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27. SÜKÖSDI ANNA NAPOK 2022. július 29-31.
2022. 07. 29. PÉNTEK:
16:00: Helytörténeti és Kulturális Egyesület kiállításának megnyitója: A Művelődési Ház és Könyvtár 50 éves története
címmel a Művelődési Házban.
17:00: Ünnepi szentmise a Római Katolikus templomban Szent Anna tiszteletére.
18:00: Hangverseny a templomban, közreműködik Hezser Tünde fuvolaművész és
Horváth Attila zongoraművész.
19:00: Kerti ünnepély a plébánia kertben.
20:00-21:00: Sipos F. Tamás koncertje az
iskola udvarán.
21:30-03:00: Utcabál a Bácskai Band
közreműködésével az iskola udvarán.

Otthonos Óvodájának műsora, Magyarok
Nagyasszonya Katolikus Általános Iskola
műsora, Sükösdi Művelődési Ház Népdalkörének műsora.
18:30-19:30: Korda György és Balázs
Klári koncertje. A koncert kezdete előtt
fotózkodási lehetőség a művész házaspárral.
19:30: Színpadi programok 2. része: Magyarok Nagyasszonya Katolikus Általános
Iskola tambura zenekarának műsora.
21:00-22:30: Queen Tribute zenekar koncertje.
22:30: Tűzijáték.

27. SÜKÖSDI
ANNA NAPOK 2022. július
29-31.
Programok

Önkormányzati
Képviselő-testületi hírek
Hivatali hírek
Lakodalmas (Ifjúsági ház) bérbeadása
A Napközi konyha működését
érintő újdonságok
Nyári gyermekétkeztetés

Oktatás
Iskola - Együtt növünk fel
Iskola - Sok mindent tettünk…
Iskola - Dök - nap az iskolánkban
Óvoda - Óvodai hírek

2022. 07.30. SZOMBAT:
08:00-14.00: Kispályás futball bajnokság a
focipályán.
09:00-12.00: Játszóház gyerekeknek az
iskola udvarán, arcfestés, csillámtetoválás,
továbbá tréfás ügyességi versenyek
gyerekeknek, felnőtteknek, Simon Dániel
szkander magyar bajnok, Európa- és Világbajnokkal, valamint Hezser Péter magyar bajnokkal.
11:00: Gólyalábas produkció, kedvcsináló
a hétvége további programjaihoz.
14:00-20:30: Népi játékpark gyerekeknek,
rodeó bika, ugrálóvár, söprögető.
16:30-17:30: Csurgó zenekar gyermekkoncertje.
17:30-18:30: Színpadi programok 1. része:
Ünnepi köszöntő, Sükösdi ÁMK Napközi

23:00-03:00: Szabadtéri Disco Dj BobbyVédőnői rovat
val.
Önállóság és leválás
2022. 07.31. VASÁRNAP:
Cserkész hírek
08:45: Gyülekező a gyalogos zarándoklatra a templom előtt.
Egyéb hírek
09:00: Indulás a gyalogos zarándoklatra a
Hirdetések
Szt. Anna kápolnához.
Anyakönyvi hírek
10:00: Ünnepi szentmise búcsúi körmenettel a Szent Anna kápolnánál.
Idéző
A szombati rendezvény idejére asztalfoglalásra van lehetőség a 70/3747551-es
telefonszámon július 20-án 12:00 óráig.
Ételvásárlásra is lesz lehetőség a helyszíLevélcím
nen, mely támogatójegyként az est folyamán nyereménysorsoláson vesz részt. A
Sükösdi Napló
programváltozás jogát a szervezőség
szerkesztősége
fenntartja!
Sükösd Nagyközség
A rendezvény fő helyszíne a Magyarok
Polgármesteri Hivatala
Nagyasszonya Katolikus Általános Iskola
udvara, 6346 Sükösd, Deák F. u. 123.
6346 Sükösd,
A rendezvényen kép-, hang-, videófelvétel
Dózsa
György út 201.
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adatkezelési tájékoztatót.
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Tamás Márta
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Önkormányzati Képviselő-testületi hírek kivonatolva, a teljesség igénye nélkül
2022. május 24.:
Elfogadta a képviselő- testület a 2021.
évi
gazdálkodás
beszámolóját
(zárszámadás). A kötelező önkormányzati feladatok mellett számos településfejlesztési projekt zajlott le. 2021ről 2022. évre pénzmaradványt is sikerült képezni. Átszervezi az önkormányzat a közművelődési feladat ellá-

tását 2022. szeptember 1-től. Az óvoda
- bölcsőde intézmény új nevet kap:
Sükösdi Tulipánfa Óvoda és Mini Bölcsőde. A Művelődési ház, mint közösségi színtér az önkormányzathoz lesz
közvetlenül csatolva. Meghatározták a
felújított Ifjúsági (lakodalmas) ház bérleti díját. (lásd: Hivatali hírekben)
Megalakult az önkormányzatnál a

szakszervezeti alapszervezet. Az önkormányzat 2022. nyarán 2 hétre nyári
tábort szervez, ezzel is segítve a munkaviszonyban álló szülőket és a rászoruló gyermekeket.
(a Képviselő-testületi ülések jegyzőkönyvei a www.sukosd.hu honlapon
olvashatók)
Bánné dr. Raffai Gyöngyi jegyző

Egyéb (pl. művészeti, politikai célú
stb.) rendezvény esetén 30.000 Ft+
ÁFA.
A Sükösdön működő helyi civil szervezetek és csoportok bérleti díj nélkül
használhatják az Ifjúsági házat, de a
villanyáram használatára kötelesek
mérőóra leolvasás alapján.”
Időpontfoglalás: +3679/563-022 (4-es
mellék)
A Napközi konyha működését érintő
újdonságok
2022. július 4-től bevezetünk az ételfutár szolgáltatásban egy FITNESZ
(„C”jelű) étrendet azok számára, akik
a szénhidrát és zsír bevitelt szeretnék
visszafogni étkezésükben. A menü
alapvetően egy főfogásból áll, de időnként levest is szolgáltatunk. Váltásban
2 db 2 részes éthordóval kell készülniük az igénylőknek. A heti étlapot a

www.sukosd.hu honlapon tudják letölteni. Az adagonkénti díj is itt van közölve. Érdeklődhet a 06/70/ 331 7726
telefonszámon.
Az ételfutár szolgáltatásban 2022. július 4-től nem kell folyamatosan egymást követő 4 napra rendelni. Akik
nem szeretnének levest rendelni, szintén e naptól választhatnak csak második fogást az A vagy B menüből.
Nyári gyermekétkeztetés
Az idei nyáron is szolgáltatunk meleg
ételt a rászoruló gyermekeknek 43 napon át. Kezdete: 2022. június 16. ellátás vége: 2022. augusztus 13-ig. Az
ebédet éthordóban lehet elvinni a Napközi konyháról.
Bánné dr. Raffai Gyöngyi
jegyző

közösen tanulni, mint otthon, távoktatásban.
Ennek megfelelően mozgalmas, izgalmas és tartalmas évet tudhatunk magunk mögött. Szinte még el sem kezdődött az iskola, a különösen tehetsé-

ges és szorgalmas néptáncosainkkal és
zenészeinkkel már a nyári szünetben
próbáltunk, hogy méltóképpen ünnepelhessük a Szentendrei Skanzenben a
sükösdi parasztházunk alapításának 25.
éves évfordulóját.

HIVATALI HÍREK
Lakodalmas (Ifjúsági ház) bérbeadása
„Sükösd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sükösd, Hősök útja 7. szám alatti Ifjúsági ház bérleti díját 2022. június 1-től az alábbiak
szerint állapítja meg:
Lakodalmak alkalmával 60.000 Ft+
ÁFA + az épület átvételétől számított
villanyáramhasználat mérőóra leolvasás alapján. Az épület a lakodalom
hetének szerdai napján 10.00 órától
következő hétfő 16.00 óráig használható.
A Sükösd, Hősök útja 7. sz. alatti hűtőkamra használati díja 25.000 Ft+ ÁFA,
és az épület átvételétől számított villanyáramhasználat mérőóra leolvasás
alapján.
Zenés- táncos rendezvény épülethasználata esetén a bérleti díj: 60.000 Ft+
ÁFA.

Oktatás
ISKOLA

Együtt növünk fel
Véget ért a tanév a sükösdi általános
iskolában
Túl azon a gyermeki örömön, hogy a
tanévet éppen bezárjuk és nem megnyitjuk, hadd lelkesedjünk tovább: ebben a tanévben mind a 181 tanítási
napot jelenléti nevelésben-oktatásban
abszolváltuk, így mindenki megtapasztalta, hogy mennyivel jobb együtt és
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Szeptember elején pedig már rögtön az
Eucharisztikus Világtalálkozón találtuk magunkat, amely felejthetetlen,
életre szóló élményt adott minden
résztvevőnek.
Az eseményen megtapasztaltuk azt,
amit szinte minden nap megtapasztalunk a katolikus lelkületű, értékközpontú, saját iskolánkban is: a csoda
bennünk van, de hittel, tettvággyal,
elszántan kell dolgozunk azért, hogy
ezt a csodát felfedezzük, megértsük és
megosszuk...
A tapasztalásunk folytonos és folyamatos: a világi ismeretek megszerzésén túl minden nap komoly esélyünk
van megismerkedni és megélni az
anyagi világon túlmutató lehetőségekből fakadó erőt, a nyugalmat és a szeretetet.
Hogy nem vagyunk egyedül, hogy
vannak társaink, hogy egy igazi közösség részesei vagyunk mindannyian.
Azt mondom hát: legyünk büszkék
magunkra, legyünk büszkék társainkra,
legyünk büszkék a közösségünkre,
amely támaszt ad, ami átsegít a nehézségeken, amely befogad és istápol.
Ne feledjük: „kérned kell és megadatik” – nekünk csak kérnünk kell a Magyarok Nagyasszonya segítségét, és
kegyelemben, áldásban részesülünk.
Tudják, milyen bibliai idézet van falra
írva az iskolánk alsó folyosóján?
„Ha szeretet nincs bennem, mit sem
érek.”
Lehetünk sikeresek, divatosak, trendik,
gazdagok, ha nincs bennünk szeretet,
vajmi keveset érünk. Ezzel az üzenettel felvértezve harcolunk a felszínesség
és a közömbösség ellen. Megadjuk
magunknak a tiszteletet és az önbecsülést, elmélyülünk, ismereteket szerzünk, olvasunk, tanulunk.
Mert az anyagi javakat bármikor elveszíthetjük, a szellemi muníciót, a tudást azonban soha.
Tudás és hit – akik velünk vannak,
akik köztünk vannak, azoknak sokkal
nagyobb az esélyük a boldog és teljes
élet megteremtésére, mint azoknak,
akik a másik oldalon mutogatnak és
kárálnak.
Ennek jegyében tesszük a dolgunkat,
és azt gondolom, az eredményeink
bennünket igazolnak. Számtalan példát
hozhatunk iskolánk színes és megragadó közéletéből, hogy ki, hol, mit, mivel érte el a harmónia, a kiteljesedés
magasabb szintjét.
A diákjaink évről-évre egyre magabiztosabban közlekednek a világban és

egyre inkább megértik, hogy csak kitartással, elkötelezettséggel, szorgalommal tudnak hegyeket megmozdítani, és bárhol, bármikor felvenni a versenyt a náluk szerencsésebb helyzetben lévő kortársaikkal. Hiszem és tudom, hogy nekünk, pedagógusoknak
kötelességünk felkarolni, támogatni,
mentorálni őket, hiszen sokan olyan
hátrányos körülmények között nőnek
fel, amelyek hatásait muszáj ellenpontozni.
Akik ismernek bennünket, tudják: nem
félünk a munkától.
Szisztematikusan, eltökélten pásztoroljuk a tehetségeket, legyen szó bármilyen tantárgyról vagy művészi, önkifejezési területről.
Közhely, hogy a közhelyeknek mindig
igazuk van, de ennek ellenére le kell
írnom: az ember csak akkor tudja kibontakoztatni igazán a képességeit, ha
az közösségben történik, mivel társas
lénynek teremtett bennünket a Mindenható.
Meggyőződéssel valljuk, hogy az iskola az a közeg, ahol ezt a legtermészetesebben tudjuk megélni, ahol a kollégáim lelkiismeretes munkájának köszönhetően a kölcsönös előnyökön alapuló
együttműködésnek és a rendszeres
munkának mérhető sikerei és eredményei vannak.
Ezt mutatják rendezvényeink, fellépéseink, programjaink, ünnepségeink – a
lényeg abban rejtezik, hogy együtt éltük meg az iskolai közösségünk összetartó és megtartó erejét.
A tanévzárás aktusa azt jelenti, hogy
vége a tanévnek, és jön a bizonyítvány,
amely szenvtelenül számol be az elvégzett munka minőségéről.
Van, akinek kedves lesz az idei számsor, de lesz olyan diák is, akinek azt
mutatja majd, hogy a következő tanévben többet és jobban kell teljesíteni.
Ha formálisan nem is, de szimbolikusan mi is megkapjuk a bizonyítványunkat, amit a gyermeki, szülői, falubeli
visszajelzések alapján osztanak ki nekünk.
Ebből számomra most az derül ki,
hogy jó úton járunk, hogy van értelme
az értékteremtésnek és az értékgondozásnak, hogy van hely és idő arra,
hogy a magunk módján jobbá, szerethetőbbé, gazdagabbá tegyük a világunkat, Sükösdöt, ahol együtt és közösen
növünk fel.
Én ezzel a gondolattal köszönök el a
nyári szünetre induló ifjainktól és
munkatársaimtól, Sükösdnek pedig azt

ígérjük: szeptemberben ott folytatjuk
majd, ahol júniusban abbahagytuk.

És aki a zene nyelvén is meg szeretné
érteni, honnan hova tartunk, annak
hadd ajánljak egy videót (https://
www.youtube.com/watch?
v=Z629Xic7NsI), amely példásan és
sallangok nélkül mutatja be gazdag
kertünk fényre forduló virágait...
Mihálovics Ferenc igazgató
Magyarok Nagyasszonya Katolikus
Általános Iskola
(A szöveg a Ballagáson és a Tanévzárón
elhangzott igazgatói köszöntők szerkesztett
változata.)

Sok mindent tettünk…
Az iskola szülői munkaközössége az
elmúlt tanévben sokat tett és dolgozott
azért, hogy programjaikkal színesítsék,
gazdagítsák az iskolai életet.
A 2021-2022-es tanév során 3 ablakdíszítő versenyt hirdettünk meg, melynek részleteiről a lap előző számában
már beszámoltunk. Az ablakdíszítő
versenyek megszervezésén és lebonyolításán kívül két alkalommal szerveztünk munkadélutánt az adventi időszakban. Az első munkadélutánon a
falusi adventi vásáron értékesített ajándéktárgyakat, míg a másodikon a gyerekek és a pedagógusoknak szánt karácsonyi ajándékokat készítettük el.
A munkadélutánok jó, vidám hangulatban teltek, melyre nem csak a szülői
munkaközösség tagjai jöttek el. Ezeken az alkalmakon a munka mellett
jutott idő beszélgetésre, teázásra és egy
kis zsíroskenyér evésre is.
Még javában tartott a böjti időszak, mi
már lelkesen szerveztük iskolánk jótékonysági bálját. A szorgalmas munkának meglett az eredménye, jól sikerült
az iskola javára szervezett bál.

A bevételnek egy részét interaktív tábla megvásárlására fordítjuk, a fent maradó összeget a következő évi bál zenekari költségeire, a következő tanévben szervezendő ablakdíszítő versenyek jutalmaira, munkadélutánok alap3

anyagaira, pedagógus nap költségeire
kívánjuk fordítani.
A bál lebonyolítása utáni következő
feladat a pedagógus napi ünnepség
szervezése és lebonyolítása volt, ahol
megköszöntük a pedagógusok éves
munkáját.
A tanévnek vége, feladatainknak azonban nincs. Folyamatban van két nagyobb mennyiségű papír adomány elszállítása, melynek lebonyolítását a
nyári időszakban tervezzük és, amelynek bevételét a diákönkormányzat javára ajánljuk fel.
Szintén a nyári időszakban tervezzük a
néptáncosok ruhatárának átalakítását,
melyre az egyre nagyobb létszámú
néptáncos gyermekek viseleteinek tárolása miatt van szükség.
Regisztráltunk a Sulizsák elnevezésű
programba, melynek célja a környezeti
nevelés. Ennek során használt ruhákat
gyűjtünk megadott szempontok alapján, rászoruló családok részére. Az

újrahasznosításon és a másokon való
segítségen túl, ruhakilónként pénzt
kapunk, melyet a Sükösdiek a Gyermekekért Alapítvány részére kívánjuk
felajánlani.
A szülői munkaközösség nevében köszönöm mindenkinek a támogatását és
munkáját, aki bármilyen formában segítette a szülői szervezet tevékenységét.
Marusa Szabina
Szülői Munkaközösség
vezető
Dök - nap az iskolánkban
Június 14-én a Magyarok Nagyasszonya Katolikus Általános Iskolában
gyermeknapot tartottunk. Ekkor diákok és tanárok – a hagyományoknak
megfelelően- tanórák nélküli, játékos,
vidám délelőttöt töltünk el együtt.
Reggel 8 órakor gyülekeztünk, majd a
reggelizés után csapatokba rendeződtünk. A tanulóink 13 vegyes korú csapatot alkotva egy „túrát” teljesítettek

ÓVODA

Május 7-én megtartottuk Családi
Sportnapunkat, amelyen már nagyon
régen nem tapasztalt létszámmal vettek
részt a családok. A terápiás kutyák
szinte már hagyományosan részt vesznek az óvoda rendezvényein. A gyerekek különböző állomásokon gyűjtötték
a matricákat a nyakukba akasztott
pöttyös labda formára. A nap végén
természetesen mindenki kapott egy kis
ajándékot, amit felajánlásból, illetve az
alapítványunk támogatásával tudtunk
beszerezni. A nap fénypontja a városnéző kisvonat volt, amit az önkormányzat segítségével hívtunk el erre az
alkalomra. Több csoportban száguldott
velünk végig Sükösd utcáin. Nagy élmény volt gyereknek, felnőttnek egyaránt.
Június 3-án tartottuk a nagycsoportosok búcsúzóval egybekötött évzáró
ünnepségét. A ünnepek mindig fontos
események az óvoda életében. Különö-

Nevelési évet zártunk az
óvodában….
Az idei tavaszon sok programmal színesítettük óvodai életünket. A járványhelyzet miatt az elmúlt egy-két évben
több eseményt online térben tudtunk
megvalósítani, ezért is készültünk nagy
izgalommal az édesanyák, nagymamák
megünneplésére és az évzárókra.
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Fedezd fel a szülőfaludat! címmel.
Minden csapatkapitány kapott egy feladatlapot, amelyet a leírt utasításoknak
megfelelően kellett megoldaniuk közösen.
(Természetesen minden csapatot kísért
egy pedagógus.) Az útvonaluk az iskolából indulva először a templom és
környéke volt, majd megálltak az út
menti keresztnél. Onnan tovább a főtér
és nevezetességei következtek. Utána a
Lakodalmas Ház előtt elhaladva a
sportcsarnokhoz kellett sétálni és viszszaérkezni az iskola udvarára. A kapott
feladatlapon próbára tehették tudásukat
hittanból, történelemből, földrajzból,
biológiából, művészettörténetből, irodalomból, kreatív feladatmegoldásból
és a végén rejtvényfejtésből. Utána
iskolánk udvarán a tánccsoportjaink és
zenészeink mutatták be tudásukat, ezután az iskola diákjainak közös táncháza zárta a programot.
Mülbacher Imréné
Diákönkormányzatot
segítő nevelő

sen igaz ez az évzáró ünnepélyre. Annál is inkább, mivel egy fontos mérföldkőhöz érkeztek a gyerekek, hiszen
szeptembertől már az iskola várja őket
tárt kapukkal. Véget érnek a gondtalan,

mal, illetve egy hatalmas szirti sassal.
Köszönjük az alapítványnak, hogy
anyagi támogatásával színesebbé tehettük a programot.
Néhány közlemény:
A nyári munkarend június 20-án kezdődik és a takarítási szünet kezdetéig
tart. Az alvégi óvodába várjuk az
ügyeletet igénybe venni kívánó gyerekeket, az év közben megszokott rendben (gyerekek ki- és bejelentése). 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 mini-bölcsődében
egyaránt az óvó nénikkel, kisgyereknevelőkkel egyeztetett módon és időpontban.
Az ÁMK minden dolgozójának kellemes pihenést, kikapcsolódást kívánok
a nyárra.
Dudásné Grau Ágnes
ÁMK igazgató

játékkal teli óvodás évek és megkezdődik a szorgos munkával teli iskolás
korszak. Három-négy év után sok-sok
emléket hagynak maguk után az iskolába menők, és gyakran nehéz szívvel
engedjük el őket. Bízunk abban, hogy
valami emlékmorzsát ők is magukkal
visznek a szívükben az óvodáról, az itt
eltöltött szép évekről.
Június 7-én Gyereknapot tartottunk az
óvodában. A Sükösdi Óvodásokért
Alapítvány segítségével ugrálóvárat
rendeltünk mindkét telephelyre. A
gyerekek kifulladásig ugrálhattak
egész délelőtt. Erre az alkalomra a
Ringató program keretében meghívtuk
a leendő ovisokat is, akik közül néhányan éltek a lehetőséggel és részt vettek a programon. A délelőttöt egy madár bemutató zárta, ahol a gyerekek
megismerkedhettek egy-két sólyom-

Védőnői rovat
Önállóság és leválás
Sokunk számára ismerős az a kép,
amikor az egy év körüli gyermekünk
erővel kihúzza a kezét a kezünkből,
mert valamit egyedül szeretne megcsinálni, amit később ki is mond: „én
akarom!”. De ismerős lehet az az érzés is, amikor a bölcsödében, vagy az
óvodában először hagyjuk őket más
felnőtt felügyeletére, és olyan rettenetesen nehéz becsukni az ajtót, elengedni a gyermeket az ölelésünkből.
Nem is tudom melyik nehezebb ilyenkor, ha sírva hagyjuk ott, vagy ha
vissza se néz, csak rohan játszani.
A leválás, az önállóság egy folyton
változó folyamat, amiben a kötődésünket lazítgatjuk azért, hogy a gyer-

mekünk egyszer egy boldog, önálló,
magabiztos felnőtt legyen.
Az egészséges leválással legerősebben
a rettegett kamasz korban találkozunk,
amikor a csemeténk szinte mindent
megkérdőjelez maga körül, és erőteljesen önállósulni akar. De ahhoz,
hogy a dacos kamaszból egy boldog,
helyén lévő felnőtt legyen, már kisgyermekként mellé kell állnunk. A
leválás és az önállóságra nevelés nagyon nehéz feladat, főleg amiatt, mert
ez a kötődésünk legérzékenyebb része, hiszen minden porcikánkkal féltjük őket. Azonban az egészséges felnőtt személyiségéhez hozzá tartozik a
függőség nélküli önállóság lelki és
testi értelemben is. Szülőként felelő-

sek vagyunk azért, hogy a gyermekünket jól indítsuk el ezen a téren is. Kell
tudnia felnőtt korára határokat felállítani, döntéseket hozni, és érzelmileg is
leválni.
„Még nagyon kicsi, messze van a kamaszkor” – gondolhatnánk, de a valóság az, hogy a leválás folyamata már
egészen kis korban elkezdődik, és a
személyiségfejlődésükkel együtt halad. Amikor a kicsi az első lépéseit
megtette, bizonytalanul, billegve kapaszkodott át az egyik bútortól a másikig, de valójában már akkor ez is az
önállóságának első lépése volt. A leválás természetes akkor is, ha nagyon
nehéz, és az egészséges folyamatért
mi szülők tehetünk a legtöbbet. A
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megoldás természetesen nem az, hogy
mindent megengedünk neki, hiszen
egy szabályok nélküli világ épp olyan
veszélyes a fejlődésükre, mint a kétségbeesett féltés, és ragaszkodás.
Sokszor ösztönösen is érezzük szülőként, hogy mi az, amit a gyermek már
önállóan és biztonságosan meg tud
tenni, de sokat tehetünk értük, ha
megtanulunk bízni bennük, és rendszeresen dicsérjük és megerősítjük
őket. Fontos, hogy a csemeténk érezze, hogy mellette állunk, de hagyjuk
őt hibázni és próbálkozni is. Ez persze
sok vicces, vagy éppen nehéz pillanatot szülhet, ezért sok türelemre és játékosságra is biztosan szükségünk lesz.
Egy fiatal anyuka mesélte egyszer,
hogy hároméves kislányával rendszeresen főznek együtt, szinte mióta stabilan jár, kuktáskodik mellette a konyhában. Mindig dicsérte és bátorította,
örült, hogy mennyire ügyes. Egyik
nap, amíg ő a szobában teregetett a
pici lány bejutott a konyhába és nagy
csendben dolgozott. Muffint sütött
neki a konyha padlóján. Mire a teregetésből odaért a gyerek a liszttel és tejjel teli tepsiben ült, ölében a tojásokkal és büszkén várta anya dicséretét..
Megmosolyogtató jelenet, de biztosak
lehetünk abban, hogy minden kis dicséret és elismerés segíti a gyerekeket
abban, hogy jó önértékelésük legyen,
bízzanak magukban, és ezáltal idővel
tudjanak önálló, boldog életet élni.
Sokat segíthetünk a fejlődésükben

akkor, ha kisebb, életkoruknak is
megfelelő feladatokat bízunk rájuk,
engedjük, hogy időnként távol legyenek tőlünk, nagyszülőnél aludjanak és
gyakran elmondjuk mi is nekik, hogy
büszkék vagyunk, és hiszünk bennük.
A leválás közös folyamat, amiben a
szülő és a gyermek együtt tanulják és
segítik egymást. Szembe kell néznünk
azzal, hogy a leválás folyamatát sokszor mi nehezítjük meg, nem tudatosan, inkább félelemből, vagy túlféltésből. A bölcsődébe, óvodába, de még
az iskolába kerülésnél is, gyakran hallom anyukáktól
ijedten,
hogy
„fogalmam sincs, hogy hogyan bírom
ki”, „biztosan sírni fog”, „mi lesz, ha
nem marad el?”. A mellette álló gyerek kis lelki radarja az anyukájára van
állítva, aki azt látja, hogy anya retteg
és fél. Még be sem lépett az új helyre,
már hordozza is a félelmeinket. A közösség, új emberek egyébként is tele
van bizonytalansággal, így természetes, hogy a gyerek fél és nehezen szakad el tőlünk, de ha rajtunk is azt érzik, hogy nem vagyunk biztosak a
dolgunkban, akkor az az első önálló
lépés nagyon nehézzé válik.
A leválás folyamatában az a szép,
hogy mindig változtathatunk az irányon és dönthetünk a gyerekünk mellett. Az elindulásuk, leválásuk sikere a
mi kezünkben van. A szeretetünkkel
és bizalmunkkal tudjuk a legjobban
segíteni őket. Az is nagyon fontos, mi
magunk is higgyünk abban, hogy szü-

lőként éppen ránk van szükségük, jó
támaszaik vagyunk, és mindig mellettük maradunk. És higgyünk abban is,
hogy a gyerekeink közelében olyan
óvónők, dajkák, és tanítók vannak,
akik szeretni és tovább bátorítani fogják őket. A legfontosabb azonban az,
hogy higgyünk abban, hogy a ránk
bízott csodálatos és megismételhetetlen személyiségű gyermekünk képes
és felkészült arra, hogy tegyen egy új,
és nagy lépést az önállósága felé, és
pont eleget tud ahhoz, hogy a közösségben, az új helyzetében boldog legyen. Nekünk szülőknek pedig a legfontosabb dolgunk az, hogy mint az
első lépéseiknél, kitárt karral adjunk
nekik biztonságot.

Felhasznált irodalom:
Uzsalyné Pécsi Rita: A nevelés az élet
szolgálata 1-3.
Bánhidi Tibor: Otthon-Más-Hol? előadás
2010.
Szűcs Anikó: Kisgyermeket nevelünk
2021.
Darlene Lancer: 12 Clues a Relationship
with a Parent Is Toxic 2018.
Az előző védőnői cikkekben felhasznált
irodalmak:
Fejlődéslélektan olvasókönyv
Mérei Ferenc-V. Binét Ágnes: Gyermeklélektan
Adele Faber, Elaine Mazlish: Beszélj úgy,
hogy érdekelje, hallgasd úgy, hogy elmesélje!
Vandra Attila: Neveljünk, de hogyan?
Pál Feri: Ami igazán számít

Cserkészhírek
Kedves Szülők, Gyerekek!
Az idén nyárra tervezett cserkésztáborról a következőket adjuk hírül:
A tábor tervezett időpontja: augusztus
13. szombattól – augusztus 19.
péntekig.
Kiscserkészeknek (1-4. osztály) augusztus 15. hétfőtől-augusztus 19.
péntekig
Helyszín: Mecsek-hegység keleti része, Kárász, Szászvár, környékén.

Egyéb hírek
Lakossági azbesztmentesítési
pályázat
Az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.
országos azbesztmentesítési pályázatot
hirdet lakossági ügyfelei részére.
A pályázat kizárólag elektronikusan
adható be a https://nhkv.hu honlap erre
a célra kialakított felületén, amely a
következő linken érhető el: https://
nhkv.hu/azbeszt.
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Programok: kirándulás, túrák, kézművesnap, játék, ének, sport, tábortűz,
számháború, méta, őrsi főzés, portya,
meseerdő és még sok –sok érdekesség.
Várható költsége: 15.000-20.000 Ft
között.
Jelentkezési határidő: 2022. július 15.
péntekig.
A jelentkezések után részletes megbeszélést tartunk a végleges tudnivalókról. Gyere, táborozz velünk!
A pályázat benyújtása után nincs lehetőség hiánypótlásra, ezért a teljes körű
kitöltés és a dokumentumok hiánytalan
feltöltése esetén fogadható be a pályázat.
Benyújtási időszak
2022. június 20. 8.00 órától keretkimerülésig, de legkésőbb 2022. augusztus
22. 24:00 óráig.
A pályázat részletei: https://nhkv.hu/
azbeszt-informaciok/

Kamerarendszer
Június hónapban elkészült, és megtörtént a műszaki átadása, annak a 11 kamerát tartalmazó rendszernek, melyek
közterületeink megfigyelését végzik.
A kamerákból kettő rendszám felismerő funkcióval is rendelkezik, továbbá
mindegyik állomás éjszaka is alkalmas
a megfelelő minőségű képek rögzítésére.
A felvételeket 30 napig tárolja a rendszer. Amennyiben a lakosságnak információra van szüksége a felvételekkel

kapcsolatban, forduljon a Polgármesteri Hivatalhoz.
A beruházással kapcsolatos kötelező
tájékoztatási elemek, kameralista, műszaki paraméterek, folyamatosan kerülnek majd fel a település honlapjára.
Előkészítés alatt áll továbbá a község
régi, elavult kamerarendszerének felújítása, és fentiekhez hasonló műszaki
színvonalának kialakítása. Az év során
így újabb hét kamerapont válik működőképessé Sükösdön.

amellett, hogy aktív tagja a Sükösdi SC
Egyesületnek, a testnevelés órákon is
kiemelkedően teljesít.
A kijelölt feladatokat precízen, fegyelmezetten hajtja végre, társaival szemben önzetlen és figyelmes, igazi csapatjátékos. Tehetsége és akarata alkalmassá teszi, hogy további kiemelkedő
eredményeket érhessen el.
Mindezek ismeretében Sükösd Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete, a 2021/2022-es tanévben, az
Év sportolója díjat Kiss Csaba 5. osztályos tanulónak adományozta.

Tisztelt (volt és jelenlegi) sükösdiek!

Idén ünnepeljük a művelődési ház és a
könyvtár átadásának 50. évfordulóját.
Ezen alkalomból kiállítást fog rendezni
a Sükösdi Helytörténeti és Kulturális
Egyesület.
Szeretnénk a segítségüket kérni, hogy
amennyiben bármilyen művelődési
házbeli vagy könyvtári rendezvényről
van fotójuk, kérjük, hogy bocsássák a
rendelkezésünkre egy szkennelés erejéig. Segítségüket előre is köszönjük!

A vírus helyzet miatti korlátozások
feloldásra kerültek. Újból bejöhetnek a
látogatók és az érdeklődőket is körbe
tudjuk vezetni az intézményben.
Rejtvényfejtéssel és versírással is foglalkoznak az idősek. Mindkettő kitűnő
agytorna. Többen rendszeresen olvasnak. Folyóirat és könyvadomány folyamatosan érkezik, így mindig rendelkezésre áll. Zenét és énekszót gyakran
hallhatnak az idősek otthona előtt elhaladók. Ez az egyik legkedveltebb közösen végzett tevékenység. Hangszeren
játszó lakóink szívesen kísérik zongorán a kedvenc népdalokat, nótákat.
Imádkozni is szoktunk szeretteinkért, a
kórházban kezelt lakóinkért, a nagyvilágban zajló háború befejezéséért.
Továbbra is várjuk az érdeklődőket!
Telefonos elérhetőségeink:
06/703315534, 06/79543216,
e-mail:
borostyan.gondozohaz@gmail.com

Borostyán Gondozóház hírei
A Borostyán Gondozóháznak ( idősek
otthona) jelenleg 37 lakója van.
Az intézményben lift építésének előkészületei kezdődtek el. A lakók és a dolÉv diákja, Év sportolója
A június 21-én megtartott tanévzáró gozók mindennapi életét fogja megünnepélyen, immár 16. alkalommal könnyíteni.
került sor az önkormányzat által alapított kitüntető cím átadására.
A nevelőtestület javaslatait is figyelembe véve, Sükösd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a
2021/2022-es tanév során tanúsított
példamutató magatartásáért, szorgalmáért,
kiváló tanulmányi eredményéért, társaival szemben való segítőkész viselkedéséért, továbbá az angol nyelvből
nyújtott kimagasló eredményeiért, az
iskolai rajz versenyen elért I. helyezésért, angol nyelvből tett alapfokú
nyelvvizsgájáért,
az Év diákja díjat Hörnyéki Lívia 8.
osztályos tanulónak adományozta.
A sport fontos, hogy már gyermekkorban a mindennapi életünk részévé
váljék, mert azontúl, hogy egészséges
életmódra nevel, számtalan elengedhetetlen dologra sarkall. Szorgalomra,
kitartásra, alázatra, szerénységre,
együttműködésre tanít.
Az idei év kitüntetettje sportteljesítménye mellett, emberi magatartásával
is felhívta magára a figyelmet. Hiszen
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Ház eladó. Sükösd, Hunyadi u. 28. 0670 413 7502
Lógós mázsa eladó 70/2805761
Tükör állvány ingyen elvihető 0670/2805761
Ház eladó, érdeklődni a 20/3605215-ös számon!

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. április 21. és 2022. június 20. között
anyakönyvezettek :
Születtek:
Marcsó Zoé (anyja neve: Soós Csilla)
Molnár Kende (anyja neve: Kovács Diána)

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

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

Házasságot kötöttek:
Radics Áron József és Bozso Bernadett
Koller Kevin és Karaszi Szilvia
Gajári József András és Tóth Emília
Pankovics Viktor és Vörös Laura
Gratulálunk!
Elhunytak:
Nasz Antal 77 éves
Szabó Ferencné született: Tronicsek Ilona 68 éves
Suba Ferencné született: Szép Aranka 100 éves
Szabó István 61 éves
Kusztor József 78 éves
Sánta János 62 éves
Budai Csaba 56 éves
Részvétünk!

Összeállította:
Makóné Földesi Lívia anyakönyvvezető

Vakáció!
Vége van a tanévnek,
A nebulók lelépnek.
Kréta, hadd feledjünk el,
Ármányodnak, nincs most hely!
Chill, móka és kacagás,
Ilyen dolgok várnak ránk.
Ó, de szép így az élet!
Ó, rég vártunk már téged!
Cserkuti Dóra

Forrás: https://www.poet.hu/vers/288792

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

www.sukosd.hu
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