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Polgármesteri hírek
Polgármesteri köszöntő
Tisztelt Sükösdiek!
Szeretettel köszöntöm Önöket
a Sükösdi Napló hasábjain
keresztül.
Kilenc évvel ezelőtt tehettem
ezt meg először, s most újabb
öt esztendő munkája után,
harmadszor ismételhetem meg
mindezt.
Köszönöm minden falubelinek, aki szavazati jogával élve
október 13-án véleményt alkotott, függetlenül attól, kit tisztelt meg választói bizalmával.
Biztos vagyok benne, hogy ezt
képviselőtársaim nevében is
mondhatom.
Hálát adok ezért az eredményért, és külön köszönöm
mindazok szavazatát, akik
jóvoltából ismét Sükösd polgármestere lehetek. Óriási erő
ez a kimagasló mértékű támogatottság, és egyben óriási
felelősség
is.
Mindezzel
együtt fontos kijelentenem,
hogy polgármesterré választásomat nem saját, személyes
sikeremnek tartom, hanem
sokkal inkább egy fontos mérföldkőnek, egy újabb esélynek
arra, hogy további sikeres
évek következzenek Sükösd
életében. Ehhez azonban jól
kell élnünk a lehetőségekkel,
meg kell becsülni az esélyt, és
mindent meg kell tenni a közösség életének további fejlődéséért.
Szeretném
megköszönni
mindazoknak, akik a választás
előkészítésében és lebonyolításában szakszerűen és elhivatottan dolgoztak. Így a Helyi
Választási Iroda, a Választási
Bizottság munkáját, köszönet
a szavazatszámlálók, a delegáltak, valamint a hivatali
dolgozók lelkiismeretes, pontos munkájáért.Október 13-án
Sükösd lakossága választott,
véleményt mondott és bizalmat szavazott azoknak a képviselőknek, akik a 2019-2024.
közötti időszakban tevékeny-

kedhetnek a településért. Itt szeretném köszönetemet nyilvánítani az előző testület
leköszönő
képviselőjének,
Dósai Dezsőnek,
aki ebben a ciklusban már nem
indult a választásokon.
Köszöntöm tehát
a megválasztott
képviselőket!
Képviselővé
választásukhoz
ezúton is gratulálok.
Kérem,
hogy az elkövetkezendő öt évben is Sükösd
fejlődéséért dolgozzunk, együtt, hiszen csak
összefogva leszünk képesek a
kitűzött célokat elérni, az elképzeléseket megvalósítani! A
választás révén, mellyel a
testületbe jutottunk felelősséget kaptunk, felelősséget és
felhatalmazást, hogy a település érdekeiért dolgozzunk. Az
egységes vezetés elengedhetetlen, ehhez pedig önzetlen
munkára és aktív részvételre
lesz szükség minden képviselő
részéről. Az lesz a jó, ha lesznek vitáink, de nem viszályaink. Mert az egészséges viták
megegyezésekkel, eredménynyel zárulnak, és ezek az eredmények viszik előbbre Sükösdöt. Tisztelt Képviselők! Arra
kérem Önöket, mindig tartsák
szem előtt, hogy a sükösdiektől a község vezetésére kaptak
felhatalmazást, és aki vezet, az
élen jár. Élen jár a munkában,
élen jár jó példával.
Legyenek, legyünk jó vezetői
községünknek!
Köszönöm az intézményvezetők, az önkormányzat dolgozóinak eddigi tevékenységét
is, bízom benne, hogy a jövőben is képviselőinkkel való

egyetértésben, a lakosság
megelégedésére végzik majd
munkájukat.
A választási időszakban, programomban felsorolt tervek és
célok meghatározásán, a kötelező önkormányzati feladatok
ellátásán felül, szeretném leszögezni, hogy polgármesterként a köz szolgálatára, Sükösd Nagyközség minden
lakosának szolgálatára jelentkeztem.
Önök pedig lehetőséget adtak
nekem a további munkára.
Ennek a feladatnak, ennek a
szolgálatnak a folytatására
indulok, egy ismeretlen szerző
gondolataival azonosulva: „ A
boldogság megédesít, a megpróbáltatások megerősítenek,
a szomorúság emberségessé
tesz, a hibák megaláznak, a
siker formában tart, de csak
Isten segítségével haladhatsz
tovább!”
Köszönöm megtisztelő bizalmukat!
Tamás Márta
polgármester
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Önkormányzati Képviselő-testületi hírek kivonatolva, a teljesség igénye nélkül
2019. szeptember 12.
A 2019.évi közbeszerzési tervet
kellett módosítani, az elnyert
európai uniós pályázati beszerzések miatt. Ezek közül az
„Ipari terület fejlesztése Sükösdön” c. projekt közbeszerzési
bírálóbizottságát is összeállítottak. A polgármester tájékoztatást adott, hogy az óvodai udvari játékokra és a Polgármsteri
Hivatal épületének fejlesztésére
Magyar Falu programban pályázatot nyújt be az önkor-

mányzat. A képviselő-testület ügyminisztériumtól 30 millió
támogatta ezt. Döntöttek arról, forintot kapott településünk
hogy a 2020-as évben is lesz térfigyelő kamerarendszerének
Bursa Hungarica felsőokta- felújítására. A 2019-es rendeztásban részt vevő hallgatók vényi keretet módosították. A
ösztöndíjas támogatása. Az helyhatsági választások leboérintettek
figyeljék
a nyolításával kapcsolatos techniwww.sukosd.hu honlapot! A kai döntéseket hoztak meg. A
sükösdi templom építésének, és polgármester 2019. évi szabada lakosság letelepedésének 200. ságainak alakulásáról hallgattak
évfordulójára a Római Katoli- meg tájékoztatást. A képviselőkus Plébánia kérelmére a Beth- testület úgy dönt, hogy a földtulen Gábor Alapkezelő Zrt. pá- lajdonosi közösségtől érkezett
lyázati forrása mellett 1 millió 971 436 Ft-ot a külterületi utak
forintos önkor- karbantartására fordítja.
Sükösd választási eredmények
mányzati támo- 2019. szeptember 25.
2019. október 13.
gatással
sor Kiválasztotta a képviselőkerülhet
a testület azt az 5 gazdasági szePolgármester választás
templom hom- replőt, akiknek közbeszerzési
szavazat
lokzati festésé- ajánlattételi felhívást küld az
Tamás Márta
1060 re, csatornaja- „Ipari park fejlesztése SükösKovács Bálint
255 vításra, szob- dön” munkák kivitelezésére, és
rok helyreállí- a közbeszerzési szaktanácsadót.
tására. A BelKépviselő választás
szavazat
Roma nemzetiségi települési választási
Soós Gergely
889
eredmények, Sükösd
Siposné Kerekes Melinda
842
2019. október 13.
szavazat
Gruber Attila
813
Vaskó György
669 Orbán Zsanett
69
Csizmadia Mihály
537 Radics Tamás
55
Kovács Zoltán
522 Pintye Józsefné
51
Radics Tamás
448 Bogdán József
42
Kolluti Roland
403 Kárpáti Róbert
41
Kovács Bálint
355 Balázs Brigitta
33
Pankovics Gábor
232 Rácz András
21
Hornyák Zsolt
219 Erdei István Péter
9
Czár Attila
197 Kővári András
7
Zámbó Ildikó
118 Kővári Andrásné
7
Zimáné Balatoni Gabriella
99 Virág Dávid
5

Új TOP pályázati lehetőségek
nyílnak meg, melyekről a polgármester adott tájékoztatást.
BM-MLSZ közös pályázati
kiírás jelent meg, melyen műfüves pálya kialakításra lehet
támogatást nyerni. Elfogadták a
szociális tűzfa támogatásáról
szóló helyi rendeletet.

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET képviselőtársaimmal hozzájáru- sikeres és fejlődő egy település,
TAGJAI
lok településünk fejlődéséhez. ha vezetése elszánt, jól képzett,
kreatív és nyitott.
Csizmadia Mihály
Gruber Attila
Kovács Zoltán

ben dolgozik, gyerekeink mindhárman a helyi általános iskolában tanulnak. Öt éve egy helyi
kötődésű, fűtőberendezésekkel
foglalkozó kereskedelmi és
szolgáltató Kft-nél dolgozom.
Hobbim a foci, az orgonálás és
a főzés, szabadidőmben szívesen vagyok családommal. 2014
óta vagyok önkormányzati képviselő, eddig is a Költségvetési
és ügyrendi bizottság tagja voltam, ezt a munkámat szeretném
most is folytatni. Mivel a Sükösdi Katolikus Egyházközösségben is tevékenykedem, különös szívügyemnek tekintem
templomunk és az ahhoz kötődő anyagi és szellemi értékek
védelmét, fejlesztését. Köszönöm az Önök bizalmát, erre
rászolgálni munkámmal szeretnék.
Siposné Kerekes Melinda
Siposné Kerekes Melinda vagyok, 43 éves sükösdi lakos.
Férjemmel, Sipos Gáborral két
gyermeket nevelünk nagy sze-

Csizmadia Mihály, nős, 2 gyerek apja vagyok, most már,
mint boldog nagyapa. 2002 óta
önkormányzati képviselő lehettem az Önök jóvoltából. Ezalatt
egy cikluson keresztül alpolgármester voltam. A helyi AgroSükösd Kft-nél dolgozom, mint
műszaki vezető. Bízom benne,
hogy választott képviselőként
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Gruber Attila vagyok 40 éves
sükösdi lakos. Közel 20 éve
foglalkozom vendéglátással, és
18 éve vezetem a Fehér Akác
Vendéglőt. Az utóbbi időben
szőlészkedni és borászkodni
kezdtem. 15 évig fociztam a
Sükösd SC színeiben. Hiszem,
hogy tudásommal, ismereteimmel segíteni tudok Sükösd fejlődésében. Vallom, hogy attól

39 éves vagyok, Baján születtem, azóta Sükösdön élek.
Óvódába és általános iskolába
is itt jártam, ezután a kecskeméti Piarista Gimnáziumban
érettségiztem, majd a Budapesti
Műszaki Egyetemen tanultam
villamosmérnöki szakon. Nős
vagyok, 3 gyermek édesapja.
Feleségem is sükösdi és hely-

HIVATALI HÍREK
 Tájékoztatjuk a lakosságot,
hogy 2019. december 23-tól
2020. január 2-ig tartó időszakban a Képviselő-testület téli
igazgatási szünetet rendelt el a
Sükösdi Polgármesteri Hivatalban.
 Szociális tűzifa igényelhető
az idén is, a 2019. októberi
jövedelmek /nyugdíjak/ kifizetése után jelentkezzenek a
Polgármesteri Hivatalban a
rászorulók.
 Helyi és nemzetiségi települési választás
A sükösdi választók 44.96 %-a
jelent meg szavazni.
Köszönjük a helyi választási és
szavazatszámláló bizottságok,
valamint a Helyi Választási
Iroda munkatársainak szakszerű, becsületes munkáját! A
mandátumhoz jutott jelölteknek
gratulálok!
Bánné dr. Raffai Gyöngyi
jegyző, helyi választási iroda
vezetője

hogy Önökkel együtt gondolkodva, ezen területek fejlesztésével tovább építhetjük településünket, Sükösdöt.
Vaskó György

retetben és tisztességben. Végzettségemet tekintve mélyépítő
mérnök vagyok, de a sors úgy
hozta, hogy több éve egy saját
könyvelő irodát vezetek itt a
településen. Mérnök vagyok,
racionális gondolkodású. A
célom, hogy a sükösdiek büszkék lehessenek lakóhelyükre,
szeressenek itt élni, itt lássák
boldogulni gyermekeiket, jólétben megöregedni szüleiket.
Köszönöm a választók bizalmát!
Soós Gergely
45 éves vagyok, feleségemmel
és három gyerekemmel Sükösdön élünk. 2010 óta vagyok

képviselő, az előző két ciklusban alpolgármesterként vettem
részt településünk irányítási
feladataiban. Mint amatőr labdarúgó, a csapatban gondolkodást nagyon fontosnak tartom a
munkám során is. Legfőbb céljaim az előttünk álló öt éves
időszakban az alapszintű oktatás feltételeinek folyamatos
biztosítása, a helyi gazdaság
fejlesztése, a cigányság problémáinak kezelése, a közbiztonság javítása, az egészségügyi
ellátás biztosítása valamint a
sport, és a kulturális tevékenységek lehetőségek szerinti maximális támogatása. Hiszem,

Vaskó György vagyok, 54 éves,
özvegy. Hat gyermekünk közül
hárman már önállóak, hárman
még tanulnak egyetemen, gimnáziumban. Sükösdi 28 éve
vagyok, életem nagyobbik felét
itt éltem le. Nekem itt van a
világ közepe, mert ez az otthonom. Foglalkozásom tanár.
Óraadóként kémiát most is tanítok a helyi iskolában. Vallásomat gyakorló görögkatolikus
vagyok, bár csak ritkán jutok el

szertartásokra, emiatt gyakran
láthatnak a sükösdi templomban is. Szeretek méhészkedni,
az egészségügyi felelős is én
vagyok már 26 éve. Ha néha jut
időm, akkor szívesen horgászom. 17 éve szolgálom a falut
képviselőként. Az Oktatási és
Szociális bizottságban voltam
tag, illetve elnök. Ezt a vonalat
pedagógusként természetesnek
tartom. Az oktatási ügyek mellett az élettapasztalatommal,
képviselői rutinommal tudom
segíteni a testület munkáját. Az
elmúlt évek dinamikus fejlődésének folytatásában bízom.
Meggyőződésem, hogy ezt a
testület, a polgármester asszony
szintén teljes szívvel akarja.
Bízom abban, hogy meg is fog
valósulni. Őszintén remélem,
hogy öt év múlva egy még
szebb, még inkább élhető falu
alakul ki a közös munkánk
eredményeként.
Köszönöm
megtisztelő bizalmukat, hogy
ötödik alkalommal is megválasztottak képviselőnek!
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat tagjainak bemutatását
a következő számban tervezzük.

Oktatás
KATOLIKUS ISKOLA
Tambura Zenekarunk
Sikere
2019. június elsején rendezték meg Bátán a VII. Nemzetközi Tambura Találkozót,
ahol iskolánk tambura zenekara
is részt vett. A rendszeres próbáknak és a sok otthoni gyakorlásnak köszönhetően az ifjú
muzsikusok a szakmai zsűri
döntése alapján 3. helyezést
értek el. Lakatos Jonatán pedig
énekléséért megkapta a zsűri
különdíját.
Nébl Zsolt
felkészítő tanár

Sükösdi diákok a
Gandhi
gimnáziumban
2019. október 2án
Pécsett
a
Gandhi Gimnáziumban a 150 évvel ezelőtt született Mahatma
Gandhira emlékeztek diákok,
tanárok, vendégek. Mi is meghívást kaptunk az ünnepségre.
Iskolánk évek óta szoros kapcsolatot ápol a pécsi gimnáziummal. Évente több alkalommal (mesemondó verseny, vetélkedők, ünnepségek) ellátogatunk az intézménybe és diákjaink ismerkedhetnek az iskolával.

A volt sükösdi iskolások közül
jelenleg öten „gandisok”. Az 5
évfolyamos gimnáziumban (0.
osztály is van az intézményben)
9. osztályos Bogdán Cintia,
Hamza Szilvia és Kárpáti Noémi. 11. évfolyamra jár Kolompár István Dávid és Balázs Cintia. Végzős tanuló pedig Szél
Fanni. A tavalyi évhez hasonlóan most is nagyon vártak bennünket volt pedagógusaikat a
sükösdi gyerekek. Boldogan
meséltek a mindennapjaikról, a
kirándulásokról, külföldi utazásokról. Örültünk, hogy jól érzik
magukat a gimnáziumban és
nagyon sok támogatást, segítséget kapnak ahhoz, hogy jól

tanuljanak és kulturáltan, hasznosan tudják a szabadidejüket
eltölteni.
A nagyon színvonalas ünnepi
műsorban felléptek az indiai
nagykövetség
táncművészei,
pécsi iskolák német és szerbhorvát tanulói valamint a helyi
intézmény diákjai is. A sükösdi
gyerekek közül is többen szerepeltek. Dávid az iskola énekkarát erősítette, míg Szilvi és Noémi tánctudásukkal kápráztatták el a jelenlévőket. Nagyon
ügyesek voltak, szépen szerepeltek. Büszkék voltunk rájuk.
Mivel Fannit 4 évig tanítottam,
különösen nagyon örültem,
amikor azt mesélte, hogy lovári
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nyelvből a tavalyi tanév végén
már sikeresen leérettségizett.
Ha májusban a többi tantárgyból is sikeresen vizsgázik, akkor ő lesz az első olyan sükösdi
diák, aki a Gandhi Gimnáziumban szerezte meg érettségi bizonyítványát.
Reméljük, példáját egyre többen fogják követni! Kívánjuk,
hogy sok sikeres dolgozatot
írjanak a számukra ajándékba
vitt tollal, melyen Magyarok
Nagyasszonya Katolikus Általános Iskola Sükösd felirat található. Bízunk benne, hogy ha
a tollra néznek, mindig jó szívvel emlékeznek majd volt iskolájukra.
Eredményes munkát, további jó
tanulást kívánunk mindanynyiuknak!
Németh Mónika
alsós munkaközösség vezető
Védőszentünk ünnepe, iskolapolgár-avatás
Október 8. - Iskolánk szép hagyománya, hogy megemlékezünk erről a jeles napról: védőszentünk ünnepéről. Tanulóink
alkalomhoz illő műsorával és
szentmisével köszöntöttük a
Magyarok Nagyasszonyát.
A szentmisét főtisztelendő Fekete Szabolcs mesterkanonok,
esperes atya, iskolánk lelki vezetője, valamint Jánosity István
plébános atya celebrálták. Diákjaink műsorában a 4. osztályos lányok szerepeltek: énekeltek, verseket mondtak, ünne-
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pélyes táncot adtak elő a helynek és az alkalomnak megfelelő
emelkedett szellemben. Elhangzott Szent István király monológja, amellyel a keresztény hit
segítségét kérte országépítő
küldetéséhez, majd felajánlotta
országát Szűz Mária kegyelmébe.
Az ünnepélyesség és a méltóság mellett helyet kapott a
múltidézés is, hiszen a lányok
fehér és világoskék öltözete
emléket állított a hajdani Mária
-lányok hagyományainak.
A megérdemelt siker nem maradt el: nemcsak a tanulóknak,
tanároknak, hanem a jelenlévő
sükösdi vendégeknek is nagyon
tetszett az előadás.
A szentmise után következett
az immár szintén hagyományosnak nevezhető iskolapolgár
-avatás. Ehhez átvonultunk a
tornacsarnokba, ahol az elhangzott vers és ének után igazgatónk köszöntő szavait követően
elsős tanulóink a nyolcadikosoktól megkapták az iskolánk
címerével díszített nyakkendőt,
ezzel váltak a Magyarok Nagyasszonya Katolikus Általános
Iskola polgáraivá. Az eseményen vendégeinket is köszöntöttük: Fekete Szabolcs és Jánosity István atyákat, Sükösd polgármesterét, Tamás Mártát,
valamint a képviselő-testület
tagjait.
Korsósné Mojzes Klára
szervező tanár

Halászléfőző
verseny
A Bajai Szakképzési
Centrum
által meghirdetett
Halászléfőző
versenyre
kaptunk meghívást.
A 8. osztályos
tanulók
közül
Fleischer Bence,
Gombár Martin,
Szabó Denisz, a
tanárok közül iskolánk igazgatója Mihálovics Ferenc és osztályfőnökünk Győrfi Tamás
képviselte az iskolánkat. „Nem
vagyunk mi halak” csapatnévvel regisztráltunk, és elfoglaltuk a főzőhelyet. A főzéshez
mindent biztosítottak. A szervezők köszöntése és a zsűritagok
bemutatása után megkezdődött
a főzőverseny. Bence, mint
főszakács főzte a halat, Martin
és én az asztalunkat díszítettük
fel. Jó hangulatban telt a nap.
Az eredményhirdetésen a zsűri
BRONZ minősítéssel díjazta a
halászlénket. Az étel maradéktalan elfogyasztása után élményekben gazdagon tértünk viszsza az iskolába.
Szabó Denisz
8. osztályos tanuló
Egymillió gyermek imádkozta
a rózsafüzért
Október a rózsafüzér hónapja a
katolikus egyházban. Ebben a
hónapban a Szűzanyán keresztül imádkozunk Jézushoz, az Ő
közbenjárását kérjük ügyes-

bajos dolgainkban. Ennek ad
rendkívüli hangsúlyt az idén
újból megrendezésre kerülő
"Egy millió gyermek imádkozza
a rózsafüzért" nevű nemzetközi
kezdeményezés, melyen október 18-án, helyi idő szerint 9
órakor világszerte együtt imádkozzák a gyermekek Mária
imáját. A sükösdi Magyarok
Nagyasszonya Katolikus Általános Iskola 7. és 8. osztályos
diákjai is nagy buzgalommal
csatlakoztak a Venezuelából
induló
kezdeményezéshez,
mely során Ferenc pápa kérésére a békéért és az egységért
imádkoztunk. Reméljük, hogy
jövőre Isten segítségével ismét
részt vehetünk e szép, közös
imádságon.
Kernya-Földvári Katinka
hitoktató
Rendhagyó néprajz szakkör
Iskolánkban évek óta működik
néprajz szakkör Koprivanacz
Istvánné vezetésével. 2019.
október 21-én egy rendhagyó
foglalkozásra került sor, me-

lyen jómagam a szappankészítés rejtelmeibe vezettem be a
szakkörösöket. A kézműves
délutánon kecsketejes szappanokat készítettünk. A tanulók
először megismerhették az
alapanyagok – kecsketej, növényi olajok, levendula, agyagok
– bőrre gyakorolt jótékony hatásait, majd tevékenyen részt
vettek a szappanok elkészítésében. A foglalkozás jó hangulatban telt, majd másnap együtt
örültünk a formákból kiemelt
szép, illatos szappanoknak. Az
alapanyagok beszerzéséhez a
Sükösdiek a Gyermekekért
Alapítvány biztosított forrást,
amit ezúton is köszönünk.
Jánosiné Sima Éva

ÓVODA
Óvodai szemelvények…
Szeptembertől fogadtuk az új
kiscsoportosokat és a bölcsődéseket az intézménybe. A kezdeti nehéz időszakon túl vannak a
csoportok, a legtöbb kisgyerek
beszokott, már ritkábban hallani sírást. A gyerekek szívesen
jönnek az óvodába, jól érzik
magukat a közösségben. Szeptemberben megtartottuk az első
csoportos szülői értekezleteket.

Megválasztották a szülői szervezet képviselőit, illetve néhány anyukát megerősítettek
ebben a pozícióban. Köszönjük,
hogy munkájukkal segítik óvodánkat, a csoportokat. A Szülői
Szervezet élén továbbra is Angeli Adrienn tölti be az elnöki
tisztet.
Októbertől beindultak szakköreink, egyéb programjaink. Az
OVI-ZSARU program keretében két rendőr, nyomozó látogatott el a nagycsoportosokhoz.
A helyes viselkedésre, magatartásra hívták fel a gyermekek
figyelmét, mit kell tenni a velük
előforduló veszély esetén.
Szeptember végén mindkét
óvodában megszervezték az
óvó nénik a szüreti mulatságot.
Voltak olyan csoportok, akik
előtte szüreten vettek részt,
néhány kedves anyuka jóvoltából. Más csoportok óvodán
belül készítettek mustot, amit
aztán jókedvvel elfogyasztottak.
Az Állatok világnapja alkalmából kutyaterápiás foglalkozást
tartottak a „A Kutyával Egy
Mosolyért Alapítvány” munkatársai. A gyerekek nagyon
élvezték a bemutatót, szívesen

vettek részt az interaktív foglalkozáson. A bölcsődések is bekapcsolódtak a foglalkozásba.
A végén a gyerekek többsége
bátran megsimogatta a kutyusokat.
A Sükösdi Óvodásokért Alapítvány rajzpályázatot hirdetett
Benedek Elek születésének
160. évfordulója alkalmából. A
pályamunkák beadása október
végéig történik meg. Az eredményhirdetést november első
felére tervezzük. A munkákat
mindkét óvodában kiállítjuk
majd, így a szülők is megtekinthetik a gyermekmunkákat.

Szeptemberben hét kisgyermekkel kezdte meg a nevelési
évet a mini-bölcsőde. A gyermekek jól érzik magukat a bölcsődében, a visszajelzések alapján a szülők is elégedettek.
November 23-án lesz a Sükösdi
Óvodásokért Alapítvány jótékonysági bálja, melyet hosszú
évek óta a szülők szerveznek az
alapítvány javára. Ezúton is
szeretettel hívunk és várunk
minden szórakozni vágyó érdeklődőt.
Dudásné Grau Ágnes
ÁMK igazgató
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Az 547. sz. Belon Gellért Cserkészcsapat története (15. rész)
2000. nyári cserkésztábor –
Visegrád (Mogyoró-hegy)
Tátva maradt a szánk, amikor
megpillantottuk a 11. nyári
táborunk színhelyét, a Pilisben
található
Mogyoró-hegyen.
Hihetetlen szép környezetben, a
Dunakanyarra nyíló kilátással
vertük fel sátrainkat és pillanatok alatt „felhúztuk” a tábort.
A tábor keretmeséje Noé bárkája volt és mi ennek megfelelően
nem kevéssé voltunk izgőmozgó, harsány sereg, mint
annak idején a bárkalakók le-

Egyházi hírek
Az esti szentmisék kezdő időpontja, hétköznapokon és hétvégén is 17.00 óra.
Továbbra is köszönettel várjuk
felajánlásaikat
templomunk
külső festésére, a Fókusz Takaréknál vezetett bankszámlára
történő utalással.
Római Katolikus Plébánia
52300033-10001435
A megjegyzés rovatba kérjük,
tüntessék fel „Templom felújítására adomány”.
Köszönettel:
Jánosity István
plébános
6

hettek.
A kisebb-nagyobb túrák és versenyek mellett gyöngyállatokat
fűztünk, hajtogattunk, papírsárkányt eregettünk. A tábor végére elkészültek a tábori pólók is,
amelyekben büszkén húztuk ki
magunkat.
Persze nem volt minden zökkenőmentes, időről-időre megjelentek a közeli kempingező
helyen török vendégeink, akik
mindenáron vízipipával és
dinnyével akartak megörvendeztetni minket, sőt szívesen

Cserkészhírek
Kedves Cserkészek!
Októbertől megkezdődtek a cserkészfoglalkozások. Hétfőnként 16.30-17.30
óra között várjuk az alsó tagozatosokat, 17.30-tól 18.30 óráig
pedig a felső tagozatosokat az
egyházközségi ház cserkész
termébe. Régi és új érdeklődőket egyaránt szeretettel várunk!
Az idei évben a november 9-i,
szombat esti szentmisét követően tartjuk Márton napi lámpás
ünnepünket.
Cserkészvezetők

cseréltek volna egy-két helyes
cserkészlányért. Másszor Marci
eltűnése adott okot aggodalomra, aki „csak egyedül akart lenni”, de ezzel egy fél órán keresztül az egész tábort lázas
keresésre ösztönözte.
A legnagyobb élményt legtöbbünknek a Rám-szakadékon
való átkelés jelentette, ahol a
kicsik hihetetlen bátorságról,
míg a nagyobbak soha nem
látott segítőkészségről tettek
tanúbizonyságot.
Persze nem hagytuk ki a visegrádi várat sem, sőt a bobozást is kipróbáltuk.
A vasútállomásra begördülő
vonatunk ablakaiból lobogó
zsepikkel és a Feneketlen katlan strófáival üdvözöltük vidámságunk láttán elérzékenyülő szüleinket.
Novemberi népszokások –
Mindszent hava
1. Mindszent. A cselédfogadás, bíróválasztás, tanácsújítás
napja. Erre a napra a vetést, az
őszi munkákat már be kell fe-

Egyéb hírek
Tájékoztató
Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy az őszi időszakban az
önkormányzat traktorja, az utcára zsákokban kihelyezett LEVELEK szállítását folyamatosan, de nem utcák szerinti ütemezésben végzi. Első körben
programokhoz,
ünnepekhez
(búcsú, Mindenszentek, Halottak napja) igazítottan viszik el
egy-egy területről, utcarészről a
zsákokat.
A lebomló zsákokba helyezett
zöld hulladékot, a zöldjárat
szállítja el, a korábban meghirdetettek szerint.

jezni. Ekkor emlékezünk meg
halottainkról. A temetők megtelnek őszirózsával, krizantémmal, az elmúlás jelképes virágaival.
11. Márton. Ekkor vágják
Márton lúdját, és a lakomán
megkóstolják az újbort, ennek
ugyanis Márton a bírája. A
mesterek vacsorát adtak legényeiknek, a gazdák a pásztorokat vendégelik meg.
19. Erzsébet. Ha Er zsike
„megrázza dunyháját”, az havazást jelent.
23. Katalin. A lányok védőszentje. Sok férjjóslás ehhez a
naphoz fűződik. Sok helyen
„Katalinágat” raknak a vízbe,
hogy karácsonyra kizöldüljön.
Időjárása a karácsonnyal ellentétes: „Ha Katalin kopog, karácsony locsog.”
30. András. Andr ás-nap utáni
vasárnap kezdődik advent, ettől
kezdve karácsonyig lakodalmat, táncos összejövetelt nem
tartanak.

Továbbra is kérjük, hogy a zsákokba összegyűjtött levél, kézi
erővel mozdítható mennyiségű
legyen! A gyűjtés utolsó napjairól, mely várhatóan november
vége, december eleje, külön
értesítőt fogunk küldeni a postaládákba.
A traktor ezen munkák mellett,
természetesen több más feladatot is ellát, ezért türelmüket
kérjük!
Tamás Márta
polgármester

Idősek Napja
Szeptember 28-án tartottuk
idén községünkben az Idősek
napját. Önkormányzatunk meghívására szép számmal érkeztek
a szép korúak a rendezvény
helyszínére. Köszöntöttük a
település legidősebb lakóit, az
50 éve házasokat, ezután egy
kis műsorral kedveskedtünk a
jelenlévőknek. Egy zenés, jó
hangulatú ebéd kíséretében, kis
tánccal zárult a rendezvényünk.
Szüreti felvonulás és bál
Idén október 5-én tartottuk a
szüreti felvonulás és bál rendezvényünket. Rengetegen eljöttek a délután kezdődő felvonulásunkra. Utunk során, 5
állomáson álltunk meg pihenni
és szomjunkat oltani.
5 lovas fogat kísért bennünket
végig a falu utcáin.
Ezúton is köszönjük a szervezők nevében a felajánlásokat, a
süteményeket, italokat, a helyet
és a sok segítő kezet, akik idejüket nem sajnálva kedveskedtek a felvonulóknak.
Külön köszönet a fogatosoknak, hogy eljöttek, színesítették
a felvonulásunkat a szebbnél
szebb fogatokkal és lovakkal.
Köszönjük!
A szervezők
Lépjü(n)k le! Azaz, irány a
Zselic!
Pályázati forrásból lehetősége
nyílt településünk természetkedvelőinek, hogy közös gya-

logtúrán vegyenek részt
Nyolcvan fővel és két busszal
indultunk útnak első közös gyalogtúránkra a Zselicbe. Az október közepén már nem megszokott, gyönyörű, napsütéses
idő várt minket Alsókövesden.
Két óra buszozás után indult el
a fiatalokból és idősebbekből
álló karaván a somogyi dombok
közé. Az előző hét esős szerdai
napja és a ritkán járt útvonal
garantálta, hogy deréktól lefelé
nem ússzuk meg szárazon. Volt
némi sárdagasztás, pocsolyaátugrás, de ez senkit nem riasztott vissza a folytatástól. Túránk nagyjából egyharmadánál,
a Szent István-forrásnál, fogyasztottuk el tízórainkat,
ahonnan egy kis emelkedőn
kapaszkodtunk fel Szabás nevű
zsákfaluig. Forogtak a szavak,
téma, témát váltott, s így nem is
tűnt fel, hogy milyen gyorsan
faragjuk le az előttünk álló kilométereket. Készültek a családi fotók, születtek osztályképek, s láthattunk anyukát, apukát nekünk nem megszokott
környezetben. Elragadó őszi
színekben pompázó erdőben
érkeztünk meg a Nagymáté
Vadászház és Fűvészkerthez,
ahol egy hosszabb, fél órás
pihenő után a Fekete István
emlékösvényen fordultunk rá a
buszhoz visszavezető útra. Túránk utolsó harmadát is ugyanolyan jó hangulatban hagytuk
magunk mögött, mint azt az

elsővel tettük. Visszaérve a
buszhoz, elkészült a csoportkép, felhúztuk a váltócipőt, s
már robogtunk is haza. Napunkra egy finom babgulyás
tette fel a koronát, melyet a
Fehér Akác Vendéglő szakácsai
főztek meg, s iskolánk konyháján fogyaszthattunk el. A vacsora után megállapítottuk,
hogy egy kerek napot tölthettünk el együtt, aminek lesz is

folytatása. Következő túránkat
előreláthatólag november 30-ra
tervezzük, amikor is a Mecsekbe látogatunk el. Akit érdekel,
kérjük figyelje a település hírforrásait, ahol a közeljövőben
pontosabb információkat kaphat a folytatásról.
Faddi Krisztián

Ezeken kívül, amennyiben nem
elégedettek a fénykép minőségével, vagy a tablókon olvashatatlanok a nevek, kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy hozzák
be a tabló házi példányát a
könyvtárba
beszkennelésre,
vagy jó minőségű fotóként
küldjék el a tabló képét a sukosd.konyvtar@gmail.com email címre. Előre is köszönjük
a segítségüket.
A művelődési házban és a
könyvtárban felújítás zajlik,

mely valószínűleg csak novemberben fejeződik be. Mindettől
függetlenül intézményünk továbbra is nyitva van, csak a
megközelítés nehézkes. Megértésüket köszönjük!
Szerletics Róbert
könyvtáros

Könyvtári hírek
KÖNYVTÁRI HÍREK
2019. október 5-én a szüreti
felvonulást fotókkal dokumentáltuk, mely továbbra is megtekinthető a „Sükösdiek a Facebookon” csoportjában. A további programjaink az Országos
Könyvtári Napok alkalmára a
felújítás miatt elmaradtak.
Az osztálytalálkozók szervezésének megkönnyítése végett,
illetve nosztalgiaként ugyanebben a facebookos csoportban
összegyűjtöttük a Sükösdön

végzett általános iskolások tablóját, a teljességre törekedve.
Sajnos vannak hiányosságaink.
Továbbra is keressük a következő 5 tablót:
- 1942-1950, 8. évfolyam
(valószínűleg egy osztályban
voltak a végzősök);
- 1943-1951, 8. évfolyam
(valószínűleg egy osztályban
voltak a végzősök);
- 1946-1954, 8. évfolyam, a fiú
osztály.

Könyvtári nyitvatartás
Hétfő:szünnap
Kedd-csütörtök-péntek: 14-18-ig
Szerda: 10-12 és 14-18-ig
Szombat: 9-12-ig
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Legelőt, szántót vennék. +36/30 317-4759 Szerletics Róbert
4 személyes kripta eladó! +36/79 364-250 18-20-ig
A hirdetés díjai
a következők:
1/1 oldal:
20.000.-Ft
1/2 oldal:
10.000.-Ft
1/4 oldal:
5.000.-Ft
1/8 oldal:
3.000.-Ft

1/16 oldal:
1.500.-Ft
Lakossági apróhirdetés díjai: 5 szóig
ingyenes, 5 szó
felett 50-Ft/
szó. Az árak
bruttó árak.

Hirdetést feladni munkaidőben a Polgármesteri Hivatal
titkárságán
lehet.

82 éves hölgy beszélgetőtársat keres! +36/79 364-250 18-20-ig

Anyakönyvi hírek
2019. augusztus 27. és 2019. október 23. között
anyakönyvezettek
Születtek
Szabó Csilla (anyja neve: Mülbacher Tünde)
Kővári Ádám (anyja neve: Almási Izabella)
Lakatos Zsófia (anyja neve: Kovács Tímea)
Kovács Elina (anyja neve: Varga Edina)
Házasságot kötöttek
Szabó Renáta és Jáksó Norbert
Tóth Renáta és Tüske Csaba
Farkas Katica és Alpári Szabolcs
Czellár Ágnes és Kiss Richárd
Kotormán Andrea és Vandlik Tibor Mátyás
Sereg Cintia és Fazekas Attila
Gratulálunk!

Könyvelés

 Vállalkozás előtti tanácsadás
 Vállalkozás indítás
 Vállalkozás könyvelés
 Vállalkozók teljeskörű tájékoztatása
Kovácsné Poros Henrietta
közgazdász, regisztrált mérlegképes könyvelő
6346 Sükösd, Dózsa Gy. u. 249.
Tel.: +36/70 334-8804

Elhunytak
Közvetlenül a vízparton lévő sükösdi dunai telek hétvégi Szentes Lászlóné született: Kovács Erzsébet 84 éves
Radics József 71 éves
házzal eladó.
Galicz Lajosné született: Logó Magdolna 91 éves
2x1 hektáros sükösdi szántóterület eladó.
Szerletics Mihály 67 éves
Tel.: +36/30 240-2163
Nagy Vendel Lászlóné született: Piesko Margit 76 éves
Részvétünk!
Siposné Kerekes Melinda könyvelő
Összeállította Rigó Éva anyakönyvvezető
Mobil: 36(30) 456 2669
6346 Sükösd, Deák F. u. 46.
Tel./fax:36(79) 364 138

Idéző

E-mail: snekm@t-online.hu
Gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, őstermelők részére teljes körű könyvviteli szolgáltatás, mezőgazdasági ügyintézés, támogatásigénylés, gázolaj bevallás, gazdálkodási napló, környezetvédelmi termékdíj… mindez kedvező áron!

Magánszemélyek adóbevallását 2000Ft-ért elkészítem!

BÉRSZÁMFEJTÉS,
KÖNYVELÉS

Vállalom új vagy működő gazdasági társaságok, egyéni vállalkozások teljes körű könyvviteli
feladatainak ellátását, bérszámfejtését, munkaügyi adminisztrációját.
Több mint 10 éves szakmai tapasztalattal,
precíz, folyamatos könyveléssel támogatom
vállalkozásának működését.

Keressen bizalommal!

Schneider Veronika

mérlegképes könyvelő, bérügyi és társadalombiztosítási szakelőadó
Floyd Dentál S kft
+36/30 293-3302
6346 Sükösd, Dózsa György út 12/D
floydental@gmail.com

Fogsorjavítás,
műfogsorkészítés, rögzített
fogpótlások

Kollár Csaba

6346 Sükösd,
Dózsa György út
12/D
06 30/475 0506

„A bölcsességnek vannak határai, az ostobaság határtalan.”
Janis Rainis
„Ha igazad van, megengedheted magadnak, hogy megőrizd a nyugalmad. Ha nincs igazad, nem engedheted meg,
hogy elveszítsd.”
Mahatma Gandhi
„A világ egy hatalmas tükör. Visszatükrözi felénk azt,
amik vagyunk. Ha kedvesek, ha barátságosak és ha segítőkészek vagyunk, akkor a világ kedvesnek, barátságosnak
és segítőkésznek fog felénk bizonyulni. A világ pontosan
az, amik mi vagyunk!”
Thomas Dreier
„A boldogsághoz két út vezet. Vagy csökkentjük a vágyainkat, vagy növeljük lehetőségeinket. Ha bölcs vagy,
mindkettőt megteszed.”
Benjamin Franklin
Az általános iskola felújítása kapcsán a tetőről lekerülő bontott
szalagcserép megvásár olható a készlet er ejéig.
Érdeklődni a polgármesteri hivatal titkárságán személyesen,
vagy az 563-022-es telefonszámon lehet.
A település- és mezőőr elérhetősége
Faddi József +36/70 334-8799
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