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Polgármesteri tájékoztató
Nyári események
A tavalyi kényszerű szünet
után az idén örömmel rendeztük meg 26. alkalommal az
Anna napi programsorozatot.
Az érdeklődő lakosság július
30-án pénteken délután 15:30
órától, augusztus 1-én vasárnap 10:00 óráig válogathatott
érdeklődésének megfelelően a
programok között. A szervezést, megvalósítást ezúttal
kettő pályázati forrás is segítette. Nevesül a Bethlen Gábor
Alapkezelő Zrt., és az Európa
a Polgárokért kiírásokon elnyert támogatásokat tudtuk
felhasználni. A kedvező időjárásban jó volt látni, hogy sokan látogattak ki a programokra. Az elmúlt másfél év bezártsága után jó volt újra találkozni, jó volt együtt ünnepelni.

Ha visszatekintünk az elmúlt
évek falunapjaira, mindegyiknek megvolt a maga sajátossága, amiért most is szívesen
emlékezünk rá, örömmel elevenítjük fel egy-egy történését. Bizonyára egyetértünk
abban, hogy az idei Annanapok sajátossága a felszabadult találkozás maradhat barátainkkal, ismerőseinkkel, vidékről hazalátogató családtagjainkkal. Ebben a formában is
szeretném megköszönni mindazok munkáját, akik az előkészítésbe, lebonyolításba bármilyen módon bekapcsolódtak.
Sükösd Nagyközség Önkormányzata és a Sükösdi Roma
Nemzetiségi Önkormányzat
támogatásával,
valamint
E.F.O.P-os pályázati forrás
felhasználásával az idei nyáron is sikerült 4 héten keresz-

tül napközis tábort szervezni a
sükösdi iskolásoknak. A táborban érdekes programokon
vehettek részt a gyerekek,
teljes ellátás mellett, minden
nap 08:00 – 16:00 óra között.
Bízom benne, hogy mindez
nagy segítség volt a szülőknek
is, hogy napi munkájukat töltve, gyermekeiket biztonságos
körülmények között tudhatták.
Köszönöm a tábort lebonyolító
pedagógusok, segítők munkáját, és mindazok tevékenységét, akik egy-egy napon kapcsolódtak be a programok
megvalósításába. Így közösen
sikerült hozzájárulni ahhoz,
hogy a nebulók élményekkel
gazdagon kezdhessenek hozzá
az előttük álló tanévhez.
Tamás Márta
polgármester
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Szeretettel meghívjuk a 2021. október 2-án, szombaton tartandó

Szüreti felvonulás és bál rendezvényre!
Elővételes jegyek szeptember 6-tól vásárolhatók.
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Sükösdiek a Facebookon
és Panaszkönyv
Jó néhány évvel ezelőtt lelkes
helyi fiatalok létrehozták a
Sükösdiek a Facebookon csoportot. Megismerve alapító
szándékukat, azzal a céllal,
hogy érdekes, értékes, hasznos
információk cseréljenek gazdát
a felület kínálta gyorsasággal,
minél többeket tájékoztatva.
Kezdetben öröm volt nézelődni
a régi osztályképek, településtörténeti fotók, napi aktualitások, egyéni örömöket megosztó
hírek között, melyeket vicces,
jó humorú, ízes kommentek
követtek. Azután a nagy szabadság, vagy inkább szabadosság következtében, egyszer
csak az eredeti célok változni,
de inkább torzulni kezdtek. A
közösségi szemléletet felváltották az alaptalan vádak, rágalmak, minden jó ízlést nélkülöző
bejegyzések, tényeket, valósághű tartalmat nem tartalmazó
beszólások, közösségek és
egyének felé egyaránt. Természetesen, mint mindig, most is
tisztelet és elismerés azoknak,

akik a közösségi médiát továbbra sem ilyen szinten
használták. Egyre többen jelezték, hogy nehezükre esik
belépni a csoportba, mert a korábbi jó stílus helyett, árad feléjük a bárdolatlanság. Félreértés
ne essék, az önkormányzatnak
és intézményeinek nem a kritikával volt és van problémája,
hanem a gerjesztő, személytelennek vélt, véletlenül sem
megoldást kereső, többek esetében olykor alpári stílussal. Mert
valljuk meg őszintén, van egy
bizonyos határ… Szerencsére
azért a többségre nem ez maradt
a jellemző, ugyanakkor a
„bármit kiírhatunk” stílus követői meghatározták a felületen
eluralkodó hangulatot, és ez a
szomorú. Az adminisztrátorok
gondolva egyet, az oldalt mentesítendő a dühöngőktől, azonban a véleménynyilvánítás szabadságát továbbra is biztosítva,
létrehozták a Panaszkönyv elnevezésű csoportot. Tudomásom
szerint minden csoportba lépő
elfogadja belépéskor a kulturált
kommunikáció szabályait. No,

hát itt sem kellett sokáig várni,
hogy szintet lépjünk, méghozzá
lefelé. Nyugodt szívvel elmondható, hogy mind a képviselőtestület, az önkormányzati intézmények vezetői és munkatársai, ill. én magam is, minden
elérhető fórumon, (telefon,
email, személyes ügyfélfogadás) munkaidőben és azon túl,
készséggel állunk a lakosság
rendelkezésére. Nincs az a megalapozott, tényleges problémát
tartalmazó, a közösség és az
egyén érdekét szolgáló jelzés,
kritika, észrevétel, mely ne találna megoldást kereső meghallgatásra. Az egy másik kérdés, hogy minden válasz nem
csenghet egybe a kritikát, észrevételt megfogalmazó elvárásával, hiszen számos más tényező, főleg jogszabályok befolyásolják adott döntések meghozatalát.
A személyes kommunikációt
nincs ami helyettesítse. Itt a
felek egymás szemébe nézve
beszélhetnek, érvelhetnek, hallgatnak és meghallgatnak, úgy,
hogy mindez optimális ered-

ményt hozzon. Mindehhez
azonban jellem kell. Megköszönöm mindazoknak, akik problémáikkal, kéréseikkel, kritikáikkal ebben a formában kerestek,
keresnek bennünket, hiszen így
megfelelő információk birtokába kerülünk.
A hangosan kiabálni próbáló,
ráérők, 15-20 fős csoportjának
köszönhetően, valamint azért,
mert a Facebook nem hivatalos
felület, így az oda írt bejegyzésekre válasz nem érkezik, ott
megoldás nem születik, testületünk a Panaszkönyv csoport
megszüntetése mellett döntött,
és a továbbiakban a Sükösdiek
a Facebookon csoportból is az
önkormányzat, mint adminisztrátor, kitiltja azon személyeket,
akik oda nem illő stílusukkal
próbálják alaptalanul borzolni a
kedélyeket.
Ezután is minden hivatalos elérhetőségen (telefon, email, személyes ügyfélfogadás) készséggel állok, állunk a lakosok rendelkezésére.
Tamás Márta
polgármester

Önkormányzati Képviselő-testületi hírek kivonatolva, a teljesség igénye nélkül
2021. június 15-től ismét összeülhetnek döntéseket hozni az
önkormányzati
képviselőtestületek. Ezt követően Sükösdön az alábbi képviselőtestületi ülések zajlottak le.
2021. július 7.:
Beszámolt a polgármester a
veszélyhelyzet alatt hozott önkormányzati döntésekről. E
beszámolót a képviselők elfogadták. Módosították a Sükösdi
Polgármesteri Hivatal Szervezeti és működési szabályzatát.
A több önkormányzat összefogásával megvalósult szennyvízés ivóvízminőség javító beruházási társulások záró jelentéseit
fogadták el. A volt vásártér
területén tervezett napelemes
kiserőmű kivitelezőjével kötött
megállapodást
módosították.
Jóváhagyták, hogy a sükösdi
köznevelési
intézményekben
ún. szociális segítő működjön.

Úgy döntöttek, hogy 2021.
szeptember 15-én 17.00 órai
kezdettel közmeghallgatást tart
az önkormányzat. Reméljük, a
járványhelyzet nem hoz ebben
változást. Beszámolt a polgármester a következő Európai
Uniós ciklus támogatási lehetőségeiről. Tájékoztatta a képviselőket, hogy a Sükösdi Polgármesteri Hivatal munkatársai
elnyerték „Bács-Kiskun Megye
Közigazgatásáért” díjat. Az 51es főút elkerülő útja miatt településrendezési tervmódosítás
zajlik. Ennek az ún, partnerségi
egyeztetési eljárását zárták le.
Az ipar park IV. pályázati fordulójában kijelölték az újabb
bérlő vállalkozást.
2021. július 16. rendkívüli
ülés:
2019. év őszén értesítette a
Belügyminisztérium
önkormányzatunkat, hogy térfigyelő

HIVATALI HÍREK

igazolvány szükséges! A lakos- szük majd. Kérjük, az ügyfelek
ság közérdekű kérdéseket tehet október 15. után keressék fel
Hivatalunkat kérelmeikkel!
fel a Képviselő-testületnek.
Bánné dr. Raffai Gyöngy
Szociális tűzifa
jegyző

Változó munkarend a pénztárban
A lapzártáig a Covid járvány
miatt nincsen korlátozva a lehetősége, így meghirdetjük a
2021.
szeptember
15-i
(szerda)
közmeghallgatást.
Helye: Sükösdi Művelődési
Ház, kezdete: 17:00 óra. A részvételhez érvényes védettségi
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A szociális tűzifa kérelmek
2021. október hónap közepétől
lesznek benyújthatók Lépi Enikő munkatársunknál. Nem minden lakos jogosult az igénybevételre, a feltételeket hirdetőnkön és a honlapon is közzé tesz-

kamera rendszer kiépítésére
támogatást kap az önkormányzat. A tervek elkészültek. Menet közben annyi változás állt
be a folyamatban, hogy a beruházás nem tudott elindulni.
Olyan feltételek épültek be,
melyeket az önkormányzat segítség nélkül nem tud vállalni.
A képviselő-testület úgy döntött, hogy a Bajai Rendőrkapitánysággal együttműködve tudja megvalósítani a beruházást.
A polgármester tájékoztatta a
képviselőket,
hogy
a
„lakodalmas ház” felújításnak
folytatására sikerült ismét pályázati forrást elnyerni.
2021. július 28.:
A Homokhátsági Regionális
Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium 2020. évi beszámolója,
2021. évi költségvetése elfogadásra került. Ismét benyújtja az
önkormányzat a szociális tűzifa

Őszi rendezvények
Sükösd Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testülete
nevében tisztelettel meghívom a
65.
életévüket
betöltött
sükösdi szépkorúakat, 2021.
szeptember 25-én (szombaton)

pályázatot, eredmény október
közepére várható. Sükösd országfásítási programban lett
nyertes, így 30 db keskenylevelű kőrisfa csemete telepítése
kezdődhet jövő tavasszal a Belon Gellért utcában és az ipari
park útjai mellett. Pályázati
lehetőség nyílik külterületi utak
felújítására.
A
képviselőtestület az Ósükösdre vezető út
mellett döntött. 5 %-os önerő
szükséges a támogatás mellé,
melyre „útalapot” kíván létrehozni az úthasználók együttműködésével. Az út leghosszabb, 4
km-es szakaszának felújítására
pályázunk.
2021. augusztus 25.:
Közbeszerzési eljárásokat indít
a Képviselő-testület a tájház
turisztikai és a pékség II. építési
projektjeiben.
Bánné dr. Raffai Gyöngyi
jegyző
a Lakodalmas Házban megrendezésre
kerülő
IDŐSEK
NAPJA rendezvényre. Fontos
kiemelni, hogy a 484/2020.
(IX.10.) Korm. rendelet- a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések- jelenleg is hatályos 6/B. § (1) bekezdés szerint, zenés, táncos rendezvény kizárólag védettségi
igazolvánnyal látogatható. Az
érintettek névre szóló meghívót
kapnak a postaládájukba.

2021. október 2.-án szombaton tervezzük a Szüreti felvonulást és bálunkat, ezúttal a
falu fölvégi szakaszán. A tervezett útvonalról részleteket a
későbbiekben közlünk. A bál

19:00 órakor veszi kezdetét a
Lakodalmas Házban, jegyek
elővételben szeptember 6-tól
lesznek válthatóak Ézsiás Judit
művelődésszervező által meghirdetettek szerint, a készlet
erejéig.
E rendezvény kapcsán is meg
kell említeni, hogy a 484/2020.
(IX.10.) Korm. rendelet- a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések- jelenleg is hatályos 6/B. § (1) bekezdés szerint, zenés, táncos ren-

dezvény kizárólag védettségi
igazolvánnyal látogatható.
Mindkét rendezvény esetében belépéskor, a védettségi
kártya meglétét ellenőrizni
fogjuk.
A szabályok esetleges későbbi szigorításai miatt, a rendezvények elmaradhatnak, azonban erről idejében értesítjük a
lakosságot.
Tamás Márta
polgármester

hozta gyümölcseit, és felejthetetlen perceket kaptunk a kis
művészektől. Köszönöm a szülők támogató együttműködését,
hogy a nyári szünetben is tudtunk próbálni; köszönöm, hogy
egyre többen ismerik meg és
ismerik el a palántáink elhivatottságát, amit legközelebb
szeptember elején, a szentendrei skanzenben, a sükösdi parasztház évfordulóján tapasztalhat majd meg a nagyközönség.

remény tudott némileg emberivé tenni. Ma sincs másként:
ezekben a sok kihívást és veszélyt rejtő években is hinnünk
kell az isteni igazságban és
reménykedni a szeretet mindent
elsöprő győzelmében – mi
mindannyian
egy
akolban
élünk, ahol egyszerre kell vigyáznunk a hitünkre, a reményünkre és az egymás iránt
érzett elkötelezettségünkre.
Ennek jegyében katolikus isko-

És ha már szeptember... Bizonyára már mindenki tudja,
hogy az ősz első hónapjában,
Budapesten tartják az Eucharisztikus Világkongresszust,
amit utoljára 1938-ban rendeztek meg Magyarországon.
Ahogy most, úgy akkor is vészterhes időket éltünk, sötét, nyomasztó, az életet és a méltóságot veszélyeztető történelmi
időszakot, amit csak a hit és a

lánkat ötven diák, szülő, pedagógus képviseli a kongresszus
nyitómiséjén szeptember 5-én,
Budapesten, a Hősök terén.
Akik utaznak, magukkal viszik
településünk és iskolánk jó
hírnevét, és részvételükkel mi
mindannyian, a nagyvilág előtt
is megvallhatjuk katolikus hitünket, osztozhatunk a testvéreinkkel közös együttlétek örömében, megélhetjük az összetar-

Oktatás
ISKOLA

Kegyelemben
A nyárnak vége, az emlékek
gondosan elpakolva, az iskola
tantermei hangosan jelzik: újra
itt és újra együtt vagyunk.
Hosszú és szép vakáción vagyunk túl, amelynek egyik legfontosabb és legemlékezetesebb
időszaka a négy hétig tartó napközis tábor volt, ahol tartalmas
programok és élménygazdag
napok várták a diákjainkat.
Azokat a diákokat, akikkel
együtt az iskolánk tanári kara
ezúton is tisztelettel köszöni a
sükösdi önkormányzat pénzbeli
hozzájárulását – azt gondolom,
hogy minden forint jó helyre
kerül, ha azokat erős és összetartó közösség megteremtésére,
jellemet formáló és építő nevelői-oktatói munkára fordítják.
Az iskolánk tehát nyáron is
gyerekzsivajtól volt hangos,
ami jól mutatja, hogy nálunk
nincs üresjárat, amit tudunk,
megteszünk szeretett településünk gyermekeinek értékteremtő foglalkoztatásáért.
Fontos pontja volt még a
nyárnak a Sükösdi Anna-napok
rendezvénysorozat is, amelynek
programpalettáján a mi iskolánk is bemutatkozhatott.
Gyermekeink
a
Palánta
Néptánccsoportban és a tamburazenekarban mutatták meg
tehetségüket és szorgalmukat –
büszkeséggel tölt el bennünket,
hogy a temérdek munka meg-

tozás nagyszerű érzését, az ünnepként megélt pillanatokban
pedig erőt meríthetünk a mindennapi keresztény életünk
kisebb-nagyobb küzdelmeihez.
Ne feledjük, a Boldogságos
Szűz Mária, a Magyarok Nagyasszonya kegyelme az ünnepeken és a hétköznapokban is
mindig velünk van, és ennek
okán töltsön el mindannyiunkat
a büszkeség, hogy van kihez
imádkoznunk.
Úgy egy világkongresszuson,
úgy itthon, az ismerős templompadok valamelyikén...
Örömmel írom azt is, hogy
hamarosan újabb nagyszerű
eseménynek leszünk tanúi,
ugyanis a terveink szerint iskolánk védőszentjének ünnepén
felszenteljük a pályázati forrásokból megépült iskolakápolnánkat, ami az újonnan kialakított tetőtéri közösségi térben
kap helyet.
Katolikus iskolánknak felszentelt kápolnája lesz, ami már
most megindító és felemelő
élmény és fejlemény. Kápolna,
ahol a menny összeér a földdel;
kápolna, ahol aktív kapcsolatba
léphetünk Jézus Krisztussal, a
Magyarok Nagyasszonya kegyelmében. Ahol a közösségünk átélheti azokat a misztériumokat, amiket szavakkal oly
nehéz kifejezni; ahol minden
diák megtapasztalhatja a szent
tér a lelki, szellemi fejlődésre
gyakorolt jótékony hatását.
Természetesen azt szeretnénk,
hogy jelenléti nevelésben, oktatásban éljük meg az új tanévet,
de akkor sem ijedünk meg, ha a
pandémia keresztülhúzza a számításainkat. Vélhetően nehezebb lesz a dolga mindenkinek,
de akarattal, kitartással, a szülők és a családtagok támogató
együttműködésével megoldjuk
a régi-új feladatainkat.
Az elmúlt évek alatt számtalanszor bebizonyítottuk, hogy öszszefogással, együtt és egymásért,
minden
kedvezőtlen
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helyzetből megtaláltuk a kivezető utat.
Erősek vagyunk és felelősségteljesek – számítunk Önökre,
számíthatnak ránk. Katolikus
iskolánk közösségének ereje
családias jellegéből és érzelmi
gazdagságából fakad. Az iskola
és a pedagógusai óvják, védik,
nevelik és tanítják a diákjainkat, és minden percben keressük azokat a lehetőségeket,
amelyek révén többek és jobbak lehetünk.
Van kire támaszkodnunk, van
mire támaszkodnunk, a kegyelem kegy és ajándék, amire
minden körülmények között
lelkiismeretesen vigyázunk.
Mihálovics Ferenc
intézményvezető
Napközis tábor
A nyár folyamán tanulóink
önkormányzatunk pályázatának
keretében 2x2 hetes napközis
táborban vehettek részt. Az
iskola befejeztével június 21július 2-ig tartott az első, míg
augusztus 2- augusztus 13-ig a
második két heti tábor. Nagy
volt az érdeklődés, sokan jelentkeztek.
Sok olyan programelem is volt
a táborban, amelyre külön
busszal vittek bennünket. Ezek
közül igen népszerű volt a
szekszárdi strand, annál is inkább, mert hosszan tartó kánikula volt. Kiváló medencék
álltak rendelkezésre kicsiknek,
nagyoknak egyaránt. Délben
finom ebédet kaptak a gyerekek
a strand területén. A legnagyobb kánikulában látogattuk
meg a keceli haditechnikai parkot. Az izzadás ellenére nagy
volt az érdeklődés.

ÓVODA

Óvodakezdés...
Három hetes zárva tartás után
augusztus 23-án nyitotta meg
kapuit az óvoda.
A nyári ügyelet az alvégi óvodába volt. A mini -bölcsőde is
egész nyáron üzemelt a takarítási szünet kezdetéig. Átlagosan 20-25 gyerek vette igénybe
4

Az első hét programja volt a
kalocsai érseki könyvtár, az
érsekkert és az ereklyék megtekintése az Astriceum érseki
múzeumban.
Gyermekeink
várlátogatáson is részt vettek
Siklóson, a második héten pedig egyik nap meglátogattuk a
Pintér-kert arborétumot és a
mésztufa barlangot, egy másik
nap pedig szép napot töltöttünk
el a jánoshalmi lovastanyán.
A táborozók nem csak fürdőzéskor, távoli programokon
voltak fegyelmezettek, hanem a
helyben rendezetteken is. Volt
néhány nap, mikor nem utaztunk el, hanem Sükösd területén szerveztünk programokat.
Ezeken a napokon megtanulhatták a számháború szabályait
– bár a cserkészek ezt már ismerték –, máskor a sportpályán
sor- és váltóversenyeken izgulhattak saját csapataikért, vagy
az iskola területén használhatták a felállított KRESZ-pályát,
ahol alkalmazni tudták a
KRESZ szabályait. Már ismert
volt nekik, mivel az előző napokban gyakorolhattak, szintén
a tábor keretében, a bajai gokart
- és KRESZ-pályán.
Nagyon élvezték a gyerekek a
kalácssütést. Kenyeret is sütöttek, amit aztán az ebédhez el is
fogyasztottak. Érdekes programnak bizonyult a helytörténeti kiállítás megtekintése a plébánián, ahol sokat megtudtak
szűk hazájuk múltjáról. Egyik
nap a bajai planetáriumból
hoztak egy felfújható kupolát,
amelyet a tornacsarnokban
állítottak fel. Az ott megtartott
vetítést a gyerekek érdeklődéssel figyelték.
Szintén helybeli program volt a
az óvodát, a bölcsődések közül
5-6 gyermek járt a nyáron.
Elvégeztük a javítási, karbantartási munkákat, a dadus nénik
a nagytakarítást, így minden
óvodást és bölcsődést tiszta
környezetben tudunk fogadni.
Szeretném megköszönni a dadus nénik és a karbantartó munkáját, illetve a diákmunkások
segítségét.
Az új kiscsoportosok és minibölcsődések szeptember 1-től
kezdik meg intézményi életüket. A kiscsoportos óvónők és a
kisgyermeknevelők folyamatosan végzik a családlátogatásokat, ahol megbeszélik a beszoktatás menetét, idejét, elviszik az
ovis/bölcsis jelet az óvodába/
bölcsődébe készülő gyermekeknek.
Az előző évekhez hasonlóan

sportnap, amelyre egy vállalkozó csapat hozott különböző
sporteszközöket. Egész nap
foglalkoztatták a nebulókat,
minden mozgásigényüket kielégítve. Két alkalommal látogatott el hozzánk védőnő.
Egyik alkalommal az
egészséges táplálkozásról tartottak foglalkozást, másik alkalommal
a csecsemőgondozás és
elsősegélynyújtás rejtelmeibe nyerhettek bepillantást. A gyerekek aktívan, érdeklődéssel vettek ebben részt.
A tábor ideje alatt két
napon is lehetőségük
volt a gyerekeknek fantáziájuk és szépérzékük
fejlesztésére. A kézműves
foglalkozásokon
gyakorolhatták a tojásfestést, fafaragást és a
fazekasságot. Egy másik napon pedig a bajai
múzeum
munkatársai
tartottak a dunai halászattal kapcsolatos érdekes
foglalkozásokat,
például halászhálót szőhettek tanulóink.
Egy ezt megelőző napon már megtekinthették Baján a múzeum
régészeti és néprajzi
kiállítását. A programsorozat idején többször
is lehetőséget kaptak
gyermekeink a lehűlésre
egy fagyi keretén belül,
a helyi cukrászdában.
A napközis tábor sikere
az anyagi lehetőségen
túl a pedagógusok és a
segítők munkájának is
köszönhető.
több programot, szakkört szervezünk. Felhívom a kedves
szülők figyelmét, kövessék
nyomon, milyen lehetőségeket
ajánlunk majd fel a gyermekek
számára. Reméljük mindenki
talál gyermekéhez közel álló
elfoglaltságot a felkínált ajánlatok között. Már szeptember
hónapban lesz két érdekes
programunk. A hónap közepén
színházi előadás lesz az óvodákban, a hónap vége felé pedig kirándulni megyünk a középső- és nagycsoportosokkal.
Természetesen a programokról
külön értesítést is kapnak a
kedves szülők.
A fentieken túl igyekszünk
figyelembe venni az Önök igényeit is, kíváncsiak vagyunk a
véleményükre. Megerősítjük a
gyermekekben azokat a pozitív

Összességében minden programot nagyon élveztünk, együtt
örültünk a gyerekekkel. Reméljük, jövőre is élhetnek ezzel
a lehetőséggel.
Táboroztató pedagógusok

tulajdonságokat, amelyeket a
családban elsajátítottak, ugyanakkor kiegészítjük olyan szokásokkal,
viselkedésmintákkal,
amelyek csak a közösségben
sajátíthatók el.
A legfontosabb számunkra,
hogy a gyerekek érezzék magukat biztonságban, szeressenek
óvodába járni, vegyenek részt
szívesen azokban a tevékenységekben, amelyeket az óvodai
élet során kínálunk számukra.
Örüljenek társaiknak, és azoknak a felnőtteknek, akik körülveszik őket.
Minden kedves kis óvodásnak,
mini-bölcsődésnek vidám, élményekben gazdag óvodai /
bölcsődei évet kívánok!

Dudásné Grau Ágnes
ÁMK igazgató

Anna-napi képes beszámoló - 2021.07.30 - 08.01.
PÉNTEKI
PROGRAMOK

SZOMBATI
PROGRAMOK

VASÁRNAPI
PROGRAMOK
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Cserkészhírek
Az idei évben is táboroztak a
cserkészek, immár 32. alkalommal. Ezúttal Ósükösd volt a
tábor helyszíne. A tábor fő célja
az volt, hogy az Ósükösdi falurészből 200 éve feltelepülő lakosság történelmét, kultúráját,
múltját megismerjék, a meglévő
ismereteket a résztvevők bővítsék, és új információkat is szerezzenek. A programok között

Védőnői rovat
Kedves Olvasó!
Az ezt megelőző írásban az
okos eszközök rövid és hosszú
távú hatásairól írtam, valamint
arról hogy milyen fontos szerepet játszik a megfelelő kötődés
kialakulása a későbbi életszakaszokban fellépő nehézségek
megoldásában.
Azt már tudjuk, hogy ha a gyermekben fellépő szorongásra
vagy félelemre egy személy
reagál, akkor kötődési hormon
(oxitocin), okos eszköz használata esetén pedig függőség kialakulásához vezető dopamin
termelődik.
A kötődés kialakulása már
magzati korban elkezdődik és
folytatódik az anyatejes táplálás

Sport
Túrák

Természetjàró túràk a Zselicbe
és a Mecsekbe szeptember 18àn és október 9-én. Részletek a
programról és a jelentkezésről
rövidesen Facebookon.
Szervezők

FutaSükösd 2021.

2017 őszén elkezdtük, utána
szinte minden ősszel folytattuk
és a növekvő érdeklődés azt
sejteti, hogy sikerült belőle
hagyományt teremtenünk.
Csatlakozz te is hozzánk, hoszszabb-rövidebb távot bevállalva, futva vagy akár kerékpárral!
Hozd magaddal barátaidat, csa6

igen népszerű volt az első nap,
melyet az 1747-ben épült Szent
Anna kápolnánál töltöttünk, a
gyerekek felelevenítették a kápolna történetét, legendáját, és
építészeti vonulatairól is kaptak
tájékoztatást. A tábor többi napját az Ósükösdi Turistaház környezetében, sátortábor formájában töltöttük. A környező útvonalakon több túrát is szerveztünk gyalogosan és kerékpárral
is, itt nagy hangsúlyt fektettünk,

hogy egy-egy földes út, földterület elnevezését is megfejtve,
az ősi családnevekkel, őslakosok tevékenységével ismerkedjenek a gyerekek. Az esti tábortüzeknél a résztvevők remek
kreativitásról tanúságot téve,
ügyesen foglalták kis műsorba,
előadásba a nap során elhangzott ismereteket. A játékos
programok mellett, népdaltanulással, csillagászati ismeretekkel, tábori exatlonnal, környezettudatos életmód kialakításának lehetőségeivel, csónakázással, szekszárdi túrával a szálkai
tóhoz is színesítettük a napi
programokat. A Szekszárdidombságban tett túránk kezdetén óriási meglepetés ért
bennünket, hiszen éppen akkor
zajlott a helyszínen az íjász
világbajnokság, több, mint 500
résztvevővel. A szervezők
jóvoltából a kijelölt látogatópályán bepillanthattunk a versenybe is. Érdekes élmény volt. A
tábor hét napja alatt összesen
20km-t tettünk meg gyalogo-

során, ahol szintén a kötődésért
felelős hormon termelődik
mind az anya, mind a csecsemő
szervezetében. Mindez azonban
nem jelenti azt, hogy azok az
édesanyák, akik valamiért nem
tudják anyatejjel táplálni gyermeküket vagy azok a családtagok, akik részt vesznek a gyermek nevelésében ne tudnának
más módon hatni ezekre a folyamatokra.
Az egyik legősibb módja ennek
a MESE olvasása. A mese, amit
a gyermek számára szeretett
felnőtt mond el vagy olvas fel
biztonságot teremt a gyermek
számára az olykor bizonytalan,
ijesztő események, problémák
feldolgozásban. A jól kiválasztott mese segít a gyermeknek
abban, hogy szembe tudjon
nézni a nehézségekkel, hogy

megoldandó feladatot, leküzdhető akadályt lásson az elé gördülő nehézségekben.
A mesék és történetek hallgatása feszültség- és szorongásoldó
hatással hatnak a hallgatóra. A
mese hallgatása során azok a
negatív érzések, esetleg düh,
amelyeket a gyermek szülei,
testvére(i), óvodás vagy iskolás
társa(i) iránt érez kivetülnek a
mese negatív szereplőire. A
történetben szereplő gonosz
megbüntetésével a gyermek
megszabadul ezektől a rossz
érzésektől, feldolgozva ilyen
módon a problémát.
Egy másik rendkívül jótékony
hatása a meséknek, hogy edzésben tartják a fantáziát. A televízióban látott mesékkel ellentétben, ahol a gyermek kész képeket kap, a hallgatott mesék so-

ládtagjaidat!
Kérünk minden érdeklődőt,
hogy a szervezés megkönnyítéséhez a „Sükösdiek a
Facebookon” nevű zárt Facebook csoportban jelentkezzen
be a programra a neve és az
életkora megadásával, legkésőbb szeptember 8. szerda
estig!
A célba érkezőket egy-egy
meglepetés várja az önkormányzat illetve az iskola
részéről!
Részletek a www.sukosd.hu
honlapon és a Sükösdiek a
Facebookon nevű zárt Facebook csoportban.
Sipos János főszervező

san, és közel 40 km-t kerékpárral. A tábor zárásakor ismét a
Szent Anna kápolna felé vettük
az irányt, ahol a táborozók
közül heten (Einviller Gabi,
Gruber Hédi, Kolluti Petra,
Kovács Anna, Kiss Kata, Papp
Anita, Reiner Kitti), a csapat
történetében először, ezen az
ősi helyen tettek cserkészfogadalmat. Köszönjük mindazok
támogatását, munkáját, akik az
idei cserkésztáborunk létrejöttét
is segítették. Ismét nagyon
vidám, élménydús napokat
tölthettünk
együtt,
igazi
közösség,
csapatként.
Jó munka volt!

rán el kell képzelnie a szereplőket, a helyszíneket stb. Minden
az Ő fantáziájára van bízva.
Legalább ugyanilyen fontos a
meséknek az érzelmi intelligencia fejlesztő hatása. Azzal, hogy
a gyermek a mese hallgatása
során azonosul a különböző
tulajdonságokkal
rendelkező
szereplőkkel, fejlődik az együttérző képessége.
Mindezeket olvasva beláthatjuk, hogy milyen sokat segíthetünk gyermekeinknek egy olyan
egyszerű dologgal, mint a
MESEOLVASÁS!
Rovatunk következő számában
a mesék megfelelő kiválasztásáról olvashatnak a Kedves
Olvasók.

Egyéb hírek
III. Dávodi Vigasságok
Hagyományőrző rendezvény
2021.08.21-én részt vettünk a III. Dávodi
Vigasságok Hagyományőrző rendezvényen, amelyen tizenöten képviseltük Sükösdöt. Az egyik része a csapatnak megfőzte a csibe csipedettet, a másik része
pedig díszített a sükösdi hagyományos
használati tárgyakkal és terítőkkel. Sükösd
bemutatása mellett a népviselet is sorba
került. A legvégén a díj átadása megtörtént, ahol dobogós helyezést nem értünk
el. Mindenki egy gravírozott főzőkanállal
és egy emléklappal tért haza.
Mindenkinek még egyszer nagyon szépen
köszönöm a részvételt és gratulálok a díjhoz!
Stróbl Mária

került
sor
a
„Magyar Kézművesség – 2021
valamint a virág
a művészetben –
kézműves szemmel” című kiállításra, melyen a
szakmai
zsűri
kiállította a rózsacsokrunkat és
a
margarétás
dobozunkat.
A kiállítás augusztus 19-ig 10-17 óráig ingyen megtekinthető Budapesten a Duna Palota (V.
ker. Zrínyi u. 5.) Falk Miksa termében.
Stróbl Mária

mellőli felköltözésének és a Templom
építésének 200. évfordulója alkalmából
rendeztük meg 2021. július 30-án, 17
órakor a sükösdi Egyházközségi Házban.
2021. szeptember 3-án, autóbuszos kirándulás keretében, a szentendrei Szabadtéri
Néprajzi Múzeumban ünnepeltük meg a
„Sükösdi ház” felépítésének 25 éves évfordulóját.
Koprivanacz Istvánné
elnök

Sükösdi Helytörténeti és Kulturális
Egyesület hírei

A Sükösdi Helytörténeti és Kulturális
Egyesület sikeresen pályázott A Magyar
Falu Program Falusi Civil Alap keretében
„Civil közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatása” című pályázaton.
FCA-KP-1-2020/4-000369
A Támogató Miniszterelnökség az
MFP/5253/2020
iktatószámú
döntés
alapján 2 000 000 Ft, azaz Kettőmillió
forint
összegű
támogatást
nyújt
Egyesületünknek a „Településünk jeles
évfordulóinak méltó megünneplésére”.
Lebonyolító szerv a Bethlen Gábor AlapKézműves kiállítás
A Magyar Kézművességért Alapítvány – kezelő Nonprofit Zrt.
AMKA szervezésében 28. alkalommal Az Anna napi Kiállításunkat Sükösd Duna

Borostyán Gondozóház hírei
A Borostyán Gondozóháznak (idősek otthona) jelenleg 36 lakója van, 38 férőhelyes
az intézmény. Mindennapjainkról:
A folyamatos egészségügyi állapotfigyelés
és ellátás mellett igyekszünk lakóinkat
bevonni olyan tevékenységekbe, melyeket
aktív korukban végeztek és így közösségünk hasznos tagjainak érezhetik magukat.
A nyár folyamán borsófejtéssel és hagymapucolással is foglalkoztunk, a termékek
az önkormányzat kertjeiből érkeztek és a
napközi konyhán történik felhasználásuk.

Fodrász, pedikűrös is jár lakóinkhoz.
Pályázat keretében egy zenés program
nyújtott szórakozást az idősek számára. A
Budapesti Honvéd Együttes szerződött két
művésze közismert táncdalokkal, operettekkel, filmslágerekkel bírta közös éneklésre és táncra az időseket.
Jelenleg a vírushelyzet lehetővé teszi, hogy
új lakó költözzön be az intézménybe. A
jelentkezőkről várólistát vezetünk, így
lerövidítjük a várakozási időt a beköltözésre. Érdeklődhetnek a lenti telefonszámokon. Látogatásra is van lehetőség, védettségi igazolvány bemutatásával lehet az

intézmény területére belépni.
Nappali ellátás (idősek klubja) is igénybe vehető hétköznapokon 8 és 14 óra között. Mit nyújt az Idősek klubja, mely az
étkezés kivételével térítésmentes szolgáltatás? Szeretetteljes légkörben, felújított
környezetben, otthonos körülmények között fogadja az idős (többnyire magányos,
egyedül élő, vagy napközben egyedül maradó) érdeklődőket. A klub tagjai különböző foglalkozásokon vehetnek részt. Lehetőség adódik TV- és filmnézésre, társas
időtöltésre (kártyajátékok, sakk, újságolvasás, társasjátékok, közös beszélgetések),
közös ebédelésre (mely térítéses), vallásgyakorlásra, fodrász, pedikűrös szolgáltatásra (térítéses), ügyintézési tanácsadásra
egyaránt.
A kulturális rendezvények: ünnepségek,
névnapok szervezése, színház-, mozi-, és
múzeumlátogatások, kirándulások szervezése önkéntes részvétellel igény és lehetőség szerint történik (a fizetendő részvételi
díj előzetes jelzésével). Az intézményhez
és a hazaszállításban az önkormányzat
segítséget nyújt.
Tájékoztatást kérhet, valamint a beiratkozási szándékát jelezheti intézményi
nyitvatartási időben: Hétköznaponként:
8-16-óráig, vagy telefonon a 06-79/543216 és a 06-70/331 5534 telefonszámon.
Szeretettel várjuk az érdeklődőket!
Sasné Pilisi Katalin
intézményvezető
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Ház eladó. Sükösd, Hunyadi u. 28. 0670 413 7502

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

Anyakönyvi hírek

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

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

2021. május 22. és 2021. augusztus 23.
között anyakönyvezettek:

Lakossági
apróhirdetés
díjai: 5 szóig
ingyenes, 5 szó
felett 50 Ft/szó.

Az árak bruttó árak. Hirdetést feladni
munkaidőben a Polgármesteri Hivatal titkárságán lehet.

Elektromos kisgépek javítása
Háztartási gépek (mosógép, mosogatógép, villanytűzhely, mikrohullámú sütő, stb.), elektromos kéziszerszámok,
porszívók, takarítógépek javítása, porzsákok, egyéb
gyári tartozékok beszerzése rövid határidővel.
Deák István elektroműszerész
06-30/907 7276
Sükösd, Mártírok utca 51.
Siposné Kerekes Melinda könyvelő
Mobil: 36(30) 456 2669
6346 Sükösd, Deák F. u. 46.
Tel./fax:36(79) 364 138
E-mail: snekm@t-online.hu
Gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, őstermelők részére teljes körű könyvviteli szolgáltatás, mezőgazdasági ügyintézés, támogatásigénylés, gázolaj bevallás, gazdálkodási
napló, környezetvédelmi termékdíj… mindez kedvező áron!

A település- és mezőőr elérhetősége:

Faddi József
+36/70 334-8799
BÉRSZÁMFEJTÉS,
KÖNYVELÉS
Vállalom új vagy működő
gazdasági társaságok, egyéni
vállalkozások teljes körű
könyvviteli
feladatainak
ellátását, bérszámfejtését, munkaügyi
adminisztrációját.
Több mint 10 éves szakmai tapasztalattal,
precíz,
folyamatos
könyveléssel
támogatom vállalkozásának működését.

Keressen bizalommal!

Schneider Veronika

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

Fogsorjavítás,
műfogsorkészítés,
rögzített
fogpótlások

Születtek:
Harmati Viola Anna (anyja neve: Oláh Mariann)
Banizs Lia (anyja neve: Csiki Elvira)
Kolompár Manuel (anyja neve: Kolompár Edina)
Kovács Bejke (anyja neve: Járai Judit)
Adonics Csenge (anyja neve: Kusztor Mónika)
Ali Balázs (anyja neve: Mityók Evelin)
Házasságot kötöttek:
Németh Ferenc Pál és Robár Bernadett
Kárpáti Norbert és Balogh Bernadett
Gratulálunk!

Elhunytak:
Suba Ferenc János (64 éves)
Tamás Jánosné született: Szarvas Terézia Ilona (83 éves)
Csizofszki Gyuláné született: Kernya Mária (59 éves)
Árvai István (73 éves)
Végh Mihály (61 éves)
Szabó Jánosné született: Kis Lídia (84 éves)
Lovák István (87 éves)
Kozma Csaba (49 éves)
Részvétünk!
Összeállította Rigó Éva anyakönyvvezető

Idéző
„Mikor szeretettel nézed a világot,
sokkal élhetőbbnek, kedvesebbnek látod!
Sokszor a kevésből, sokkal könnyebb adni,
két lábbal a földön, embernek maradni!
Mikor megöregszel, akkor majd megérted:
Te vagy a világért, s a világ van érted!
Tudsz Te emelt fővel, máshoz lehajolni,
s Te vagy aki szolgál, nem a drága holmi.
S hidd el téged szolgál az életben minden.
Ahol szeretet van, – tudd, – ott hiány nincsen…”
Aranyosi Ervin: Mikor szeretettel nézed

Mozgássérült fogadóóra és a
kézműves foglalkozás 2021.09.07-én
14:00-17:00-ig a Művelődési házban.
Mindenkit szeretettel várok!
Stróbl Mária

Kollár Csaba

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

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