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Pályázati tervek, és futó 
beruházások 2022-ben 

Már az év első munkanap-
ján, január 3-án megjelen-
tek a Magyar Falu Program 
idei pályázati felhívásai. 
Önkormányzatunk is meg-
kezdte a kiírásokra való 
felkészülést, már az elmúlt 
év végén. Így időben meg-
történt a pályázati anyagok 
összeállítása, és benyújtása. 
A következő négy területre 
nyújtottunk be támogatási 
igényt: Útépítésre a még 
aszfaltozatlan utcáink eseté-
ben, ahol a Dózsa György 
út északi végén lévő Árpád 
vezér utcához csatlakozó 
útszakaszt, az 51-es főúttal 
érintkező, páros oldalon 
lévő utcarészt és a Mező 
utcát szeretnénk szilárd 
burkolattal ellátni támoga-
tás esetén. A második 
anyag a ravatalozó épüle-
tének felújítására, és kap-
csolódó eszközbeszerzések-
hez került kidolgozásra. 
Pályáztunk még közösségi 
területek felújítására, mely 
program támogatása esetén 
egy fitnesz park kerülhet 
kialakításra a sportpályán. 
Továbbá közösségszervező 
foglalkoztatására, bértá-
mogatására igényeltünk 
fejlesztési forrásokat. Jelen-
leg a projektek elbírálási 
szakasza zajlik, március 
végére várjuk a döntési ér-

tesítőket. A Vidékfejleszté-
si Programban egy nagyobb 
horderejű anyag összeállítá-
sa történt meg, és került 
benyújtásra, ez pedig az 
Ósükösdi út felújítása. 
Pozitív elbírálás esetén az 
Ósükösdi utunkat tudjuk 
felújítani a zsilipig, mivel a 
zsilipnél jobbra kanyarodó, 
töltésre felvezető útszakasz 
állami tulajdon, így azt nem 
érintheti a fejlesztés. Azon-
ban ennek a négy kilomé-
ternyi szakasznak a 
rendbetétele is óriási 
előrelépés lenne. Szin-
tén várjuk a bírálati 
eredményt. 

Láthatóan jó ütemben 
zajlik az ismételten le-
bonyolított közbeszerzé-
si eljárást követően a 
pékség épületének fel-
újítása. Az újabb eljá-
rásról, és a beruházás 
elhúzódásáról már ko-
rábban beszámoltunk. A 
lényeg, hogy most az 
eredeti céloknak megfe-
lelően zajlik a fejlesztés. 
A Sükösdi Pékségben 
szeptemberre tervezzük 
a próbaüzemet, és októ-
bertől a teljes indulást, 
mely ütemezés megva-
lósításához jelenleg 
minden feltétel adott.  
Zajlanak a munkálatok 
az Ifjúsági Ház 
(Lakodalmas Ház) II. 

ütemében is, melynek so-
rán az udvar tereprendezé-
se, parkosítása, az épület 
külső festése, belső nyílás-
zárók cseréje, villamosháló-
zat bővítése, kiszolgáló 
helységek felújítása való-
sulnak meg. Bízunk benne, 
hogy rövidesen rendezvé-
nyekkel is ismételten bir-
tokba vehetjük az épületet. 

Tamás Márta 

polgármester 

   2022. év március 

Polgármesteri tájékoztató 

MEGHÍVÓ  

Ünnepeljük együtt március 15-ét! 

Időpont: március 15. 10.00 óra, Helyszín: Sükösd, Hősök tere  
 

Minden érdeklődőt várunk szeretettel ! 
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Önkormányzati Képviselő-testületi hírek kivonatolva, a teljesség igénye nélkül 

2021.december 15.: 

A 2021. évi önkormányzati 
költségvetést módosították a 
képviselők a 2021. szeptem-
ber 30-ig beállt változások-
nak megfelelően. A 2021. 
évben lezajlott BKM-i Kor-
mányhivatali ellenőrzés 
megállapításainak alapul 
vételével a Borostyán Gon-
dozóház működését szabá-
lyozó rendelkezéseket kellett 
módosítani. Sükösdön vál-
tozni fog az eddig rendezési 
terv néven ismert dokumen-
tum. Településterv néven a 
hatályos építési szabályok 
szerinti módosításokat kell 
átvezetni, figyelemmel a 
szabályok által megengedhe-
tő és a Képviselő-testület 
által is fontosnak ítélt part-
nerségi (lakosság, vállalko-
zók, szervezetek) indítvá-
nyaira is. Települési honla-
punkon erről a véleménye-
zésről 2022. január hónap-
ban feltett bővebb tájékozta-
tó olvasható. A polgármester 
beszámolt a hamarosan meg-
nyíló Magyar Falu Progra-
mok témaköreiről. 

2021. december 20.: 

A Képviselő-testület által 
kiírt üzemeltetési menedzser 
pályázatra jelentkezők közül 
két fő meghallgatására került 
sor. A Képviselő-testület 
Szabados Miklós, sükösdi 
lakost nevezte ki 2022. feb-
ruár 1-től a feladatra. 

2022. január 3.: 

Az Ökopark Látogatóköz-
pont befejező munkái c. köz-
beszerzési eljárás elindítását 
döntötte el a testület. Ez a 
tájháznál folyó munkálatok 
utolsó projektje lesz. A tele-
pülés déli ipari parkjában 
meglévő „üres” telkek hasz-
nosítására pályázatot írtak 
ki. 

2022. január 27.: 

Felülvizsgálták a Sükösdi 
Roma Nemzetiségi Önkor-
mányzattal kötött közigazga-
tási szerződést. Az idősek  
nappali ellátása ismét a Céd-
rus Református Egyesített 
Szociális bajai intézményhez 
került. Elbírálták az ipari 
park hasznosítására benyúj-
tott pályázatokat. Elfogadták 
a polgármester 2022. évi 

szabadságtervét, illetményét, 
alpolgármester tiszteletdíját, 
költségtérítésüket. Az elké-
szült műfüves pálya bérleti 
díjait állapították meg. Gra-
tulációjukat fejezték ki, hogy 
Dr. Cseh Béla elismerő díjat 
kapott a Magyar Kórusok, 
Zenekarok és Népzenei 
Együttesek Szövetségétől. 
Öt Magyar Falu Program és 
egy Vidékfejlesztési Prog-
ram pályázat benyújtásáról 
döntöttek. A településterv 
módosításához főépítész 
szükséges, az ő személyéről 
született határozat. 2022. 
január 1-től az alábbi zöldfe-
lület kezelési díjakat állapít-
ják meg: 

5 000 Ft/alkalom egyéni ki-
szállítással, 10 000 Ft/
alkalom rakodás nélkül, 15 
000 Ft/alkalom rakodással. 

2022. február 4.: 

Eredménytelennek nyilvání-
tották az Ökopark Látogató-
központ befejező munkái c. 
közbeszerzést. A megtett 
ajánlatok nem feleltek meg a 
közbeszerzési törvény elő-
írásainak, és a rendelkezésre 

álló pénzügyi keretnek. Új 
közbeszerzési eljárást ír ki a 
Képviselő-testület. 

2022. február 23.: 

Az önkormányzat 2022. évi 
költségvetési rendeletét elfo-
gadta a Képviselő-testület. 
Tartható a bevételek és ki-
adások egyensúlya, a költ-
ségvetés 10 millió Ft tartalé-
kot is tartalmaz. Egyúttal 
utoljára módosították a 
2021. évi költségvetést az év 
végéig beállt változásoknak 
megfelelően. A 2022. évi 
országgyűlési képviselővá-
lasztás és országos népsza-
vazás lebonyolításában részt 
vevő szavazatszámláló bi-
zottsági tagokat megválasz-
tották. A polgármester be-
mutatta a 2022. évi közfog-
lalkoztatotti támogatói okira-
tokat, programokat, a be-
nyújtható pályázatokról tájé-
koztatott. 

(a Képviselő-testületi ülések 
jegyzőkönyvei a 

www.sukosd.hu honlapon 
olvashatók) 

Bánné dr. Raffai Gyöngyi 
jegyző 

2022. április 3. Országgyű-
lési képviselőválasztás és 
országos népszavazás 

A lakosok kézhez kapták 
már Értesítőiket, hogy mely 
sükösdi szavazókörbe lehet 
menniük szavazni 06.00- 
19.00 óráig. Két típusú a 
választás. A már megszokott 
országgyűlési (egyéni jelöl-
tek és pártlistás, illetve nem-
zetiségi listás) szavazólapok 
mellett az országos népsza-
vazás szavazólapja is a vá-
lasztók rendelkezésére áll. A 
választók hozzák magukkal 
az Értesítőben megjelölt ok-
mányaikat. Figyeljék, az 
okmányok mely időpontban 
jártak le, az Értesítő elma-
gyarázza, mely lejáratok 
esetén fogadhatók el. Aka-
dálymentesített szavazókör a 
Művelődési ház épületében 
található. Mozgásukban kor-
látozott választók a mozgó-
urnás szavazást írásban kér-

hetik, levélben 
vagy elektronikus 

azonosítás nélküli elektroni-
kus úton a polgármesteri 
hivatalban működő Helyi 
Választási Irodánál 2022. 
március 30-án 16.00 óráig, 
személyesen, vagy elektroni-
kus azonosítással elektroni-
kus úton 2022. április 1. 
16.00 óráig, ezt követően 
elektronikus azonosítással 
ellátott elektronikus úton a 
szavazás napján 12.00 óráig. 
A szavazatszámláló bizottsá-
goknál is nyújthatnak be 
kérelmet a szavazás napján 
12.00 óráig. Mozgóurnás 
szavazás a településen 13.00
- 18.30 óráig zajlik. Kérjük, 
a kérelmeken megjelölni, 
Covid járvány miatti karan-
tén indokolja-e a mozgóur-
názást. 

A választáson tartani kell 
egymástól a 1,5 méteres 
távolságot, maszk haszná-
lata kötelező, a belépés 
előtt kézfertőtlenítés lesz. 

A mozgóurnázás alkalmá-
val egészségügyi védőfel-
szerelésben keresik fel a 
szavazatszámláló bizottsá-
gi tagok a háztartásokat. A 
szavazásra várakozás a 
védelmi intézkedések miatt 
elhúzódhat, kérjük minden 
szavazó türelmét. 

A választással kapcsolatos 
nyomtatványok a 
www.valasztas.hu honlapon 
elérhetők. 

Adóügyek 

Kérjük, hogy a 2022. I. fél-
évi magánszemélyek kom-
munális adó befizetéseket 
2022.03.16-ig tegyék meg. 
A befizetés történhet a ki-
küldött csekken vagy átuta-
lással, a Sükösdi Polgármes-
teri Hivatal Magánszemé-
lyek kommunális adója elne-
vezésű, 11732033-15336842
-02820000 számú számla-
számra. Fontos, hogy a köz-
leményrovatba az önkor-
mányzati azonosító (csekk 
jobb felső részén található) 

feltüntetésre kerüljön.  

Lehetőség van az egész éves 
adó egyösszegű átutalására 
is. 

Amennyiben változás tör-
tént az ingatlan tulajdono-
sában (adásvétel, öröklés), 
kérem, hogy az adó befize-
tése előtt az adatbejelentés-
hez szíveskedjen felkeresni 
Makóné Földesi Lívia ügy-
intézőt a Hivatalban sze-
mélyesen vagy a 79/563-
022 telefonszámon. Az 
adatbejelentés elektroni-
kus formában is történhet 
az E-önkormányzat portá-
lon keresztül.  

 

A gépjárműadó ügyek az 
idei évben is a NAV hatás-
körébe tartoznak, február 
közepétől értesíti ki a NAV 
ügyfeleit a fizetendőről.  

Iparűzési adó: 

Az iparűzési adó I. féléves 
befizetési határideje: 2022. 
március 15.(összegét a 
2021. augusztus -

HIVATALI HÍREK 
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Vár az iskola! 

Kedves Szülők! 
Kedves Nagycsoportosok! 

Egy kisgyermek életében 
hatalmas változás az  
iskolába lépés. Talán a szü-
lők jobban izgulnak, mint 
maguk a gyerekek, ezer  
kérdés kavarog ilyenkor az 
anyukák, apukák fejében. 
Féltik gyermekeiket az újtól, 
a változástól. Természetes 
szülői reakció ez, hiszen 
mindenki a legjobbat  
szeretné gyermekének, óvná, 
védené minden bajtól,  
kudarctól. És ez így van jól! 
A gyerekek is izgalommal 
várják az iskolát, kicsit  
félnek elhagyni az óvodát, 
ugyanakkor szeretnének már 
iskolások lenni. Kíváncsiak 
a tanító nénire, meg akarnak 
tanulni írni, olvasni, néhá-
nyan már próbálkoznak a 
betűk írásával, készülnek az 
iskolai életre. 
A gyerekek és a szülők  
mellett a tanító néni is izgul 
egy kicsit, vegyes érzésekkel 
tekint a következő tanévre, 
hiszen szomorúan engedi el 
negyedikeseit, de már  
izgatottan várja a kicsiket, 
készül az első osztályra.  
A 2022/2023-as tanévben 
jómagam várom nagy  

szeretettel az elsősöket,  
velem töltik majd a napjuk 
nagy részét, együtt fogunk 
megküzdeni a betűkkel,  
számokkal, sok közös ka-
landban lesz részünk. Ez 
már a sokadik első osztá-
lyom lesz, hiszen 27 éve 
tanítok a sükösdi iskolában. 
Vallom, hogy az oktató-
nevelő munkának szeretet-
teljes légkörben, családias 
hangulatban, játékosan kell 
megvalósulnia. Célom, hogy 
tanítványaim örömmel,  
jókedvvel járjanak iskolába. 
Az olvasás, írás, számolás 
mellett arra tanítom a gyere-
keket, hogy mindenki  
értékes. Minden kisgyerek 
szeretnivaló és fogadjuk el 
egymás különbözőségeit is. 
A pozitív megerősítés híve 
vagyok, abban hiszek, hogy 
dicsérettel, szép szóval  
nagyobb eredményeket  
tudunk elérni. Igyekszem a 
szülőkkel is jó kapcsolatot 
kialakítani, hiszen csak  

közös összefogással  
érhetünk el sikereket. 

Kedves Nagycsoportosok! 
Várunk Benneteket és  

szüleiteket szeretettel egy 
kis ismerkedésre 

 március 10-én 16.30-kor 
az iskolában! 

Jánosiné Sima Éva  
tanító 

Felkészülés az iskolára 
Tisztelt Érdeklődők! 

Április 5-én a helyi Művelő-
dési Házban az iskolaérett-
ség kérdését járjuk körbe. 
Beszélünk a érettség kritéri-
umairól: testi, pszichés, szo-
ciális aspektusából. 
Áttekintjük a beiskolázás 
törvényi hátterét, abban a 
szülők, pedagógusok felelős-
ségét és feladatait. 
Megnézzük milyen mérési 
lehetőségek állnak rendelke-
zésre, hogy objektíven meg 
tudjuk állapítani, vajon    
bírni fogja-e a gyermek az 
iskolát, képes lesz-e megfe-

lelni az elvárásainak,  
követelményeinek.  
Nem utolsó sorban milyen 
lehetőségeink és feladataink 
vannak, hogy iskolaéretté 
váljon gyermekünk lehető-
ség szerint 6 éves korára, ne 
élje meg kudarcként a  
tanulás, elsajátítás folyama-
tát. 
Ne felejtsük el iskolai telje-
sítménye meghatározó lesz 
nemcsak 18-24 éves koráig, 
de behatárolja egész életét, 
pályaválasztási lehetőségeit. 
Amennyiben bármelyik ol-
dalról érdekelt a témában, 
jöjjön el, és vegyen részt 
ebben a remélem interaktív 
beszélgetésben, aminek célja 
gyermekeink boldogsága. 
Gyógypedagógus – logopé-
dus vagyok, aki több, mint 
40 éve foglalkozom ép és 
sérült gyermekek fejlesztésé-
vel, tapasztalataimat szeret-
ném megosztani és ütköztet-
ni  az érdeklődőkkel.  

Germán Anna 

ISKOLA 

Oktatás 

szeptemberben ügyfélkapura 
kiküldött értesítő tartalmaz-
za, átutalással teljesíthető) 

A helyi iparűzési adóbeval-
lás beküldési határideje: 
2022. május 31. 

Egyéb határidők:  

Az adóköteles tevékenysé-
gek szüneteltetése kezdő 
napjától számítva 30 napon 
belül záró bevallást kell be-
küldenie az adózónak. 

A KATA adóalanyok, 
amennyiben a KATA - téte-
les adózási formát választják 
a helyi iparűzési adó tekinte-
tében, úgy 45 nap áll rendel-
kezésükre, hogy ezt megte-
gyék – Bejelentkezés, válto-
zás-bejelentés nyomtatvány 
elektronikus beküldésével – 
a telephely, székhely létesí-
tésének napjától számítva. 
Amennyiben ezt elmulasz-
totta, úgy lehetősége van a 

következő év elején 01.01-
től bejelentkezni, melynek 
határideje február 15. 
Azok a KATA adóalanyok, 
akik az önkormányzatnál a 
tételes adózási formára van-
nak bejelentkezve és szüne-
teltetik adóköteles tevékeny-
ségüket, a szüneteltetés vé-
gén vissza kell jelentkezniük 
Bejelentkezés, változás-
bejelentés nyomtatvány 
elektronikus beküldésével -, 

amennyiben továbbra is a 
KATA tételes adót kívánják 
fizetni. A visszajelentkezés-
re is 45 nap áll rendelkezésre 
a szüneteltetés végétől szá-
mítva. Amennyiben ezt el-
mulasztotta a következő év-
től tud újra visszajelentkez-
ni, február 15-ig van rá lehe-
tősége. 

Bánné dr. Raffai Gyöngyi  
Helyi Választási Iroda  

vezetője 

Jánosiné Sima Éva tanító néni a 4. osztályos tanulóival 
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Farsang 

Az idei évben is megrende-
zésre került iskolánkban a 
farsangi bál. A tavalyi évek-
hez hasonlóan osztályszinten 
búcsúztatták a telet a gyere-
kek. Vidám jelmezekbe öl-
tözve vonultak fel a tanter-
mekben kicsik és nagyok 
egyaránt. Hercegnők, király-
lányok, katonák, bohócok 
lepték el az iskolát. Voltak 
akik külön erre az alkalomra 
táncos produkcióval készül-
tek. Mások énekes, verses 
előadással szórakoztatták a 
többieket. A jelmezes felvo-
nulás és a vidám műsorok 
megtekintése után előkerül-
tek a finom ételek és italok. 
A farsangi asztalon megta-
lálhatóak voltak az anyukák 
által készített sós és édes 
sütemények, szendvicsek, 

pizzaszeletek. Természete-
sen a farsangi fánk sem hi-
ányzott, melyet szintén jó-
ízűen fogyasztottak el a gye-
rekek. A bál hátralévő rész-
ében táncoltak, játékos és 
ügyességi feladatokat oldot-
tak meg tanulóink. 
A hagyományoknak megfe-
lelően most is volt tombola-
sorsolás, melyet mindenki 
nagy izgalommal várt. A sok 
tombolatárgynak köszönhe-
tően senki nem távozott üres 
kézzel. Fáradtan és sok él-
ménnyel gazdagodva tértek 
haza a királylányok, boszor-
kányok, pókemberek ezen a 
pénteki napon.  
Mindenkinek köszönjük aki 
hozzájárult farsangi mulatsá-
gunk sikeréhez!  

Németh Mónika 
alsós munkaközösség vezető 

Óvodai hírek, programok 

Február 18-án tartottuk a 
farsangi bált az óvodában. A 
csoportok már több napja 
készültek a rendezvényre, 
festették, díszítették a szem-
üvegeket, álarcokat, mókás 
verseket, mondókákat, éne-
keket tanultak. A termeket, 
folyosókat farsangi díszbe 
öltöztették az óvó nénik. 
Szebbnél szebb jelmezekbe 
öltöztek a gyerekek. Termé-
szetesen a lányok körében a 
hercegnős ruhák, a fiúknál 
pedig a pókemberes jelme-
zek voltak a legnépszerűb-
bek. De akadtak rendőrök, 
tűzoltók, baglyok és sokféle 
érdekes, kreatív jelmez. Ter-
mészetesen az óvó nénik és 
dadus nénik sem maradtak ki 
a mókából. Volt közöttük 
Túró Rudi, katica, ceruza így 
jelezve, hogy ők is aktív ré-
szesei a mulatságnak, móká-
zásnak. A legkisebbek, a 

bölcsisek is együtt buliztak 
az ovisokkal jelmezbe  
öltözve. 
Régi hagyományhoz híven 
meghívtuk a leendő elsős 
tanító nénit is. Éva tanító 
néni örömmel vett részt a 
közös táncban, ismerkedett a 
gyerekekkel, beszélgetett az 
óvónőkkel. Az idei évben 
egy zenés előadót hívtunk az 
alapítvány támogatásával, 
amit ezúton is köszönünk. 
Tengeri Attila interaktív ze-
nés műsorral tette színeseb-
bé a napot. Verseltünk, da-
loltunk, táncoltunk és mulat-
tunk. Jókat ettünk, jókat it-
tunk és a végére jól elfárad-
tunk. Köszönjük a farsangi 
fánkot, amit a konyhás nénik 
készítettek számunkra, hi-

szen fánk nélkül nincs igazi 
farsang. A farsangi ünnep-
körből a tél végső elkergeté-
se - kiszebáb kidobása van 
hátra. Ez farsang utolsó nap-

ján történik a nagycsoporto-
sok vezetésével. 

Néhány közérdekű esemény-
ről, programról szeretném 
tájékoztatni a kedves olvasó-
kat: 
Az óvodai beíratás 2022. 
április 20-21-én lesz a köz-
ponti óvodában 8.00-16.30-
ig. Ugyanezeken a napokon 
várjuk a bölcsődei jelentke-
zéseket is. Minden újonnan 
beiratkozó óvodás óvodánk 
logójával ellátott hűtőmág-
nest, vagy matricát kap aján-
dékba. 
A bölcsődébe történő jelent-
kezés „A bölcsődei felvétel 
iránti kérelem” c. nyomtat-
vány benyújtásával történik, 
melyet a www.sukosdovi.hu 
honlapról lehet letölteni. A 
beíratásról/jelentkezésről 
március közepétől részlete-

ÓVODA 
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sen tájékozódhatnak az  
óvoda honlapján 
(www.sukosdovi.hu), illetve 
az óvodákra kihelyezett pla-
kátokon. 
Családi sportnapunkat  
május 7- re tervezzük, mely-
re szeretettel várjuk az óvo-
dásokat családjukkal együtt. 
Az évzárók, egyéb progra-
mok időpontjáról a későbbi-
ekben tájékoztatjuk a kedves 
szülőket. 
A nyári ügyelet az alvégi 
óvodában lesz június köze-
pétől a takarítási szünetig. 
A takarítási szünet várható-
an 2022. augusztus 01-19-ig 
lesz. Ez idő alatt mindkét 
óvoda és a mini-bölcsőde 
zárva tart. 

Ha bármilyen körülmény 
szükségessé teszi a progra-
mok változtatását, arról a 
szülőket időben tájékoztat-
juk.  

Dudásné Grau Ágnes 
ÁMK igazgató 

A mese szerepe a  
nevelésben 

Kedves Olvasó! 

Ahogyan azt az előző írás-
ban ígértem, most az óvodá-
soknak és kisiskolásoknak 
szóló kiadványokról olvas-
hatnak. 
Óvodás korban a gyerme-
keknek már önálló énképük 
van. Két nagyon fontos élet-
terük az otthon és az óvoda. 
Fontos, hogy a gyermekek 
olyan meséket halljanak, 
amelyek bemutatják a társas 
kapcsolatokat, a meghitt 
otthoni pillanatoktól eljut-
tatja a mese hallgatóját a 
nehezebb helyzetekig. Na-
gyon fontos, hogy ebben a 
korban minden olyan témá-
ban mutassunk könyvet a 
gyermekeknek, amelyek 
után érdeklődnek. Legyen 
szó természetről, herceg-
nőkről, robotokról, zenéről 
vagy csillagászatról….  
Legyenek ezek a történetek 
viccesek, mert az olvasás 
öröm. Legyenek reálisak, 
mert segítenek az önisme-
retben. A varázsmesék se-
gíthetnek a szorongások 
feloldásában. A versek, 
mondókák a beszédfejlődés-
ben segítenek nagyon sokat, 
míg a bonyolultabb mesék a 
logikus gondolkodást képe-
sek fejleszteni. 

Lehetséges problémák, a 
hozzájuk kapcsolódó  
mesék: 
Óvodai beilleszkedés: 
Bartos Erika: Bogyó és Ba-
bóca az óvodában 
Vadadi Adrienn: Ovis-
mesék- sorozat - és Óvodás 
lettem! 
Kiss Judit Ágnes: Babaróka-
ajándéka, Babaróka kertje 
Költözés: 
Jeli Viktória: Dönci és a 
varázstakaró 
Kiss Judit Ágnes: Babaróka 
kistestvére 
Bepisilés, bekakilás: 
Axel Scheffler: Pipp és Polli
- A kis tócsa 
Evés-Nem-Evés: 
Finy Petra: Bögreúr meséi 
Betegségek:  
Igaz Dóra: Holnapra kutya 
bajod- Doktormesék! 
Igaz Dóra: Katonadolog- 
Nyári doktormesék! 
Testvérvárás: 
Finy Petra: A tesó-ügy 
Pásztohy Panka: Pitypang 
testvérei 

Iskolás korban a gyermekek 
egy új, számukra addig is-
meretlen világba csöppen-
nek. A könyvek világa már 
nem csak a szórakozást fog-
ja jelenteni számukra, ha-
nem eszköze lesz az elvég-
zendő feladataiknak.  
Nagyon fontos, hogy  
továbbra is meg tudjuk  

mutatni nekik, hogy az olva-
sás még mindig öröm. To-
vábbra is olvassunk fel ne-
kik, ha már ismerik a betű-
ket olvassunk felváltva. 
Fontos, hogy olyan könyvet 
adjunk a kezükbe, amelyben 
van olyan szereplő, akivel 
azonosulni tud, fontos to-
vábbá az illusztráció, kép, 
mely fejleszti az értő olva-
sás kialakulását. 

Lehetséges problémák, a 
hozzájuk kapcsolódó  
mesék: 
Iskolai beilleszkedés, min-
dennapok: 
Vadadi Adrienn: Nyomás a 
suliba!, Leszel a padtársam? 
Finy Petra: Iskolások kézi-
könyve 
Jan Weiler: Maxi iskolába 
megy 
Bendl Vera: Berci nem 
megy iskolába 
Vicces iskolai történetek: 
Benjamin Chaud: Azért kés-
tem az iskolából,mert…, 
Azért nem írtam lec-
két,mert… 
Milos Macourek: Matyi és 
Sári –sorozat 
Internet –és tévé nézés: 
Igaz Dóra: Nyár, nagyi, net 
Másság, elfogadás, érzéke-
nyítés: 
Molnár T. Eszter: Kóbor 
szálló 
Bán Zsófia: Vagánybagoly 
és a harmadik Á 

Paulik Móni: Saci és Samu 
Révész Emese: Simi és a 
rendetlen betűk 
A mai digitális világban 
nincs könnyű dolga a szü-
lőknek, amikor „olvasóvá” 
szeretnék nevelni gyerme-
küket. Azért nem reményte-
len a helyzet. Miért ne öt-
vözhetnénk az olvasást a 
digitális világ adta lehetősé-
gekkel? Számos alkalmazás 
létezik, amelyet a gyermek 
okos eszközére letöltve ér-
dekes olvasnivalókkal is-
mertethetjük meg. Ilyen al-
kalmazás például a Watt-
pad, Kindle, Nook, Aldiko, 
stb. Természetesen, ha ezt a 
megoldást választjuk fontos, 
hogy felügyelni tudjuk gyer-
mekünk mit olvas. Ilyen 
hasznos alkalmazás például 
a Google Family Link, me-
lyet gyermekünk és saját 
eszközünkre telepítve szá-
mos más hasznos informáci-
ón túl láthatjuk, hogy mi-
lyen alkalmazásokat tölt le 
okos eszközére és mennyi 
időt tölt el ezek használatá-
val. Ez egy olyan, mindenki 
számára elfogadható megol-
dás lehet, amivel elindíthat-
juk kamasz gyermekünket 
az olvasás útján, anélkül, 
hogy ezt erőltetnénk. 

Védőnői rovat 
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Újra csecsemőgondozás 
tanfolyam Sükösdön 

A Magyar Vöröskereszt 
évente megrendezi az Orszá-
gos Csecsemő- és Kisded-
gondozási Versenyt, melyen 
általános és középiskolás 
csapatok mutathatják meg, 
hogy mennyire rátermettek a 
témában. 
A verseny, a felkészülés leg-
főbb célja a családi és az 
egészséges életre nevelés, de 
természetesen a tanfolyamon 
résztvevő gyerekek sokat 
tanulnak arról, hogy hogyan 
tudnak ellátni egy csecse-
mőt, illetve egy tipegő gyer-
meket. Nagy lehetőség ez a 
tanfolyam abban is, hogy a 
fiatalok gondolatai megvál-
tozzanak a szülőségről, a 
gyermekvállalásról. Megta-
nulják, hogy hogyan tudnak 
szükség esetén segíteni egy 
új családtag érkezésekor, de 
felkészülnek a saját anyasá-
gukra, szülőségükre is. 
A Magyarok Nagyasszonya 
Katolikus Általános Iskola 
tanulói a helyi védőnők fel-
készítésével évekig sikeresen 
vettek részt a Magyar Vörös-
kereszt csecsemőgondozási 
versenyein. Volt olyan év, 
amikor megyei és országos 
fordulókra is eljutottak, és 
ott sikerrel szerepeltek, sőt 
helyezést is szereztek. Nagy 
örömünkre az idei tanévben 
négy nyolcadikos diák rész-
vételével újra indult a felké-
szülés. A szakkörön heti egy 

alkalommal találkozunk, 
ahol sokat beszélgetünk a 
csecsemők életéről, és játé-
kosan tanulunk. A kedvenc 
kihívás eddig a fürdetés volt, 
ahol a pályázaton kapott két 
élethű babával játszottuk el 
ezt a bonyolult feladatot. De 
készítettünk már a babáknak 
gyümölcs pürét, főzeléket is, 
amit aztán izgalmas kihívás 
volt megenni is. Érdekes volt 
megtapasztalni a gyerekek-
nek, a két zavarba ejtően 
élethű babán, hogy milyen 
aprócska is egy újszülött, és 
mennyire kell rá vigyázni. 
Öröm látni, ahogy egyre biz-

tosabbak abban, hogy ho-
gyan emeljék fel a kicsit, 
vagy abban, hogy hogyan 
böfiztessenek, cseréljenek 
pelenkát. Nagyon büszke 
vagyok már most rájuk. 
A négy lány lelkesen készül 
a tavaszi versenyre, hogy 
képviseljék az iskolájukat. 
Reménykedünk, hogy a pan-
démia csillapodása lehetővé 
teszi, hogy személyesen ott 
lehessenek ezen az izgalmas 
megmérettetésen. Ami talán 
még ennél is fontosabb, 
hogy ez a kaland egy olyan 
tudással teszi őket gazdagab-
bá, ami egy még nagyobb 

kalandra készít fel, az anya-
ságra! 

Ünnepi miserend 

Tájékoztatom a kedves 
olvasókat, híveket, 
hogy a nagyböjti idő-
szak március 2-án 
hamvazószerdán kez-
detét vette. 
Péntekenként a szent-
misék kezdete előtt fél 
órával, jelenleg 16.30 
órától keresztúti ájta-
tosságot tartunk a 
templomban. 
A március végi óra 
előreállítást követően a 
szentmisék 18.00 óra-
kor kezdődnek (márc. 
28-i héttől). 

Nagyhéten a szertartá-
sok nagycsütörtökön, 
nagypénteken és nagy-
szombaton egyaránt 
18.00 órakor kezdőd-
nek. Április 15-én 
nagypénteken délelőtt, 
jó idő esetén a temető-
ben lesz a keresztút 
09.00 órai  
kezdettel. 
Húsvétvasárnap és 
húsvéthétfőn (ápr. 
17.,18.) is reggel 09.00 
órakor lesz ünnepi 
szentmise.

Egyházi hírek 

Farsang 

Február 26-án szombaton a cser-
készek is vidám hangulatú farsan-
gi bállal űzték a telet. 
Sok ötletes jelmez bemutatása 
mellett, ezúttal is volt több tréfás 

játék, zene és tánc. 
A legnagyobb izgalommal a tom-
bolasorsolást várta mindenki, ahol 
sok-sok nyeremény talált gazdára. 
Jó volt együtt tölteni ezt a dél-
utánt. 

Cserkészhírek 
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Könyvtári hírek 

Egyéb hírek 

Adó 1% 

Kérjük, ajánlja fel adója 1%-át a  
Sükösdön működő alapítványok  
egyikének, mellyel Ön is hozzájárulhat 
településünk fejlődéséhez! 

„Sükösdi Óvodásokért Alapítvány” 

Adószám: 18367629-1-03 

„Sükösdiek a Gyermekekért Alapít-

vány” 

Adószám: 18349496-1-03 

„Szent Anna Alapítvány” 

Adószám: 19046505-1-03 

Sükösdi Helytörténeti és Kulturális 

Egyesület 

Adószám: 18368558-1-03  

Voluntas Kulturális Alapítvány 

Adószám: 19552158-1-03  

Sükösd Biztonságos Jövőjéért Alapít-

vány 

Adószám:18518557-1-03  

Kedves Olvasók, Könyvbarátok! 

Könyvtárunk állománya naprakészen 
felkerült a moly.hu weboldalra. A  
portálon adott szerzőktől nemcsak a 
címeket lehet elolvasni, hogy mi van 
meg a könyvtárban, de (szinte mindig) 
fülszöveget a mű tartalmáról, tartalom-
jegyzéket, illetve olvasói véleménye-
ket. 
A könyvtár állománya regisztráció és 
belépés után úgy érhető el, hogy a ke-
resőbe beírjuk a „Sükösdi Könyvtár” 
szöveget, majd jobb oldalon a Tagok 
alatt rákattintunk a Sükösdi_Könyvtár 
linkre. 
Következő lépésként választhatunk a 
jobb oldalon a „Könyvtár”, illetve a 
„Polcok” menüből a további keresés-
hez: 

A „Könyvtár” menünél a "Szűrés" 
gomb használatával lehet címekre, 
szerzőkre, kiadók könyveire, sőt, 
„címkékre” (például „romantikus”) is 
keresni. A gomb alatti üres mezőbe 
gépelhetik 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 „2022” szövegre kattint-
va. 
A keresés megkönnyítéséhez a köny-
veket „Polcok”-ra helyeztük, így egy 
gombnyomással elérhetők egy-egy 
kiadói sorozat (például a "Vörös pöty-
työs könyvek", a "Skandináv krimik”, 
a "Világsikerek") könyvtárunkban 
meglévő művei. A szerzők művei 

(például Danielle Steel) is külön polcra 
kerültek. A szakkönyvek tematikus 
feldolgozás szerint kerültek polcra 
(például „943.9 – Magyarország törté-
nete”). Keresni a „Polcok” menüben is 
a „Szűrés” gomb használatával lehet. 
Egyéni igényekről előjegyzést lehet 
kérni az „Üzenet küldése” funkcióval, 
vagy ha úgy szimpatikusabb, Faceboo-
kon is megtörténhet az igénylés. 
Kellemes böngészést, keresgélést kívá-
nok, bízva abban, hogy megkönnyítet-
tem ezen olvasói szokást:  

 



 

8  

 

Impresszum: A Sükösdi Napló Sükösd Nagyközség Önkormányzatának ingyenes tájékoztató kiadványa. Megjelenik kéthavonta. A 
következő szám megjelenik május. Felelős kiadó: Tamás Márta Szerkesztő: Kusztorné Varga Edit 

Terjesztő: Sükösd Nagyközség Önkormányzata Nyomdai kivitelezés: Arculat Nyomda Baja 
ISSN 2063-319X (Nyomtatott) ISSN 2063-3203 (Online) 

www.sukosd.hu 

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 

Tükör állvány ingyen elvihető 0670/2805761 

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 

 

2021. december 4. és 2022. február 21.  
között anyakönyvezettek: 

 
Születtek: 

Rácz Brájen (anyja neve: Majoros Natasa) 
Zsikó Levente (anyja neve: Kirschner Tímea) 
Bánóczky Zsuzsanna (anyja neve: Győrfi Ágnes Magdolna) 
Bohner Blanka (anyja neve: Keresztes Ingrid) 
Kis Norina (anyja neve: Balogh Szabina) 

Házasságot kötöttek: 

Blum András és Nagy Afrodité 
Mészáros Zoltán és Mester Erzsébet Noémi 
 

Gratulálunk! 

Elhunytak: 

Krizsák Péterné született: Bogdán Teréz 75 éves 
Tumó Béláné született: Klug Éva Mária 77 éves 
Radics Istvánné született: Kusztor Erzsébet 86 éves  
Csordás Györgyné született: Vida Anna 79 éves 
Pejó Jánosné született: Schauer Mária 85 éves 
Kovácsné Miklós Erzsébet született: Miklós Erzsébet 81 éves 
Radics István 70 éves 
Kovács Ferencné született: Tamás Mária 89 éves 
Tóth József 81 éves 
Kovács Ferenc 71 éves 
Takács János 94 éves 
Szerletics Tiborné született: Dikán Márta 58 éves 
Kosár Györgyné született: Sipos Borbála 94 éves 
Krix Józsefné született: Dózsa Mária 80 éves 
Rácz Károlyné született: Kusztor Ilona 87 éves 
Buchmüller Gábor 50 éves  
Radics Sándor 63 éves  
Werner Ferencné született: Vörös Julianna 83 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: 

Tél kergető  

Itt van a farsang, 
készül a fánk. 

Hatalmas móka 
vár itt ma ránk. 
Pattog a tűz, és 
serceg a zsír, 

mindenki ehet, 
amennyit bír. 

Tűnjön el innen 

végre a tél, 
ropja a táncot 
aki csak él! 

Jöjjön a napfény, 
süssön le ránk! 

Addig is együnk, 
fogyjon a fánk! 

Mentovics Éva 

(Forrás: http://dalokversek.hu/
versek/)

tel:+36%2030%20317%204759

