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200 év… 

Az elmúlt években, de különö-
sen az idén, több fórumon 
esett szó arról, hogy települé-

sünk a Duna mellőli felköltö-
zésének 200. évfordulóját éli. 

A Sükösdi Helytörténeti és 
Kulturális Egyesület kettő, 

igazán színvonalas kiállítással 
mutatta be községünk történe-

tét. Volt kirándulás ugyaneb-
ből az alkalomból Szentendré-
re, ahol 25 éve épült fel a Sü-

kösdi Ház. A Bajai Múzeum 
munkatársai régészeti kutatá-

saikon keresztül hozták köze-
lebb hozzánk őseink minden-

napjait. Bizonyára sokan isme-
rik a feltelepülés jelentős moz-
zanatait, azt is, hogy őseink az 

1800-as évek elején nehéz 
szívvel hagyták ott a Duna 

halakban bővelkedő vízét, és 
vadakban gazdag erdeit, hogy 

eleget téve a parancsnak, a 
Duna egyre erősödő áradásai 
elől, a község jelenlegi helyé-

re, a magaspartra költözzenek. 
A felköltözést felgyorsította az 

iskola, a plébánia, és a  
templom megépülése. Méltó 

lezárása volt az emlékezésso-
rozatnak, templomunk novem-

ber 1-én, Mindenszentek  
ünnepén megtartott búcsúja. 

Dr. Bábel Balázs érsek, az 
ünnepi mise kezdete előtt 

megszentelte a felújított temp-
lomot, plébániát, és az egyház-

községi házat. A templomot 
két ütemben újíthattuk fel 

2019-ben és 2020-ban. A 
Bethlen Gábor Alapkezelő, 
egyházi fejlesztések támogatá-

sából nyert el az egyházköz-
ség, először 7, majd a második 

évben 8 millió Ft-ot. Ebből 
megvalósult a templom teljes 

külső festése a szükséges javí-
tási munkákkal, a toronyabla-

kok cseréje, a templomkerti 
szobrok restaurálása, a belső 
térben a padok felújítása, fes-

tése. Az Egyházközségi Ház 
felújítására a Magyar Falu 

Program, közösségi terek fej-
lesztése kiírásból kaptunk 20 

millió Ft támogatást. Korsze-
rűsítésre került az épület fűtési 
rendszere, villamoshálózata, 

megtörtént a tetőtéri vizes-
blokkok felújítása, külső-belső 

festése. Továbbá rendezvé-
nyekhez kapcsolódó eszközbe-

szerzésekre is sor került. A 
pályázati forrást kiegészítette 

az az önerő, ami a hívek, vál-
lalkozók nagylelkű fel-
ajánlásaiból jött össze, 

mintegy 2,5 millió Ft 
összegben. Külön 

köszönet az áldozatos adako-
zásért! Ezzel a beruházással, 

és a környezetében lévő,  
szintén megújult iskolaépület-

tel, tornacsarnokkal, napközi 
konyhával, szinte egy második 

faluközpontot tudhat magáé-
nak a település. Fontos felada-
tunk, hogy azokat az értéke-

ket, melyeket őseinktől  
kaptunk, megőrizzük, ápoljuk, 

hogy megfelelő minőségben 
adhassuk tovább az utánunk 

következő generációknak. 
Mindezek szükségességére, 

fontosságára hívta fel a figyel-
met a 200. évforduló megün-
neplése. A jövőben is Re-

ményik Sándor örök érvényű 
gondolata kell, hogy útmuta-

tónk legyen: 

„Kicsi fehér templomotokba  

Most minden erők tömörülnek.  
Kicsi fehér templom-padokba  

A holtak is mellétek ülnek.  
A nagyapáink, nagyanyáink,  

Szemükbe biztatás vagy vád:  
Ne hagyjátok a templomot,  

A templomot s az iskolát! „ 

Tamás Márta 

polgármester 
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Önkormányzati Képviselő-testületi hírek kivonatolva, a teljesség igénye nélkül 

2021.szeptember 15.: 

A Képviselő- testület elfogadta 
a 2021-es költségvetést módo-
sító rendeletet. A június 30-ig 
lekönyvelt tételeket építették be 
a módosításba. Az önkormány-
zat gazdasági megszorításai és 
a kialakult helyzet miatt nem 
vált szükségessé, hogy a ren-
delkezésre álló hitelkeretet 
igénybe vegye az önkormány-
zat az ülés napjáig. Lezárult a 
helyi építési szabályzat és tele-
pülésszerkezeti terv módosítá-
sának eljárása, melyet az 51-es 
út elkerülő szakasza és a belte-
rületi kerékpárút kiépítése miatt 
kellett napirendre venni. Dönté-

sével módosította a Képviselő- 
testület a helyi építési szabá-
lyokról szóló rendeletét. Csatla-
kozott 2022-ben is az önkor-
mányzat a felsőfokú hallgatókat 
segítő BURSA HUNGARICA 
ösztöndíj pályázathoz. Ötödik 
alaklommal hirdették meg a 
déli Ipari park 3 szabad terüle-
tének bérleti lehetőségét. A 
pályázatokat 2021. szeptember 
30-ig lehet benyújtani. 
Közmeghallgatást is tartott a 
Képviselő- testület e napon. A 
polgármester beszámolóját itt 
olvashatják:  
https://www.sukosd.hu/?
module=news&fname= 

testuleti_ulesek 

2021. október 4.: 

A Képviselő-testület a pékség 
épületének kivitelezésére kiírt 
közbeszerzési eljárásban a 
megajánlott kivitelezői össze-
geket nem fogadta el, az eljá-
rást eredménytelennek nyilvá-
nította. Egy jelentkező pályá-
zott a sükösdi Ipari park 3 sza-
bad területének egyikére, a 
Képviselő-testület elfogadta a 
cég ajánlatát, és hosszú távra- 7 
év- bérleti szerződést köt vele 
az önkormányzat. 

2021. október 14.: 

Harmadik közbeszerzési eljárás 

indításáról döntöttek a pékség 
épületének felújítása tárgyában. 
Elfogadták a szociális tűzifával 
kapcsolatos helyi rendeletet. 
Határozatot hoztak a Homok-
hátsági Regionális Hulladék-
gazdálkodási Önkormányzati 
Társulás Társulási megállapo-
dásának módosításáról. A Kép-
viselő-testület a Sükösdi Pol-
gármesteri Hivatalban 2021. 
november 25-26. napokon és 
december 27- 31. közötti idő-
szakban igazgatási szünetet 
rendelt el. 

Bánné dr. Raffai Gyöngyi 
jegyző 

Szociális tűzifa 

November elejétől kezdjük meg 
a szociális tűzifa kiszállítását. 
Kérelmek benyújthatók a  
Hivatal 3.sz. irodájában. Előnyt 
élvez a szociális célú tűzifa 
igénylő, ha 
a) aktív korúak ellátásban, 
b) időskorúak járadékában, 
c) tekintet nélkül annak termé-
szetbeni vagy pénzbeli formá-
ban történő nyújtására települé-
si támogatásban - különösen a 
lakhatáshoz kapcsolódó rend-
szeres kiadások viselésével 
kapcsolatos támogatásban ré-
szesülő - jogosult, valamint 
d) a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 
törvényben szabályozott halmo-
zottan hátrányos helyzetű gyer-
meket nevelő családban él. 
Fentieken felül egyéb okból 
igényelhet szociális tűzifát 
a) a családban élő, 2021 évben 
70. életévet elérő, vagy azt 
meghaladó életkorú lakos, ha a 

2021. szeptember havi jövede-
lem figyelembevételével az 1 
főre jutó jövedelem az öregségi 
nyugdíjminimum négyszeresét, 
azaz a 114 000 Ft-ot nem halad-
ja meg. 
b) a 65. életévet 2021. évben 
elérő, vagy azt meghaladó 
egyedül élő lakos, ha a 2021. 
szeptember havi jövedelem 
figyelembevételével az 1 főre 
jutó jövedelem öregségi nyug-
díjminimum négy- és félszere-
sét, azaz a 128 250 Ft-ot nem 
haladja meg. 

Magánszemélyek kommunális 
adója  

Amennyiben 2021-ben házat 
adott el, vett vagy örökölt, a 
magánszemélyek kommunális 
adója vonatkozásában 2022. 
január 15-ig jelentse be a válto-
zást! 
A nyomtatvány megtalálható a 
www.sukosd.hu honlapon vagy 
az önkormányzati hivatali  
portálon: https://ohp-
20.asp.lgov.hu/nyitolap is.  

Mellékelni kell az adásvételi 
szerződést, földhivatali határo-
zat másolatát. Kérjük, hogy 
elmaradt befizetéseiket rendez-
zék, akár banki utalással a 
11732033-15336842-02820000 
számlaszámra. 

Talajterhelési bírság  

Talajterhelési bírsággal sújtot-
tuk azokat, akik nem csatlakoz-
tak a szennyvízhálózatra, és 
bevallást sem adtak le az önkor-
mányzati hivatalban. Az önkor-
mányzat által nyújtható szenny-
víz csatlakozási támogatási 
segítséggel kevesen éltek. A 
bírságokat végrehajtásra adtuk 
át. A törvény szerint a bírságot 
(mely emelkedni fog) mindad-
dig kiszabjuk, amíg a lakos nem 
ad be bevallást, vagy rá nem köt 
a gerinchálózatra. Sükösd vál-
lalta a legalább 92 %-os 
szennyvízcsatlakozást a KEOP 
pályázatban, mely pályázat a 
forrást biztosította, emiatt is 
égető a mulasztók részéről a 
rákötés. 

Helyi adók 

A helyi adóknál az elektronikus 
kapcsolattartás lépett előtérbe 
már 2018. évtől. A lakosság 
számára megkönnyíti az ügyin-
tézést, főleg a Covid-19 járvány 
ideje alatt tanácsos a felületeket 
használni. A „nagy” vállalkozá-
sok, és akik könyvelővel készít-
tetik el a beadandókat már is-
merik jól az elektronikus felüle-
teket. Az őstermelők, családi 
gazdálkodók önálló adminiszt-
rációjában,, de a magánszemély 
adózóinknak is hasznos megta-
nulni a kezelését. Kérem, olvas-
sák el a www.sukosd.hu honla-
pon közzétett tájékoztatónkat, 
melyben a felület kezelésével 
kapcsolatban lépésről lépésre 
végigvezetjük Önöket.  

Igazgatási szünet  

Igazgatási szünet a Sükösdi 
Polgármesteri Hivatalban: 
2021. november 25, 26., dec-
ember 27-31. 

Bánné dr. Raffai Gyöngy 
jegyző 

HIVATALI HÍREK 

Szüreti felvonulás és bál 

Az idén is október első  
szombatján került megrende-
zésre a szüreti felvonulás. 
A szép őszi idő már az első 
állomásra kicsalogatta a lelkes 
résztvevőket, hogy a házigaz-
dák kedves vendéglátása után, 
a bíró és kisbíró köszöntőjét 
követően, útnak induljon a  
menet, ezúttal a falu fölvégi 
szakaszán. Útközben egyre 
többen csatlakoztak az ünnep-
lőkhöz, jó volt látni kisgyereket 
és kamaszt, fiatalt, felnőttet és 
időst együtt ünnepelni. A hosz-
szú bezártság után lehetőség 
nyílt felszabadultan beszélget-
ni, táncolni nótázni, és megmu-
tatni a legszebb viseleteket. 
Az esti utcabálon is ki-ki  
kedvére járhatta a táncot. 

Megköszönjük a szervező házi-
gazdáknak, Kovács Ilonának, 
Soós Árpádnak, Seregné 
Buchmüller Csillának, Csordás 
Ferencnének, Gruber Attilának, 
Kiss Gábornak Bozsó Róbert-
nek, és természetesen az állo-
mások környékén lakó vala-
mennyi segítkező szomszéd-
nak, családtagnak a bőséges, 
szíves vendéglátást! 
Továbbá köszönet a helyi foga-
tosoknak, Nagy Ferencnek, 

Sipos Gábornak és Sipos  
Jánosnak is, hogy lovas fogata-

ikkal még látványosabbá, ünne-
pélyesebbé tették a felvonulást. 

Tamás Márta 

polgármester 

Képes beszámoló az 5. oldalon 
látható. 

Bács-Kiskun Megyei  
Közgyűlés ünnepi ülés 

Szeptember 4-én Kiskőrösön 
tartották a Bács-Kiskun Megyei 
Közgyűlés ünnepi ülését. 
Itt került sor a megyei kitüntető 

címek átadására. A Sükösdi 

Polgármesteri Hivatal munka-
társi közössége, Bács-Kiskun 

Megye Közigazgatásáért díjban 
részesült. 

Tamás Márta 

polgármester 

https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap
https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap
http://www.sukosd.hu
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Ahol minden van  

Ősz kint és bent...: a természet 
éppannyira sokszínű, mint a 
lelkünk, és különösen igaz ez 
most, amikor a sükösdi katoli-
kus általános iskola történeté-
nek talán legtevékenyebb, leg-
mozgalmasabb évszakát zárja. 
Azt mondják, sokat elárul egy 
közösségről, ahogyan az idő-
sekkel bánik. Szerethető és 
tiszteletreméltó tény, hogy a 
hagyományaink, az örökségünk 
átadásában, az emlékezet  
továbbvitelében kiemelt feladat 
jut az idősebb generációknak. 
Egy tisztességben, munkában, 
becsületben megélt élet szép és 
jó példa a fiatalabbaknak, akik 
látják és érzik, hogy mit is je-
lenthet a kiteljesedett, boldog 
élet. Az ősz halánték, a mély 
szempár, az egyenes tartás, 
vagy a májfoltos kézfej bárme-
lyik mozdulata többet ér, mint a 
mai felszínes világunk talmi 
értékei.  
Ezért tölt el bennünket büszke-
séggel, hogy szeptember 25-én 
az idősek napi rendezvényen az 
iskolánk néptáncos palántái is 
felléphettek, és tamburásaink 
kíséretében játékkal, tánccal 
köszönhették meg mindazt, 
amit kaptunk és kapunk az elő-
deinktől. Muzsikásainknak kö-
szönhetően átéltük az együtt-
éneklés örömét, ami már csak 
azért is fontos, hogy idősebb és 
fiatalabb egyaránt megtapasz-
talhatja kulturális kincseink 
nagyszerűségét és áthagyomá-
nyozódásának fontosságát.  
A jövőt a múlt és a jelen együtt 
írja – örülünk, hogy ezt  
elmondhattuk, eltáncolhattuk, 
elzenélhettük szeretett települé-
sünk idősebb lakóinak.  

De a büszkeségünket ezután 
sem inthettük csendre, mert  
az Eucharisztikus Világkong-
resszus évében, 2021. október 
13-án felszentelték a Magyarok 
Nagyasszonya Iskolakápolnán-
kat.  

A szertartást a Kalocsa-
Kecskeméti Főegyházmegye 
főpásztora, Dr. Bábel Balázs 
érsek, metropolita celebrálta; 
engedjék meg, hogy még most 
arról írjak legelébb, hogy ez a 
megismételhetetlen alkalom 
mennyit adott kicsiny iskolánk 
történetének nagybetűs fejeze-
teihez. 

Amikor 2019-ben átadtuk a 
felújított iskolánkat, egy 200 
m2-es közösségi tetőtérrel is 
gyarapodtunk. Az emlékek még 
most is élnek: az akkori lelki 
vezetőnkkel álltunk a helyiség-
ben, és szinte egyszerre mond-
tuk ki: Legyen itt kápolna!  
A szavakat tett és pályázat kö-
vette: a Bethlen Gábor Alapke-
zelő a Magyar Falu Program 
keretében biztosította a szüksé-
ges összeg felét. Ezek után 
megkerestem Dr. Maruzsa Zol-
tán köznevelésért felelős állam-
titkárt, akinek segítségével  
sikerült elérni, hogy minisztéri-
umi forrásból előteremtődjön a 
megvalósuláshoz hiányzó ösz-
szeg. 
A kápolna szakrális tárgyai és 
bútorzata a hetényegyházi Ko-
vács Zsolt és Kovács István 
mesterek munkáját dicséri. A 
Magyarok Nagyasszonya  
szobor Apró Tamás szobrász 
alkotása, míg a faragványokat 
Csapó Imre és Vass János  
mesterek készítették. 

Ahogy az avatáson elhangzott, 
úgy írom most is: ahol kápolna 
épül, ott közösség épül, ott kü-
lön-külön és együtt is gazdago-
dunk. Ahol kápolna épül, ott az 
emberek egymásra találnak, ott 
gyarapodik a szeretet. A kápol-
na az örökkévalóságnak épül, 
ahol az igazság, az igazi út, a 
krisztusi út felé fordulhatunk és 
táplálhatjuk, erősíthetjük a sok-
sok próbatételnek kitett hitün-
ket.  
Ne feledjük: a kápolna az a 
szent hely, ahol a menny össze-
ér földdel, ahol az idő időtlenné 
válik, ahol kapcsolatba léphe-
tünk Jézus Krisztussal. A ká-
polna az a szent hely, ahol 
megtapasztalhatjuk, hogy az 
anyagi világ önmagában nem 
létezik, és hamar rájövünk, 
hogy mindenképpen lennie kell 
egy olyan felsőbbrendű, szelle-
mi energiának, egy olyan  
magasabb rendű rendszernek, 
amely rendben rendezi és irá-
nyítottan irányítja az életünket.  
Hirdessük méltósággal, hogy a 
kápolna az a szent hely, ahol 
kötelességünk gyermekeinknek 
átadni a tudást, és megmutatni, 
amit mutatni tudunk. Arra ké-
rem a Kedves Olvasót, Sükösd 
polgárát, hogy legyen velünk 
ezekben  a mozzanatokban! 
Érezze mindenki magáénak a 
kápolnánkat, érezze mindenki 
át a hely szellemét és szellemi-
ségét, legyen ez egy olyan kö-
zösségi tér, ahol kezet nyújtunk 
másoknak, ahol kezet fogadunk 
el másoktól. 

Ennek jegyében írom azt is, 
hogy a Mindenszentekkor  
tapasztalt pillanatnyi megállá-
sunk is a közösségünk erősödé-
sét szolgálja. Legyen róla szó, 
mert ez is rólunk szól és fontos: 
ősszel véget érnek a földműves 
munkák, és ilyentájt az embe-
rek számot adnak önmaguk és a 
Jóisten előtt az elvégzett dolga-
ikról. Az ember megáll, vissza-
tekint és számot vet, hogyan 
végezte el a rábízott feladato-
kat. Eközben azonban az égre is 

néz, és számot ad arról is:  
hogyan ápolta és gondozta a 
lelkét, a hitét, a harcot a kísérté-
sek és a Gonosz ellen.  
Mindenszentek idején a nagy 
rohanásban lassítunk, megál-
lunk, és a gyertyák mellett a 
családok újra megélik az 
együttlét és a közös emlékezés 
erejét. Mindenszentek idején 
megnyílnak az égi csatornák, és 
közelebb kerülnek egymáshoz 
az emberek.  
A gyertya lángja a világok kö-
zött nyit utakat, mint ahogy 
minden olyan szándék is, ame-
lyet a megismerés és a megta-
pasztalás motivál. 
Adjon ez nekünk erőt és meg-
nyugvást, békét és magasztos-
ságot. 
Karácsonyhoz közeledvén en-

nél nem is kívánhatunk többet...   

Mihálovics Ferenc 
intézményvezető 

Ókeresztények nyomában 

Oktatási intézményünk katoli-

kus voltából adódik a kérés, 

hogy szenteljük meg a vasárna-

pot szentmisehallgatással, csa-

ládi kapcsolataink ápolásával, 

pihenéssel. A tavalyi tanévben 

talán sokkal nagyobb erőfeszí-

tést igényelt mindenkitől az, 

hogy eljusson a szentmisére, 

személyesen jelen legyen.  

Szeptember 24-én jutalom  

kirándulásra vittük azokat a 

tanulókat, akiknek sikerült - ha 

nem is mindig- erőt venni ma-

gukon, legyőzték lustaságukat 

és időt szakítottak az Istennel 

való találkozásra a vasárnapi 

szentmiséken, s természetesen 

azok is velünk tarthattak, akik 

más hitéleti tevékenységben 

kiemelkedően teljesítettek. 

Utunk elején Szent Kristóf köz-

benjárását kértük, hogy oltal-

mazzon bennünket, biztonságo-

san, balesetmentesen közleked-

hessünk.  

Pécsi kirándulásunk első állo-

mása a Pécsi Egyházmegye 

anyatemplománál volt. A Szent 

Péter és Szent Pál Székesegy-

ház szépsége mindenkit ámult-

ba ejtett. Igazat adtunk annak 

az állításnak, amit budapesti 

újságírók írtak a Székesegyház 

felszentelésekor: „Aki menny-

országot akar látni, az jöjjön 

Pécsre!" Véletlen folytán abban 

a nagy örömben volt részünk, 

ISKOLA 

Oktatás 
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hogy találkozhattunk Felföldi 

László püspök úrral, aki szívé-

lyesen üdvözölte csoportunkat. 

Sopianae városának másik leg-

nagyobb nevezetességéhez is 

eljuthattunk. Ez nem más, mint 

az Ókeresztény sírkamrák. 

2000-ben került fel az 

UNESCO világörökségi listájá-

ra a Római Birodalom északi és 

nyugati provinciáinak korake-

resztény temetkezési építészetét 

és művészet bemutató temetke-

zési hely. A finom ebéd elfo-

gyasztása után következett a 

záró program. A pécsi plázánál 

egy kis szabadidős tevékenység 

után a mozizás élményében volt 

részünk. Élménydús, tartalmas 

napot kaptunk a Jóistentől.  

Bízunk benne, hogy jövőre 

ismét lesz mód ilyen jellegű 

jutalmazásra. 

Csorba Dávid  
lelkivezető 

„Paprikás” hangulatban 

Nem kerültünk paprikás hangu-
latba, amikor hírét vettük, hogy 
iskolánk felsősei közelebbről is 
megismerkedhetnek az ősz, 

egyik a vidékünkre jellemző 
mezőgazdasági munkájával. A 
sükösdi önkormányzat szerve-
zésében mentünk paprikát szed-
ni. Először szeptember 28-án a 
hetedik és nyolcadikosok, majd 
másnap az ötödikesek és a ha-
todikosok. A program hasz-
nunkra vált, hiszen jobban tudja 
értékelni a kétkezi munkát az, 
aki maga is kipróbálja és  
diákjainkat egy új oldaláról is 
megismerhettük.  Az osztálykö-
zösségeknek is jót tett az együtt 
végzendő feladat, a huzamos 
távoktatás nyomot hagyott a 
társas kapcsolatokban. Végül a 
gyerekek is meglátták a bulit 
ebben a két napban, hiszen ki 
hajolgatott már órákon át gumi-
kesztyűt viselve az osztálytár-
saival és tanáraival együtt  

ezelőtt? Így aztán minden jól 
sikerült, gyorsan és hasznosan 
elröppent az a pár óra. Együtt 
voltunk, dolgoztunk, értéket 
teremtettünk.  
Őszi szünet után értékes aján-
dékokban részesülnek a részt-
vevő tanulóink Tamás Márta 
polgármesternek és az önkor-
mányzatnak köszönhetően. 

Bujdosó Gabriella 
igazgató-helyettes  

Óvoda szemelvények… 

Szeptemberben megkezdték az 
új óvodások és bölcsődések is 
ovis/bölcsis életüket. A kezdeti 
nehézségeken, sírásokon túlju-
tottak a csoportok. Elindultak 
az eseménydús hétköznapok, 
ami sajnos nem tartott sokáig. 
Olyan betegséghullám söpört 
végig az óvodán több részlet-
ben is, amilyenre még nem 
nagyon volt példa. Sajnos még 
nincs vége ennek a tendenciá-
nak, nagyon sok a hiányzó gye-
rek, többször visszaesnek a 
betegségekbe. Van olyan gyer-
mekcsoport, ahol 4-5 gyermek 
jár csak óvodába. Ennek szinte 
egyenes következménye, hogy 
a dolgozók is lebetegszenek, 
lecsökken a dolgozói létszám, 
ami megnehezíti a  munkavég-
zést az intézményben. Ezért is 

figyelünk fokozottan arra, hogy 
csak teljesen gyógyult, orvosi 
igazolással rendelkező gyereke-
ket engedünk vissza a közös-
ségbe. Reméljük sikerül túljut-
nunk ezen a betegséghullámon 
és végre sok gyermek csacsogá-
sától, vidámságától lesz hangos 
az óvoda. 

Szeptemberben a középső és 
nagycsoportosokkal kirándulni 
voltunk a Lenesi Vadászháznál. 
Környezetünk megismerésére, 
a környezet védelmére kiemelt 
figyelmet fordítunk intézmé-
nyünkben. Megteremtjük annak 
a lehetőségét, hogy a gyermek 
megszerezhesse azokat az él-
ményeket, amelyek megnyitják, 
és ébren tartják benne a vágyat 
a környező világ megismerésé-
re, a tanulás örömének átélésé-
re. Célunk a környezet megis-
merése, a gyermekek környe-

zettudatos magatartásának meg-
alapozása. Erre kiváló lehető-
ség volt a lenesi kirándulás. Az 
erdő szélén sétálva a gyerme-
kek leveleket, terméseket  
gyűjtöttek. Az erdészetvezető 
jóvoltából trófeákat, kikészített 
állatbőröket láthattunk, a kör-
nyéken található madarak közül 
megismerkedtünk a fácánnal, 
szalonkával. Rövid filmvetítés 

kapcsán bemutatta az erdő/fa 
fejlődését. A gyerekek aktívan 
bekapcsolódtak a beszélgetés-
be. Érdekes élményeket, ta-
pasztalatot szereztünk arról is, 
hogyan viselkedjünk a termé-
szetben. Gazdag élményekkel 
értünk vissza az óvodába. 
Szeptember végén Hangoló 
címmel zenés előadás volt az 
óvodában. Mindkét épületben 
külön megtartottuk az előadást, 
így az alvégi oviban a bölcsisek 
is részt vehettek a programon.  
Kutyaterápiás foglalkozás volt 
október közepén, melynek költ-
ségeit a Sükösdi Óvodásokért 
Alapítvány vállalta magára. 
Ezúton is köszönjük az alapít-
ványnak a lehetőséget és a tá-
mogatást. 
Szüreti bállal, szüreti népszoká-
sokkal színesítettük az őszi 
időszakot. Szőlőből ivólevet 

ÓVODA 
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Képes beszámoló: Szüreti felvonulás 2021. október 2. 

készítettünk, amit a gyerekek 
nagy örömmel fogyasztottak el.  

A felsorolt sok program mellett 
beindultak a szakköreink:  
MOCORGÓ, hittan. Több rajz-
pályázaton vesznek részt gyer-
mekeink. Figyelemmel kísérjük 
a pályázati lehetőségeket. Így 
sikerült pályáznunk az  
OkosÓvoda programra, amely 
ingyenesen igénybe vehető 
honlapszolgáltatásra irányul. 
Óvodánk bekerült a nyertes 
pályázók körébe, így 3 éven 

keresztül ingyenesen üzemelte-
tünk honlapot az intézmény 
részére. A honlap kialakítása 
most van folyamatban, remél-
jük hamarosan ezen az úton is 
tájékozódni tudnak intézmé-
nyünkről. Pályázatot nyújtot-
tunk be közlekedésbiztonsági 
témában, illetve intézményi 
kreatív alkotócsomagra. Ezek-
nek a pályázatoknak az elbírá-
lása még folyamatban van. 

Terveink szerint november  
20 -án lesz a Sükösdi Óvodáso-
kért Alapítvány jótékonysági 
bálja, melyet hosszú évek óta a 
szülők szerveznek az alapít-
vány javára. Ezúton is szeretet-
tel hívunk és várunk minden 
szórakozni vágyó érdeklődőt. 

Dudásné Grau Ágnes 
ÁMK igazgató 



 

6  

 

 
A hétköznapi és a szombat esti szentmisék 
kezdő időpontja 17.00 óra. 
Vasárnaponként a reggeli szentmise  
változatlanul 9.00 órakor kezdődik. 
November 7-én vasárnap a Mária  

rádió templomunkból élő adásban közvetíti 
a szentmisét. 

Advent I. vasárnapja november 28. 
Advent II. vasárnapja december 5. 
Advent III. vasárnapja december 12. 
Advent IV. vasárnapja december 19. 
Adventi időszakban hétfőtől-péntekig, 

reggel 6 órakor hajnali miséket tartunk. 

Megkezdődtek a cserkészfoglalkozások, 
hétfőnként fél 5-fél 6 között az 1-2-3-4. 
osztályosokat várjuk. Szintén 16.30-tól 
vannak a foglalkozások az 5.-6. osztályo-
soknak. Ezt követően, 17.30-tól 18.30-ig 
pedig a 7. 8. osztályosok és a középiskolá-
sok cserkészkednek. Várjuk az új érdeklő-
dőket is!  

 
Hagyományos Már-

ton napi lámpás ünne-
pünket november 13-

án tartjuk.

Kedves Olvasók, Könyvbarátok! 

Könyvtárunk állománya felkerült a 
moly.hu weboldalra. Ennek előnye, hogy 
például adott szerzőktől nem csupán a cí-
meket lehet elolvasni, hogy mi van meg a 
könyvtárban, de (szinte mindig) fülszöve-
get a mű tartalmáról, gyakran a tartalom-
jegyzéket, illetve olvasói véleményeket is. 
A könyvtár állománya regisztráció és belé-
pés után úgy érhető el, hogy a keresőbe 
beírjuk a „Sükösdi Könyvtár” szöveget, 
majd jobb oldalon a Tagok alatt rákattin-
tunk a Sükösdi_Könyvtár linkre. 
 
 
 
 
 
Következő lépésként választhatunk a jobb 
oldalon a Magánkönyvtár, illetve a Polcok 
menüből a további kereséshez: 
A „Magánkönyvtár” menünél a "Szűrés" 

gomb használatával lehet címekre, szer-
zőkre, vagy akár kiadók könyveire is ke-

resni. A gomb alatti üres mezőbe gépelhe-
tik a keresett szerző vagy mű nevét, és az 
Enter gomb kilistázza a találatokat. Külön 

elérhetők még az idei beszerzéseink is, a 
Magánkönyvtár alatti sorban a „2021” 

szövegre kattintva. 

A keresés megkönnyítéséhez a könyveket 
folyamatosan „Polcok”-ra helyezzük, így 

egy gombnyomással elérhetők egy-egy 
kiadói sorozat könyvtárunkban meglévő 

művei. Többek között készen van már: a 
"Vörös pöttyös könyvek", a "Skandináv  

 

 

 

 

 

 

 

 

krimik”, a "Világsikerek" c. krimi/thriller 

sorozat, illetve a "Romantikus regények" 
sorozat. Hamarosan a sikeresebb szerzők 
művei is külön polcra fognak kerülni. Egy-

előre a tematikus feldolgozás van folya-
matban, például a „Szakácskönyvek”. Ke-

resni a „Polcok” menüben is a „Szűrés” 
gomb használatával lehet. 

A felület megismeréséhez személyes  
segítség a könyvtárban biztosított. Kelle-

mes böngészést, keresgélést kívánok, bízva 
abban, hogy megkönnyítettem ezen  

olvasói szokást!  

Egyházi hírek 

Kedves Olvasó! 

Ahhoz, hogy gyermekünk  
érzelmileg stabil felnőtté vál-
jon, hogy intellektuálisan  
elhivatott legyen elengedhetet-
len, hogy olvassunk neki, hogy 
olvasót neveljünk belőle! Aki 
olvas, többet tud magáról, a 
világról, könnyebben kezeli a 
kihívásokat és nem utolsó  
sorban rendelkezik egy olyan  
hobbival, ami mindig megnyug-
vást tud hozni az életében,  
akkor is, amikor a való világban 
nehezebb megpihenni, megnyu-
godni. 
Aki olvasóvá tudja nevelni a 
gyermekét, az elmondhatja ma-
gáról, hogy a boldog, kiegyen-
súlyozott felnőttlét egyik alap-
pillérét már megadta neki. A 
mai digitális nemzedékkel nincs 
könnyű dolga még egy gyakran 
olvasó szülőnek sem! 
Az olvasás a mesék világába 
való gyermekkori belépés min-
dig a szülővel közös élmény. 
Ilyenkor nem a boldog felnőtté 
nevelés a cél, hanem az együtt 

töltött meghitt felolvasások, 
beszélgetések megélése. Ilyen-
kor még nincsenek kötelező 
olvasmányok, elvárások, a 
könyv még a szórakozás, az 
információszerzés forrása. 
A mikor, mit alapszabály. Ah-
hoz, hogy a gyermekek élvez-
zék az olvasást, olyan könyve-
ket kell nekik mutatni, amikben 
megfelelő kapcsolódási ponto-
kat találnak önmaguk és a mese 
szereplői között. Olyan helyze-
tekről és olyan szereplőkről kell 
mesélni, amikkel és akikkel 
azonosulni tudnak. Ilyenkor 
valójában a mese terápiás erejét 
hagyjuk hatni gyermekünkre, 
így segítünk nekik megoldást 
találni problémáikra. 
Mit olvassunk? Mit mutassunk 
babakorban ? 
Rövid, hétköznapi történetek, 
amik velünk és gyermekünkkel 
is megtörténnek. Interaktív 
könyveket, amik kukucskálós 
játéklehetőségeket rejtenek. 
Olyan könyveket, amelyek rit-
mikus szöveget tartalmaznak, 
fejlesztve ezzel a beszédfejlő-
dést. Színes formákat, tárgya-
kat, állatokat tartalmazó kiadvá-

nyokat. 
Lehetséges problémák, a hoz-
zájuk kapcsolódó mesék: 
Altatás: 
Jörg Mühle: Kisnyuszi aludni 
 megy 
Agócs Írisz: Mia nem álmos 
Axel Scheffler: Nyuszi álmos 
(Testvér) féltékenység:  
Igaz Dóra: Én  és a tesóm 
Axel Scheffler: Pipp és Polli – 
 Az új barát 
Kiss Judit Ágnes: Babaróka 
 kistestvére 
Félelem a sötéttől: 
Dániel András: Mit keresett 
 Jakab az ágy alatt (és mi 
 történt ott vele)? 
Jill Timlinson: A bagoly, aki 
 félt a sötétben 
Bagossy László: A sötétben látó 
 tündér 
Finy Petra: Lámpalány meséi 
Sandra Grimm: Ne félj!- Bátor 
 mesék 
Dániel András: Nincs itt semmi 
 látnivaló 
Félelem a szörnyektől, idege-
nektől: 
Julian Donaldson: A graffaló 
Sandra Grimm: Ne félj!- Bátor 
 mesék 

Önbizalom-növelés: 
Wéber Anikó: Ragacs, a hős 
 kismacska 
Kertész Erzsi: Nem-mese 
Harcos Bálint: A boszorkányci-
 ca 
Annie M.G. Schmidt: Titi-        
 sorozat 
Both Gabi: Palipál, a csupaszív 
 lovag  
Önállóságra, felelősségre szok-
tatás: 
Pásztohy Panka: Pitypang és 
 Lili sorozat 
Czernák Eszter: A világ legjobb 
 játszótere 
Válás: 
Gimesi Dóra: Csomótündér 
Örökbefogadás: 
Paulon Viktória: Kisrigók- Há-
 rom gyerek hazatalál  
 
A lap következő számában az 
óvodás és kisiskolás korban 

felmerülő problémák és helyze-
tek megoldására ajánlok köny-

veket, szintén témakörökre 
bontva. Addig is jó olvasást 

kívánok Mindenkinek! 

Védőnői rovat 

Cserkészhírek 

Könyvtári hírek 
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I. Nemzetközi Nóta Olimpia 

Első alkalommal rendezte meg a Magyar 
Nótaszerzők és Énekesek Országos Egye-
sülete az I. Nemzetközi Nóta Olimpiát. A 
versenynek sükösdi nevezője is volt Farkas 
Zoltán személyében, aki hallgató kategóri-
ában nyújtotta be nóta szövegét Szomorú a 
cigány prímás címmel. 
A versenyen Farkas Zoltán szerzeményé-
vel a 3. helyezést érte el. A díjátadóra 
2021. október 17-én került sor Budapesten. 
Gratulálunk az eredményhez! 
Farkas Zoltán szerzeményét az Idéző című 
rovatban olvashatják. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Levelek szállítása 

Tisztelt Lakosság! 

Az utcára kihelyezett, bezsákolt levelek 
szállítását az önkormányzat traktora, egyéb 

munkák mellett folyamatosan végzi. Az 
utolsó szállítás a december 6-val kezdődő 

héten lesz. Ekkor az utcák szerinti bontás-
ról külön értesítőt fogunk küldeni.  

Kérjük, hogy a zsákokba kizárólag levél 
kerüljön, és a zsák kézi erővel mozdítható 
legyen! 

 

Mozgó Mozi 

Kedves Sükösdiek! 

Egy ingyenes közös mozizásra hívjuk 
Önöket 2021. november 27-én a Lakodal-
mas Házba. 
16:00 órától a Nyúl Péter 2 
19:00 órától Halálos iramban 9  
című 2021-es mozifilmeket lehet megte-
kinteni. 
További részletek rövidesen a honlapon és 
a facebookon olvashatóak. 

Szervezők nevében: 

 

 

 

 

Egyéb hírek 
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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 

Lógós mázsa eladó 70/2805761 

Telefonos egyeztetést követően, táp és takarmány házhozszállí-

tást vállalok. A kiszállítás ingyenes.  

Garisa Mihály e.v. +36/30 626-7858 

Fogsorjavítás, 
műfogsorkészítés, 

rögzített  
fogpótlások 

Kollár Csaba 
6346 Sükösd,  

Dózsa György út 
12/D 

 06 30/475 0506 

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 

 
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. 

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 részé-
re 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 és 12:30-16:30 

Barth Bence falugazdász 
Tel.: +36-70-479-6742 

Szomorú a cigány prímás 

Szomorú a cigány prímás nem dalolja senki a nótáját, 
a vonóját félre teszi, nem koptatja hegedűje fáját. 

Nem hisz többé madárdalnak, illatozó mezei virágnak, 
azt hiszi, hogy nem kellett már soha többé ennek a világnak. 

Ne szomorkodj cigány prímás elhiheted addig lesz jó nekünk, 
ameddig a muzsikádra nótaszóval gyógyítjuk a lelkünk. 
Ameddig a szív falára zeneszóval álmokat ragasztasz, 

a hegedűd négy húrjából sok szép nótát, dalokat fakasztasz.  

Farkas Zoltán 

2021. augusztus 24. és 2021. október 22  
között anyakönyvezettek: 

Születtek: 
Katona Norbert (anyja neve: Gyarmati Lívia) 
Bogdán Luca (anyja neve: Tamás Erzsébet) 
Kökény Anna (anyja neve: Rozsi Lilian)  
Szabó Elinor (anyja neve: Juhász Judit) 
Szabó Ági (anyja neve: Mülbacher Tünde) 
Vojnics-Kortnics Dominik (anyja neve: Szabó Viktória) 
 
Házasságot kötöttek: 
Házasságkötés nem történt. 

Gratulálunk! 

Elhunytak: 
Kovács Sándor 57 éves 
Somogyi István 85 éves 
Jáksó János 66 éves 
Bánkuti Dezsőné született: Gyetvai Anna 79 éves  
Vörös József 61 éves 
Lavati Miklós 86 éves 
Soós József 63 éves 
Bán Ferenc 58 éves 
 

Részvétünk! 
Összeállította Rigó Éva anyakönyvvezető 

Anyakönyvi hírek 

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

A hirdetés díjai a következők: 

Köszönetnyilvánítás 

Bán Ferenc családja köszöni szeretett halottjuk temetésén  
megjelentek együttérzését, támogatását, az elköszönés virágait. 

A gyászoló család 

tel:+36%2030%20317%204759

