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A nyár történései
Az idei évben kialakult járványügyi helyzet több területen új
feladatok elé állított mindannyiunkat. Az azonban örvendetes,
hogy az előttünk álló pályázatok megvalósítására csak minimális kihatással volt, így a beruházásokat a tervezett ütemezéssel tudtuk végrehajtani. A
nyár elejére befejeződött a Művelődési Ház korszerűsítése,
ahol nyílászáró cserék, szigetelés, fűtéskorszerűsítés, villamoshálózat átalakítása és napelemes rendszer kiépítése valósult meg. Így a pályázat pénzügyi elszámolása is megtörtént.
A Magyar Falu Program keretében nyert támogatást önkormányzatunk a Polgármesteri
Hivatal felújítására, mely fejlesztés szintén energetikai jellegű volt, hiszen homlokzati és
födémszigetelés, fűtéskorszerűsítés és hűtési rendszer kialakítása történt. Lehetőség volt
továbbá irodai eszközök beszerzésére.
Szintén Magyar Falu Programos
pályázati forrásból bővíteni,
felújítani tudtuk a gyermekorvosi praxis eszközeit, ahol
olyan orvosi eszközöket is alkalmunk volt vásárolni, melyek
kiválthatnak olyan vizsgálatokat, melyekért eddig Bajára
kellet utazni. Megvalósult továbbá az Árpád-vezér utcai
játszótér felújítása. Itt sajnos
éreztette hatását a járvány időszaka, hiszen a végleges átadáshoz szükséges adminisztrációs
munka, engedélyek beszerzése
nagyon elhúzódott, így a hivatalos birtokba vétel még nem
történhetett meg. Remélhetőleg
mindez szeptember első felében
rendeződik. Sajnálatos tény,
hogy még a munkálatok közben
a már felállított új játékokat
megrongálták, feltételezhetően
nem megfelelő életkorúak, nem
megfelelő
módon
„próbálgatták” a játékokat, ami
a meghibá-
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sodásukhoz vezetett. Ezek javíttatása is időt vesz igénybe. Itt
szeretném megjegyezni, hogy
mind a sportpálya melletti,
mind a templomkertben levő
játszótér karbantartása folyamatban van. Vannak azonban
olyan szükséges elemcserék,
melyet csak és kizárólag erre
szakosodott cég végezhet. Tőlük is várjuk a munkák elvégzését, ami szeptember első felére
tudtak biztonsággal vállalni.
Megkezdődtek a munkák a
sportpályánál is, ahol a meglévő
ún. edzőpálya, műfüves nagypályára történő átalakítását finanszírozta meg a Belügyminisztérium. A pálya kialakítás mellett,
egy 100 fős lelátó, és megfelelő
pályavilágítás is kiépül majd. A
munkálatok várható befejezése
szeptember vége. A mostani
fejlesztés nem tartalmazza a
futópálya korszerűsítését, de
erre is keressük a lehetőséget a
jövőben. Az építkezéshez jelentős mennyiségű, és súlyú anyagot kellett beszállítani, mely
során kamionok közlekedtek
főleg az Újvári és Deák Ferenc

utca érintett szakaszán. A terhelésnek köszönhetően az útburkolat a két utca kereszteződésében meghibásodott. A helyreállítást már egyeztettük a kivitelezővel, amint befejeződik a kamionok mozgása, a burkolatot
helyreállítják. Addig is kérem
az ott lakók, és arra közlekedők
türelmét, megértését!
Az EFOP-3.9.2-16-2017-00053
kódszámú Humán Kapacitások
Fejlesztése a Bajai Járásban
elnevezésű pályázat keretében,
4x5 napos napközis tábort tudtunk szervezni a gyerekeknek a
nyári szünetben, ahol a változatos programok mellett, a diákok
teljes ellátását is biztosítani
tudtuk. Köszönöm a programok
szervezésében való aktív részvételt a pedagógusoknak, munkatársaknak. A tábor sorozat
zárásaként, augusztus 28-án a
gyerekek Budapestre kirándultak, ahol többek között a Parlamentet is meglátogatták.
Tamás Márta
polgármester

2020. október 3-án, szombaton tartjuk a szüreti felvonulást,
azonban az idei évben a bál elmarad!
A pontos részletekről hamarosan tájékoztatást adunk.
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Önkormányzati Képviselő-testületi hírek kivonatolva, a teljesség igénye nélkül
2020. június 30.
Elfogadta a Képviselő-testület a
2019. évi önkormányzati gazdálkodás zárszámadását. A
2019.
évi
maradvány
463 610 914 Ft, melynek jó
része kötelezettséggel terhelt,
különböző pályázatokhoz kapcsolódik, felhasználása 2020 és
2021 években történik. A veszélyhelyzet utáni első Képviselő-testületi ülésen a képviselőknek bemutatásra kerültek a
veszélyhelyzet alatt hozott polgármesteri döntések, melyeket
jóváhagytak. Általános tájékoztatót hallgattak meg a Borostyán Gondozóházról, a veszélyhelyzet alatti működésről. településünket érintő kormányzati
Gazdaságélénkítő program keretében pályázat benyújtásáról
döntöttek, mely nyertessége
esetén a sükösdi pékség vásárlása és felújítása valósulhat
meg. Önkormányzati szintű
foglalkozás- egészségügyi szerződés megkötését hagyták jóvá.
A polgármester beszámolt az
51-es főutat elkerülő út Tervzsűrin elhangzott megoldásairól.
2020. július 29.
Az önkormányzat felülvizsgálta
a Helyi esélyegyenlőségi programot. 2020. szeptember 1-től
Dr. Csordás Péter gyermekgyógyász végzi az iskolaegészségügyi feladatokat. Az
önkormányzat elnyerte a Horgász utca szilárd útburkolatára
a pályázatot, a képviselők 2020.
évben szeretnék a munkát kiviteleztetni. Felül kellett vizsgáltatni a játszótereinket. Jelentős
karbantartásokat kell elvégezni.
Amíg ezzel el nem készülnek, a
játszóterek nem használhatók.
Az új Árpád vezér utcai játszótér megnyitása előtt vandálok
károkat okoztak, melyek elhárításáig a játszótér nem használható. A térfigyelő kamerarendszer segíteni fog itt is a közbiztonság megteremtésében. A

fogászati ügyelet 2021. évet
követő folytatásáról született
határozat.
2020. augusztus 19. rendkívüli ülés:
Turisztikai építési közbeszerzési eljárásról kellett lezáró döntést hozni a Képviselőtestületnek. Pályázatot nyújtottak be a szociális tűzifa biztosítására. Új közbeszerzési eljárást
hagytak jóvá a tájház és egyéb
építési munkák kivitelezésére.
Tájékoztatást hallgattak meg a
térfigyelő rendszer kiépítésével
kapcsolatban.

HIVATALI HÍREK
Járványhelyzet
A cikk megírásakor még járványügyi készültségi időszakban vagyunk. A világban és
főként a körülöttünk, Európában zajló járványhelyzetet figyelve fel kell készülni egy
újabb veszélyhelyzetre. Tartsuk
be a felsőbb szervek utasításait
a fertőtlenítésre, távolságtartásra vonatkozóan. A maszk viselése kötelező, kérjük annak
használatát a Polgármesteri
Hivatalban is ügyfeleinktől.
Az ebösszeírásról ismét
2020. július 10-től szeptember
30-ig terjedő időszakban az
önkormányzat ebösszeírást tart.
Minden háztartásba eljuttattunk
egy
ebösszeíró
adatlapot kitöltési útmutatóval. Ezeket az önkormányzat honlapján
is közzétettük. 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 önkor-

mányzati 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
igénylése már július közepétől
elindult.
Az önkormányzat támogatja a
közép- és felsőfokú iskolák
tanulóit is. Támogatás feltétele:
az egy főre jutó jövedelem a
háztartásban a 114 400 Ft-ot ne
haladja meg, ezt igazolni kell,
ahogyan az iskola látogatását
is. Középiskolások szeptember
30-ig, felsőfokú hallgatók október 15-ig nyújthatják be kérelmeiket.
Szociális tűzifa
Az önkormányzat augusztusban nyújthatta be igényét e támogatásra, eredményét még
nem hirdették ki. Figyeljék a
lakosok a települési honlapot és
hirdetményeinket az igénylés
lehetőségeiről!
Számításaink
szerint 2020. október 15-től
érdemes érdeklődni.
Kukák elhelyezése
Megfigyelhetjük péntekről péntekre a kukák kihelyezésének
gyakorlatát a faluban. Péntek
reggel 7 órára kell kiraknunk a
kukákat, hogy a szolgáltató
azokat kiürítse. Nem tudhatjuk,
mikor jön sorra az utcánk, reg-

gel 7-től „készenlétben kell
állnunk”. Sokan délután érnek
haza, akkor tudják bevinni az
üres edényzetet. Ők nem tudnak napközben odafigyelni
arra, hogy mikor jár arra a
„kukásautó”. Kérjük a gondos
szomszédokat, figyeljenek egymásra. Segítsenek akkor, amikor erős szél sodorja el a szomszéd kukáját, sokszor az úttestre, a padkára. Figyeljünk arra
is, hogy a tele kukánkat ne az
úttestre, a padka legszélére
helyezzük, a szűk úttesten
ezzel korlátozzuk a közlekedőket, balesetveszélyes helyzet
állhat elő! Köszönjük a gondoskodást.
Szennyvízbekötések
támogatása
Sükösdön lezajlott szennyvízberuházásban a pályázatban
vállalni kellett, mennyi háztartásba lesz adott időpontban meg
a bekötés. A 2021. év tavaszáig
még 25 háztartásnak kell rácsatlakozni a rendszerre. A
Képviselő-testület ennek támogatására a szociális rendeletben
lehetővé tette kamatmentes
kölcsön felvételét annak a személynek, akinek háztartásában
az egy főre jutó jövedelem a
mindenkori öregségi nyugdíjminimum 400 %-át nem haladja meg (nettó 114 000 Ft) nem
képes jövedelméből a szennyvízcsatorna hálózatra rákötni. A kamatmentes kölcsön
egy éven belül a hatáskör gyakorlója által meghatározott
rendszerességgel, és időszakonként térítendő vissza, a kölcsön
összege a 60.000 Ft-ot nem
haladhatja meg. Szociális ügyintézőket keressék a hivatalban.
Azok, akik rákötöttek már,
de nem jelentették be ezt a
Hivatalban, haladéktalanul
tegyék meg bejelentésüket a
4. sz. irodában.
Bánné dr. Raffai Gyöngyi
jegyző

hallunk a világ különböző országaiból.
Megdöbbentőek,
mert az a szellemiség, azok a
kulturális értékek, amit egyetemes értéknek, kulturális alapnak nevezünk, amiken mi is, és
az előző generációk felnőttek és
éltek, olyan mértékben megváltoztak, hogy szinte megszűnni
látszanak. Sőt a MI életünkkel a
MI világunkkal, a katolikus

keresztény, nemzeti világunkkal ellentétes gondolkodást
képviselnek, és terjedésüket
sajnos sokan támogatják.
Most gondolom, többekben
felmerül a kérdés, miért írom le
ezeket a gondolatokat egy újságban? Mert az embernek
szüksége van a Stabilitásra, a
nyugalomra, a biztonságra.
Hogyan érhetjük el ezt a stabili-

Oktatás
KATOLIKUS ISKOLA
Szívünk dobbanása a
Himnusz dallamára
Ilyen fontosnak még nem éreztem azt, hogy egy tanévnyitó
ünnepség után elkezdődjön az
új tanév. Nem éreztem ilyen
fontosnak, hogy együtt dobbanjon a szívünk a nemzeti Himnu2

szunk dallamára.
Miért?
Azért,
mert oly gyors
ütemben változik a világunk,
hogy
szükségünk van kulturális értékeink megnyugtató
erejének közös megélésére.
Ha csak a televíziót említem,
akkor is megdöbbentő híreket

tást, nyugalmat, biztonságot?
Hittel és munkával. Azzal a
tudattal, hogy van értelme annak a munkának, amit végzünk
és hiszünk abban, hogy általa
jobbá válik a mi világunk is.
Azért is örülök annak, hogy
most együtt vagyunk, mert ki
kell mondani azt a tényt, hogy
katolikus iskolánk a mi kis világunk- mikorokozmoszunk az a
hely, ahol az egyetemes értékek, amit az európai kultúra
teremtett az eltelt két évezredben a nevelésünk alapját képezik. Hiszem, hogy csak ezen
értékek átadásával lehetünk
hatékonyak és sikeresek a pedagógiai munkánkban és nevelhetünk, oktathatunk. Mi az, amit
adni tudunk diákjainknak?
Pénzt, anyagi javakat? Nem!!!
Elsősorban lelki és szellemi
értékeket, úgy is mondhatom,
hogy gondolkodásmódot az
életkornak megfelelőt. Amivel
felvértezve, talán könnyebben
eligazodnak diákjaink a nagyvilág dzsungelében.
Generációk óta a pedagógusnak
ez a munkája és kötelessége.
Az iskolában az állandóság,
stabilitás és a nyugalom megteremtése az egyetemes kultúra

A tanévnyitón köszöntöttem
Dr. Cseh Bélánét, aki 19641993. között pedagógusként
dolgozott a Sükösdi Általános
Iskolában. Példa mindnyájunk
előtt, hivatástudatból, alázatból
a diákok iránt tanúsított elfogadásból és szeretetből. Boldogan
adtam át gyémántdiplomáját
közösségünk előtt. A gyémánt
diploma azt jelenti, hogy 60
évvel ezelőtt szerezte meg tanítói oklevelét.
A sükösdi önkormányzat egyik
pályázatának köszönhetően a
nyáron négy hét 4x5 nap nyári
napközis tábort tudtunk megvalósítani. Június végén két hetet
az iskolában, augusztusban
Dunafalván a Csobbantó- majorban ott alvással, és az iskolakezdés előtti héten volt a harmadik turnus újra az iskolában.
Az előző tanév megváltozott
munkarendje miatt minimálisra
csökkent a gyerekeknek a közösségi élmények megélése.
Azért vagyok boldog és elégedett, mert ezeknek a táboroknak
köszönhetően
valamennyire
pótolni tudtuk a közösség erejének a megélését. Az is említésre méltó, hogy mennyire tartalmas programokat szerveztek a
kollégák a gyerekeknek. Vala-

által. Ezért nagyszerű, hogy egy
nevelő testületben vannak fiatal
és már kevésbé fiatal kollégák,
mert a tapasztaltabb példája és
mintája a fiatal kollégának a
szakmai fogások, titkok elsajátításában a tanulásban segít
úgy, mint ahogy a fiatal pedagógus minta és példaképe a
diákoknak. Vannak azok a pedagógusok, akik már nyugdíjasok, és nincsenek jelen minden
nap az iskola életében, de egykor meghatározó tanítói voltak
egy iskolának és az iskola arculatának a kialakításában több
évtizedig precíz szorgalommal
dolgoztak.

mint a táborban való részvétel
ingyenes volt a költségeket a
pályázat finanszírozta. Köszönet az önkormányzatnak a négy
hét felejthetetlen nyári napközis
táborért.
Elsőseinket nagyon vártuk,
akik tavaly még óvodások voltak, de az idén már iskolások
lettek. A tanító nénik és a pedagógus vigyáznak rájuk, és azt
szeretnénk, hogy örömmel jöjjenek a gyerekek minden nap
az iskolába.
Az idei tanévet hagyományos
módon kezdjük és remélem
sokáig így is lesz. Azonban fel
kell készülni arra is, hogy lehet

megint meg fog változni a
munkarend. Viszont az nagyon
fontos, hogy a tisztasági, szabályokat mindenkinek be kell
tartani pl.: a rendszeres kézmosást, kézfertőtlenítést. A maszk
viselése nem kötelező, de lehetséges. Ami a legfontosabb kérésünk a szülőkhöz és a családtagokhoz az, hogy beteg
gyermeket ne engedjenek
iskolába saját és a többiek
biztonsága érdekében.
Minden diáknak, kollégának
munkában tartalmas, hitben
erős évet kívánok.
Mihálovics Ferenc
intézményvezető
Tábor Dunafalván
Az évzáró után napközis tábort
hirdettek az iskolában. Alig
vártam, hogy találkozzak az
osztálytársaimmal, így én is
jelentkeztem. Nem bántam
meg, mert rengeteg élménnyel
gazdagodtam. Jópofa programokon vettünk részt. Ott hallottam a többiektől, hogy ők készülnek a dunafalvai táborba.
Én is elhatároztam, hogy megyek abba a táborba is. Augusztus 10-től 14-ig tartott.
Hétfő reggel 8 órakor indultunk
a suli elől. Mind izgatottan vártuk a busz érkezését. Az út nem
volt hosszú, mivel még mindannyian álmosak voltunk, viszonylag csendben beszélgettünk. Háromnegyed óra múlva
végre megérkeztünk a Csobbantó - majorba. Az első benyomások nagyon jók voltak.
Nagyon szép és nagy terület állt
rendelkezésünkre 5 teljes napig.
Volt egy nagy nádas, mellettünk egy kis tanya. Laci bácsi, a
tulaj és a felesége kedvesen
fogadtak minket. A lányok és a
fiúk külön szobákban voltak.
Volt 4 lányszoba, három 8 személyes meg egy 2 személyes,
és egy nagy, fiú szoba. A szobabeosztás nagyon jó volt. Első
nap ismerkedtünk a hellyel és

szabadfoglalkozás volt. Másnap
délután bementünk a faluba,
sétáltunk a Duna parton, fagyiztunk, és bementünk a közeli kisboltba is, ahonnan mindenki rengeteg rágcsával és
üdítővel tért vissza. Szerdán
igazán érdekes programon vettünk részt, ugyanis délelőtt kézműveskedtünk, délután pedig
komppal átmentünk Dunaszekcsőre. Megnéztünk egy görög
katolikus templomot, ahova
sajnos nem tudtunk bemenni,
de kívülről is nagyon szép volt.
Aztán bementünk egy múzeumba, ami bár kinézetén nem látszott, de régen egy templom
volt. Ott láttunk sok lovagpáncélt, régi szerszámokat, ruhákat
és régi használati eszközöket is.
Este pedig hangulatos táncház
volt. Csütörtökön délelőtt átmentünk Józsi bácsi tanyájára,
ahol megnéztük a teheneket és
a borjaikat. De voltak még kis
csíkos disznók is. Rengeteg
érdekes információt tudtunk
meg róluk. Mire visszaértünk,
Ica néni és Margit néni már a
finom ebéddel vártak minket.
Délután Józsi bácsi hozott 4
féle sajtot. Volt ementáli, 2
éven át érlelt parmezán, kecske
és egy sósabb, keményebb sajt.
Este hatalmas bulit csaptunk.
Volt táncház, rágcsa és üdítő.
Mivel ez volt itt az utolsó esténk, ezért fél 12-ig kint táncolhattunk. Péntek délelőtt filmet
néztünk, utána kötelet fontunk.
A lányok adhattak bele hajszálat is. A lányok két kör kötélhúzást is megnyertek. A harmadik
körben már hagytuk magunkat.
Délután eléggé elszontyolodva
vártuk a buszt. Hazafelé két
busszal jöttünk. A szülők már
boldogan vártak minket. Nekem mindegyik program tetszett, de a legjobb talán a csütörtöki táncház volt.
Innen is szeretném megköszönni Ica néninek és Margit néninek, hogy ilyen finomakat főz3

tek nekünk. Tényleg úgy főznek, mint az angyalok. Remélem jövőre is lesz, mert újra
szívesen mennék!
Szabados Amélia
(már) 7. osztályos tanuló
EFOP-3.1.7 Esélyteremtés a
köznevelésben pályázat
iskolánkban
Az EFOP – 3.1.7 Esélyteremtés
a köznevelésben egy kiemelt
uniós projekt, melyben iskolánk
is részt vett. A program 150
iskolát támogatott az ETIPE
(Esélyteremtő
Intézményfejlesztési Program és Eszközrendszer) módszertana szerint 3
tanéven keresztül. A kiemelt
projekt célja a befogadó nevelés támogatása, a végzettség
nélküli iskolaelhagyás és lemorzsolódás kezelése, a hátrányos helyzetű tanulók oktatási
és munkaerő-piaci esélyeinek
növelése. Iskolánkból két pedagógus, Jánosiné Sima Éva és
Németh Mónika vett részt a
pályázatban támogató szakértőként. Munkánkat Petőfi Sándor
mentor segítette, akivel kéthetente tartottunk megbeszéléseket. Havonta kellett támogató
szakértői és intézményi beszámolót készítenünk, amit mentorunk továbbított az Oktatási
Hivatal felé. A megvalósult

ÓVODA
Óvodakezdés...
A kialakult járványhelyzet
miatt az idei nyáron nem zárt
be az óvoda. A nagytakarítást a
dadus nénik elvégezték a nyár
elején. Mivel a gyermeklétszám viszonylag alacsony volt,
az alvégi óvoda üzemelt.
Az udvari játékok karbantartása a nyár folyamán megtörtént.
Az alvégi óvodában néhány új
játékot telepítettünk a tavaly
elnyert Magyar falu Program
pályázatnak köszönhetően. A
központi óvodában új hinta
várja a gyermekeket, mivel a
régi hintaállványok elkorhadtak, szükséges volt a cseréjük.
A hintát a Sükösdi Óvodásokért Alapítvány támogatásával
tudtuk megvásárolni, amit ezúton is köszönünk.
Az új kiscsoportosok és minibölcsődések szeptember 1-től
kezdik meg óvodai életüket. A
kiscsoportos óvónők, kisgyermeknevelők folyamatosan végzik a családlátogatásokat, ahol
megbeszélik a beszoktatás menetét, idejét, elviszik az ovis
4

programokról jelenléti ívek,
emlékeztetők, fotók készültek.
Sok adminisztrációval járt a
pályázat, hiszen a fent említettek mellett, cselekvési tervet,
fejlesztési tervet, helyzetelemzést és minden tanév végén
éves beszámolót kellett készítenünk. Ezen kívül feladatunk
volt a bevont szakemberek által
tartott előadások, programok
szervezése, koordinálása, a
cselekvési tervben meghatározott programok lebonyolítása.
A pályázat során számos neves
szakemberrel - pszichológussal,
gyógypedagógussal - ismerke-

jelet az óvodába
készülő gyermeknek.
A tavaszra tervezett, a járvány miatt elmaradt programjaink
közül
néhányat most őszszel
szeretnénk
bepótolni. Szeptember
12-én
(szombaton) tartjuk
szokásos Családi
Sportnapunkat,
melyre
érdekes
programokkal várjuk az óvodás gyermekeket és családjukat. Lesz Lurkótorna,
sorversenyek,
ügyességi
játékok,
terápiás
kutya bemutató és
más egyéb meglepetések.
Az ősz folyamán
tervezünk
még
kirándulást, óvodán
belül szüreti bált,
bábszínházat, kézműves foglalkozásokat. Reméljük,
terveinket sikerül

dett meg a tantestület, valamint
egy 30 órás továbbképzésen is
részt vettünk. A pályázati szakemberek előadásai többek között az iskolaérettségről, magatartási és tanulási problémák
kezeléséről, differenciálásról,
írás- és mozgásfejlesztési módszerekről szóltak. Az általuk
tartott előadások, tréningek,
műhelymunkák során formálódott pedagógiai szemléletünk,
fejlődött eszköztárunk. A pályázat lehetőséget biztosított a
szülők bevonására is, így a
pszichológus által tartott előadásokra ők is meghívást kap-

tak. A gyerekek számos programon vehettek részt a pályázat
által, többek között egy 10 alkalmas média szakkörön, ahol
interjúk és videofelvételek készítésével, valamint egy vágóprogrammal ismerkedtek meg.
A pályázat során megismert
előadókkal,
munkatársakkal
nagyon jó kapcsolatot sikerült
kialakítanunk, így mindannyian
a további együttműködésről
biztosítottak bennünket.
Jánosiné Sima Éva,
Németh Mónika

maradéktalanul megvalósítani!
Az előző évekhez hasonlóan
több programot, szakkört szervezünk gyermekeink számára a
nevelési év során. A MOCORGÓ program keretében drámajátékos foglalkozásokat, melyekhez az eszközöket a gyermekek közösen készítik az
óvónővel, illetve néptánc foglalkozásokat. Igény szerint
lesznek nyelvi foglalkozások,

hittan foglalkozás és egy év
kihagyás után az EFOP 3.9.2.
pályázat keretében ingyenes
úszótanfolyamon is részt vehetnek a gyerekek. Természetesen elsősorban a nagycsoportosokat várjuk ezekre a szakkörökre, hiszen ők az a korosztály, akik a napi tevékenységeken, foglalkozásokon túl képesek egy-egy plusz programban,
szakkörben részt venni. Felhí-

vom a kedves szülők figyelmét, kövessék nyomon, milyen
lehetőségeket ajánlunk fel a
gyermekek számára. Reméljük, mindenki talál gyermekéhez közel álló elfoglaltságot a
felkínált ajánlatok között.
A legfontosabb számunkra,
hogy a gyerekek érezzék magukat biztonságban, szeressenek óvodába/bölcsődébe járni,
vegyenek részt szívesen azok-

ban a tevékenységekben, amelyeket az óvodai élet során
felkínálunk számukra. Örüljenek társaiknak, és azoknak a
felnőtteknek, akik körülveszik
őket.
Minden kedves kis óvodásnak,
mini-bölcsődésnek vidám, élményekben gazdag óvodai évet
kívánok!
Dudásné Grau Ágnes
ÁMK igazgató

Az 547. sz. Belon Gellért Cserkészcsapat története (befejező rész)
Kedves Olvasók!
Az elmúlt közel négy évben
betekintést nyerhettek az 547.
sz. Belon Gellért cserkészcsapat harminc éves történetébe.
Bízunk benne, hogy átfogó
képet kaptak a cserkészetről,
ezen belül a sükösdi csapat

életéről. Azon túl, hogy megismerhettek cserkész módszereket, nevelési elveket, programokat, reméljük, hogy a csapat
már jelenleg nem aktív tagjai,
de mindig cserkészek maradók
is sok érdekes emléket, élményt
találtak a sorok között. A be-

1990. Püspökszentlászló – Mecsek
1991. Orfű – Mecsek
1992. Magyarhertelend – Mecsek
1993. Balatonfenyves
1994. Szilvásvárad – Bükk
1995. Szálka – Szekszárdi – dombság
1996. Mórágy – Szekszárdi – dombság
1997. Meszes - Dunapart
1998. Harta – Dunapart
1999. Pusztabánya Betyár – forrás – Mecsek
2000. Visegrád – Pilis
2001. Bakonybél – Bakony
2002. Mályinka – Mátra
2003. Kistótfalu – Villány
2004. Sopron - Brennbergbánya
2005. Salföld – Ábrahámhegy – Káli - medence

mutatóval, visszatekintéssel az azok a helyszínek, melyeket
volt a cél, hogy minél szélesebb táborozásaink során bebarankörben ismerté váljon ez az golhattunk.
ifjúságnevelő
tevékenység,
Bakos Judit
mely az Isten, ember - és hazacserkészvezető
szereteten túl, elsődlegesen a
mindennapi, gyakorlati életre
nevel. Befejezésül álljanak itt
2006. Bernecebaráti – Börzsöny
2007. Vállus – Balatonfelvidék
2008. Döbrönte – Bakony
2009. Csörötnek – Őrség
2010. Pusztamarót – Gerecse
2011. Kővágószőlős – Mecsek
2012. Nadap – Velencei – tó
2013. Mátraalmás – Mátra
2014. Pusztavám – Vértes
2015. Lipótfa - Zselic
2016. Kisszékely- Tolnai - hegyhát
2017. Bölcske Dél - Dunántúl
2018. Szálka – Szekszárdi - dombság
2019. Hőgyész Tolnai - hegyhát
2020. Törökkoppány Somogy-Tolnai hegyhát
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Tisztelt Lakosság!
Sükösd Nagyközség Önkormányzata szer vezésében, az EFOP
-1.5.3-16-2017-00123 HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE A BAJAI JÁRÁSBAN című pályázat keretein belül,
az Ex Ante Kft. 30 órás, 3 napon át tartó „digitális kompetenciafejlesztés” tanfolyamot indít 15 fős csoportok részére, ingyenesen, korhatár nélkül.
A képzés időpontjai:
1. csoport: október 16.19.20.
2. csoport: október 20.21.22.
A képzési program célja: A digitális kulcskompetencia
fejlesztése, a digitális társadalomhoz való tartozással kapcsolatos
igények megalapozása, pozitív attitűd kialakítása a digitális eszközök
irányában.
A képzés során a résztvevő:






képes lesz az elektronikus levelezés során csatolmányok
használatára; felismerve az elektronikus levelezés veszélyhelyzeteit (levélszemét, e-mailes csalás) a résztvevő
képes lesz azokat egyszerű módon elhárítani;

képes lesz a használt digitális eszközei egyszerű biztonsági lépéseinek használatára;

képes lesz az interneten gyűjtött információk feldolgozására, és azok konkrét problémák megoldásában való felhasználására;

ismerni fogja az elektronikusan ügyintézést támogató portálokat, különös tekintettel az állampolgárok informálására és elektronikus ügyintézésre szolgáló közigazgatási
internetes portálokra;

ismerni fogja az ügyfélkapu alapvető célját, elérhető funkcióit, lehetőségeit, korlátait.
A képzés helyszíne: a sükösdi iskola informatika terme (Sükösd,
képes lesz a képzés során használt eszközei (PC, tablet, Deák Ferenc utca 123.)
notebook, okostelefon stb.) önálló működtetésére, a legJelentkezni a könyvtárban lehet
fontosabb beállítási lehetőségek használatára;
(Sükösd, Dózsa György út 199.).
képes lesz az interneten tájékozódni, weblapok keresőit
használva könnyen hozzáférhető információkat megszerezni;

Egyházi hírek
Megköszönve az adakozóknak
a templomunk külső festésére
nyújtott támogatását, kérem,
hogy akinek lehetősége engedi,
segítse következő célunk megvalósulást is, mely a Szent Anna kápolna felújítására irányul.
A Fókusz Takaréknál vezetett
bankszámlára történő utalással
várjuk adományaikat.
Római Katolikus Plébánia
52300033-10001435
A megjegyzés rovatba kérjük,
tüntessék fel „Kápolna felújítására adomány”
Köszönettel:
Jánosity István
plébános

Cserkészhírek
Az idei nyáron cserkészeinkkel
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Somogy megye keleti részén
fekvő Törökkoppány erdeiben
vertük fel táborunkat. A település neve és története is adta
magát, hogy ezúttal a török
hódoltság időszakát vegyük
táborunk kerettörténetének, és
ismerkedjünk ezen időszak
eseményeivel.
Így találkozhattunk Ádi kádival, Begler béggel, Dorka defterdárral, sőt még maga a szultán is megjelent közöttünk. A
sok játék, tréfa között jutott idő
túrázásra,
kézműveskedésre,
éneklésre, sportra. Külön öröm
volt, hogy a Balatonhoz két
alkalommal is el tudtunk jutni.
Ide még Fatimét, a szultántól
ajándékba kapott tevét is magunkkal vittük. Jó volt minden
este körülülni a tábortüzet, és
mostanra már a fákat csikorgató
viharos este emléke is megszépült. Köszönjük mindazoknak,

akik segítettek, támogatták, hogy az
idei évben is egy
csodás hetet tölthetünk a természetben.
Cserkészek
Vezetőképzés
Több év kihagyás
után, a 2020-as esztendőben ismét két
cserkészünk végezte
el, az őrsvezetővezetőképző tábort.
Még egy őszi záró
hétvége, és Gruber
Virág,
valamint
Schauer Flávia, hivatalosan is a csapat
őrsvezetőivé válnak.
Gratulálunk!
Cserkészvezetők

Egyéb hírek
Borostyán Gondozóház
Jelenleg 34 lakója van az
idősek otthonának.
A kellemes időjárást kihasználva sokat tartózkodnak a
lakók a parkosított udvaron.
Vannak, akik gondozzák a
virágokat és a paradicsom
palántákat.
Többen
kézimunkáznak, gyönyörű horgolt asztalterítőket készítenek.
A kézimunkához szükséges
fonal felajánlásokat szívesen
fogadjuk.
Újságok és könyvadományok is
folyamatosan érkeznek, így az
olvasni vágyók is találnak
maguknak
az
érdeklődési
körüknek megfelelően olvasni
valót.

A látogatók bejöhetnek az
intézmény területére. Jó idő
esetén szabadtéren, az udvaron
bonyolítjuk
a
kapcsolattartásokat.
A vírus helyzet nem tudhatjuk
mit hoz a közeljövőben. Amennyire lehetséges, megpróbálunk
felkészülni pl. fertőtlenítőszerekkel, védőruházattal, stb. A
kórházakkal együtt rendelték el
a zárlatot korábban, így arra
lehet számítani, hogy szükség
esetén ismét így fog történni.
Most még van lehetőség arra,
hogy az érdeklődőket körbe
vezessük és történjenek új beköltözések is. Továbbra is várjuk az érdeklődőket!
Marusa Tünde
szociális és mentálhigiénés
munkatárs

Kedves Olvasó!
A Sükösdi Népdalkör 2022-ben emlékezik 50 évvel
ezelőtti megalakulására. Szeretnénk ezt az alkalmat emlékezetessé tenni. Jó lenne, ha láttatni tudnánk: Sükösd és a magyar népdal
közös élete nemcsak annak a 25 embernek a magánügye, akik
belátható távolságon belül a legszínvonalasabban, legeredményesebben szolgálják a magyar múltat, a magyar népzene ügyét.
Szeretnénk, ha 2022. november 2. szombatján a jelenleginél is
többen tudnánk megtapasztalni a színpadon is a falu ragaszkodását a csoporthoz, a szeretetet, ami kijár azoknak, akik az ittenieket képviselik.
Hogy az ünnepi alkalomkor kis gondunk se lehessen, már most
megkezdjük a felkészülést. Keressük azokat, akik vállalják, hogy
társaink legyenek a nevezetes alkalomkor. Úgy döntöttünk, vendégnek hívjuk az érdeklődőket egy próbánkra, ahol megtudhatják, miért járnak rendszeresen hétfői találkozásainkra tagjaink.
Velünk kapcsolatos kérdéseiket szívesen meghallgatjuk, s azokra
válaszolunk is. Köszönettel fogadjuk, ha „elszegődnek” hozzánk.
A rendkívüli, vendégeket fogadó próba időpontja 2020. szeptember 21., hétfő, 18 óra.
Helye: Művelődési Ház.
Tátrai Józsefné
elnök
Faddi Istvánné
titkár
dr. Cseh Béla
szakmai vezető

Tisztelt Betegeink!
Szeretnénk tájékoztatni Önöket, hogy a II. számú felnőtt háziorvosi körzetben 2020. 09.01.től kizárólag csak a csütörtöki napot érintve az
alábbiak szerint változik a rendelési idő:
CSÜTÖRTÖK : 11.30-15.30 .
Előre is köszönjük szíves megértésüket!
A rendelőbe továbbra is telefonon előre egyeztetett időpontban
lehet bejönni. Csak a sürgős esetek képeznek ez alól kivételt!
Szájmaszk viselése kötelező!
A különböző ügyintézések papírok kitöltése, jogosítvány hoszszabbítása stb., előzetes időpont egyeztetés alapján lehetséges.
RECEPT íratása CSAK TELEFONON történik, és CSAK
EESZT-be, papír alapon továbbra sem írunk ki gyógyszert.
Tisztelettel: Dr. Magyar Éva
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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.

Hirdetést feladni munkaidőben a Polgármesteri Hivatal
titkárságán
lehet.

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

Anyakönyvi hírek

2020. június 25. és 2020. augusztus 24. között
anyakönyvezettek:
Születtek
Bolvári Zalán (anyja neve: Szabó Edina)
Nagy Nimród (anyja neve: Aradi Angéla)
Moldovan Abigail (anyja neve: Sereg Loretta)
Házasságot kötöttek
Elektromos kisgépek javítása
Deák Csenge és Pék Máté
Háztartási gépek (mosógép, mosogatógép, villanytűzhely, mikro- Győrfi Anett Brigitta és Béregi József
hullámú sütő, stb.), elektromos kéziszerszámok,
Gratulálunk!
porszívók, takarítógépek javítása, porzsákok, egyéb
gyári tartozékok beszerzése rövid határidővel.
Elhunytak
Deák István elektroműszerész
Kollár József (89 éves)
06-30/907 7276 Sükösd, Mártírok utca 51.
Horváth Béláné született: Kincses Anna (93 éves)
Páncsics Gábor Sándor (22 éves)
Siposné Kerekes Melinda könyvelő
Bogdán Sándor (62 éves)
Mobil: 36(30) 456 2669
Őszi Józsefné született: Forgács Julianna (86 éves)
6346 Sükösd, Deák F. u. 46.
Marusa József (78 éves)
Tel./fax:36(79) 364 138
Kristály Mátyás (67 éves)
E-mail: snekm@t-online.hu
Hodován József (64 éves)
Gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, őster melők r észére teljes körű könyvviteli szolgáltatás, mezőgazdasági ügyintézés, támogatásigénylés, gázolaj bevallás, gazdálkodási
napló, környezetvédelmi termékdíj… mindez kedvező áron!
Falugazdász
Ügyfélfogadási idő:
Szerda:
8:00-12:00
12:30-16:30
Barth Bence
falugazdász
Tel.: +36-70-479-6742

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

Részvétünk!

Összeállította Rigó Éva anyakönyvvezető

Idéző
„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

Fogsorjavítás,
műfogsorkészítés, rögzített
fogpótlások

Kollár Csaba

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

„Gyermekkoromban anyám mindig azt
mondta, hogy a boldogság a kulcs az élethez.
Amikor iskolába jártam, azt kérdezték tőlem,
mi akarok lenni, ha felnövök. Válaszul leírtam, hogy “boldog“. Ezt látva a tanáraim
azt mondták nekem, hogy nem értem a feladatot, én meg azt feleltem nekik, hogy ők
nem értik az életet.”
John Lennon
„Az emberek elfelejtik, amiket mondtál. Az emberek elfelejtik, amiket tettél. De az emberek
soha nem felejtik el, hogy hogyan érezték magukat veled.”
Maya Angelou
A település- és mezőőr elérhetősége
Faddi József +36/70 334-8799

www.sukosd.hu
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