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Polgármesteri tájékoztató
Karácsonyi köszöntő
Karácsony, egy szó, rengeteg
érzéssel, emlékkel, jelentéssel. Az év egy olyan időszaka, amikor minden egy picit
jobb, minden egy picit egyszerűbb. Az adventi várakozás izgalma, ahogy közeledünk a karácsonyhoz, sokak
legkedvesebb időszaka az
évben. Olyan érzés, mintha
néhány hétig – csak mert
karácsony lesz – megtörténhetne bármi, amit szeretnénk.
Áldott időszak ez. A várakozás az adventtel, egy különleges időszakkal kezdődik,
ami egy igazi és valódi várakozás Mit jelent várakozni?
Mindannyiunknak mást, és
mást. A gyermekek jócselekedeteket gyűjtenek, hogy
nyithassák az adventi naptár
következő ablakát, a nagyobbak már meglepetésekkel
készülnek, legtöbbünket átjár
az ajándékozás öröme, rorátéra igyekszünk, amikor még
minden csak ébredezik a faluban, és néhány autó fényszórója töri meg a sötétet.
Felemelő a látvány, ahogy a
templomba tartunk különböző irányból, mégis egy közös
pontba eljutva. Karácsonyi
vásárokban sétálgatunk, nézelődünk. Beszippantjuk a
sült gesztenye, a kürtőskalács
és a forralt bor jellegzetes
illatát. Élvezzük az otthonunkat betöltő narancs és fahéj
aromáját.Várjuk az ünnepet,
a pihenést, a családdal eltöltött értékes perceket és azokat az apró örömöket, amiket
előre nem sejt az ember.
Mert mindig tartogat számunkra valamit a karácsony,
amitől más, mint a tavalyi, amitől különleges,
emlékezetes és felejthetetlen. Ahogy telnek
a hetek és eljön egy
újabb vasárnap, meg-

gyújtjuk a következő gyertyát, és beszélgetünk, vagy
felolvasunk egy-egy történetet, vagy csak ülünk csöndben és vagyunk. Csak úgy.
Mert nincs annál biztonságosabb és megnyugtatóbb érzés, mint olyan emberekkel
együtt lenni és várakozni,
akikkel nem kínosak a csöndek, akiknek nem kell magyarázni az érzéseket, akikkel közös ünnepre hangolódás valósítható meg. Mert
mit érne az ünnep nélkülük?
Mit érne a karácsony, ha ők
nem lennének mellettünk?
Hiába ragyog a ház, hiába
énekelünk karácsonyi dalokat, ha az a hátország hiányzik, akikkel átélhetjük a karácsonyi csodát. Az utolsó
néhány nap már csak a recept
-tesztelések,
mézeskalácssütés, ajándék-csomagolás,
karácsonyi
zenehallgatás
időszaka, és persze egy kis
feszültségé is, mert még mindig nincs a helyén a fa, késésben vagyunk, valami kifut, vagy odaég…aztán egyszerre kisimul minden, ott
állunk a fa körül azokkal,
akiket igazán mélyen szeretünk. A szemünk csillogva
végigsiklik egymáson, az
ajándékokon a fa
alatt,
a
világító
betlehemen.

De az ajándékokon túl egy
olyan meghitt légkört tapasztalunk, amit mindig érezhetünk, ha a karácsonyra gondolunk. Hálásak lehetünk
szüleinknek,
nagyszüleinknek, hogy megtanították, hogy az ünnep nem az
ajándékoktól szép, hanem a
hangolódástól, a közös értékektől, az együtt töltött idő
örömétől, és hogy értékeljük,
amink van. Csak ez számít.
Ahogy az egyik filmben
mondják: „A legfontosabbak
az életben az emberek, akik
velünk vannak. Pont itt,
pont most”. Ez a karácsony
tökéletes megfogalmazása –
ahogy a családi légköré is.
Az év végéhez közeledve,
köszönetet szeretnék mondani mindazoknak, akik
egész évben segítették településünk fejlődését és az
önkormányzat munkáját.
Így köszönöm a polgármesteri hivatal, az iskola, az óvoda- közművelődés, egészségügy, az idősek otthona, és a
napközi konyha dolgozóinak,
hogy a nehéz körülmények
között is helytálltak.
Köszönöm
a
lakosság
közreműködését, az egyház
támogatását, a vállalkozók
együttműködését.
Kívánom mindenkinek, hogy
a szeretet és a vele járó békesség tegye széppé az ünnepeket, leljék meg örömüket
szeretteikben és embertársaikban, hogy az újévet, új
szívvel és újult erővel kezdhessük.
Sükösd Nagyközség Önkormányzat
Képviselőtestülete nevében, áldott,
békés, szeretetteljes karácsonyt, és jó egészségben megélt új esztendőt
kívánok mindenkinek!
Tamás Márta
polgármester
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Önkormányzati Képviselő-testületi hírek kivonatolva, a teljesség igénye nélkül
2021.november 10.:
A Képviselő- testület adásvételi pályázatot írt ki az
547/3 hrsz-ú telekre. A beérkezett pályázatot elfogadta, a
területre a környezetet és
egészséget nem zavaró tevékenységet folytató helyi vállalkozás települ. Megváltoztatták a 2021.évi belső ellenőrzési tervet. A település
rendezési tervét módosítani
szükséges. A tervezői munkát a szekszárdi Meridián
Mérnöki Iroda Kft nyerte el.
A vízvezeték hálózat fejlesztéseivel kapcsolatban a BAJAVÍZ Kft-vel külön megál-

lapodás aláírásáról döntöttek.
2021. november 18.:
A Képviselő-testület a 2022ben indítani tervezett pékség
és a mezőgazdasági programok működtetésének menedzselésére álláspályázat kiírásáról döntött. Az elkészített ár-és belvízvédelmi tervet elfogadta. Eldöntötték
milyen területeket ellenőrizzen 2022-ben a belső ellenőr. Megversenyeztette az
önkormányzat a település
térfigyelő kamerarendszerének kiépítését kivitelező cégeket. A Hiteles Kft adta a

legkedvezőbb ajánlatot. A
2022. évi közmunka programok elfogadásra kerültek.
Ez alapján az önkormányzat
meg tudja tervezni költségvetésüket.
2021. december 1.:
Bemutatta a polgármester az
üzemeltetési menedzser pályázat tervezett szövegét,
melyet a képviselők megtárgyaltak, kisebb változtatásokat tettek, majd elrendelték
közzétételét. Benyújtották a
vállalkozások a sükösdi pékség építőipari kivitelezésére
közbeszerzési ajánlataikat. A
bírálóbizottság véleményé-

nek ismertetése után a Képviselő-testület a Babud és
Társa Kft-t hirdette ki nyertesnek. A Bács- Kiskun Megyei Rendőrkapitányság kezdeményezésére
ingatlanhasználati szerződést köt az
önkormányzat a helyi KMB
iroda és helyiségei használatára.
(a Képviselő-testületi ülések
jegyzőkönyvei a
www.sukosd.hu honlapon
olvashatók)

Bánné dr. Raffai Gyöngyi
jegyző

HIVATALI HÍREK
Igazgatási
szünet
a
Sükösdi
Polgármesteri Hivatalban: 2021. december 23-31. között, nyitás 2022. január 3-án, hétfőn.
Minden sükösdi lakosnak és ügyfeleinknek áldott karácsonyt és boldog
újévet kívánunk!

Bánné dr. Raffai Gyöngyi
jegyző
Decemberi népi hagyományok:
Luca nap
„A Luca-nap (dec. 13.) a Gergely-féle
naptárreform előtt az év legrövidebb
napja, ez az oka, hogy sok helyen egészen
a legutóbbi időkig a magyar parasztok
innen számították a nappalok hosszabbodását. Ezen a napon az asszonyok nem
dolgoztak. Ekkor kezdtek hozzá a férfiak
a Luca-szék készítéséhez, melynek egyes
darabjait más-más fából egy-egy nap
faragták ki, úgyhogy éppen a karácsonyi
éjszakai misére készüljön az egész el. Aki
erre ráült az éjféli misén, az meglátta a
nagy szarvú boszorkányokat a templomban, de már szaladnia is kellett hazafelé,
mert ha felismerték, széttépték volna. (…)
Dunántúl ezen a napon a gyerekek sorba
járják a házakat, és mondókával varázsolják meg a tyúkokat, hogy egész évben jól
tojjanak. Az egész ház népének versben
kívánnak minden jót…”
Ha fel szeretné idézni népi
hagyományainkat látogasson el
a https://
mek.oszk.hu/02700/02789/
html/170.html oldalra, melyen
hiteles forrásból tájékozódhat.

2

Szeretettel hívjuk és
várjuk a lakosságot

december 22-én Falukarácsony
rendezvényünkre.
A program 17.00 órától veszi kezdetét a
Hősök terén.
Az eseménynek ezúttal csak szabadtéri része lesz, ahol kaláccsal,
forralt borral és teával várjuk az
érdeklődőket.

Oktatás
ISKOLA

Áldott ünnepeket kíván a
Magyarok Nagyasszonya
Katolikus Általános Iskola
közössége !

Adventi eseményeink
Méltó módon idéztük fel
Árpád-házi Szent Erzsébet
emlékét a szokásos szerdai
áhítatunk keretében. Immár
hagyománnyá vált iskolánkban, hogy Dávid atya irányításával olyan reggeli gondolatokat, intelmeket hallgatunk minden szerdán, amelyek az adott időszakhoz,
ünnepekhez,
alkalmakhoz
köthetőek.
Nagy örömünkre ősz óta az
iskola kápolnája ad helyet
ezeknek az együtt töltött
perceknek. Így volt ez november 19-én is, amikor először az alsó, majd külön a
felső tagozat hallgathatta
meg iskolalelkészünk ünne-

pélyes, de egyszerű és közérthető szavait Szent Erzsébet történetéről, legendájáról.
Mindenki érdeklődve hallgatta Erzsébet csodálatraméltó tetteiről szóló történeteket.
Annál is inkább, mivel tanulóink is aktívan részt vettek
az eseményekben: Pamuki
Petra és Milasin Zsolt az
ötödik osztályból. Sokak
emlékezetében hagyott maradandó nyomot ez a szép
megemlékezés.
Közeledve karácsony szent
ünnepéhez már a második
gyertya is fellobbant iskolánk adventi koszorúján.
Felnőttek, gyerekek egyaránt
izgalommal telve várják az
év legszebb ünnepét. A készülődés, várakozás napjait
és perceit szakítjuk meg kis
időre, hogy elcsendesedjünk,
értékeljük, átgondoljuk a
bennünket körülvevő világ
örömeit – bánatait. A szerda
reggeli áhítatok adtak ehhez
méltó alkalmat, iskolánk
nemrégen felszentelt kápolnája pedig megfelelő helyszínt.
A gyertyagyújtást hagyományosan tanulóink végzik Dávid atya irányításával. Az
elsőnél
Papp
Anita

8.osztályos, a másodiknál
Czár Nóra 6. osztályos tanulónk segédkezett.
Korsósné Mojzes Klára
szaktanár

három legjobb eredményt
elért csapatot jutalmazták,
ebbe mi nem fértünk be. Nagyon jó délutánt töltöttünk
el, új élményeket szereztünk,
érdekes volt tanórán kívül
Versmondó verseny
foglalkozni a némettel, anTavaly sajnos elmaradt, az gollal.
Soós Vivien és Hörnyéki
idei tanévben viszont megLívia 8.o.
rendezték november 26-án
Akasztón a Kiss Benedekről
Szappankészítés az iskoláelnevezett versmondó verban
senyt a Kunszt József Katolikus Általános Iskolában. 2021. november 30-án iskoKét ügyes szavalóval vet- lánk néprajz szakkörösei
tünk részt: Kolluti Petra 6. rendhagyó kézműves foglalosztályos és Kovács Bene- kozáson vettek részt. A
dek 4. osztályos tanulónkkal. szappankészítés rejtelmeibe
Újdonság volt, hogy ezúttal vezettük be a gyerekeket. A
egy kötelező verset is el kel- 3. és 4. osztályos tanulók
levendulás, vörös és kék
lett mondani.
Leszámítva az érthető izgal- agyagos kecsketejes szappamakat, mindkét versenyzőnk nokat készítettek. A gyerenagyon szépen helyt állt. kek nagy örömmel vetették
Petra szavalatát különdíjjal bele magukat a munkába,
jutalmazta a zsűri, Ottmár segítettek az anyagok kimérésénél, az illóolajok és az
Attila elnökletével.
Gratulálunk mindkét tanu- öntőformák kiválasztásánál,
a szappanmassza formába
lónknak!
Korsósné Mojzes Klára öntésénél. A szappanokat a
szaktanár száradás után haza is vihetik
majd a gyerekek. Ezek a
Játékos nyelvi verseny
foglalkozások mindig naA Szent László ÁMK-ban gyon népszerűek a tanulók
rendezték azt az idegennyel- körében, ezért reméljük másvi-versenyt, amelyen két kor is lesz majd alkalmunk
csapattal is képviseltük az szappant készíteni.
Jánosiné Sima Éva
iskolánkat. Eddig csak az
tanító néni
angol nyelvű versengésbe
kapcsolódtunk be, az idén Sajtkészítés az iskolában
viszont egy németes csapat
Az iskola tanulói tízóraira
is benevezett.
A csapattagok: angolosok: hol kakaót, hol tejet, almát,
Reiner Petra, Hörnyéki Lí- Túró Rudit, néha joghurtot
via, Sípos Lenke 8.o. és kapnak. A tejből mindig van
Szilágyi Loren 7.o., a néme- maradék. Tündi néni néprajz
tes csapat: Garisa Zsanett, szakköröseivel már készítetSoós Vivien, Papp Anita 8.o. tünk sajtot, ennek kapcsán
támadt egy jó ötlete a maraés Arsand Jessika 5.o.
Játékos feladatokat, rejtvé- dék tej felhasználására. A
nyeket kellett megoldanunk. kicsikkel készített belőle
Szükség volt némi országis- sajtot.
mereti tudásra is, ismerni Ezen felbuzdulva mi is nekikellett az angol ünnepeket. láttunk a felsősökkel a sajtFurcsa volt ilyen sok ember gyártásnak. A résztvevő gyeelőtt angolul beszélni. Mind- rekek nagyon élvezték,
két nyelvű rendezvényen mindannyian kivették részüszámos csapat vett részt, a ket a munkából. Érdeklődve
bajai iskolákon kívül jöttek figyelték, hogy a forró tejhez
más településekről például hozzáöntött ecet hogyan
Kiskunfélegyházáról, Hajós- csapja ki a tejfehérjét. Miuról, Kiskunmajsáról. Az első tán a kicsapódás megtörtént,
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megsóztuk, a sóval összekevertük a fazék tartalmát,
majd következhetett a szűrés. Textilpelenkában szűrtük le. A meregetésben mindenki részt vett. Amikor
kész lett, csap fölé akasztottuk, hogy kicsöpögjön.
Sokan most tudták csak
meg, hogy miből készül a
sajt és azt is, hogy milyen
sok tej kell 1 kg sajt elkészítéséhez. 40 liter tejből 40
dkg sajt lett.
Hét végére hűtőbe tettük és
hétfőn megkóstolhatták a
gyerekek munkájuk eredményét. Ízlett nekik!
Kapitány Erzsébet
Rajzverseny
A Bajai Tűzoltóság a tavalyi
tanévben rajzversenyt hirdetett: Hogyan mentsük meg
az erdőt címmel. Balog Ivett
1. osztályos tanuló III. helyezést ért el. Tűzoltóautóval
hozta el az iskolánkba a díjat
és a hozzá tartozó ajándékcsomagot Kocsis László alezredes tűzoltó parancsnok. A diákok nagy
örömére belülről is
megcsodálhattak
egy igazi tűzoltóautót.
Mihálovics
Ferenc
igazgató

Kolluti Petra 6.osztályos és Kovács Benedek
4. osztályos tanulók.

Angolos csapat:Reiner Petra, Hörnyéki Lívia, Sípos Lenke 8.o. és Szilágyi Loren 7.o.,
a németes csapat: Garisa Zsanett, Soós Vivien, Papp Anita 8.o. és Arsand Jessika 5.o.

Sajtkészítés az iskolában

Szappankészítés az iskolában

Balog Ivett 1. osztályos tanuló III. helyezést ért el.

ÓVODA

Óvoda szemelvények…
Óvodánk minden csoportjában és a mini-bölcsis csoportunkban a december ünnepi
hangulatban telik.
Sajnos a járvány nálunk is
érezteti hatását, úgy a gyermekek, mint a dolgozók körében. Így az ünnepi készülődés is egy kicsit másképp
zajlik, mint ahogy azt a ko4

rábbi években megszoktuk.
Várakozunk...várjuk az ünnepet, a Mikulást, de várjuk,
hogy meggyógyuljon a barátunk a csoportban és újra
együtt játszhassunk, és várjuk, hogy az óvó néni, vagy
a dadus néni is mielőbb viszszatérjen a betegségből. De
természetesen mindez nem
tompítja az ünnepi várakozás meghitt hangulatát. A
termek, folyosók ünnepi
díszbe öltöztek. Elkészültek
az adventi koszorúk, amelyeken minden hétfőn a hittan foglalkozás keretében
gyújtjuk meg a gyertyákat.
December 6- án ellátogatott
hozzánk a Mikulás. A gyerekek egy csoportba gyűlve

várták a vendéget. Verseket
mondtak, Mikulás dalokat
énekeltek. A Mikulás bácsi
beszélgetett velük és természetesen megígérte, hogy
nemsokára havat is küld nekik, hogy tudjanak szánkózni, hógolyózni. Minden kis
óvodás és bölcsődés csomagot kapott ajándékba.
Az adventi időszakhoz kötődő hagyományos óvodai
programjainkra is nagy izgalommal, szeretettel készülnek a csoportok: Lucázás,
Luca búza vetés, mézeskalács sütés, ajándékkészítés,
és végül az ünnepi műsorra
való készülődés.
Sajnos a járványra való tekintettel az idei évben is zárt

körű karácsonyi ünnepséget
tartunk december 20-án a
csoportokban, amelyet a szülők a csoportok zárt Facebook oldalán tekinthetnek
majd meg. December 23-tól
zárva lesz az óvoda. 2022.
január 3-án nyitunk. Minden
kedves családnak tartalmas,
szeretetteljes együttlétet kívánok!
A Sükösdi ÁMK valamenynyi dolgozójának és a Sükösdi Napló minden olvasójának áldott, szép karácsonyt és békés, boldog, új
évet kívánok!
Dudásné Grau Ágnes
ÁMK igazgató

Egyházi hírek
Ünnepi miserend:
December 24-én éjfélkor tartunk
szentmisét, előtte 23:30 órától a gyerekek pásztorjátékot mutatnak be.
December 25-én Karácsony napján
10.00 órakor kezdődőik a szentmise.
December 26-án Karácsony másnapján is 10.00 órakor lesz mise, melynek keretében megismételjük a pásztorjátékot.

Cserkészhírek
December 27-31. között a hétköznapi
esti misék 17.00 órakor kezdődnek,
így a december 31-i Hálaadás is.
Január 1-én szombaton, az Újévi mise
szintén 10.00 órakor lesz.
Január 2-án vasárnap, már a szokott
rend szerint 09.00 órakor tartjuk a
szentmisét.

Kedves Cserkészek!
Csapatkarácsonyi programunkat az
idei évben is december 23-án tartjuk az
egyházközségi házban, délután 16.00
és 18.00 óra között.
A téli szünet után a foglalkozásokat
január 3-tól folytatjuk.
Jó Munkát!
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Védőnői rovat
Kedves Olvasó!
Karácsony közeledtével, az
előző számban ígértekkel
ellentétben teszek egy kis
kitérőt. Így a mesékkel kapcsolatos ajánlásomat a következő számban fejezem be.
Talán többen érezzük úgy,
hogy az év utolsó hónapjában mintha hirtelen gyorsabban peregnének a napok,
mint eddig. Teendőink megsokszorozódnak, a határidők
szorítása nyomasztóbbá válik, ajándékokat kell beszereznünk, megtervezni az ünnepi menüt, nem beszélve az
ünnepi „menetrend” összehangolásáról- mikor hová
kell mennünk, kiket kell
vendégül látnunk. Megannyi
elintéznivaló, kötelezettség,
miközben a szokott, hétköznapi teendőket is el kell lát-

nunk: dolgozni, tanulni, háztartást vezetni, gyermeket
nevelni- kinek mit. Kevés az
idő, nem ritkán a pénz, még
kevesebb a türelem, a tolerancia, ami szorongást, feszültséget okoz.
Sokaknak a karácsony olyan
stresszel jár, hogy legszívesebben elmenekülnének előle. Ha egy kicsit lassítunk és
magunkba nézünk, elkerülhetjük az idegeskedést, a
felesleges feszültséget. A
legfontosabb talán az, hogy
önmagunkkal szemben legyünk egy kicsit megengedőbbek, türelmesebbek, fogadjuk el, hogy nem kontrollálhatunk mindent és nem
lehet minden tökéletes. Ne
legyünk csalódottak, ha valami nem a terveink szerint
alakul. Meg kell próbálnunk
könnyedebben felfogni az
ünnepi készülődést, ha nem

akarjuk, hogy maga alá
gyűrjön minket a karácsonyi
rohanás. Mérlegelnünk kell,
mi a fontosabb: roskadásig
álljon az asztal az ételektől,
ragyogjon a lakás, minél
több vendéget lakassunk jól?
Majd a stressztől kimerülten,
fáradtan vehetünk részt az
ünnepen és épp a karácsony
szépsége és békessége fog
elveszni. Ez családtagjainkra, főként kiskorú gyermekeinkre ugyanolyan nyomasztóan hat, mivel ők pontosan
érzik a feszültséget, ami körbevesz minket. Dönthetünk
úgy is, hogy elengedjük az
önmagunkkal szembeni túlzott elvárásokat és élvezzük
az ünnepet. Osszuk meg a
terheket, kérjünk segítséget a
családtagjainktól és azt fogadjuk is el!!! Ne gondoljuk,
hogy csak mi magunk tudunk mindent tökéletesen

megcsinálni. Szánjunk időt
magunkra és a készülődésre,
legyünk többet a szabadban,
élvezzük a decemberi napsütést vagy zúzmarát, ahogy
tetszik. Esténként gyújtsunk
meg egy gyertyát, hallgassunk olyan zenét, amitől
megnyugszunk, igyunk meg
egy pohár bort, süssünk a
gyerekekkel mézeskalácsot,
tegyük cipődobozba a már
nem használt játékokat és
okozzunk vele örömet másoknak. Keressünk olyan
tevékenységet, amit nem
kötelességből teszünk, hanem mert egyszerűen jobban
érezzük magunkat tőle.
Ezekkel a gondolatokkal
kívánok minden Olvasónak
békés ünnepet!

Egyéb hírek
Betlehemi Jászol Kiállítás
Nagy örömömre szolgál, hogy Sükösdről ketten pályázatunk, Puruczkiné
Rácz Ágnessel a 28. Betlehemi Jászol
Kiállításra, amely a Szent István Bazilikában került bemutatásra. A zsűri
döntése alapján beválasztották a Betlehemeinket.

Sükösdi óvoda weboldal

Elindult az óvoda honlapja. A weboldal elérhető a www.sukosdovi.hu oldalon .
Az oldalon többek között beiratkozással, hírekkel, elérhetőségekkel kapcsolatos hasznos információk is megtalálhatók.
Dudásné Grau Ágnes
ÁMK igazgató

Zöldjárat naptár
További információ: www.sukosd.hu-n a
Helyi hírek menüpont alatt.
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A Sükösdi Helytörténeti és
Kulturális Egyesület 2021. évi
tevékenységéről
Egyesületünk sikeresen pályázott a
Magyar Falu Program Falusi Civil
Alap keretében „civil közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatása” című pályázaton (FCA-KP-12020/4-000369). A Támogató Miniszterelnökség MFP/5253/2020 iktatószámú
döntése
érvényében
2000000 Ft összegű támogatást sikerült elnyernünk, hogy méltóan ünnepeljük meg településünk jeles évfordulóit.
2021.07.30-án az Anna-napok keretében kiállítást rendeztünk a sükösdi
Egyházközségi Házban Sükösd Duna
mellőli felköltözésének és a Templom építésének 200. évfordulója alkalmából.
2021. szeptember 3-án autóbuszos
kirándulást szerveztünk Szentendrére, hogy az ottani Szabadtéri Néprajzi Múzeumban ünnepeljük meg a
„Sükösdi Ház” felépítésének 25 éves
évfordulóját. A kirándulásra 2 50 fős
autóbusszal mentünk. Elkísért minket a Magyarok Nagyasszonya Katolikus Általános iskola Palánta Néptánccsoportja Mihálovics Ferenc
igazgató úr vezetésével, valamint a
Danubia Alapfokú Művészeti Iskola
sükösdi tambura tagozata. A helyszí-

nen Koprivanacz Istvánné, a Sükösdi
Helytörténeti és Kulturális Egyesület
elnöke köszöntötte a megjelenteket,
majd az ünnepi műsort gyermekjátékkal és fergeteges hangulatú néptánccal nyitották meg. Szerdahelyi
Lajos és Edit mesélt nagyszüleik
házáról. Végezetül Tátrai Józsefné
Zsóka néni beszélt arról, hogy mi is
történt a felépítés óta 25 év alatt. Ezután a gyermekek kézműves foglalkozásokon vehettek részt, a felnőtteket pedig tárlatvezetés várta az alföldi és kisalföldi tájegységekben. A
programok közötti szünetben finom
ebédet fogyasztottunk el a Szabadtéri
Néprajzi Múzeum Vigadójában.
2021. szeptember 10-én kiállítást
rendeztünk a 2021.09.03-i szentendrei napról és a „Sükösdi Ház” felépítésének 25. évfordulója alkalmából a
sükösdi Művelődési Házban. A látogatók megismerhették a barokk építészetet, amely stílus a „Sükösdi
Házra” jellemző. Bemutattuk a Garisa-féle ház berendezési tárgyait, a
lebontás fázisait, majd a Szentendrén
való felépítés folyamatát, valamint
az 1995-ös átadásról és a 2001-es,
2020-as, 2021-es látogatásról állítottunk ki fényképeket.
A pályázat keretében lehetőségünk
nyílt elektronikai és irodai eszközök
beszerzésére is. Vásároltunk nyomtató tonereket, fénymásoló- és lamináló lapokat, egy projektort, valamint
egy vetítő vásznat is, hogy kiállítása-

ink keretében méltón meg tudjuk
ünnepelni településünk jeles évfordulóit. Továbbá rendeltünk egy videokamerát állvánnyal, mely még nem
érkezett meg.
Báló Martin
titkár
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Ház eladó. Sükösd, Hunyadi u. 28. 0670 413 7502
Legelőt, szántót vennék. +36/30 317-4759 Szerletics Róbert
Lógós mázsa eladó 70/2805761

Anyakönyvi hírek

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

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

2021. október 23. és 2021. december 3.
között anyakönyvezettek:

Lakossági
apróhirdetés
díjai: 5 szóig
ingyenes, 5 szó
felett 50 Ft/szó.

Születtek:
Lakatos Krisztián Benett (anyja neve: Lakatos Mercédesz)
Szirtesi Vanda Fruzsina (anyja neve: Kárpáti Heléna)

Az árak bruttó árak. Hirdetést feladni
munkaidőben a Polgármesteri Hivatal titkárságán lehet.

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.
Siposné Kerekes Melinda könyvelő
Mobil: 36(30) 456 2669
6346 Sükösd, Deák F. u. 46.
Tel./fax:36(79) 364 138
E-mail: snekm@t-online.hu
Gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, őstermelők részére teljes körű könyvviteli szolgáltatás, mezőgazdasági ügyintézés, támogatásigénylés, gázolaj bevallás, gazdálkodási
napló, környezetvédelmi termékdíj… mindez kedvező áron!

Házasságot kötöttek:
Szettele Antal és Fekete Anna Erzsébet
Nagy Erik Zoltán és Aradi Angéla

Gratulálunk!
Elhunytak:
Nagy József 74 éves
Varga József 64 éves
Bérdi János 54 éves
Dr. Laszinger Mihályné született: Fekete Julianna 76 éves
Kovács Rozália 89 éves
Lovák Istvánné született: Leveleki Veronika 74 éves
Garisa József 84 éves
Csizmadia Istvánné született: Jámbor Mária 72 éves
Takács Ferencné született: Szeles Mária 86 éves
Bolvári István 88 éves
Futó Józsefné született: Garisa Margit 78 éves
Részvétünk!

Összeállította Rigó Éva anyakönyvvezető

Újévi népi köszöntő

A település- és mezőőr elérhetősége:

Faddi József
+36/70 334-8799
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

„Eldöcögött már az ó-év szekere,
Ez a szekér sok-sok gonddal volt tele.

Fogsorjavítás,
műfogsorkészítés,
rögzített
fogpótlások

Pusztuljon hát nyikorogva-zörögve,
Búját-baját felejtsük el örökre.
Asztalunkon mindig legyen friss kenyér,
Jó anyámnak mosoly legyen két szemén.
S a jó Isten, kit félünk és imádunk,
Áldja meg két szent kezével családunk.”
Forrás: https://kellemesunnepeket.hu/
ujevi-nepi-koszontok/

Kollár Csaba

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

Kellemes Ünnepeket és Boldog Békés Új Esztendőt Kívánunk !
Sükösdi Napló szerkesztősége
Falugazdász ügyfélfogadási idő:
Szerda: 8:00-12:00 és 12:30-16:30
Barth Bence falugazdász
Tel.: +36-70-479-6742

www.sukosd.hu
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