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Tisztelt Olvasók! 

Az elmúlt időszakban több 
megkeresés érkezett a lakos-
ság részéről a kert hulladékok 
égetésének rendjéről, helyi 
szabályozásáról. Ezért az aláb-
biakban közöljük önkormány-
zatunk környezetvédelemről 
szóló, ide vonatkozó rendele-
tét. Fontos, hogy az égetés 
során a rendeletben foglaltak 
szerint járjunk el, amennyiben 
a szabályozástól eltérő maga-
tartással találkoznak, bejelen-
tésüket tegyék meg a Polgár-
mesteri Hivatalban. Mielőtt 
azonban az avar és kerti hulla-
dék, szabályok szerinti égeté-
sébe kezdenének, tájékozódja-
nak a katasztrófavédelem hon-
lapján a katasztrofavede-
lem.hu/55/tuzgyujtasi-tilalom-
terkep felületen, mert ameny-
nyiben ott az adott napra tűz-
gyújtási tilalom elrendelését 
találják, az minden esetben 
felülírja a helyi szabályozást, 
és az esetlegesen érvényben 
lévő tilalomnak megfelelően 
kell eljárni. 

Avar és kerti hulladék ártal-
matlanítására vonatkozó 
szabályok: 

(11/2010.(IX.21.) önkormány-
zati rendelet) 

5. § 
(1)  Az avar és kerti hulladé-
kot elsősorban komposztálás-
sal kell hasznosítani. Ameny-
nyiben az avar és kerti hulla-
dékok házi komposztálása 
nem megoldható, lehetőség 
szerint igénybe kell venni a 
települési szilárd hulladék 
begyűjtő közszolgáltató által 
szervezett lombtalanítási szol-
gáltatást.  

(2) Az avar és kerti hulladé-
kok égetése csak szeptember 
1. és november 30. , valamint 
március 1. és április 30. közöt-
ti időszakban, hétköznap és 
szombati napokon, 9.00 és 
18.00 óra közötti időszakban 
történhet. Az égetés szélcsen-
des időben végezhető. 

(3) Tilos avar és kerti hulladé-
kot égetni vasárnap és ünnep-
napokon, valamint a  meghir-
detett lombtalanítási akció 
előtt 2 héttel.  Az égetendő 
hulladék nem tartalmazhat 
más kommunális, ipari erede-
tű, veszélyes hulladékot, ve-
szélyes anyagot (háztartási 
hulladék, műanyag, gumi, 
fáradt olaj, festék, hígító, gáz-
olaj, benzin)  

(4) Égetni csak megfelelően 
kialakított tűzrakó helyen, 
nagykorú cselekvőképes sze-
mély folyamatos felügyelete, 
a személy és vagyonbiztonság 
fokozott betartása és a lakó-
környezet lehető legkisebb 
zavarása mellett szabad. Köz-
területen avar és kerti hulladék 
nem égethető. 

(5) A tűz őrzéséről és veszély 
esetén annak eloltásáról a tűz 
gyújtója köteles gondoskodni. 
A tűz helyszínén  olyan eszkö-
zöket és felszereléseket kell 
készenlétben tartani, amelyek-
kel a tűz terjedése megakadá-
lyozható, illetőleg eloltható. 

6. § 
(1) A kerti hulladék égetése 
csak úgy történhet, hogy az a 
környezete káros hatással ne 
legyen, tűz- és robbanásve-
szélyt ne jelentsen. Amennyi-
ben az égetéssel járó hatásokat 
(füst, bűz, pernye, hőtermelés) 
felerősítő időjárási körülmény 
alakul ki, az égetést azonnal 
be kell fejezni. A füstképző-
dés csökkentése érdekében az 
avart és a kerti hulladékot 
előzetesen szikkasztani, szárí-
tani kell, és az eltüzelés csak 
folyamatosan, kis adagokban 
történhet.  

(2) Nagy mennyiségű füstöt 
termelő anyagot (nedves kerti 
hulladék) égetni tilos. A tüze-
lést végző túlzott füst- illetve 
koromképződés esetén köteles 
a tüzet eloltani és a levegő-
szennyezést megszüntetni 

(3) A tulajdonos egyszerre 
nagyobb mennyiségű avar- és 
kerti hulladék elégetési szán-
déka esetén a szomszédokat 
tájékoztatni köteles az égetés 
várható időpontjáról. Az ége-
tés egy alkalommal maximum 
3 óra időtartamig tarthat. Tilos 
az avar és kerti hulladék ége-
tése a párás, ködös, esős idő-
ben, erős szél esetén.  

(4) Az égetés befejezésével a 
tüzet el kell oltani, és a pa-
rázslást meg kell szüntetni, 
meg kell győződni róla, hogy 
a tűz elhamvadt.  

(5) A tartós szárazság miatt 
elrendelt általános tűzgyújtási 
tilalom alól e rendelet nem ad 
felmentést. 

2021. március 15-én a meg-
hosszabbított szigorításokra 
tekintettel, ezúttal ünnepi 
megemlékezés nem lesz, csak 
koszorúzást tartunk a Hősök 
terén a korábbiakban is részt-
vevő szervezetek képviselői-
vel. 

Sükösd Nagyközség Önkor-
mányzata eladásra kínál a 
közfoglalkoztatási program 
keretében termelt édes, nemes, 
őrölt fűszerpaprikát I. osztályú 
minőségben. 3800 Ft/kg áron. 

A vásárlás lehetőségéről ér-
deklődni a 79/563 022-es tele-
fonszámon lehet. 

A Lakodalmas Ház felújítása 
során cserére kerülő régi ajtó-
kat, ablakokat az önkormány-
zat megegyezés szerint értéke-
síteni kívánja, vásárlási szán-
dék esetén szintén a hivatal 
telefonszámán lehet érdeklőd-
ni. 

Tamás Márta 
polgármester 

Tájékoztató 

https://katasztrofavedelem.hu/55/tuzgyujtasi-tilalom-terkep
https://katasztrofavedelem.hu/55/tuzgyujtasi-tilalom-terkep
https://katasztrofavedelem.hu/55/tuzgyujtasi-tilalom-terkep
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Önkormányzati Képviselő-testületi hírek kivonatolva, a teljesség igénye nélkül 

2021. január-február 

A 2020. november 4-től kihir-
detett veszélyhelyzet alatt rend-
kívüli jogrend van érvényben 
2021 februárjában is. Képviselő
-testületi ülések nem hívhatók 
össze. Minden önkormányzati 
döntést a polgármesternek kell 
meghoznia. A polgármester a 
döntésekről, és az önkormány-
zatot és intézményeket érintő 
kérdésekről folyamatosan tájé-
koztatja a képviselőket, véle-
ményüket is kikéri.  

Polgármesteri döntések: 

2021.évben tovább folytatja az 
önkormányzat a „Gazdasági 
egyenlőtlenségek felszámolása” 
pályázati keretből történő pék-
üzem fejlesztést. Elindította a 
polgármester az építési részre 
műszaki előkészítés után a köz-
beszerzési eljárást, melyben a 
legkedvezőbb ajánlatot a kis-
kunhalasi székhelyű a BABUD 
ÉS TÁRSA Építőipari, Szolgál-
tató és Kereskedelmi Korlátolt 

Felelősségű Társaság tette, aki-
vel a  szerződés megkötésre 
került.  

A Borostyán Gondozóház élére 
új intézményvezetőt bízott meg 
a polgármester. A Covid-19 
járvány megviselte az intéz-
mény lakóit és dolgozóit is, 
2021. február elejére viszont 
sikerült 30 fő fölé emelni a 
bentlakók számát, ezáltal mű-
ködése, költségvetési biztonsá-
ga folyamatosan erősödik. 

Az 51-es főutat elkerülő út en-
gedélyezési eljárásában folya-
matosan online egyeztetések 
történnek, melyeken a polgár-
mester részt vesz. Az elkerülő 
út a falutól keleti irányban ha-
lad majd, az 54-es főút csatla-
kozásában körforgalom épül ki. 
Ezzel párhuzamosan a község-
ben megvalósul a régóta várt 
kerékpárút is a Dózsa György 
út mellett.  

Módosította a polgármester a 
Sükösdi ÁMK Napközi ottho-

nos óvoda és mini bölcsőde 
intézmény alapító okiratát. Ez-
zel lehetővé vált, hogy hét he-
lyett nyolc két év feletti kis-
gyermek legyen elhelyezhető a 
bölcsiben, ezzel segíti önkor-
mányzatunk a munkát vállaló 
szülőket. 

Törvényi változás miatt módo-
sítani kellett azt a helyi rendele-
ti előírást, mely a munkaidőn 
kívüli házasságkötések időpont-
ját szabályozta. Az új előírás 
szerint a munkaidőn kívül törté-
nő házasságkötések időpontja 
péntek 19.00 órától szombat 
19.00 óra között lehetséges. 
Ebben az időszakban házasulók 
díjat fizetnek a Polgármesteri 
Hivatalban. 

Hosszas előkészítő munkát, 
információk beszerzését, 
egyeztetéseket követően a pol-
gármester elfogadta az önkor-
mányzat 2021. évi költségvetési 
rendeletét. Sikerült úgy tervez-
ni, hogy az önkormányzat köte-

lező és vállalt feladatai ellátha-
tók lesznek. Nincsenek adható 
jutalmak, természetbeni juttatá-
sok, egyéb kedvezmények, és 
rendezvények sem a tervben, 
szoros és felelős gazdálkodás 
mellett bízunk a költségvetési 
terv tarthatóságában. Az év 
második felében látni fogjuk, 
hogy a most elmaradt rendezvé-
nyek a pandémia elmúltával 
megrendezhetők-e, kiadást le-
het- e tervezni rá. 

2019 decemberében emelkedett 
utoljára az önkormányzati étel-
futár szolgáltatás díja. Azóta 
történt kötelező béremelések, 
nyersanyagárak változása miatt 
2021. március 1-től megemelt 
díjon biztosítjuk továbbiakban 
a szolgáltatást. (szállítással: 970 
Ft/adag, kiszállítás nélkül: 900 
Ft/adag). Az ipari park telkei 
ismét meghirdetésre kerültek. 5 
telek vár még bérlőre, részletek 
a www.sukosd.hu honlap főol-
dalán. 

 Változó munkarend a 
pénztárban 

A Sükösdi Polgármesteri Hiva-
talban személyi változások kö-
vetkeznek be a 2021. évben. 
Négy álláshelyen lévő dolgozó 
mehet nyugdíjba. A 2021-es 
költségvetést erősítve a négy 
álláshelyből kettőt töltünk be, 
kettő státusz megszűnik. A 
megszűnő álláshelyeken dolgo-
zók feladatait a jegyző a meglé-
vő személyi állomány között 
osztja szét. Ennek egyik követ-
kezménye, hogy február végé-
től a Hivatal pénztári nyitva 
tartása így alakul: 
Kedden: 09.00- 12.00 óráig, 
Csütörtökön 09.00- 12.00 órá-
ig lesz nyitva. 

 Helyi adók 
A magánszemélyek kommuná-
lis adója adónemben változás 
nem történt 2021. évben. Az 
adót két részletben március 15-
ig és szeptember 15-ig kell 
megfizetni két egyenlő részlet-
ben (2000-2000 Ft). Tapasztal-
juk, hogy sok Sükösdön ingat-
lant vásárló nem teljesíti önként 
a kommunális adóbevallást. 
Sok esetben kellett a Hivatal-
nak felszólítani az adóalanyo-
kat az adókötelezettségükre. 
Volt olyan ingatlantulajdonos, 
aki több éves adóelmaradást 
kellett, hogy megfizessen. Bel-
területi ingatlan megszerzését 
követően minden tulajdonos 

tegyen eleget bevallási kötele-
zettségének. Az eladónak is 
érdeke a bejelentés, azért, hogy 
már ne az ő részére küldje ki a 
Hivatal a csekket. Legkésőbb 
az eladás/vásárlás évét követő 
január 15-ig kell a bejelentést 
megtenni. 
Tájékoztatjuk a gépjárműadó-
alanyokat, hogy a 2021. évre 
vonatkozó gépjárműadót a 
Nemzeti Adó-és Vámhivatal 
(NAV) által később közölt mó-
don és számlára kell megfizet-
ni. Tájékoztatást itt olvashat-
nak: NAV - Gépjárműadó: mi 
változik jövőre? (gov.hu) 
A 2021. január 1-jét megelőző 
időszakra eső gépjárműadó-
kötelezettséggel összefüggő 
adóhatósági feladatokat tovább-
ra is az önkormányzat látja el. 
A 2020. december 31-ig terjedő 
időszakra eső gépjármű-
adófizetési kötelezettség elmu-
lasztása esetén az önkormány-
zati adóhatóság a Gjt. 2020. 
december 31-én hatályos 9.§ 
(4) bekezdése alapján eljárhat. 
Így a 2020. december 31-ig 
fennálló gépjárműadó-
tartozásokat továbbra is az ön-
kormányzati adóhatóság 
11732033-15336842-08970000 
számú számlájára kell megfi-
zetni, erről hamarosan egyen-
legértesítőt küldünk az érintet-
tek részére. 
Az ezzel kapcsolatos kérdések-
ben az Adóügyi Iroda munka-
társa áll az Adózók rendelkezé-
sére. 

Kérem a Tisztelt Adózókat, 
hogy a 2021. évi gépjárműadót 
ne az önkormányzat számlájára 
fizessék, illetve a 2021. évi 
gépjárműadó ügyekben a NAV 
ügyfélszolgálatát keressék. 
A helyi iparűzési adónemben 
több változás állt be az idén, 
erről részletes tájékoztatót 
adtunk közzé a 
www.sukosd.hu honlapon, a 
főoldalon „Gépjárműadó és 
Iparűzési adó változások 2021 
címmel”.  

 Lakcímlétesítés Sükösdön 
Több lakossági bejegyzés látott 
napvilágot a közösségi médiá-
ban az önkormányzat működé-
sét illetően. Ezek közül csak 
egyre reagálnék, a lakcímlétesí-
tést kifogásolóra. Szeretném 
világossá tenni azok számára, 
akiket ez érint, hogy olyan le-
hetősége nincsen az önkor-
mányzati tisztviselőknek, hogy 
megtiltsák a beköltözést a kö-
zösségnek nem tetsző szemé-
lyek, családok számára. Ha az 
ingatlant megvásárolták, vagy 
tulajdonosa írásban hozzájárul, 
a lakásba bárkit be lehet költöz-
tetni. Ebbe nincsen beleszólása 
senkinek, főleg egy hivatalnok-
nak, akinek a jogszabályok 
betartása, betartatása a feladata. 
A községünkben megüresedett 
házak eladóit jellemzően első-
sorban a vételár érdekli. Az 
más kérdés, hogy vannak olyan 
települések, ahol kialakult egy 
közösségi összetartás, és meg-
válogatják, kinek adják el az 

ingatlanokat.  

 COVID-19 
Ismét emelkedő tendenciát mu-
tat Magyarországon a COVID-
19 vírus okozta járvány. Sze-
rencsére 2021. február második 
felében már folyik a vakcináció 
Sükösdön is. Szigorúan megha-
tározott rendben lehet oltani a 
lakosságot, amihez háziorvo-
soknak, lakosoknak egyaránt 
igazodnia kell. Akik regisztrál-
tak, sorra fognak kerülni, de a 
sorrend nem helyben dől el. Ha 
a bajai oltópontra kell menni, 
akkor odamegy a lakos, ha a 
helyi háziorvoshoz, akkor oda. 
Reméljük, a kezdeti nehézségek 
után a bajai oltóponton már 
zökkenőmentesen megy a vé-
dőoltás szervezése. A lényeg: 
ha beregisztrált, figyelje meg-
adott email fiókját, fogadja az 
orvosi rendelőből érkező hívást, 
menjen el magát oltatni. Ha 
nem teszi, a számára rendelke-
zésre állt oltóanyag nem hasz-
nálható fel, hacsak nem talál-
nak gyorsan olyan személyt, 
akinek szabályosan még azon a 
napon be lehet adni a védőol-
tást. A vírus itt marad sokáig 
velünk, átalakulásáról 
(mutáció) is szólnak a hírek, 
ami új feladatok elé állítja a 
tudományt. Legyünk együttmű-
ködők, tegyünk meg mindent 
annak érdekében, hogy meg-
védjük magunk és szeretteink 
egészségét! 

Bánné dr. Raffai Gyöngyi 
jegyző 

HIVATALI HÍREK 

http://www.sukosd.hu
https://www.nav.gov.hu/nav/igazgatosagok/pest_megye/helyi_hirek_barm/Gepjarmuado__mi_valto20201221.html?query=g%C3%A9pj%C3%A1rm%C5%B1ad%C3%B3
https://www.nav.gov.hu/nav/igazgatosagok/pest_megye/helyi_hirek_barm/Gepjarmuado__mi_valto20201221.html?query=g%C3%A9pj%C3%A1rm%C5%B1ad%C3%B3
http://www.sukosd.hu
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HÍRHÁTTÉR 2021. 
MÁRCIUS 

A tavalyi évben született elha-
tározás után a képviselő-testület 
úgy döntött, hogy pályázati 
forrásból megvásárolja, és ön-
kormányzati működtetésben 
újraindítja a sükösdi pékséget. 
Erre a „Gazdasági egyenlőtlen-
ségek felszámolása” című pá-
lyázat nyújt lehetőséget, a meg-
valósításra 142 millió forintot 
meghaladó összeget nyertünk 
el. A pályázatban meghatáro-
zott tevékenységek és elemek 
megvalósítása folyamatos. 
Megtörtént az adásvétel, a szer-
ződések megkötései a meghatá-
rozott külső szakértőkkel, a 
kiviteli tervek elkészítése, a 
közbeszerzési eljárás lefolytatá-
sa és a kivitelező cég kiválasz-
tása is. Az építési beruházás 
március hónapban veszi kezde-
tét 73,5 millió forintos keret-
összeggel. Ez magában foglalja 
az épületnek és környezetének 
teljes rekonstrukcióját 
(tetőszerkezet, villamoshálózat, 
vízvezetékek és fűtési rendszer, 
szociális helységek, burkolatok 
és nyílászárók, gépkocsibejáró 
stb).  Természetesen az építé-
szeti rész mellett fontos a kor-
szerű technológia alkalmazása 
is, ezért a pályázatból új sütő-
ipari gépek beszerzése is meg-
valósul, erre 41,6 millió forint 

fordítható. A termékek kiszállí-
tására 4,8 millió forintot bizto-
sít a pályázat gépkocsi beszer-
zésére. A fennmaradó összeg a 
projekt egyéb költségeit fedezi, 
beleértve az ingatlan megvásár-
lását, a közbeszerzés lebonyolí-
tását, tervezést, műszaki ellenőr 
díját, a projektmenedzsmentet, 
üzleti tervet, hatósági díjakat, 
stb. 

Örvendetes, hogy a több mint 
100 éves múltra visszatekintő 
helyi pékség újraindulása ismét 
három fő foglalkoztatására ad 
lehetőséget, akik a tervek sze-
rint a szintén megvásárolt ere-
deti receptúra szerinti minőség-
ben fogják készíteni elsősorban 
a megszokott, és Dezsericzky 
József nyugdíjba vonulása óta 
hiányolt termékeket, mint pél-
dául a sajtos kifli, pogácsa, 
lakodalmas és töltelékes kalá-
csok. A cél elsősorban a sükös-
di napközi konyha és helyi bol-
tok valamint a környékbeli tele-
pülések konyháinak és boltjai-
nak ellátása, de lehetőség lesz 
helyben értékesítésre és rendez-
vényekre történő megrendelésre 
is. 

A 2021. november 30-i műsza-
ki átadás után terveink szerint 
2021. december 1-től indulhat 
az üzem és sokak örömére visz-
szatérhetnek a megszokott sü-
kösdi ízek. 

--------------------------------------  

Más forrásból, de tovább foly-
tatódik a Lakodalmas Ház fel-
újítása. A jelenleg folyó mun-
kálatokat elsősorban az épület 
időközben kialakult statikai 
problémái indokolták. A nem 
megfelelő csapadékvíz elveze-
tés miatt az épület utcafront 
felőli szakasza megsüllyedt, így 
az elsődleges feladat az alap 
megerősítése mellébetonozás-
sal, a teljes utcafronton, és az 
épület első részén, mindkét 
oldalon 25-25 méteres szaka-
szon, illetve a tetőszerkezet 
megerősítése. Természetesen 
része a felújításnak a megsüly-
lyedést okozó csapadékvíz el-
vezetésének szakszerű megol-
dása is. Az elnyert forrás lehe-
tőséget biztosít a tetőhéjazat 
lemezre történő cseréjére, a 
födém szigetelésére és gipsz-
kartonozására, a teljes villa-
moshálózat cseréjére új lámpa-
testek felszerelésével valamint 
a klímaleállások kiépítésére. A 
már energetikai szempontból is 
elavult nyílászárók cseréje is 
megtörténik, valamint a ce-
mentlap padlóburkolat helyett 
is esztétikus hidegburkolat és 
belső festés teszi majd szebbé, 
komfortosabbá az épületet. 

A jelen felújítási ütem a Ma-
gyar Falu Program keretében 
kiírt „Közösségi tér ki/

átalakítása és foglalkoztatás” 
című pályázat keretében való-
sul meg, amiben lehetőség van 
egy fő közösségszervezőként 
való foglalkoztatására is egy 
éven keresztül, bérköltségének 
teljes támogatásával. A közel 
bruttó 33 millió forintból meg-
valósuló fejlesztések határideje 
2021. május 31-e, utána tudja a 
lakosság ismét használatba ven-
ni a részben megújult Lakodal-
mas Házat. Mivel ezeket a 
programokat minden évben 
kiírják, terveink között szerepel 
az ismételt pályázás egy követ-
kező ütemre, melynek főbb 
célterületei a klímaberendezé-
sek beszerzése, a külső festés, a 
kapubejáró és parkoló kialakí-
tása, tereprendezés és parkosí-
tás valamint a hátsó mosogató-
rész korszerűsítése lennének. 
Szóba került még egy faszerke-
zetes előtető kialakítása is a 
teraszra. Természetesen ezek 
még csak tervek, amiket a maj-
dani pályázati lehetőségekhez 
igazítva egyeztetni, rangsorolni 
kell. 

Bízunk a sikeres folytatásban és 
abban, hogy az így megújult 
Ifjúsági („Lakodalmas”) Ház 
sokáig fogja szolgálni települé-
sünket! 

Soós Gergő 
alpolgármester 

Hírek a suliból 

Amikor a Biblia hozzánk 
szól... 

A Szegedi Nemzetközi Bibli-
kus Konferencia Alapítvány 
2016-ban meghirdette a Biblia 
felolvasó programját, a Kárpát-
medencei biblikus találkozást. 
Tette mindezt azzal a céllal, 
hogy a keresztény közösségek 
részvételével felolvassák a Bib-
liát, és az hangzó formában is 
közkinccsé váljon. Egyházme-
gyénkben a programot 2018-
ban Dr. Bábel Balázs érsek úr 
és Benyik György plébános, a 
Szegedi Nemzetközi Biblikus 
Konferencia Alapítvány Konfe-
rencia igazgatója indította el. 

Az elmúlt négy évben mintegy 
250 keresztény csoportban 
1350 ember olvasta fel a bibliai 
idézeteket és kapcsolódott be a 
különleges munkába. Egyház-
megyénket a katolikus iskolák 
diákjai képviselték a program-
ban. Iskolánkból Szabó Denisz, 
Tamási Róza, Reiner Petra, 

Kovács Zsófia, 
Szabados Amé-
lia olvasott fel 
Izajiás könyvé-
ből. 

A Hangos Bibli-
át itt lehet elér-

ni: www.sznbk1988.hu 
A nyitóoldal bal oldalán az 
Ószövetség, Prófétai könyvek, 
Izajiás könyve, 49,7-26-tól 52,1
-15. találhatóak a hangfelvéte-
lek. 

Válasszanak bennünket!  

Mielőtt meghallgatják diákjain-
kat, kérem, figyeljenek arra is, 
hogy április a beiratkozás ideje! 
Tudom, hogy mennyire fontos 
a családok életében az a kérdés: 
melyik iskolába írassam a gyer-
mekem, és vajon ki lesz a tanító 
nénije? Örömmel tájékoztatom 
Önöket, hogy a következő tan-
évben az elsős osztályfőnök 
Bújdosóné Takács Tímea lesz, 
aki Kusztorné Varga Edit taní-
tónővel párban viszi az elsős 
osztályt.  

Iskolánk szeretettel várja leen-
dő elsőseit, és biztos vagyok 

abban, hogy a tanító nénik sze-
mélye garancia a gyermekköz-
pontú, minőségi szakmai mun-
ka megvalósításának. 

Folyamatos fejlődésben 

És hogy miért érdemes bennün-
ket választani? Mert nálunk 
folyamatos a fejlődés, és okta-
tási intézményünkben a peda-
gógiai munkánk infrastrukturá-
lis feltételei napról napra javul-
nak. Mint tudják: a szaktanter-
meket és a leendő könyvtárat és 
iskolakápolnát magába foglaló 
épületrész fűtéskorszerűsítése 
3,5 millió forint értékben már 
megvalósult. Az új, korszerű 
gázkazán és a földszint és a 
tetőtér kétkörös fűtésrendszeré-
nek kialakítása még hatéko-
nyabbá tette az iskola épületé-
nek fenntartási költségeit. 

Bízvást állíthatom, hogy jó 
úton járunk, és általános isko-
lánk minden téren elkötelezet-
ten segíti és pásztorolja a diák-
jait. Tanítani és nevelni – ez a 
dolgunk, ez a hivatásunk. 

Mihálovics Ferenc 
igazgató 

Kezdődik a Nagyböjt 

A húsvét a katolikus egyház 
egyik legkiemelkedőbb ünnepe. 
Erre készít fel minket lélekben 
a 40 napos nagyböjti időszak, 
amelyre katolikus iskolánkban 
is nagy hangsúlyt fektetünk. 
Így a diákok lélekben is felké-
szülhetnek Jézus Megváltó te-
vékenységének emlékezetére. 

Az évközi idő utolsó szentel-
ménye a Balázs-áldás, melyben 
intézményünk tanulói és peda-
gógusai is részesültek. Iskolánk 
lelki vezetője, Csorba Dávid 
atya minden osztályba betért, 
hogy Szent Balázs közbenjárá-
sát kérje ránk és így védve le-
gyünk a torokbajtól és más be-
tegségektől. A diákok érdeklőd-
ve hallgatták tőle, milyen cso-
dák kötődnek a IV. században 
élt szent nevéhez, melynek kö-
szönhetően többek között a 
különböző torok- és más beteg-
ségben szenvedők védőszentje 
lett. 

A nagyböjti időszakot a hamva-
zószerdai szentmisével nyitot-

KATOLIKUS ISKOLA 

Oktatás 

http://www.sznbk1988.hu
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tuk meg. Az evangélium tanítá-
sa arra hívott minket, hogy ne 
képmutatásból böjtöljünk, ada-
kozzunk, hanem a magunk 
csendességében, de tiszta szív-
ből. Dávid atya szentbeszédével 
a gyerekek szívéhez is közelebb 
vitte Jézus felhívását, ötletet 
adva, hogyan tudják a kisebbek 

is átérezni Húsvét misztériumát 
apró lemondásaikkal, jó csele-
kedeteikkel. A misét a felsős 
diákok éneke tette még feleme-
lőbbé. Legvégül a hamvazko-
dásban emlékeztünk, hogy 
„Porból lettünk, s porrá le-
szünk”, vagyis, hogy életünk 
véges, de Krisztusban van re-

ményünk, aki megváltott min-
ket az örök halálból. 

Így kezdődött iskolánkban a 
nagyböjt, azonban még koránt-
sem ért véget, a szerdai áhítatok 
alkalmával és a hittan órákon 
továbbra is igyekszünk felké-
szíteni tanulóinkat keresztény 

életünk egyik legfontosabb 
ünnepére. 

Kernya–Földvári Katinka 
hittanár 

„Itt a farsang, áll a bál …” 
Hol a farsang, hol a bál? 

Mint annyi más rendezvényt, a 
farsangi mulatságokat is átren-
dezte az idén a pandémiás hely-
zet. 

A megszokott jó hangulatú, 
iskolai szintű közös bálozást 
felváltotta a tantermekben tar-
tott játékos, rendhagyó délután, 
amelyet minden osztály maga 
szervezett. Így sokszínű, válto-
zatos programok jöttek létre az 
osztályfőnökök, tanító nénik 
előzetes szervező munkájának 
nyomán, de nagy köszönet jár a 
segítő szülőknek, akik a 
„háttérről” gondoskodtak: le-
gyen az a jelmezek beszerzése, 
enni-innivalók, esetleg tombo-
latárgyak beküldése. 

Jelmezes beöltözésben a kicsik 
jeleskedtek, az alsó tagozaton 
majdnem mindenki magára 
öltött valamilyen maskarát, bár 
a felsőben az ötödikesek is 
nagy kedvvel álcázták magukat, 
amelyhez még egyéni produk-
ciók is születtek. Valamennyi 
osztályteremből vidám játékok 
hangjai szűrődtek ki. 

A felsősöknél voltak vicces 
játékok, a nyolcadikosok példá-
ul csapatversenyt tartottak kü-
lönböző feladatokkal, a hatodi-
kosok activityvel és egyéni 
feladatokkal, a hetedikesek 
közös koreográfiával és közös 
játékokkal szórakoztak. 

Ahány osztály, annyiféle han-
gulat! Egy biztos, mindenki jól 
érezte magát, és a megváltozott 
körülmények ellenére megtalál-
ta a maga szórakozását. 

Korsósné Mojzes Klára 
7-es osztályfőnök 
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Óvodai hírek, programok a 
második félévben 

Idei farsangi bálunkat február 
12-én tartottuk. A gyermekek 
izgatottan érkeztek ezen a na-
pon az óvodába. Már napokkal 
az ünnep előtt elkezdték a cso-
portok a készülődést. Festették, 
díszítették a szemüvegeket, 
álarcokat, mókás verseket, 
mondókákat, énekeket tanultak. 
A csoportszobák farsangi 
„ruhát” öltöttek. Persze a leg-
fontosabb beszédtéma az volt, 
ki mibe öltözik majd a nagy 
napon. Aztán elérkezett a várva 
várt nap. Mindkét óvoda meg-
telt hercegnőkkel, tündérekkel, 
pókemberekkel és még hossza-
san lehetne sorolni mennyi me-
sefigura, filmek kedvelt hősei 
jelentek meg a bálon. Nagy 
örömünkre szolgál, amikor 
szembesülünk a szülők kreati-
vitásával, papírból készült trak-
tor, tv, vagy éppen sündisznó 
jelmezbe öltöztetik gyermekei-
ket. Természetesen az óvó né-
nik és dadus nénik is magukra 
öltöttek valami apró jelmezt, 
fejdíszt, így jelezve, hogy ők is 
aktív részesei a mulatságnak, 
mókázásnak. Verseltünk, dalol-
tunk, táncoltunk és mulattunk. 
Jókat ettünk, jókat ittunk és a 
végére jól elfáradtunk. Köszön-
jük a farsangi fánkot, amit a 
konyhás nénik készítettek szá-
munkra, hiszen fánk nélkül 
nincs igazi farsang. Húshagyó 
kedden felöltöztetett seprű for-
májában végleg búcsút vettünk 
a téltől és most már csak ata-
vaszt, a kikeletet várjuk. 

Néhány eseményről, program-
ról szeretném tájékoztatni a 
kedves olvasókat: 

Az óvodai beíratást 
2021. április 19-20-ra 
tervezzük reggel 8-tól 
16 óráig a központi 
óvodában. Ugyaneze-
ken a napokon várjuk 
a bölcsődei ellátást 
igénybe venni kívá-
nók jelentkezését is. 
Minden újonnan be-
iratkozó kisgyermek 
óvodánk logójával 
ellátott hűtőmágnest 
kap ajándékba. 

(A logón való ábrázo-
lás a két telephely 
közötti egységet jel-
képezi.) A bölcsődé-
be történő jelentkezés 
„A bölcsődei felvétel 
iránti kérelem” c. 
nyomtatvány benyúj-
tásával történik, me-
lyet a központi óvo-
dában az óvodatitkár-
tól lehet igényelni. A 
beíratásról/
jelentkezésről márci-
us közepétől részlete-
sen tájékozódhatnak 
a település honlapján, 
illetve az óvodákra 
kihelyezett plakáto-
kon. 

Május 8-án tartjuk 
Családi sportnapun-
kat, melyre szeretettel 
várjuk az óvodásokat a család-
jukkal együtt. 

A nyári ügyelet az alvégi óvo-
dában lesz 2021. június közepé-
től a takarítási szünetig. A pon-
tos időpontról a későbbiekben 
adunk tájékoztatást. 

A takarítási szünet várhatóan 
2021. augusztus 2-tól 19-ig 
lesz. Ez idő alatt mindkét óvoda 
és a mini-bölcsőde is zárva tart. 

Természetesen a járványhelyzet 
miatti lehetséges szigorítások 
befolyásolják a programok le-
bonyolítását, amiről szintén 
tájékoztatjuk a szülőket. 

Dudásné Grau Ágnes 
ÁMK igazgató 

Amennyiben támogatni szeret-
né alapítványunkat, adója 1 %-
val megteheti. 

Sükösdi Óvodásokért 
Alapítvány 

Adószáma: 
18367629–1-03 

Bankszámlaszám: 
52300033 – 10022874 

Köszönjük, ha támogatásával 
Ön is hozzájárul a Sükösdi 
Óvodásokért Alapítvány műkö-
déséhez. 

Kissné Szente Márta 
a kuratórium elnöke 

Óvodánk logója: 

ÓVODA 
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Tájékoztatom a kedves olvasó-
kat, híveket, hogy nagyböjti 
időszakban péntekenként a 
szentmisék kezdete előtt fél 
órával, jelenleg 16.30 órától 
keresztúti ájtatosságot tartunk a 
templomban. 

A március végi óra előreállítást 
követően a szentmisék 18.00 
órakor kezdődnek (márc. 29-i 
héttől). 

Nagyhéten a szertartások nagy-
csütörtökön, nagypénteken és 
nagyszombaton egyaránt 18.00 
órakor kezdődnek. Április 2-án 
nagypénteken délelőtt, jó idő 
esetén a temetőben lesz a ke-
resztút 09.00 órai kezdettel. 

Húsvétvasárnap és húsvéthét-

főn is reggel 09.00 órakor lesz 
ünnepi szentmise. 

Minden keddi szentmise után 
csendes, egyéni szentségimá-
dást tartunk templomunkban. 

Megújult a Sükösdi Szent Anna 
Alapítvány. 

Személyi változások következ-
tében átalakult alapítványunk 
kuratóriuma. A Szent Anna 
Alapítvány elnöke Szabados 
Miklós, a kuratórium tagjai 
Jánosity István plébános, Ko-
vácsné Ritter Magdolna és 
Kusztor József. Az alapítvány 
célja a továbbiakban is a hitok-
tatás, az ifjúság keresztény élet-
re nevelésének elősegítése, 
közművelődés, az egyleti mun-

ka, a halmozottan hátrányos 
helyzetű gyermekek felzárkóz-
tatásának támogatása, továbbá a 
cserkészek és a szabadidő hasz-
nos eltöltésének támogatása. A 
fenti célok hatékony megvaló-
sításának érdekében köszönettel 
fogadjuk támogatásukat, vala-
mint adójuk 1%-t is a K&H 
Banknál vezetett bankszám-
lánkra: 10402513-25114760  

Kérem, hogy az alapítványhoz 
kapcsolódó ügyintézéssel az 
elnököt keressék. 

Az alapítványnak felajánlott 
adó 1%, az, ami a helyi közös-
séget segíti, a rendelkezett adó 
másik 1%-t a Magyar Katolikus 
Egyház számára is felajánlhat-

ják, azonban az nem helyben 
realizálódik. 

Templomunk, valamint a Szent 
Anna kápolna felújítására szánt 
támogatásukat továbbra is a 
Sükösdi Római Katolikus Plé-
bánia 52300033-10001435 szá-
mú bankszámlájára várjuk, 
megjegyzés rovatba kérjük, 
tüntessék fel „Templom felújí-
tására adomány”.  

Minden eddigi támogató segít-
séget köszönök! 

2021-ben az egyházi adó össze-
ge: 3.500 Ft/fő 

Jánosity István 
plébános 

Egyházi hírek 

Védőnői rovat 

Kedves Olvasó! 

Rovatunkat segítő szándékkal 
keltettük életre. Szerencsésnek 
tartom a kis közösségekben 
élőket, mert pozitív hozzáállás-
sal előnyt kovácsolhatunk ab-
ból, ha megtapasztalhatjuk a 
közösség összetartó, segítő 
erejét. 

Helyi szakemberek kezdemé-
nyezésére 
(kisgyermekgondozók, óvónők) 
közös beszélgetésen vettünk 
részt, melynek témája termé-
szetesen közösségünk gyerme-
kei voltak és a gyermekeinket 
érintő problémák egyike. Azt 
gondolom, senkinek sem új az 

információ, hogy a digitális 
eszközök és felületek nem meg-
felelő használata veszélyforrást 
jelenthetnek gyermekeinkre. 

Most kifejezetten a legkisebb (0
-2 éves) gyermekekre leselkedő 
veszélyekről fogok néhány szót 
ejteni. Egy az autizmus kutatá-
sával foglalkozó szakemberek 
csoportja új jelenségre a virtuá-
lis autizmusra hívja fel a fi-
gyelmet. A kutatócsoport sze-
rint az egészen kicsi (0-2 éves) 
gyermekek esetében különösen 
káros hatása lehet a napi több 
órás televízió vagy más virtuá-
lis eszközök használata a gyer-
mek beszédfejlődésére, oka 
lehet a megkésett beszédmegin-

dulásnak. Szerepet játszhat az 
egyes viselkedési zavarok, köz-
tük a figyelemhiány kialakulá-
sában. Mindenképpen figye-
lemfelkeltő lehet, ha a gyermek 
15, 18 hónapos kora körül nem 
ismételget szótagokat, szótöre-
dékeket, ha 2 éves korára nem 
beszél két szavas mondatokban. 
Fontos, hogy amennyiben a 
szülő ezeket tapasztalja, kérjen 
segítséget az őt körülvevő szak-
emberektől. 

Védőnőként a leghatékonyabb 
módszernek a megelőzést tar-
tom. Rendkívül fontos a gyer-
mekünkkel történő folyamatos 
beszélgetés, a mondókázás, 
meseolvasás, éneklés. Ezeket 

már egészen kicsi korban el-
kezdhetjük. Kezdetben az is 
elegendő, ha a gondozási mű-
veletek (tisztába tevés, etetés, 
fürdetés) közben elmondjuk 
csecsemőnknek, hogy mit fo-
gunk vele csinálni. Ugyanilyen 
jótékony hatása van a meseol-
vasásnak, ami szintén segíti a 
gyermek beszédfejlődését, bő-
víti a szókincsét és engedjünk 
gyermekünknek, ha visszatérő-
en ugyanazt a mese felolvasását 
kéri, mert így növeljük bizton-
ságérzetét. 

Marusa Szabina 
védőnő 
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3 éves a Borostyán Gondozóház 

2018. március 5-én nyitotta meg kaput Sükösdön a Borostyán 
Gondozóház, mely a helyieknek nappali  
ellátást, az ország bármely részéről érdeklődőknek bentlakásos 
ellátást biztosít. 

Az intézmény önkormányzati fenntartású. Az egy, kettő, három, 
négy ágyas szobák mindegyikéhez külön W.C., mosdó, zuhanyzó 
helység tartozik. Az intézmény jelenleg is rendelkezi szabad ka-
pacitással, várja az érdeklődőket, lakókat. 

A Covid-19 fertőzés veszélye miatt még fenn áll az intézményel-

hagyási és látogatási tilalom. De új lakók felvételére van le-
hetőség – az előírások betartásával. Az intézményben megtörtént 
a védőoltás felvétele az igényeknek megfelelően a lakók és a 
dolgozók körében is. 

A továbbiakban is szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt! 

Egyéb részletekről az intézmény elérhetőségein tájékozódhatnak: 

Borostyán Gondozóház 
Cím: 6346 Sükösd, Dózsa Gy. út 195. 

Email: borostyan.gondozohaz@gmail.com 
Tel: 79/543-216, +3670-3315534 

Tisztelt Lakosság! 

Sükösd Nagyközség Önkormányzata 
szervezésében, az EFOP-1.5.3-16-2017-
00123 HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK 
FEJLESZTÉSE A BAJAI JÁRÁSBAN 
című pályázat keretein belül, az  Ex Ante 
Kft. 30 órás, 3 napon át tartó „digitális 
kompetenciafejlesztés” tanfolyamot in-
dít 15-16 fős csoportok részére, ingyene-
sen, korhatár nélkül. 

A képzés időpontjai: 

1. csoport: 2021. március 17-18-19. 

2. csoport: 2021. március 22-23-24. 

3. csoport: 2021. március 25-26-29. 

4. csoport: 2021. március 30-31 - április 1. 

5. csoport: 2021. április 6-7-8. 

6. csoport: 2021. április 9-12-13. 

7. csoport: 2021. április 14-15-16. 

A résztvevők ingyenes ebédben is része-
sülnek. 

A képzési program célja: A digitális 
kulcskompetencia fejlesztése, a digitális 
társadalomhoz való tartozással kapcsolatos 
igények megalapozása, pozitív attitűd 
kialakítása a digitális eszközök irányában. 

A képzés során a résztvevő: 

 képes lesz a képzés során használt esz-
közei (PC, tablet, notebook, okostele-
fon stb.) önálló működtetésére, a leg-
fontosabb beállítási lehetőségek hasz-
nálatára; 

 képes lesz az interneten tájékozódni, 
weblapok keresőit használva könnyen 
hozzáférhető információkat megszerez-
ni; 

 képes lesz az elektronikus levelezés 
során csatolmányok használatára; felis-
merve az elektronikus levelezés ve-
szélyhelyzeteit (levélszemét, e-mailes 
csalás) a résztvevő képes lesz azokat 
egyszerű módon elhárítani; 

 képes lesz a használt digitális eszközei 
egyszerű biztonsági lépéseinek haszná-
latára; 

 képes lesz az interneten gyűjtött infor-
mációk feldolgozására, és azok konkrét 
problémák megoldásában való felhasz-
nálására; 

 ismerni fogja az elektronikusan ügyin-
tézést támogató portálokat, különös 
tekintettel az állampolgárok informálá-
sára és elektronikus ügyintézésre szol-

gáló közigazgatási internetes portálok-
ra; 

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

A képzés helyszíne: a sükösdi könyvtár 
(Sükösd, Dózsa György út 199.) 

Jelentkezni a könyvtárban lehet, Szerle-
tics Róbertnél személyesen vagy elektroni-
kus úton 
(e-mailen: sukosd.konyvtar@gmail.com, 
telefonon: 06-70/334-8824, 
Messenger-üzenettel: www.facebook.com/
szerletics.robert). 

Szeretettel várjuk az érdeklődőket a 
programra! 

Szerletics Róbert 
könyvtáros 

2020 decemberében az AMKA azaz A 
Magyar Kézművességért Alapítvány által 
meghirdetett 27. „Betlehemi Jászol Kiállí-
táson" vettünk részt, amelyre csak minősí-
tés céljából jelentkeztünk. A pandémia 
miatt a kiállítás elmaradt, azonban 2021 
nyarán a díj a Duna Palotában átadásra 
kerül. A betlehemünk különdíjas lett. 

Stróbl Mária 

Egyéb hírek 

https://www.sukosd.hu/?module=news&action=show&nid=119181
https://www.sukosd.hu/?module=news&action=show&nid=119181
https://www.sukosd.hu/?module=news&action=show&nid=119181
mailto:sukosd.konyvtar@gmail.com
https://www.facebook.com/szerletics.robert
https://www.facebook.com/szerletics.robert
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Idéző 

A település- és mezőőr elérhetősége 
Faddi József +36/70 334-8799 

Ház eladó. Sükösd, Hunyadi u. 28. 0670 413 7502 

Legelőt, szántót vennék. +36/30 317-4759 Szerletics Róbert 

Telefonos egyeztetést követően, táp és takarmány házhozszállí-

tást vállalok. A kiszállítás ingyenes. 

Garisa Mihály e.v. +36/30 626-7858 

Fogsorjavítás, 
műfogsorké-

szítés, rögzített 
fogpótlások 

Kollár Csaba 
6346 Sükösd,  

Dózsa György út 
12/D 

 06 30/475 0506 

BÉRSZÁMFEJTÉS, 
KÖNYVELÉS 

Vállalom új vagy működő gaz-
dasági társaságok, egyéni vállal-
kozások teljes körű könyvviteli 
feladatainak ellátását, bérszámfejtését, mun-
kaügyi adminisztrációját. 

Több mint 10 éves szakmai tapasztalattal, 
precíz, folyamatos könyveléssel támogatom 
vállalkozásának működését. 

Keressen bizalommal! 

Schneider Veronika 

mérlegképes könyvelő, bérügyi és társa-
dalombiztosítási szakelőadó 

Floyd Dentál S kft 
+36/30 293-3302 
6346 Sükösd, Dózsa György út 12/D 
floydental@gmail.com 

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 ap-
róhirdetés dí-
jai: 5 szóig 
ingyenes, 5 szó 
felett 50 Ft/szó. 

Az árak bruttó 
árak. 

Hirdetést felad-
ni munkaidő-
ben a Polgár-
mesteri Hivatal 
titkárságán 
lehet. 

Siposné Kerekes Melinda könyvelő 
Mobil: 36(30) 456 2669 
6346 Sükösd, Deák F. u. 46. 
Tel./fax:36(79) 364 138 
E-mail: snekm@t-online.hu 

Gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, őster melők ré-
szére teljes körű könyvviteli szolgáltatás, mezőgazdasági ügy-
intézés, támogatásigénylés, gázolaj bevallás, gazdálkodási 
napló, környezetvédelmi termékdíj… mindez kedvező áron! 

Elektromos kisgépek javítása 

Háztartási gépek (mosógép, mosogatógép, villanytűzhely, mikro-
hullámú 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. 

Falugazdász 
Ügyfélfogadási idő: 

Szerda: 
8:00-12:00 

12:30-16:30 
Barth Bence falugazdász 

Tel.: +36-70-479-6742 

„Azok a dolgok, amik megkülönböztetnek másoktól, tesznek 
azzá, ami vagyok.” 
„Bátrabb vagy, mint hiszed, erősebb, mint sejted, és okosabb, 
mint véled.” 
„A szeretet azt jelenti, hogy akár több lépést is hátrálsz azért, 
hogy a másiknak örömet szerezz.” 
„ Malacka: – Hogyan betűzöd azt, hogy szeretet? 
Micimackó: – Azt nem betűzik, azt érzik.” 

Alan Alexander Milne: Micimackó 

2020. október 27. és 2021. február 22. között 
anyakönyvezettek 

Születtek: 
Tamás Lilien (anyja neve: Schultz Alexandra) 
Schneider Kristóf (anyja neve: Nyisztor Nikoletta) 
Radics Nóra (anyja neve: Szili Andrea) 
Erdei Emiliána Ráhel (anyja neve: Balázs Ráhel) 

Házasságot kötöttek: 
Kiss Csaba és Gardalics Csilla 
Csóti Mihály és Gúti Barbara 

Gratulálunk! 

Elhunytak: 
Dr. Mátyus Gáborné született: Szabó Ilona Katalin (86 éves) 
Miskei Vincéné született: Konyár Teréz (88 éves) 
Pankovics János (76 éves) 
Radics István (60 éves) 
András Istvánné született: Szerletics Erzsébet (83 éves) 
Czár Ferencné született: Tapisa Katalin (87 éves) 
Horváth György (68 éves)  
Melcher Péterné született: Bárdos Erzsébet (76 éves) 
Marusa Ferencné született: Csordás Erzsébet (89 éves) 
Hörnyéki Józsefné született: Szerletics Erzsébet (94 éves) 
Nánai Józsefné született: Czifra Anna (96 éves) 
Kollár Andrásné született: Késmárki Magdolna (81 éves) 
Mencsik Péter (67 éves) 
Kernya Istvánné született: Szőke Jolán (74 éves) 
Schultz Mátyásné született: Égi Mária (72 éves) 
Kernya Ferencné született: Kovács Margit (93 éves) 
Faddi Zoltán (55 éves) 
Hegedüs Balázsné született: Pankovics Júlia (66 éves) 
Szerletics Mária (67 éves) 
Jászfi István (49 éves) 
Kovács János (84 éves) 
Tóth Imréné született: Kisa Margit (89 éves) 
Jászfi János (73 éves) 
Faddi Józsefné született: Fejes Teréz Ilona (81 éves) 

Részvétünk! 
Összeállította Rigó Éva anyakönyvvezető 

Anyakönyvi hírek 

tel:+36%2030%20317%204759

