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Önkormányzati Képviselő-testületi hírek kivonatolva, a teljesség igénye nélkül
2022. június 28.:
A Képviselő- testület felülvizsgálta az
önkormányzati szolgáltatások térítési
díjait. A Covid- veszélyhelyzeti időszakban 2020. novembere óta nem lehetett a díjakon változtatni. Időközben
a garantált minimálbér, a közüzemi
díjak, nyersanyagok emelkedtek. Ennek hatásai jelentkeztek az önkormányzati költségvetésben is. Díjkorrekciókat kellett végrehajtani. 2022.
szeptember 1-től a közművelődési feladatot nem a Sükösdi ÁMK, hanem az
önkormányzat maga látja el. Emiatt az
önkormányzati szervezeti és működési
szabályzat rendeletét módosítani kellett. Elfogadták a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat és a jegyző gyermekvédelmi munkájáról szóló 2021.
évi beszámolót. A belső ellenőr 20192020. évi ellenőrzési jelentését és arra

készült intézkedési tervet fogadták el.
Jóváhagyták az Év diákja (Hörnyéki
Lívia 8.o.) és az Év sportolója (Kiss
Csaba 5.o.) díjazottakat. Beszámolt a
polgármester az elkészült térfigyelő
kamera rendszerről és az önkormányzat szervezésében megvalósult nyári
napközis táborról.
2022.július 27.:
A Sükösdi Polgármesteri Hivatal épületének keleti szárnyán lévő irodák
aljzatburkolat cseréjéről, falfestéséről
döntöttek. A közművelődés önkormányzati feladatátvétel időpontjától
(2022.09.01.) művelődésszervezői pályázatot írtak ki. A hamarosan induló
pékség üzemébe kialakították a munkavállalók álláspályázatának főbb feltételeit. Érdeklődésekre engedélyezték

a Sükösdön kívüli, de 10 km-en belüli
ételfutár szolgáltatást.
2022. augusztus 24.:
Elfogadta a Képviselő- testület a Borostyán Gondozóház alapdokumentumainak, a szociális szolgáltatások
szakmai programjának módosítását. A
kiírt álláspályázatokra megszülettek a
személyi döntések. Az étkeztetések
intézményi térítési díjai változnak a
hirtelen emelkedő költségek miatt.
Módosították a magánszemélyek kommunális adójának mértékét 2023. január 1-től. A Borostyán Gondozóház liftjének építéséhez biztosítottak keretet.
(a Képviselő-testületi ülések jegyzőkönyvei a www.sukosd.hu honlapon
olvashatók)
Bánné dr. Raffai Gyöngyi jegyző

HIVATALI HÍREK
Népszámlálás
Az idei lesz az első teljesen elektronikusan megvalósuló népszámlálás
Magyarországon, amely 2022. október 1-én indul.
16 nap áll majd minden háztartás rendelkezésére, hogy önállóan, saját maga
töltse ki a kérdőíveket az interneten, a
népszámlálás honlapján keresztül. Ehhez a KSH minden magyarországi lakcímre postai felkérő levelet küld szeptember utolsó napjaiban. A felkérő levél tartalmazza majd a címhez tartozó
egyedi belépési kódot, ennek segítségével tudják a háztartások önállóan,
interneten kitölteni a lakásra és az ott
élő személyekre vonatkozó kérdőíveket.
Akik nem élnek az online kitöltés lehetőségével, azokat október 17-től számlálóbiztosok keresik fel, hogy személyesen segítsenek a kérdések megválaszolásában. Ez az adatgyűjtési szakasz
november 20-ig tart. Az adatfelvétel
utolsó időszaka november 21. és 28.
közé esik, ez az úgynevezett pótösszeírási szakasz. Akik valamilyen okból
még eddigre is kimaradtak, ezekben a
napokban kereshetik fel az önkormányzati hivatalt és pótolhatják ezt.
A népszámlálásban a részvétel törvényben előírt kötelezettség. A statisztikai törvény szerint, aki a kötelező statisztikai adatgyűjtési kötelezettségét nem teljesíti, közigazgatási
bírsággal sújtható, amelynek mértéke 200 ezer forintig is terjedhet. A
KSH-nak azonban nem az a célja,
hogy büntessen, hanem az, hogy a la2

kossággal együttműködve sikeres népszámlálást
hajtson
végre.(Forrás:
www.24.hu)
Kérjük, hogy fogadják a kijelölt sükösdi számlálóbiztosokat bizalommal.
Adófizetési határidő
2022. szeptember 15- ig késedelmi
pótlékmentesen
- a magánszemélyek kommunális adója (kiküldött sárga csekken, vagy a
11732033-15336842-02820000 számlászámra utalni)
- az iparűzési adófizetési kötelezettséget kell teljesíteni alapvetően átutalással (11732033-15336842-03540000),
néhány adózó sárga csekkhez ragaszkodik, ők ezt meg is kapták
- talajterhelési bírság kifizetésére is
mentek ki felszólítások és végrehajtások az érintetteknek

KATA változás iparűzési adónál
A „régi KATA” 2022. augusztus 31ével megszűnik. Az „új KATA” 2022.
szeptember 1-jétől vehető igénybe. A
már előírt 2022. II. félévi iparűzési
adókötelezettség 2022. augusztus 31-ig
időarányos összegben teljesítendő. Az
adóév II. félévére előírt adó az adófolyószámlán módosításra kerül időarányosan.
Bevallás benyújtás:
Ha az „új KATA” az adóalany számára már nem választható, de korábban a
„régi KATA” alanyaként egyszerűsített, tételes iparűzési adóalap megállapítást alkalmazott, a 2022. szeptember
1. és 2022. december 31-e közötti idő-

szakról 2023. május 31-ig kell bevallást benyújtania.
„új KATA” bejelentés:
Amennyiben e lehetőségével az adózó
élni kíván, bejelentést kell tennie. A
bejelentést a bejelentkezési, változásbejelentési nyomtatványon lehet megtenni.
Az új adóalanyiság szeptember 1-jén
kezdődik. Aki 2022-ben alkalmazni
kívánja, az legkésőbb 2022. október
15-ig teheti meg erről a bejelentést.
Ennek elmulasztása esetén 2023. február 15-ig lehet bejelentést tenni, de
már csak a 2023. év egészére.
Adófizetés:
Ha az „új KATA” alanya az iparűzési
adóban az egyszerűsített iparűzési adóalap megállapítást választja, abban az
esetben időarányos lesz 2022-ben
(szeptembertől-decemberig).

Szociális tűzifa
A megváltozott közüzemi terhek miatt
még jobban előtérbe kerül a szociális
tűzifa kiadása. Benyújtott önkormányzati pályázatunkra a lapzártáig nem
érkezett válasz. Reméljük, idén is kapunk legalább annyi tűzifa vásárlására
lehetőséget, mint 2021. évben. A támogatás megállapítása előtt a Hivatal
dolgozói helyszínen ellenőrzik, hogy
a kérelmező valóban fával tüzel és
rászoruló-e. Kérelem benyújtási időpontról a települési honlapunkon
(www.sukosd.hu) és a Polgármesteri
Hivatal hirdetőjén tájékozódhatnak.
Bánné dr. Raffai Gyöngyi jegyző

Oktatás
ISKOLA

Idén is táboroztunk
Sükösd Nagyközség Önkormányzata
ezen a nyáron is iskolánkkal közösen
megszervezte a nyári napközis tábort,
2022. június 20-tól július 1-ig, két héten keresztül. A tábor helyszíne az iskola udvara és tantermei voltak.
Első héten Miskolczi Nóra és Szilaski
László felügyeletével működött a tábor. Öt napra voltak megszervezve a
programok, melyek megpróbálták a
gyerekek érdeklődését felkelteni a szerényebb anyagi körülmények mellett
is. A gyerekek részére teljesen ingyenes volt a tábor, mely tartalmazott háromszori étkezést és a programok díját.
Hétfőn a gyerekek robotika bemutatón
vettek részt Szerletics Róbert vezetésével a könyvtárban. Délelőtt a felsősök,
délután az alsósok voltak részesei az
előadásnak.
Kedden az iskolai sportudvaron táblák
segítségével kreszpályát alakítottunk
ki, melyen kerékpárok segítségével és
tanári vezetéssel gyakorolhatták a közlekedést.
Szerdán Szegeden vadasparkban voltunk, ahol a gyerekek rengeteg élménnyel lettek gazdagabbak.
Csütörtökön délelőtt védőnők tartottak
előadást az egészséges életmódról,
délután játék babán gyakorolhatták a
csecsemők gondozását.
Pénteken Baján a Türr István Múzeumban voltunk, megnéztük a halászati
kiállítást tárlatvezető segítségével.
Délután egy közös fagyizással zártuk
az első hetet.
Második héten ismét két tanár vezetésével zajlott a tábor: Felső Zita és Vedelek Tamásné. Ekkor is öt napra voltak megszervezve a programok a gyerekek érdeklődése szerint.
Hétfőn kicsit más jelleggel robotika
előadáson vettek részt a gyerekek,
melynek a végén egy kis vetélkedőn is
részt vettek.
Kedden a kápolna túra elmaradt a hőségriadó miatt. Sportnapot tartottunk

az iskola tornatermében külön az alsósoknak, külön a felsősöknek.
Szerdán kimentünk a sportpályára,
ahol a nagyok fociztak, amíg az idő
engedte, a kisebbek a játszótéren játszottak. Vittünk magunkkal sportszereket, melyeket a gyerekek nagy örömmel használtak. Délután a hűvös tantermekben korosztályoknak megfelelő
filmeket nézhettek.
Csütörtökön nagyon érdekes programban volt részük. Ellátogattunk Nemesnádudvarra a Babamúzeumba. Nagyon
sokszínű népviseletbe öltözött babát
láttunk, melyek minden mai és régi
Magyarország népviseletét korhűen
bemutatják. Tárlatvezető segítségével
igen érdekes és bőséges információt
kaptunk a babák néprajzi érdekességeiről. A busz indulásáig lementünk a
csatorna partjára és a játszótéren játszhattak a gyerekek.
Pénteken volt a gyerekek által legjobban várt program, a szekszárdi strandfürdőzés. Kilenc órától délután négyig
tartott a program. Az extrém meleg
ellenére is a gyerekek nagyon jól érezték magukat a hűsítő medencékben.
Ezen a programon a gyerekekre hat
kísérő felügyelt.
A gyerekek és a szülők körében idén is
népszerű volt a napközis tábor. A felső
tagozatos gyerekek a tavalyihoz képest
is nagyobb érdeklődést mutattak, sőt
segítettek sok esetben a kisebbekre
vigyázni.
Miskolczi Nóra, Vedelek Tamásné
Újra Erdélyben
Két esztendőnyi kihagyást követően
2022-ben folytatódott a Határtalanul
program, melynek keretében a magyarországi általános iskolák felső tagozatos diákjai állami támogatással tanul-

mányi kiránduláson vehetnek részt a
szomszédos országok magyarlakta területein, így személyes tapasztalatokat
szerezhetnek a külhoni magyarságról.
A sükösdi Magyarok Nagyasszonya
Katolikus Általános Iskola tanulói idén
két turnusban vettek részt a várva várt
eseményen. 2022. július 5-9. között a
ballagó 8. osztályosok, augusztus elején pedig a leendő 7. és 8. osztályosok
utazhattak Erdélybe a nagybaracskai
Szent István Katolikus Óvoda és Általános Iskola, illetve a bajai Szent Balázs Katolikus Általános Iskola és
Óvoda felső tagozatos diákjaival közösen. Jómagam a ballagó 8. osztályosokat kísértem el, így az első útról írnék
élménybeszámolót.
2022. július 5-én, kora hajnali időpontban 12 ballagó sükösdi diák és kísérő
pedagógusuk vágott neki az izgalmas
kirándulásnak. Miután Nagybaracskán
felvettük útitársainkat, még teljes sötétségben a nagylaki határátkelő felé
vettük az irányt. Mélykút tájékán megvirradt, a felkelő Nap első sugarait már
Szeged térségében köszönthettük. A
magyar-román határon gyorsan, gördülékenyen keltünk át, majd egyre vidámabb hangulatban folytattuk utunkat.
Temesvár térségét a kiváló minőségű
autópályán elhagyva a táj kezdett gyökeresen megváltozni: az Alföld keleti
pereméhez értünk, és előttünk megjelent a Ruszka-havas 1300 méter fölé
emelkedő csúcsa. A Kossói-hágónál
buszunk a kanyargós úton pár száz
méteres magasságban haladt, tőlünk
jobbra, a völgy oldalát festői szépségű
erdőségek borították. Megérkeztünk a
hegyekkel átszőtt varázslatos Erdélybe, és hamarosan elértük a Maros folyó
bal partja fölé magasodó Déva várát,
melyet az épp zajló felújítás miatt nem
tudtunk meglátogatni. A szomszédos

Súgó-barlangnál
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Vajdahunyadon, a Hunyadi család
1400-as években épült várában átélhettük a középkori hangulatot. A felújításoknak köszönhetően kiváló állapotban
megmaradt monumentális épületben
egy órát tölthettünk el, ez az idő sajnos
kevésnek bizonyult. Indulnunk kellett
tovább, várt minket Erdély egyik legfontosabb városa, a történelmi emlékekben igen gazdag Gyulafehérvár. Az
itt felépült római katolikus székesegyház Erdély egyik legjelentősebb középkori épülete. Hírnevét növeli, hogy
a Hunyadiak, majd az erdélyi fejedelmek temetkezési helyeként szolgált.
Nemzeti hősünk, a törökverő Hunyadi
János üresen álló szarkofágján koszorút helyeztünk el. A síremlék fedlapját
jelenleg a látogatók által bevésett ízléstelen karcolatok csúfítják, így sajnos
szembesülhettünk azzal, hogy napjainkra sok emberből kiveszett a tisztelet. A székesegyház mellett 1921-1922
között épült ortodox katedrális elsősorban a román lakosság számára fontos.
Az épületben csodálatos ikonokban
gyönyörködhettünk.
Következő állomásunk a Segesvár
melletti Fehéregyháza. A Küküllő folyók közötti festői szépségű dombság
lábánál zajlott le 1849. július 31-én az
1848/1849-es forradalom és szabad-

ságharc egyik utolsó jelentős csatája,
ahol a Bem József tábornok vezette
magyar sereg, és a Lüders tábornok
vezette orosz haderő csapott össze. Az
ütközet az oroszok győzelmével zárult,
a csata forgatagában tűnt el a magyar
költészet egyik legismertebb és legkiemelkedőbb alakja, Petőfi Sándor
(valószínűleg életét vesztette, testét az
elesett honvédekkel közös sírba helyezhették). Az elesett magyar katonák
és a költő emlékét egy 1899-ben felállított emlékmű őrzi, mely közvetlenül
a forgalmas főút mellett emelkedik, és
amelyet mi is megkoszorúztunk. Petőfi
Sándor a csata előtti éjszakát a közeli
Székelykeresztúron töltötte: a Gyárfáskúria kertjében áll az a napjainkra kiszáradt körtefa, mely alatt a költő is
megpihent. A körtefa lábánál koszorút
helyeztünk el, majd fáradtan és történelmi élményekkel gazdagodva estére
szállásunkra, Gyergyóújfaluba érkeztünk.
Második napunkat a természeti látnivalóknak szenteltük. Első állomásunk
a Gyergyói-havasokban található Súgó
-barlang, mely Erdély egyik legismertebb cseppkőbarlangja. A gyönyörűséges barlang cseppkövekben igen gazdag, ám ezek egy részét sajnos felelőtlen kezek letörték az idők folyamán.

Gyilkos-tónál

Szent Anna-tónál
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Petőfi körtefája

Ez azért is sajnálatos, mert a cseppkövek igen lassan növekednek: egy gombostűfejnyi cseppkő képződéséhez általában 10-15 év szükséges.
A turisták számára közismert Gyilkostó, és az annak szomszédságában található fantasztikus Békás-szoros Európa
természeti ritkaságai közé tartozik.
Meglátogatásuk maradandó élménnyel
ajándékozta meg a diákokat, mivel
például egy igazi függőhídon kelhettek
át az alattuk rohanó hegyi patakon.
A harmadik napon, esős időben elsőként Brassó belvárosát tekintettük
meg: többek között Erdély legnagyobb
egyházi épületéhez, a középkori eredetű Fekete-templomhoz látogattunk.
Visszafelé jövet szerencsére elállt az
eső, és Erdély legfiatalabb, jelenleg
alvó vulkánjaihoz, a Csomád-Mohos
ikerkráterhez kirándultunk. Az itt kialakult Mohos-tó napjainkra láppá alakult, a szomszédos tiszta vizű Szent
Anna-tó viszont Európa egyik legszebb krátertava. A vulkánokhoz vezető út szélén fiatal barnamedve mellett
haladt el buszunk, ez a találkozás volt
az egész kirándulás egyik legizgalmasabb pillanata!
Csíksomlyóra, a Kárpát-medence napjainkra legismertebb római katolikus
zarándokhelyére érkezve már napsütéses idő köszöntötte a fáradt, ám lelkes
társaságot. A kegytemplomban lévő
híres kegyszobor előtt röviden imádkoztunk, hálát adhattunk szeretteinkért,
és az élményekben gazdag kirándulásért.
A negyedik napon a Szejkefürdőn
nemrégiben átadott Mini-Erdély parkban mini mozdonyra ültünk, továbbá
több mint 90 erdélyi történelmi épület
makettje között sétálgattunk. Korondon vendéglátóink bevezettek minket a
fazekasság
és
taplászás
(taplógombából készült kézműves tárgyak készítésének) mesterségébe, a

szomszédos Parajdon pedig a kősó száz kilométeres utazás várt ránk ha- melynek alján egy sós vizű csónakáfeldolgozásának rejtelmeibe. Az ötö- záig. Útközben Erdély közepén meg- zótó található. A Király-hágónál búdik napon korán keltünk, hiszen több látogattuk a híres tordai sóbányát, csút vettünk Erdélytől és az Alföldre
leereszkedve Arany János költőnk
szülővárosát, Nagyszalontát látogattuk meg. A szomszédos Méhkeréknél
hosszas várakozást követően léptük át
a román-magyar határt.
Az élményekben gazdag utat kellemesebbé tették kedves, segítőkész szállásadóink, akik minden nap finom
reggelivel és vacsorával vártak minket, valamint rutinos sofőrjeink, akik
mellett végig biztonságban éreztük
magunkat. Reméljük, a Határtalanul
program jövőre is folytatódik, és az
utánunk következő csapat hasonlóan
szép élményekkel tér majd vissza!
Kernya János Gábor
Ezeréves határnál

ÓVODA

Óvodakezdés…
Három hét zárva tartás után augusztus
22-én nyitotta meg kapuit az óvoda és
a bölcsőde. Ettől az időponttól minden
gyereket a saját óvodájába várunk. Az
új nevelési év kezdetéig (szeptember
1.) az óvónők, dajkák előkészítik a
csoportszobákat, díszítenek, hogy minél barátságosabb környezetben tudják
fogadni a gyerekeket.
A mini -bölcsőde a takarítási szünet
kezdetéig működött, így a nyári ügyeletet igénybe venni kívánó ovisokat is
az alvégi óvodában fogadtuk. Átlagosan 25-30 gyerek vette igénybe az
óvodát, a bölcsődések közül 5-6 gyermek rendszeresen járt a nyáron. A tavasszal elkészült légkondicionáló
rendszer nagymértékben hozzájárult a
nagy forróság elviseléséhez. Tízórai
után már általában a termek hűvösében töltötték el a forró napok nagy
részét a gyerekek.
Ezen a nyáron több felújítás, fejlesztés
történt az intézményben. A központi
óvoda két csoportszobájának ablakai
fölé árnyékolót szereltettünk. Ezzel

csökkentve a betűző nap erejét.
Ugyancsak a központi óvodában fűtéskorszerűsítés történt, teljes mértékben
pályázati forrásból. A két régi elavult
kazán helyére egy új korszerű kazán
került, illetve a radiátorok cseréje valósult meg a támogatásból. Ezúton
szeretnék köszönetet mondani a fenntartónak a pályázat benyújtásáért, lehetőséget teremtve a felújításra, korszerűsítésre.
A festés is már időszerű volt a központi óvodában, így az is megvalósult.
A termek, mosdók, folyosó, egyéb
kiszolgáló helyiségek lettek kifestve.
Az alvégi óvodában a tornaszobában
volt festés, valamint gyöngykavics
lábazatot kapott az olajlábazat helyett.
Elvégeztük az egyéb javítási, karbantartási munkákat is, pl. az udvari játékok lefestését, a bölcsődei udvarrész
kerítésének mázolását. A dadus nénik
erejükön felüli tempóban végezték a
nagytakarítást, mivel a felújítás/
korszerűsítés, festés miatt jóval nagyobb munka várt rájuk. Egy közfoglalkoztatott és egy diák munkás segítette a munkájukat. A szorgos munkavégzésnek köszönhetően minden óvodás és bölcsődés tiszta környezetben
kezdheti a következő nevelési évet.
Szeretném megköszönni a dadus nénik
és a karbantartó munkáját, illetve a
diákmunkás és közfoglalkoztatott segítségét.
Szervezeti változás történt az intézményben a nyár folyamán, melynek
bevezetésére szeptembertől kerül sor.
Megszűnik az Általános Művelődési
Központ, mint szervezeti forma. Sükösdi Tulipánfa Óvoda és Mini Bölcsőde lesz az új nevünk. Szakmai
szempontból minden egyéb változatlan marad.

Az új kiscsoportosok és minibölcsődések szeptember 1-től kezdik
meg intézményi életüket. A kiscsoportos óvónők és a kisgyermeknevelők
folyamatosan végzik a családlátogatásokat, ahol megbeszélik a beszoktatás
menetét, idejét, elviszik az ovis/
bölcsis jelet az óvodába/bölcsődébe
készülő gyermekeknek.
Az előző évekhez hasonlóan több
programot, szakkört szervezünk. Felhívom a kedves szülők figyelmét, kövessék nyomon, milyen lehetőségeket
ajánlunk majd fel a gyermekek számára. Reméljük mindenki talál gyermekéhez közel álló elfoglaltságot a
felkínált ajánlatok között.
Az egyéb programokról is folyamatosan tájékoztatjuk a szülőket, a szokásos módokon: csoportok Facebook
oldalán,
az
óvoda
honlapján
(www.sukosdovi.hu), írásban, stb.
Természetesen igyekszünk figyelembe
venni az Önök igényeit is, kíváncsiak
vagyunk a véleményükre. Szívesen
fogadjuk ötleteiket, javaslataikat,
amennyiben azok a gyermekek érdekét szolgálják.
Fontos számunkra, hogy a gyerekek
érezzék jól magukat az óvodában/
bölcsődében, érezzék magukat biztonságban, szeressenek hozzánk járni.
Minden kedves kis óvodásnak, minibölcsődésnek vidám, élményekben
gazdag óvodai /bölcsődei évet kívánok!
Ezúton szeretnék köszönetet mondani
az ÁMK azon dolgozóinak, akik részt
vettek a Sükösdi Anna napi programsorozat bármelyik eseményének megvalósításában.
Dudásné Grau Ágnes ÁMK igazgató
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Védőnői rovat
A beszédfejlődésről
Az utóbbi években többször tapasztalom, hogy a gyermekek beszédfejlődése korukhoz képest megkésett, esetleg a várt szinttől elmarad.
Az esetek döntő többségében nem áll
szervi elváltozás, fizikai betegség a
probléma hátterében.
Szülőként és szakemberként is úgy
gondolom, hogy ha gyermekünknek
valamilyen nehézségei vannak, annak
a hátterében nem kell azonnal szervi
elváltozást feltételezni.
Szülőként érdemes megállni egy pillanatra, végig gondolni, hogy melyek
lehetnek a kiváltó okok.
Mi változott meg a gyermek addigi
életében? Költözés? Válás? Esetleg
nekünk szülőknek vannak a szokottnál
feszültebb napjaink, melyet gyermekünk tökéletesen érzékel rajtunk?
Van e olyan módszer a nevelési eszközeink „kincses tárában”, amely nem
a leghatékonyabb?
A gyermekek beszédfejlődése meghatározott fázisokon megy végig. Ezen
fázisok kezdeti időpontja és időtartama egyénenként eltérő lehet, sorrendje
azonban soha.
A nyelv elsajátításának képessége emberi sajátosság. Mivel az ember társas
lény a bonyolult idegrendszeri folya-

matokon kívül a nyelv elsajátításának
másik fontos feltétele a kapcsolatok,
az érzelmi kapcsolódás.
Az érzelmi kapcsolódás alapvető
szükségletét megfigyelésekkel támasztották alá, mely szerint a normálnál jóval alacsonyabb értelmi szinten
álló, 50 IQ-jú gyermekek általában
megtanulnak beszélni, még a magasabb intelligenciájú, de autista
(érzelmi és szociális fejlődés zavaraiban szenvedő) gyermekek közül vannak, akik erre képtelenek.
A beszédfejlődés már a csecsemő korban elkezdődik, amikor a csecsemő
kezdeti hangadásai még csak belső
állapotát tükrözik.
Az első életév második felétől már
egyszerű utasításokat, tiltást is megért.
Tekintetével képes megkeresni képeket, tárgyakat, személyeket. Az első
életév végére képessé válik 5-10 szótöredék, szó kimondására. Ezt az időszakot az „egyszavas” mondatok korszakának is szoktuk nevezni. Másfélkét éves kor körül az idegrendszer
robbanás szerű fejlődésen megy keresztül. A gyermek felfedezi, hogy
minden szónak megvan a szimbolikus
jelentése. Szókincse néhány hónap
alatt 5-10-szeresére nő. Már nem csak
kijelent, hanem kérdez is. „Ez mi?”,

Cserkészhírek
A rejtélyes erdő, avagy 33. cserkész- érintette, így túrázni, kirándulni bőven
tábor Pusztabányán
volt lehetőségünk.
Cserkészeink az idei évben augusztus A megszokott portya alkalmával a na13-ára kapták a hívó szót, hogy bizony gyok például a Zengő tetejére épített
a rejtélyes erdőben szükség van min- kilátóban töltötték az éjszakát, ahonden manó, kobold, tündér és troll segít- nan a csodás augusztusi égboltot is
ségére, hiszen egy Bolondos Kobold kémlelhették.
felforgatta az erdei élet megszokott Természetesen megszokott programjaink, mint a tábori exatlon, meseerdő,
rendjét.
Szerencsére bátor jelentkezőből nem kézműveskedés, okosító az erdőről, kis
volt hiány, akik arra vállalkoztak, hogy -és nagytúrák sem maradhattak el,
kiderítsék, mi állhat a rejtélyek hátteré- ahogy a magyaregregyi igazán hidegvizű strandolás sem.
ben.
Harminc fővel vettük birtokba a Hosz- A nap fénypontja, mint eddig minden
szúhetény, Pécsvárad és Komló által évben, az esti tábortűz volt, ahol a jáhatárolt pusztabányai területet, ahol 23 ték, ének mellett sok-sok tréfára, móévvel korábban egyszer már jártak a kázásra is nyílott lehetőség.
Jó volt együtt tölteni ezt az egy hetet,
sükösdi cserkészek.
A Kelet-Mecsekben fekvő, mára már ahol kicsi, és nagy hasznos és tartalelnéptelenedett terület egykor a Né- mas programok között, friss levegőn,
metországból érkező üvegfújó meste- sok-sok mozgással gyűjthetett erőt a
rek által lakott terület volt, melynek közeledő tanévhez.
nyomait mostanra már csak egy-egy Szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, aki a tábor létrejöttét segítetüvegfújó kemence, huta őrzi.
Az erdőszélén felütött táborunkat, több ték. Köszönjük az önkormányzat és a
egymást keresztező turista útvonal is Szent Anna Alapítvány anyagi támogatását, a Sükösdi Óvodásokért Alapít6

„Mi ez?” A kétszavas mondatok korszakának is hívjuk ezt az időszakot.
A nyelvi fejlődés következő szakaszában ragokat és viszonyító jeleket kezd
el használni a gyermek. Ez már a gondolkodásbeli fejlődési szint következő
szakaszában történő lépésről árulkodik, 2-3 éves kor között.
A nyelvi fejlődési szintekben a gyermek csak akkor képes egyik fejlődési
szintről a következőre eljutni, ha közben a környezetétől folyamatos ingereket kap. Nagyon fontos, hogy ezeket
az ingereket ne eszközöktől (tv, okos
telefon, tablet, stb.) hanem személyektől kapja meg. Ellenkező esetben azzal
fogunk szembesülni, hogy gyermekünk lassan óvodás korúvá válik, de
még nem beszél, szükségleteit nem
tudja kifejezni, környezetével nem
tudja megértetni magát.
Felhasznált irodalom:
Bernáth László, Solymosi Katalin –
Fejlődéslélektan olvasókönyv
SZERETETTEL VÁRJUK
2022.SZEPTEMBER 6-ÁN 13:00 ÉS
15:00 KÖZÖTT INGYENES
TURKÁLÓNKBA A KISGYERMEKES CSALÁDOKAT A VÉDŐNŐI
TANÁCSADÓBA!

vány közreműködését. Köszönjük többek között az ásványvizet, a finom
házi tésztát, a baromfihúst, melyet
több ebédünkhöz is használhattunk,
köszönjük a fuvarozást, a felszerelések szállítását, mindennemű konyhai
segítséget, a szülők közreműködését,
és felajánlásait.
Ősszel a foglalkozásokon találkozunk!
Jó munkát!

Egyéb hírek
Magyar Kézművességért
Alapítvány
A Magyar Kézművességért Alapítvány 29. nyári MK 2022 Magyar
Szentek- Kézműves szemmel című
pályázaton részt vettem és díszoklevelet kaptam. Köszönöm a lehetőséget,
hogy részt vehettem rajta!

Kedves Várandós Kismamák!
Nagy örömmel hirdetjük, hogy szülésfelkészítő
tanfolyamot
indítunk,
amelyre szeretettel hívunk benneteket.
Tavasszal és ősszel egy három alkalomból álló mini tanfolyam keretében
készülünk fel az újszülött babátok
fogadására. Biztosan sok kérdés, kíváncsiság és aggódás van bennetek a
várakozás mellett, ezért biztatunk benneteket, hogy tartsatok velünk, találkozzunk és beszélgessünk!
A tervezett témák: szülés és szoptatás;
mozgás és táplálkozás a terhesség

alatt; baba ápolása, gondozása, fürdetése, lázcsillapítás; kelengye, mit vegyek és mit ne?; szociális juttatások
igénylése.
A tanfolyam helyszíne a Védőnői Tanácsadó, egy alkalom kb. kétórás, 1416 óráig tart majd. A találkozókra terveink szerint vendégeket is hívunk, pl.
gyógytornászt, dietetikust, szülésznőt.
Az őszi időpontok: október 11., október 18., október 25.

Virágos Bácska Verseny 2022.
Az idén harmadik alkalommal hirdette
meg településszépítő versenyét a
Bácskai Harsona. Ezúttal is három
kategóriát jelöltek meg a pályázóknak,
magánkertekkel, virágos ablakokkal
és erkélyekkel, valamint társasházak,
lakótelepi házak kertjeivel lehetett
nevezni.
Sükösdről Kovács Istvánné Ica néni
küldte be erkélye fotóit, mellyel a virágos ablakok, erkélyek kategóriában
I. helyezést ért el.
A virágban úszó erkély még most is
megcsodálható Deák Ferenc utca 6.
szám alatti otthonuknál.
Szintén ebben a kategóriában Ica néni
2021-ben különdíjat kapott.
Gratulálunk, és köszönjük, hogy
nevezésével képviselte a települést.

Állampolgári Bizottság az Emberi
Jogokért Alapítvány
JOGSEGÉLY PSZICHIÁTRIAI
JOGSÉRTÉSEK ESETÉN
Olyan károsultaknak működtet jogsegélyszolgálatot az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány, akik egy pszichiátriai kórházban, intézetben szenvedtek sérelmet:
egészségkárosodást,
megaláztatást,
igazságtalan
kényszerkezeléseket
vagy akár egy szeretett családtag elvesztését.
Az elmúlt 25 év során az alapítványt
több ezren keresték fel ilyen panaszokkal, így szinte nincs olyan pszichiátriai jogsértési eset, amelyben ne
tudnák, mi a teendő. Jogsértés esetén
kivizsgálásokat indítanak, és eljárnak
a megfelelő hatóságoknál.
Aki szükségtelenül elvégzett pszichiátriai kezelések miatt elveszti egy szerettét, gyakran magára marad a gyászszal és a veszteséggel, pedig felelősségre vonással elejét vehetjük, hogy
másokkal is megtörténhessenek hasonló esetek. A pszichiátriákon átélt
traumák, lekötözések, kényszerkezelések szintén életre szóló megrázkódtatást okozhatnak, mely esetekben sokszor ugyanígy kiharcolható az igazságszolgáltatás. A jogvédőknek számtalan esetben sikerült már elérniük,
hogy az elkövetőt elmarasztalják, illetve hogy a károsult kártérítést kapjon.
Az alapítvány egy nemzetközi emberi
jogi szervezet, az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért (CCHR)
hazai csoportjaként működik. Magyarországon is sok még a teendő,
hiszen hazánkban is használnak még
elektrosokkot, szállítanak kényszerrel
a pszichiátriára embereket – a megalázó bánásmóddal, az emberi jogok elhanyagolásával kapcsolatban az Alapvető Jogok Biztosa (Ombudsman) is
számos alkalommal felemelte már a
szavát a hazai pszichiátriák kapcsán.
Mindezek még ma is rendszeresen
sértik a pszichiátriai kezeltek emberi
jogait, ezért nagy szükség van egy
olyan jogsegélyszolgálatra, amely kifejezetten az ilyen sérelmek esetén
nyújt segítséget.
Ha Ön vagy barátja, családtagja sérelmet szenvedett a pszichiátrián, kérje
az alapítvány segítségét!

+36-1/342-6355, +36-70/330-5384
(minden hétköznap 9.30–17 óráig)
panasz@cchr.hu info@cchr.hu
www.emberijogok.hu
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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

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

Kollár Csaba

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

2022. június 21. és 2022. augusztus 20. között
anyakönyvezettek :
Születtek:
Tóth Dominik (Pejó Réka)
Kormos Rozina (Vörös Ildikó)
Matity Mirkó (Sereg Veronika)
Kovács Mátyás (Szemán Anita)
Haidinger Ádám (Rigó Éva Anikó)
Házasságot kötöttek:
Házasságkötés nem volt.
Gratulálunk!
Elhunytak:
Boldog Sándorné sz. Rommer Erzsébet 78 éves
Mencsik József 77 éves
Hriczu Istvánné sz. Nagy Anna Mária 82 éves
Kollár András 74 éves
Bukor Jánosné sz. Miholics Klára Erzsébet 77 éves
Kabai István 52 éves
Csizmadia Mihály 89 éves
Jagicza János 67 éves
Radics Magdolna 79 éves
Vörös Zoltán 62 éves
Részvétünk!
Összeállította:
Makóné Földesi Lívia anyakönyvvezető

Petőfi Sándor: ITT VAN AZ ŐSZ, ITT VAN UJRA
(részlet)
Itt van az ősz, itt van ujra,
S szép, mint mindig, énnekem.
Tudja isten, hogy mi okból
Szeretem? de szeretem.

Levetette szép ruháit,
Csendesen levetkezett;
Majd felöltözik, ha virrad
Reggele, a kikelet.

Kiülök a dombtetőre,
Innen nézek szerteszét,
S hallgatom a fák lehulló
Levelének lágy neszét.

Aludjál hát, szép természet,
Csak aludjál reggelig,
S álmodj olyakat, amikben
Legnagyobb kedved telik.

Mosolyogva néz a földre
A szelíd nap sugara,
Mint elalvó gyermekére
Néz a szerető anya.

Én ujjam hegyével halkan
Lantomat megpenditem,
Altató dalod gyanánt zeng
Méla csendes énekem. –

És valóban ősszel a föld
Csak elalszik, nem hal meg;
Szeméből is látszik, hogy csak
Álmos ő, de nem beteg.

Kedvesem, te űlj le mellém,
Űlj itt addig szótlanúl,
Míg dalom, mint tó fölött a
Suttogó szél, elvonúl.

Petőfi Sándor

Forrás:http://magyar-irodalom.elte.hu/sulinet/igyjo/setup/portrek/petofi/
ittvanaz.htm

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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