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Polgármesteri tájékoztató - Megtakarítási intézkedések
Tisztelt Olvasó!
Ahogy azt hosszú hetek, hónapok óta hallhatjuk a híradásokból, az elszabadult energiaárak örvénye önkormányzatunkat is
nem tervezett lépések meghozatalára
kényszerítette. A villamos és gáz energiákra fordítandó többletkiadásunk nagyságrendileg 100 millió forintos többletterhet
fog róni összességében az önkormányzati
intézményekre a 2023-as évben. Ezek ismeretében Képviselő-testületünk az alábbi
önkormányzati feladatok ellátását változtatja meg 2022. november 1- 2023. március 31. közötti időszakban:
Az óvodai ellátást a központi óvodai telephelyre vonjuk össze úgy, hogy az alvégi
óvodában a bölcsődei ellátás változatlan
formában folytatódhat. Az alvégi óvodás
gyerekek a saját korosztályuknak megfelelő csoportba kerülnek eddigi óvónénikkel
és dajkákkal. Az érintett szülők minderről
részletes tájékoztatást kaptak az október
19-i szülői értekezleten. Megértésüket és
elfogadó hozzáállásukat ezúton is köszönöm, ahogy az intézmény valamennyi dolgozójának is, hogy partnerek voltak az
összevonás megoldásában.
Fentiekben jelzett időszakban bezárásra
kerül a Művelődési Ház. Azonban a csoportok működését át tudjuk szervezni a
Napközi Konyha ebédlőjébe, így a közösségi összejöveteleket nem kell mellőzniük.
Korlátozottá válik a könyvtár működése is.
A könyvtáros a Polgármesteri Hivatalban
lesz megtalálható, és az általa jelzett kölcsönzési időpontokban biztosítja a bejutást
a könyvtárba. A heti fogadóórát tartó falugazdász szintén a hivatalban lesz elérhető.
A családsegítő iroda munkatársai is a Polgármesteri Hivatalban dolgoznak.
A Napközi Konyha megszokott működésében nem lesz változás, azonban a nyersanyagárak emelkedései miatt a térítési díjak folyamatos kontrolálása szükséges.
Fontos elmondani, hogy a konyhánkra is
érvényes bizonyos élelmiszerek vonatkozásában a korlátozott árubeszerzés. Ez
leginkább a cukor megvásárlásában jelent
problémát. Míg napi szinten 2 kg cukrot
vásárolhat az élelmezésvezető, addig egy
napra a felhasználás 4-5 kg. Abban az
esetben, ha valamilyen szószt vagy süteményt készítenek a szükséges mennyiség a

10-12 kg-ot is eléri. Kérem, akinek lehetősége van cukor felajánlással a Napközi
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Önkormányzati Képviselő-testületi hírek kivonatolva, a teljesség igénye nélkül
2022. szeptember 28.:
A Képviselő- testület a 2022. június
30-ig lezajlott gazdasági változásoknak
megfelelően módosította az önkormányzat költségvetését. Minden évben
rendeletet kell alkotni a helyi önkormányzatnak a szociális tűzifa támogatással kapcsolatban. 2022. évben is
megalkotta a Képviselő-testület a rendeletet. A 2022/2023. évben az Arany
János Tehetséggondozó Programban

két sükösdi tanulót támogat az önkormányzat. A kiépült térfigyelő kamerarendszer helyi önkormányzati feladatainak ellátására egy köztisztviselőt bízott meg az önkormányzat. Polgármesteri beszámoló hangzott el a sükösdi
pékség kivitelezésével, a projekt befejezésével kapcsolatban. A Képviselőtestület áttekintette a Helyi Esélyegyenlőségi Programot, átfogó módosítást 2023. évben rendelt el.

2022. október 12. rendkívüli ülés:
Az energiaválság okozta előre látható
költségvetési hiány miatt a polgármester rendkívüli képviselő-testületi ülést
hívott össze. A Képviselő- testület által
eldöntött intézkedésekről a polgármester számol be a lakosságnak.
(a Képviselő-testületi ülések jegyzőkönyvei a www.sukosd.hu honlapon
olvashatók)
Bánné dr. Raffai Gyöngyi jegyző

Szociális tűzifa
Megérkezett a szociális tűzifa biztosítására a támogatási keret az önkormányzat számlájára. Ebből tudunk vásárolni a Gemenc Zrt-től rendelkezésre
álló vegyes összetételű tűzifát. A lakosság részére a készlet erejéig ebből
tudunk családonként maximum 2 köbmétert biztosítani. A rászorulók kaphatnak tűzifát idén is. Az idei tüzelési
szezonban a Hivatal ellenőrizni fogja
a kérelmek valóságtartalmát a háztartásokban. Csak az igényeljen tűzifát, aki valóban saját tüzelőként
használja fel!
Népszámlálás
A Polgármesteri Hivatalok feladata a
2022. évi népszámlálás helyi megszervezése.
A kérdőívek online kitöltésének lehetősége megszűnt, ezt követően kijelölt
számlálóbiztosok járják a település
lakásait a kérdőív kitöltésére. November 21- 28. között a népszámláláson
addig részt nem vett polgárok kötelesek jelentkezni a helyi Hivatalokban a
kérdőív kitöltésére. Sükösdön az alábbi számlálóbiztosok várhatók otthonaikban: Bujdosóné Takács Tímea, Fumacs Zoltánné, Gelettáné Czobor Kinga, Kollárné Őri Erzsébet, Kovács Attiláné, Kovács Attila, Kusztorné Varga
Edit, Lépi Enikő, Orbán Zsanett, Vida
Adrienn. Közöttük felosztottuk Sükösdöt 10 körzetre. A helyszíneken bemutatkoznak, igazolják személyazonossá-

gukat. Hétköznap és hétvégén is várhatóak a számlálóbiztosok, kérem engedjék be őket. Akit nem találnak otthon,
értesítést hagynak a helyszínen. Más
személyek nem jogosultak a településen népszámlálást végezni! A népszámláláson a lakossági adatszolgáltatás kötelező, ennek megszegése
bírságot von maga után!
Hulladékégetés
Sosem volt aktuálisabb e témáról szólni, mint most. Sok család ismét beállítja az elmúlt években félrerakott vegyes
tüzelésű kazánokat, fatüzelésű kályhákat. Azon túl, hogy üzemképes állapotukat, kéményeket ellenőrizni kell,
felhívom a lakosság figyelmét, hogy
csak a kályhák rendeltetésszerű működését biztosító anyagokkal fűtsenek!
Műanyag, ragasztott fahulladék, gumi
nem kerülhet a kályhákba.
A kerti avarégetés helyi rendeleti szabályai az alábbiak:
5.§ 1)Az avar és kerti hulladékot elsősorban komposztálással kell hasznosítani. Amennyiben az avar és kerti hulladékok házi komposztálása nem megoldható, lehetőség szerint igénybe kell
venni a települési szilárd hulladék begyűjtő közszolgáltató által szervezett
lombtalanítási szolgáltatást.
(2) Az avar és kerti hulladékok égetése
csak szeptember 1. és november 30. ,
valamint március 1. és április 30. közötti időszakban, 9.00 és 18.00 óra hétköznap és szombati napokon-

közötti időszakban történhet. Az égetés szélcsendes időben végezhető.
(3) Tilos avar és kerti hulladékot
égetni vasárnap és ünnepnapokon,
valamint a meghirdetett lombtalanítási
akció előtt 2 héttel. Az égetendő hulladék nem tartalmazhat más kommunális, ipari eredetű, veszélyes hulladékot,
veszélyes anyagot (háztartási hulladék,
műanyag, gumi, fáradt olaj, festék,
hígító, gázolaj, benzin)
(4) Égetni csak megfelelően kialakított
tűzrakó helyen, nagykorú cselekvőképes személy folyamatos felügyelete, a
személy és vagyonbiztonság fokozott
betartása és a lakókörnyezet lehető
legkisebb zavarása mellett szabad.
Közterületen avar és kerti hulladék
nem égethető.
(5) A tűz őrzéséről és veszély esetén
annak eloltásáról a tűz gyújtója köteles
gondoskodni. A tűz helyszínén olyan
eszközöket és felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz
terjedése megakadályozható, illetőleg
eloltható.
Téli igazgatási szünet
Tájékoztatom a lakosságot, hogy a
kormányzati szervekre vonatkozó előíráshoz hasonlóan 2022. december 22től 2023. január 6- ig igazgatási szünetet rendelt el a képviselő-testület a
Sükösdi Polgármesteri Hivatalban.
Első munkanap: 2023. január 9. hétfő.
Bánné dr. Raffai Gyöngyi, jegyző

Tájékoztató

hulladékot találnak a hulladékgyűjtő
edényben, a hulladék nem kerül beürítésre! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a
hamu, salak és kazánpor egyrészt a
hulladékrakodó kollégák egészségére,
másrészt a tehergépjárművek működőképességére is veszélyt jelent, tekintettel arra, hogy tűzveszélyes és előidézheti a további hulladék begyulladását.
Javasoljuk a Tisztelt Ingatlanhasználóknak, hogy a hamut lehetőség szerint
a telkükön hasznosítsák, mivel a kihűlt

fahamu számos nyersanyagot tartalmaz, az akár a komposztban is hasznosítható. Kérjük Ügyfeleinktől a fent
leírtak betartását. Amennyiben személyzetünk a gyűjtés során hamut észlel a kihelyezett hulladékgyűjtő
edényzetben, Társaságunk az ürítést
megtagadhatja.
Együttműködésüket
köszönjük.
Tisztelettel:
FBH-NP Nonprofit Kft.

HIVATALI HÍREK

Tisztelt Ügyfeleink!
A fűtési szezon megindulása okán az
alábbiakról tájékoztatjuk Önöket. A
vegyes tüzelésű kazánok/kályhák használata során a fűtés melléktermékeként
salak és hamu keletkezik, mely nem
kommunális hulladék. Hamu hulladék
nem helyezhető a hulladékgyűjtő edényekbe. Amennyiben kollégáink hamu
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Oktatás
ISKOLA

Elsőseink is megkezdték…
Szeptember 1-jén az első osztályosok
is megkezdték tanulmányaikat iskolánkban. A gyerekek izgatottan érkeztek az első napokban és lelkesen vetették bele magukat a munkába. Az iskolába lépés mindig nagy kihívás a gyerekek számára, az óvodai játékokat,
kötetlenebb foglalkozásokat felváltják
a kötelező tanórák. Nem könnyű megszokni egy első osztályosnak a napi 5
órát, ezért sok játékkal, mozgással,
énekléssel, mondókázással tesszük
változatossá azokat. A tankönyvek és a
munkafüzetek használata mellett kártyajátékokkal, saját készítésű eszközökkel fejlesztjük a gyerekek képességeit, próbáljuk érdekessé, izgalmassá
tenni a tanulás-tanítás folyamatát.
Gyakran megszakítjuk a tanórák menetét, hogy egy kis mozgással frissítsük
fel a tanulókat. A betűtanítást egy
hosszabb előkészítő időszak előzi meg,
amikor nagy hangsúlyt fektetünk a
finommotorika fejlesztésére, hiszen ez
nagyban hozzájárul a későbbi szépíráshoz. A tanulók festenek, gyurmáznak,
gombokat válogatnak, papírt tépnek,

fonalat gombolyítanak, ezek a tevékenységek egyre finomabb mozdulatokra ösztönzik a gyerekeket, így észrevétlenül is ügyesedik a kezük. Az
iskolába lépés, az új helyzetekhez való
alkalmazkodás gyakran megterhelő a
gyerekek számára, néha eltörik a mécses, hiszen hiányoznak az anyukák, az
óvónénik, a dadusok. Igyekszünk átsegíteni tanulóinkat ezen a nehéz időszakon, hiszen akkor fognak jól teljesíteni, akkor érzik magukat felszabadultan, ha zökkenőmentes az átmenet az
óvodából az iskolába.
Jánosiné Sima Éva, Paudits Zoltánné
tanító nénik

mányzata, a Sükösdi Egyházközség,
valamint iskolánk vezetője és a fenntartónk képviseletében Kerpits Miklós
EKIF elnök. A tornacsarnokba tartott
az ünneplő sokadalom: először versekkel, zenével varázsoltak meghitt de
fennkölt hangulatot a hatodikos és az
ötödikes lányok, majd következett az
iskolapolgár-avatás. Hagyományaink
szerint ekkor kapják meg az elsősök az
iskolánk címerével ékesített nyakkendőt illetve sálat, amelyeket a nagyok –
hetedikesek, nyolcadikosok és néhány
hatodik osztályos tanuló helyezte az
elsős diákok ünnepi viseletére. A nap
zárásaként minden tanulót ebéddel
vendégeltünk meg a fenntartónk jóvoltából.
Október 23.
Iskolai ünnepi műsorral emlékeztünk
meg nemzeti ünnepünkről. A nyolcadikosok és a hetedikesek adtak elő jeleneteket 1956 eseményeiből. Gábor
bácsi rendezte az előadást, amelyre a
szereplők sokat készültek, a nézőknek
pedig maradandó élményt nyújtott.
Korsósné Mojzes Klára
felsős munkaközösség vezető

Őszi ünnepeink
Alig kezdődik el a tanév, épphogy
visszazökkenünk a megszokott kerékvágásba, máris ünnepek egész sora
színesíti a hétköznapjainkat.
Október 6.
A hagyományoknak megfelelően a
tornacsarnokban, ünneplő ruhában,
tisztelettel adóztunk az aradi vértanúk
emléke előtt. A szép, emelkedett hangnemű műsort a hatodik osztályosok
adták elő Nóra néni irányításával.
Mindnyájan átéreztük a megemlékezés
üzenetét: Tisztelet a Hősöknek!
Október 8.
Ez a nap iskolánk névadójának, a Magyarok Nagyasszonyának ünnepe. Idén
is megemlékeztünk erről a szent napról. Szentmisével kezdtünk, amelyet
Szakács Tibor plébános, a Szent László ÁMK lelki vezetője, Jánosity István
plébános és Csorba Dávid atya, iskolánk lelki vezetője celebráltak. Az események iskolánk címerénél folytatódtak, ahol koszorút helyeztek el vendégeink: Sükösd Nagyközség Önkor3

Paprikaszedés
Másodszor vette ki a részét iskolánk
felső tagozata az őszi betakarítási munkákból. A tavalyi sikeres szorgoskodás
után, az idén is meglátogattuk Sükösd
határát, hogy valami új kihívásnak is
megfeleljünk.
Több esős nap után az időjárás végre
kedvezett, napsütésben, de szélfújásban kezdtük a munkát. Saját bőrünkön,
lábbelinken tapasztaltuk meg, miért
hívták régen a sáros utat vendégmarasztalónak: elég volt pár lépést tenni,
máris holdjáróvá dagadtak a sportcipők és a gumicsizmák. Ennek ellenére
jó hangulatban kezdtük a feladatot.
Persze, a nagyobbak már kellő tapasztalattal haladtak, néhány ötödikesnek
viszont meg kellett mutatni, hogy a
piros csövecskék nem csak a bokor
legtetején virítanak, hanem bizony a
levélzetben is meg tudnak bújni.
A versenyszellem töretlen volt, az
eredmény viszont nem hozott meglepetést: mérés, osztás, szorzás után I.

ÓVODA

Hírek az óvodából
Fellépés a Faluház valamint a pékség
átadó ünnepségén, szüret, mustkészítés, óvodai szüreti felvonulás és szüreti
bál, kirándulás, kutyaterápiás bemutató, kompótkészítés, séta a faluházhoz,
filmvetítés a könyvtárban, ovizsaru
program… Csak néhány az idei, 202223- as nevelési év első két hónapjának
terméséből a Sükösdi Tulipánfa Óvodában.
Régi, szájról szájra szálló anekdota:
„Miért sétálgatsz, Dávidka, annyira az
udvaron?” „Emlékeket gyűjtök.” Emlékek, élmények, játék és tanulás, gondoskodó törődés, biztonságot nyújtó,
állandó figyelem. Akinek óvodás korú
gyermeke van, tudja, gyerekekkel foglalkozni csak szívvel lélekkel lehet. A
gyerekek igényt tartanak, kérik, sőt ki
is harcolják teljes, odaadó, lehetőség
szerint osztatlan, vagy legalábbis nem
túlságosan apró darabkákra osztott figyelmünket.
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helyezett a 8. osztály, II. a 7., III. a 6.
IV. az 5. osztály lett.
Köszönjük az Önkormányzattól kapott
jutalmakat.
Bujdosó Gabriella
intézményvezető- helyettes
Tűzzománc kép felavatása
Szeptember 29-én bensőséges ünnepség keretében leleplezésre került Cseh
Gabriella iskolánk egykori tanárának
és nyolc diákunknak az alkotása.
Hörnyéki Lívia, Soós Vivien, Boldog
Hanna, Szilágyi Loren, Harkály
Amanda, Czár Nóra, Bogdán Lívia,
Kolompár Dóra készítette a tavalyi
tanév során a gyönyörű tűzzománc
képet a tanárnő irányításával.
A pedagógus az ünnepségen elmondta,
hogy a művet a Hej tulipán, tulipán…
kezdetű magyar népdal ihlette, majd el
is énekelte a dalt a megjelenteknek.
Édesapja, Cseh Béla bácsi mesélt nekünk az elmúlt évtizedekről, míg a
lánya az egykori sükösdi iskolás, a
Hogy óvodánk kicsi, de lelkes, a
covid okozta átszervezések és a digitális oktatás nehézségeivel is hősiesen
megküzdő nevelőtestülete ezidáig is
megtett mindent, ami csak tőle telt, azt
a fenti programok is bizonyítják. Persze, hogy ez a minden mire lesz elég a
mostani megváltozott körülmények
között, az a jövő titka, mint ahogy az
is, hogy az összezsúfoltság vajon mit
vált ki a gyerekekből és persze a kedvességükkel, mint munkaeszközzel
dolgozó felnőttekből.
Amit mi, a Sükösdi Tulipánfa Óvoda
dolgozói megígérhetünk: továbbra is
megteszünk mindent, ami tőlünk telik.
Mindehhez kívánunk sok erőt, türelmünk, kedvességünk, mosolyogni tudásunk megőrzését nem csak magunknak, de a velünk együttműködő szülőknek is. Együtt, egymást támogatva
reméljük sikeresen átvészeljük ezt a
nehéz időszakot is.
Pankovics Gáborné
Klári óvó néni

képzőművészet iránt érdeklődő majd
alkotó pedagógussá vált. Büszkén hallgattuk, hogy a családja sok szállal kötődik Sükösdhöz, és hogy gyermeke
falunkba tér vissza lakni. Reméljük,
hogy még sok szépet fog itt alkotni!
A képet mindenki megtekintheti az
iskolában, mely azóta intézményünk
falát díszíti!
Köszönjük a felajánlást, további jó
munkát és sok sikert kívánunk a tanárnőnek!
Németh Mónika
alsós munkaközösség vezető

Védőnői rovat
A mozgásfejlődésről
A mozgásfejlődés nem csupán egy
látványos fizikai fejlődés a gyermek
életében, nagyon fontos idegrendszeri
fejlődési folyamatok is végbe mennek
ilyenkor. Sok apró összetett lépésből
álló folyamat, melynek szakaszai
egymásra épülnek. Az egyes mozgásformák elsajátításának testi és idegrendszeri feltételei vannak. Szakaszai
az átfordulás, kúszás, mászás,
megülés, felülés, felállás és járás.
Mivel ezek a folyamatok egymásra
épülnek nem jó, ha bármelyik is kimarad vagy felcserélődnek az egyes szakaszok. A gyermek megtanulhat ülni,
állni, járni, még akkor is, ha kimarad a
kúszás vagy a mászás, később azonban nehézségek fordulhatnak elő az
írás- olvasás tanulás kapcsán.
Ezeknek a problémáknak a hátterében
az esetek nagy százalékában nem
szervi vagy idegrendszeri rendellenesség áll. A legtöbb esetben az izomtónus nem megfelelő működése van a
háttérben, melyet okozhat például a
szülés közben fellépő rövid oxigén
hiány.
Ezek a problémák a megfelelő szakember (konduktor) bevonásával viszonylag rövid idő alatt orvosolható-

Cserkészhírek

ak. A mozgásfejlődés során fontos,
hogy az apró részletek megfelelő sorrendben történjenek. Fontos, hogy a
szülő tisztában legyen a mozgás fejlődés egyes szakaszaival, hogy eltérés
esetén minél korábban szakember segítségét kérhesse.
Az óvodás és iskolás korban jelentkező problémák egy részét pedig maguk
a szülők okozzák akaratuk ellenére.
Nem ritkán hallhatjuk szülőktől, nagyszülőktől, hogy „lusta ez a gyerek”,
„majd kinövi”. Ezeknek a problémáknak a hátterében a legtöbb esetben a
mozgáshiány áll. Amikor a gyermeket
túlóvja a szülő, nem engedi, hogy önállóan egyen, mert maszatos lesz és
össze kell takarítani utána, ha nem
öltözhet egyedül, mert azt nincs idő
kivárni, ha a szülő beleteszi a bébikompba, mert azzal mindenhova eljut

és elfoglalja magát, akkor elemi mozgásformák gyakorlásától fosztja meg
gyermekét. Ezeknek az elemi mozgásformáknak a begyakorlása alapozza
meg a későbbi írás-olvasás tanulás
alapjait. Amikor ezektől a látszólag
jelentéktelen mozgásformáktól, a hintázás, szaladgálás, lábbal hajtható motorozás örömétől fosztja meg a szülő a
gyermeket, mert az épp jól el van a
képernyő előtt, akkor számolnia kell
azzal, hogy gyermekének nehézségei
lehetnek az iskolában.
Felhasznált irodalom:
Dévény Alapítvány által kiadott tájékoztató füzet a csecsemők és kisgyermekek normál mozgásfejlődéséről és
az azt akadályozó gyanújelekről 2014.
A fejlődés zavarai és vizsgálómódszerei 2007. Szerk.: Racsmány Mihály

Életkor

jellemző mozgásforma

0-2 hónap
3 hónap
4-5 hónap
6-7 hónap
8-9 hónap
10-11 hónap
12-18 hónap

fej emelése, fordítása
szimmetrikus alkartámasz
hátról oldalra történő fordulás mindkét irányba
hátról hasra fordulás és hasról hátra fordulás mindkét irányba
kúszás és négykézláb hintázás
mászás, ülés, kapaszkodva állás
kapaszkodva járás és önálló járás

továbbá a 4. és 5. osztályosokat is, de
számukra külön csoportban zajlanak a
Október hónapban megkezdődtek a foglalkozások.
cserkészfoglalkozások.
Keddenként 17:30-tól találkozik a
Szeretettel hívjuk a cserkészet iránt középiskolás korosztály.
érdeklődőket!
A 6.7.8. osztályosoknak szerdánként
Hétfőnként 16:30 és 17:30 óra között vannak az összejöveteleik szintén
várjuk az 1.2.3. osztályosokat,
16:30 órás kezdéssel.

Márton napi
lámpás
ünnepünket november 11én pénteken tarjuk a
17:00 órakor kezdődő
szentmisével, majd az azt
követő lámpás felvonulással.
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Egyházi hírek
Miserend
A hétköznapi és a szombat esti szentmisék kezdési időpontja 17:00 óra,
vasárnaponként változatlanul 09:00
órakor kezdődnek a szentmisék.
Az adventi időszak az idei évben november 27-én veszi kezdetét.

Családi nap a plébánián
A „Magyar Falu Program Falusi Civil
Alap keretében civil közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatása” című pályázaton, „Ifjúságnevelő,
közösségépítő programok a Sükösdi
Szent Anna Alapítvány szervezésében” címmel benyújtott és nyertes
pályázatunk keretében családi napot
szervezett alapítványunk 2022. október 8-án. A rendezvényt szentmisével
Adventi
időszakban
hétfőtől- nyitotta meg plébános úr, majd a megpéntekig, reggel 6 órakor hajnali misé- hívottakat invitáltuk a plébánia udvarára, ahol közös főzéssel, kötetlen beket, tartunk.
szélgetésekkel, játékkal folytatódott a
nap. A mintegy hatvan vendég egy jó

Könyvtári hírek
Kedves Látogatók!
A megnövekedett fűtés-, illetve áramköltségek miatt a Művelődési Ház és a
Könyvtár épülete ideiglenesen bezár.
A könyvtár nyitva tartási ideje 2022
novemberétől a következőképpen módosul:
HÉTFŐ: 9:00-12:00, 13:00-16:00
kedd: 14:00-18:00
SZERDA: 10:00-12:00, 14:00-18:00
csütörtök: 14:00-18:00
PÉNTEK: 12:00-16:00
szombat: szünnap
A „nagybetűs napokon” ténylegesen is
a könyvtárban tartózkodom, kedden és
csütörtökön viszont a hivatal épületében, ezért kérem a Kedves Látogatókat, hogy vagy személyesen ott keressenek, vagy előzetes egyeztetéssel telefonon a 06-70/334-8824 telefonszámon, e-mailben a
sukosd.konyvtar@gmail.com címen,
illetve Messengeren:
https://www.facebook.com/
szerletics.robert.
Kérem, a látogatás idejére melegebben
öltözzenek, mert csak az áramellátást
tudjuk biztosítani, a fűtést csak minimálisan (16-17oC-on).

Egyéb hírek
Zöldjárat - levélszállítás
Tisztelt Lakosság! Az önkormányzat
traktora, a település utcáin, a zsákba
szedett levelek begyűjtését, egyéb
munkák ütemezése mellett folyamatosan végzi.
Az utolsó szállítás a december 2. pénteki nappal bezárólag lesz.
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy csak
a bezsákolt, kézi erővel mozdítható
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levelet tudjuk elszállítani. Az egyéb,
zsákba rejtett kommunális hulladékot,
virág-és paprikaszárat..stb, nem áll
módunkban elvinni. Ezeket kérjük a
hulladékgyűjtő udvarba szállítani,
vagy a havi zöldjárat szállításaihoz
előkészíteni.
Az FBH-NP Kft tájékoztató anyagához
kapcsolódva szeretném jelezni, hogy a
hamu közterületen történő elhelyezése is TILOS!

hangulatú napot tölthetett el ezen a
kellemes őszi napon. Kicsik és nagyok
egyaránt találtak maguknak elfoglaltságot, a felnőttek pedig azt gondolom,
tartalmas beszélgetésekkel gazdagodhattak. Alapítványunk nem titkolt célja, hogy hagyományt teremtsen, így
jövőre ismét tervezünk egy összejövetelt, lehetőségeink szerint még nagyobb létszámmal.

Sükösdi „Anna baba”
A faluház október 1-i átadójához az
utcán lévő „ Anna baba” is megújult,
ezúttal is Tóthné Szabó Gabriella keze
nyomán.
Köszönet Bolvári Jani bácsinak is, aki
a dekorációhoz a vesszőből fonott
szoknyát elkészítette, és természetesen
mindazoknak, akik a díszítéshez szükséges anyagokat biztosították.

Képes beszámoló - Őszi események
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Ház eladó. Sükösd, Hunyadi u. 28. 0670 413 7502
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

2022. augusztus 26. és 2022. október 24. között
anyakönyvezettek :
Születtek:
Balázs Melani Zoé (Balázs Klaudia Irén)
Bozsó Benett (Bozsó Krisztina)
Rodrigues Dzsida Rafael Zoltán (Abreu Rodrigues Cátia
Cristina)
Házasságot kötöttek:
Házasságkötés nem volt.

Gratulálunk!
Elhunytak:
Kenyeres Lajos 71 éves
Pék József 84 éves
Dósai Dezsőné sz. Kovács Terézia 77 éves
Lovák Istvánné sz. Kovács Mária 84 éves
Bujdosó Józsefné sz Bolvári Mária 84 éves
Rogács Vince 51 éves
Részvétünk!

Összeállította:
Makóné Földesi Lívia anyakönyvvezető

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

Eladó gyökeres csemege
szőlő vessző koraitól
a késői érésű fajtákig.

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

Érdeklődni az alábbi
elérhetőségen:
+36/30/4864645
Pécsi József

Fogsorjavítás,
műfogsorkészítés,
rögzített
fogpótlások

Keresse termékeinket a
helyi boltokban!

Kollár Csaba

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

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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