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Polgármesteri hírek
Tisztelt Olvasók!
A következőkben szeretnék
beszámolni az elmúlt időszak
fejlesztéseiről, az előttünk álló
feladatokról, lehetőségekről. Az
ősz folyamán készültünk el a
Családsegítő Iroda felújításával,
melyre az EFOP-3.9.2-16-201700053 kódszámú Humán kapacitások fejlesztése a Bajai járásban elnevezésű pályázat keretein belül került sor. Megújult az
épület belső tere, vizesblokkjai,
akadálymentesítés és eszközbeszerzés is történt, összesen
4.915.000 Ft pályázati forrás
felhasználásával.
Augusztus végén kezdődhetett
meg a sportpályán, a korábban
edzőpályaként használt élő füves terület helyén, egy műfüves
nagypálya
kialakítása.
A
111x72 méteres pálya mellett,
kispadok, és lelátó kiépítése
valósult meg, valamint az október 15-i műszaki átadást követően, a pálya szabvány szerinti
megvilágításához a lámpatestek
megérkezését várjuk még. A
kivitelezés költségeit teljes egészében az MLSZ és a Belügyminisztérium
finanszírozta
184.000.000 Ft összegben. A
pályaépítési programba a Belügyminisztérium választotta ki
községünket, tekintettel arra,
hogy Sükösd a Gazdaságélénkítő Programnak is résztvevője.
Nemcsak a beruházás nagyságrendje miatt kérem a lakosságot,
hogy rendeltetésszerűen használjuk, és vigyázzunk az új
pályára,(pálya használat szabályait további oldalainkon olvashatják) hanem azért is, mert
mindannyiunknak büszkeség,
hogy a környező települések
közül egyedül mi rendelkezhetünk műfüves nagypályával.
Ahogy azt előző számunkban is
olvashatták, a mostani beruházásnak nem volt része a futópálya megújítása. Azonban a
sportkör elnökével közösen
keressük a lehetőséget, hogy a
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közeljövőben ennek felújítása is
megtörténjék, hiszen a faluban
is szerencsére egyre többen
választják rendszeres testmozgásnak a futást. Október hónapban indult el, a Magyar Falu
Program keretében elnyert
100%-os támogatásból a Horgász utca szilárd burkolattal
való kiépítése. Ez az utca volt a
leghosszabb burkolatlan szakaszunk. A többi, eddig még aszfaltozatlan utcarészre is rendelkezünk tervekkel, tehát a továbbiakban is keresni fogjuk a forrást ezen területek szilárd burkolattal történő ellátására. Az
Ipari Parkunkhoz kötődő beruházás részeként, szintén szilárd
burkolatot kapott a Belon Gellért utca is.
Még 2019. évben a mezőgazdasági közfoglalkoztatási programunk (paprikatermelés, konyhakerti gazdálkodás) eredményei miatt, Sükösdöt a Gazdaságélénkítő Program első 50
települése közé választották.
Így készíthettünk elő pályázatot
ez év júliusában, mely a helyi
értékek megőrzésére, és munkahelyteremtésre irányul. Sükösdön 66 évig működött helyben
pékség, így gondolva egy merészet, a péküzem megvásárlását,
és önkormányzati fenntartásban
való működtetésére dolgoztuk
ki a pályázati anyagot. Pontosan
a pályázat beadást követő 60.

napon kaptuk az értesítést, hogy
a Belügyminisztérium a Sükösdi Pékség nevet viselő projekt
ötletet, 142 192 447 Ft összegű
100%-os támogatásban részesítette. A támogatásból megvalósíthatjuk az épület megvásárlását, teljes, átfogó felújítását,
környezetének rendezését, a
komplett eszközpark és gépjármű beszerzést. Jelenleg a kiviteli tervek, és a közbeszerzések
előkészítése zajlik. A munkálatokat 2021. november 30-ig kell
befejeznünk. E fejlesztés mellett a Gazdaságélénkítő Programban való részvételünknek
van még egy óriási előnye. Várhatóan január közepén nyílik
meg az a mikro- és kisvállalkozások fejlesztéseinek támogatására kiírt pályázat (GINOP1.2.9-20), melyre a feltételeknek megfelelő helyi vállalkozásaink nyújthatnak be támogatási
igényt. Erre a térségben szintén
egyedül Sükösdön kínálkozik
lehetőség. Ami fejlesztés szempontjából óriás segítség lesz a
vállalkozásoknak, hiszen akár
60 millió Ft összegű vissza nem
térítendő támogatást is elnyerhetnek. A pályázat részleteiről a
közeljövőben egy fórumon kívánjuk tájékoztatni az érintetteket.
Tamás Márta
polgármester

Sükösd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete, közmeghallgatást (falugyűlést)
tart, 2020. november 18-án, szerdán 17.00 órakor a Művelődési Ház nagytermében.
Szeretettel várjuk a lakosságot!
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Önkormányzati Képviselő-testületi hírek kivonatolva, a teljesség igénye nélkül
2020. szeptember 16.
Módosította
a
Képviselőtestület a 2020. évi költségvetési rendeletét a félévig lekönyvelt gazdasági változásoknak
megfelelően. Változott a közterület használatáról szóló helyi
rendelet. Közbeszerzési eljárásban döntöttek a „Sükösd nagyközség turisztikai célú fejlesztései” c. projekt kivitelezőjéről.
Az ár- és belvízvédelmi terv
elkészítésére ajánlatot fogadtak
el. Az önkormányzat 2021.
évben is csatlakozik a Bursa
Hungarica felsőoktatási tanulók
ösztöndíjpályázatához. Az önkormányzat Baja környéki településekkel összefogva 2021.
évtől továbbra is biztosítja a
lakosságnak a fogászati ügyelet
lehetőségét Baján. Polgármester tájékoztatta a képviselőket,
hogy megérkezett a támogatói
okirat a sükösdi pékségre benyújtott pályázathoz, a Gazdaságélénkítő
Programban

142 192 447 Ft-ot nyert a falu.
Az önkormányzat szeretné újra
elindítani a péküzemet a nyugdíjba vonult pék receptjei szerinti termékek előállítására,
forgalmazására. A Horgász
utcában épülő szilárd burkolatú
út kivitelezőjét kiválasztották.
Október 31-ig meghosszabbították az önkormányzati rendezvények
lemondását
a
COVID-19 járvány miatt.

Lakossági Tájékoztató!

Az FBH-NP Nonprofit KFT
tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot a 2020. évi végi, valamit a
2021. év eleji, biológiailag
lebomló hulladék, elkülönítetten gyűjtött csomagolási hulladék gyűjtési rendjéről és a
kommunális hulladék elszállításáról.

Az önkormányzat traktora, az
egyéb feladatok ellátása mellett, folyamatosan végzi az
áramszolgáltató alvállalkozója
által levágott gallyak, ágak
szállítását.

2020. október 14.
A magánszemélyek kommunális adónemben adómérték emeléséről döntött a Képviselőtestület. Egy ingatlanra jutó
éves adómérték 6000 Ft lesz
2021. évtől, melyet évi 2 részletben kell megfizetni. Rendelet
született a 2020. évi pályázati
támogatáson nyert szociális
tűzifa jogosultjairól, támogatási
feltételeiről. Elindították a péküzem eszközeinek közbeszerzési eljárását. Úgy döntöttek,

hogy a sükösdi adótornyok
alatti területeket nem értékesítik. A vaskúti hulladéklerakóban lévő részesedést 4 218 815
Ft értékben eladják a hulladékgazdálkodási szolgáltatást végző Nonprofit Kft-nek. A
COVID-19 járvány erősödése
miatt év végéig lemondták az
önkormányzati rendezvényeket.

kölcsönt adjon az önkormányzat annak a személynek, akinek
háztartásában az egy főre jutó
jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 400 %-át
nem haladja meg (nettó
114 000 Ft) és nem képes jövedelméből a szennyvízcsatorna
hálózatra rákötni. A kamatmentes kölcsön egy éven belül
a hatáskör gyakorlója által
HIVATALI HÍREK meghatározott rendszerességgel, és időszakonként térítendő
vissza, a kölcsön összege a
Szociális tűzifa
60.000 Ft-ot nem haladhatja
Elindult a szociális tűzifaigény- meg. Szociális ügyintézőket
lés. November közepétől tudja keressék ez ügyben a hivatalaz önkormányzat kiszállítani a ban.
jogosultaknak a háztartásonAzok, akik rákötöttek már,
kénti 2 köbméternyi fát.
de nem jelentették be ezt a
Szennyvízbekötések
támogatása
A szennyvízcsatornára való
csatlakozáshoz még él az a lehetőség, hogy kamatmentes

Hivatalban, haladéktalanul
tegyék meg bejelentésüket a
4. sz. irodában.
Bánné dr. Raffai Gyöngyi
jegyző

ken, pénteki napokon 2021. ásványvizes, üdítős flakonok;
01. 01.-től páros heteken, pén- műanyag zacskó vagy szatyor,
teki napokon tör ténik.
háztartási fém, italos és konzervdoboz kiöblítve, apróbb
A csomagolási hulladék gyűjté- fémtárgyak)
sére alkalmas edényzetben elhelyezhető hulladékok:

Papírhulladék, italos karton
(újság, folyóirat, füzet, könyv,
ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJ- hullámpapír, csomagolópapír,
TÖTT
CSOMAGOLÁSI kartondoboz lapítva, kiöblített
HULLADÉK SZÁLLÍTÁSA italos kartondobozok kupak
nélkül.
(sárga fedeles edény)
Kérem, hogy egyéb, biológiai- Az elkülönítetten gyűjtött cso- Műanyag- és fémhulladékok
lag lebomló hulladék elszállítá- magolási hulladék (sár ga fe- (kiöblítve, kupak nélküli PET
sához, vegyék igénybe a zöldjá- deles edényből) elszállítása palack, PP, HDPE jelzésű flaratot!
2020.12.31.-ig páratlan hete- konok, pl: tejfölös, samponos,
Ugyanígy a zsákokba kihelyezett levelek begyűjtése is zajlik. Ezt a tevékenységet a december 7-11. közötti héten
végezzük utoljára.

BIOLÓGIAILAG LEBOMLÓ HULLADÉKGYŰJTÉS (zöldjárat naptár)
2020. év
péntek

2021. év*

máj.

jún.

júl.

aug.

szept.

okt.

nov.

dec.

jan.

febr.

márc.

ápr.

15.

12.

10.

7.

4.

2., 30.

27.

25.

22.

19.

19.

16.

*2021. januárjában két alkalmas fenyőfagyűjtést szervezünk, amelyről külön értesítjük Önöket.

Oktatás
KATOLIKUS ISKOLA
Védőszentünk ünnepén
Vannak az évnek napjai, amelyek különösen fontosak.
Fontosak az embernek, a közösségnek, a településnek –
amikor az ünnepnapok a lelkünkben összeérnek, megtapasztalhatjuk közös történetünk
belső mélységeit. Ahogy Márai
Sándor írja: ilyenkor nemcsak a
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szép
ruhánkat
vesszük fel, hanem a lelkünk is
ünneplőbe öltözik.
Nekünk október
nyolcadika ilyen ünnepnap.
Ekkor emlékezünk meg iskolánk névadójáról, a Magyarok
Nagyasszonyáról, a boldogságos Szűz Máriáról, akinek
Szent István királyunk oltalmába helyezte Magyarországot.

Tudjuk jól: mindennek és mindenkinek szüksége van védelemre. A pici gyermeknek anyja és apja oltalmára, a kisdiáknak a tanítók nevelő támogatására, a nemzetnek a hősök, a
szentek példájára, és mindanynyiunknak a Jó Isten jelenlétére.
Tudjuk azt is: nekünk, magyaroknak az őszi hónapok történései különösen sokat jelentenek.
1849 óta október 6-át gyász-

napként, 1956 óta október 23-át
dicsőséges forradalmunk első
napjaként tartjuk számon. Két
különböző történelmi esemény,
de mindkettőben közös, hogy
elődeink tanúbizonyságot tettek
hazaszeretetükről, a szabadság
és a függetlenség iránti elkötelezettségükről.
Október 8-án e két, nemzetünk
számára oly fontos nap között
emlékezünk meg a Magyarok
Nagyasszonyáról, akinek oltal-

mára napjainkban is szükség
van. Ezért tölt el örömmel,
hogy mától egy megáldott intézményi névtábla ábrázolja
Nagyasszonyunkat
szeretett
iskolánk falán, körben a magyarság legszentebb nemzeti
ereklyéivel.
Jelképek, amelyek sokkal többet jelentenek annál, amiket
ábrázolnak. Hitet, erőt meríthetünk belőlük, legyenek akár
személyes, vagy éppen közösségi történeteink főszereplői.
Kedves Elsősök! Ezen a napon
iskolapolgárrá avatnak benneteket. Az iskola címerével díszített nyakkendő mindenki számára egyértelművé teszi, hogy
melyik iskolába jártok, melyik
közösséghez tartoztok. Azt
kívánom, hogy olyan nagy oltalom kísérje iskolai utatokat,
amilyen szeretettel a felsősök a
nyakatokba kötik a sálat és a
nyakkendőt.
Bízom benne, hogy egyszer
büszkék lesztek arra, hogy ebben az iskolában végeztétek
alapfokú tanulmányaitokat. Mi
azon leszünk, hogy ez így legyen.
Mihálovics Ferenc
igazgató
Iskolai zarándoklat
Máriagyűdre
2020. október 17. Hideg, borús
délután maroknyi gyereksereg
várakozik a sükösdi Magyarok
Nagyasszonya Katolikus Általános Iskola előtt. Izgatottan
várják a buszt, ami a 20 fős
csoportot arra a kirándulásra
viszi, mely jutalmuk a többszöri miselátogatásokért. Indulás
előtt Csorba Dávid atya vezetésével kértük a jó Atya segítségét és Szent Kristóf közbenjárását, hogy utunk gondtalan legyen.
Első úti célunk a siklósi vár,
ahol korhű öltözetben lévő idegenvezetőnk tartott nekünk
előadást a vár történetéről, érdekességeiről. Először a várká-

polnát tekintettük meg. Itt több
száz éves freskó maradványok,
és egy páratlan módon fennmaradt, szenvedő Krisztust ábrázoló kőfaragvány tárult a szemünk elé. Megtudtuk, hogy az
1848-49-es forradalom és szabadságharc hőse, gróf Batthyány Kázmér is itt van eltemetve.
A lelkivezetőnk által tartott
áhítat után együtt imádkoztunk
a Szűz Anyához, majd folytattuk sétánkat a vár falai közt. A
török hódoltságot is túlélt épület történetét, a várbirtokosok
viaszfigurái, családi címeres
zászlók és korabeli harcászati
eszközök másolatai segítségével elevenítettük fel. A legvidámabb pillanatok közé tartozott,
amikor a diákok felpróbálhatták
a láncing és a sisakok másolatát. Részünk volt még a várfalat
körülölelő dombok látványában, bepillantást nyertünk a
kínzókamrába, sőt egy nemesi
cellába is beléphettünk. Legna-

gyobb örömünkre az időjárás
kegyes volt hozzánk, így verőfényes napsütésben folytattuk
utunkat.
Második állomásunk a máriagyűdi kegyhely. A szabadtéri
oltárnál Dávid atya vezetésével
rövid áhítaton vettünk részt,
majd a Sarlós Boldogasszony
tiszteletére felszentelt bazilika
épületét is megcsodálhattuk. A
kegytemplomban a Jézust, Szűz
Máriát és a különböző korok
szentjeit bemutató freskók mellett olyan ábrázolásokkal is
találkozhattunk,
melyek
a
templom közösségének történetébe is betekintést nyújtanak.
Így az egyik freskón, a pestis
során segítséget nyújtó Szent
Szűz is megjelenik. A szentélyben megtekinthettük a Szűz
Máriát ábrázoló kegyszobrot,
mely a 18. század óta áll a
templomban. A lelki feltöltődést követően egy közeli játszó-

téren élvezhettük együtt az őszi
nap utolsó sugarait, mielőtt
hazaindultunk.
Utunk sikerén és örömén felbuzdulva a zarándoklat az elkövetkező években is megszervezésre kerül, melyen reméljük,
egyre több templomba járó
diákunk fog részt venni!
Kernya-Földvári Katinka
hittanár
Szűz Máriához
fohászkodtunk
Október hagyományosan a rózsafüzér hónapja, amikor a keresztények előszeretettel imádkozzák a szentolvasót. Ha egymillió gyermek imádkozza a
rózsafüzért, a világ meg fog
változni, üzeni a ma emberének
az olasz Szent Pió atya gondolataiból kiindulva a Szükséget
Szenvedő Egyház pápai jogú
nemzetközi katolikus segélyszervezet 2005 óta minden év
október 18-án meghirdeti a
világ gyermekeinek a rózsafüzér imáját, aki pedig az iskolában szeretne imádkozni, egy
nappal később, október 19-én,
hétfőn vegyen részt a kezdeményezésben. A venezuelai gyermekek 2005-ben az egységért,
a békéért imádkoztak és időközben a világ minden tájáról
csatlakoztak hozzájuk. A mozgalomhoz idén, de már a tavalyi
tanévben is csatlakozott a Magyarok Nagyasszonya Katolikus Általános Iskola is hétfőn,
október 19-én a 6. órában Sükösdön. Tanulóinkkal, kollégáinkkal Szűz Máriához fohászkodtunk, hogy anyai közbenjárására szabadítsa meg a világot
a koronavírus-járványtól. A
rózsafüzért
keresztvetéssel
kezdtük, a Mi Atyánk után 10
Üdvözlégy Máriát a megfelelő
titokkal -akit te Szent Szűz a
Szentlélektől fogantál- mondtuk el, a Dicsőséggel és a fatimai fohásszal zártuk összejövetelünket. Az imák első felét a
felső tagozatos tanulóink imádkozták irányításommal, évfo-
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lyamonkénti bekapcsolódással,
majd kórusban fejeztük be az
elkezdett imákat a természet
templomában, a napsütötte fák
árnyékában iskolánk udvarán.
Lovász Szilvia
hittanár
Segíteni jó
Kétféle gyűjtőakció is indult
iskolánkban a közelmúltban.
Az egyikkel Szent Ferencre
emlékezve állatokon akartunk
segíteni: menhelyi kutyusoknak
hoztunk kutyatápot vagy más
kutyaételt. Sokunknak van otthon négylábú kedvence, ezért
nem volt nehéz belegondolni az
elárvult, egykori barátok sorsába, így hamar összegyűlt a nem
kis mennyiségű eledel. Fényképpel örökítettük meg az akciót, adakozók és adományok
együtt szerepeltek a fotón. Re-

méljük, minden falat jó helyre
kerül, a kutyusok jól fognak
lakmározni belőle!
A másik gyűjtéssel egy beteg
kisgyereknek akarunk segíteni:
csatlakozva több iskolához – a
bajai Szent Balázs, a nagybaracskai Szent István katolikus
iskolákhoz, valamint a bajai
Szent József Plébániához, műanyagkupak gyűjtésbe kezdtünk. Ezzel, reméljük, tudunk
segíteni. Az akciót novemberben is folytatjuk, mert segíteni
jó.
Reiner Kitti
ötödik osztályos tanuló
Iskolánk az idei tanévben is
csatlakozott a Fenntarthatósági
témahéthez, melynek keretében
2020. október 5-9. között kiemelt figyelmet fordítottunk a
környezetvédelemre, a fenntart-

ható fejlődésre. A 3. osztályo- ban figyelemfelhívó plakátokat
sok „A Föld üzeni, ébresztő!” készítettek a témában.
című projektet valósították
Jánosiné Sima Éva
meg. Több tanórán foglalkoztanító néni
tunk azzal, hogy milyen mértéket ölt a világban a
környezetszennyezés,
mit tehetnénk a környezetünk tisztaságának
megóvásáért.
Beszélgettünk a szelektív hulladékgyűjtésről, videókat és
prezentációkat tekintettünk meg a környezetszennyezésről, a
veszélyeztetett állatfajokról, a műanyag
hulladék újrahasznosításáról,
valamint
egy online tanórán is
részt vettünk. A projekt zárásaként a tanulók csoportmunká-

ÓVODA

ban hallani már gyereksírást. A
koronavírus helyzetre való tekintettel nem tartottunk szülői
értekezletet, az óvónők a Facebook csoportokon keresztül
tájékoztatták a szülőket az éves
programjainkról, az aktuális
feladatokról.
Az EMMI-től kapott intézkedési tervben iránymutatást kaptunk arra vonatkozóan, milyen
intézkedéseket szükséges tennünk a járvány megfelelő keze-

lése érdekében. A szülők kizárólag szájmaszkban léphetnek az
intézmény területére,
de a járvány súlyosbodása miatt októbertől
szigorítottunk a belépési
szabályokon,
mely szerint nem léphetnek be a szülők az
intézmény területére.
A dajkák az ajtóban
veszik át a gyermekeket, lázmérés után az
öltözőbe kísérik őket.
A szülők megértéssel
fogadták az intézkedéseket. A folyamatos
fertőtlenítésre
nagy
hangsúlyt fektetünk, a dajkák
naponta többször fertőtlenítenek, megteremtik a gyermekek
és a dolgozók számára a biztonságos környezetet.
A járvány ellenére jó néhány
programot szerveztünk szeptember-október
hónapokban
gyermekeinknek az EFOP-3.9.2

Az újonnan érkező gyermekek
beszoktatása miatt a szeptember speciális hónapnak számít.
Ebben az időszakban érkeznek
az új kiscsoportosok és bölcsődések. Az óvodában és a bölcsődében is szülőkkel történt a
gyermekek beszoktatása. A
kezdeti nehéz időszakon túl
vannak a csoportok, a legtöbb
kisgyermek beszokott, ritkáb-
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pályázatnak köszönhetően.
Szeptember 12-én megtartottuk
a tavasszal elmaradt Családi
sportnapunkat az egészséges
életmód jegyében. Érdekes
programokkal készültünk. Volt
„Lurkó-torna”, vívó bemutató,
terápiás kutya bemutató, a városnéző kisvonattal körbe vona-

toztunk Sükösd utcáin és természetesen a mozgásos vetélkedések sem maradtak el. Az apró
szendvicsek mellett rengeteg
gyümölccsel, limonádéval kínáltuk a gyermekeket, szülőket.
Még ki sem pihentük a sportnapi fáradalmakat, máris Gemencbe kirándultunk a középső
- és nagycsoportosokkal. A
vonatból szarvasokat, vaddisznókat, őzeket láttunk. A délelőtt
további részét a Lassi megállónál lévő játszótéren töltöttük el.
Élményekkel gazdagodva, fáradtan értünk vissza az óvodába.
Szeptember végén rajzpályázatot hirdettünk „Kedvenc népmesém” címmel a környező
településeken. Érsekcsanádról
és természetesen a mi óvodánkból érkeztek a szebbnél-szebb
rajzok. Minden résztvevő az
oklevél mellé kézműves csoko-

ládét kapott ajándékba. A zsűri
által legszebbnek ítélt munkákat plusz ajándékkal – népi
motívummal ellátott bögre –
jutalmaztuk.
Nem maradt el az idén sem a
szüret és a szüreti bál. Két csoportnak sikerült részt venni egy
igazi szüreten. A szőlőből mustot készítettek, amit a szüreti
bál alkalmával elfogyasztottak.
Állatok világnapja alkalmából
interaktív előadáson vettünk
részt, ahol megismerkedtünk a
környékünkön fellelhető madarakkal, illetve beszélgettünk
arról, hogyan tudunk gondoskodni róluk.
A felsorolt sok program mellett
beindultak
a
szakköreink:
MOCORGÓ, hittan, ovi-foci.
Az elkövetkező hónapokban is
több programmal színesítjük
mindennapjainkat. Reméljük, a

vírushelyzet lehetővé teszi hogy a szükséges intézkedések
majd azok megvalósulását.
minél
zökkenőmentesebben
végrehajthatók
legyenek.
Kérem a kedves Szülőket, kíDudásné Grau Ágnes
sérjék figyelemmel a zárt FaceÁMK igazgató
book csoportokban közzétett
tájékoztatókat, információkat,

A sükösdi pékség története
A Sükösdi pékség története
1953-ban kezdődött. Horváth
Béla pékmester gondolt egy
merészet, és felépítette sütőüzemét. Szőlő venyíttel fűtött kemencében, eleinte stersütést
végzett, ami magyarul bérsütést
jelent. Háziasszonyok otthon
bedagasztották a kenyértésztát
és hajnalban elvitték a pékségbe. Béla bácsi minden tésztát
megformázott és névre szóló
papírt rakott a kenyerekre és
úgy sütötte meg. 1960-as évek
elején megnőtt a kenyérfogyasztás, így Béla bácsi elkezdte a saját maga által dagasztott
kenyerek sütését is. Ehhez vásárolt egy dagasztógépet.
1970-ben nyugdíjba vonult.
Bérbe adta üzemét Aladics Antalnak, aki közel egy évig használta.
1971-ben megvásárolta a pék-

séget az Ópusztaszeri TSZ. Az
üzem bővítésével, kemence
átalakításával nagyobb mennyiségben sütöttek kenyeret. Ezt a
munkát Győrfi János végezte
1974-ig.
1974-ben Kácsor József és Aladics Antal végzett kimagasló
munkát kenyérsütésben.
1978-ban a TSZ megszüntette
az üzemben tartást.
1979-ben Groskopp György
bérelte az üzemet, kisebbnagyobb sikerrel, ami rövid
ideig tartott.
1980-ban Harmatos Miklós lett
az új bérlő, aki a kenyerek mellett már briósokat, kuglófokat is
sütött. 1982-ben megszüntette
vállalkozását.
1984-ben én, Dezsericzky József és a feleségem vettük bérbe az üzemet. Az akkori

ÁNTSZ több felújítást is követelt, amitől a tulajdonos TSZ
elzárkózott, így lemondták a
bérleti szerződést.
1986-ban unokatestvéremmel,
Hornyák Józsefnével (Bényi
Erzsébet) kísérletet tettünk a
pékség és a telek megvásárlására.
Az akkori Tanácselnök Aszszony és V.B. Titkár személyes
közbenjárásával ajánlatot tettünk a pékség megvásárlására
az Ópusztaszeri TSZ-nek, ami
sikerrel járt.

gyobb vevők között sorolnám
az iskola konyhát, régi Bácshús
Áruház, Skála Áruház, Bácska
Áruház, Bajai Piactér, Bajai
Áfész üzletek, sükösdi és érsekcsanádi kisboltok, és nem utolsó sorban a sok lakodalmas
megrendeléseket, malacsütéseket, és a különböző rendezvényekre történő sütést.

Feleségemmel együtt 33 év
kitartó munka után 2019. június
25-én nyugdíjba vonultunk.

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik a sok-sok év
1986. július 9-re végeztünk a során munkánkat segítették!
felújításokkal, és elkezdődött a Kívánjuk, hogy a pékség törtépékség egy új korszaka.
nete sikeresen tovább folytatódEleinte csak kenyeret sütöttünk jon!
a feleségemmel, majd bővítetDezsericzky József és neje
tük a termelést kalácsokkal
(mákos, diós, túrós, folyós kakaós, lakodalmas kakaós, papri- Egyházi hírek
kásos), pogácsával, sós kiflivel,
Kedves Olvasók!
tejes kiflivel, zsemlével, sajtos
kiflivel, briósokkal. A termelés Az idei évben november 29-e
növekedésével alkalmazottnak advent első vasárnapja, egyben
felvettük Spekner Zoltánt, uno- az új egyházi év kezdete.
kaöcsémet 1988-ban. Az akkori Advent II. vasárnapja dec.6.
piaci helyzet lehetővé tette bol- Advent III. vasárnapja dec. 13.
toknak értékesítésre átadni a Advent IV. vasárnapja dec. 20.
termékeinket, így gépjármű
beszerzését is el kellett végez- Adventi időszakban hétköznanünk. Valamint új gépek, da- pokon r eggel 6 ór akor hajnali
gasztógép, kifli sodró, osztó- szentmiséket tartunk. Első alkagép, szitagép, etázskemence, és lom nov. 30. hétfő.
sütőlemezek vásárlásával újítot- A hétvégi szentmisék továbbra
is szombaton 17.00 órakor,
tuk fel a pékséget.
vasárnap reggel 9.00 órakor
Vevők között felsorolni sem
kezdődnek.
könnyű, hány személy fogyaszJánosity István
totta termékeinket. A legnaplébános
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Egyéb hírek
Tisztelt Betegeink!
A járvány igen gyors ütemben
terjed, sajnos Sükösdöt is elérte
már. Emiatt még fokozottabban
oda kell figyelnünk mások és
saját egészségünk megóvására
is.
Tisztelettel kérnénk továbbra is
mindenkit, hogy személyesen
csak és kizárólag előzetesen
megbeszélt időpontban jelenjenek meg a rendelőben! Szájmaszk és kézfertőtlenítő használata kötelező! Szomorú tapasztalat, hogy továbbra is előfordul, hogy ezek elmaradnak.
Recept felírás és egyéb ügyintézés is csak és kizárólag telefonos megbeszélés alapján történik!
Emiatt a telefon sokszor foglalt,
nehezebb elérni bennünket.
Kérjük türelmüket! És ne jöjjenek be a rendelőbe!
A gördülékenyebb ügyintézés
érdekében a rendelő benti bejárati ajtaja mellé a falra egy postaládát helyeztünk el, amelybe
a felíratni kívánt gyógyszerek
pontos listáját, vagy szakrendelésre beutaló kérést lehet elhelyezni.
Megkérjük Önöket, hogy a nevüket, születési évüket minden
esetben legyenek szívesek feltüntetni! Illetve, hogy melyik
szakrendelésre, melyik kórházba, városba szeretnének menni.
Ezek nélkül a kéréseket nem áll
módunkban teljesíteni!
A kérések a következő munka-

napra fognak elkészülni.
Az influenza oltóanyag már
megérkezett rendelőnkbe is.
Azonban a jelen járványügyi
helyzet nem teszi lehetővé,
hogy a korábban megszokott
módon történjen az oltások
beadása. Járvány megfékezése
érdekében és az időpontra érkező betegek zavartalan ellátása
érdekében csak előre egyeztetett időpontokban történhet az
oltás beadása. Ezek időpontja
rendelés előtt, illetve csütörtökön délelőtt.
Illetve megnövekedett az oltást
igénylők száma is, aminek örülünk, de emiatt hosszabb a várakozási idő. Kérjük, legyenek
türelemmel, decemberig mindenki megkapja az oltást, így a
kívánt védettség ki tud alakulni,
hisz az influenza „szezon” csak
januárban illetve februárban
szokott jönni.
Megértésüket és együttműködésüket előre is köszönjük!
Dr. Magyar Éva
háziorvos
Gyermekorvosi rendelő
A koronavírus speciális helyzetet teremtett az alapellátó orvosok számára – különös tekintettel a gyermekorvosok körében hiszen a tünetet produkálók
közösségbe nem engedhetők és
az orvos-beteg találkozások
minimalizálása nagyon fontos,
a legfőbb kérdés a páciensek
részéről, hogy mikor jöhetnek
vizsgálatra? Itt lép életbe a telemedicinális ellátás, azaz az
orvos-beteg közti telefonos
konzultáció előnyben részesítése.

Első lépés, hogy a beteg gyermek állapotát jelezzék a szülők
felénk! A részletes kikérdezést
követően döntök a megjelenésről, de szerencsére az esetek
jelentős része tüneti terápia
mellett, vizsgálatot nélkülözve
is gyógyul!
Az alábbi szimptómák esetén
mindenképpen személyes megjelenés indokolt:
 3 hónapos kor alatti láz
 Táplálhatatlan gyermek
 24 óra alatt folyadékot nem
fogyasztott gyermek (főleg,
ha csecsemő!)
 Bőrvérzések
 72 órát meghaladó láz
 Nem javuló fejfájás
(+hányás, bágyadtság)
 Herefájdalom, hereduzzanat
 Véres széklet, véres vizelet,
véres köpet
 Görcsös, hirtelen jelentkező
deréktáji fájdalom
 Fokozódó hasi fájdalom
(jobb alhasi!)
 Bizonytalan rosszullét
(ájulás, végtagrángás)
 Fulladás, nehézlégzés
A koronavírus gyermekeknél az
esetek jelentős részében enyhe
vírusfertőzés formájában zajlik,
kis százalékban igényel kórházi
ellátást, azonban szövődményes
formát 18 év alattiakban is leírtak. Tünetek szerteágazóak
lehetnek: kezdődhet fejfájással,
megjelenhet minimális felső
légúti hurut formájában hőemelkedéssel kísérve, de egy
hányás-hasmenés is utalhat
COVID-19 fertőzésre. Sajnos
10 betegből 2-3 semmiféle tü-

netet nem mutat \főleg gyermekekben\, így ők tünetmentes
hordozóként fertőzhetnek.
Vizsgálatot nem igénylő állapot
esetén szoros megfigyelés indokolt, azaz 1-2 napon belül telefonos revízió kapcsán követjük
után betegeinket. Nem javuló
státusz esetén vizsgálat jön
szóba. Az igazolásokat a gyermek gyógyulását követően adjuk ki a szülőnek, személyes
megjelenés esetén. A tanácsadás természetesen szeparáltan
történik, megkérem a szülőket,
hogy tünetes csecsemőt ne hozzanak oltásra, védőnővel előtte
konzultáljanak!
Ezúton szeretnék köszönetet
mondani azoknak, akik betartják az általam javasoltakat, és
pontos visszajelzést adnak
gyermekük állapotáról, úgy
tűnik, működik a telemedicinális gyógyítás a körzetben.
További információkat érhetnek el a néhány hete regisztrált
„Sükösd Gyermekorvosi Rendelő” facebook oldalunkon!
A közhigiénés normák betartása gyakorlatilag megfékezhetné
a járvány terjedését: a 1,5 méter
távolság tartása, a gondos kézmosás,
illetve
a
helyes
maszkviselés (orrot és arcot is
takarva).
6 év feletti gyermekeknek a
maszk viselése szintén kötelező!
És végül, de nem utolsósorban
megjegyezném, hogy ne feledkezzenek meg a D-vitamin pótlásáról sem, mely a COVID-19
egyik terápiás eszköze is!
Dr. Csordás Péter

Tisztelt Lakosság!

 képes lesz az interneten tájékozódni, weblapok keresőit használva könnyen hozzáférhető információkat megszerezni;
Sükösd Nagyközség Önkormányzata szer vezésében, az EFOP
-1.5.3-16-2017-00123 HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK FEJ-  képes lesz az elektronikus levelezés során csatolmányok
LESZTÉSE A BAJAI JÁRÁSBAN című pályázat keretein belül,
használatára; felismerve az elektronikus levelezés veszélyaz Ex Ante Kft. 30 órás, 3 napon át tartó „digitális kompetenhelyzeteit (levélszemét, e-mailes csalás) a résztvevő képes
ciafejlesztés” tanfolyamot indít 15 fős csoportok részére, inlesz azokat egyszerű módon elhárítani;
gyenesen, korhatár nélkül.
 képes lesz a használt digitális eszközei egyszerű biztonsági
lépéseinek használatára;
A képzés időpontjai:
 képes lesz az interneten gyűjtött információk feldolgozására,
1. csoport: 2021. január 19-20-21.
és azok konkrét problémák megoldásában való felhasználásá2. csoport 2021. január 25-26-27.
ra;
A képzésre 30 fő jelentkezését tudjuk fogadni.
 ismerni fogja az elektronikusan ügyintézést támogató portálokat, különös tekintettel az állampolgárok informálására és
A képzési program célja: A digitális kulcskompetencia
elektronikus ügyintézésre szolgáló közigazgatási internetes
fejlesztése, a digitális társadalomhoz való tartozással kapcsolatos
portálokra;
igények megalapozása, pozitív attitűd kialakítása a digitális eszközök
irányában.

A képzés során a résztvevő:

 ismerni fogja az ügyfélkapu alapvető célját, elérhető funkcióit, lehetőségeit, korlátait.

A képzés helyszíne: Művelődési Ház-Könyvtár
 képes lesz a képzés során használt eszközei (PC, tablet, notebook, okostelefon stb.) önálló működtetésére, a legfontosabb Jelentkezni a könyvtárban lehet (Sükösd, Dózsa György út
199.) személyesen, vagy a 70/3348824-es telefonszámon, vagy a
beállítási lehetőségek használatára;
sukosd.konyvtar@gmail.com címen.
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A község területén működő
játszóterek az alábbi házirend
betartása mellett használhatóak.
A JÁTSZÓTÉR
HASZNÁLATÁNAK
RENDJE
1. A játszótéri eszközök, padok,
rendeltetésszerűen,
díjmentesen használhatóak
állapotuk
veszélyeztetése
nélkül. A játszótér használata során tekintettel kell lenni
mások – különösen a közvetlen környezetben lakók –
nyugalmának megőrzésére.
2. A játszóterek napkeltétől –
napnyugtáig használhatóak.
3. A játszótéri eszközöket az
azoknak megfelelő életkorú gyerekek használhatják, amelyr ől a játszótér en
kihelyezett tábla ad felvilágosítást.
4. A játszóterek felszereléseit
a 6. életévüket be nem töltött gyermekek kizárólag
szülő (felügyeletre jogosult
személy) felügyelete és felelőssége mellett használhatják.
5. A 6-14 éves gyermekek a
játszóterek
felszerelését
szülői felügyelet nélkül, de
a szülők felelőssége mellett
használhatják.
6. A 14 éven felüliek csak
azon játszótéri játszóeszközöket használhatják, amelyekhez korosztályos használat nincs kikötve.

7. A játszóteret használók maguk felelnek a szabályok
megtartásáért, a játszótéri
eszközöket, berendezéseket,
növényzetet rongálók anyagi felelősséggel tartoznak az
okozott károkért.
8. Iskolai és óvodai csoportos
használatnál a kísérő pedagógus felel a használat rendjéért, a baleset megelőzéséért.
9. A játszótér területén (+5
m-es körzetben) dohányozni, alkoholt fogyasztani, közbotrányt okozni
tilos.
10. A játszótérre kutyát, más
állatot beengedni és bevinni
tilos.
11. A játszótér területén tilos
kerékpárral vagy más járművel áthaladni vagy közlekedni.
12. A játszótéren hulladékot,
szemetet az erre a célra kihelyezett
hulladékgyűjtő
eszközön kívül elhelyezni
tilos.
Segélyhívó telefonszámok
Mentők: 104
Rendőrség: 107
Tűzoltók: 105
A játszótér üzemeltetője: Sükösd Nagyközség Önkormányzata
A játszótér állapotával kapcsolatban bejelentéssel élhet az
alábbi
telefonszámon:
+36/79/563-022

2020. október 15-én megtörtént a sportpályán kialakított műfüves nagypálya műszaki átadása.
A lámpatestek felszerelése, és a pálya körüli tereprendezési
munkálatok várnak még befejezésre.
A pálya ezen házirend betartása mellett használható.
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Legelőt, szántót vennék. +36/30 317-4759 Szerletics Róbert

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.

Hirdetést feladni munkaidőben a Polgármesteri Hivatal
titkárságán
lehet.

Anyakönyvi hírek

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

Falugazdász
Ügyfélfogadási idő:
Szerda:
8:00-12:00
12:30-16:30
Barth Bence
falugazdász
Tel.: +36-70-479-6742

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

2020. augusztus 25. és 2020. október 26. között
anyakönyvezettek:
Születtek
Kormos Mia (anyja neve: Vörös Ildikó)
Jakab Zselyke (anyja neve: Salamon Andrea)
Juhász Zoé (anyja neve: Pólya Jusztina)
Gratulálunk!
Házasságkötés nem történt.
Elhunytak
Sudár János (95 éves)
Kollár Jánosné született: Liska Ilona (88 éves)
Molnár István (87 éves)
Czár Zoltán (41 éves)
Kapitány Imréné született: Unszorg Jolán (59 éves)
Németh Ákos István (42 éves)
Kernya István (57 éves)
Gerebics Mihályné született: Rácz Erzsébet (85 éves)
Kiss Imre Ferenc (84 éves)
Részvétünk!
Összeállította Rigó Éva anyakönyvvezető

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

BÉRSZÁMFEJTÉS,
KÖNYVELÉS

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

KÖSZÖNET
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik NÉMETH ÁKOS temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, fájdalmunkban velünk éreztek.
A gyászoló család

Idéző
„Soha ne mondj le arról a lehetőségről,
hogy befogod a szádat!”

Fogsorjavítás,
műfogsorkészítés, rögzített
fogpótlások

„Ha egyszer zűrzavar támad körülötted és
semmit nem értesz, ülj le egy csendes sarokba, hunyd be a szemed, és keresd meg
magadban a csillagokat.”
„Ne járj mögöttem, nem vezethetlek. Ne
járj előttem, nem követhetlek. Járj mellettem, hogy egyek lehessünk.”

Kollár Csaba

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

„Két kutya él bennem. Az egyik hitvány és
gonosz, a másik jó. A gonosz folyton a jó
ellen harcol. Győzni az fog, amelyiknek
többet adok enni.”
(Indián bölcsességek)
A település- és mezőőr elérhetősége
Faddi József +36/70 334-8799

www.sukosd.hu
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