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A Nagyhét szertartásainak rendje 
Nagycsütörtök: Este 6 órakor Utolsó Vacsora 
emlékmiséje, utána szentségimádás és virrasztás 
az Olajfák hegyén imádkozó Jézussal. 
Nagypéntek: Délelőtt 9 órakor keresztút a te-
metőben (rossz idő esetén a templomban). Este 
6 órakor szertartások Jézus kereszthalálának 
emlékére (Igeliturgia, Passió, Hódolat a kereszt 
előtt, Áldoztatás). 
Nagyszombat: A szentsír látogatásához reggel 
8 órától este 6 óráig nyitva a templom. Este fél 
7-kor a feltámadás ünnepi liturgiája 
(Tűzszentelés, Fényünnep, Feltámadási szent-
mise, Feltámadási körmenet). A nagyszombati 
szentmisére mindenki hozzon magával gyertyát! 
Húsvétvasárnap: Délelőtt 8 órakor és fél 11 
órakor húsvéti ünnepi szentmisék. 
Húsvéthétfőn: Délelőtt 9 órakor szentmise. 
A Szent Három Nap egész keresztény életünk 
legfontosabb három napja az esztendőben. Hi-
tünk legmélyebb titkait éljük át ilyenkor (Utolsó 
vacsora, Jézus szenvedése, kereszthalála, majd 
pedig föltámadása) Ezért fontos, hogy mindhá-
rom nap liturgiájában teljes lélekkel részt ve-
gyünk. A húsvéthétfői szentmise nem helyette-
síti a húsvéti szentmisén történő részvételt! 
A húsvéti időszakban történő szentgyónás és 
szentáldozás (mint minimum feltétel) minden 
katolikus hívő lelkiismereti kötelessége! 

Lei János plébános 

 

Gyermekkoromban két ünnepnek örültem nagyon. 
Az első természetesen a Karácsony volt a maga meg-
hittségével, meglepetésével, de a második hely egyér-
telműen a Húsvété lett.  

Mint apró emberpalánta, még nem értettem a ke-
resztény életben betöltött jelentőségét, viszont ked-
veltem a vele járó készülődést, sütést, főzést, aztán a 
hétfői nagy forgatagot.  

Ma számomra a Húsvét kettős jelentőséggel bír. 
Mint keresztény ember átélem a Feltámadás misztéri-
umának magasztosságát. Ugyanakkor ünneplem az 
újrakezdés, a tavasz beköszöntének csodáját.  

Gyermekkoromban a hosszú böjt után a húsvéti 
reggeli igazi élményt okozott, amit az idősebbek 
nagy szeretettel készítettek, és igazi ünnepélyes áhí-
tattal költöttek el. Ez a nap a családról, a családi ösz-
szetartozásról szólt.  

Húsvét hétfője viszont a gyerekek öröme, a mások-
kal való kapcsolatok ápolásának az ideje volt. Jöttek 
mentek a vendégek, a férfiak, fiúk számba vették a 
nőrokonokat, ismerősöket, „megtisztelték” a lányo-
kat, asszonyokat a locsolkodással. A vendégekkel el 
lehetetett beszélgetni, régi haragot el lehetett felejte-
ni, háztűznézőt lehetett megejteni, és régen nem látott 
ismerősöket lehetett meglátogatni. 

Ma sem hagyhatjuk, hogy ez a régi szép szokás 
ellaposodjék. Nem szabad hagynunk, hogy a férfiak 
esetenként kínosnak, érezzék a locsolkodást, vagy, 
hogy a nők legszívesebben elmeneküljenek előlük, a 
gyerekek pedig előre számolják a „keresett” pénzt. 
Ismerhessék meg ők is, hogy milyen főtt tojásból 
hosszú órákon át hímes tojást varázsolni, és esetleg 
szomorkodni, ha a szeretettel készített ajándék gaz-
dátlanul maradt. Engedjük, hogy az ősidőkből eredő 
szép szokás, ami az újrakezdésről, jókívánságokról, 
az élet ünnepléséről és igenléséről szólt a mi életünk 
részévé is váljon.  

Nem szabad hagynunk, hogy eltűnjenek szép szoká-
saink, hogy ne akarjunk együtt ünnepelni, ne akar-
junk találkozni másokkal, lemondjunk a közösség 
összetartó erejéről. Elődeink tudták a titkot, tisztában 
voltak vele, hogy az ember egymaga nagyon egyedül 
van és kiszolgáltatott. Hittek a közösségben, éltek 
annak összetartó erejével. Mi se szigetelődjünk el, ne 
felejtsük el a „húsvéti nyitott kapukat”! Ne felejtsünk 
el együtt ünnepelni! 

Hozzuk vissza a régi szép szokásainkat, örö-
möt, vidámságot varázsoljunk életünkbe, hiszen 
rajtunk is múlik, hogy hogyan élünk, teremtünk-e 
saját magunknak méltó, tartalmas életet. Tanul-
junk az idősektől, nekik is nehéz életet adott a 
sors, de apró örömökből táplálkozva erőt nyertek 
a nehézségek leküzdéséhez. 

Magam és a képviselő - testület nevében kívá-
nok minden kedves olvasónak kellemes, vidám, 
családban és közösségben eltöltött ünnepet, és 
hozzon mindnyájunknak sok örömöt a ránk kö-
szöntő kikelet! 
Tamás Márta Sükösd Nagyközség polgármestere 
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Önkormányzati Képviselő-testületi hírek   
 
2011. február 16.: 
A Képviselő-testület elfogadta a 2011. évi önkormányzati költségve-

tést. Bevételi- kiadási főösszege 558.131.000 Ft. A 2011. évre előre 
látható és tervezhető feladatok hitel felvétele nélkül biztosíthatók. Mó-
dosult a helyi adókról szóló törvény, ezért az iparűzési adóról szóló 
rendeletet is módosítani kellett. Adóemelést nem jelent a módosítás. 
Újra kiírásra került a települési folyékony hulladék elszállítására a ver-
senypályázat, mely eljárás nyertese 18 hónapig, 2012. október 6-ig lesz 
jogosult kizárólagosan a szennyvíz begyűjtésére és elszállítására. A 
szennyvízberuházás várható kivitelezése miatt ezen időpontig a szippan-
tási igények csökkenhetnek. A bajai többcélú kistérségi társulás tagtele-
püléseinek mozgókönyvtári hálózathoz csatlakozását segítette elő a 
testület a  társulási megállapodás módosításával. A környezetvédelmi 
rendelet is módosult, melynek következtében tilos a településen 12.00- 
14.00 óra között a mozgóárusítással foglalkozóknak hangosító berende-
zést működtetni. Megkötötte a települési önkormányzat a kisebbségi 
önkormányzattal az Együttműködési megállapodást. Rendeletet kellett 
alkotni a  hivatali munkaidőn és a hivatali helyiségen kívüli házasságkö-
tések díjairól. 2011. március 1-től a hivatali munkaidőn kívüli házasság-
kötésekért 5.000 Ft +Áfa díjat kell a hivatal pénztárába befizetni. A 
képviselők az ún. lakodalmas házban lehetővé kívánják tenni, hogy az 
asztalitenisz sport iránt érdeklődők hódolni tudjanak szenvedélyüknek. 
A munkanélküli bérpótló juttatásban az részesülhet, akinek lakókörnye-
zete és lakása rendezett, tiszta. Az önkormányzat képviselő-testülete a 
törvényben biztosított feltétellel élt és beépítette  a helyi rendeletébe. 
Képviselőkből álló bizottság ellenőrzi a feltétel meglétét a helyszínen. 
Az ellenőrzésre egy személy esetében többször is sor kerülhet. 

2011. március 2.: 
A 2010. évi helyi költségvetési rendeletet módosította a Képviselő-

testület. Felülvizsgálta az önkormányzat Képviselő-testületének szerve-

zeti és működési szabályzatát. Európai uniós pályázaton nyertek a 
sükösdi és érsekcsanádi iskolák számítástechnikai eszközöket, progra-
mot, szolgáltatást. Erre közbeszerzési eljárásban választotta ki a nyertest 
a Képviselő-testület. Döntöttek a képviselők arról is, hogy szombaton, 
vasárnap, ünnepnapokon megfinanszírozzák a település fogászati ügye-
letét, mely Baján a Kádár u. 17. alatti rendelőben 14.00- 18.00 óráig, dr. 
Szepesi József fogszakorvos közreműködésével történik. Módosultak a 
szociális étkeztetés igénybevételének feltételei március 1-től. 

2011. március 30.: 
A Képviselő-testület a sportcsarnok  felújítására pályázat benyújtásá-

ról döntött, s elfogadta 2011. évi helyi sportfejlesztési koncepcióját. 
Versenyeztetési eljárásban kiválasztott új közszolgáltató végezheti a 
testületi döntés szerint a szennyvízszippantást 2011. április 7-től a tele-
pülésen: Melkvi Róbert, nemesnádudvari székhelyű vállalkozó és alvál-
lalkozója, Sevaracz Józsefné. A szippantásért elkérhető legmagasabb 
köbméterenkénti bruttó ár 1.125 Ft. Telefonos elérhetőség:  79/478-448 
vagy 06-30/ 4343 356. Más személyek nem szállíthatnak szennyvizet 
a lakosságtól, az ilyen megrendelés és a szippantás is bírsággal sújt-
ható! Faddi József és Szerletics Gábor 2011. április 1-től folytatják 
településőri munkájukat. Elérhetőségük: 06/70 334 8799, 06/70 932 

7038; 
Április hónaptól  sikerült a képviselő-testületnek engedéllyel rendel-

kező vállalkozást megbíznia a kóbor ebek befogására és elszállítására. 
Két sikeres akción már túl vagyunk: 8 eb befogásra került. A lakosság 
kezdi komolyan venni az önkormányzat fellépését, egyre többen tartják 
udvarukban zártan az ebeket. Idén ismét sor kerül az ebek veszettség 
elleni védőoltásának megszervezésére. Kérjük, figyeljék szórólapjain-
kat, honlapunkat!  

Bánné Dr Raffai Gyöngyi Sükösd Nagyközség jegyzője 

Polgármesteri Hivatal hírei 

2011. február 12-én rendezték meg a IV. Bácskai Hurka- és Kolbászfesztivált, melyre  a „Sükösdi Zsiványok” csapata is benevezett Tamás 
Márta polgármester vezetésével. A képviselőkből álló csapatot valamint a kolbász ízesítését, töltését, no meg a sütését Lógó János irányította. A 
hideg sem tudta az érdeklődőket eltántorítani, a színes programok, a finom sültkolbász illata és a testet-lelket átmelegítő italok egyre több embert 
csábítottak a sátorba a bajai Szentháromság téren. Az est folyamán fellépett Cseh Béla vezetésével a Sükösdi Népdalkör és a sükösdi iskola nép-
tánccsoportja, akiket Jánosiné Sima Éva tanított be. A sükösdi kolbász a tekintetes zsűri ízlését nem nyerte meg ( a miénket igen), de a Zsiványok 
elhozták a „Legszebben terített vendégváró asztal” díját.                                                                                                             Kusztorné Varga Edit 

Már 3. éve ad otthont a Sükösd-Érsekcsanád ÁMK Sükösdi 
Általános Iskolája a rovásírásverseny elődöntőjének. A rangos 
eseményen a Dél-alföldi Régió rovásírói mérik össze tudásukat. 
Idén április 30-án kerül megrendezésre iskolánkban a XII. Kár-
pát-medencei Rovásírásverseny és Műveltségi Találkozó, me-

lyen sok sükösdi tanuló is indulni fog. Őket 
Koprivanacz Istvánné Tünde néni készítette fel. 
Ez alkalommal kerül elhelyezésre Koprivanacz 
Csaba által községünknek ajándékozott három 
darab Sükösd feliratú rovásírás tábla a település 
bekötő útjai mellé.  

Kusztorné Varga Edit szerkesztő 

Rovásírásverseny Sükösdön 
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Projekthét az iskolában 
2011. március 22-től ápri-
lis 20-ig tartott iskolánk-
ban az „Egészséges élet-
mód” projekt a második 
évfolyam tanulóinak. Vál-
tozatos, színes, játékos 
programokkal igyekeztünk 
megismertetni a gyerekek-
kel a helyes táplálkozást, 
napirendet, a megfelelő 
tisztálkodási szokásokat, 
valamint a különböző 

sportolási lehetőségeket.  

A tanórák keretén belül ellátogattunk a konditerembe, a piacra és a 
salátabárba Bajára. Készítettünk zöldségszobrokat, gyümölcssalátát és 
megtanultuk a helyes asztalterítést is.  

Délutáni programként meglátogattuk az Angie’s Táncklubot és részt 
vettünk egy kerékpártúrán. A gyerekek számára felejthetetlen emléket 
hagyott a szombat délelőtti uszodai program.  

Voltak olyan események is, amelyekbe iskolánk összes tanulóját be-
vontuk. Ilyen volt a reggeli torna és a KICK-BOX bemutató. Az alsó 
tagozatosok számára akadályversenyt és egészség büfét is szerveztünk a 
szülők bevonásával. A projektben résztvevő gyermekek rengeteg tudást, 
tapasztalatot és élményt szerezhettek, ezeknek hasznát vehetik majd a 
mindennapi életükben.  

Paudits Zoltánné és Bujdosóné Takács Tímea tanító nénik  

 

Végre megjött a tavasz, süt a nap, sokan töltik a szabadidejüket a 
természetben akár munkával, kirándulással, szórakozással. A természet-
ben azonban nem csak szép és jó dolgok vannak, hanem veszélyek is 
leselkednek. Az utóbbi években a kullancsok száma nem csak Magyar-
országon, hanem a környező országokban is az ötszörösére növekedett. 
Ez köszönhető az enyhe teleknek, valamint a szervezett irtás betiltásá-
nak. A kullancs számos betegséget terjeszthet, ezek közül a legveszélye-
sebb a vírusos agyvelő-és agyhártyagyulladás, mert nincs gyógyszere, 
viszont védőoltással védekezhetünk ellenük. Hazánkban az ilyen típusú 
fertőzést főleg Pest- Nógrád- és Zala megyei kullancsok terjesztik nagy 
számban. Másik leggyakrabban terjesztett betegség a Lyme kór, mely-
nek száma fokozatosan emelkedik. Azért 
veszélyes, mert gyakran nincs egyértelmű-
en beazonosítható tünet, nem kerül az 
egyén orvoshoz, nem gyanakodnak erre a 
betegségre, pedig ha valaki megkapja ezt a 
betegséget, a hátralévő életét is befolyásol-
hatja. Ám esetenként van ennek a beteg-
ségnek egy látványos bevezető tünete, 
mégpedig a kullancs csípés helye körül 
egy-két héten belül tenyérnyi kör alakú 
bőrpír jelenik meg. Ilyenkor feltétlenül forduljunk orvoshoz, mert ezt a 
betegséget baktérium okozza (Borellia burgdorferi), időben felismerve 
gyógyítható. 

Hogyan védekezzünk? 
Aki gyakran jár természetben (horgászok, vadászok stb) feltétlenül 

oltassa be magát. A kirándulások alkalmával lehetőleg zárt ruhát visel-
jünk. Este fürdéskor vizsgáljuk át testünket, keressük a kullancsokat! 
Gyerekeket is fürdetéskor vizsgáljuk át! Ha kullancsot találunk, hala-
déktalanul távolítsuk el lehetőleg úgy, hogy a potrohát (hasát) ne nyom-
juk össze, hanem a nyakánál éles csipesszel (drogériákban, patikákban 
kapható) megfogva, csavaró mozdulattal távolítsuk el. Az nem baj, ha a 
feje bennmarad, a kullancs úgy fertőz, hogy a béltartalmából a fertőzést 
okozó bélnedv bekerül az emberi testbe. Ennek annál nagyobb a valószí-
nűsége, minél tovább marad a testben. Tehát nem kell orvoshoz, ügye-
letre szaladni, hanem minél előbb ki kell szedni, majd fertőtleníteni pld 
Betadinnal. Ha a csípés helyén 2-3 hét múlva piros folt jelenik meg, 
akkor feltétlenül keressük meg orvosunkat! 

Dr Miliás László háziorvos 

Angliára hangolódtunk… 
Az iskolában folyó emelt szintű angol nyelvoktatást még teljesebbé 

teszi az Angol nyelvi projekt során felszínre hozott ismeretanyag. A 
tanulók a nyelvi ismereteken kívül széles körű tájékozottságra tesznek 
szert a brit kultúráról, s ezzel párhuzamosan, érzelmileg is közelebb 
kerülnek az angol nyelv tanulásához. Fontos, hogy lépéseket tegyünk az 
angol nyelv iránti kíváncsiság és érdeklődés felkeltésére és fenntartásá-
ra, hiszen a jövőben aligha érvényesülhet bárki is angol nyelvtudás nél-
kül. 

A tanulók nem csak angolórákon foglalkoztak a brit hagyományok-
kal, szokásokkal és kultúrával. A többi tanórán is előkerült az angol 
történelem, irodalom, és az ország természeti értékeinek egy-egy jelleg-
zetes eleme. A tanórai ismeretátadást kutató-és gyűjtőmunka előzte 
meg, mely hozzájárult a tanulók felelősségtudatának formálásához és az 

önálló munkavégzés képességének fejlődéséhez is.  Változatos és érde-
kes tanórai és tanórán kívüli tevékenységek tették teljessé az új tudás 
elsajátításának lehetőségét. Angolórákon teáztunk, közösen sütöttünk 
angol ’bread and butter pudding’-ot , ’turisták voltunk Londonban’, és 
sokat énekeltünk, játszottunk angolul. Országismereti vetélkedőt tartot-
tunk és igazi angol tea partyt szerveztünk, ahol a gyerekek angol 
karaokét énekeltek. A party végén az SZMK jóvoltából igazi angol ven-
dégségben lehetett részünk: angol teát ittunk tejjel és finom muffinok 
közül válogathattunk. Oregoni levelezőtársainktól érkezett levelekre is 
igyekeztünk mihamarabb válaszolni. 

Az ügyes kezű gyerekek csodás századfordulót idéző viktoriánus 
húsvéti képeslapokat alkottak a húsvéti szünet előtti utolsó napon. Úgy 
gondolom idén is sikerült Angliára hangolódnunk. 

Felső Zita angol szakos tanár 

Azt hiszem mindannyiunk számára nagy öröm, hogy az ifjúsági 
házban, vagy ahogy a helybeliek többnyire emlegetik a lakodalmas 
házban, egy új sportolásnak lehetőséget biztosító teret alakíthattunk ki. 
Találkozott a képviselő-testület és több falubeli elgondolása, miszerint, 
biztosítsunk valamilyen hasznos elfoglaltságot a ház hatékonyabb ki-
használásával, ezen a hatalmas területen. S íme itt a közös, elgondolás, 
a közös munka eredménye.  

Úgy gondolom, hogy megelégedettségünket még az is fokozhatja, 
hogy az asztalitenisz csarnok kialakítása nagyon sokak összefogásával 
valósult meg. Talán nem is az a legfontosabb, hogy ki volt az ötletadó, 
ki intézte a megrendeléseket, ki vezényelte ide a segítőket. Az igazán 
nagy érték az, hogy együtt tevékenykedtek a jó ügyért, apukák, képvi-
selők és fiatalok és tettük ezt jó szívvel, mert egy cél vezérelt bennün-
ket, hogy örömet okozzunk az idelátogató gyerekeknek, fiataloknak, 
falubelieknek. Ilyen csodát tud eredményezni az összefogás. 

Amikor a sportra energiát, pénzt, szellemi kapacitást áldozunk, min-
dig számíthatunk arra, hogy nagyon jó befektetőként, bölcs gazdaként 
viselkedünk. Ezért is öröm számomra, hogy a szabadidő hasznos eltöl-
tését biztosító térrel gyarapodott községünk Sükösd. 

Köszönöm mindazoknak, akik bármilyen módon segítettek abban, 
hogy ez megvalósuljon. 

Külön köszönet illeti Bajai Józsefet, aki fáradhatatlanul fonta össze 
a szálakat, hogy mára itt minden a helyére kerülhessen, segítője volt az 
asztalok beszerzésében Szerletics János is. Köszönet Vörös Enikőnek a 
térelválasztó anyagok beszerzéséért, Sipos Józsefnek, pedig azok elké-
szítéséért, Kuzmann József helyreigazított a régebbi asztalokat, Faddi 
József pedig a terem kialakításában, berendezésében segédkezett. Kö-
szönet illeti a képviselő testületet is, hiszen 250.000 Ft-ot különített el 2 
db asztal, valamint a hálók, labdák, egyéb kellékek beszerzésére, a 3. új 
asztal Szerletics János felajánlása, az adogatógép pedig dr. Miliás Lász-
ló, Siposné Kerekes Melinda, Soós Gergely képviselők és jómagam 
hozzájárulásából került megvásárlásra. 

Tisztelettel kérek minden idelátogatót, hogy a berendezéseket ren-
deltetésének megfelelően használja, az itt lévő értékekre sajátjaként 
vigyázzon!  

Adja Isten, hogy minden itt megforduló megtalálja a sportolás, a 
játék örömét ezen a helyen, ugyanakkor lehessen itt a találkozások, 
beszélgetések alkalma is. 

 
Tamás Márta Sükösd Nagyközség polgármestere 

Asztalitenisz csarnok Sükösdön 
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Kellemes húsvéti ünnepeket 

kívánunk! 
Szerkesztők 

Szép lányokat kergetek,  
Az én kölnim permetez.  

Jó dolog a locsolás!  
Ide a piros tojást!  

Rovatunk második részében egy olyan emberrel szeretném meg-
ismertetni az olvasókat, aki a képzőművészet egyik nagyon külön-
leges területén nyújtott alkotó munkájával vált híressé. Ismerjék 
meg Kőrös Csilla ikonfestő életét és művészetét! 

 
Kedves Csilla! Életed első sza-
ka sza ,  a  gyermekko rod 
Sükösdhöz kötődik. Kérlek, 
mesélj erről, hogyan emlékszel 
vissza ezekre az évekre? 
Arra az időre emlékszem szíve-
sen, amikor még együtt volt a 
család. 
Nagyszüleim, édesapám, Nena 
(anyukám nővére) nagyon hiá-
nyoznak. 
 
Hogyan alakult az életed és a 
pályád, miután elkerültél 
Sükösdről? 
Kalocsán jártam gimnáziumba, 

majd Baján a tanítóképzőbe. Ezután Szegedre, 
majd Hódmezővásárhelyre költöztem, és 3 éve 
Budapesten élek a fiammal. Lányomék 2 éves 
kisunokámmal együtt külföldön telepedtek le. 
 
Milyen út vezetett a művészethez, hogy lett 

belőled ikonfestő művész? Egyáltalán hogyan 
kerültél kapcsolatba ezzel a cseppet sem hét-
köznapi, bizánci eredetű festészeti techniká-
val? 
Hódmezővásárhelyen egy ott élő ikonfestő, 

Jószai Sándor indított szakkört. Itt sajátítottam 
el az ikonfestés alapjait, majd önállóan kezdtem 
képeket készíteni. Sokáig tanítottam, az ikon-
festést emellett csináltam.  Azelőtt én sem sokat 
tudtam az ikonokról és még most is sok a tanul-
nivalóm. 
 

Az ikonok eredetileg szenteket 
ábrázoló képek. Van-e olyan té-
ma, amely különösen közel áll 
hozzád? 
Igen, van, A magyar Szent Korona 

képei különösen sokat foglalkoztat-
tak, bár ez nem ikonfestészet a szó 
szoros értelmében. Csomor Lajos 
koronakutatótól kaptam meg a koro-
nán található zománcképek mintáit, 
ezek alapján festettem meg a korona 
képeit ikonok formájában. 
 
2010-ben Sükösdön is bemutat-

tad műveidet, amelynek nagy si-
kere volt. Milyen más lehetősége-
id voltak eddig a bemutatkozásra? 
Több kiállításom volt Baján és a környéken, Kalocsán, 

Nemesnádudvaron, Császártöltésen. 
Kiállítottam még Németországban, Ausztriában, és jelenleg 

Budapesten, a Duna Palotában láthatóak ikonjaim. 
 
Milyen terveid vannak a jövőre nézve, 
mit szeretnél megvalósítani? 
Az eddigiektől lényegesen eltérő terveim 
nincsenek, szeretném az ikonfestést tovább 
folytatni. 
 
Köszönöm, hogy megosztottad velünk gon-
dolataidat. Munkádhoz sok sikert kívánok 
és bízom benne, hogy kiállításaidon és alko-
tásaidon keresztül többször is lesz lehetősé-
günk a találkozásra.  
Akik többet szeretnének tudni Csilla alkotó 
munkásságáról, azok látogassanak el a 
www.csilla-koros.com weboldalra. 

 
Kusztorné Varga Edit szerkesztő 

Ők is Sükösdről indultak... 

 

A júniusi szám tartalmából Búcsú az iskolától Akikre büszkék 
vagyunk... 

Anna-napi 
készülődés 

  
Exodus 
Anyáink ezüst hajából 
koszorút fon az alkonyat, 
ajkukról szelíd madár szól, 
hallja mind kelet és nyugat. 
 

 
 
 
Virág terem a szívükön, 
lelkükben ég a szeretet, 
reményt fognak a fényükön 
az ölben ringó gyerekek. 
 

 
 

 
És lassú táncban véget ér, 
elszakad az erős vászon, 
a színesből lesz hófehér, 
s zeng az égi angyalkánon. 

Paudits Zoltán  

Rózsavíz a kezembe,  Hadd önt-sem a fe-jedre! 

Láttam so
k-so

k 

szé
p virágot. 

A leg
sze

bbre 

most t
aláltam, 

Hogy öntözzem
, 

alig vártam. 

Piro
s to

jás, f
ehér 

nyuszi, 

Locsolásér
t já

r 

egy puszi
. 

Húsvét másodnapján régi szokás 
szerint fogadják szívesen az öntö-

zőlegényt. 
Én a legénységhez igen kicsi va-
gyok, de öntözőlegénynek mégis 

csak felcsapok. 
Minden esztendőben ilyenkor 
itt vagyok, ha a locsolásért 

piros tojást kapok.  
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Értesítés eb oltásról  

 

A sükösdi focisták, barátaik és szurkolóik idén is 
táncos mulatsággal búcsúztatták a telet február 12-én. 
A bálon hagyományos módon részt vettek az 
„öregfiúk” játékosai és a  legfiatalabb labdarúgóink is. 
A rendezvény díszvendége Földes István, a Duna 
Televízió Alapítvány, valamint a Kárpát-medencében 
Élő Magyarokért Kiemelten Közhasznú Alapítvány 
elnöke, aki több ország kitüntetettje és tiszteletbeli 
konzulja is és a Pro Concordatia Populorum 
(beszéddel a békéért) elnevezésű nemzetközi lovag-
rend tagja volt, aki lovagtársa, Gruber Tamás meghí-
vásának szívesen tett eleget. Az ünnepséget megtisz-
telte jelenlétével Tamás Márta polgármester, Soós 
Gergő alpolgármester , valamint a képviselő testület 
több tagja is. 
A vendégeket Gruber Tamás a Sükösdi SC elnöke 
köszöntötte és egy dedikált albumon keresztül tolmá-
csolta Schmitt Pálnak a Magyar Köztársaság elnöké-
nek köszönetét Lógó András egykori polgármester 
számára. 

2011. február 19-én  érde-
kes figurák lepték el az 
Egyházközségi Házat. 
Maskarások érkeztek, 
hogy elbúcsúzzanak a 
makacs téltől. A cserké-
szek ettek, ittak, jót mulat-
tak, de a tél az csak ma-
radt.  

Március 4-én—a farsang farkán—rendezték meg a sükösdi isko-
lában is a hagyományos farsangi bált a Közösségi Házban. A 
kezdeti aggodalmakkal dacolva, az új helyszín jól szerepelt. A 
Közösségi Ház tágas, jól megközelíthető, kulturált szórakozási 
lehetőséget biztosított a vendégeknek. A gyerekek idén is szen-
zációs jelmezeket találtak ki. Itt mindenki nyertes volt, hiszen a 
karneváli forgatagban mindenki jól érezte magát. A sok-sok 
színes jelmez közül nekem az 5. a osztály sztárvendége, „Szíj 
Melinda” nyerte el tetszésemet...küldtem is néhány sms-t. 

A sükösdi óvodások is jelmezt öltöttek  és tánc-
cal, játékkal mulattak az idei farsangi bálon.  A 
gyerekek vidám énekekkel és versekkel szóra-
koztatták a vendégeket. A meglepetés idén Boni-
fác, a zenebohóc volt, aki alaposan megmozgatta 
és énekeltette az ovisokat. A bál végén jól esett a 
finom lekváros farsangi fánk. 

A Polgármesteri Hivatal értesíti az eb 
tulajdonosokat, hogy Sükösdön – eboltás 
lesz az alábbi időpontokban és helyeken. 
 
2011. május 5. (csütörtök)   1500-1800 

Árpád vezér u.3,. oltó állatorvos: Dr. 
Szarka Miklós 
2011. május 6. (péntek) 1500-1800 Sport-
pálya, oltó állatorvos. Dr. Tálas László 
2011. május 10. (kedd) 1500-1800 Polgár-
mesteri Hivatal, oltó állatorvos. Dr. Tálas 
László 

2011. május 11. (szerda) 1500-1800 Pol-
gármesteri Hivatal, oltó állatorvos: Dr. 
Szarka Miklós 
 
A zoonozisok elleni védekezés Állat-

egészségügyi feladatai 
értelmében a veszettség 
elleni védekezés feltéte-
leként kötelező az ebek 
veszettség elleni immu-
nizálása és féreghajtó 
szerrel való kezelése. 
Ezért minden 3 hónapos-
nál idősebb ebet 30 na-

pon belül és az első oltást követő 6 hóna-
pon belül kötelezően be kell oltani. 
 
Oltásra: 
-Az eboltási „kisállat Egészségügyi 
könyvet” mindenki hozza magával, hogy 
az oltás megtörténtét igazolni tudjuk. 
-Az ebeket összevezetett oltásra kiskorú 
nem hozhatja. 
-Beteg – betegségre gyanús eb összeve-
zetett oltásra nem hozható. 
-Az oltás díja: 3000,- Ft/eb. 
 
Háznál, tartáshelyen történő oltási beje-
lentését az oltás helyen (a fenti időpont-
okban) lehet megtenni  
Vagy telefonon: 
Dr. Szarka Miklós 06/30/3813094, 
06/79 363-171 
Dr. Tálas László 06/20/9580254 telefon-
számokon 
A védőoltás alól elvont eb az emberek 
egészségét, de az állatállományt is veszé-
lyeztetheti. 
Ezért az oltás kötelező! 
A veszettség megelőzhető, de nem gyó-
gyítható betegség. 
 

Dr Tálas László Dr Szarka Miklós 

Felhívom a Tisztelt kutyatulajdonosok figyelmét a 218/1999. (XII. 
28.) Kormányrendeletben foglaltakra különösen az alábbiakra: 

3. § (1) Aki a felügyelete alatt álló kutyát 
 a) a település belterületén felügyelet nélkül bocsátja közterületre, 

illetőleg kóborolni hagyja, 
 b) természeti vagy védett természeti területen, illetőleg vadászterüle-

ten - a vadászkutya kivételével- póráz  
              nélkül elengedi vagy kóborolni hagyja, 

 c) szájkosár és póráz nélkül közforgalmú közlekedési eszközön –
vakvezető, illetve mozgáskorlátozottakat  
             segítő kutya kivételével- szállítja, 

 d) élelmiszer-elárusító üzletbe, közfürdő területére vagy játszótérre -
vakvezető, illetve  
             mozgáskorlátozottakat segítő kutya kivételével- beenged, illető-
leg bevisz, 

 e) aki harapós kutyáját nem zárt helyen tartja, vagy nem helyez el a 
ház (lakás) bejáratán a harapós kutyára  
              utaló megfelelő figyelmeztető táblát, 

              harminc ezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. 
(2) Aki az (1) bekezdésben meghatározott magatartással másnak nyolc 

napon belül gyógyuló sérülését  
              okozza, ötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. 

113. § (1) Aki az állatbetegségek megelőzésére vagy elfojtására, így 
különösen az állatbetegségek bejelentésére,  
                 az állatok oltására, gyógyítására, elkülönítésére, az állati tete-
mek megsemmisítésére, valamint a  
                 fertőtlenítésre vonatkozó jogszabályt vagy az azon alapuló 
állat-egészségügyi rendelkezést megszegi,  
                 ötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. 

Dr Tálas László 
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Sükösdi egészség- és sportnap 
  9-11 Futó-, kerékpár- és görkorcsolyaverseny kijelölt és bizto-
sított útvonalon 
11-12 Teremfoci gála első forduló (résztvevő csapatok: Testület, 

Öregfiúk, Diákok, S-É ÁMK dolgozói) 
11-12 Sorverseny gyerekeknek az iskola udvarán 
12-13 Ebédidő (kosztolási lehetőségek az elkészített egészséges 

ételekből) 
13-14 Teremfoci gála második forduló 
14-15 Mozogj együtt Dr. Csábi Bettinával! Várjuk a tornázni, 

mozogni szerető résztvevőket! 
14-17 Zöldségszobrászat és aszfaltrajzverseny az iskola udvarán 
15-16 Sorverseny felnőtteknek az iskola udvarán 
18-20 Banjo Jumping Band koncertje 
A nap folyamán bemutatót tartanak az általános iskola elsőse-
gélynyújtó csapata, a sükösdi triál biciklisek, a sükösdi kick-
boxosok. Előadások hallgathatók meg az egészséges életmódról. 
Különböző méréseken vehetnek részt (testzsír, vércukor, vér-
nyomás stb.). Egész nap lábtenisz, íjászati, ping-pong (Ifjúsági 
Ház) valamint a konditerem (Kossuth u.) ingyenes használatára 
lesz lehetőség. 
Nevezzenek a versenyekre! Vegyenek részt rajtuk! 
Minden érdeklődőt várunk a rendezvényhez kapcsolódó bemuta-
tókra, előadásokra, mérésekre, versenyekre egyaránt! 

Információ kérhető és kapható Győrfi Tamásnál a Művelődési 
Házban személyesen vagy telefonon a 30/537-3013-as számon!                           

Szervezőség 

1997. november 29-én születtem Baján. Édesapám Tallér Ist-
ván, édesanyám Szegedi Mária. Születésem óta Sükösdön élek. 
2004-ben kezdtem az iskolát. A testnevelést már ekkor nagyon 
szerettem. 2005-ben kezdtem fociedzésekre járni a Sükösdi SC-
ba. Edzőim voltak Balogh János, Radics János és Vörös Dávid. 
2007-ben a serdülő csapatban, 2010-ben már az ifiben is játszot-
tam. 2010. januárjában egy futball tehetségkutató versenyre je-

lentkeztem, amit a Polgár Alapítvány hir-
detett meg. Itt sokat segített Angeli István 
tanár úr, aki a szakvéleményt írta és Vörös 
Dávid, aki ekkor már kemény edzéseket 
tartott. A tehetségkutató első próbajátéka 
Monoron volt, itt pontozták a játékunkat. 
Közben videóra is vették és több edző és 
szakértő pontozása alapján a legjobb 42 
gyerek augusztusban Csillebércen részt 
vett egy egyhetes focitáborban. Én is köz-
tük lehettem. Napi 6 edzés 3 edzővel. Az 
utolsó nap a héten legjobban teljesítő 5 

gyerek jutalmat kapott. Szerencsére én is köztük voltam. Termé-
szetesen itt is az edzéseket videóra vették, majd hozzáértő edzők 
megnézték és pontozták, véleményezték. Az őszi szünet elején 
értesítettek, hogy 15 gyerekkel együtt mehetünk Budapestre a 
Fradi utánpótlásával egy barátságos meccset játszani a Népliget-
be. 5:2-re megvertük őket. Erre nagyon büszke voltam. Majd 
szintén várakozás következett, mivel a 15 gyerekből csak 10 
gyerek kaphat ösztöndíjat, őket a teljesítményük alapján válogat-
ták ki. Hosszas várakozás után decemberben jött a telefon, hogy 
ösztöndíjasként támogat az alapítvány és vagy Pakson vagy 
Szekszárdon kell játszanom. Először Szekszárdra mentem próba-
játékra, az edző elégedett volt velem, így már Pakson nem is 
játszottam. 2011. január 6-tól a Szekszárdi UFC U-15 csapatának 
a tagja vagyok. Edzőm Horváth Péter, heti négy edzés, hétvégén 
meccs. Eddigi eredményemmel remélem, jó példa leszek arra, 
hogy a „falusi iskolából” is lehet előre jutni, csak akarat és kitar-
tás kell hozzá. És persze az a tanári támogatás, amit én a mai 
napig megkapok itt a sükösdi általános iskolában. Köszönöm! 

Tallér István 7. osztályos tanuló  

2011. május 28-án 
Bácskai Vágta 2011 

2011. május 
21-én 

Népdalköri 
találkozó 

Kéthetente pénteken este 
7  órakor a Művelődési 
Ház klubszobájában. 

Fogathajtó verseny 
2011. május 15-én (vasárnap) fogathajtó verseny lesz a 
sükösdi focipálya mellett. 
Programok: 
6.30  Fogatok érkezése, reggeli, nevezés, pályabejárás 
8.45 Ünnepélyes megnyitó 
9.00 Sükösd Önkormányzat Kupa 2011, Egyes-kettes foga-
tok akadályhajtása egyszeri összevetéssel, Bácska Gyöngye 
Póni Kupa  
12.00-13.00 Ebéd 
13.00-17.00 Vállalkozók Kupája, Egyes-kettes, póni foga-
tok akadályhajtással egyszeri összevetéssel 
Eredményhirdetés, karusszel bemutató 
Versenyfeltételek: 
A rendezvényen mindenki saját felelősségére vehet részt, a 
szervezőség a versenyző által okozott károkért felelősséget 
nem vállal. 
A lovak csak érvényes állatorvosi igazolással és útlevéllel 
vehetnek részt! 
A korai kezdés miatt a fogatok kérjük időben érkezzenek! 
A verseny megkezdése után nevezésre már nincs lehetőség! 

Rendezvénnyel kapcsolatos információ: 
Győrfi Tamás Tel: 06-30/537-3013 

AA csoport találkozói 
minden szerdán 

délután 5 óra-
kor . 

Internetezési lehetőség 
minden nap 

Nyugdíjas Klub 
Minden 

szerdán 15-
19 óráig. 

A labdarúgás sükösdi „reménységei” 

Nyitva:  
Hétfő:13-18 óráig 
Kedd-Péntek: 14-18 óráig 
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                         A sükösdi futball története 3.rész 
Az előző számban bemutatott nagyszerű csapat 1950-51-ben 

különböző okok miatt (katonai szolgálat, egyetemi felvétel, sérü-
lés, átigazolás) miatt „elfogyott”. Egyszerre nyolcan távoztak a 
csapatból, s a megmaradt három (Aladics Antal, Bujdosó József, 
Marusa János) köré kellett új csapatot építeni. A korábbiakkal 
azonos képességű és tapasztalatú játékosok híján –azok kerültek 
előtérbe-, akik a „nagy csapat” körül a pálya közelében voltak. A 
pálya még mindig a borjújárási gyep volt, öltöző nélkül. A szer-
vező ismét Aladics Antal volt.. Csapatkapitányként és edzőként 
vállalta az újrakezdést. Új nevekkel ismerkedett meg a sükösdi 
közönség. 

A kapuban Tajdina Jánost öccse József (a nemrég elhunyt 
bajai plébános) váltotta. Nehéz örökséget vett át (igaz csak rövid 
időre), mert bátyja nyomdokaiba senki sem léphetett. Talán a 
megyében sem. Ő volt a levegő korlátlan ura. Abban az időben a 
kapusok nemcsak a biztos labdafogásra, hanem a látványosságra 
is törekedtek. Vakmerő lábra vetődései élményszámba mentek. 
Nagy közönségsikere volt. Kiemelkedő képességeire Budapesten 
is felfigyeltek –miután felkerült az egyetemre- NB-I-es kapus 
lehetett volna, de ő a mérnöki diplomát választotta. Lógó András 
a Bajai Dózsába, Lógó János a Vörös Lobogóba igazolt. Akkori-
ban még nagy szó volt falusi játékosoknak városiba kerülni. Az 
újonnan összeállított csapatot az alábbi fénykép őrzi: 

Balról jobbra: 

-Bujdosó József (1928) az akkori sportnyelven „half” volt. 

Hallatlan munkabírásával akár két mérkőzést is végig tudott vol-
na futni. Kemény, félelmet nem ismerő nagy küzdő volt. 

-Pécs Imre (1935) szélvészgyors jobbszélsőként utolérhetet-
len volt. 

-Bánkúti (Brachinger) Dezső (1936) A csapat „Benjaminja” 
alig 16 évesen húzhatta magára az első csapatmezét. 

-Marusa János (1935) kiváló felépítésű és képzettségű játé-
kos, aki csatárként, később védőként a csapat meghatározó egyé-
nisége. 

-Tajdina József (1937) a fentiekben már szó volt rövid 
(féléves) szerepléséről. 

-Rétyi Ferenc (1935) Hozzá hasonló lövő erejű játékost –
ismerve az elmúlt 60 év szereplőit- csak egyet tudnék említeni: 
Marusa Józsefet (sportnevén „Bicét”). 

-Nánai Albert (1935) Ő volt a csapat gólkirálya. Középcsatár-
ként jobbal-ballal egyaránt jól bánt a labdával. Hercegszántón 
bajnoki mérkőzésen egyvégtében öt gólt lőtt. Örök optimistaként 
csak a győzelem érdekelte. 

-Czobor János (1933) A másik „half” elnyűhetetlen, szikár, 
robotos. A játékvezetőket nem kedvelte. Tűt, cérnát hozott magá-
val, előfordult, hogy a csapat egyetlen labdáját a mérkőzés köz-
ben javította meg. 

-Aladics Antal (1927) Róla már az előző írásomban is szól-
tam. A sükösdi futball örökös elkötelezettje. Példamutató, ked-

velt sportember. 
-Veszelovszki János (1933) Lelkes, 
szívvel-lélekkel küzdő hátvéd, aki 
csak néhányszor szerepelt. 
-Lakatos Ferenc (1933) Több posz-
ton játszott (ha kellett kapus is volt). 
18 évesen Budapestre került, így a 
sükösdi pályafutása rövid volt. 
A képen nem látható, de egyszer-
egyszer pályára lépett még Rétyi Pál 
(1933) és Szigeti István (1933). Ez 
a csapat egy átmenetet képviselt. 
Nem volt hosszú életű. Eredményei 
szerényebbek voltak elődeinél, de 
tisztességgel képviselték falunkat, 
„őrizték a lángot”, ami azt jelentette, 
hogy a futball gyökeret vert 
Sükösdön. Közülük négyen még 
olvashatják e sorokat, a többiekre jó 

szívvel emlékezem.                                               Varsányi József 

Mindene a foci...  
 
Bajnok Noel a sükösdi iskola 4. osztályának tanulója és való-

ban „mindene a foci”. Már óvodás korában kiderült, hogy rend-
kívüli érzéke van hozzá. Középsős volt, 
amikor Baján a Kinder Ball Egyesületnél 
elkezdett edzésekre járni. Ezt követően 
átkerült a BLSE-hez, ahol azóta is rúgja 
a labdát. Az évek során a csapat is és ő is 
sokat fejlődött, a kemény munkának 
meglett az eredménye, egyre több sikert 
értek el. A csapat több rangos mérkőzést 
is játszott az országban.(pld Szigetvár, 
Dunaújváros, Kozármisleny, Pécs, Kecs-
kemét…) A regionális bajnokságokon a 

korcsoportjukban általában az élmezőnyben teljesítenek. Noel 
egyénileg is sok trófeát begyűjtött az évek alatt: 2006. Mikulás 
Kupa, Bácsalmás – Gólkirály, 2007. Góliát USE-OTP Kupa, 
Pécs – Legtechnikásabb játékos, 2008. Mikulás Kupa, Bácsalmás 
– Gólkirály, 2009. Regionális Bajnokság – Gólkirály, 2010. Kis-
kunhalas, X. Hun Ent Kupa – Legjobb játékos, 2010. Mohács – 
Gólkirály, 2011. Dunaújváros – Legjobb mezőnyjátékos.  

A tavalyi évben az egyesülettől néhány gyereknek –köztük 
Noelnek- lehetőségük volt megmérettetni magukat a Felcsúti 
Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémián. A kiválasztón elért ered-
ményei alapján tovább jutott a következő fordulóba.  

Sok sikert kívánunk a válogatáshoz! 
Remélem valóra válik Noel álma és a rengeteg befektetett 

munka eredményeként sikeres és elismert játékos lesz belőle. 
Kusztorné Varga Edit szerkesztő 

Örökzöldek 
Díszfák  

Díszcserjék 

Kedvező árak, nagy válasz-
ték! 

6346 Sükösd,  

Dózsa Gy. út 10/C. 
Telefon: 

79/363-920  30/349-7360  
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Anyakönyvi hírek 

Impresszum: A Sükösdi Napló a Sükösd Nagyközség Önkormányzatának ingyenes tájékoztató kiadványa. Megjelenik kéthavonta. 
A következő szám megjelenik júniusban. Felelős kiadó: Tóthné Késmárky Mária  Szerkesztő: Kusztorné Varga Edit, Terjesztő: 

Sükösd Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, Nyomdai kivitelezés: Arculat Nyomda Baja 

Felhívjuk az érdeklődők figyelmét, hogy Sükösdön is megalakult 
az önsegítő AA csoport. Összejöveteleiket minden szerdán dél-
után 5 órakor tartják a Művelődési Házban. Minden érdeklődőt 
szeretettel várunk!                                                        Szervezők 

Rövid sporthírek 

www.sukosd.hu 

www.sukosdcsanad-amk.hu 

A Sükösdi Helytörténeti és Kulturális Egyesület továbbra is 
kéri a lakosságot, hogy népviseleteket és egyéb régiségeket 
ajánlják fel az egyesület számára! Várunk továbbá régi fotókat 
filmfelvételeket.   

Borsányi Gellért elnök (iskolában) 

A labdarúgást kedvelő olvasóink figyelmébe ajánljuk, hogy a 
bajnoki mérkőzésekről részletes tudósítás Lógó András szer-
kesz tésében minden szerdán megtekinthető  a 
www.sukosdsc.hu weboldalon. 

Felhívás 

 Születtek:  
 Fazekas Flóra  ( anyja neve: Sereg Cintia ) 
 Pék Márton  ( anyja neve: Drobina Bianka )  

Gratulálunk ! 

Elhunytak: 
Sudár Józsefné sz: Bujdosó Erzsébet  Deák F. u. 86. 
Bogdán Sándorné sz: Balogh Anna  Horgász u. 5. 
Kollár Sándorné sz: Halász Mária Kossuth L. u.41. 
Lógó Jánosné sz: Dózsa Magdolna  Daráló u. 28. 
Tamaskó Mátyás Dózsa Gy. 23. 
Csupó József Petőfi S. u. 189. 
Kovács Tibor Petőfi S. u. 144. 
Kuzman János Petőfi S. u. 50. 
Csordás József  Dózsa Gy. út 110. 

Részvétünk a hozzátartozóknak! 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a szennyvízszippantás kizárólagos 
közszolgáltatás ellátásában a kiírt versenyeztetést követően szol-
gáltató váltás történik 2011. április 7-től.  
Az új szolgáltató neve: Melkvi Róbert, elérhetősége: 79/478-
448 vagy 06-30/ 4343 356.A szolgáltatás ára max. 900 Ft/m3 + 
ÁFA, azaz bruttó 1.125 Ft/m3. A kizárólagos közszolgáltatás 
azt jelenti, hogy csak ez a vállalkozás végezheti a tevékenységet 
a településen, mindenki más engedély nélkül teszi ezt, bírság 
kiszabásának terhe mellett. 

Asztalitenisz csarnok az Ifjúsági Házban 
Házirend: 
-A terembe váltó cipőt kell használni, tehát utcai cipővel belép-
ni tilos! 
-Alkohol fogyasztása, dohányzás tilos! 
-Az okozott kárt azonnal jelezni kell, illetve meg kell téríteni! 
-Ping-pong ütőt mindenki saját magának biztosít! 
-A berendezéseket rendeltetésének megfelelően kell használni! 
-A teremben a beosztott ügyeletes felnőtt jelenlétén kívül, senki 
nem tartózkodhat! 
Az adogató gép elindításához hozzáértő ember segítségét kell 
kérni! 
Nyitva tartás:  
Kedden-Pénteken és Vasárnap délután 16:00-tól 19:00-ig 
(Az időpont az igényeknek megfelelően változhat, figyeljék 
hirdetéseinket!) 

Új címünk:sukosdinaplo@gmail.com 

A sükösdi hulladékudvar  ÚJ nyitva tartása: 
Hétfő: Szünnap 
Kedd:  8-12-ig.        Szerda: 14-18-ig. 
Csütörtök: 8-12-ig.  Péntek: 14-18-ig. 
Szombat: 8-12-ig.    Vasárnap: Zárva 
Felhívjuk a figyelmet, hogy a lakossági hulladékot ingyen átve-
szik. (A lakossági hulladék fogalmáról kérjenek tájékoztatást!) 

Házasságot kötöttek: 
Batánovics Georgina és Kővári Ferenc  

Gratulálunk! 

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a korábban felmerült igé-
nyeknek megfelelően  újságunkban hirdetési lehetőséget biztosí-
tunk. 
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 Sükösd-Érsekcsanád ÁMK 
Sükösdi Általános Iskolájában lehet az iskolatitkárnál. 

A településőrök(Faddi József és Szerletics Gábor)elérhetősége:  

06/70 334 8799 
06/70 932 7038 

Dr Miliás László háziorvos rendelési ideje 2011. május 1-től 
2011. október 1-ig a következőképp változik: 
Hétfő-Kedd-Szerda-Péntek: déleőtt 7:30-11:30-ig 
Csütörtök: délután 12:00-16:00-ig 

Rendőrségi hírek 


