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Polgármesteri tájékoztató
Nyertes pályázataink
Ahogy arról korábbi számainkban is olvashattak, az év
elején több kategóriában is
megnyíltak a Magyar Falu
Program pályázati lehetőségei, melyre önkormányzatunk is nyújtott be támogatási igényt. Húsvét előtt
érkeztek meg a döntési értesítők, melyek értelmében
három területre kaptunk
támogatást.
Útépítésre az aszfaltozatlan
utcáinkban 40 714 547 Ft
összeget fordíthatunk. Így a
Mező utca, és a Dózsa
György út két szakasza, az
Árpád vezér utca északi
végétől a vadásztársaság
telephelyéig, és az 51-es
főút nyugati oldalához csatlakozó utca kap szilárd burkolatot.
Önkormányzati temetők
infrastrukturális fejlesztésére 34 129 122 Ft támogatás

nyertünk el, mely összegből
a ravatalozó épületének
teljes felújítását tudjuk
elvégezni. Itt sor kerül a
nyílászárók és a villamoshálózat komplett cseréjére,
a belső térben lévő szociális
helységek
átalakítására,
akadálymentesítésre,
burkolatok felújítására, a
hűtőkamra korszerűsítésére,
továbbá külső-belső festésre.
Közterületi játszóterek fejlesztése kategóriában 5 734
796 Ft fejlesztési forrást
kaptunk, mely támogatásból a sportpálya egy részén
fitnesz parkot tudunk
kialakítani. Az erősítő
gépek kiválasztásában szakember segített, így szinte
minden izomcsoport edzésére, átmozgatására alkalmas berendezések fognak a
sportolni vágyók rendelkezésére állni.
Az összességében 80 millió

forintot meghaladó fejlesztések még ez év során,
jellemzően a nyári, őszi
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Önkormányzati Képviselő-testületi hírek kivonatolva, a teljesség igénye nélkül
2022. február 28.:
Rendkívüli Képviselő- testületi ülésen a képviselők kiválasztották az „Ökopark Látogatóközpont
befejező
munkái II.” c. közbeszerzési eljárás nyertesét. A sükösdi tájház fejlesztésének projektjéhez tartozó végső munkálatokat a Ponty- Bau Kft
fogja elvégezni.
2022. március 24.:
Sükösd
településtervének
átfogó módosítása zajlik.
Februárban letelt a határidő
ameddig jelezni lehetett a
változási igényeket. A feladattal megbízott tervezők
március elején személyesen

is meghallgatták a lakossági,
vállalkozási elképzeléseket.
E szakasz lezárultáról hozott
határozatot a Képviselőtestület. Önkormányzati tulajdonú lakások bérleti hasznosítására írt ki pályázatot az
önkormányzat, mely a honlapon is megjelent. Rendeletmódosítás következtében
megváltozik a hétköznap
tartott esküvők díjazása. A
polgármester beszámolt a
Településfásítási programban kapott 30 db keskenylevelű kőrisfa csemete ipari
park területén történt ültetéséről. Beszámolók hangoztak el a védőnők 2021. évi
munkájáról és a pékségfel-

újítási projekt állásáról, üzleti elképzelésekről.
2022. április 26.:
Felülvizsgálták az önkormányzati intézmények energiamegtakarítási intézkedési
tervét. Az elmúlt években
sikerült több beruházással
elérni az energiafelhasználások csökkentését. A Borostyán Gondozóház lift berendezésének kiadásairól döntöttek. Önkormányzati lakások bérleti pályázatait bírálták el. Beszámolt a polgármester az elnyert Magyar
Falu Programos pályázatokról. Döntöttek arról, hogy az
önkormányzat saját tulajdonú,- Coop üzlet melletti in-

gatlanán- termelői piac kialakítására nyújt be VP-s
(Európai uniós) pályázatot.
A Bajai Hivatásos Tűzoltóság 2021-es évi működéséről
szóló értékelő beszámolót
fogadták el. A Sükösdi Polgármesteri Hivatal szolgáltatási szerződést köthet az érsekcsanádi önkormányzattal
a csanádi mini bölcsődés
gyermekek részére a sükösdi
Napközi konyhán készített
ételek biztosításáról.
(a Képviselő-testületi ülések
jegyzőkönyvei a
www.sukosd.hu honlapon
olvashatók)
Bánné dr. Raffai Gyöngyi
jegyző

HIVATALI HÍREK
Lezajlott a 2022. április 3-i
Országgyűlési képviselőválasztás és országos
népszavazás
A Helyi Választási iroda az
alábbi statisztikát közli.
A választásra jogosult volt
2878 sükösdi lakosú polgár
és az átjelentkezettek.
Sükösdön az országgyűlési
képviselőválasztáson megjelent
választópolgárok
száma: 1852 fő.
Az országos népszavazáson
megjelent választópolgárok
száma: 1842 fő.
Az országgyűlési képviselőválasztásra leadott szavazatok a szavazólapokon szereplő jelöltekre az alábbiak:
Köszönjük
a
sükösdi
szavazatszámláló bizottságoknak, Helyi Választási
Iroda munkatársainak a
felelősségteljes, jogszabályokat betartó munkát!

Bánné dr. Raffai Gyöngyi
jegyző
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Oktatás
ISKOLA

Kézműves foglalkozás az
iskolában
2022. március 25-én délután
a Bajai Kézműves Egyesület népi iparművészei ismertették meg a sükösdi iskola
alsó tagozatos diákjait a fafaragás, a tojásdíszítés, az
agyagozás és a bőrözés rejtelmeivel. Az Egyesület
mesterei már ismerősként
érkeztek iskolánkba, hiszen
több alkalommal tartottak
foglalkozásokat tanulóinknak. A program a Csoóri
pályázat keretében valósult
meg, mely lehetőséget biztosított arra, hogy a mesterek
megismertessék művészeti
tevékenységükkel a gyerekeket, kézműves foglalkozásokat
tartsanak
oktatási-

Nagy népszerűségnek örvendett tanulóink körében a “fazekas műhely”.

nevelési intézményekben. A
fafaragás csínját-bínját Vass
János fafaragó mester mutatta meg a gyerekeknek, az ő
keze munkáját dicséri iskolánk névtáblája valamint
kápolnánk berendezési tárgyainak egy része. Négy
helyszínen tevékenykedhettek a tanulók ezen a délutá-

non, kipróbálhattak különböző agyagokat, eszközöket,
szerszámokat, majd büszkén
vitték haza az elkészült alkotásokat. A foglalkozások
március 26-án folytatódtak,
ezúttal a felső tagozatosoknak.
A négy helyszínen egész
délelőtt készültek a szebbnél

A fafaragás csínját-bínját Vass János fafaragó mester mutatta meg a gyerekeknek.

szebb alkotások. A felsősök
körében nagy örömet szerzett, hogy a bőrből saját
kulcstartót és ékszertartót
készíthettek. Sokan először
dolgoztak bőrrel, megismerték a megmunkáláshoz szükséges eszközöket és gyakorolták a türelmet is. Lehetőség volt több tárgy készítésére is.
Nagy népszerűségnek örvendett tanulóink körében a
“fazekas műhely”. Egész
sorba állás volt azért, hogy
saját kezükkel elkészíthessenek egy vázát, vagy tálat.
Igazán szép munkák születtek, amit aztán haza is vihettek a gyerekek.
A fafaragásnál és a tojásfestésnél is nagy volt a sürgésforgás. Sajnos nem juthatott
el mindenki minden műhelybe, de reméljük, lesz máskor
is ilyen alkalom és lehetőség
nyílik olyan foglalkozáson is
részt venniük, ahol még nem
voltak. Ezek az alkalmak
nagyon jók arra, hogy fejlesszék a gyermekek kézügyességét, felfedezzék saját
tehetségüket, megérezzék az
alkotás örömét.

Jánosiné Sima Éva,
Kapitány Erzsébet
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Szegedi kirándulás
Nagyon örültünk, hogy a
hagyományoknak megfelelően az idei tanévben is meg
tudtuk szervezni az alsó
tagozatos gyermekek kirándulását. Így április 12-én 2
autóbusszal Szegedre utazott
72 kisgyermek és 8 kísérő
pedagógus. Igazi kiránduló
időnk volt. Már maga az
utazás is élményt jelentett
tanulóinknak. Beszélgettek,
játszottak, énekeltek, figyelték a járműveket útközben.
Örömmel fedezték fel a városban közlekedő sárga vil-

parkba látogattunk el. Talán
ezt várták legjobban a gyerekek. Ott több órát eltöltöttünk. A sokféle állat között
mindenki megtalálta a kedvencét. A fókabemutató alatt
csodálkozva figyeltük az
érdekes mutatványokat.
Este fáradtan, de sok élménnyel gazdagodva tértünk
haza.
Köszönjük a szülőknek,
hogy lehetővé tették gyermekeiknek a kiránduláson
való részvételt!
Németh Mónika
alsós munkaközösség vezető

Szegeden kirándultak iskolánk alsó tagozatos diákjai

lamost. Többen most láttak
először ilyen járművet. Minden újdonságnak nagyon
tudtak örülni a gyerekek.
Megérkezésünk után egy jót
sétáltunk a Tisza partján,
majd birtokba vettük a közeli játszóteret. A Móra Ferenc
Múzeumban több érdekességet is megtekinthettünk. Az
interaktív kiállításoknak köszönhetően nem csak nézni
lehetett a különböző használati eszközöket, tárgyakat,
hanem meg is lehetett fogni,
ki is lehetett próbálni azokat.
Boldogan húzták fel a honfoglaló őseink ruháját idéző
köpenyeket, fejfedőket. A
természetvédelmi kiállításon
a sok növény és állat bűvölte
el a gyerekeket. A padlóba
épített tóban való halkeresés
is nagyon népszerű volt. A
meseerdőben való feladatvégzés izgalmas kihívás elé
állította a kicsiket és nagyokat egyaránt.
Utolsó állomásként a vadas4

Tanulmányi versenyek
Nagy örömünkre úgy alakult
a járványhelyzet, hogy az
idei tanévben – legalábbis a
második félévben – több
tanulmányi versenyt is meg
lehetett tartani. Iskolánk tanulói több versenyen is részt
vettek.
Rajzversenyen- Az AlsóDuna-völgyi Igazgatóság és
a Magyar Hidrológiai Társaság Bács-Kiskun megyei
területi szervezete által közösen meghirdetett rajzpályázaton az 1-2. osztályosok
között iskolánkból Balog
Ivett első, Koprivanacz
Zselyke Éva harmadik helyezést értek el. Gratulálunk!
kVíz – ezzel a szójátékos
címmel rendeztek többfordulós versenyt a Víz Világnapja alkalmából. A Bajai Szakképzési Centrum volt az ötletadó gazdája a három fordulós megmérettetésnek. Az
első kettő online történt:
tesztfeladatokat kellett adott

időre megoldani, a gyakorlati részben újrahasznosított
tárgyakat kellett alkotni, illetve természettudományos
kísérleteket
végrehajtani.
Mindezeket videófelvétellel
bemutatni. Két csapattal neveztünk, akik be is jutottak a
döntőbe, ahol már személyes
jelenlét mellett mérték össze
a tudásukat a Bányai szakközép nagytermében. Elméleti
és gyakorlati feladatok mellett a résztvevőknek számot
kellett adni természettudományos tájékozottságukról
is. A két csapat: a Víz Hősei
– Reiner Kitti, Czár Nóra,
Bischof Lilla, Nagy Csapat Báló Adrienn, Gruber Hédi,
Kolluti Petra, valamennyien
hatodik osztályos tanulók.
Legnagyobb örömünkre a
Víz Hősei csapat második
helyezést ért el a tíz induló
csapat között. Felkészítő
nevelőjük: Kapitány Erzsébet, Zsóka néni. Gratulálunk!
Irodalmi Kávéház – már
hagyománynak mondható,
hogy a Szent László ÁMK
ezzel a címmel rendez irodalmi vetélkedőt. Az idei
téma a népmesék világa volt.
Előzetes feladatként egy szabadon választott népmesét
kellett feldolgozni: bármilyen technikával előadni és
videót készíteni róla. Hat fős
csapattal neveztünk: Gruber
Hédi, Czár Nóra, Bischof
Lilla, Fogarasi Emma, Kovács Anna, Báló Adrienn. A
Zöld Péter című népmesét
adták elő az általuk nagyon
szeretett élőképek módszerével. A díszletek készítésében

Hédi vállalt oroszlánrészt.
Nagyon jól sikerült a videó,
dicséret járt érte. A feladatmegoldásokban is jeleskedtek a lányok, végül a harmadik helyezést sikerült elérni.
Felkészítőjük Korsósné Mojzes Klára volt. Gratulálunk!
Hittanverseny – a Bajai
Esperes Kerület szervezte az
idei tanév hittanversenyét.
Kovács Anna, Fogarasi Emma és Bischof Lilla alkották
a csapatot. A téma Lukács
evangéliuma volt, amelyhez
írásbeli feladatokat kellett
online megoldani a Szent
László ÁMK-ban. Felkészítőjük Lovász Szilvia volt.
Bár helyezést nem értek el,
gratulálunk a részvételért.
Versmondó verseny – két
év kihagyás után újra meghirdették a Weöres Sándorról elnevezett kerületi szavalóversenyt, ahol Kovács Anna, hatodikos tanuló vett
részt. Újításként a szervezők
témát is ajánlottak a versválasztáshoz: a természet szépsége, így Anna Fekete István: Nádas című versét
mondta el. Szép volt a szavalata, bár helyezést nem ért
el. Felkészítője: Korsósné
Mojzes Klára volt.
Népdalverseny – a Bácskai
Kultúrpalotában rendezett
városi, járási népdaléneklési
versenyen közel száz gyerek
mutatta be tudását a neves
zsűrinek. Valamennyi résztvevőt értékelve bronz, ezüst
és arany kategóriákba sorolták a produkciókat. Iskolánkat Lakatos Jonatán, hetedikes
tanuló
képviselte.
Cigány dalcsokrát gitárral

Irodalmi Kávéház – 3. helyezés

kísérte. Jonatán hangja aranyat ért, hiszen a legjobbak
közé került a rangsoroláskor:
kiemelt arany minősítést
kapott. Felkészítő tanár:
Vedelek Tamásné. Gratulálunk és további sok sikert
kívánunk!
Chirikji – A cigány tehetség
napja: Ezzel a címmel rendeztek Kalocsán Ki mit tud?
versenyt, ahol részt vett az
iskolánk tanulóiból álló Danubia Tamburazenekar: Kárpáti Viktor, Lakatos Jonatán,
Kárpáti Rómeó. Az első fordulót három helyszínen, Sol-

ÓVODA

Óvodai hírek
Két év kihagyás után április
26-án tartottuk mesemondó
versenyünket. 8 gyermek
vett részt a megmérettetésen
a két óvodából. Minden
résztvevő egy oklevelet, színezőt és egy csokoládét kapott ajándékba. A zsűri által
legjobbnak ítélt két gyermek
ezen felül még egy-egy mesekönyvben részesült. Az
alvégi óvodából Molnár
Csenge, a központi óvodából
Fehér Milán mesemondása
tetszett legjobban a háromta-

ton, Kiskőrösön és Kalocsán
rendezték. A zsűri véleménye alapján kerültek a produkciók a kalocsai döntőbe.
Tamburazenekarunk olyan
minőségben muzsikált, hogy
kategóriájukban első helyezést értek el. Felkészítő tanáraik: Nébl Zsolt és Csurai
Attila. Gratulálunk, és további eredményes szereplést
és szakmai sikereket kívánunk!
Korsósné Mojzes Klára
felsős munkaközösség
vezető
Danubia Tamburazenekar

gú zsűrinek, így ők kapták a
mesekönyveket.
Lógó
Andrásné (Edit óvó néni)
Szabó Erika óvodatitkár és
Dudásné Grau Ágnes (Ági
óvó néni) alkották a zsűrit,
akik értékelték az elhangzott
előadásokat.
Köszönjük
mindhármuknak a közreműködést. A jutalmakat és a
vendéglátáshoz szükséges
dolgokat a Sükösdi Óvodásokért Alapítvány finanszírozta, amelyet ezúton is
köszönünk. Köszönet jár a
felkészítő óvónőknek is:
Klári óvó néninek, Kata óvó
néninek, Vali óvó néninek és
Barbi óvó néninek, valamint
Ildi óvó néninek, aki az
egész rendezvényt lebonyolította. A programot az
alvégi Mocorgó szakkörön
résztvevő táncosok nyitották
meg egy rövid játékfűzérrel.
Május 3-án tartjuk anyák
napi ünnepségeinket. A pandémia miatt ez a rendezvény
is kimaradt két éven keresz-

tül. Az óvónők és a gyerekek
nagy izgalommal készülnek
az
anyukák/nagymamák
köszöntésére.
Május 7-én szombaton délelőtt lesz az alvégi óvodában
a Családi Sportnap. Ezúton
is szeretnék minden óvodás
és mini bölcsődés gyermeket
és szüleiket meghívni a
programra, melyen sok
színes, érdekes játékkal,
ügyességi versennyel várjuk
az érdeklődőket.
Az évzáró ünnepségeket
középső csoportban június
2-án, a nagycsoportosok
búcsúzóval egybekötött évzáróját június 3-án tartjuk.
Gyermeknapunkat az évzárók után június elején
rendezzük, melyre a Ringató
programunk keretében meghívjuk a jövő évben várható
óvodásokat is. Minden leendő kis óvodás személyes
meghívót kap majd a postaládába a rendezvény előtt.

A nyári munkarend június
20-án kezdődik és a takarítási szünet kezdetéig tart.
Ebben az időszakban az
alvégi óvodába várjuk azokat a gyerekeket, akik igénybe kívánják venni az ügyeletet.
Az óvoda és mini- bölcsőde
teljes zárására augusztus
1-től augusztus 19-ig kerül
sor. Ebben az időszakban
történik
az
épületek
nagytakarítása, karbantartása. Augusztus 22-től mindkét telephelyen várjuk az
óvodásokat, bölcsődéseket.
Az új gyermekek fogadása
2022. szeptember 1-től történik az óvodában és a minibölcsődében egyaránt.
Ha programjainkkal kapcsolatban bármilyen módosítás
történik, időben tájékoztatjuk a szülőket.
Dudásné Grau Ágnes
ÁMK igazgató
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Védőnői rovat
A kötődés személyiségfejlődésre gyakorolt
hatása
Számos kutatás, publikáció
foglalkozik
a
kötődés
személyiségfejlődésre gyakorolt hatásával. Akár saját,
személyes
tapasztalatból,
akár a tágabb, szűkebb környezetünkben látottakból mi
magunk is megállapíthatjuk,
hogy a gyermek ösztönösen
törekszik a közelségre, a
testi kontaktus megteremtésére.
Felbecsülhetetlen
jelentősége van annak, hogy
az anya érzékenyen reagáljon a gyermeke ragaszkodó
magatartására, abban az
életszakaszban, amikor a
kötődésnek létre kell jönnie,
ellenkező estben a gyermek
személyiségfejlődése súlyosan sérül.
A fent említett ragaszkodó
magatartás jeleit már újszülött korban tapasztalhatjuk
csecsemőnkön, aki nem vár
arra, hogy a dolgok megtörténjenek vele, hanem aktív
kezdeményezője ennek a
kötődési folyamat kialakulásának. Jelzései kezdetben
természetesen ösztönösek,
de a hatodik hét környékén
megjelenő szociális mosoly
és az anya erre történő
érzékeny reagálása egy jól
összehangolt
folyamatot
indít el, amelyben az anya
és csecsemője kölcsönösen

megerősítik és kielégítik
egymást.
Kötődésről akkor beszélünk,
ha ez a ragaszkodó magatartás egy fontos személyre
irányul, amikor a csecsemő
már egy tisztán és pontosan
azonosított személy közelségét keresi és igyekszik azt
fentartani.
A
kötődés
kialakulásának jelei, amikor
a gyermek a nyugtalanság
jeleit mutatja, ha az anya
magára hagyja, sír, nehezen
vígasztalható. Amikor a
gyermek akkor is az anya
felé fordul, ha közvetlen
kapcsolatba nem kerülhet
vele, de messziről figyeli,
hallja a hangját. Valamint,
ha sírásra az anya helyett
egy „idegen” közeledik a
gyermek felé és a gyermek
még
kétségbeesettebben
kezd el sírni, mert csalódott,
biztonságérzetét elvesztette.
Ezek azok a jellemzők, amikor
biztosak
lehetünk
abban, hogy a gyermek és a
szülő közt kialakult a kötődés.
Ezek
azok
a
„problémák”, amelyekről,
ha a szülő a családlátogatás
során „panaszkodik” és azt
mondja, „én ezt már nem
bírom!, „egy percre sem
léphetek
el
mellőle”,tudom, hogy jó úton járunk.
Ez a ragaszkodó magatartás
a 12. és a 18. élethónap között a legerőteljesebb, majd
szép lassan, fokozatosan

Egyházi hírek
Ünnepi miserend
Május hónapban az esti szentmisék
előtt 17.45 órától litániákat tartunk.
Egyházközségünkben május 22-én a
délelőtti szentmisén lesz az elsőáldozás.
Pünkösd ünnepe június 5-6. Pünkösd
hétfőn is reggel 09.00 órakor lesz
szentmise.
Úrnapját az idei évben június 19-én
ünnepeljük.

Egyéb hírek
Tavaszi vásár és táncház
Április 23-án, 10 órakor kézműves foglalkozás kezdődött a Művelődési Házban. Már a kezdéskor nagyon sok érdeklődő gyűlt össze, hogy díszeket,
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csökken. A kötődés lehetővé teszi a gyermek számára,
hogy távolságban és időben
mérve, valamint érzelmileg
is el tudjon távolodni az
anyától, biztonságban érezve ez által magát idegen
környezetben és elindulhasson a világ felfedezésére.
A kötődés célja a leválás, de
ahhoz, hogy ez megtörténhessen, a kötődésnek biztonságosnak kell lennie. A
biztonságos kötődés kialakulásának feltétele, hogy a
szülő érzékenyen reagáljon
gyermeke jelzéseire. Fontos,
hogy az anya kifejezze saját
érzéseit, de tudjon alkalmazkodni gyermeke hangulatához, a síró gyermekét
felvegye, simogassa, ringassa, gügyögésére beszéddel
válaszoljon. Ez által a gyermek biztos lehet abban,
hogy a szülő elérhető lesz
számára, ha veszélyes vagy
ijesztő helyzetbe kerül.
Az egy éves korra kialakult
kötődési mintának óriási
jelentősége van, számos
vizsgálat bizonyította, hogy
az mintául szolgál a későbbi
kapcsolataiban, összefüggést mutat azzal kapcsolatban, ahogyan a gyermek
próbál megküzdeni az új
feladatokkal és helyzetekkel. Hároméves korukban a
biztosan kötődő gyermekek
az esetleges kudarcokra fokozott erőbedobással reagál-

játékokat, ajándékokat készíthessenek.
Lehetett többek között hőlégballont,
kulcstartót, gyöngyökből emberkét,
anyák napi díszdobozt, katapult játékot
készíteni. A kicsiktől a nagyokig mindenki talált kedves ügyeskedni valót. A
fiúknál természetesen a katapult volt a
kedvenc, míg a kislányok anyák napi
díszeket, a nagyobbak a kulcstartókat
részesítették előnyben.
Délután 16.00 órától vásári forgatag
vette kezdetét a Hősök terén. A gólyalábas betyáros produkció nyitotta meg
a rendezvényt. Nagyon ötletes, színes
feladatokkal várták a gyerekeket, akik
a végén igazi betyároknak mondhatták
magukat. Többek között kötélen
egyensúlyozás, labdák összeszedése,
kötélből kiszabadulás, kötéltánc volt a
feladatok között. Nem csak a gyerekek,
hanem a felnőttek is élvezték a produkciót. A térre kihelyezett asztalokat pe-

nak, bíznak önmagukban,
míg a bizonytalanul kötődő
gyermekek a nehéz helyzetekben tehetetlennek érzik
magukat, sikertelenségüket
elkerülhetetlennek tartják és
hamar feladják a küzdelmet.
Az intelligencia megfelelő
fejlődéséhez elengedhetetlen az ingerekben gazdag
környezet. Ma már tudjuk,
hogy legalább ennyire fontos a személyes törődés,
azok a szociális ingerek,
amelyeket az anya nyújt a
gyermekének a korai életszakaszában. Ezeknek a hiánya meggátolja az idegrendszer normális érését, károsítva így az érzelmek átélő
képességét, hátráltatva az
elvont gondolkodás kialakulását. Ezek azok a szociális
ingerek, amelyeket csak a
gyermekéről szeretettel és
élvezettel gondoskodó szülő
nyújthat: az ölelés, a simogatás, a ringatás. Nélkülözhetetlen a fejlődéshez a mosoly, az elismerés, a bíztatás, az az érzés, hogy a másik számára fontosak vagyunk.
INGYENES turkálót tartunk a Védőnői tanácsadóban május 31-én 13:0015:00 óra között a gyermekes családok részére!

dig a helyi termelők változatos, sokszínű portékái töltötték meg, melyek között kedvükre válogathattak az érdeklődők. A jó hangulatot a Magyarok
Nagyasszonya Katolikus Általános
Iskola tamburazenekara színesítette,
akik estig húzták a talpalávalót. A nap
zárásaként 18.00 órától táncház kezdődött a Fehér Akác Vendéglőben, ahol a
Ripityom tánccsoportunk volt a házigazda, akik a zenekar közreműködésé-

vel kifulladásig táncoltatták a résztve- ekkor már egyéni és csovőket.
portos kategóriában is.
Ezt követte a tavaszi verseny, melyre szintén két
kategóriában vártuk a
jelentkezőket.
Versenyt hirdettünk, de
sokkal több volt ez! Családok apraját, nagyját
hoztuk össze az asztal
köré, munkahelyi dolgozókat egy közös, örömteli alkotás erejéig. Ha
jutalmat nem is tudtunk
mindenkinek adni, a közös alkotás örömével
Szentendrére kirándultunk
Április 29-én pénteken a Kertbarát kör mindenki gazdagodhatagjainak kezdeményezésére Szentend- tott.
Márton napi verseny
rére látogattunk.
A csapat kiegészül házastársakkal, helyezettjei: I. Sipos
szomszédokkal, barátokkal, falubeliek- Sára és Sipos Soma, II.
kel így hamar megtelt az 50 fős busz. Balog Ivett Anna és BaA Skanzenhez érkezve 2 csoportra osz- log Áron Gergő, III.
lott a társaság, és muzeológusok segít- Kastély Kevin
ségével az Alföldi és a Felföldi Mező- Adventi verseny egyéni
város tájegységeiről kaptunk bemutató helyezettjei:
1.hét: I. Kissné Radics
tárlatvezetést.
Ezt követően a helyi fogadóban egy Szilvia, II. Ercsi Edina,
ízletes ebéd elfogyasztása következett, III. Nagy Balázs és Nagy
majd ellátogattunk a Sükösdi Házhoz, Nándor
ahol Szerdahelyi Lajos tartott tájékoz- 2.hét: I. Tóthné Szabó
Gabriella, II. Nagyné
tatást a jelenlevőknek.
Mindezt szabadprogram követte a Kazinci Cecília, III. KoNéprajzi Múzeum területén. Hazaúton vácsné Benda Anikó
is vidám, hangulatos beszélgetések 3. hét: I. Gyenis Barbara,
II. Tamás Henrietta, III.
közepette töltöttük az időt.
Emlékezetes kikapcsolódás volt mind- Petrásné Bankó Boglárka
Adventi verseny csoannyiunk számára.
portos helyezettjei: I.
Katica csoport- Alvégi
óvoda, II. Napsugár bölcsödei csoport, III. Csiperke csoport- Alvégi
óvoda.
Tavaszi verseny egyéni
helyezettjei: I. Kissné
Radics Szilvia, II. Deme
Diána,
III.
Szilágyi
Krisztián
Tavaszi verseny csoportos helyezettjei: I. Maci
csoport, Méhecske csoport, Mazsola csoport –
Központi óvoda
II. Magyarok Nagyasszonya Katolikus Általános
Iskola, III. Sükösd Nagyközség Önkormányzata
Minden
Résztvevőnek
gratulálunk! A következő
Célunk a hagyományteremtés
versenyt az őszi időszakSzülői munkaközösségünk a tanév első ban fogjuk meghirdetni.
felében meghirdette az első ablakdíszítő versenyét, mely Szent Márton ünnepéhez kapcsolódott. Az Adventi időszakban újabb versenyt hirdettünk,
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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
Tükör állvány ingyen elvihető 0670/2805761

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

A hirdetés díjai a következők:

Anyakönyvi hírek

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

2022. február 22. és 2022. április 20.
között anyakönyvezettek:

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

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

Születtek:
Fehér Zalán (anyja neve: Dubecz Adrienn)
Házasságot kötöttek:
Csordás Zalán és Obendorf Kitti Ágnes
Czipfl Zoltán és Csóti Mónika
Kiss Zoltán és Garisa Szabina
Monori Dániel és Garisa Adrienn
Zatykó Péter és Fekete Bianka
Gratulálunk!
Elhunytak:
Pintér Jánosné született: Klenáncz Erzsébet 93 éves
Ciosk János 45 éves
Rácz Józsefné született: Forgács Mária 83 éves
Árpád János 75 éves
Pohl Mátyásné született: Pauk Erzsébet 88 éves
Markó István 64 éves
Boros János 80 éves
Részvétünk!
Összeállította Rigó Éva anyakönyvvezető

Május

Gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, őstermelők részére teljes körű könyvviteli szolgáltatás, mezőgazdasági ügyintézés, támogatásigénylés, gázolaj bevallás, gazdálkodási
napló, környezetvédelmi termékdíj… mindez kedvező áron!

A rengő lomb virágban ég
és készül a gyümölcsre,
a nyílt uccára lép a nép,
hogy végzetét betöltse.
Iramlanak bogarak,
friss jelszavak repülnek.
S az aranyba vont ég alatt,
-mert beköszönt az ünnep –
a szabadság sétára megy.
Hős népe ágat lenget,
s ő kézenfogva vezeti
szép gyermekét, a rendet!

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

Fogsorjavítás,
műfogsorkészítés,
rögzített
fogpótlások

József Attila
Mozgássérült Egyesület hírei

Kollár Csaba

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

Május hónaptól minden második hét keddjén 14 órától 16-ig
mindenkit szeretettel várok a Sükösdi Művelődési Házba.
Fogadóórát tartok a tagdíjak befizetésére és kérdések megválaszolására. A kézműves foglalkozásra is várok alkotni szerető
személyeket, ingyen. Gyereket és felnőttet is várok szeretettel!
Stróbl Mária
Falugazdász ügyfélfogadási idő:
Szerda: 8:00-12:00 és 12:30-16:30
Barth Bence falugazdász
Tel.: +36-70-479-6742
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Impresszum: A Sükösdi Napló Sükösd Nagyközség Önkormányzatának ingyenes tájékoztató kiadványa. Megjelenik kéthavonta. A
következő szám megjelenik: július. Felelős kiadó: Tamás Márta Szerkesztő: Kusztorné Varga Edit
Terjesztő: Sükösd Nagyközség Önkormányzata Nyomdai kivitelezés: Arculat Nyomda Baja
ISSN 2063-319X (Nyomtatott) ISSN 2063-3203 (Online)
8

