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Sükösd Nagyközség Önkormány-
zatának Képviselő-testülete nevé-
ben tisztelettel és szeretettel meg-

hívom 2013. december 22-én 
16:30 órakor a Falukarácsony 

rendezvényünkre! 

Mindig nagy öröm számom-
ra, hogy köszönthetem az 
olvasókat ilyenkor, az egyik 
legszebb ünnepünkre készül-
ve. 
A közelmúltban egy falubeli 
idős ismerősömmel beszél-
gettem, és ő mesélte nekem, 
hogy milyen érdekes: hiába 
telnek az évek, múlnak az 
évtizedek, mégis, ha a gye-
rekkori karácsonyokra gon-
dol, ugyanaz az öröm, izga-
lom keríti hatalmába, mint 
kisgyermek korában. A csi-
korgó hideg most is a csontjá-
ig hatol, ahogy a forró kályha 
duruzsolása is ott van a fülé-
ben, miként az utánozhatatlan 
körtebefőtt hideg íze is a szá-
jában, amit a nagymama ho-
zott fel a pincéből, ezzel hűt-
ve le az izgalom lázában égő 
unokákat. 
Melegség tölti el szívünket 
karácsony közeledtével, egy-
egy pillanatra megállunk a 
rohanó világban, és számve-
tést készítünk az elmúlt évről. 
Felidézzük a legszebb pilla-
natokat és minden szépséget, 
jóságot elraktározunk lel-
künkbe, hogy ebből meríthes-
sünk erőt az elkövetkező újév 
napjaira is. Az ünnep hangu-
latában odafigyelünk ember-
társainkra, és arra gondolunk, 

hogy mit nyújthatnánk szeret-
teinknek, azoknak, akik fon-
t o s a k  s z á m u n k r a . 
Ez a mi legemberibb érté-
künk. Az ember az, aki nem 
csak saját magáért él, aki iga-
zi harmóniát tud teremteni 
belső világában, saját lelké-
ben és a maga környezetében, 
mindenekelőtt családjában, 
ami talán kisugározhat a bará-
tok, munkatársak felé is. Ne 
gondoljunk ilyenkor a hétköz-
napok harcaira, zajaira, csen-
desedjünk el legalább erre a 
kis időszakra és gondoljunk 
mindazokra, akik legközelebb 
állnak hozzánk. A karácsonyi 
csengő a békességet, a szere-
tetet, az otthon melegét je-
lentse. Figyeljünk arra, hogy 
a szeretet ne csak néhány 
napig, az ünnep idején éljen a 
szívünkben, hanem a hétköz-
napokon is megmaradjon. A 
karácsony alkalmat kínál szá-
munkra is, hogy megnyissuk 
szívünket az örömre, a mások 
iránti szeretetre. Mert a szere-
tettel megteremtődik az egy-
más iránti türelem, tisztelet, a 
másik megértésének szándé-
ka, segítésének készsége is. 
És mindez jótékonyan hat 
vissza ránk is, és hatványozó-
dik értéke. A szeretet az 
egyetlen kincs ugyanis, mely 

növekszik, ha 
pazaro l j uk . 
Ez az a titok, 
amit nem 
lehet értelem-
mel megfejte-
ni, csak át-
érezni lehet. 
Csitáry-Hock Tamás így 
vall a karácsonyról: 
"Van a csoda... Karácsony 
csodája. Amire várunk. És 
ami teljesedik. De ez a csoda 
nem a színes szalagokkal át-
kötött dobozokban rejlik. Nem 
a feldíszített zöld fenyő alatt 
találod. Ezt a csodát másutt 
kell keresni, másutt lehet 
megtalálni. Ez a csoda a ked-
ves szavakban, őszinte, szív-
ből jövő kívánságokban, sze-
rető érzésben érkezik. És kell 
ennél nagyobb ajándék? A 
következő háromszázhatvanöt 
napban ezek kísérnek, ezek 
adnak erőt. Nem a csomagok-
ban lapuló tárgyak, hanem 
csakis ezek. Csak ezek... Ez a 
karácsony csodája." 
Kívánom, hogy ez a csoda 
mindannyiunk otthonába be-
lopja magát az idei ünnepen 
is! 
Áldott, békés karácsonyt kí-
vánok mindannyiuknak! 

Tamás Márta polgármester 
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2013. október 30.: 

Az Államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. Törvény 24. 
§ ( 1 ) bekezdésében 2013. ok-
tóber  30-ig költségvetési kon-
cepciókészítési kötelezettséget 
ír elő az önkormányzatok szá-
mára, ugyanakkor az Áht. 87.§ 
(1) bekezdés szerint a polgár-
mester a helyi önkormányzat 
gazdálkodásának háromnegyed 
éves helyzetéről a költségvetési 
koncepció ismertetésekor írás-
ban tájékoztatja a Képviselő-
testületet. E témákról tárgyalt a 
Képviselő-testület az első napi-
rendben. A bevételi előirányza-
tunk 73.54 %-ban teljesült, a 
kiadási 66.86 %-ban. A 2014. 
évi költségvetési koncepciót az 
Országgyűlés elé bevitt 2014. 
évi központi költségvetési tör-
vénytervezet alapján állítottuk 
össze. A képviselők irányokat 
fogalmaztak meg a2014. évi 
gazdálkodást illetően. Pályáza-
tot nyújtott be az önkormányzat 
ún., szociális tűzifára. Az állam 
mellett az önkormányzat is 
forrást biztosít ehhez. A helyi 
szociális rendeletben olyan 
feltételeket kellett beépíteni, 
mely a szociális tűzifa igénylé-
sével kapcsolatos BM rendelet-
tel összhangban áll. A mozgó-
képről szóló 2013. évi 
LXXXIV. törvény 98. §-a értel-
mében a települési önkormány-
zat köteles helyi rendeletet al-
kotni a településen folyó moz-
gókép készítés esetére. Ennek a 
kötelezettségnek tett eleget a 
testület. Támogatja a Képviselő
-testület a Sükösdi Helytörténe-
ti és Kulturális Egyesület támo-
gatási kérelmét, mely a telepü-
lési művelődési ház és könyvtár 
épület felújítására, a benne zaj-
ló közszolgáltatások fejleszté-

sére irányul. Az Egyesület 
megközelítően 30 millió forin-
tos pályázatot nyújt be. Gazdál-
kodási jogszabály teszi kötele-
zővé, hogy határozzák meg az 
önkormányzatok azokat a téte-
leket, melyeket készpénzben 
rendelnek el kifizetni. Ezt a 
szervezeti és működési sza-
bályzat függelékeként határozta 
meg a Képviselő-testület. 

2013. november 21.: 

Rendkívüli ülésen támogatta a 
Képviselő-testület, hogy a  Sü-
kösdi Helytörténeti és Kulturá-
lis Egyesület pályázatot nyújt-
son be a Művelődési ház és 
Könyvtár épület felújítására, 
szolgáltatása fejlesztésére. 

2013. november 30.: 

A 2014. január 1-től változó 
szociális ellátásokhoz igazodó-
an módosítani kellett a helyi 
szociális rendeletet. Az átmene-
ti segélyfogalom helyébe ön-
kormányzati segély lép, és ide-
tartozik a  temetési segély né-
ven ismert ellátási forma is az 
újévtől. Ha rendkívüli helyzet 
miatt gyermekvédelmi támoga-
tást kérne a rászoruló, ő is ön-
kormányzati segély néven tudja 
beadni kérelmét az önkormány-
zathoz. A magasabb szintű jog-
szabályok átfogóan módosítot-
ták a temetkezéssel kapcsolatos 
előírásokat. Érinti ez a helyi 
köztemető rendjéről szóló ren-
deletet is, a módosításokat át 
kellett vezetni. A 2014. évtől 
megnyílik a lehetőség a hozzá-
tartozók által végezhető szociá-
lis temetésre. Ennek igényét a 
polgármesteri hivatalnál lehet 
jelezni. Az végezhet szociális 
temetést, aki megismeri a tevé-
kenységgel kapcsolatos szabá-

lyokat, vállalja azok betartását 
és a temetés során nem veszi 
igénybe mások munkáját. Ma-
gyarország helyi önkormányza-
tiról szóló 2011. évi 
CLXXXIX. Törvény 143.§-a 
írja elő, hogy a helyi önkor-
mányzat rendeletben állapítsa 
meg a közterületek elnevezésé-
nek, valamint az elnevezésük 
megváltoztatására irányuló 
kezdeményezés és a házszám-
megállapítás szabályait. Képvi-
selő-testületünk elfogadta az 
erről szóló helyi szabályozást. 
A rendelet hatálybalépésétől 
számított 90 napon belül min-
den ingatlantulajdonosnak ház-
számtáblát kell kihelyeznie 
ingatlanára. Ez a határidő 2014. 
március 6-án telik le. A hulla-
dékról szóló 2012. évi 
CLXXXV. törvény átalakítja a 
hulladékgazdálkodási közszol-
gáltatást. Számos jogi teendőt 
jelent ez, melyeknek az önkor-
mányzat Képviselő-testülete 
határozati döntéseivel tett ele-
get. 2013. június 30-a után a 
helyi önkormányzatok társulá-
sai jogi személyiségű társulás-
ként működhetnek tovább. Az 
átalakítások a társulási megál-
lapodások, alapító okiratok 
megfelelő módosításaival vihe-
tők végbe. Sükösdi önkormány-
zat által is alapított, több önkor-
mányzati társulás alapdoku-
mentumait kellett módosítani 
ennek érdekében. 
2013. december 11.: 

 2014. január 1-től a Sükösdi 
ÁMK keretében működő nyil-
vános községi könyvtár szerve-
zeti átalakuláson megy át, csat-
lakozik a Bács- Kiskun Megyei 
Katona József Könyvtár könyv-
tárellátási szolgáltató rendsze-
réhez, s szakmailag onnan irá-

nyítottan működik. E módosu-
lást átvezette a Képviselő-
testület az ÁMK alapító okira-
tán, és az önkormányzat szer-
vezeti és működési szabályza-
tán. 2014. január 1-től módo-
sulnak az önkormányzati  Nap-
közi konyháról igényelt étkezé-
si térítési díjak. Egészséges, az 
Országos Élelmezés- és Táplál-
kozástudományi Intézet által 
ajánlott alapanyag-összetételt 
figyelembe vettük. A díjak 
emelkedését csak a menza te-
kintetében hozza ez a változás, 
másutt díjcsökkenés lesz. Az 
Újévtől érvényes díjakat a Hi-
vatali hírek között olvashatják. 
Az átalakulóban lévő hulladék-
gazdálkodási közszolgáltatási 
rendszerrel kapcsolatban még 
volt teendője a helyi önkor-
mányzatok képviselő-
testületeinek. Határozatok és 
rendelet született a zökkenő-
mentes, közszolgáltatásban 
fennakadást nem okozó válto-
zások érdekében. A közös 
szennyvízberuházási társulás 
társulási megállapodásának 
módosítása vált szükségessé. 

Hivatali hírek  
Emlékeztetőül:  Tájékoztatjuk 
a lakosságot, hogy az idei 
évben hivatalos ügyeiket utol-
jára 2013. december 20-án, 
pénteken 12.00 óráig tudják 
intézni. 2013. december 21-től 
a Hivatal zárva lesz, ezt köve-
tő első munkanap 2014. janu-
ár 2. (csütörtök).  Köszönjük 
megértésüket! 
Házszámtáblák a készlet ere-
jéig érkezési sorrendben átve-
hetők a Művelődési házban 
délutánonként 14.00 órától 
17.00 óráig! 
Bánné Dr Raffai Gyöngyi jegy-
ző 

Önkormányzati Képviselő-testületi hírek—Polgármesteri Hivatal hírei 

2014. január 1-től érvényes intézményi étkezési 
térítési díjak: (1 adag/fő) 

Óvodai napközi   314 Ft 
Iskolai napközi 7-10 éves 386 Ft 
Iskolai napközi 11-14 éves 438 Ft 

Menza  7-10 éves 257 Ft 
Menza  11-14 éves 290 Ft 

Szociális étkezők   277 Ft 
Ételfutár kiszállítással  664 Ft 
Ételfutár kiszállítás nélkül  606 Ft  

Minden kedves ügyfelünknek bé-
kés Karácsonyt és örömökben 

gazdag Újévet kíván a  

Polgármesteri Hivatal va-
lamennyi dolgozója! 

Hulladékudvar ünnepi 
nyitva tartása: 

Dec. 17. kedd 9-12-ig 
Dec. 20. péntek 14-17-ig 
Dec. 24. kedd 9-12-ig 

 
2014. január 1-től: 
 

Keddenként 9-12-ig 
Péntekenként 14-17-ig 
Szombatonként 13-16-ig 
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keretében. Mivel a tavasszal 
esedékes parlamenti és európai 
parlamenti választásokig az idő 
rövidsége miatt nem biztosítha-
tó, hogy minden érintett okmá-
nya cserére kerüljön a választá-
si névjegyzékbe való felvételig, 
indokolt az utcanév változtatás 
elhalasztása. Az utca új nevéről 
a sükösdi lakosok a jövő év 
folyamán foglalhatnak majd 

állást, internetes szavazással, 
újságon keresztüli voksolással. 
A választható nevek listáját a 
Képviselő-testület állítja össze. 
Ezzel kapcsolatos tájékoztatást 
a Sükösdi Naplóban, a 
www.sukosd.hu honlapon vala-
mint a Polgármesteri Hivatal-
ban kapnak az érdeklődők. 

Soós Gergő alpolgármester 

 

A Darányi Ignác Terv kereté-
ben működő Új Magyarország 
Vidékfejlesztési Program III. 
tengelyén belül nyílt lehetőség 
alapszolgáltatások fejlesztése 
jogcímén pályázat benyújtásá-
ra. E jogcím esetében az ügy-
félkörbe tartoznak többek kö-
zött az önkormányzatok és a 
nonprofit szervezetek is. A 
rendelet alapján meghatározott 
négy célterület közül a Képvi-
selő-testület döntése alapján 
Sükösd a harmadik célterületbe 
tartozó „többfunkciós szolgál-
tató központ” fejlesztésére 
adott be pályázatot. Ez esetünk-
ben a Művelődési ház és 
Könyvtár fejlesztését jelenti. A 
pályázható támogatás maximá-
lis összege 25 millió forint ab-
ban az esetben, ha az ügyfél 
kizárólag a kötelező szolgálta-
tások ellátását vállalja (pl. a 
lakosság információhoz való 
hozzájutásának segítése, 
MNVH tájékoztatás nyújtása, 
közművelődési- és közösségi 
programok szervezése, lebo-
nyolítása, ingyenes internet 
hozzáférés biztosítása). 
Amennyiben ezen felül, mint 
esetünkben is, könyvtári szol-
gáltatást is ellát, akkor további 
5 millió forint kiegészítéssel 
összesen 30 millió forint a ma-
ximálisan pályázható összeg. A 
pályázatot a kedvezőbb elszá-
molási lehetőségek miatt min-
denképpen civil szervezet be-
vonására volt szükség. Az Ön-
kormányzat a Sükösdi Helytör-
téneti és Kulturális Egyesületet 
kérte fel a közös pályázásra. A 
pályázaton elnyert támogatás-
ból a főbb fejlesztési céljaink 
az akadálymentesítés (az oldal-
bejáratnál, akadálymentes vi-
zesblokk kialakítása), a nyílás-
zárók cseréje, az épület hőszi-
getelése, a belső burkolatok és 
bútorok cseréje, festés valamint 
a könyvtár átalakítása a kor 
igényeinek megfelelően. A 
kivitelezés határideje 2014. 
december 31. , ami után egy 

gazdaságosan üzemeltethető, 
korszerű intézmény kerül a 
lakosság szolgálatába. 

A Magyarország helyi önkor-
mányzatairól szóló törvény 
(Mötv) a Képviselő-testületek 
feladataként határozza meg a 
közterületek elnevezését és 
számozását. Az Mötv tiltása 
szerint (többek között) közterü-
let, illetve közintézmény nem 
viselheti olyan személy nevét, 
aki a XX. századi önkényural-
mi politikai rendszerek kiépíté-
sében vagy fenntartásában részt 
vett. Amennyiben a helyi ön-
kormányzat döntése során két-
ség merül fel a közterület illet-
ve közintézmény elnevezését 
illetően, úgy a Magyar Tudo-
mányos Akadémia állásfoglalá-
sát kell kérni. Sükösd esetében 
ez a Ságvári Endre utcát érinti, 
az MTA állásfoglalása a követ-
kező: 
Megnevezés: Ságvári Endre 
 Állásfoglalás: nem java-
solt  Állásfoglalás száma: 
MTA BTK-T/1833-4-1/2012 
 Indoklás: Ságvári Endre
- Jogász, fővárosi tisztviselő 
(1913–1944). Az 1930-as évek 
második felétől kapcsolódott be 
az antifasiszta illegális kommu-
nista mozgalomba. Az Orszá-
gos Ifjúsági Bizottság egyik 
vezetője. 1942-től illegalitásba 
vonult. 1944-ben a Békepárt 
Béke és Szabadság című lapjá-
nak szerkesztője. Tevékenysé-
gét a csendőrség felfedte, és a 
letartóztatására tett kísérletkor 
fegyveres harcban halálos sebet 
kapott. Neve a kommunista 
áldozatvállalás jelképe lett, így 
közterület elnevezésére nem 
használható, mivel a Magyaror-
szág helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 14. § (2) bekezdése 
alapján XX. századi önkény-
uralmi politikai rendszer fenn-
tartáshoz személye hozzájárult. 
A Képviselő-testület döntésé-
nek értelmében a Ságvári Endre 
utca átnevezéséről a jövő évi 
választások után felálló Testü-
let fog dönteni várhatóan az év 
végén. A törvény szerint az 
érintetteknek okmányaik cseré-
jéről maguknak kell majd gon-
doskodnia illetékmentes eljárás  

Sükösdön is meg-
kezdődik a 

szennyvízcsatorna 
építése 

Tiefterra Kft is megkezdte a 
szennyvízcsatorna építés mun-
káit Sükösdön. A korábban 
megígért kezdési időponthoz 
képest néhány hét késéssel 
tudtuk csak a munkákat elindí-
tani. A kivitelezés megkezdése 
előtt nagyon sok előkészítő 
munkát kellett elvégezni ah-
hoz, hogy a munkák ellenőrzé-
sével megbízott Mérnökszerve-
zet munkakezdési engedélyt 
adhasson ki. A kiviteli tervek 
aktualizálása, a helyszín geo-
déziai felmérése és a különbö-
ző közmű szolgáltatókkal vég-
zett egyeztetés okozta a kezdeti 
csúszást. Jelenleg a településen 
a kollégáink a kiviteli tervek 
pontosításához és a föld alatti 
közmű helyzet korrekt megál-
lapítása miatt, géppel-kézzel 
kutató gödröket, árkokat tárnak 
fel. Természetesen a Projekt 
sikeres befejezését ez a néhány 
nap egyáltalán nem befolyásol-
ja. Egyeztetések történtek az 
Önkormányza t ta l  és  a 
Víziközmű Társulással a bekö-
tések számát illetően. Ezek az 
egyeztetések a kivitelezés so-
rán folyamatosan történnek, 
hogy minden ingatlan megkap-
hassa a csatlakozási lehetősé-
gét, hiszen ezzel a pályázat 
teljesítésénél szigorúan el kell 

számolnunk. A háttérben na-
gyon fontos munkák történtek, 
hiszen a településen telephelyet 
kell kialakítanunk a leszállítás-
ra kerülő anyagok betárolására. 
A szükséges főbb anyagok, 
csövek, aknák, idomok meg-
rendelése megtörtént. A szük-
séges anyagok 2014-es beépí-
tésre rendelkezésre állnak. A 
komplett, aktualizált jóváha-
gyott kiviteli terv előre látható-
an 2014 február végéig rendel-
kezésre fog állni. A munkák 
ezután jelentős kapacitással 
történnek majd. A terveink 
szerint a településen egyidőben 
legalább 6-8 kivitelező egység 
fog dolgozni. A munkakerüle-
teken mindenkitől fokozott 
figyelmet és türelmet kérünk. 
Azt megígérhetjük, hogy az 
Ünnepekre nem hagyunk fel-
tárt munkaárkot sehol. Az ün-
nepek után január közepétől, 
amennyiben az időjárás engedi, 
kisebb kapacitással, de folytat-
juk a munkálatokat. A hőmér-
sékletnek rendkívül fontos 
szerepe van, hiszen a PVC 
anyagokkal hidegben nem le-
het dolgozni a törés, repedés 
veszélye miatt és a kiemelt 
munkaárkokat sem tudjuk 
megfelelően helyreállítani, 
tömöríteni. 
A Tiefterra Kft nevében kívá-
nok minden Kedves Sükösdi 
Lakosnak Békés Adventet és 
Kellemes Karácsonyi Ünnepe-
ket !  

Heli András ügyvezető 
TIEFTERRA KFT 

 

Áldott, békés karácsonyt 
és eredményekben gaz-

dag, örömteli új esztendőt 
kíván : 

 
Sükösd Nagyközség Önkor-
mányzatának Képviselő-testülete 
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Óvodai hírek 
November 16-án megtartottuk 
az immár hagyományos alapít-
ványi bálunkat. Az óvoda dol-
gozói és a magam nevében 
szeretném megköszönni a szü-
lőknek a szülői szervezet veze-
tőségének, nem utolsó sorban 
elnökének, akik időt, fáradsá-
got nem kímélve megszervez-
ték a bált. 
A bálból befolyt összeg tiszta 
bevétele 459.575 ft volt. Sze-
retnénk folytatni mindkét óvo-
dában az öltözőszekrények 
felújítását, ezen felül szükséges 
az udvari játékok felújítása is. 
Köszönetet mondok mindazok-
nak, akik pénzzel, tombola 
felajánlással, munkájukkal, 
illetve bármilyen más módon 
segítették a bál sikeres megva-
lósítását. Szeretném még egy-
szer megköszönni, aki ado-
mánnyal támogatta vagy a jö-
vőben is segíteni kívánja az 
alapítványt, hiszen ezzel köz-
vetlenül, vagy közvetve, de 
mindenképpen a sükösdi óvo-
dásokat támogatja. 
December táján igen nagy a 
sürgés-forgás óvodánkban. 
Már november második felétől 
a Mikulásra készülnek a cso-
portok, hiszen a decemberi 
ünnepkör a Mikulással kezdő-
dik. A Mikulás ünneplésére 
meghívtuk a leendő óvodáso-

kat a RINGATÓ programunk 
keretében. November 28-án 
adventi munkadélutánt szer-
veztünk a szülőknek. A prog-
ramra meghívtuk a leendő el-
sős tanítókat, az iskolavezetést, 
valamint a polgármestert. Az 
elkészített dolgokból karácso-
nyi vásárt rendeztünk az óvoda 
javára. A TÁMOP 3.1.4 pályá-
zat fenntartása keretében a 
központi óvoda nagycsoportjá-
ban Az ember és a tűz projek-
tet valósítottak meg. A gyere-
kek tapasztalatot, ismeretet 
szereztek arról, mikor barát a 
tűz és mikor ellenség. A kará-
csonyi ünnepi készülődéshez 
kapcsolódóan az alvégi nagy-
csoportosok témahetet tartottak 
a Tűz az otthon melege cím-
mel. Ezzel is elmélyítve a csa-
ládi összetartozás, a szeretet 
érzését. 
December 20-án tartjuk az 
óvodában a karácsonyi műso-
rainkat. A kisebbek barkácso-
lással egybekötött műsorokkal, 
a nagycsoportosok már önálló 
előadásokkal készülnek az ün-
nepre. 
Nagycsoportosaink rövid mű-
sorral részt vesznek a decem-
ber 22-i Falukarácsonyon. 
Az óvoda december 23-tól 
január 1-ig zárva tart. Nyitás 
2014. január 2-án 

Dudásné Grau Ágnes ÁMK 
igazgató 

Tanodai hírek 
November 16-án Szegedre 
utaztunk, ahol a Turbó című 
3D-s filmet néztük meg.  A 
részvételi arány 85 %-os volt, 
ezen a programon volt a leg-
magasabb. A gyerekek az uta-
zást is élvezték, de a film 
mindannyiunknak nagy élmény 
volt.  
Novemberben megkezdődtek 
az átalakítási munkálatok, a 
tanoda helyiségét bővítjük egy 
pingpongozásra alkalmas tér-

rel. A gyerekek nagyon meg-
kedvelték ezt a sportot. de a 
lehetőségek korlátozottak, így 
az Önkormányzat támogatásá-
val most megvalósulhatnak 
vágyaink.          Varga Erzsébet 

szakmai vezető 

 

A Sükösd-Érsekcsanád Sükösdi Általános Iskola minden 
pedagógusa és munkatársa nevében kívánok békés, boldog 
karácsonyt és sikerekben gazdag új esztendőt! 
Tóthné Késmárky Mária igazgató 

A Sükösdi ÁMK valamennyi dolgo-
zójának és a Sükösdi Napló minden 
olvasójának áldott karácsonyt és 
boldog, sikerekben gazdag új évet 

kívánok: 
Dudásné Grau Ágnes ÁMK igazgató 

A téli tanítási szünet időtartama: 
 
Szünet előtti utolsó tanítási nap: 2013. december 20. péntek. 
A szünet utáni első tanítási nap: 2014. január 6. hétfő. 
A tanítás B héttel kezdődik! 

Angliai tanul-
mányút… 

Angliában készült fotóim 
segítségével nemrégiben egy 
képzeletbeli utazásra mentünk 
az iskola angolos tanulóival. 
Turisták voltunk Londonban, 
piros emeletes busszal fedez-
tük fel a várost és megpróbál-
tunk tájékozódni a híres lon-
doni földalattiban. Jártunk 
Cambridge-ben és ellátogat-
tunk Norwich-ba is, amely 
sok évszázadon át Anglia má-
sodik legjelentősebb városa 
volt.  

Angol nyelvtanárként 
nagyon fontosnak tartom taní-
tásom során a kulturális isme-
retek közvetítését, a brit kultú-
ra sajátos jegyeinek, árnyalt 
vonásainak és különbözősége-
inek megismertetését a tanu-
lókkal. Egy személyes él-
ménybeszámoló, autentikus 
anyagok, akár egy Angliából 

származó képeslap, fotó, újság 
vagy tárgy is nagy hatással 
lehet a nyelvtanulóra. Az ott 
élő emberek mindennapjairól, 
gondolkodásmódjáról, szoká-
sairól szóló konkrét példák 
közelebb hozzák egy kevésbé 
ismert ország kultúráját. Kí-
váncsiságot ébresztenek és a 
további megismerésre ösztö-
nöznek, ez pedig kedvet, mo-
tivációt adhat az angol nyelv-
tudás elsajátítására. A sükösdi 
iskolában tagozatos angol 
nyelvoktatás folyik, ami nagy 
lehetőség az itt tanuló diákok 
számára. Nyilvánvaló, hogy 
európai polgárként az angol 
nyelv ismerete egyre inkább 
nélkülözhetetlen a boldogu-
láshoz. Így a személyes élmé-
nyen túl ezért is lényeges, 
hogy átadjam tapasztalatai-
mat, és alkalmazzam munkám 
során azt a tudást, melyeket 
tanulmányútjaim során meg-
szereztem. 
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Az Egyesült Királyságban 
–pályázati segítséggel- Cardiff-
ban, utóbb ez év októberében 
Ipswich-ben vettem részt szak-
mai továbbképzésen. Két hetet 
töltöttem a szigetországban és 
sok élménnyel, tapasztalattal 
lettem gazdagabb. A kurzus 
célja a szakmai megújulás volt, 
és valóban olyan tanítás-
módszertani ötleteket és taná-
csokat adott, amelyek alkalma-
zásával még hatékonyabbá, 
színesebbé tehető az angoltaní-
tás. A képzésen 11 európai 
országból érkeztek angol 
nyelvtanárok, amely jó alkal-
mat adott más országok nyelv-
tanítási gyakorlatának és kultú-
rájának a megismerésére is. A 
résztvevők között értékes szak-
mai-kulturális tapasztalatcseré-
re került sor. A műhely-jellegű 
módszertani foglalkozásokon 
kívül számos kulturális és szó-
rakoztató program, szervezett 

kirándulás 
színesítette az 
ott eltöltött 
időt. Részese 
voltam a ven-
déglátó brit 
család min-
dennapjainak, 
amely a brit 
mentalitás 
megismerésé-
nek legjobb 
módja. 
 Lehetőségem 

nyílt további tapasztalatokat 
gyűjteni a brit oktatási rend-
szerről. Három különböző an-
gol általános iskolában töltöt-
tem el egy-egy napot így sze-
mélyesen is megtapasztalhat-
tam az iskolai életet. Összeha-
sonlíthattam a magyar és a brit 
iskolákban folyó oktató-nevelő 
munkát, az oktatás módszerei-
nek és nevelési elveinek haté-
konyságát. 
Tapasztalatom szerint a brit 
gyerekek tanuláshoz való vi-
szonyulása és feladattudata 
példaértékű. A foglalkozások 
oldott légkörben, mégis fegyel-
mezés nélkül zajlanak. A brit 
iskolákban természetes a kultu-
rált, udvarias, érdeklődő és 
együttműködő tanulói magatar-
tás, valamint a tanárok iránti 
feltétel nélküli bizalom és tisz-
telet mind a tanulók, mind a 
szülők részéről. 
Az iskolákban jóval több a 

szakmai támogatást nyújtó 
munkatárs a tanteremben és a 
tantermen kívül egyaránt. Je-
lentős támogatást nyújtanak az 
adminisztratív feladatok ellátá-
sára, ezáltal a pedagógusok a 
tanításra összpontosíthatnak és 
felszabadulnak az olyan felada-
tok alól, melyek nem igénylik 
szakértelmüket és nem illesz-
kednek a pedagógusi munka-
körhöz. A tanárok munkáját a 
tanteremben pedagógus asz-
szisztensek segítik. Az oktató-
munka tárgyi feltételei kiemel-
kedően jók, a tantermek és 
szaktermek  csúcstechnológiás 
info-kommunikációs eszközök-
kel vannak felszerelve. Mind-
emellett a brit iskolák egyik 
jellegzetes ismérve a sok szem-
léltetőeszköz és színes dekorá-
ció a falakon, mely gyermekba-
ráttá varázsolja az iskolákat.  
Az iskolákban a nemzeti sok-
színűség megszokott jelenség, 
nincs utalás, megjegyzés a má-
sik származására. Természetes, 
hogy a többség által képviselt 
viselkedési normákat és értéke-
ket mindenki elfogadja és be-
tartja. Probléma viszont a be-
vándorlás. A más országból 
érkező diákok többsége nem 
beszél angolul, de senki nem 
„pánikol”, gyorsan ragad rájuk 
a nyelv. A multikulturális sajá-
tosságok mellett érdekesség a 
tanulók vallási hovatartozása, -
de ez sem okoz különösebb 

fennakadást. A tanárok, diákok 
egyaránt kiegyensúlyozottak. 
Említésre méltó és követendő 
példa lehetne az olvasásra fek-
tetett nagy hangsúly, mellyel 
céljuk, hogy mindenkinek ter-
mészetes igényévé váljon az 
olvasás. Naponta minden gye-
reknek legalább fél órát kell 
olvasnia az iskolában, ami 
többféleképpen valósulhat meg. 
Gyermekkönyvek rendkívül 
színes választéka áll a diákok 
rendelkezésére az iskolakönyv-
tárakban, melyek az iskolai 
közösségi élet színterei is egy-
ben. 

Nagy lehetőségként értéke-
lem, hogy részt vehettem a 
továbbképzéseken. Tanulmány-
útjaim jelentős motivációt ad-
tak jelenlegi és későbbi mun-
kámhoz egyaránt. 

Felső Zita angol nyelvtanár 



 

6  

 

Asztalitenisz 
Kedden, pénteken és 

vasárnap délután 16:00-
tól 19:00-ig a Lakodal-

mas Házban. 

AA csoport találkozói 
minden szerdán dél-

után 5 órakor . 

Internetezési lehetőség 
minden munkanapon! 

Nyugdíjas Klub 
Minden 

szerdán 15-
19 óráig. 

Nyitva:  
Hétfő:13-18 óráig 
Kedd-Péntek: 14-18 óráig 

Kéthetente pénteken este 
7  órakor a Művelődési 
Ház klubszobájában. 

RIPITYOM 
Néptánc 

Minden csütörtökön 7-kor 
a Művelődési Ház nagyter-

mében 

Népdalkör 
Minden érdeklődőt szeretettel vá-
runk hétfőnként este 1/2 7-től a Mű-
velődési Ház nagytermében! 

 
Jógagyakorla-
tok és meditá-
ció keddenként 
este 6 órától. 

Hétfőn, szerdán és pén-
teken este 6 órától  a Művelő-

dési Ház előtt. 

Állandó rendezvé-
nyeink 

 

Minden csütörtökön este 6 órától várjuk 
körünkbe a Kertbarátokat! 

 
 
 
2013. december 21-én 18:00-kor Angie’s 
táncklub karácsonyi műsora a Mozi épületé-
ben. 
2013. december 22-én vasárnap 16:30-kor 

Falukarácsony. 
Programok:  Sükösdi ÁMK Napközi Otthonos Óvoda nagycso-
portosainak műsora 
Sükösd-Érsekcsanád Általános Iskola 3. osztályosainak műsora 
Zenés összeállítás 
Polgármester köszöntője 
Közös ünneplés a Hősök terén forralt bor, tea, kalács mellett. 

 

 

Bemutatkozik a 
„Sükösd Biztonságos 

Jövőjéért” Alapítvány 
Önkormányzatunk közel másfél 
éve határozta el, hogy létrehoz 
egy alapítványt, mellyel első 
sorban Sükösd területén köz-
biztonsági feladatokat ellátó 
személyeket, csoportokat, ki-
alakítás előtt álló mezőőri tevé-
kenységet kíván támogatni. 
Kiderült azonban, hogy jogsza-
bályi változások következtében 
önkormányzatok nem hozhat-
nak létre alapítványt. 
Így következő lépésként ma-
gánszemélyeket kerestünk meg, 
akik azonosulni tudtak az el-
képzeléssel. Dr. Maruzsa Ven-
cel, Nagy Ferenc, Petrás István, 
Sipos János, Tamás Attila, a 
BioKopRi Kft, valamint a NA-
TURFA Kft. alapítói szándéká-

val megkezdődhetett a „Sükösd 
Biztonságos Jövőjéért” Alapít-
vány bejegyzésének elindítása. 
Hosszas adminisztratív munka 
után 2013. október 12-én az 
alapítvány törvényszéki nyil-
vántartásba vétele megtörtént. 
Az alapítvány alapító okiratá-
ban az alábbi közérdekű tevé-
kenységi köröket jelölte meg: 
A lakosság hatékony bevonása 
a bűnmegelőzésbe, társadalmi 
bázis kiépítése. 
A gyermek- és fiatalkorúak 
erkölcsi, érzelmi nevelésének 
támogatása, a közösségi és 
családtudat erősítése. Az egye-
temes erkölcsi értékrend elter-
jesztése, s ezáltal a gyermek-és 
fiatalkorú bűnözés visszaszorí-
tása. 
Korszerű, új vagyonvédelmi 
eszközök és módszerek kifej-
lesztésének ösztönzése, elter-

jesztése, vagyonvédelmi propa-
ganda tevékenység. 
Vagyon- és polgárvédelmi te-
vékenységet végző szervezetek, 
valamint településőri, mezőőri 
feladatokat ellátók anyagi- és 
szakmai támogatása. 
Az önkormányzat intézményei-
nek, a kül- és belterületi közte-
rületeknek, a Dunaparti üdülő-
területnek valamint az alapítás-
hoz csatlakozók vagyonának 
hatékonyabb védelme, a rend-
őrség ez irányú munkájának 
segítése. 
Önvédelmi csoportok, szerve-
zetek tevékenységének segíté-
se, támogatása. 
Az alapítvány céljaival össz-
hangban álló tudományos tevé-
kenység, kutatás. 
Gyermek- és ifjúságvédelem. 
Bűnmegelőzés és áldozatvéde-
lem. 

A célok elérése érdekében pá-
lyázatokon való részvétel. 
Az alapítók által megvalósítani 
kívánt célok érdekében hét fős 
kuratóriumot választottak há-
rom évre: 
Rozsi József János (elnök), 
Dudás Pál, Kapitány Erzsébet, 
Lógó János, Makó Péter, Sipos 
Endre, Sipos Gábor. 
Amennyiben egyetértenek fent 
felsorolt célok megvalósításá-
val, úgy kérem, támogassák 
„Sükösd Biztonságos Jövőjé-
ért” Alapítványt, hiszen sok 
még a teendő településünk a 
közbiztonság javítása terén. 
Támogatását a Takarékszövet-
kezetnél vezetett 52300033-
10021684 bankszámlaszámon 
teheti meg! 
Köszönettel: Tamás Márta 
polgármester és Rozsi József 
elnök 

 
 
 
Ünnepi szentmisék rendje: 
Hajnali misék december 23-ig reggel 6 
órakor. 
December 24-én reggel már nem lesz 
hajnali szentmise. 
December 24-én éjjel 23:30-tól pásztorjá-
ték a templomban. 

24:00 órakor Éjféli mise. 
December 25-én Karácsony napján reggel 
8:00 órakor és délelőtt 10:00 órakor lesz 
ünnepi szentmise. 
December 26-án Szent István vértanú 
emléknapja, Karácsony másnapján délelőtt 
a 9 órakor kezdődő szentmise keretében 
ismétlik meg a hittanosok a pásztorjátékot. 
December 27. Szent János apostol emlék-
napja, esti mise 17:00 órakor lesz. 

December 28. Aprószentek ünnepén 
17 :00 órakor esti mise. 
December 29. Szentcsalád vasárnapja 
délelőtt 9:00-kor lesz szentmise. 
December 30. Esti mise 17:00-kor. 
December 31. Hálaadás 17:00-kor. 
Január 1. Újév napján délelőtt 10:00 óra-
kor és este 17:00 órakor lesznek szentmi-
sék.                               Lei János plébános 
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Év végi bizonyítvány 
 
Felnőtt csapatunk a 2012-13-as 
bajnoki évben egy sikeres befe-
jező sorozattal az ötödik helyen 
végzett. Ennek alapján jogos 
reményekkel vártuk a folytatást, 
reálisnak tűnt a kitűzött cél, a 3-
5. hely valamelyikének meg-
szerzésére. Az őszi teljesítmény 
ettől messze elmaradt, a csapat 
mélyen képességei alatt teljesí-
tett. Ha most is az iskolában 
szokásos mérést használjuk, 
akkor jóindulattal is csak köze-
pes, mert a 15 fordulóban mind-
össze négyszer hagyta el a pá-
lyát győztesen (kétszer itthon, 
kétszer idegenben). Öt döntet-
len mellett hat vereséget szen-
vedett, 30 gólt lőtt, 29-et kapott 
és 17 pontjával a 12. helyen 
végzett. Csalódást okozott, mert 
ez a csapat lényegesen többre 
képes. Ilyenkor az ember min-
dig az okokat keresi -így én is-, 
de egyértelmű választ sem a 
vezetőktől, sem a játékosoktól 
nem kaptam. Mindenki másként 
látja, de néhány pontban meg-
van a közös nevező. A legfon-
tosabbak a következők: 
1, A gyenge nyári felkészülés. 
Arra évtizedek óta nem volt 
példa, hogy Sükösd nem tud 
elutazni egy lekötött előkészü-
leti mérkőzésre, mert nem jöt-
tek össze 11-en. Most ez is 
megtörtént. 
2, Az edzéseken való részvétel 
végig gyenge volt, ami az erőn-
léti hiányosságok egyenes kö-
vetkezménye. 
3, Az öltöző felújítása elhúzó-
dott, így az első négy mérkőzést 
idegenben kellett játszani, ami 
kétségtelenül hátrányt jelentett. 
4, Szinte állandó volt a bizony-
talanság a csapat összeállítását 
illetően (munkahelyi elfoglalt-
ság, betegség, sérülés, kiállítá-
sok). Árulkodó tény, hogy a 
szezonban 27 játékos szerepelt, 
de egyetlen mérkőzést sem ját-
szott végig a kezdő csapat. 
5, A játékosállomány lényegé-
ben azonos volt a tavaszival, 
kivétel Krix játékvezetői elfog-
laltsága, Pesti és Csordás tartós 
sérülése. 

Mindezekkel együtt nem indult 
rosszul a szezon. Nádudvarról 
2:2-vel jöttünk haza, Szentist-
vánon megint 0:3-ról egyenlí-
tettünk, s nyerő pozícióban, a 
88. percben kapott góllal kikap-
tunk 4:3-ra. Kelebiáról is elhoz-
tunk egy értékes pontot, Borsó-
don pedig kifejezetten jó játék-
kal nyertünk 2:0-ra. Császártöl-
téssel játszottuk az első hazai 
meccset, egy szerencsétlen po-
tyagóllal és a 87. percben meg-
adott és nagyon vitatható tizen-
egyessel maradtunk alul. A 
ráadás még Rozsi kiállítása és 
négy hetes eltiltása volt. A csa-
pat megingott és hitevesztetté 
vált. A bűnbak keresésben Mol-
nár edző felajánlotta lemondá-
sát, végül lecsillapodtak a kedé-
lyek, s a még hátralévő 10 for-
dulóra maradt. A bizonytalan-
ság rányomta bélyegét a követ-
kező Jánoshalmi találkozóra, 
amelyen sima 3:0-ás vereséget 
szenvedtünk. Felsőszentiván 
ellen itthon is csak egy 2:2-es 
döntetlenre tellett. Dusnokon 
már kilábalni látszott az apátiá-
ból a csapat, félidőben vezet-
tünk 1:0-ra, a vége mégis csak 
2:2 lett. Kilenc hetet kellett 
várni az első hazai győzelemre: 
Szeremlét már meggyőző játék-
kal vertük 3:0-ra. Mélykúton 
pedig a forduló legnagyobb 

meglepetésével szolgáltunk: 
minden eddigitől jobb játékkal 
Csordás remek góljával nyerni 
tudtunk 1:0-ra. Itt bizonyítást 
nyert, hogy nem a képességek-
kel van baj! Három veretlen 
találkozó után jött Érsekcsanád, 
s az ellenük nyújtott produkció 

jelzőjét méltányosságból elhall-
gatom. Síppal, dobbal jöttek, 
3:0-ra nyertek és mámorosan 
távoztak. A "mélyrepülés" után 
számunkra nagyon fontos négy 
találkozó volt még hátra, benne 
három riválisunkkal. Bokodon 
kihagytunk mindent, amit csak 
lehetett (2:1), Hajóssal itthon 
hoztuk az ötödik döntetlent 
(2:2), amelyből ha csak kettő a 
javunkra billen, egészen más a 
helyzet. Katymáron fenékig 
ittuk a keserű poharat (6:3) és a 
tabella 15. helyére süllyedtünk. 
A kisiklást egy váratlan, 8:0-ás 
Vaskút elleni győzelem követte, 
amely némi gyógyírt hozott 
sebeinkre és elkerültünk a 
"szégyenpadról". Változatlanul 
a vészes gólszegénység a csapat 
legnagyobb problémája. A gól-
lövő listát Szöllősi R. vezeti 7, 
őt Pesti követi 5, harmadik: 
Kárpáti K., Kovács R., Matity 
D. és Schultz 3-3 találattal. Két 
gólos: Bohner Zs., egy gólos: 
Csordás E., Rozsi J., Tamás K. 
és egy öngól. Minden mérkőzé-
sen pályára lépett és nyolc perc 
híján azt végig is játszotta Mol-
nár Zsolt (1342 perc), ugyanúgy 
15-ször szerepelt Szöllősi Ró-
bert (928), 14-szer: Matity D. 
(1176), Kovács R. (1073), 
Schultz M. (1053). 13-szor: 
Szabados M. (1170), Kárpáti K. 

(1075), Bohner Zs. (642). 12-
szer: Tamás K. (920), Halász I. 
(795). 11-szer: Koszorús P. 
(731), 9-szer: Rozsi J. (731), 
Pesti L. (558), Büte A. (301). 7-
szer: Csordás E. (512), Papp Á. 
(340), 6-szor: Hornyák T. 
(201), 4-szer: Angeli I. (233). 3

-szor: Kovács N. (176), Nemes 
R. (65), Varga M. (41). 2-szer: 
Nagy E. (186), Krix D. (184), 
Szabó D. (135). 1-szer: Tölgye-
si M. (90), Kiss E. (45), Grúber 
A. (17) 
Ifjúsági csapatunk a 9. fordu-
lóig a kitűzött célnak megfele-
lően haladt és a 6. helyen állt. A 
bajnokság második fele már 
gyengébb volt, öt győzelem, 
egy döntetlen és kilenc vereség 
mellett 16 pontjával a 10. he-
lyen végzett. 23 gólt lőttek ( a 
góllövő itt is kerestetik) és 40-et 
kaptak. A góllövő listát Balázs 
J. vezeti 7, őt Geletta G. és 
Rácz G. követi 3-3 találattal. 
Két gólos Töttös D., Berger D. 
és Szász E. Egy gólos: Hamza 
K., Nagy D., Radics J. és egy 
öngól. Vörös Dávid edző elége-
detlen a hozzáállással és az 
edzés látogatottsággal. Ebben 
Berger, Forgács és Szász a leg-
szorgalmasabb. 
Serdülő csapatunk a korcso-
portok átszervezésével nagyon 
leszűkült. (14 fő). Hét győze-
lemmel és öt vereséggel az 5. 
helyen zárta a szezont. 71 gólt 
rúgtak és 48-at kaptak. A gólki-
rály 30 találatával Kárpáti 
Zsolt, őt Töttös Dániel követi 
21-gyel. Geletta Károly edző 
bizakodó, tavasszal a dobogóra 
várja csapatát, erre jó esélyük 
van, mert riválisaikat itthon 
fogadják, amihez az edző na-
gyobb odaadást és fegyelmet 
vár el. 
A serdülő csapat 2013 őszén: 
Balról jobbra: Geletta Károly 
edző, Töttös D., Töttös 
B.,Radics J., Balázs R., Kárpáti 
Zs., Kurucz E., Szabó A. 
Guggolnak: Nagy D., Páncsics 
S., Radics Sz., Pintye K., Bog-
dán L., Regős P. 
Itt a tél. A vezetőségnek van 
ideje az elemzésre és abban a 
reményben várjuk a tavaszt, 
hogy megtalálják a visszavezető 
utat oda, ahol már voltunk. Ad-
dig is kellemes karácsonyi ün-
nepeket és gazdag új esztendőt 
kíván mindenkinek:  

Varsányi József 

A Sükösdi Sport Club Egyesü-
let nevében ezúton szeretnénk 
megköszönni mindazoknak, 
akik a 2013. november 9-én 
megrendezett Sportbálat támo-
gatásukkal, munkájukkal, tom-

bola felajánlásukkal, részvétel-
ükkel vagy más egyéb formá-
ban segítették. 
Köszönjük továbbá a szurkoló-
inknak, hogy a gyengébb ered-
mények ellenére is kitartottak 

mellettünk és buzdították csapa-
tainkat. Mindent megteszünk, 
hogy ezt tavasszal a pályán 
mutatott játékkal és eredmé-
nyekkel meg tudjuk hálálni.  
Minden kedves támogatónknak, 

segítőnknek és szurkolónknak 
áldott, békés karácsonyt és sike-
rekben gazdag boldog új évet 
kívánunk! 

Halász István Sükösd Sc. 
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Megváltozott a hulladékudvar nyitva tartása! 

 

Sükösd címeres pó-
ló vásárolható a 

Polgármesteri Hi-
vatal pénztárában. 
Ára: 1500Ft+ÁFA 

Fekvenyomó eredmények: 
November 9-én rendezték meg Budapesten az 
idei év RAW Női Férfi Fekvenyomó Magyar 
Csapat Bajnokságot, melynek sükösdi résztve-
vői is voltak. A versenyen Szabó Balázs, Szabó 
Bence és Melcher Ferenc vettek részt a bajai 
Sugó Power SE tagjaiként. A csapat végül az 5. 
helyen végzett, melyhez az alábbi eredmények-
kel járultak hozzá a fiúk: 
Szabó Bence: 90 kg, 74 kg-os súlycsoport 
Melcher Ferenc: 150 kg, 105 kg-os súlycsoport 
Szabó Balázs: 180 kg, 105 kg-os súlycsoport 
Balázs a második fogásával (177, 5 kg) új orszá-
gos csúcsot nyomott ki Masters I-es korcsoport-
ban, melyet harmadik fogásával meg is döntött. J 
November 23-án szintén Budapesten került meg-
rendezésre a XXIII. N ői Férfi Fekvenyomó 

Magyar Bajnokság, melyen Szabó Balázs és 
Melcher Ferenc vett részt. A pólós verseny még 
szebb eredményeket hozott a fiúknak és a csapat-
nak is. A Sugó Power SE 4. helyezést ért el, 
egyéni díjazás itt sem volt. Balázs új országos 
csúcsot nyomott ki a súlycsoportjában, Masters I
-es korcsoportban 225 kg-os eredményével. Fe-
renc 170 kg-ot nyomot ki. Gratulálunk! 

Mülbacher Tünde 
Asztalitenisz: 
Béregi Dávid a Kunszentmiklóson megrendezett 
Vörös János emlékversenyen 3. helyezést ért el. 
Úszás: 
A 2013. 11. 02-án megrendezett Dr. Dobai Gyu-
la Úszó Emlékversenyen Kecskeméten Kernya 
Kincső a Bajai Spartacus SC színeiben az 50 m-
es hátúszásban 10. és 50 m-es mellúszásban 14. 

helyezést ért el. Kusztorné Varga                                                                                                              
Edit szerkesztő 

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

Gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, őstermelők részére 
teljes körű könyvviteli szolgáltatás, mezőgazdasági ügyintézés, 
támogatásigénylés, gázolaj bevallás, gazdálkodási napló, környe-

zetvédelmi termékdíj...mindez kedvező áron! 

 

ELADÓ LÓGÓSMÁZSA FALHENGER GUMIKKAL! 
Telefon: 06-70-280-5761 

Rendőrségi felhívás! 
A temető mögötti ún. Kiserdőben találtak a rendőrök egy piros 
női MTB kerékpárt. Elől, hátul szürke sárvédővel és egy német 
feliratú matricával rendelkezik a bicikli. További ismertető je-
gyek vonatkozásában a körzeti megbízottakkal egyeztethet az, 
aki tulajdonára ismer. 

Sipos Gábor a Mélykúton megrendezett galambkiállításon 
egyik galambjával Kiállításgyőztes címet szerzett. 


