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Kedves Olvasó! 

A következő hasábokon tájé-
koztatást szeretnék adni je-
lenleg futó pályázatainkról, 
valamint a nyárra tervezett 
rendezvényeinkről. 

Május 31-én megtörtént a 
felújított Ifjúsági Ház 
(Lakodalmas Ház) műszaki 
átadása. A munkálatokra a 
Magyar Falu Program keret-
ében nyertünk el támogatást. 
Ahogy már korábban is ír-
tuk, megtörtént a megsüly-
lyedt épület statikai stabili-
zálása, a villamoshálózat 
teljes felújítása, nyílászárók 
cseréje, a födém szigetelése, 
az álmennyezet és járólapok 
cseréje, továbbá a tetőszer-
kezet megerősítése, valamint 
a héjazat felújítása. A mun-
kálatokkal párhuzamosan 
újabb támogatási igényt 
nyújtottunk be a felújítás II. 
ütemére, mely az épület kül-
sejét és közvetlen környezet-
ének felújítását célozza. 

Ez a beruházás azért is volt 
fontos, mert jelenleg már 
minden nagyobb rendezvé-
nyünknek itt tudunk helyet 
adni. Ez éves szinten 20-25 
alkalmat jelent. Bízunk ben-
ne, hogy az elmúlt időszakot 
magunk mögött hagyva mie-
lőbb ismét birtokba veheti a 
házat a falu apraja, s nagyja. 

A Magyar Falu Program 
2021. évi kiírásai között, az 

imént említett Ifjúsági Ház 
II. ütemének felújítása mel-
lett pályázatott nyújtottunk 
még be a mezőgazdasági 
eszközbeszerzésre irányuló 
felhívásra, továbbá orvosi 
eszközök beszerzésére, a 
Központi Óvoda fűtésének 
korszerűsítésére, valamint 
közösségszervező bérének 
támogatására. Várjuk az el-
bírálás eredményeit. 

Előkészítés alatt áll a Felelős 
állattartás elősegítése elne-
vezésű kiírásra való pályázat 
benyújtása. 

Itt azonban fontos néhány 
dologban tisztán látni. Elő-
ször is, nem maradtunk le a 
pályázatról, ahogy azt néhá-
nyan a közösségi oldalakon 
tévesen jelzik, hiszen a be-
nyújtásra június 19. és július 
18. között van lehetőség. 
Tehát minden pályázó tele-
pülés leghamarabb június 19
-én nyújthatja be anyagát, és 
erre egészen július 18-ig lesz 
lehetősége. A másik fontos 
tudnivaló, hogy egy telepü-
lés összesen 1,5 millió Ft-ra 
pályázhat. A támogatás kó-
bor ebek befogására, el-
szállítására nem fordítha-
tó, pedig ez Sükösdön is 
valós probléma. Kizárólag 
kutyák és macskák ivartala-
nításra, veszettség elleni ösz-
szetevőt tartalmazó monova-
lens védőoltásra és mikro 
chippel való ellátására hasz-
nálható fel. A támogatásban 
az ivartalanítás az alap, ha az 
megtörténik, akkor még kér-
hető a másik két beavatkozás 
is. A benyújtott pályázathoz 
szükséges a gazdától egy 
nyilatkozat, melyben már az 
előkészületekkor kötelezett-
séget vállal, pályázati tá-
mogatás esetén, a jelzett 
művelet elvégeztetésére. 
Véleményem szerint ebben 
a pályázatban az eddig is 

felelősen tartott állatok gaz-
dáinak tudunk segíteni. Mi-
vel a kóbor ebeknek nincs 
felelős gazdája, így már  a 
szükséges nyilatkozatok ki-
töltése akadályba ütközne. 
Sükösdön a legutóbbi eb 
összeírás ismeretében, 550 
gazda tart felelősen kutyát. 
A kiírás kritériumai miatt, 
egy maximális 1,5 millió Ft-
os támogatás esetén, kb. 50-
55 eb ivartalanítása végezhe-
tő el. A programra való je-
lentkezés feltételeit június 10
-től megtalálják a település 
honlapján, és facebook olda-
lán. A pontos és valós részle-
tekért kérem, olvassák el 
figyelmesen a Felelős állat-
tartás elősegítése c. pályáza-
ti felhívást, az MFP-
FAE/2021 kódszám alatt. 

Rendezvények: Sükösd 
Nagyközség Önkormányzat 
képviselő-testületének dön-
tése értelmében, 2021. július 
30. és augusztus 1. között 
megrendezésre kerül az An-
na napi programsorozat. Az 
érvényben lévő járványügyi 
szabályok betartása mellett, 
a rendezvény kizárólag vé-
dettségi igazolvánnyal lesz 
látogatható. A programok-
ról rövidesen tájékoztatjuk a 
lakosságot. 

Sükösd Nagyközség Önkor-
mányzata, az idei nyárra is 
szervez a sükösdi diákoknak 
nyári napközis tábort, 4x5 
nap időtartamban. A tábor 
programja jelenleg kidolgo-
zás alatt áll. A részletekről a 
szülők még a tanév vége 
előtt tájékoztatást kapnak. 

Tamás Márta 
polgármester 

Helyi aktualitások…  
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Önkormányzati Képviselő-testületi hírek kivonatolva, a teljesség igénye nélkül 

2021. március – május 

A 2020. november 4-étől kihir-
detett veszélyhelyzet alatt rend-
kívüli jogrend van érvényben 
folyamatosan, így 2021. május 
végén is. Ez a helyzet várható-
an szeptember hó végéig áll 
fenn. Képviselő-testületi ülések 
nem hívhatók össze. Minden 
önkormányzati döntést a pol-
gármesternek kell meghoznia. 
A polgármester a döntésekről, 
az önkormányzatot és intézmé-
nyeket érintő kérdésekről folya-
matosan tájékoztatja a képvise-
lőket, véleményüket is kikéri.  

Polgármesteri döntések: 

2021 márciusában ismét a digi-
tális oktatás-nevelés helyzete 
állt elő a sükösdi köznevelési 
intézményekben. Önkormány-
zatunknak meg kellett oldani a 
közétkeztetés elviteles módját. 
Ebben már az egy évvel ezelőtti 
első járvány-hullám idején 
megvolt a gyakorlatunk. A pol-
gármester temetési segéllyel 
támogatott – sajnálatosan – elég 
sok hozzátartozót 2021 tava-
szán.  A Magyar Falu Program 
keretében több lehetőséget 
igyekszik kihasználni a telepü-
lés. Ezek között a központi 
óvoda fűtéskorszerűsítése és a 
közösségi tér fejlesztése témá-
ban az ún. lakodalmas ház II. 
fordulós fejlesztése kerül meg-
pályázásra. A közfoglalkoztatás 

egy éves szakmai programjának 
megvalósításához önkormány-
zati önerőre is szükség van, 
erről is határozott a polgármes-
ter. Új családsegítő és gyer-
mekjóléti szolgálati programot 
és gyermekvédelmi rendeletet 
fogadott el. Pályázat útján in-
tézményvezetőnek nevezte ki 5 
évre a Borostyán Gondozóház 
élére Sasné Pilisi Katalin veze-
tő ápolót. A képviselői vélemé-
nyek kikérése után elfogadta a 
2020. év zárszámadásáról szóló 
rendeletet. Az aktuális gazdasá-
gi-társadalmi változásoknak 
megfelelően átdolgozott pénz-
ben és természetben nyújtható 
szociális ellátások rendeletét 
módosította. 

 Polgármesteri Hivatal 
nyitva tartása a meghosz-
szabbított veszélyhelyzet 
alatt 

A Sükösdi Polgármesteri Hiva-
tal 2021. június 1-től – ha  a 
magasabb szintű jogszabályok 
nem tiltják – nyitva áll az ügy-
felek előtt. Továbbra is kérjük, 
hogy ügyfeleink előbb telefo-
non, vagy emailen időpontot 
kérjenek az ügyintézőktől. 
(79/563 022, email fiókok a 
www.sukosd.hu, Sükösdi Pol-
gármesteri Hivatal menüben) 

Ezzel el tudjuk kerülni a tumul-
tust, a tömeges személyes érint-
kezéseket. Védekezzünk együtt 
a járvány további terjedésé-
vel szemben! 

Hivatal pénztári nyitva tartá-
sa: 

Kedden: 09.00-12.00, 13.00-
15.30 óráig, Csütörtökön: 09.00
-12.00 óráig   

(gyógyszertámogatás kifizetés 
eltérő időpontban, ügyfelek 
kiértesítve) 

 Iskolakezdési támogatás 
igénylése 

Az önkormányzat települési 
iskolakezdési támogatásban 
részesíti a sükösdi 6–15 év kö-
zötti általános iskolás tanulókat, 
ha családjukban az egy főre 
jutó havi jövedelem nem halad-
ja meg az öregségi nyugdíjmi-
nimum 500 %-át (142.500 Ft). 

A támogatás tanszerekre fordít-
ható, a tanszerek a Magyarok 
Nagyasszonya Katolikus Álta-
lános Iskolában vehetők át. Az 
iskolakezdési támogatási kérel-
meket a tanuló törvényes képvi-
selőjének formanyomtatványon 
kell benyújtani tárgyév július 
15. és szeptember 30. között. A 
nyomtatvány 2020. július 15. 
után vehető át a Polgármeste-
ri Hivatal előterében. A kére-
lemhez csatolni kell a kérelme-
ző családja jövedelmének iga-

zolását és az intézmény igazo-
lását a tanulói jogviszonyról. 

Az iskolakezdési támogatás 
mértéke tanulónként az első 
évfolyamon a 7.000 Ft-ot, a 2-8 
évfolyamon az 5.000 Ft-ot nem 
haladhatja meg.  

Támogatást kaphatnak azok a 
sükösdi diákok is, akik közép- 
és felsőoktatási intézmények 
tanulói. Középiskolások támo-
gatása 12.000 Ft, felsőfokú 
hallgatóké 38.000 Ft. Az egy 
főre jutó havi jövedelemhatár 
feltétele itt is 142.500 Ft. A 
kérelmek benyújtási határideje 
középiskolások esetén július 
15.–szeptember 30., felsőokta-
tási hallgató esetében augusztus 
1.– október 15. között. Iskolalá-
togatási igazolás itt is kell a 
jövedelemigazolás mellé. 

 Nyári szünidei gyermekét-
keztetés 

Ismét megszervezésre kerül a 
nyári szünidei gyermekétkezte-
tés, amely gyermekenként 1 
adag meleg étel (ebéd) biztosí-
tását jelenti a Napközi konyhá-
ról éthordóban történő elvitel-
lel. Június 16-ától augusztus 13
-ig a hátrányos és halmozottan 
hátrányos sükösdi gyermekek 
étkeztetését vállalja ezzel az 
önkormányzat. 

Bánné dr. Raffai Gyöngyi 
jegyző 

A tanév végéhez közeledve 

Kedves Olvasó! 

Történelmi időket élünk. 
Olyan mértékű és olyan gyors 
változásoknak vagyunk szemta-
núi, amelyek jelentős hatással 
vannak a mindennapjainkra. 
Menekülni, elbújni nem érde-
mes – nem lehet úgy tenni, 
mintha ezek a változások nem 
alakítanák, módosítanák folya-
matosan és fokozatosan az éle-
tünk megszokott és megszere-
tett rendjét.  

A változásokra reagálni kell – a 
rendkívüli helyzetekhez alkal-
mazkodni kell. Ennek jegyében 
próbáltunk megfelelni a pandé-
mia kihívásainak, ami – ha nem 
is alapjaiban, de – markánsan 
megváltoztatta az oktatás me-
netét.  

Már második éve ismerkedünk 
a távoktatás lehetőségeivel, 

annak nehézsé-
geivel, és a ta-
pasztalatainkat 
összegezve azon 
dolgozunk, 
hogy diákjaink-
kal, a szülőkkel 

együtt, közösen oldjuk meg a 
megváltozott munkarendből 
adódó feladatainkat.  

Fontos kiemelnem, hogy az 
iskolában végzett munka a szü-
lők érdemi támogatása nélkül, 
nem hatékony. A magyarázat 
éppannyira szívet melengető, 
mint egyszerű és egyértelmű: 
gyermekeinknek csak a szülők-
kel végzett közös munka adhat-
ja meg azt a lelki és érzelmi 
biztonságot, ami nélkül nem 
lehet hatékonyan-játékosan-
eredményesen tanulni, munkát 
végezni az iskolában.  

Ezt szem előtt tartva a kollégá-
im és a magam nevében köszö-
nöm, hogy az idei tanévben is 
mellettünk vannak; hogy váll-

vetve harcoltunk egymással és 
egymásért; hogy közösen, báto-
rítva és nem félve, megoldva és 
nem eltemetve,  sikerült elvé-
geznünk minden feladatot, amit 
elterveztünk.  

De vajon mi az ebben a bonyo-
lulttá vált világban, amin vál-
toztatni kell, és mi az, ami ma-
radhat a régiben?  

Mi az, amire vigyáznunk kell, 
mert hagyományunk szerves 
része és minden körülmény 
közepette biztosítja az önazo-
nosságunkat?  

Dessewffy Aurél, a Reform-
kor  meghatározó konzervatív 
gondolkodója ezt írja: „Nem 
elakasztani a haladást, de távo-
lítani minden erőltetést s elta-
lálni a túlzás és a hátralépés 
közt a középutat.”    

A szavak ma is aktuálisak – a 
társadalom egyik meghatározó 
színtere és intézménye, a nagy-
betűs ISKOLA a változások 
kereszttüzében van.  

Álljunk ki érte, álljunk ki az 
értékgondozás és az értékte-
remtés mellett! 

Hitem szerint, katolikus isko-
lánk kötelessége és feladata 
ápolni keresztény és nemzeti 
hagyományainkat, hogy a 
felnövekvő nemzedéknek 
olyan viszonyítási és igazodási 
pontokat adjunk, amely meg-
tanítja őket közlekedni a 
nagyvilágban. 

Mert mi azért vagyunk, hogy 
fogjuk a kezüket, mert mi azért 
vagyunk, hogy tudjanak kitől 
kérdezni, ha nem találják az 
útjukat.  

Iskolánk programjai a tanév 
hátralévő részében, ahová sze-
retettel várjuk az érdeklődőket: 

 2021. június 2. szerda 9 óra: 
A sükösdi nagycsoportos 
óvodások látogatása isko-
lánkba. 

 június 4. péntek 9 óra: Nem-
zeti Összetartozás napi ün-
nepi megemlékezés a temp-

KATOLIKUS ISKOLA 

Oktatás 

HIVATALI HÍREK 
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Nagy izgalommal készültek a 
csoportok az idei évzáróra. A 
járványhelyzet miatt sajnos 
több programunk elmaradt az 
idei évben is. A legtöbb ünne-
pet online térben tartottuk, így 
már különösen várta mindenki 
a közös ünneplést a szülőkkel. 
Hiszen az ünnepek mindig fon-
tos események az óvoda életé-
ben. Különösen az óvodától 
való búcsúzás fontos része az 
óvodás korszak lezárásának. 
Örülünk, hogy meg tudtuk szer-

vezni a búcsúzással egybekötött 
évzárókat.  

Az idei nevelési év is sajnos 
hasonlóan zajlott a tavalyihoz a 
járvány miatt. Voltak lezárások, 
csoportok karanténba kerültek, 
a dolgozók közül is voltak 
megbetegedések. Szerencsére 
sikerült túlvészelnünk ezt az 
időszakokat is. A nevelési év-
ből maradt utolsó néhány hetet 
együtt tudták tölteni a csopor-
tok. 

Május 28-án tartottuk Családi 
sportnapunkat. Sokféle mozgá-
sos vetélkedővel, ügyességi 

ÓVODA 

lomkertben a Trianon em-
lékműnél. 

 június 7. hétfő 9–16 óráig: 
kézműves nap a Bajai Kéz-
műves Egyesület mesterei 
közreműködésével. 

 június 9. szerda 16–17 órá-
ig: leendő elsőseinknek és 
szüleinek iskolabejárás. 

 június 11. péntek 11 óra: 
tanévzáró ünnepi szent mi-
se. 

 június 12. szombat 10 óra: 
Ballagás. Kérem a családok 
megértését, hogy a pandé-
mia miatt két fő lehet a ren-
dezvényen családonként. 

 június 14. hétfő: az osztály-
kirándulások napja. 

 június 15. kedd: Diák Ön-
kormányzati nap. 

 június 21. hétfő: 17 óra tan-
évzáró ünnepély. 

Mihálovics Ferenc 
intézményvezető 

Fejlődjék a lelkük! 

Katolikus pedagógia intézmé-
nyekben mindig kitűzött cél a 
keresztény értékrend átadása. A 
sükösdi Magyarok Nagyasszo-
nya Katolikus Általános Iskolá-
ban sokan dolgoznak a cél 
megvalósulásáért. Áhítatok, 
iskolamisék során elhangzott 
prédikációkban a tanulók az 
életkori sajátosságoknak meg-
felelően, tantörténeteken ke-

resztül kaptak bátorítást, útmu-
tatást a keresztényibb élet kiala-
kításához.  

A 21. század gyermekét túlzot-
tan sok inger, információ éri az 
internet világán keresztül, kap-
csolataik személytelenné vál-
nak. Ebből adódóan a felebaráti 
szeretet, a személyes kommuni-
káció, társasági élet kialakításá-
ra vonatkozóan is kaptak buzdí-
tó szavakat. Természetesen 
igyekeztünk tudatosítani a 
gyermekekben, hogy Krisztus 
barátságára, a Mennyei Atya 
szeretetére, segítségére minden-
kor számíthatnak, megbocsájtó 
irgalmasságával várja az Ő 
gyermekeit. Az éves szentgyó-
nások alkalmával bebizonyoso-
dott, hogy sokan vágynak arra a 
lelki békére, megbocsájtásra, 
amit a szentgyónás nyújt, mert 
nem mindig sikerül megvalósí-
tani azt a tökéletes életet, amit 
Krisztus Urunk kér tőlünk. Ke-
resztény ember nagysága abban 
áll, hogy igyekszik a jóval le-
győzni a rosszat, és az egyes 
botlások ellenére is fel akar 
állni, küzdeni akar a lelkiisme-
ret igazi szava mellett.  

Az eredmény sokszor nem mu-
tatkozik meg azonnal, ahogy 
egy magból sem azonnal lesz 
terebélyes fa, idő kell a válto-
záshoz. Bízom benne, hogy 
Intézményünkben sok hasznos 

lelki magvakat ültetünk a gyer-
mekek lelkébe, ami képes a jó 
irányba történő fejlődésre. 

Csorba Dávid 
iskolalelkész 

Pünkösd 

A Pünkösd legjelentősebb ke-
resztény ünnepeink egyike, 
melyet a Jézus feltámadása 
utáni ötvenedik napon ünnep-
lünk. Maga az ünnep az ószö-
vetségből indult ki, ahol a Sínai
-hegyen kötött szövetséget ün-
nepelte a zsidó nép, emiatt min-
den évben ezen a napon felza-
rándokoltak Jeruzsálembe, ahol 
így elég nagy sokaság gyűlt 
össze. Ebben a miliőben érte az 
apostolokat az az ajándék, me-
lyet Jézus ígért nekik mennybe-
menetele előtt. Elküldte az Ő 
Szentlelkét! Ez öntött beléjük 
bátorságot, erőt, hogy véghez 
vigyék küldetésüket. 

Mi, keresztények tudjuk, hogy 
a Szentlélek ajándékai nem 
kizárólag az apostoloknak jár-
nak, hanem mi magunk is ré-
szesedhetünk belőlük. A szent-
ségek közül a keresztség és a 
bérmálás során erősödik meg 
bennünk leginkább a Vigaszta-
ló, ekkor válik útitársunkká 
mindennapi életünkben. Hét 
ajándéka a bölcsesség, az érte-
lem, a tudomány, a lelki erős-

ség, a tanács, a jámborság és az 
Úr félelme. Nagy szavaknak 
hangozhatnak, melyek csak 
egyedi kiválasztottak, nagy 
próféták, különleges emberek 
jellemzői lehetnének. Pedig 
valójában ezek jelen vannak a 
legegyszerűbb emberekben is, 
és csak rajtunk áll, mit fede-
zünk fel, mivel élünk belőlük. 
Egyedi képességeinkre, tehetsé-
geinkre szintén a Szentlélek 
segítségével találhatunk rá ön-
magunkban, az Ő vezetésével 
fejleszthetjük, kamatoztathatjuk 
őket. A harmadik isteni sze-
mély jelenléte bár érzékszerve-
inkkel nem tapasztalható, ám 
lelkünk apró rezdülésein ke-
resztül mégis érzékelhetjük 
jelenlétét.  

Ezt a belső bizonyosságot 
igyekszünk átadni a gyerekek-
nek is a hittan órán, az áhítato-
kon, de a népi hagyományokból 
eredően egyéb órákon, foglal-
kozásokon is. Az iskolai deko-
rációban szintén megmutatko-
zik, hogy együtt készültünk, 
hangolódtunk erre az ünnepre. 
Jó, ha sose felejtjük el Szent 
Pál szavait: „A Lélek maga tesz 
tanúságot lelkünkben, hogy 
Isten gyermekei va-
gyunk.” (Róma 8,16) 

Kernya-Földvári Katinka 
hittanár 
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Védőnői rovat 

Kedves Olvasó! 

Míg az előző cikkben az 
okoseszközök rövid távú hatá-
sairól szóltam, illetve azokról a 
tünetekről, amelyek figyelem 
felkeltőek lehetnek, rovatunk 
most megjelenő számában ma-
radva a korábbi témánál, ezen 
eszközök hosszú távú hatásairól 
ejtek néhány szót. A cikk meg-
írásához a témában jártas szak-
emberek kutatásaira hagyatkoz-
tam. 

Fontos leszögezni, hogy az 
okoseszközeink nem jók vagy 
rosszak, egyszerűen csak van-
nak. Munkám során egyre több-
ször tapasztalom, hogy a szülők 
egyre többször adják ezeket a 
készülékeket gyermekeik kezé-
be, nincsenek tisztában cseleke-
deteik hosszú távú hatásával. 
Legyünk őszinték önmagunk-
hoz! Ki ne élte volna még meg 
az érzést, amikor a telefon, tab-
let vagy tévé hatására, mintha 
minden varázsütés-szerűen 
elrendeződött volna? „Végre 
csendben van!” „Végre eszik!” 
„Végre nem rohangál!” „Végre, 
végre, vég…” 

Okoseszközeinket nevelési 
segédeszközként vetettük be. 
Fontos azonban tudnunk, hogy 
ilyenkor nem gyermekeink 
szükségleteire reagálunk, ha-
nem a sajátjainkra. Gyermeke-
inknek nincs okoseszköz-
szükséglete. Mi szeretnénk, 

hogy csendben legyen, hogy 
egyen, stb… 

Mi döntünk úgy, hogy a meg-
nyugtatás, simogatás, mondó-
kázás vagy mese helyett, a kö-
vetkezetes nevelés vagy beszél-
getés helyett a rövidebb, esetleg 
könnyebbnek tűnő utat választ-
juk. Ahhoz, hogy a kétféle 
megoldás közül a hosszú távon 
kifizetődőbbet válasszuk, meg 
kell értenünk, mi történik ilyen-
kor valójában. 

Gyermekként nincs meg az 
önmegnyugtató képességünk, 
mivel sem az idegrendszerünk, 
sem a személyiségünk nem elég 
érett hozzá. Így, ha szorongás 
vagy félelem támad bennünk, 
szükségünk van valakire, aki 
mellett megnyugszunk, félel-
münk csökken, és újra kialakul 
biztonságérzetünk. Minél több-
ször éljük ezt át, annál erősebb 
minta alakul ki bennünk az 
olyan helyzetek kezelésére, 
amikor meg kell nyugtatnunk 
önmagunkat. Ennek a képes-
ségnek óriási jelentősége lesz 
életünk későbbi szakaszaiban, 
amikor nehéz érzelmi helyzete-
ket kell elviselnünk, és megfe-
lelően kezelnünk.  

Abban az estben, ha gyermek-
ként az ilyen helyzetekre és 
szükségletekre nem egy sze-
mélyt, hanem egy okoseszközt 
kapjuk válaszul, kimaradhatnak 
a személyiségfejlődés fontos 

tényezői. Nem tanuljuk meg 
kezelni a szorongást, unalmat, a 
különböző helyzetek miatt fel-
lépő frusztrációt. 

Ennek oka az, hogy már gyer-
mekkorban azt tanuljuk meg, 
hogy ahelyett, hogy szembesül-
nénk a kellemetlen helyzetek-
kel, kütyükkel tereljük el a fi-

gyelmünket. Abban az estben, 
ha ezekre a helyzetekre egy 
személy reagál (nem egy 
okoseszköz), a szervezetünkben 
kötődési hormon termelődik 
(oxitocin), amely kellemes ér-
zést kelt bennünk. Okoseszkö-
zök használata esetén viszont 
dopamin nevű hormon termelő-

"SÉRELMEK A PSZICHIÁTRIÁN - INGYENES 
JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT 

Ha Ön vagy szerette segítségre számított a pszichiátrián, de 
ehelyett borzasztó tapasztalatai voltak (pl. bántalmazás, 
egészségkárosodás, gyógyszerfüggőség), hívja ingyenes jogse-
gélyszolgálatunkat! 
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért 
Alapítvány 

Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182. 
Telefon: 06-1- 342-6355, 06-70-330-5384 
E-mail: panasz@cchr.hu 
Weboldal: www.emberijogok.hu 

Minden információt bizalmasan kezelünk!"  

"PSZICHIÁTRIAI SZEREK VISELKEDÉSI 
PROBLÉMÁKRA? 

Ha gyermeke "tanulási problémára" vagy "viselkedési rend-
ellenesség" miatt pszichiátriai szereket szed, és úgy érzi, hogy 
a gyermek állapota semmit sem változott vagy rosszabbodott 
emiatt, keresse az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogo-
kért Alapítványt. Az alapítványtól ingyenes tájékoztató kiad-
vány is kérhető a hiperaktivitás témájában. 

Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182. 
Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384 
E-mail: info@cchr.hu 
Weboldal: www.emberijogok.hu 

Minden információt bizalmasan kezelünk!" 

játékkal és a végén egy kon-
certtel vártuk az óvodásokat 
családjaikkal együtt. Minden 
résztvevő óvodás ajándékban 
részesült a program végén. 

Június 16-tól az alvégi óvodába 
várjuk azokat a gyerekeket, 
akik a nyári ügyeletet igénybe 
kívánják venni. A nyári idő-
szakra ugyanazok a szabályok 
érvényesek az étkezés ki- és 
bejelentésével kapcsolatban, 
mint év közben. Tehát kérjük a 
kedves Szülőket, hogy előző 
nap jelezzék az igényüket, illet-
ve a lemondást. 

Az óvoda és mini-bölcsőde 
teljes zárására augusztus 2-tól 
augusztus 19-ig kerül sor. Eb-
ben az időszakban történik az 
épületek nagytakarítása, kar-
bantartása. Augusztus 23-tól 
mindkét telephelyen várjuk az 
óvodásokat. Az új gyermekek 
fogadása 2021. szeptember 1-
től történik az óvodában és a 
mini-bölcsődében egyaránt. 

Az év közben adódott nehézsé-

gek ellenére úgy gondoljuk, 
hogy egy tartalmas évet ha-
gyunk magunk mögött. 

Köszönöm a munkatársaimnak 
az egész éves munkáját, a rend-
kívüli helyzetben is a pozitív 
hozzáállást. 

Az ÁMK valamennyi dolgozó-
jának kellemes pihenést, feltöl-
tődést kívánok a nyárra. 

Dudásné Grau Ágnes 
ÁMK igazgató 

Gyümölcsautomata  
az óvodásoknak! 

A Civil Összefogás Fórum és a 
Magyar Asszonyok Érdekszö-
vetsége többfunkciós gyü-
mölcsautomatát ajándékozott a 
sükösdi óvodások alapítványá-
nak. Ezzel az eszközzel az óvo-
dás gyermekek egészséges  és 
változatos táplálkozási szokása-
it tudjuk segíteni. 

Köszönjük, Sükösd Nagyköz-
ség Önkormányzatának a pá-
lyázatban való részvételi lehe-
tőséget. 

mailto:panasz@cchr.hu
http://www.emberijogok.hu/
mailto:info@cchr.hu
http://www.emberijogok.hu/
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Borostyán Gondozóház múlt, 
jelen, jövő 

Az elmúlt évben az intézményt 
sem kerülte el a COVID jár-
vány. Kétszer is betört az ott-
honba a legszigorúbb óvintéz-
kedések ellenére is. Nagy kihí-
vás volt a lakók és a dolgozók 
számára egyaránt. Az itt élők-
nek nemcsak a betegséggel, de 
a hozzátartozók hiányával is 
meg kellett küzdeniük a látoga-
tási és intézmény elhagyási 
tilalom miatt. A nővérek erőn 
felül küzdöttek, hogy minél 
jobb ellátást tudjanak biztosíta-
ni, és pótolni a látogatók hiá-
nyát. Sajnos minden igyekeze-
tünk ellenére is több lakót el-
vesztettünk. Karantén. Bezárt-
ság. Látogatási tilalom. Ezek 
voltak a jellemző szavak ebben 
az időszakban. Ez volt a múlt. 

Aztán változás történt. Lakóink 
fölvették a védőoltást. A jár-
vány engedett szorításából. 
Jöttek az első enyhítések. 

Kezdetben csak az ablakon 
keresztül, de már találkozhattak 
a hozzátartozók bent lévő roko-
naikkal. 

Másik nagy változás, szigorú 
feltételekkel lehetővé vált új 
lakók felvétele. Ezáltal 34 főre 
emelkedett gondozottjaink szá-
ma. 

Május elején megszűnt a láto-
gatási és intézményelhagyási 
tilalom. A látogatás feltétele a 

védettségi kártya fölmutatása. 

Egy lakóhoz két fő jöhet előze-
tes időpont egyeztetés után. 
Védettségi kártya hiányában 
továbbra is az ablakon keresztül 
van lehetőség találkozóra.  

Az otthont el is hagyhatja a 
lakó, de 72 óránál hosszabb 
távollét esetén negatív PCR 
COVID teszt eredménnyel jö-
het csak vissza.  

COVID járvány alatt is próbál-
tunk minél több figyelmet for-
dítani az itt élőkre foglalkozá-
sok, játékos vetélkedők során. 
Aktuális információkat, híreket 
beszéltünk meg Velük. A kímé-
lő torna is bevezetésre került. 
Hetente, a szentmise helyett 
imádkoztunk, énekeltünk.  

Az élet lassan visszatér a régi 
kerékvágásba, ez a jelen, de 
már a jövőn is gondolkozunk. 
Cél a gondozottak minél szín-
vonalasabb ellátása. Szabadidős 
programok szervezése. Gyógy-
tornász bevonása, hogy minél 
tovább megőrizzék lakóink a 
mobilitásukat, és minél ottho-
nosabban érezzék Magukat.  

Várjuk leendő lakóink jelentke-
zését folyamatosan! Megfelelő-
en biztosított egészségügyi ellá-
tással, napi többszöri étkezés-
sel, rendszeres tisztálkodással, 
szabadidős foglalkozással, 
mentális gondozással vigyá-
zunk ellátottjainkra. Jelentke-
zés: +36-70/331-5534 telefon-

számon, vagy a borostyan. 
gondozohaz@gmail.com 
emailen lehet. 

Sasné Pilisi Katalin 
intézményvezető 

Tisztújítás a Sükösdi 
Helytörténeti és Kulturális 

Egyesületben 

A Sükösdi Helytörténeti és 
Kulturális Egyesület 2005-ben 
azzal a céllal jött létre, hogy 
felkutassa Sükösd község kelet-
kezését, történetét, gyűjtse a 
néprajzi anyagokat, feltárja, 
ápolja, őrizze és bemutassa a 
helyi hagyományokat, erősítse 
a közösség összetartozását. 
Borsányi Gellérttől 2015-ben 
vette át Koprivanacz Istvánné 
az elnöki tisztséget, mely 2020-
ban lejárt. A tisztújításra 2021. 
április 8-án került sor, mely 
megerősítette Koprivanacz Ist-
vánnét az elnökségben. Az el-
nökség titkári feladatait ezentúl 
Báló Martin és Szabó Erika 
látja el. Megköszönjük Szerle-
tics Róbertnek az önzetlen, 
kitartó titkári munkáját, ame-
lyet közel 15 éven keresztül 
végzett. 

A 2020-as év a koronavírus 
járvány miatt egy különleges év 
volt. A tavaszi és az őszi vírus-
helyzet miatt elmaradtak azok a 
programok, amelyeket erre az 
évre terveztünk. 

Az év végén sikeresen pályá-
zott az Egyesület: 

A Magyar Falu Program pályá-
zata (FCA-KP-1-2020/4) Civil 
szervezetek programszervezési 
támogatása (2 000 000,- Ft) 
lehetőséget ad arra, hogy 2021-
ben méltán megemlékezhes-
sünk a település felköltözésé-
nek és a Katolikus Templom 
felépítésének 200. évfordulójá-
ról. A településre jellemző pa-
raszt barokk jellegű „Sükösdi 
ház” 25 éve épült fel a szent-
endrei Szabadtéri Néprajzi Mú-
zeum területén. Az esemény 
megünneplését a helyszínen 
szeretnénk megvalósítani autó-
buszos kirándulással. Elvin-
nénk a még élő, 25 éve ott 
résztvevő idősebb nyugdíjasa-
inkat, az iskolás gyerekeket, 
felnőtteket, a falu Népdalkörét, 
valamint a néptáncosait. A júli-
usi Falunapon pedig kiállítást 
rendeznénk a három aktuális 
esemény fényképeiből, az eddig 
összegyűjtött, a településsel 
kapcsolatos néprajzi anyagok-
ból. Mint önfenntartó civil szer-
vezet nagyon örültünk annak, 
hogy a pályázati pénzből lehe-
tőségünk van még technikai 
eszközök vásárlására is, hiszen 
igen elavult eszközökkel ren-
delkezünk. 

Egyesületünknek 16 lelkes tag-
ja van, a 20 évestől a 75 évesig. 
Aktív dolgozók és nyugdíjasok, 
tanulók, fizikai munkát végzők 
és értelmiségiek egyaránt, akik 
szabadidejükben végzik ezt a 
„hagyománymentést”. Szeret-

A végéhez közeledik templo-
munk külső felújításának máso-
dik üteme. A Bethlen Gábor 
Alapkezelő Zrt. 7 millió forin-
tos további támogatásának kö-
szönhetően megtörtént a torony 
javítása és festése, faablakainak 
teljes cseréje. 

Továbbá sor került a templom-
kertben lévő szoborpark restau-

rálására is, sőt egy Mária szo-
bor teljes rekonstrukciója is 
megvalósult. A szobrok vissza-
állítási, talapzatra emelési mun-
kálatai jelenleg is zajlanak. 

A pályázati forráson felül, meg-
köszönöm a hívek adományait 
is. 

Jánosity István 
plébános  

Egyéb hírek 

dik a szervezetünkben, ami 
rövid távon ugyan élvezetet, 
örömöt okoz, hosszú távon 
viszont függőség kialakulásá-
hoz vezet. Azoknál a szemé-
lyeknél (kisgyermek, kamasz, 
felnőtt), akik személyek helyett 
okoseszközöket kapnak vála-

szul frusztrációikra, nagyobb a 
függőség kialakulásának koc-
kázata (dohányzás, alkohol, 
drog, szerencse- vagy online 
játék). 

Marusa Szabina 
védőnő 

Egyházi hírek 



 

6  

 

nénk minél több fiatalt bevonni 
ezekbe a rendezvényekbe, hogy 
ne csak, mint helyi lakosok, 
hanem mint egy közösség tagjai 
erősítsék az összetartozást idő-
sek és fiatalok között. Szemé-
lyes példamutatásunkkal, mun-
kánkkal az összegyűjtött tárgyi 
és szellemi értékeink megóvá-
sára, továbbadására is szeret-
nénk ösztönözni őket. Köszöne-
tünket szeretnénk kifejezni 
azoknak, akik felajánlották 
Egyesületünknek az adójuk 1 %
-át. 

Koprivanacz Istvánné 
elnök 

Szorgalmas 
önkéntesek… 

Bizonyára többen észre-
vették, hogy a település-
jelző tábláknál megújul-
tak a kis virágoskertek. 
Köszönjük Patakiné Csiz-
madia Erikának és fiának 
Dávidnak, valamint Ká-
konyiné Csordás Renátá-
nak a munkáját. 

Bronzkori emlékek 
Sükösd határából 

Hatalmas érdeklődést 
váltott ki a bajai Türr István 
Múzeum tavaly év végi híre: a 
múzeum régészei egy egyedül-
állóan izgalmas sírra bukkantak 
Sükösd település határában. A 
múzeum szakemberei önkéntes 
műszeres munkatársaikkal vég-
zett közös kutatásuk során több 
bronzkori ékszerre és viseleti 
díszre, köztük pl. tüskés ko-
rongcsüngőkre vagy gazdagon 
díszített karperecekre leltek a 
megművelt földön. Egy ponton 
a műszerek erős jelet érzékel-
tek, ami közvetlenül a szántás 
alól érkezett. Ezért mentőfeltá-
rást kellett végezniük, melynek 
során jól kirajzolódott a sír folt-
ja, majd kiderült, hogy egy pár, 
eredeti helyzetben fekvő bronz 
lábtekercspárt találtak. Arra 
azonban senki sem számított, 
hogy egy ennyire gazdag sírt 
kerül napvilágra. A temetkezés 
bolygatatlan volt, minden tár-
gyat, ékszereket, ruhadíszt - in 

situ -, azaz eredeti helyzetben 
találtak meg. A koponya sajnos 
megsérült a mezőgazdasági 
művelés következtében, a nyak-
lánc és esetleg valamiféle fej-
dísz maradványaként viszont 
sikerült kis borostyángyöngyö-
ket gyűjteniük a koponya föld-
jéből. Az elhunyt egykori ruhá-
zatát két nagyméretű ruhatű 
rögzítette, nyakában több átfúrt 
borostyán medál és tengeri 
kagyló feküdt. Az egyik boros-
tyán medál a fény felé fordítva 
vörös fényben csillog, s kiraj-
zolódik benne egy kereszt alakú 
furat. Így a medál egy négykül-

lős kerékhez hasonlít, ami jel-
lemző bronzkori napszimbó-
lum. A mellkas előtt szabályos 
rendben 9 db tüskés tutulus 
(tüskés korongcsüngő), illetve 
ezeket összekapcsoló hosszúkás 
bronzspirál feküdt, melyek ta-
lán egy melldísz részei lehettek. 
Mindkét csuklóján díszített, 
bordázott karperecet, valamint 
majdnem minden ujján egy-egy 
spiráldíszes gyűrűt találtak. 
Lábszárain poncolt díszű lábte-
kercseket viselt, melyek végeit 
szintén spirálos díszítmények 
és láncon lógó, levél alakú 
csüngők ékesítettek. A lábszá-
rakat földdel együtt emelték ki 
a sírból, hogy annak tartalmát 
műhelykörülmények között 
pontosabban tudják dokumen-
tálni. A lábak körül így sikerült 
számos tüskés korongcsüngőt 
eredeti helyzetében feltárni, 
melyek pontos viseleti rekonst-
rukcióján most dolgoznak a 

régészek. A váz lábánál kismé-
retű edénymellékletet 
(agyagbögrét), egy finoman 
csiszolt, tojás formájú követ, 
illetve több tengeri csigát is 
felleltek. 
A régészek már ekkor feltéte-
lezték, hogy temetkezési hely-
ként használta a területet a késő 
bronzkori ún. Halomsíros kul-
túra. A mezőgazdasági munkák 
miatt viszont olyan közel kerül-
tek a kb. 3200–3400 éves sírok 
a felszínhez, hogy a pusztulás 
veszélye fenyegette őket. 
2021 tavaszán tervásatás keret-
ében kutattak tovább a Türr 
István Múzeum régészei a terü-
leten, mintegy 1600 m2-en, 
mely során további érdekes 
leletek láttak napvilágot. Össze-
sen kilenc olyan csontvázas sírt 
dokumentáltak, melyek tartal-
maztak jó állapotú bronzlelete-
ket is. A sírkert birituális, azaz 
kettős rítusú, hiszen három ur-
nás temetkezést is sikerült meg-
figyelniük. A decemberi mentő-
ásatás során feltárt fiatal női 
sírhoz hasonlóan több esetben 
viseleti helyzetben találtak a 
vállakon sarló alakú ruhatűket, 
a csuklókon vésett díszű bronz 
karpereceket, a mellkason tutu-
lusokból és bronz spirálgyön-
gyökből álló melldíszt. Kide-
rült, hogy a temető sírjai már 
nagy mértékben áldozatul estek 
a mezőgazdasági munkáknak, 
mert több esetben már csak az 
elszántott sírok legalját tudták 
dokumentálni. Bár a 
csontmaradványok 
igen rossz állapotban 
voltak, ennek ellenére 
fontos megfigyelése-
ket is tettek a szakem-
berek. Így például egy 
sírépítménnyel ren-
delkező, feltehetően 
egykor gazdag férfi 
kirablott temetkezésé-
re is rátaláltak. Emlí-
tésre méltók még a 
szép állapotban meg-
maradt bronz tárgyak, 
köztük egy bronz tőr, 
egy bronz kés és egy 

köpüs lándzsahegy is. Több 
neves kutatóintézettel és múze-
ummal együttműködve számos 
izgalmas természettudományos 
vizsgálati eredményre lehet 
még számítani. A múzeum ré-
gészeinek nem titkolt szándéka, 
hogy a jövőben is folytassák a 
kutatásokat a helyszínen annak 
érdekében, hogy a temető pon-
tosabb kiterjedését meg tudják 
határozni és bíznak abban, 
hogy talán hasonlóan gazdag 
sírok is előkerülnek még. Ad-
dig is, a megtalált, nem min-
dennapi leleteket a Türr István 
Múzeum hamarosan megnyíló 
új állandó kiállításában csodál-
hatják meg az érdeklődők. 
Hálásan köszönjük Sükösd 
Nagyközség Önkormányzatá-
nak, Tamás Márta polgármester 
asszonynak, valamint a földtu-
lajdonosoknak segítő támogatá-
sukat, mellyel hozzájárultak a 
kivételes régészeti emlékek 
megtalálásához. 

Pap Evelin – Pásztor Emília – 
Cs. Andrási Réka 

Köszönetnyilvánítás 

Tisztelettel és szeretettel mon-
dunk köszönetet mindazoknak, 
akik édesanyánk, Tamás János-
né temetésére eljöttek, sírjára 
virágot hoztak, a család gyászá-
ban imáikkal, vigasztaló szava-
ikkal, részvétnyilvánításukkal 
osztoztak! 

Tamás család 
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Idéző 

„Nem az sodor bajba, amit nem tudsz, hanem 
amit holtbiztosan tudsz, csak épp rosszul.” 

„Mindig legyél tisztességes! Ez majd sok 
embernek örömet okoz, a többi pedig meg-
döbben.” 

„Ha magunkhoz veszünk egy éhező kutyát és 
enni adunk neki, akkor soha nem fog megha-
rapni. Ez a különbség a kutya és az ember 
között.” 

Mark Twain 

Sporthírek 

Könyvtári hírek 

A Sükösd SC csapatai a 2020/2021-es évad tavaszán 

Ifjúsági csapatunk (felül) a 2020-2021-es bajnokság 8. helye-
zettje. 

Állnak: Kolompár Jenő Kevin, Farkas Dávid, Balázs Máté, Pusz-
tai Máté, Rácz Erik, Ruff Martin, Szabó Erik, Lógó Zsolt edző. 

Guggolnak: Petrás Gergő, Balázs Renátó Alex, Balázs Dávid, 
Bogdán Bálint Tibor, Zsikó Arnold, Kárpáti Renátó, Nagy Ba-
lázs. 

Felnőtt csapatunk (alul) a 2020-2021-es bajnokság 4. helyezett-
je. 

Állnak: Halász Elnök elnök, Gajári József András, Tamás Ká-
roly, Zsók József játékos-edző, Rozsi József, Ferenczi Máté, Pes-
ti László, Zsikó Viktor, Szabados Miklós, Matity Donát. 

Guggolnak: Molnár Zsolt, Bohner Zsolt, Ruff Lénárd, Petrás 
Gergő, Szabados Dániel, Kolompár Jenő Kevin, Kárpáti Kriszti-
án, Schuszter André, Lógó Zsolt. 

A csoport ezüstcipőse: Lógó Zsolt, 20 találattal. 

KEDVES LÁTOGATÓK! 

A kormányrendelet előírja, hogy a művelődési házba és a könyvtárba csak a védett-
ségi igazolvánnyal rendelkező és azt bemutató legalább 16 éves személyek léphet-
nek be. A védettségi igazolvánnyal nem rendelkező 18 év alattiak kizárólag védett 
kísérővel látogathatják intézményünket. Mindezek hiányában a kiszolgálás csak a 
bejáratnál lehetséges. 

Megértésüket köszönjük: 

Szerletics Róbert 
könyvtáros 

KÖNYVTÁRI  NYITVA TARTÁS  
Hétfő:  szünnap  

Kedd-csütörtök-péntek:  14-18-ig 
Szerda:  10-12 és 14-18-ig 

Szombat:  9-12-ig 
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A település- és mezőőr elérhetősége 
Faddi József +36/70 334-8799 

Ház eladó. Sükösd, Hunyadi u. 28. 06-70/413-7502 

Legelőt, szántót vennék. 06-30/317-4759 Szerletics Róbert 

Telefonos egyeztetést követően, táp és takarmány házhozszállí-
tást vállalok. A kiszállítás ingyenes. 
Garisa Mihály e.v. 06-30/626-7858 

Eladó! Erős lemezladik süllyedés gátlóval! 
Ár: 65.000 Ft 
Érdeklődni: 06-30/559-4427 

Nagy zománcos tűzhely eladó! 06-70/280-5761 

Fogsorjavítás, 
műfogsorké-

szítés, rögzített 
fogpótlások 

Kollár Csaba 
6346 Sükösd,  

Dózsa György út 
12/D 

06 30/475 0506 

BÉRSZÁMFEJTÉS, 
KÖNYVELÉS 

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

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

Keressen bizalommal! 

Schneider Veronika 

mérlegképes könyvelő, bérügyi és társa-
dalombiztosítási szakelőadó 

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

A hirdetés díjai a következők: 

1/1 oldal: 20.000 Ft 
1/2 oldal: 10.000 Ft 
1/4 oldal: 5.000 Ft 
1/8 oldal: 3.000 Ft 
1/16 oldal: 1.500 Ft 

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

Az árak bruttó árak. 

Hirdetést feladni munkaidőben a 
Polgármesteri Hivatal titkárságán lehet. 

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

Gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, őster melők r észé-
re teljes körű könyvviteli szolgáltatás, mezőgazdasági ügyinté-
zés, támogatásigénylés, gázolaj bevallás, gazdálkodási napló, 
környezetvédelmi termékdíj… mindez kedvező áron! 

Otthonfelújítási támogatás benyújtásának teljes körű 
ügyintézését vállalom. 

Elektromos kisgépek javítása 

Háztartási gépek (mosógép, mosogatógép, vil-
lanytűzhely, mikrohullámú sütő, stb.), elektro-
mos kéziszerszámok, porszívók, takarítógépek 
javítása, porzsákok, egyéb gyári tartozékok be-
szerzése rövid határidővel. 

Deák István elektroműszerész 
06-30/907 7276 Sükösd, Mártírok utca 51. 

Falugazdász 
Ügyfélfogadási idő: 

Szerda: 
8:00-12:00 

12:30-16:30 
Barth Bence falugazdász 

Tel.: +36-70-479-6742 

2021. február 23. és 2021. május 21. között 
anyakönyvezettek 

Születtek: 

Kovács Hanna (anyja neve: Berta Brigitta) 
Kiss Barbara (anyja neve: Gardalics Csilla) 
Domokos Hanna (anyja neve: Báló Bernadett Mónika)  
Csátity Márton (anyja neve: Csernus Lúcia) 
Ruska Sára Emese (anyja neve: Bujdosó Rozália) 
Kernya Dára (anyja neve: Bodor Lídia) 

Házasságot kötöttek: 

Kökény Zoltán és Rozsi Lilian 
Harsányi Roland és Perduk Alexandra 

Gratulálunk! 

Elhunytak: 

Novák Béla Lászlóné született: Dudás Etel (86 éves) 
Kincses Mihály (63 éves) 
Józsa László (75 éves) 
Balázs János (74 éves) 
Kolozsvári Gyuláné született: Késmárki Erzsébet (79 éves) 
Vörös János (83 éves) 
Bencses János (72 éves) 
Vörös Lászlóné született: Morvai Rozália (81 éves) 
Juhász Katalin (81 éves) 
Bolvári György (72 éves) 
Csizmadia Mihályné született: Zsinor Katalin (88 éves) 
Szabó Károly (75 éves) 
Lovák István (78 éves) 
Szöllösi József (78 éves) 
Derdák László Mátyásné született: Grizák Erzsébet (81 éves) 
Ritter Nándor Lipót (79 éves) 
Orcsik István (86 éves) 
Gombár István (70 éves) 
Konyár Mihályné született: Hanák Mária (86 éves) 

Részvétünk! 
Összeállította: Rigó Éva anyakönyvvezető 

Anyakönyvi hírek 

tel:+36%2030%20317%204759

