi nap fénye 
még áthatolt az ólomüvegeken, 
és halványan bevilágította az 
oltárt és Prokop Péter freskóját. 
Az oltáron égő gyertyák piciny 
lángjai meg-megcsillantak a 
lépcsők tükörmárványain. Ki-
bontotta szárnyait a béke, és 
finom érintéssel átölelte az em-
berek szívét. Felzengett a kórus 
éneke, megszűnt a tér és az idő, 
egy másik dimenzióban találta 
magát a dallamok hátán repülő 
lélek. Néha behunyt szemmel, 
néha a freskót nézve hallgattam 
az énekek gyógyító hangjait. 
Allegri, Mozart, Bach muzsiká-
ja itatta át az ódon falakat, és 
nyitotta meg a bezárt szívek 
ajtaját. A húsvét utáni feltáma-
dás boldogító öröme töltötte be 
a templomot. 

A zene gyógyít, és közelebb 
hozza az embereket egymás-
hoz, általa olyan csatornák nyíl-
nak meg, amelyek utat enged-
nek a szeretetnek. Ne csak ka-
rácsonykor, és más jeles napo-
kon szeressünk, ne csak olyan-

kor figyeljünk oda egymásra, 
embertársainkra, szükségleteik-
re, hanem minden egyes napon. 
A szeretet nem kerül semmibe, 
csak gyakorlás kérdése, egy 
kedves szó, egy őszinte pillan-
tás, egy kézfogás, ölelés, egy 
mosoly is elég ahhoz, hogy 

másokat boldoggá tegyünk, és 
ez által a mi életünk is szebb és 
boldogabb legyen. Azt kapjuk 
vissza, amit mi adunk mások-
nak. Ilyen egyszerű a titok. Ha 
ennek a titoknak a fényében 
tudunk élni, akkor változunk, és 
velünk együtt változik az egész 

világ, értelmet, tartalmat kap-
nak a hétköznapok és összhang-
ban élhet egymással minden 
lélek. Meglehet, túl idealista 
vagyok, de vallom és hiszem, 
hogy mindez lehetséges, csak 
kellünk hozzá mindannyian. 
(pz) 

Április végén köszöntöttük Balogh Ottónét (sz. Rigó Margit)  
90. születésnapja alkalmából. 

Május hónapban lesz az ebek 
kötelező, veszettség elleni védőoltása. 

Időpontok, helyszínek: 
Május 8. szerda 15-17 óra 
Árpád vezér utcai játszótér 

Május 8. szerda 17-19 óra 
foci pálya 

Május 11. szombat 15-18 óra 
Polgármesteri Hivatal udvara 

Csak chippel rendelkező kutyák kerül-
nek oltásra!  

Dr. Tálas László 

Ratkó József: Zsoltár anyámnak 

Az anyák halhatatlanok. 
Csak testet, arcot, alakot 
váltanak; egyetlen halott 
sincs közülük; fiatalok, 

mint az idő. Újra születnek 
minden gyerekkel; megöletnek 

minden halottal – harmadnapra 
föltámadnak, mire virradna. 

Adassék nekik gyönyörűség, 
szerelmükért örökös hűség, 

s adassék könny is, hogy kibírják 
a világ összegyűjtött kínját. 
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2019. február 14-én rendezték meg Karcagon az 

asztalitenisz Országos Diákolimpia döntőjét, ahol 

Béregi Dávid 3. helyezést ért el. 

Sporthírek 

2010 óta járhatunk 
edzőterembe Sükösdön 

Idén augusztusban lesz 9 éve, 
hogy megnyitotta kapuit a sü-
kösdi konditerem. Nemtől és 
kortól függetlenül rendületlenül 
várja a mozogni vágyókat, akik 
segítséget is kapnak az egyéni 
edzéstervük kialakításában. 
Akik kitartóak, azok nagyon 
szép eredményeket érhetnek el. 
Versenyekre és fizikai alkal-
massági vizsgákra készülhetnek 
az emberek, de azok is megta-
lálják a számításukat, akik egy 
egészséges hobbira vágynak. 

Fekvenyomó versenyeken rend-
szeresen sikereket érnek el a 
sükösdiek. Az elmúlt években 
Szabó Balázs érte el a legszebb 
eredményeket. Részt vett úgy 
nevezett „ruhás” versenyeken 
és fekvenyomó ruha nélküli, 
azaz RAW versenyeken is. 
Többszörös országos fekvenyo-
mó bajnok Masters I. korcso-
portban. Legjobb RAW ered-
ménye 195 kg és legjobb 
„ruhás” versenyen elért ered-
ménye 245 kg. 2013-ban kiju-
tott a fekvenyomó Európa Baj-
nokságra, ahol 4. helyezést ért 
el. 2015 októberében egy bajai 
versenyen a hónap sportolójá-
nak választották. Májusban már 

Masters II. kategóriában indul a 
következő országos RAW baj-
nokságon Tab városában. 

Az edzőterem várja az ifjúságot 
is. Az iskolából rendszeresen 
látogatnak el a diákok tanáraik-
kal, hogy megnézzék, hogyan is 
működik ott a sportolás. A fia-

taloknak nem korhatár van. 
Sokkal inkább az számít, hogy 
elég nagyok-e már ahhoz, hogy 
rendeltetésszerűen tudják hasz-
nálni a gépeket. 

Reméljük, hogy még sokáig 
lehetősége lesz a sükösdi embe-
reknek (és környékbelieknek), 

hogy edzőterembe járhassanak 
községünkben! 

Mülbacher Tünde 
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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.-Ft 
Lakossági ap-
róhirdetés dí-
jai: 5 szóig 
ingyenes, 5 szó 
felett 50-Ft/
szó. Az árak 
bruttó árak.  

Hirdetést felad-
ni munkaidő-
ben a Polgár-
mesteri Hivatal 
titkárságán 
lehet. 

 
5 szobás 200 m2-es polgári ház eladó! 70/5435295 
Legelőt, szántót vennék. +36303174759  Szerletics Róbert 

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

2019. február 26. és 2019. április 23. között 
anyakönyvezettek 

Születtek 
Kiss Viktória (anyja neve: Gardalics Csilla) 
Kelle Benett Nolen (anyja neve: Nagyfejeő Aliz Anna) 
Nyárai Csenge (anyja neve: Szabó Szilvia) 
Kővári Tamás (anyja neve: Szatmári Molli) 
Jászfi Benett (anyja neve: Deme Diána) 
Kusztor Mira (anyja neve: Obonyai Teréz) 
Koprivanacz Kende (anyja neve: Romhányi Erna) 

Házasságot kötöttek 
Obonyai Teréz és Kusztor Gábor 
Major Bianka és Czeier Attila 
Tamás Andrea és Bogdán István 
Fischer Noémi és Fodor László 
Világh Éva Boglárka és Varga Richárd János 

Gratulálunk! 

Elhunytak 

Balázs Imréné született: Lakatos Mária 51 éves 
Martin Ferencné született: Vincze Rozália 68 éves  
Kulcsár Gábor 46 éves 
Logó Mihályné született: Vigi Anna 89 éves 
Schmidt István 72 éves 
Dr. Szarka Miklós József 81 éves 
Bitó Lajos 55 éves 
Kosár Jánosné született: Logó Erzsébet 83 éves 
Szalmáné Hegyi Julianna született: Hegyi Julianna 68 éves 
Gyepesi Ernő 70 éves 
Szerletics Jánosné született: Szedres Julianna 92 éves 
Lakatos Ferenc 85 éves 

Részvétünk! 
Összeállította Rigó Éva anyakönyvvezető 

Fogsorjavítás, 
műfogsorké-

szítés, rögzített 
fogpótlások 

Kollár Csaba 
6346 Sükösd,  

Dózsa György út 
12/D 

 06 30/475 0506 

BÉRSZÁMFEJTÉS, 
KÖNYVELÉS 
Vállalom új vagy működő gaz-
dasági társaságok, egyéni vállal-
kozások teljes körű könyvviteli 
feladatainak ellátását, bérszámfejtését, mun-
kaügyi adminisztrációját. 

Több mint 10 éves szakmai tapasztalattal, 
precíz, folyamatos könyveléssel támogatom 
vállalkozásának működését. 

Keressen bizalommal! 

Schneider Veronika 
mérlegképes könyvelő, bérügyi és társa-

dalombiztosítási szakelőadó 
Floyd Dentál S kft 
06 30/2933302 
6346 Sükösd, Dózsa György út 12/D 
floydental@gmail.com 

Kovácsné Poros Henrietta 
közgazdász 
regisztrált mérlegképes 
könyvelő 
6346 Sükösd, 
Dózsa György út 249. 
Tel.: 06/70-33-48-804 
henikonyvelde@t-online.hu 
Komplett ügyviteli szolgáltatás egyéni és társas vállalkozások részére: 

● könyvvezetés 
● bérszámfejtés, munkaügy 
● adóbevallások (áfa, járulékok, ● társasági adó, cégautóadó, helyi  
iparűzési adó) 
● beszámolók 
● statisztikák elkészítése, benyújtása 
● hatóságok előtti képviselet 
● folyamatos, rugalmas kapcsolattartás 

Siposné Kerekes Melinda könyvelő 
Mobil: 36(30) 456 2669 
6346 Sükösd, Deák F. u. 46. 
Tel./fax:36(79) 364 138 

E-mail: snekm@t-online.hu 

Gazdasági társaságok, egyéni vállalko-
zók, őstermelők részére teljes körű könyvviteli szolgáltatás, mező-
gazdasági ügyintézés, támogatásigénylés, gázolaj bevallás, gazdálko-
dási napló, környezetvédelmi termékdíj… mindez kedvező áron! 

Magánszemélyek adóbevallását 2000Ft-ért elkészítem! 

Anyakönyvi hírek 

Építési telek eladó 
Dózsa Gy. u. 14/b. 1613 hrsz. 

A telken 3 fázisú leállás 2db dugaljjal, 1 fázisú leállás 1db dugaljjal, 
vízóraakna 1db kerti-csappal, szennyvízelvezető csatorna. 

Érdeklődni: 06 20 477 8493 

Közvetlenül a vízparton lévő sükösdi dunai telek hétvégi 
házzal eladó. 

Ugaron lévő 2x1 hektáros sükösdi szántóterület eladó. 

Tel.: 06/30 240 2163 

Az általános iskola felújítása kapcsán a tetőről lekerülő bontott 
szalagcserép megvásárolható a készlet erejéig. 

Érdeklődni a polgármesteri hivatal titkárságán személyesen, 
vagy az 563-022-es telefonszámon lehet. 

tel:+36%2030%20317%204759

