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Anna nap 25 év után, egy kicsit másként
Az idei év elején kialakult,
és azóta megélt járványhelyzet, legtöbbünk terveit
felülírta, átalakította, mind
egyénileg, mind a családban, és közösségi szinten
is. Tél végén, kora tavaszszal, amikor az Anna napi
programjaink
szervezése
már javában zajlott, még
vajmi kevéssé látszott,
hogy miként alakulhat majd
a nyár, a rendezvények vonatkozásában. A fellépők
többségével olyan szerződés köttetik, amely szabályozva a fizetési feltételeket, és a megrendelő számára már a programot
megelőzően
hónapokkal
korábban nagyon nehezen
bontható fel, pénzügyi kötelezettség teljesítése nélkül. Vagyis, ha nem tudjuk
megtartani a rendezvényt,
akkor is fizetnünk kell a
vállalási ár bizonyos százalékát (akár 50-75%-ot) a
fellépő számára. A kialakult helyzet az önkormányzatra is nem tervezett többlet kiadásokat rótt, több
millió forintos nagyságrendben. Így mérlegelni
kellett, hogy folytatjuk-e
nagy rendezvényeink szervezését bizonytalanul, további kiadásokat vállalva.
Mindezt átgondolva, még
Húsvét előtt az a döntés
született, hogy Sükösdön is,
ahogy a környező településeken is, a nagy rendezvényeink szervezését szeptember 30-ig elhalasztjuk.
Így az idei nyáron nem került megrendezésre sem a
Fogathajtó verseny, és nem
kerül lebonyolításra az An-

na napi programsorozat
sem. Tekintve, hogy továbbra is legveszélyeztetettebb az idős korosztály, és
nem tudjuk még mit hozhat
az ősz, így 2020-ban az
Idősek Napja programunk
sem kerülhet megrendezésre. A döntés mindannyiunk
egészségének védelmében
született. Kérem a lakosság
megértését!
Jelenleg is érvényben van
az a korlátozás, miszerint
500 főt meghaladó programokat még szabadtéren
sem lehet szervezni, egészen augusztus 15-ig.
Ünnepelni viszont családi
körben, baráti társaságokban is lehet, és úgy vélem
kell is. Bíztatok tehát mindenkit, hogy idén az Anna
napi hétvégén egy kicsit
másként, ha szűkebb körben is, de üljünk össze beszélgetni, jó társaságban,
egy bogrács finom étel, egy
jó zamatú ital melletti találkozásra, s ugyan a hagyományostól eltérő módon, de
vidám együttléttel töltsük
az időt, és találjuk meg ennek a különleges időszaknak is az értékeit. Csak rajtunk áll!
Elkerülő út témája
Ahogy azt előző számunkban is megírtuk a NIF,
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt, mint a Magyar
Állam nevében eljáró megrendelő, az Unitef ’83 Zrt-t
bízta meg az 51-es főút
fejlesztéséről az M9gyorsforgalmi út Baja között, és
a Sükösd–Érsekcsanád el-

kerülő út tanulmányterve,
az előzetes vizsgálati és a
nyomvonal kijelölési dokumentáció, valamint az engedélyezési és kiviteli tervek elkészítésével. A döntés előkészítő tanulmány
véglegesítése előtt, testületünk is kialakíthatta véleményét a tervezett beruházásról. Így, a beruházás
legszükségesebb részeként
jelölte meg a község kül-és
belterületi szakaszán, már
korábban megtervezett kerékpárút megépítését, a fejlesztés alatt álló ipari terület elkerülő úthoz való csatlakoztatását, az 51-es számú főút felújítását belterületen is. Valamint megfogalmazta azt az álláspontját, miszerint Sükösd szempontjából, több tényező
miatt, előnyösebb a keleti
elkerülő út megépítése. Ezt
követően további hatóságok véleményének kikérése
mellett, elkészült a véglegesített tanulmány. Ezt az
anyagot véleményezte június 26-án Budapesten egy
szakmai zsűri, akik egyhangúlag a keleti elkerülő
nyomvonalának megépítését, a kerékpárút kivitelezését támogatták, és javasolták az illetékes minisztérium felé az ipari területek
csatlakoztatásának, és az 51
-es számú főút felújításának
vizsgálatát is. Minisztériumi jóváhagyást követően az
engedélyes tervek elkészítése lesz a tervezett beruházás következő lépése.
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Önkormányzati Képviselő-testületi hírek kivonatolva, a teljesség igénye nélkül
2020. március 11. a koronavírus járvány miatti veszélyhelyzeti állapot bevezetésének napja volt. Az azóta 2020. június
17-ig lezajlott időszakban főszerepet játszott a helyi önkormányzatok működésében a
védekezési tevékenység, intézmények működésének biztosítása a speciális helyzetben, a
település lakói egészségének
védelme. Közben az „élet nem
állt le”, az önkormányzatot
érintő egyéb kérdésekben is
döntéseket kellett hozni.
Polgármesteri
hatáskör-gyakorlás
A katasztrófavédelemről szóló
2011. évi CXXVII. törvény 46
§ (4) bekezdésben biztosított
feladat- és hatáskörben a polgármester gyakorolja- bizonyos
korlátokkala
Képviselőtestület hatáskörét. Képviselőtestületi ülés nem volt tartható.
Sükösd polgármestere előző
Sükösdi Naplóban leközölteken
felül - a Képviselő-testülettel
egyeztetve - az alábbi fontosabb döntéseket hozta meg:



Gazdasági programot fogadott el a 2019-2024-es időszakra
 Több évtizedes hiányosságot pótolva intézkedett a Szabadság és Horgász utca egyegy szakaszának közterületi
elnevezéséről
 Szükség esetére felvette az
önkormányzati adatok közé a
„Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás”
kormányzati funkciót a könyvelésbe



A helyi piac veszélyhelyzetben történő látogatásának
rendjéről rendeletet alkotott
 A gépjárműadó elvonása és
más előre nem számított gazdasági változások miatt helyi önkormányzati pénzügyi intézkedéseket hozott
 Az 51-es elkerülő úttal
kapcsolatban álláspontot alakított ki
 A helyi óvoda és mini bölcsőde működésének visszaállításával az ún. rendkívüli szünetet megszüntette, intézkedett az
iskolások további közétkeztetési lehetőségének biztosításáról
 A Pacsír köz új közterületi
név lakosságot érintő tennivalóiról döntött
 Elfogadta a jegyzői gyámhatóság és a társszervek 2019.
évi beszámolóját
 A Magyar Falu programban pályázat benyújtását határozta el az Ifjúsági ház
(lakodalmas ház) felújítására
A Polgármester gyakorolta ez
időszakban az Oktatási, Szociális és Kulturális bizottság hatáskörét is. A rászorultaknak támogatásokat állapított meg,
képviselői
véleményekkel
egyezően az Év diákja, Év
sportolója díjak kitüntetettjeiről
döntött.

HIVATALI HÍREK
A Sükösdi Polgármesteri Hivatal a veszélyhelyzet alatt nem
állt le, fogadtuk megjelent ügyfeleinket. Köszönet a türelmes

várakozásért, a szájmaszk használatáért!
A veszélyhelyzet elmúlt, de
járványügyi készültségi időszakban vagyunk. Az egészségügy, a tudomány még küzd a
járványt megelőző vakcináért
és a kialakult betegség hatásos
gyógyszerének
forgalomba
kerüléséért. Figyeljünk egymásra továbbra is, a járvány
erősödése esetén a már megszerzett tapasztalattal, magunk
és mások egészségét óvva, felelősen kezeljük a helyzetet! A
Kormány továbbra is fenntartotta a maszk viselés kötelezettségét, így kérjük még annak
használatát a Hivatalban is
ügyfeleinktől.
Ebösszeírás
2020. július 10-től szeptember
30-ig terjedő időszakban az
önkormányzat ebösszeírást tart.
Minden háztartásba eljuttatunk
egy
ebösszeíró
adatlapot kitöltési útmutatóval. Ezeket az önkormányzat honlapján
is közzé tesszük. Az adatlapot
kitöltve és aláírva legkésőbb
2020. szeptember 30-ig kell
visszajuttatni Sükösd Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalába, amely történhet személyesen is a Polgármesteri Hivatalban elhelyezett
gyűjtődobozba, vagy postai
úton a 6346 Sükösd, Dózsa
György út 201. címre, emailben a muszaki@sukosd.hu
címre (tárgymezőbe írják:
„EBNY”), valamint az önkormányzati Hivatali Portálon keresztül, az Ebösszeíró adatlap
kitöltésével és beküldésével.

Kérjük, hogy a bejelentési kötelezettség ellenőrzése érdekében
a név és cím adatok kitöltésével, a „NINCS” megjelöléssel
akkor is küldjék vissza az
adatlapot, ha az ingatlanon
nem tartanak ebet!! Az eböszszeírással kapcsolatban Makóné
Földesi Lívia ügyintézőt hívhatják a 79/563-022-es telefonon.
Iskolakezdési támogatás
Az önkormányzat települési
iskolakezdési
támogatásban
részesíti a 6- 15 év közötti általános iskolás tanulókat, ha a
családjukban az egy főre jutó
jövedelem nem haladja meg az
öregségi nyugdíjminimum 400
%-át (114 000 Ft).
A támogatás tanszerekre fordítható, a tanszerek a Magyarok
Nagyasszonya Katolikus Általános Iskolában vehetők majd
át. Az iskolakezdési támogatási
kérelmeket a tanuló törvényes
képviselőjének formanyomtatványon kell benyújtani tárgyév
július 15. és szeptember 30.
között. Az idei évben a nyomtatvány 2020. július 20. után
vehető fel a Polgármesteri
Hivatal előterében elhelyezett
dobozból. A kér elemhez csatolni kell a kérelmező családja
jövedelmének igazolását.
Az iskolakezdési támogatás
mértéke tanulónként
a) az első évfolyamon az 6000
Ft-ot,
b) 2-8 évfolyamon a 4000 Ft-ot
nem haladhatja meg.
Bánné dr. Raffai Gyöngyi
jegyző

oldás közben sok tanulságot és
tapasztalatot gyűjtöttünk.
Ezek közül talán az a legfontosabb, hogy megtapasztaltuk:
minden körülmény között kell
és lehet tanulni.
Büszkén mondhatom, hogy az
új élethelyzethez hamar alkalmazkodtunk, és megtaláltuk a
megfelelő megoldásokat az
akadályok legyőzésére.
Az új tanítási-tanulási munkarendnek, a távoktatásnak mottója adott nekünk erőt, hogy diákjaink és intézményünk sikeresen fejezze be az idei tanévet.
„Elég realista vagyok ahhoz,
hogy tudjam nem érhetek el

minden diákot. De elég optimista vagyok ahhoz, hogy minden reggel megpróbáljam.” –
szólt a szentencia, és mi ezt egy
pillanatra sem felejtettük el.
Hazánk, településünk, iskolánk
jól vizsgázott ebben a helyzetben – köszönet illett mindenkit,
akikkel együtt feleltünk meg a
kihívásoknak.
Ki kell emelnem, hogy a távoktatás nem lett volna ilyen eredményes, ha a szülők nem segítették volna a gyermekeik tanulmányait.
Igaz ez a felső tagozaton és
igaz ez az alsó tagozaton is – a
szülők önzetlen és hathatós
segítsége nélkül a gyerekek

Oktatás
KATOLIKUS ISKOLA
Egy rendhagyó tanév
margójára
A köszönet hangján
A tarisznya és a pogácsa egyaránt szimbóluma a ragaszkodásnak és a távozásnak.
Ragaszkodunk az általános
iskolánkhoz, a sulinak helyet
adó településhez, mivel az élet
egyik legszebb és leggazdagabb
szakasza kapcsolódik hozzájuk.
De a ragaszkodás mindig előrevetíti a távozás gondolatát is – a
végzőseink most elballagnak, a
végzőseink most középiskolások lesznek.
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Fontos, hogy az
önbecsülés okán
megadjuk ennek
a módját.
Szükség
van
arra, hogy egy
percre megálljunk, és emlékezzünk az eltelt időre, mert ez
segít abban is, hogy az életünk
folyamatos építése új fázisba
jusson.
Történelmi időket élünk – ilyen
helyzetet, amit magunk mögött
hagytunk, még sem a diákok,
sem a pedagógusok nem éltek
meg.
Viszont volt bármekkora is a
baj, a helyzetet együtt, közösen
sikeresen megoldottuk. A meg-

nem tudtak volna hatékonyan
tanulni.
Katolikus iskolánk pedagógusai
nevében hálás szívvel köszönöm meg gyermekeink szüleinek a támogató együttműködést!
Sokat kaptunk Önöktől, sokat
jelent, hogy mellettünk álltak…
Kedves, búcsúzó diákjainknak
pedig azt kívánom: ha nehézségbe ütköznek az élet későbbi
szakaszaiban, mindig merítsenek erőt volt iskolájuk szellemiségéből, és gondoljanak a
címerünkre!
Nemzetünk legszentebb ereklyéje, a Szent Korona büszkeségünk, bátorságunk jelképe... A
kard éppúgy szembe ötlik, mint
az országalma, ami sokféle és
sokszínű hazánk, nemzetünk,
államunk, Sükösdünk egységének méltóságos jelképe...
De vegyék észre a madarat is,
ami, ha akarom, keresztény
lelkünket, hitünket jelképező
galamb, ha akarom, a nemzetünket a Kárpát-medencébe
vezető Turulmadár.
Azonban van más megfejtés
is...
Az iskolánk címerében megtalálható madár ugyanis Te, Te és
Te vagy, Ti vagytok mindanynyian.
Ennek jegyében csak azt kérhetem: repüljetek és szárnyaljatok
minél magasabbra!
Végezetül hadd soroljam fel
büszkeségeinket – ez az év sem
telt el kimagasló teljesítmények
nélkül.
A Sükösdi Nagyközség Önkormányzata által alapított „Év
Diákja” címet az idei tanévben
Szabados Amélia és Kovács
Zsófia 6. osztályos tanulók kapták.
Az idei tanévben Kovács Zsófia
6. és Szabó Denisz 8. osztályos
tanulók kapták meg az intézményünk
által
alapított
„Kitüntetett Tanulói” címet.
A Sükösdi Cigány Kisebbségi
Önkormányzat jóvoltából a
nevelőtestület egyhangú javaslata alapján könyvjutalomban
részesült: Bogdán Kamilla,
Lakatos Vanessza, Kővári Gergő 1. osztályos, Kővári Kristóf
4. osztályos, Kolompár Viktória 8. osztályos tanuló.
A Sükösd Nagyközség Önkormányzata által alapított Év
Sportolója címet Kiss Kornél,
7. osztályos tanuló kapta.

Mihálovics Ferenc
igazgató
Magyarok Nagyasszonya
Katolikus Általános Iskola
Sükösd
Év diákja, Év sportolója Sükösd Nagyközség Önkormányzata által alapított díj átadására,
ezúttal az osztályok évzáró
rendezvényein kerülhetett sor.
Mint néhány évvel korábban,
így az idei évben is ún. „iker
díj” kerül kiosztásra, hiszen a
két jutalmazott tanuló azonos
versenyeredményeket produkált.
A kitűnő tanulmányi eredmény,
és példás szorgalom mellett, a
városi csevegés verseny II. helyezettjei lettek, a Kazinczy
szép kiejtési versenyen szintén
II. helyezést hoztak el Bajáról,
a szerzetesrendekről szóló vá-

rosi vetélkedő különdíjasai lettek. Mindezek mellett aktív és
magas színvonalú részvételt
biztosítottak kulturális eseményeken, iskolai, és települési
rendezvényeken. S nem utolsó
sorban hitéleti tevékenységük is
példás.
Fenti eredmények alapján, Sükösd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Év
Diákja kitüntetést, a 2019/2020
-as tanévben Kovács Zsófia és
Szabados Amélia 6. osztályos tanulóknak adományozta.
Az Év Sportolója cím várományosa a tanév során részt vett a
debreceni Karnevál Kupán,
amely Közép-Európa egyik
legszínvonalasabb, nemzetközi
labdarúgó tornája, ahol csapatával a Silver (ezüst) kupát sikerült elhozniuk.

Csapata a szekszárdi Utánpótlás Nevelő Football Club, ahol
az elmúlt fél évben 28 gólt rúgott. Játékára felfigyelt az FC
Barcelona által indított Barca
Academy Hungary. Kétfordulós válogatás után, beválasztották az U14-es utánpótlás csapatba, valamint az NB I-ben
játszó Pakstól is megkeresték.
Ezen eredmények alapján, Sükösd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Év
Sportolója
kitüntetést,
a
2019/2020-as tanévben Kiss
Kornél 7. osztályos tanulónak
adományozta.
Napközis tábor
A tanév végi digitális tanrend
után a gyerekek kiéheztek a
közösségi élményekre. Örömteli lehetőség kínálkozott ennek
feloldására a tanév befejeztével
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az Önkormányzat által meghirdetett napközis tábor megszervezésével. A programok közzététele után számunkra is
örömteli volt a tömeges jelentkezés.
A tábor június 22-én kezdődött
és az első kéthetes turnus július
3-án zárult. Már az első hét is
változatos programokat kínált
kicsiknek, nagyoknak. Többféle
kézműves foglalkozáson vehettek részt: fűzhettek gyöngyöt,
megtanulhatták a mestertől a
fafaragás csínját-bínját, origamizhattak, megismerték a körmön fonást, vagy természetes
anyagokból szőhettek díszeket.
Pihenésképpen pingpongozhattak, teqballozhattak, csocsózhattak a gyerekek.
Kedden az ifjúság kerékpártúrákon vezethette le felesleges
energiáját, közben a kicsik is
megismerték a Szent Anna kápolna szomorú történetét. Természetesen a nagyokkal egy
nehezebb túrát is tettünk, miközben a kicsik élvezték a
számháborút. Szerdán folytattuk az „edzést” egy óbányai

túrával. Le a kalappal le a kicsik
előtt, jól bírták a
menetelést!
Másnap aztán jól
esett a pihenés:
fafaragás, kézműveskedés,
ping-pong, foci.
A hét zárásaként
a Pörbölyi Ökoturisztikai Központ szakvezetésével barangolhattunk Gemencben.
A hét minden
napján változatos
és bőséges ellátásban részesültünk. A gyerekek
megfogalmazásában:
„Jókat
ettünk.”
Minden nap 50-60 gyerek élvezte a boldog együttlétet a
táborban, mi pedig örömmel
vállaltuk a tábor szervezését,
tervezését, lebonyolítását. Ebben nagy segítséget kaptunk
Tamás Márta polgármestertől.

A második hétre tervezett programok is nagy érdeklődést váltottak ki, hamar betelt a létszám. A programok közt szerepel kutyaterápiás és kézműves
foglalkozás, fafaragás, kirándulás Bikalra és Karapancsára,
túra a Vörösmocsár tanösvényen, a hajósi kastély látogatása és zárásként egy hangulatos

táncház zenekarral.
Segítségünkre volt Ézsiás Judit,
Orbán Zsanett és Radics Tamás. Köszönjük munkájukat.
A szervezők:
Kapitány Erzsébet,
Koprivanacz Istvánné,
Felső Zita,
Kernya-Földvári Katinka

Toborzó a nyári táborba
Iskolánk az önkormányzattal közös szervezésben táborozási
lehetőséget kínál tanulóink számára.
Helyszín: Dunafalva, Csobbantó Major
Időpont: 2020. augusztus 10-től 14-ig (hétfőtől péntekig)
Indulás augusztus 10. reggel, különbusszal.
Jelentkezni lehet: az iskola titkár ságán, július 29-ig, szerdai
napokon 8-tól 12 óráig
A táborozó gyermekek létszáma: maximum 35 fő.
Amit kínálunk: mesés környezet, érdekes programok, tartalmas
időtöltés, napi négyszeri étkezés.
A TÁBORBAN VALÓ RÉSZVÉTEL INGYENES!
A következő turnus szervezés alatt van, terveink szerint
augusztus 17. és 21. között lesz.
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ÓVODA
Rendhagyó nevelési év...
Az idei évben rendhagyó évet
zártunk az óvodában. Március
16-tól a pandémiás helyzet miatt óvodai ügyeletet tartottunk
azon gyermekek részére, akiknek szülei dolgoztak, így az
otthoni felügyeletük nem volt
megoldott. Általában 10-12
gyermek járt óvodába. Ők két
csoportra osztva részesültek
óvodai nevelésben. A minibölcsődei ellátást egy-két gyermek vette igénybe. Az óvoda
dolgozói felválva látták el az
ügyeletet.

embertársainkra, a közösségre.
Tapasztalatot szereztünk arról,
hogyan lehet online gyermekeket nevelni, fejleszteni, tapasztalathoz, élményhez juttatni.
Megtapasztalni, hogy milyen
bejárni egy szinte üres óvodába, nem túlzottan felemelő érzés. Köszönöm a szülőknek,
családoknak az együttműködést, a visszajelzéseket és a
türelmet, hogy a lehető legrövidebb idő alatt alkalmazkodott
mindenki a „karantén helyzethez”.

Sajnos a tavaszra tervezett
programjaink mind elmaradtak,
de reményeink szerint néhányat
ősszel be tudunk pótolni, pl.
Fontosnak tartottuk a családok Családi Sportnap, színház.
megsegítését, ezért elindítottuk
Június 12-én megtartottuk évés részt vettünk az online óvo- záró nevelési értekezletünket,
dai nevelésben. Zárt Facebook ahol értékeltük az elmúlt nevecsoportokban küldték az óvólési évet. A hosszú bezártság
nők az ajánlásokat a családok
sajnos sokunkban hagyott hirészére. Az érdeklődés változó ányérzetet az elmúlt időszakvolt. Voltak nagyon lelkes szü- ban. Az óvodán belül ez leginlők-gyerekek, akik folyamato- kább a nagycsoportosoknál és
san küldték a visszajelzéseket
azok szüleinél volt érzékelhető,
az óvó néninek. A folyamatos- hiszen úgy fejeződött be óvodás
ságot minden óvónő próbálta életük, hogy már hosszú ideje
biztosítani a csoportja számára, nem találkoztak társaikkal, baami fontos volt a kitűzött célok, rátaikkal, az óvó nénikkel, dafeladatok megvalósítása szem- dus nénikkel. Egy közös progpontjából.
ramra, találkozásra még egy-

Egy olyan évet hagyunk ma- szer összejöttek június 19-én a
gunk mögött, amilyen eddig sportpályán. Sok érdekes programmal készültek az óvónők,
még nem volt.
szülők. A búcsúzó nagyoknak
Beletanultunk a „távmunkába”. itt került a nyakukba a tariszMegtapasztaltuk, hogy a rend- nya, amivel útnak indítjuk őket
kívüli helyzet hogyan hat ránk,

az iskolába. Szeretném megköszönni a nagycsoportos szülőknek, hogy 3-4 éven keresztül
munkájukkal segítették az óvodát, hogy mindig számíthattunk
rájuk, ha szükségünk volt rá.
Köszönöm, hogy a sükösdi
óvodába járatták gyermekeiket.
Bízom abban, hogy nem okoztunk csalódást és örömteli, pozitív óvodai élményekkel gazdagodva zárult le óvodai életük.
Köszönöm az óvó néniknek is a

törődést, gondoskodást, a dadus
néniknek pedig, hogy ebben
segítették őket.

Köszönöm a munkatársaimnak
az egész éves munkáját, a rendkívüli helyzetben is pozitív
hozzáállást.
Az ÁMK valamennyi dolgozójának kellemes pihenést, feltöltődést kívánok a nyárra.

Dudásné Grau Ágnes
ÁMK igazgató
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Az 547. sz. Belon Gellért Cserkészcsapat története (19. rész)
Ami 2001-ben a tábor után ket közösen nézetörtént…
gessük át, s ezek
A bakonybéli tábort felele- segítségével mutassuk be, hogy mivel
venítő tábortűzre a hideg
őszi este ellenére nagyon töltöttük a 10 tábori
napot. Nagy volt a
sokan eljöttek. Ezeknek az
szinte
összejöveteleknek
mindig készülődés,
egy kis tábort renkettős szerepe van, először
is, hogy eszünkben juttassa deztünk be a ház
nagytermében, hogy
mindazt, amit közösen éltünk át a nyár folyamán, va- így még élethűbb
legyen a bemutalamint, hogy a vidám együtttónk. Talán 20-25-en
léttel megnyissuk a követkeültünk neki az este a
ző cserkészévet. Úgy gondoképnézegetésnek. A
lom mindkettőnek eleget
tettünk azon az estén. A sok meleg tea és a friss
pogácsa
mellett
játék, móka, vicces jelenet,
hosszasan
beszélgeténekszó és csatakiáltás rövid
tünk a tábori élet mindenidő alatt elterelte a figyelmünket a szeles őszi estéről, napjairól. Hogy jól érezték –
e magukat vendégeink? Erre
s szinte mindannyian újra a
nyári táborhelyen érezhettük igazi választ az ott levő szülők adtak: „ „Olyan tábor
magunkat.
mikor lesz, ahová csak a
A Szellő zúg távol kezdetű felnőttek mennek?”- kérdezcserkészdal hangjaira mint- ték. Ebből láthattuk, hogy
egy százötvenen álltuk körül megértették a nyári táborért
szüleinkkel együtt a hamva- való lelkesedésünket.
dó tűz parazsát.
Az ősz után beköszöntött a
Pár héttel később szüleinket tél, de csapatunk a hideg idő
invitáltuk az egyházközségi ellenére sem maradt rest.
házba, hogy a táborról ké- Fogtuk magunkat, és Mikuszült fényképeket, diaképe- lás ünnepét követő szomba-
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ton nekivágtunk a bajai Pandúr – szigetnek. Igaz hó ekkor még nem esett, de a hideg szél már a buszállomáson pirosra csípte az arcunkat. Ez sem szegte kedvünket, mivel mindenáron meg
akartuk látni erdei szálláshelyén a jó, öreg Mikulást. A
jelekből már következtethettünk, hogy jó úton járunk,
hiszen útközben megtaláltuk
a Mikulás övét, később egy
tó túloldaláról szemlélhettük, amint Krampuszával

viaskodott a szétosztandó
ajándék fölött. A hosszas
séta után végül is sikerült
utolérnünk az „öreget”, aki
persze egy kis csokival, mogyoróval, cukorkával kedveskedett nekünk. Vidám
napot töltöttünk együtt újra,
s jó volt a friss levegőn megmozgatni a meleg szobához
szokott porcikáinkat.
Bakos Judit
cserkészvezető

Egyházi hírek
Kedves Hívek!

BABABÖRZE

Anna nap hétvégéjén, június 24-én, pénteken este 6
órakor szentmisét mutatunk
be a templomban Szt. Anna
tiszteletére.
Június 26-án vasárnap, jó
Kedves Sükösdiek!
idő esetén 10.00 órakor
tartunk ünnepi szentmisét a Szeretettel várunk minden érdeklődőt a sükösdi bababörzékre. A börzék ingyenesek,
kápolnánál. Eső esetén ter- értékesítőként kizárólag sükösdi anyukák vehetnek részt. Értékesítőként részvételi szánmészetesen a templomban. dék jelzése a Sükösdi Anyukák facebook csoportban lehetséges.
Börzék időpontjai:
A gyalogos zarándoklatra
ezúttal is 8.45-kor lesz gyü2020.07.18. szombat 15:00- 18:00
lekező a templom előtt 9.00
2020.09.12. szombat 15:00- 18:00
2020.10.17. szombat 15:00-18:00
órai indulással.
2020.12.19. szombat 15:00-18:00
Jánosity István
plébános Helyszín: Sükösd Piactér (Sükösd, Templom utca)
További információ: Venger t-Gergity Anna 06-70/409-05-10

Könyvtári hírek
Kedves Olvasók!

2020. június 17-től a nyilvános könyvtár bárki
számára látogatható, a
szokásos nyitvatartási időben.
Az alábbi előírások betartása kötelező az olvasók és a dolgozók számára:
maszk viselésével az
arc eltakarása (száj,
orr);

 a könyvtár bejáratánál hetők a járványügyi óv- lamennyi

résztvevőnek,
elhelyezett kézfertőtle- intézkedéseket betartva. nagyon szépen teljesített
mindenki.
nítő használata;
Az intézmény zárva
 megfelelő (1,5-2 mé- tartása miatt a könyvtári “Vigyázzunk továbbra is
ter) távolság tar tása vetélkedőket online formá- egymásra”:
ban sikerült megrendezegymástól.
Szerletics Róbert
nünk: a gyerekeknek Googkönyvtáros
le űrlapot kellett kitölteniük
feleletválasztós kérdések formájában. A felKönyvtári nyitvatartás
adatlap elküldése után
Kiscsoportos (5-10
Hétfő:szünnap
azonnali visszajelzést
fő) foglalkozások, klubok,
kaptak a teljesítmé- Kedd-csütörtök-péntek: 14-18-ig
KönyvtárMozi, gyerekcsoSzerda: 10-12 és 14-18-ig
nyükről. Még egyszer
Szombat: 9-12-ig
portok programjai szervezszeretnék gratulálni va-

Falugazdász
Ügyfélfogadási idő:
Szerda:
8:00-12:00
12:30-16:00

Barth Bence
falugazdász
Tel.: +36-70-479-6742
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Legelőt, szántót vennék. +36/30 317-4759 Szerletics Róbert

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.

Telefonos egyeztetést követően, táp és takarmány házhozszállítást vállalok. A kiszállítás ingyenes.
Garisa Mihály e.v. + 36/30 626-7858

Anyakönyvi hírek

Hirdetést feladni munkaidőben a Polgármesteri Hivatal
titkárságán
lehet.

2020. április 25. és 2020. június 24. között
anyakönyvezettek:

Születtek
Lógó Zétény (anyja neve: Dr. Pejó Petra)
Zsikó Míra (anyja neve: Balogh Georgina)
Vandlik Maja Zorka (anyja neve: Kotormán Andrea)
Kovács Kevin Dávid (anyja neve: Sziebert Diána Helga)
Szabó Máté (anyja neve: Rácz Dominika Krisztina)
Házasságot kötöttek
Romsics Netta és Jászfi Martin
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
Balla Mihályné született: Bondor Izabella (80 éves)
Vári Lajosné született: Tapisa Mária Julianna (93 éves)
Lázár László (53 éves)
Rácz Lajos (82 éves)
Vinkó Mártonné született: Hörnyéki Margit (92 éves)
Az általános iskola felújítása kapcsán a tetőről lekerülő bontott Onódi Tamás (43 éves)
szalagcserép megvásár olható a készlet er ejéig.
Kovács Andrásné született: Zsinor Mária (94 éves)
Érdeklődni a polgármesteri hivatal titkárságán személyesen,
Részvétünk!
Összeállította Rigó Éva anyakönyvvezető
vagy az 563-022-es telefonszámon lehet.

Idéző

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, őster melők részére teljes körű könyvviteli szolgáltatás, mezőgazdasági ügyintézés, támogatásigénylés, gázolaj bevallás, gazdálkodási
napló, környezetvédelmi termékdíj… mindez kedvező áron!

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

„Ha kocsira szállsz,
ne bánd, ha más előtted lép fel,
nem késel le semmiről;
de a tülekedésben
a békességről lekésel.”

Weöres Sándor

Attól még senki
és semmi nem jó, hogy van
nála rosszabb is.

Fodor Ákos

Sírni tud a szó,
magától is. - Ha tudod:
mosolyra tanítsd.

Fodor Ákos

Elektromos kisgépek javítása
Háztartási gépek (mosógép, mosogatógép, villanytűzhely, mikrohullámú sütő, stb.), elektromos kéziszerszámok,
porszívók, takarítógépek javítása, porzsákok, egyéb
gyári tartozékok beszerzése rövid határidővel.
Deák István elektroműszerész
06-30/907 7276 Sükösd, Mártírok utca 51.
A település- és mezőőr elérhetősége
Faddi József +36/70 334-8799

www.sukosd.hu
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