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Napi aktualitások…
Járványhelyzet:
A Sükösdi Napló lapzártájának
perceiben
körvonalazódnak
azok a védelmi intézkedések,
melyek a kijárási korlátozás
helyébe lépnek főleg a vidéki
településeken, köztük Sükösdön
is. Amikor a kedves olvasók a
kezükben tartják a naplót, már
mindannyiunk előtt ismertek
ezek a változások. Nagyon fontos azonban elmondani, hogy
most nem szélnek eresztettek
bennünket, és minden mehet a
régi megszokott módon, csupán
a védekezésnek enyhébb szabályai lettek. A bejelentésekből
tudhatjuk, hogy ezek az enyhítések első sorban az üzletek,
strandok, szabadtéri fürdők,
múzeumok, állatkertek nyitva
tartására, látogatására vonatkoznak. Az éttermek, kávézók,
büfék, presszók kerthelyiségeiben, teraszain már tartózkodhatnak vendégek, és ott elfogyaszthatják a megrendelt ételeket,
italokat, de a vendéglátó egységek helyiségeiben csak az ott
dolgozók lehetnek bent, ahogy
mindez az Operatív Törzs május 1-i tájékoztatójában is elhangzott. A rendezvényekre
vonatkozó korlátozások továbbra is érvényben vannak, de Budapest és Pest megye kivételével megtarthatók a vallási közösségek szertartásai, a polgári
házasságkötés és a temetés a
védőtávolság megtartásával.
A sportrendezvények nézők
nélkül, zárt körülmények közt
megtarthatóak, az amatőr sport,
szabadidős sport megengedett.
Nagyon fontos, hogy továbbra
is felelős magtartással, egymásra, és magunkra is vigyázva
legyünk jelen, szükség szerint a
közösségben. Az aktuálisan
életbe lépő szabályokról, azok
településünkre vonatkozó részeiről, a továbbiakban is folyamatosan tájékoztatjuk a lakosságot,
a község honlapján és közösségi
oldalán.
51-es főút fejlesztése:
A NIF, Nemzeti Infrastruktúra
Fejlesztő Zrt, mint a Magyar
Állam nevében eljáró megrendelő, az Unitef ’83 Zrt-t bízta

meg az 51-es főút fejlesztéséről
az M9 gyorsforgalmi út Baja
között,
és
a
Sükösd–
Érsekcsanád elkerülő út tanulmányterve, az előzetes vizsgálati és a nyomvonal kijelölési
dokumentáció, valamint az engedélyezési és kiviteli tervek
elkészítésével.
Herpai László kiemelt pr ojektvezető tájékoztatása szerint,
a szoros határidő miatt álltak
máris munkába, ami nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentőségű közlekedési infrastruktúra beruházásnak minősül.
Tehát a megbízottak döntéselőkészítő anyagot dolgoznak ki. A
települési önkormányzatokkal is
megtörtént a jelen helyzetben
megvalósítható kapcsolatfelvétel. Kérték, hogy a települések
jelöljék meg azokat a szempontokat, melyek a tervezés során
hangsúlyos
figyelembevételt
igényelnek. Így Sükösd részéről: a kerékpárút kül- és belterületi szakaszán történő megépülését hangsúlyoztuk, a fejlesztés
alatt álló ipari park elkerülő
úthoz való kapcsolását, hogy a
célforgalom számára, főleg a
teherforgalomra gondolva, ne a
községen áthaladva lehessen
csak elérni a területet. Fontos
figyelembe venni a most is külterületen működő vállalkozások
további zavartalan elérésének
biztosítását, valamint a mezőgazdasági területek kíméletét is.
Tehát az önkormányzatok jelenlegi feladata azoknak a kéréseknek a megfogalmazása, melyek
biztonságosabbá tehetik a közlekedést kül- és belterületen
egyaránt. Szó nincs még keleti,
vagy nyugati elkerülő útról való
döntésről, hiszen állami beruházásról lévén szó, a teljes tervezési folyamat alatt véleményezési, és nem döntéshozói szerepben leszünk.
Magyar Falu Program 2020.
évi pályázatai:
A programban már 2019-ben
elért sikereken felbuzdulva, az
idei évben is folytatjuk további
pályázatok előkészítését. A
Magyar Falu Programban kifejezetten 5000 lélekszám alatti

települések pályázhatnak. Örvendetes a programban, hogy a
pályázat beadását követően 60
napon belül elbírálják a projekPolgármesteri hírek
tet, és támogatás esetén, ezt
követő 30 napon belül kezünkÖnkormányzati
ben lehet az aláírt támogatói
Képviselő-testületi hírek
okirat és az önkormányzat
Hírháttér
számláján a megvalósításhoz
elnyert pénzösszeg. Így jól, és 2020. évi hulladékgyűjtés rendje
hatékonyan lehet tervezni, és
megvalósítani az adott pályázati
Oktatás
tartalmakat. Tavasz kezdetétől
Aktuális iskolai tudnivalók
kéthetente jelennek meg a program újabb és újabb kiírásai az
Digitális tanrend
idén is. Már beadott pályázapedagógus szemmel
tunk a gyermekorvosi praxis
A megváltozott tanítási rend
eszközeinek
fejlesztéséhez
kapcsolódó beszerzés. Jelenleg Tájékoztató az óvoda működéséről
zajlik a még leghosszabb aszfalAz 547. sz. Belon Gellért
tozatlan utcánk, a Horgász utca
Cserkészcsapat története
burkolására beadandó anyag
(18. rész)
előkészítése. Itt az önkormányzat saját erőből 2018. év végén
Egyházi hírek
elkészített egy útalapot. Hogy
mindez ne menjen veszendőbe,
Felújítási munkálatok
indokolt a mielőbbi aszfaltozás.
Miserend
A többi, eddig burkolatlan utcarészre (Mező u., Rövid u., DóEgyéb hírek
zsa Gy. út északi vége) is kész
tervekkel rendelkezünk, és terBorostyán Gondozóház
mészetesen folytatni fogjuk a
Anyakönyvi hírek
pályázatok előkészítését ezekre
az utcákra is. Közösségi terek
Idéző
felújítására vonatkozó kiírásban
a Lakodalmas Ház korszerűsítéHirdetések
sét kívánjuk megpályázni,
valamint kommunális gépek
beszerzésére nyújtunk be
anyagot május végéig. Ha valamelyik projektünk nem kap
Levélcím
támogatást, akkor azt a következő évben ismét pályázhatjuk,
ahogy a többi programban szeSükösdi Napló
replő területet is, ahogy adott
szerkesztősége
esetben az sem kizáró ok, hogy
Sükösd
Nagyközség
bizonyos célterületen már előző
Polgármesteri
Hivatala
évben is nyertünk. Pl.: ha az
idei évben elnyerjük a támoga6346 Sükösd,
tást az aszfaltozásra, akkor nincsen akadálya, hogy jövőre
Dózsa György út 201.
másik utcára nyújtsunk be kérelmet. A testület prioritásokat
Tel/Fax
felállítva határozza meg évről+36/79
563-022
évre a pályázandó célokat.

E-mail

Tamás Márta
polgármester

naplosukosdi@gmail.com
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Önkormányzati Képviselő-testületi hírek kivonatolva, a teljesség igénye nélkül
2020. március 18.
A koronavírus miatti veszélyhelyzet időszaka elején, március 18-án tartott ülést a Képviselő-testület. Első napirendben
felhatalmazták a polgármestert
egyes pályázatokkal és közfoglalkoztatással kapcsolatos beruházásokkal,
fejlesztésekkel
kapcsolatos beszerzési hatáskör
gyakorlásával. Elnök és alelnök
jelölést javasoltak a FelsőBácskai Regionális Szilárd
Hulladéklerakó Önkormányzati
Társulásban és a társulási megállapodást módosították. Átvette az önkormányzat a lakodalmas ház hűtőkamráját. A
„Csapadékvíz elvezető rendszer
fejlesztése Sükösdön” c. projekt
Projekt Előkészítő Tanulmányának módosítását fogadták
el. A Művelődés ház új oldalbejárati ajtó beépítéséről döntöttek. Az önkormányzat résztulajdonában álló vaskúti 0551/25.
helyrajzi számú ingatlanban a
Bácsszőlős Község Önkormányzat nevén szereplő tulajdoni hányad elővásárlási jogáról lemondtak. Az épülő ipari
park villamos közmű kiépítésének részleteit tárgyalták meg.
Könyvtárhasználati szabályzatot módosítottak. Magyar Falu
pályázati program útépítés részben pályázat benyújtásáról döntöttek. Tájékoztatást hallgattak
meg a koronavírussal kapcsolatos helyzetről.
Polgármesteri hatáskörgyakorlás
A katasztrófavédelemről szóló
2011. évi CXXVII. törvény 46
§ (4) bekezdésben biztosított
feladat- és hatáskörben a polgármester gyakorolja – bizonyos korlátokkal – a Képviselőtestület hatáskörét. Képviselőtestületi ülés nem tartható. Sükösd polgármestere – a Képviselő-testülettel egyeztetve – az
alábbi fontosabb döntéseket
hozta meg 2020. március 11től:

 rendkívüli szünetet rendelt
el a sükösdi oktatási-, nevelési
intézményekben
 intézkedett az intézményi
gyermekétkeztetés folyamatos
biztosításáról
 felülvizsgálta a Borostyán
Gondozóház térítési díjait, mértékükön nem változtatott
 döntött pályázat benyújtásáról a Magyar Falu programon
belül orvosi eszközök vásárlására a gyermekorvosi rendelőbe
 gondoskodott az ún, kormányzati funkciók „Fertőző
megbetegedések megelőzése,
járványügyi ellátás”-sal történő
kibővítéséről
 döntött a Magyar Falu
programban a „Közösségi tér
átalakítás és foglalkoztatás” c.
pályázat benyújtásáról, mely a
lakodalmas házat érinti
 az önkormányzat nevében
a járványhelyzetre tekintettel
elhalasztotta a 2020. nyarára
tervezett zárt és szabadtéri önkormányzati rendezvényeket
 sükösdi ipari terület villamos energia közmű megvalósítása tárgyában az NKM Áramhálózati Kft.-nél a munkát megrendelte

Hírháttér 2020. 04. 29.
A veszélyhelyzet kihirdetésének egyik velejárója, hogy a
katasztrófavédelemi
törvény
értelmében a helyzet fennállása
alatt a képviselő-testület hatáskörét (megfelelő megkötésekkel) a polgármester gyakorolja.
Ennek elsődleges oka a döntések meghozatalának egyszerűsítése és gyorsítása. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a
szokásos döntések meghozatalához nem kell összehívni kép-

viselő-testületi ülést, a polgármester egy személyben dönt.
Jelen esetben az ülések mellőzését a járványügyi helyzet és a
szociális távolságtartás is indokolja. Ettől függetlenül Sükösdön a képviselők továbbra is
végzik a munkájukat. A normál
esetben képviselő-testületi döntést igénylő előterjesztések
anyagait e-mailben megkapják,
és véleményezés után határidőre, szintén elektronikusan viszszaküldik. A polgármester ezen
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HIVATALI HÍREK
A Sükösdi Polgármesteri Hivatal felújítása végéhez közeledünk. A belső munkák idejére a
Képviselő-testület által elrendelt igazgatási szünetben nem
tudott a Hivatal minden nap
folyamatosan dolgozni. Köszönjük a lakosság megértését
és türelmét! A járvány veszélyhelyzet alatt továbbra is elsősorban telefonon, email-en fogadjuk ügyfeleink megkereséseit, csak ha nagyon szükséges,
kérjük, akkor jöjjenek be
személyesen a Hivatalba,
szájmaszk és kesztyű használata mellett. Pénztárunkból a
kifizetés folyamatos, és a be-

járati ajtón leírt módon lehetséges.
Iparűzési adó
Megjelent a 140/2020.(IV.21.)
Korm. rendelet, mely kitolta a
helyi iparűzési adó bevallási és
adófizetési kötelezettség határidejét 2020. szeptember 30-ig.
Étkeztetés
A veszélyhelyzet alatt biztosítjuk az elviteles gyermekétkeztetést. Óvodás és általános
iskolás gyermekek szüleinek
bizonyára gondot okoz a gyermekek egész napos otthoni
felügyelete mellett az étkeztetés
megoldása. Ebben segíthet a
napköziseknek a napi háromszori étkezés, menzásoknak a
napi ebéd önkormányzati biztosítása. Hétköznapokon 11 órától ezt szolgáltatjuk a Napközi
konyháról éthordós elvitellel.
Az oktatási- nevelési intézményben kell jelezni a szülőknek az étkezési igényt. Még
másfél hónap hátravan a tanévből, aki eddig nem élt a lehetőséggel, a tanév végéig megteheti. Ha gyermekük nem étkezett
eddig az önkormányzati konyhán, ez nem akadály, igényelheti az ellátást az óvodában,
általános iskolában, hiszen erre
a tanév „rendes” menete alatt is
bármikor van lehetőség.
A nyári gyermekétkeztetés –
valószínűleg elviteles megoldással – ismét megszervezésre
kerül a nyári szünetben a rászoruló gyermekeknek, erről a
szülők közvetlenül írásban kapnak tájékoztatást.
A falu lakosai közül egyre többen kérik az ételfutár szolgáltatást. Az emberek számára most
biztonságosabb a napi meleg
étel hozzávalóinak boltokból
való beszerzése helyett a kész
ebéd ételfutártól való megrendelése. Másokkal ellentétben a
veszélyhelyzetet nem használjuk ki, az árak változatlanok
vélemények mérlegelése mellett hozza meg határozatait,
döntéseit. Továbbá a megfelelő
szabályokat betartva akár személyesen, telefonon vagy elektronikus formában tájékoztatják,
segítik a lakosságot, közvetítik
a felmerülő kérdéseket, kéréseket, problémákat az illetékesek
és döntéshozók felé.
A Miniszterelnökség által kiírt
Magyar Falu Program 2019.
keretében
önkormányzatunk
három területre nyújtott be si-

maradtak: kiszállítással 850 Ft/
adag, a konyháról elvitellel:
790 Ft/adag. Jelentkezni lehet a
70/331 7726 telefonszámon.
Hulladék illegális elhelyezése
A sükösdi hulladékudvar ideiglenes bezárása miatt elharapózott a szemét illegális elhelyezése a határban. A veszélyhelyzetben a hulladékgazdálkodási
szolgáltató kft. a hulladékudvarokat az ott dolgozók egészségének védelmében nem működteti. Nyomatékosan kérjük a
lakosságot, legyenek türelmesek, és a hulladékudvar kinyitásáig tárolják ingatlanaikon a
hulladékot. A mezőőr feljelenti
az illegális szemetelőket, akikkel szemben a jegyző alapesetben 1.500–50.000 Ft-ig terjedő
bírságot szab ki, a szemetet
pedig a szabályszegővel elpakoltatják. Veszélyes hulladék
esetén a környezetvédelmi hatóság jár el, súlyosabb bírságot
kiszabva.
Bánné dr. Raffai Gyöngyi
jegyző

Hosszú,
méltósággal
viselt, súlyos betegség
után elhunyt Dr. Simon Irén
gyermekorvos. Orvosi hivatása mögött mindig láthattuk
a segítségnyújtásra sohasem
rest embert, aki hosszú évtizedeken keresztül áldozatos,
lelkiismeretes munkával dolgozott a sükösdi gyermekekért. A település nevében
búcsúzunk tőle úgy is, mint
a község díszpolgárjától.
Sükösd lakosságát képviselve önkormányzatunk őszinte
részvétét fejezi ki a gyászoló családnak.

keres pályázatot. Orvosi eszköz
beszerzése címén nyertünk
2.698.623 Ft támogatást, melyet egy új kezelőegység
(fogorvosi szék) beszerzésére
fordítottunk a fogorvosi rendelő
modernizálására. Óvoda udvari
játékokra is volt lehetőség pályázni, így az alvégi óvodában
4.778.573 Ft-os támogatási
összegből udvari játékok kiépítése és egy kültéri ivókút felszerelése valósult meg. A legnagyobb, 25.808.235 Ft-os ösz-

szeget a Polgármesteri Hivatal
épületének felújítására nyertük.
Ebből az összegből megújult a
fűtési rendszer, az irodák klímaberendezéssel lettek felszerelve, megtörtént a födém és a
homlokzat szigetelése illetve a
szükséges festési és javítási
munkálatok. Ezeken a felújítási
munkálatokon felül a támogatás
egy része irodai berendezések
vásárlására volt fordítható. Örülünk, hogy intézményeink után
a Polgármesteri Hivatal is pályázati pénzből tudott megújulni a mai kor követelményeinek
megfelelően.
Összességében
elmondható, hogy a Magyar
Falu Programba benyújtott pályázataink gördülékenyen és
rövid határidőkkel lezajlódtak,
jól tervezhetőek és gyakorlatilag önerő nélkül megvalósíthatóak voltak. Ezért is bízunk a
Programban való további sikeres részvételben.
Soós Gergő
alpolgármester
SÜKÖSD
2020. évi hulladékgyűjtés
rendje
Az FBH-NP Nonprofit KFT tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot a
2020. évi (2020. májustól 2021.
áprilisig) biológiailag lebomló
hulladék, elkülönítetten gyűjtött
csomagolási hulladék gyűjtési
rendjéről és a kommunális hulladék elszállításáról.
BIOLÓGIAILAG LEBOMLÓ
HULLADÉKGYŰJTÉS
(zöldjárat naptár):
2020: máj.15., jún.12., júl.10.,
aug.7.,
szept.4.,
okt.2./30.,
nov.27., dec.25.
*2021:
jan.22.,
febr.19.,
márc.19., ápr.16.
*2021. januárjában két alkalmas
fenyőfagyűjtést
szervezünk,
amelyről
külön
értesítjük
Önöket.

ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT CSOMAGOLÁSI HULLADÉK SZÁLLÍTÁSA (sárga
fedeles edény)
Az elkülönítetten gyűjtött csomagolási hulladék (sár ga fedeles
edényből)
elszállítása
2020.12.31.-ig páratlan heteken, pénteki napokon 2021. 01.
01.-től páros heteken, pénteki
napokon tör ténik.
A csomagolási hulladék gyűjtésére alkalmas edényzetben elhelyezhető hulladékok:

Papírhulladék,
italos
karton (újság, folyóir at, füzet,
könyv, hullámpapír, csomagolópapír, kartondoboz lapítva, kiöblített italos kartondobozok kupak
nélkül.
 Műanyag- és fémhulladékok (kiöblítve, kupak nélküli
PET palack, PP, HDPE jelzésű
flakonok, pl: tejfölös, samponos,

ásványvizes, üdítős flakonok;
műanyag zacskó vagy szatyor,
háztartási fém, italos és konzervdoboz kiöblítve, apróbb fémtárgyak)
KOMMUNÁLIS
HULLADÉKGYŰJTÉS
A kommunális hulladék begyűjtésének napja továbbra is péntek,
az eddig megszokott módon.
Az önkormányzat folyamatosan
egyeztet a hulladék kezelését
végző Kft-vel, keresve arra a
megoldást, hogy a járványhelyzet
ideje alatt a hulladék udvar, legalább egy napon legyen nyitva. A
megoldás megtalálásáig, kérem a
lakosság türelmét az eddig is
tárolt, és a helyzet normalizálódásáig tártható lomok (építési
törmelék, szekrények, elektromos
hulladék…) otthon tartásában!
Sajnálatos az a tény, hogy na-

gyon sokan illegális módon juttatják ki a szemetet a határba. A
mezőőr több esetben tetten ért,
már lakosokat. Velük szemben a
jegyző által ismertetett módon
bírsággal fogunk élni.
A kommunális, és a zöld hulladék szállításában, a fenti tájékoztató a mérvadó. Konténer rendelése a Kft honlapján keresztül
továbbra is megoldható.
Tamás Márta
polgármester

Tájékoztatás a kutyák 2020. évi kötele- rólapon fogjuk tájékoztatni.
József Attila
ző veszettség elleni védőoltásáról,
3. Azokat a kutyatartókat, akiknél már több
MÁJUS
féregtelenítéséről
éve az állat tartási helyén van a védőoltás
A rengő lomb virágban ég
beadása, telefonon megkeresHivatkozva a hazánkban is előés készül a gyümölcsre,
sük, és egyeztetünk a háznál
forduló humán koronavírus fera nyilt uccára lép a nép,
történő oltás, féregtelenítés időtőző megbetegedésekre, valahogy végzetét betöltse.
pontjáról.
mint a még érvényben lévő korIramlanak a bogarak,
4. Mind az állat tartási helyén,
látozó intézkedésekre:
friss jelszavak repülnek.
mind
az
esetleges
összevezetett
1. A szokásos, május első feléS az aranyba vont ég alatt,
kutyaoltás
helyén
a
védőoltást
ben tartandó összevezetett kuvégző
személyzet
messzemenő- mert beköszönt az ünnep tyaoltás későbbi időpontban
kig
betartja
az
ajánlott
higiéniai
a szabadság sétára megy.
kerül megtartásra, figyelembe
szabályokat
(védőmaszk,
gumiHős népe ágat lenget,
véve a mindenkori korlátozási
kesztyű
használata).
s ő kézenfogva vezeti
intézkedéseket.
szép gyermekét, a rendet!
Dr. Tálas László
2. Az időpontról a lakosságot a
állatorvos 1935
postaládájában elhelyezett szó3

Oktatás
KATOLIKUS ISKOLA
Aktuális iskolai tudnivalók

 Április hónapban volt a
leendő első osztályosok beíratása. Van, aki odafigyelt a
határidőre, köszönjük. Az, aki
még eddig nem tette ezt meg,
legyen kedves mihamarabb
felkeresni az iskola titkárságát.
A beiratkozáshoz szükséges
dokumentumok:
 a gyermek nevére kiállított személyi azonosító
(személyi igazolvány, ha
van a gyermeknek)
 a lakcímet igazoló hatósági
igazolvány
(lakcímkártya)
 a gyermek születési
anyakönyvi kivonata
 a gyermek TAJ-kártyája
 a Szakértői Bizottság
szakértői véleménye a sajátos nevelési igény megállapításáról
A beiratkozást munkanapokon
8–13-ig lehet megtenni.
 Május első hetében kell
minden középiskolába jelentkezett tanulónak a felvételről az
értesítést megkapnia. Az iskolába érkező Felvételi értesítésekről tájékoztatjuk a szülőket és a
tanulókat.
Bujdosó Gabriella
igazgatóhelyettes
Digitális tanrend pedagógus
szemmel
2020. március 16-án a koronavírus-járvány miatt iskolánk
átállt a digitális oktatásra. A
tanulókkal és szüleikkel többféle internetes fórumon keresztül
tartjuk a kapcsolatot. A már
meglévő közösségi csoportokon
keresztül juttatjuk el hozzájuk,
illetve szüleikhez a tananyagot,
az elvégzendő feladatokat. Természetesen a tananyag kijelölésén túl videón magyarázatokat,
segédanyagokat is küldünk a
szülőknek. Számos online felület és oktatási segédanyag áll
rendelkezésünkre, hogy minél
hatékonyabb segítséget tudjunk
nyújtani az otthoni tanuláshoz.
A közismereti tárgyakon túl a
hittan, erkölcstan, de még az
SNI-s fejlesztés és a gyógytestnevelés is megvalósítható az új
rendszeren keresztül.
Az elkészült feladatokról a szülők privát üzenetben fotót, illetve videót küldenek, melyre a
pedagógusok minden esetben
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reagálnak, értékelik a beküldött
munkákat. Igyekszünk olyan feladatokat
adni,
amivel a tanulók
egy kis szülői
segítséggel, útmutatással önállóan is boldogulnak, hiszen
tudjuk, hogy ebben a helyzetben, amikor a szülők nagy része
a munkahelyéért, a megélhetéséért, a család egészségéért
aggódik, nem az iskola és a
házi feladat megoldása és elküldése a legnagyobb probléma a
családok életében. Ugyanakkor
azt is látnunk kell, hogy a tanév
sikeres befejezése, zárása csak
a diák, szülő, pedagógus összefogásával, együttműködésével
valósulhat meg. A digitális oktatás megvalósítása hatalmas
kihívás az oktatás minden szereplőjének. Önfegyelmet, szorgalmat, önállóbb munkavégzést, kitartást, együttműködést
vár el a diáktól, a gyermekek
tanulmányi munkájának nagyobb mértékű nyomon követését, segítségnyújtást, a pedagógusokkal való összefogást a
szülőktől, időt, munkát és szakmai megújulást a pedagógusoktól.
Az eddigi tapasztalataink azt
mutatják, hogy a diákok és a
szülők is megértették az otthoni
tanulás fontosságát, hiszen nagyon együttműködőek, maximálisan helytállnak, segítik
gyermekeik és a tanítók munkáját. Mi, pedagógusok is igyekszünk a szülőkhöz alkalmazkodni, rendszeresen kérünk
visszajelzést az anyag mennyiségéről, a feladatok ütemezéséről. Jelzéseik alapján, ha kell,
módosítunk az eddigi gyakorlaton, figyelembe vesszük észrevételeiket. Ez az élethelyzet
megerősíti a szülők és a pedagógusok kapcsolatát, hiszen
most jobban egymásra vagyunk
utalva, mint eddig bármikor.
Ugyanakkor bármilyen jól működik is ez az új rendszer, egy
online kapcsolat, egy videó
hívás nem pótolhatja a személyes találkozást, a tanító nénik
biztató mosolyát. Talán nem
tévedünk nagyot, ha úgy gondoljuk, hogy a diákoknak és a
pedagógusoknak is hiányzik a
becsengetés, a hetesek jelentése, egy-egy szép felelet, a dolgozatírást kísérő izgalom, egyszóval a gyerekzsivajtól hangos, élettel teli iskola. Remél-

jük, mielőbb visszatér minden a
normál kerékvágásba és hamarosan találkozhatunk!
Jánosiné Sima Éva és
Koprivanacz Istvánné
tanító nénik
A megváltozott tanítási rend
Nagyot fordult velünk a világ,
amikor március közepén a világjárvány elérte Magyarországot, és ezzel együtt megtörtént
a veszélyhelyzet kihirdetése.
Így aztán, ahelyett, hogy közösen megemlékeztünk volna
1848 hőseiről – pedig az ötödikesek méltó módon felkészültek Gábor bácsi vezetésével –
bizonytalanság és találgatás lett
életünk része.
Nem sokáig engedtünk teret a
kiszámíthatatlanságnak: a legrövidebb időn belül cselekedni
kezdtünk. Mondhatom ezt a
sükösdi iskola teljes tantestülete nevében. Már a következő
hétfőn összeültünk, és megállapodtunk a digitális oktatásunk
alapelveiben. Szinte órák alatt

megszületett az új digitális órarend, kiválasztottuk a legalkalmasabbnak tűnő digitális felületet, és ezzel a tettek mezejére
léptünk. Azután persze adódtak
problémák tanárok, diákok részéről egyaránt. Ekkor derült
ki, hogy az a fajta napi szintű
„számítógépezés”, amely nagyrészt facebookozás vagy számítógépes játékok űzésében merül
ki, nem ad megfelelő tudást
például egy e-mail cím létrehozásához, egy e-mail elküldéséhez, a billentyűzet használatához.
Ránk, tanárokra pedig szinte
zúdítani kezdték a különféle
online tartalmakat, segítő szándékkal, persze, hogy alig győztünk válogatni. Végül a kezdeti
akadályokat sikeresen leküzdöttük: összeálltak a csoportok,
minden tanuló visszajelzett, az
osztályok készen álltak a távoktatásra. Szerencsére szinte mindenhol megvannak a technikai
feltételek a távoktatáshoz. Tudjuk, sok helyen testvérek osz-

toznak a számítógépeken, tudjuk, a telefonon nem olyan jól
láthatóak a szövegek, a feladatok. Ezek azonban megoldható
problémák. A lényeg: nem iskolai szünet van, csupán most
más módon próbáljuk közvetíteni a tananyagot, a tudást. A
teljes felső tagozatot tanító tanárként mondhatom: nekünk
sem könnyű. Ki kell választani,
mi az a tananyag, amely közvetíthető az új módszerekkel. Hogyan tudom ellenőrizni, gyakoroltatni az eljuttatott ismeretanyagot? Hogyan tudja majd
minden tanuló teljesíteni az
alapkövetelményeket? Csupa
olyan probléma, amely megoldandó kihívást jelent. Természetesen semmire nem jutunk a
„másik fél”, vagyis a tanulók
nélkül. Szomorúan kell megállapítanom, hogy még mindig
vannak „láthatatlan emberek” a
rendszerben, akik nem vesznek
részt a munkában, nem küldenek leckéket, dolgozatokat.
Pedig bizonyítványt a tanév
végén mindenki kap, az iskolai

ÓVODA
Tájékoztató az óvoda működésével kapcsolatban koronavírus idején
Kedves Szülők!
A koronavírus-helyzetre való
tekintettel néhány fontos információt szeretnék közzé tenni.
Május-június hónapra tervezett
programjaink elmaradnak! Nevezetesen: anyák napja, évzárók, Családi sportnap, Gyereknap. A későbbiekben (új nevelési évben), az intézkedések
függvényében néhány program
megvalósítását
átgondoljuk,
amennyiben mód lesz rá, megszervezzük. Erről a szülőket
természetesen értesítjük.

tanévet nem befejeztük, hanem
másfajta működésre állítottuk
át. Ez viszont minden tanulóra
egyformán vonatkozik!
Nem szóltam még a harmadik
résztvevőről, a szülőkről. Köszönjük, ha támogatóként ott
vannak a háttérben. A felső
tagozaton már elvárható az
egyre nagyobb fokú tanulói
önállóság. Persze, van, akinél
ez nem megy. Tudjuk, nem
egyszerű követni, melyik tantárgyból, mit, mikor kell beküldeni, visszajelezni. Úgy gondolom, az eltelt időben már a legtöbben kidolgozták a saját túlélési taktikájukat. A mi kérésünk – talán mondhatom tanártársaim nevében – az, hogy
legyen rendszer a gyermek életében! Legyen meghatározott
ideje az órák követésének, a
leckeírásnak, mellette persze a
játéknak,
kikapcsolódásnak.
Kérem, ne engedjék, hogy szétvagy összefolyjanak a napok.
Nem várjuk el, hogy helyettünk
bármit is megtanítsanak, de azt

igen, hogy
„Sükösdi Óvodásokért Alapítvány”
szenteljenek
Adószám: 18367629-1-03
legalább egy
„Sükösdiek
a Gyermekekért Alapítvány”
kis időt az
Adószám: 18349496-1-03
iskolának:
„Szent Anna Alapítvány”
mit tanultaAdószám: 19046505-1-03
tok?
Mit
kaptatok
„Sükösdi Helytörténeti és Kulturális Egyesület”
leckének?
Adószám: 18368558-1-03
Most nem
„Voluntas Kulturális Alapítvány”
lehet a szoAdószám: 19552158-1-03
kásos sem„Sükösd Biztonságos Jövőjéért Alapítvány”
mit-tel elinAdószám: 18518557-1-03
tézni! Kérem, nézzenek utána, elküldte a gyermek a e-mailben írva, esetleg csatolleckét? Ha ebben segítségre mányként küldve. Szorgalmi
szorul, segítsék. Ha kell, egy- feladatként készült már Power
mástól is kérjenek segítséget. Point-os diasorozat is. Igen,
Még a hasznunkra is válhat ez a ilyen is van. Ez olyan tudás,
különleges időszak: megtanul- amely nem fog elvészni, és
juk felelősen és értelmesen amelyre a 21. században – amehasználni az internet csodáit. lyet ugyan most éppen egy paMekkora öröm, ha látom, hogy rányi gonosz vírus ural –, de
valaki többet, jobbat akar, le- remélhetőleg mihamarabb viszgyen az a füzetének a szebb szazökkenve a régi kerékvágáskülalakja, szépen elrendezve, ba, mindenkinek szüksége lesz.
színessel kiemelve, pontokba
Korsósné Mojzes Klára
szedve. Sőt, táblázatba gépelve,
felsős munkaközösség vezető

Az óvodák nagytakarítását május hónapban tervezzük megvalósítani augusztus helyett. Az
óvodai ügyelet nem áll le ebben
az időszakban sem, aki igénybe
kívánja venni, indokolt esetben
ezt megteheti.
Szeretném kérni a kedves szülőket, ha előre látható, hogy
igénybe kell venniük az óvodai
ügyeletet, ezt időben jelezzék
az óvoda felé, mivel bizonyos
létszámon felül ez komoly szervezési feladatokat igényel.
Március közepe óta az óvónők
is bekapcsolódnak a távmunkába. A Pedagógiai Programunk
és az éves Munkatervünk alapján ajánlásokat tesznek a szülőknek az aktuális témák, területek feldolgozásához. A szokásostól eltérő formában és tarta-

lommal, online nyújtanak segítséget a családoknak. Szakmai
ajánlásaikkal, változatos tartalmakkal folyamatosan és célirányosan kapják az ötleteket a
szülők. Az online játékok, kézműves ötletek, mozgásos tevékenységek segítséget nyújtanak
a családok számára az otthon
töltött idő eltöltésére. A kapcsolattartás zárt Facebook csoportokon keresztül történik az
adatvédelmi előírásoknak eleget téve. A szülők többsége
lelkesen bekapcsolódik a digitális együttműködésbe, kapcsolattartásba. Az online visszaküldött képek, megjegyzések, videók is erről tanúskodnak. Mivel a mini-bölcsődében is nagyon lecsökkent a gyermeklétszám, az otthon lévőknek a
kisgyermeknevelő szintén aján-

lásokat, ötleteket ad a hasznos
időtöltéshez.
A dadus nénik ebédidőben felváltva segítséget nyújtanak a
napközi konyhán az ebédosztásnál. Olyan dajka és óvónő is
akad köztünk, aki maszkok
varrásával segítette a települést,
a közösséget. Szeretném köszönetemet kifejezni az óvodapedagógusoknak, kisgyermeknevelőnek, dajkáknak, hogy rövid
idő alatt alkalmazkodtak a körülményekhez és mindenki a
maga módján és területén járul
hozzá ennek a rendkívüli helyzetnek a megoldásához.
Minden kisgyermeknek és családnak hasznos időtöltést és jó
egészséget kívánok.
Dudásné Grau Ágnes
ÁMK igazgató
5

Az 547. sz. Belon Gellért Cserkészcsapat története (18. rész)
„Erdő mellett kanyarog el a
patak, magasra van dagadva.
Nagytáborba készülődik a csapat, beszáll már a vonatba.
Bakonybéli pataknál, holnap ott
is leszünk már……”
– a dal minden egyes sorát
igaznak gondoltuk, míg meg
nem érkeztünk a csapat 2001.
évi nyári táborának színhelyére.
Azt már az előtábort készítő
fiúktól megtudtuk, hogy egy
másik, kisebb csapat is ott tanyázik a táborhelyen, de a legnagyobb meglepetést mégis az
okozta, hogy kiszáradt a tábor
ideje alatt oly sokat jelentő patak. Mindez azért nem veheti el
egy cserkész kedvét, így augusztus 6–15 között birtokba
vettük a Bakony-hegység Csöpögő kútjánál levő területet. A
tisztás egyik csücskében táborozó szegedi cserkészekkel
hamar megbarátkoztunk. Első

délután, az otthonról hozott
ennivaló elfogyasztása után 57en szálltuk meg a cserkészfiúk
által már felállított sátrakat. A
fiúk, akik 2 nappal előbb érkeztek Bakonybélbe, hogy a terepet a mi érkezésünkre előkészítsék. A munkálataik egyik
örök emléke marad, hogy a
tábori illemhely a turistaút közvetlen közelébe került. A gondos előkészítésüknek köszönhettük azt is, hogy a következő
napon már kirándulni mehettünk. Abban az évben táborunk
keretmeséjéül József történetét
választottuk. Az akadályverseny során kiszabadítottuk Józsefet a ciszternából, ahová
testvérei dobták, a kézművesnapon ajándékot készítettünk a
fáraó számára, a túrák során
pedig feltérképeztük a bennünket körülvevő népeket. Emlékezetes esemény marad az is,
hogy a kerület táborozási veze-

Egyházi hírek

plébános úrral és Tamás Márta
polgármesterrel úgy döntöttünk, hogy a munkálatokat elindítjuk, és a szükséges összeg
kiegészítésére adománygyűjtést
szervezünk. A tavalyi évben
sikerült a homlokzatok nagy
részének javítása és festése.
Jelenleg folyik a sekrestye feletti és a keleti homlokzatok
beállványozása, és azok festési
munkálatai. Ezzel május végéig
befejeződik az első szakasz,
ami nem tartalmazta a torony
felújítását, mivel a rendelkezésre álló összeg erre volt elegendő. A festési munkák előtt még
megtörtént az ereszcsatornák
tisztítása, és ezzel párhuzamosan a fák visszacsonkolása, ami
koruk miatt egyébként is esedékes volt már. Ezeket már a közben befolyt adományokból tudtuk fizetni a belső padozat és a
kerítés mázolásával együtt.

Római Katolikus Egyházközségünk ünneplésre készül, 2021ben lesz templomunk felszentelésének 200 éves évfordulója.
A jubileumra szeretnénk elvégezni a templom külső festését
és anyagi lehetőségeinktől függően környezetének megszépítését. Egyházközségi Házunk is
meg fog újulni idén, és felmerült Szent Annak kápolnánk
felújításának lehetősége is.
A munka kezdésekor 8 millió
forint állt rendelkezésre, amit a
Magyar Kormány által létrehozott Bethlen Gábor Alapkezelő
biztosított pályázat útján templomunk külső festésére. Már
eleinte látszott, hogy ez az öszszeg nem lesz elég. Bízva a
gondviselésben, Jánosity István
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tőtisztje meglátogatta táborunkat, és az építményeink láttán
nagy dicséretben részesített
bennünket, sőt azt is mondta,
hogy a táborunkat másoknak is
szívesen megmutatná. Látogatóink voltak még egy budai
csapat vezetői is. Legkevésbé
ezúttal is az ÁNTSZ-t vártuk,
de ők szorgalmasan kétszer is
felkerestek bennünket, szerencsére mindent rendben találtak.
A tábori étrend sokaknak komoly erőpróba volt, hiszen a szigorú előírásoknak megfelelve, nem
készíthettünk húsételt.
Némi pótlást a virsli, a
főzőkolbász és a májkrém jelentett. Persze
így sem éheztünk Teri és
Irénke néniék jóvoltából.
A tábor nagy eseményei
voltak, amikor egy napra
leruccantunk a Balatonra, eltévedtünk az éjszakai túrán, amikor valakiből a 7. kullancsot távolítottuk el, a kisebbek
diszkót rendeztek a sátorban, táncoltunk az

esőben, vagy amikor Pék Barna
lélekszakadva rohant segítségért, mondván, hogy a Harsányi
Dávid kiszúrta a szemét, pedig
csak „gatyarepesztőzés” közben
megkarcolta az arcát. Szintén
felejthetetlen emlék, hogy
Kecskeméti Tibi a 9. nap tájékán otthonról hozott lekvárosbuktát majszolt a sátor tövében,
vagy, hogy Farkas Nóri a környék összes hangyáját összegyűjtötte a hátizsákba rejtett
ropival.
A hazaindulás napjára elkészültek tábori egyen pólóink, melyekben vidám indultunk haza.
A hosszú vonatúton sokat énekeltünk, tréfálkoztunk. A bajai
vasútállomás közelébe érve
fehér papírzsebkendőket lobogtatva köszöntöttük szüleinket,
és a Kati fagyizóig csak soroltuk a 10 nap élményeit. Talán a
végtelenségig folytatható lenne
az emlékek sora, s ezt tegye is
meg magában mindenki, aki ott
volt a bakonybéli kiszáradt
patak partján.
Bakos Judit
cserkészvezető

Köszönet Bachmann János és
Bencses Gábor helyi vállalkozóknak a kivitelezési munkák
elvégzéséért; Sipos Endre egyházközségi képviselőnek a
munkafolyamatok koordinálásáért, valamint minden adományozó támogatásért.
Községünk – a képviselőtestület által megszavazott – 1
millió forintos hozzájárulásának és az idei év elején pályázati forrásból elnyert újabb 7
millió forint támogatásnak köszönhetően még ezen a nyáron
el tudjuk végezni a torony javítását, festését és faablakainak
felújítását is. Ezzel remélhetőleg még idén (legkésőbb ősz
végére) lezárul a második szakasz, és ezzel templomunk végül teljesen megújul.
Az Egyházközségi Ház felújítására és eszközbeszerzésre fordí-

tandó Magyar Falu Program
keretében tavaly elnyert 15+5
millió forintos támogatási öszszeg felhasználása elkezdődött.
A kivitelező (nagyrészben helyi) vállalkozókkal egyeztetve
lett, a munkák májusban kezdődnek, várható befejezés legkésőbb augusztus közepe.
Elmondhatjuk, hogy Isten kegyelméből a kivitelezők hozzáállásának, a társadalmi munkáknak és az adományoknak
köszönhetően a most betervezett munkákra megnyugtató
mértékben rendelkezésre áll a
pénzügyi fedezet. Ez reményt
kelt bennünk, hogy a plébánia
épületén is elvégezzük a külső
festést még idén, és jövő tavasszal megújítsuk Szent Anna
kápolnánkat is, melynek munkálataihoz még folytatjuk az
adományok gyűjtését. Ez így

azt jelentené, hogy az évforduló
méltó megünneplésén túl minden egyházközségi épületünk
hosszú időre megszépülhet.
Kovács Zoltán
világi alelnök
2020. május 4-től, a korlátozásokra vonatkozó szabályok
enyhítésének köszönhetően, a
szokott módon tudjuk megtartani a szentmiséket.
Hétköznap esténként 17.45-től
májusi litániákat, majd 18.00
órától esti misét tartunk. Hétvégén, szombaton 18.00 órakor,
vasárnap, délelőtt 09.00 órakor
lesznek a szentmisék.
Azonban nagyon fontos, hogy
továbbra is közös erővel figyeljünk magunkra és egymásra is,
így a már korábban bevezetett,
távolságtartásra vonatkozó szabályokat a továbbiakban is pontosan be kell tartanunk.
Jánosity István
plébános

Egyéb hírek
Borostyán Gondozóház
A koronavírus miatt látogatási
tilalmat rendelt el a tisztifőorvos március 8-án visszavonásig. A lakók nagyon várják a
zárlat feloldását, hiszen a családtagok látogatása mindig
örömteli esemény. Telefonon és
e-mailben biztosítjuk a kapcsolattartást.
Az ÁNTSZ ellenőrzést tartott a
mi intézményünkben is. Fel

Telefonos szakorvosi konzultációs adatbázis Bajai Szent Rókus Kórház
Osztály /
szakrendelés
megnevezése

Telefonos konzultációra
kijelölt / rendelkezésre
álló szakorvos

Belgyógyászat

műszakban lévő szakorvos 79/422-233/3708

igen

Kardiológia

műszakban lévő szakorvos 79/422-233/3707

igen

Fül-orr-gégészet

műszakban lévő szakorvos 79/422-233/1504

igen

Urológia

műszakban lévő szakorvos 79/422-233/3405

igen

Sebészet

műszakban lévő szakorvos 79/422-233/2801

igen

Traumatológia

műszakban lévő szakorvos 79/422-233/3208

igen

Nőgyógyászat

műszakban lévő szakorvos 79/422-233/3130

igen

Szülészet

műszakban lévő szakorvos 79/422-233/1030

igen

Szemészet

műszakban lévő szakorvos 79/422-233/2007

igen

Pszichiátria

műszakban lévő szakorvos 79/422-233/2405

igen

Gasztroenterológia

műszakban lévő szakorvos 79/422-233/2505

igen

Infektológia

műszakban lévő szakorvos 79/422-233/1401

igen

Onkológia

műszakban lévő szakorvos 79/422-233/2502

igen

Ortopédia

műszakban lévő szakorvos 79/422-233/1166

igen

Tüdőgondozó

műszakban lévő szakorvos 79/422-233/3310

igen

kellett készülni az épület lehetőségeihez mérten a fertőzöttek
elkülönítésére. A dolgozók
oktatásokon vesznek részt
(kézmosás, kesztyűlevétel, védőruházat használata, stb.).
Napi szinten követjük a vírussal
kapcsolatos információkat és
építjük be a munkánkba.
A honvédség elvégezte az épület fertőtlenítését. Az Operatív
Törzs biztosít védőeszközt az
otthon dolgozói részére. Fertőzött nincs az otthonban.
Köszönjük az Önkormányzat-

Hivatalos telefonos /
mobiltelefonos
elérhetőségek

nak (fenntartó) a védőeszközök
és fertőtlenítőszerek biztosítását, mellyel munkánkat ebben a
helyzetben
biztonságosabbá
teszik.
A napokat próbáljuk úgy eltölteni, mint a vírus megjelenése
előtt. A foglalkozásokat két
részletben tartom, így egy légtérben kevesebb ember tartózkodik, és biztosítható a lakók
közötti távolságtartás.
Az időjárásnak köszönhetően a
szabadban, az udvaron egyre
több időt tudnak a lakók tölteni:

Telefonos konzultáció
biztosított / rendelkezésre
állás munkaidőben

sétálnak, kertészkednek, virágokat gondoznak. A plébános
nem tart misét, de szerdánként
közösen imádkozunk, és énekelünk. Várjuk, hogy visszatérjen
minden a régi kerékvágásba...
Köszönjük az együttműködést
és segítő szándékot mindenkinek, aki bármilyen módon hozzájárul ahhoz, hogy ezt a nehéz
időszakot átvészeljük!
Marusa Tünde
szociális és mentálhigiénés
munkatárs

SAJTÓKÖZLEMÉNY
Május első vasárnapján köszöntöttük
az édesanyákat.
Weöres Sándor: Buba éneke
Ó, ha cinke volnék, útra kelnék,
hömpölygő sugárban énekelnék –
Minden este morzsára, búzára
visszaszállnék anyám ablakára.

Bán Dorottya 2015. évben nyújtott be és nyert el fiatal gazda pályázatot az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési
Alap és a Darányi Ignác Terv támogatásával. A 30 000 €
összegű támogatás előlegéből felépítette a 10 hektárt meghaladó szőlőültetvény gazdaságát. A pályázati forrásból az
ültetvények gépi műveléshez és a szőlő borászati feldolgozásához eszközöket vásárolt. Célja a saját termelésű szőlőből minőségi termelői bor előállítása, értékesítése.

Ó, ha szellő volnék, mindig fújnék,
minden bő kabátba belebújnék –
nyári éjen, fehér holdsütésben,
elcsitulnék, jó anyám ölében.
Ó, ha csillag volnék, kerek égen,
csorogna a földre, sárga fényem –
Jaj, de onnan vissza sose járnék
anyám nélkül mindig sirdogálnék.
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Legelőt, szántót vennék. +36/30 317-4759 Szerletics Róbert
Fűnyírást, kerti munkát vállalót keresünk. +36/30 744-3579
A hirdetés díjai
a következők:
1/1 oldal:
20.000.-Ft
1/2 oldal:
10.000.-Ft
1/4 oldal:
5.000.-Ft
1/8 oldal:
3.000.-Ft

1/16 oldal:
1.500.-Ft
Lakossági apróhirdetés díjai: 5 szóig
ingyenes, 5 szó
felett 50-Ft/
szó. Az árak
bruttó árak.

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

Anyakönyvi hírek

Hirdetést feladni munkaidőben a Polgármesteri Hivatal
titkárságán
lehet.

2020. február 25. és 2020. április 24. között
anyakönyvezettek:
Születtek
Flaisz Dorián (anyja neve: Melcher Nóra)
Zsók Lora (anyja neve: Dr. Rozsi Tímea)
Házasságot kötöttek
Rácz Dominika Krisztina és Szabó Antal
Kovács Kitti és Csordás Erik
Gratulálunk!

Könyvelés

 Vállalkozás előtti tanácsadás
 Vállalkozás indítás
 Vállalkozás könyvelés
 Vállalkozók teljeskörű tájékoztatása
Kovácsné Poros Henrietta
közgazdász, regisztrált mérlegképes könyvelő
6346 Sükösd, Dózsa Gy. u. 249.
Tel.: +36/70 334-8804

Elhunytak
Bogdán Péter (69 éves)
Józsa Lajos (71 éves)
Sótanyi József (78 éves)
Kozák Sándorné született: Gazafi Franciska (82 éves)
Majoros István (70 éves)
Schóber Antal (57 éves)
Az általános iskola felújítása kapcsán a tetőről lekerülő bontott Dr. Simon Irén Erzsébet (70 éves)
szalagcserép megvásár olható a készlet er ejéig.
Halász István (61 éves)
Érdeklődni a polgármesteri hivatal titkárságán személyesen, Kovács Ferenc (81 éves)
Fleischer Józsefné született: Sági Ilona (73 éves)
vagy az 563-022-es telefonszámon lehet.
Részvétünk!
Összeállította Rigó Éva anyakönyvvezető

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

Idéző

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

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

„Bizonyos embereknek szükségük van a konfliktusokra,
mert úgy érzik jól magukat, és ha nincsenek problémák,
akkor csinálnak.”
Scott Kelly
„Annak, hogy az légy, aki vagy, az az ára, hogy valószínűleg nem fogsz tudni megfelelni mindenki elvárásainak, így
aztán elkerülhetetlen külső konfliktusokba kerülsz majd...
Annak az ára azonban, ha nem vagy az, aki, mert folyton
megpróbálsz megfelelni a körülötted lévőknek, az, hogy
értékes belső részed elhal; ez esetben belső konfliktusokkal
kell majd foglalkoznod.”
Mark Nepo
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.
A település- és mezőőr elérhetősége
Faddi József +36/70 334-8799
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