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A 2013-as év költségvetése 

A településeket megillető, központi költ-
ségvetésből származó forrás csökkenésének 
mértéke meghaladja az önkormányzatoktól 
elkerülő feladatok ellátásának korábbi költsé-
gét. Az esetek jelentős részében az állami 
támogatások a saját bevételekkel együtt sem 
elégségesek a kötelező önkormányzati felada-
tok ellátására. Mindezek miatt az önkormány-
zatok nagy része nem képes a 2013. évi költ-
ségvetését a törvényben szereplő feltételek-
nek megfelelően működési hiány nélkül ter-
vezni. Ennek az lehet a következménye, hogy 
elfogadott költségvetés hiányában, a jogsza-
bályban foglaltak alapján, az állami támoga-
tások folyósítása is felfüggesztésre kerülhet.  

Az elégtelen finanszírozás problémáját 
alapvetően az SZJA helyben maradó 8 száza-
lékának és a gépjárműadó 60 százalékának 
elvétele okozza, melyet - a lakosság és a vál-
lalkozások korlátozott teherbíró képessége 
miatt - a települések döntő többségénél nincs 
lehetőség helyi adókkal pótolni. (Forrás: 
Magyar Polgármesterek Online) 

Fentiekben vázolt ismeretek birtokában 
kezdődött a 2013-as év költségvetésének ki-
dolgozása Sükösdön. 

Az SZJA helyben maradó részének és a 
gépjárműadó fent említett százalékban törté-
nő elvonása mellett, még az is nehezítette a 
munkát, hogy a feladatfinanszírozási számítá-
sokban a 2011. évi teljesítéseket vették ala-
pul. Például, amennyit fizettünk a közvilágí-
tásért 2011-ben, most annyi állami támogatást 
kapunk 2013-ra. Figyelmen kívül hagyva az 
inflációt, ill. az áremelkedések mértékét. 

A főszámok kirajzolódása után első olva-
satban nekünk sem sikerült működési hiány 
nélkül összeállítani a költségvetésünket. Ez 
természetesen nem azt jelenti, hogy nem ren-
delkezünk tartalékkal, hanem azt, hogy az 
állami támogatás és a saját bevételek ( ipar-

űzési adó, gépjárműadó helyben maradó ré-
sze…) összege nem fedte le a kiadási oldalt. 

Tartalékunkat nem kívánjuk a működési 
hiány fedezetéül tervezni, azzal fejlesztési 
elképzeléseinket szeretnénk megvalósítani. 

Ezért a Képviselő-testület vizsgálni kezdte 
működési kiadásaink azon sorait, melyek 
megszorító jellegű csökkentésével lehetséges 
költségvetésünk egyensúlyban tartása. 

Ennek nyomán az alábbi intézkedések szü-
lettek: 

Közalkalmazott dolgozóinktól elvonásra 
került az adható (nem kötelező juttatás) kate-
góriát képező étkezési utalvány, intézménye-
ink szintjén csökkentettük a dologi kiadások 
között az irodaszer, hajtó-és kenőanyagok, 
gépjárműalkatrész, belföldi kiküldetés, kar-
bantartás kisjavítás kiadásait. 

Kisebb összeget tudunk fordítani a települé-
si rendezvényekre. Ez nem jelenti a rendezvé-
nyek elmaradását, a költségek tervezésénél 
kell takarékosan gazdálkodni. A civil szerve-
zetek támogatását csökkentettük az előzi 
évekhez képest 10%-al. A köztisztviselőktől 
elvonásra került a szintén adható (nem kötele-
ző juttatás) kategóriát képező 2%-os kereset-
kiegészítés. A képviselők lemondtak az adha-
tó elnöki és tanácsnoki tiszteletdíjukról, az 
alpolgármester a törvényi előírásoknak meg-
felelően nyilatkozott tiszteletdíjának csökken-
téséről. Így önkormányzati szinten 10.056 e 
Ft megszorítással sikerült költségvetésünket a 
jogszabályi előírásoknak megfelelően műkö-
dési hiány nélkül elfogadni. Az elfogadott 
költségvetés végrehajtása szintén óriási fel-
adat elé állítja az önkormányzatot. Nehéz év 
elé nézünk, de következetes gazdálkodással, 
pályázati források bevonásával megteszünk 
mindent a továbbiakban is Sükösd fejlődésé-
ért. 

Tamás Márta polgármester 

 

 

Ünnepeljünk együtt Március 
15-én! 

2013. március 15-én 10 órakor közös emléke-
zésre hívjuk a falu lakosságát a Lakodalmas 

Házba! 
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2013. január 22. rendkívüli ülés: 
Napelemes rendszer kiépítésére vonatkozó 
pályázat beadását tűzte ki célul a Képvise-
lő-testület az önkormányzati intézmények 
vonatkozásában.  
Ez a KEOP-2012-4.10.0/A Helyi hő, és 
villamosenergia-igény kielégítése megúju-
ló energiaforrásokkal elnevezésű pályázat. 
Előzetes közbeszerzési eljárást folytatott le 
az önkormányzat- nyertes pályázat esetén 
érvényes az eredmény – és a kivitelező 
vállalkozást választotta ki a Képviselő-
testület. 

2013. február 6.: 
A Képviselő-testület módosította a 
Sükösd- Érsekcsanád ÁMK alapító okira-
tát. Módosult a Sükösdi Polgármesteri 
Hivatal Szervezeti és működési szabályza-
ta is. Megtárgyalták a képviselők az ön-
kormányzat 2013. évi költségvetését. Be-
vételi-kiadási főösszege 421 millió forint. 
Ahhoz, hogy egyensúlyban legyen a költ-
ségvetés, 10 millió forintos megszorítást 
alkalmaztak. Bejelentések közt a 
Víziközmű Társulat működésével össze-
függő döntéseket hozták meg, tárgyaltak a 

kóbor ebek törvényeknek megfelelő befo-
gásának, ártalmatlanításának problémájá-
ról, költségigényéről. Módosították a helyi 
építési szabályzatot, mely csak egy kijaví-
tás. Megosztották véleményeiket az alap-
fokú oktatás 2013. január 1-el történő át-
szervezésének helyi gondjairól. 
A Bajai Járási Hivatal ügysegédje min-
den hétfőn 8.00-12.00 óráig ügyfélfoga-
dást tart a Sükösdi Polgármesteri Hiva-
talban! 
 

Bánné Dr. Raffai Gyöngyi jegyző 

Önkormányzati Képviselő-testületi hírek—Polgármesteri Hivatal hírei 

Felhívjuk tisztelt ügyfeleink figyelmét, 
hogy a termőföldről szóló 1994. évi LV. 
Törvény 25/G. §-ban foglaltak szerint, a 
földhasználati nyilvántartásba bejegyzett 
földhasználóknak 2013. március 30-ig 
személyi azonosító adatközlési kötele-
zettségüknek kell eleget tenniük a földhi-
vataloknál (Magánszemélyek személyi 
szám és állampolgárság tekintetében, a 
gazdálkodó szervezetek statisztikai azono-
sító és cégjegyzékszám tekintetében köte-
lesek nyilatkozatot tenni.). 
A törvény előírja, hogy a nyilatkozattal 
egyidejűleg a lakcímigazolvány másolatát, 
illetőleg a statisztikai azonosítót és a cég-

jegyzékszámot tartalmazó okirat 

másolatát kell benyújtani. A 2013. január 
1-én életbe lépő törvény változása előírja 
azt is, hogy a földhasználók mostantól 
kötelesek az általuk használt, 1 ha-nál 
kisebb termőföldekre vonatkozóan is 
regisztráltatni a használatukat, melyek 
szántó, rét, legelő, szőlő, kert, gyümöl-
csös művelési ágban vannak nyilván-
tartva a földhivatalnál az ingatlan-
nyilvántartásban. 

(Ez a rendelkezés főként a zártkerti vagy 
külterületi fekvésű, hobbiműveléses terü-
letekre vonatkozik. 
Nem kell továbbra sem bejelenteni a belte-
rületi lakóházakhoz tartozó udvari kerte-

ket, sem a belterületi fekvésű telkek, ház-
helyek használatát – ezek nem minősülnek 
termőföldnek, az ingatlan-nyilvántartás 
szerint – tulajdoni lapon -  nincs 
AranyKorona (AK) értékük.) 
A bejelentésre mindkét esetben nyomtat-
vány áll rendelkezésre, amely letölthető a 
www.foldhivatalok.hu weboldalról. Az 
eljárás díjmentes. Benyújtható postai úton 
és személyesen. A kitöltésben a Járási 
Földhivatal ügyfélszolgálatán dolgozó 
kollégák segítséget nyújtanak hétfőn 8-18-
ig, kedden, szerdán, csütörtökön 8-14:30-
ig, pénteken 8-12 óráig.  

dr.Vörös Róbert  hivatalvezető Járási 
Földhivatal 

FÖLDTULAJDONOSOK FIGYELMÉBE!           Ügyfél tájékoztatás jogszabály változásról 

Tisztelt Olvasó! 
Ez a rovat –többek között lakossági kérés-
re- azért jött létre, hogy a Jegyző által 
rendszeresen összeállított Képviselő-
testületi híreket, a mögöttük lévő hátteret 
kissé bővebben, „közérthető” módon ki-
fejtse. Ez természetesen –terjedelmi okok-
ból is- nem az összes döntés hosszas tagla-
lását fogja jelenteni, hanem a valóban ma-
gyarázatra szorulókat. 
Az energia-gazdálkodás hatékonyságának 
növelése és a megújuló energiaforrások 
minél nagyobb arányú használata a Képvi-
selő-testület egyik kiemelt célja. Ennek 
megfelelően döntött 6 intézményt érintően 
(Polgármesteri Hivatal, Művelődési Ház, 
Egészségügyi Központ, Központi Óvoda, 
Általános Iskola, Napközi konyha) napele-
mes, elektromos áramot termelő rendsze-
rek pályázat útján történő beszerzéséről. A 
kalkuláció szerint a beruházás megtérülé-
sének az ideje 3,5 év, így a rendszer beállí-
tása hosszútávon jelentős megtakarítást 
eredményez. Az előzetes közbeszerzési 
eljárás 3 pályázó cég részvételével lezaj-
lott, a Testület a pályázati kiírásnak meg-
felelően a legkedvezőbb ajánlatot tevő 
Optimum Solar Kft-t választotta ki kivite-
lezőnek. Ez azt jelenti, hogy amennyiben a 
beadott pályázat nyertes lesz, ez a cég fog-
ja a teljes kivitelezést elvégezni. 

Az általános iskolák állami kezelésbe ke-
rülése miatt a Sükösdi Általános Iskola 
valamint az Érsekcsanádi Bíber János Ál-
talános Iskola kikerült a Sükösd-
Érsekcsanád ÁMK-ból. Az iskola igazga-
tója továbbra is Tóthné Késmárky Mária 
maradt. Törvényi kötelezettség miatt a 
megmaradt ÁMK működését fenn kell 
tartani 2013. augusztus 31-ig. Az ÁMK 
kinevezett igazgatója Dudásné Grau Ág-
nes lett. Ezek miatt a változások miatt kel-
lett az ÁMK alapító okiratát módosítani. 
A 2013. évi költségvetésről Polgármester 
Asszony a vezércikkben ír bővebben. 
A Víziközmű Társulat székhelyhasználatá-
hoz, valamint az adminisztrációs feladatok 
ellátásához szükséges támogatás nyújtásá-
hoz járult hozzá a Testület. 
A kóbor ebek befogása többek között a 
nem egyértelmű törvényi szabályozás és a 
befogással kapcsolatos jelentős költségek 
miatt is folyamatos probléma. A Képvise-
lő-testület szintén kiemelt feladatként ke-
zeli a helyzet megnyugtató megoldását. A 
meglévő lehetőségekhez képest ez eddig is 
így történt. Minisztériumi állásfoglalást 
kért az ügyben, amelyre azt a választ kap-
ta, hogy mivel országos probléma, a Kor-
mány foglalkozik vele és az év elejére 
ígérnek valamilyen megoldást. 
Addig is kérünk minden tulajdonost, hogy 
állatainak felelős tartásával segítse mun-
kánkat! Reményeink szerint az aktuális 

összeírás és a kutyák kötelező chippel tör-
ténő ellátása is hozzájárul a helyzet javulá-
sához.  
A járási rendszer kialakításával bizonyos, 
a helyi önkormányzatoknál intézhető 
ügyek járási feladatkörbe kerültek. Ezen 
ügyek intézését megkönnyítendő minden 
hétfő délelőtt a Sükösdi Polgármesteri 
Hivatalban a Bajai Járási Hivatal úgyneve-
zett ügysegédje ügyfélfogadást tart, ahol 
utazás nélkül intézhetők továbbra is azok 
az ügyek, amelyek a Járáshoz kerültek. 
Amennyiben valakit bővebben érdekelnek 
a Képviselő-testület döntései vagy az ülé-
sen elhangzottak, kérem látogassák meg a 
www.sükösd.hu  honlapot, ahol minden 
Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 
megtalálható. 

Soós Gergely alpolgármester 
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Tóthné Késmárky Máriának érdemei elismeréséül, a Sükösd-Érsekcsanád 
ÁMK igazgatójaként végzett magas színvonalú, lelkiismeretes szakmai 
munkájáért Sükösd Nagyközség Képviselő Testülete a „Sükösd Települé-
sért” díjat adományozta. A díjat az iskola karácsonyi ünnepségén Tamás 
Márta polgármester adta át.  

A 2011-ben elfogadott Köznevelési 
törvény sok új változást hozott az intézmé-
nyek, a települések életében. Az egyes 
rendelkezések hatályba lépése több lépcső-
ben történik. 
 Egyik legnagyobb változás, hogy 2013. 
január 1-től az iskolák állami fenntartásba 
kerültek. Mivel az óvodák iskolák, könyv-
tárak, (Sükösd, Érsekcsanád) illetve a 
sükösdi Művelődési Ház egy szervezeti 
egységet alkottak – Sükösd-Érsekcsanád 

ÁMK néven- az iskolák kiválása után tör-
vényszerű volt az ÁMK átszervezése. A 
fenntartó módosította az Alapító Okiratot, 
melyből a két iskola szakmai tekintetben 
az államhoz került, a működtetése, illetve 
a többi intézmény megmaradt az ÁMK 
keretein belül.  
A név változatlan maradt: Sükösd –
Érsekcsanád ÁMK, a székhely címe vál-
tozott. Az intézmény irányító szervének 
neve továbbra is: Sükösd – Érsekcsanád 

Közoktatási Intézményfenntartó Társu-
lás Társulási Tanácsa. 
Szakmailag önálló intézményegységek: 
Sükösd –Érsekcsanád ÁMK Óvodája 
két tagintézménnyel a Sükösdi –és az 
Érsekcsanádi Tagóvodával, Sükösd – 
Érsekcsanád ÁMK  Közművelődési és 
Közgyűjteményi Intézményegysége, 
melynek intézményei a Sükösdi- és az 
Érsekcsanádi Könyvtár, valamint a 
Sükösdi Művelődési Ház.  

Intézményátszervezés 

Változik az Ételfutár  
Az önkormányzat napközi konyhájáról ételfutár szolgálattal is 
rendelhető főétkezés keretein belül meleg étel (ebéd). A konyha 
első fogásként egy leves, második fogásként választható „A” – 
(konyhatechnológiájában és összetételében) kímélő, valamint 
„B” - normál menüvel készül hetenként a megrendelések foga-
dására. Az egészséges étkeztetés alapelveit figyelembe véve 
készítjük el a következő heti menüsorokat, melyeket a szerdai 
napon kiszállított étellel egyidejűleg adunk át. Az étlapokon 
bejelölhető lesz a kiválasztott ételsor. Egy hétre legalább 4 egy-
befüggő napra lehet rendelni. Az így jelzett igényeiket csütörtö-
ki napon át tudják adni a következő heti befizetéssel egy időben 
az étel kiszállítójának. Az igénybevevők a megrendelt adagok-
nak megfelelő műanyag éthordókkal készüljenek, a váltás miatt 
két, és lehetőleg 3 részes garnitúrával.  
Egy adag díja: 2013. március 4. napjától (hétfőtől) elvitellel 
625 Ft/adag, kiszállítással 664 Ft/adag. Az árak az ÁFA-t 
tartalmazzák. 
A napközi konyhán megrendelésre elkészítjük (hétvégén is) 
rendezvények ételsorait meleg és hidegkonyhai készítményeit, 
melyet igény esetén házhoz is szállítunk! 
Kapcsolattartás: Bencses Emőke élelmezésvezető 
Tel.: 06/70/ 3317726 

Kutyatéma, kutya- egy téma… 
Eb összeírás, chippelés, ebadó 
A címben szereplő megnevezések a gyakorlati életben félreértésre 
adhatnak okot, hogy mely feladattal kapcsolatban van kötelezett-
ségünk. Az alábbi leírás az ebben való tájékozódásunkat hivatott 
segíteni. 
Eb összeírás: A helyi önkormányzatok a kutyák összeírását há-
romévente kötelesek elvégezni. A kutya tulajdonosa az ebek 
összeírásakor köteles a törvényben meghatározott adatokat a ha-
tóság rendelkezésére bocsátani. Sükösdön az ebek összeírása fo-
lyamatban van. A lakosok részéről az ebekre vonatkozó adatszol-
gáltatást kérjük! Az adatszolgáltatás a törvény 42/B. § (5) bekez-
dése alapján kötelező. Aki adatszolgáltatási kötelezettségének 
nem tesz eleget, az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. 
(XII. 31.) Kormány rendelet alapján ebenként 30.-90.000 Ft állat-
védelmi bírsággal büntethető. 
Az összeíráshoz kapcsolódó szabályos adatszolgáltatás ingyenes.  
Köszönjük azoknak a lakosoknak, akik ez ügyben együttműköd-
tek az összeírást bonyolító munkatárssal.  
Chippelés-mikrochip:  A 115/2012. (VI.11.) Kormányrendelet 
értelmében 2013. január 1-től minden, négy hónaposnál idősebb 
ebet csak elektronikus transzponderrel (chip) megjelölve lehet 
tartani. A chippel való megjelölés maximális díja 3.500 Ft, amely 
magában foglalja a chip árát, a beültetés díját és az állat regisztrá-
cióját is. A mikrochip az állatok egyedi azonosítására szolgáló 
modern technikai eszköz. A rizsszem nagyságú bőrbarát üveg-
kapszula egy pici antennát és egy chipet foglal magában, ami egy 
15 számjegyből álló kódot tárol és a beültetés helyén megtapad. 
Egy speciális leolvasó segítségével lehet lekérdezni a chipben 
tárolt számsort. A chip az állat élete végéig megőrzi a rajta lévő 
adatokat. Településünkön a kutyák chippelését Dr. Tálas László 
állatorvos végzi. A törvényi előírásnak természetesen a másutt 
chippeltetett kutyák is megfelelnek. Azon tulajdonosok - akiknek 
ebe nem rendelkezik chippel - állatvédelmi bírság fizetésére köte-
lezhetők, amelynek mértéke 15 ezer forinttól több százezer forin-
tig terjedhet. Ennek a szabálynak a betartását a jegyző, és a járási 
állat-egészségügyi hivatal ellenőrzi. 
Ebadó: Az állatvédelmi törvény módosításával 2012. január 1-
jétől ebadót vethetnek ki a helyi önkormányzatok. Ennek mértéke 
a főszabály szerint nem haladhatja meg az évi 6.000 forintot. 
Sükösd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete még 
2012. január 18-i ülésén döntött arról, hogy az ebrendészeti hoz-
zájárulást nem vezeti be. Tehát Sükösdön nem kell ebadót fi-
zetni.                                                   Tamás Márta polgármester 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Ba-
jai Járási Hivatalának elérhetőségei 

 
Címe:6500 Baja, Deák Ferenc utca 11-13. 
Tel.: 79/542-920 
E-mail: baja@bacsjaras.gov.hu 
Vezető:Dr. Szenoradszki Endre 
Ügyfélfogadás: 
Hétfő:                               8-18  
Kedd-Szerda-Csütörtök: 8-14:30 
Péntek:                            8-12 
Hétfőnként 8-12-ig helyben, a Polgármesteri Hivatalban a járási 
hivatal ügyintézője várja az érdeklődőket. 
Intézhető szociális ügyek: ápolási díj, közgyógyellátás, egész-
ségügyi szolgáltatásra való jogosultság, időskorúak járadéka. 
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Az átszervezés következ-
tében az egyes tagintéz-
mények alapfeladatai nem 
változtak, az intézménytí-
pusok önállóan látják el 
szakmai tevékenységüket. 
A szervezeti átalakítás 
viszont szükségessé teszi 
az alapdokumentumok 
(szervezeti és működési 
szabályzat, pedagógiai 
program) felülvizsgálatát és módosítását. 
Változatlan módon és formában működik 
továbbra is az óvoda-iskola átmenet 
program. Év elején betervezett eseménye-
ink, programjaink továbbra is rendben 
megvalósulnak, folyamatos kapcsolatban 
vagyunk az iskolavezetéssel, tanítókkal. A 
szoros együttműködés célja a jövőben is 
az átmenet megkönnyítése, illetve, hogy 
minél többen részesítsék előnyben a helyi 
iskolát. 
A köznevelési törvény bevezetése legin-
kább az iskolákat érinti, viszont óvodákat, 

ezáltal szülőket is 
érintő néhány fontos 
változására felhív-
nám a figyelmet:  
Talán a legfonto-
sabb változás a tan-
kötelezettség kez-
dete. 
2013. január 1-től 
hatályos az Nkt. 
45.§ (2)bekezdése, 

mely szerint: „ A gyermek abban az év-
ben, amelynek augusztus 31. napjáig a 
hatodik életévét betölti, legkésőbb az azt 
követő évben tankötelessé válik.” Ez azt 
jelenti, hogy a nyáron született gyerme-
keknek is be kell iratkozniuk az iskolába, 
amennyiben a 6. életévüket betöltik. Alap-
esetben az óvoda vezetője dönt a tanköte-
lezettség kezdetéről, tehát javasolhatja (az 
óvónők véleménye alapján), hogy még egy 
évig óvodában maradjon a gyermek. 
Amennyiben úgy dönt, és az egy év letelte 
után még mindig úgy véli, hogy a gyermek 

nem érett az iskolára, már a szakértői bi-
zottság véleményét kell kikérnie. 
Tehát a hatálybalépést figyelembe véve, 
először azokra vonatkozik a tankötelezett-
ség kezdetéről szóló új szabály, akik 2013. 
augusztus 31-ig betöltik a 6. életévüket.  
Mivel átmeneti időszakról nem rendelke-
zik a törvény, viszont néhány középső 
csoportba járó gyermek a nyáron betölti a 
6. életévét az óvodavezető él döntési jogá-
val és javasolja a még egy évig történő 
óvodai nevelést. Az iskolai beiratkozás 
kötelezettsége ettől függetlenül rájuk is 
vonatkozik. 
A másik szülőket is érintő változás, hogy 
2014. szeptember 1-től kötelező az óvo-
dába járás azoknak a gyerekeknek, akik 
augusztus 31-ig betöltik 3. életévüket. 
Lehetőség van arra is, hogy a 3. életév 
betöltése előtt kezdjen valaki óvodába 
járni, ennek feltétele, hogy az óvoda ren-
delkezzen szabad férőhellyel, illetve a 
gyermek fél éven belül betöltse a 3. életé-
vét.                            Dudásné Grau Ágnes 

Kedves leendő óvodás Szülők! 
Önök közül bizonyára sokan várakozással, némi kíváncsisággal 
tekintenek az óvodai élet felé. Milyen lesz az óvó néni, kik lesz-
nek gyermekeik pajtásai. Ilyen és hasonló gondolatokkal készül-
nek az óvodai beíratásra. Szeretném Önöket megnyugtatni, hogy 
óvodánk megfelel a kor elvárásainak, gyermekeink biztonságban 
szép, gyermekbarát környezetben nevelkednek. A gyermekek a 
nap nagy részét játékkal töltik, amely által egyéni képességeikhez 
mérten, egyéni ütemben és módon fejlődnek. Ugyanakkor a kö-
zös tapasztalatok, a közös élmények, az együtt megélt események 
összetartják a csoportot és a közös hagyományok szokások men-
tén tudnak együttműködni, együtt játszani, együtt gondolkodni. 
E rövid bevezető gondolatok után tisztelettel és szeretettel vá-
rok minden kedves leendő óvodást és szüleit a beíratáskor. 
A beíratás időpontja: 2013. március 11-14. naponta 8 – 16 
óráig. Helye: Központi Óvoda, Dózsa Gy. u. 183.  
A beíratással kapcsolatos egyéb tudnivalók: 
Azokat a gyermekeket várjuk, akik 2013.június 1. ill. 2014. má-
jus 31-ig betöltik 3. életévüket. Kötelező beíratni azt a gyerme-
ket is, aki a 2013. év folyamán ötödik életévét betölti és eddig 
nem járt óvodába. Abban az évben, amelyben a gyermek az ötö-
dik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától napi 4 órát köte-
les óvodai nevelésben részt venni.  
Kérjük, hozzák magukkal a következő iratokat:  
A gyermek nevére kiállított személyi azonosító igazolvány. A 
gyermek születési anyakönyvi kivonata. A gyermek lakcímét iga-
zoló hatósági igazolványa. A szülő személyi azonosító és lakcímét 
igazoló hatósági igazolványa. Gyermekvédelmi támogatásról 
szóló Határozatot.                 Dudásné Grau Ágnes ÁMK igazgató 

A       Rigó énekel….. 
avagy sükösdi környezetvédő 

kisdiákok sikerei 

2012 őszén iskolánk tanulói 3 csapat-
tal (4. és 6. évfolyamon) jelentkeztek a 
„Rigó énekeljen!” Kárpát-medencei kör-
nyezetvédelmi versenyre. A Közép-, Ke-
let- és Észak-magyarországi régióban 
22 indulóból iskolánk tanulói előkelő 
helyeken végeztek. 

A 4.a osztályt a Falka csapata képvi-
selte: Sipos Kata, Tóth Evelin, Bogdán 
Zsolt és Marusa Márk – a 4. osztályo-
sok területi döntőjének nyertes csapa-
ta (1.helyezett!); így biztos továbbjutó 
a 3 napos májusi Kárpát-medencei 
döntőbe, ahol romániai, ukrajnai, vaj-
dasági, szlovák és természetesen ma-
gyar csapatokkal mérhetik össze tudá-
sukat, kreativitásukat és ügyességü-
ket. A 6. osztályosok 2 csapattal vettek 

részt. A Vizslák – Bán Kata Anna, 
Garisa Laura, Kiss Liliána, Szabados 
Fanni – a területi döntő végeredménye 
alapján szintén dobogós helyet sze-
reztek meg: pontegyenlőséggel a 3. 
helyen végeztek. A Ragadozók csa-
pata – tagjai: Marusa Mihály, Bencses 
Máté, Boros Robin, Bogdán Milán – a 
13. helyen végzett az összesített ered-
ményben.                                     
              Logoné Kovács Zsuzsa 

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

településünk fejlődéséhez! 
 

„Sükösdi Óvodásokért Közhasznú Alapítvány” 
Adószám: 18367629-1-03 

„Sükösdiek a Gyermekekért Alapítvány” 
Adószám: 18349496-1-03 
„Szent Anna Alapítvány” 
Adószám: 19046505-1-03 

Sükösdi Helytörténeti és Kulturális Egyesület 
Adószám: 18368558-1-03 

Voluntas Kulturális Alapítvány 
Adószám: 19552158-1-03 

Köszönjük! 

Az iskola állami kezelésbe vételéről kért hivatalos tájékoztatás 
a Bajai Tankerülettől lapzártáig nem érkezett meg. Bízunk ben-
ne, hogy a májusi számunkban ezt pótolni tudjuk.     Szerkesztő 

Tóth Evelin a Magyar Mezőgazdasági Múzeum Hétmérföld 
képzőművészeti pályázatán I. helyezést ért el.  A Szent Korona 
hazaérkezésének 35. évfordulója alkalmából a bajai Ady Endre 
Városi Könyvtár  és Művelődési Központ által meghirdetett 
„Szép vagy, gyönyörű vagy Magyarország„ című képzőművé-
szeti pályázaton Evelin Különdíjas lett.                     Szerkesztő 
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Asztalitenisz 
Kedden, pénteken és 

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

mas Házban. 

AA csoport találkozói 
minden szerdán 

délután 5 óra-
kor . 

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 nagy-

termében 

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! 

 

TAVASZVÁRÓ kézműves foglalkozás lesz március utolsó hetében a Művelődési Házban. 
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Az előző részben az 1966-70 közötti évek gyengélkedései-
ről borongtam, de szót ejtettem bíztató jelekről is. A vezetőség 
(Borsay Győző, Lógó András, Lógó János, Varsányi József) kie-
gészült és megerősödött a falunkba érkezett fiatal állatorvossal, 
Dr. Maruzsa Vencellel és a Vörös zászló Tsz. Agronómusával, 
Dr. Laszinger Mihállyal. A feladat adva volt: a legrövidebb időn 
belül ki kell mászni a futballgödör aljáról és létrehozni a fejlődő 
nagyközséghez méltó csapatot, amely a helyi fiatalokra épül, s 
megfelelő képzés és elszántság mellett akarja a sikert, feljebb tud 
lépni a ranglétrán. Abban egységes volt az álláspont, hogy hosz-
szú távra kell tervezni, s a már meglévő feltételeket tovább kell 
javítani. Futballberkekben máig vita van arról, hogy először le-
gyen csapat és bizonyítson, s utána kapjon meg minden lehetsé-
ges támogatást, vagy fordítva: a jó feltételek előbb-utóbb maguk-
kal hozzák a jó eredményeket is. Nos mi az utóbbi megoldást 
választottuk, s az idő minket igazolt. 
1968 tavaszán hozzáláttunk a pálya felújításához. Máig él ben-
nem az a pillanat, amikor Kovács Feri munkatársam nekiakasz-
totta az akkor legnagyobb teljesítményű traktorekéjét, s én ré-
mülten követtem a barázdából felszakadó hantokat. A látvány 
ijesztő volt, a legszívesebben visszacsináltam volna mindent, de 
az eke haladt és visszaút már nem volt. A szántás befejeztével 
eldőlt, hogy mit kell tennünk a következő másfél évben. Először 
is rendezni kellett az irgalmatlan méretű felszaggatott táblákat. A 
„nagyolást” gépekkel, a finomítást hetekig tartó kézimunkával 
csináltuk meg. El kellett tüntetni a tarackot, és minden oda nem 
való kő, vas és csontdarabokat. Azután jött a gépi egyengetés, a 
gréder napokig dolgozott míg kialakult a közel végleges felület, 
amely tőzegborítást és műtrágyát kapott. Újabb tárcsázás és simí-
tások után a magágyat négyzetméterenként gereblyével készítet-
tük elő a jelentős mennyiségű fűmagot kézzel szórtuk el. Az öt 
fajtából négyre még emlékszem: réti csenkesz, vörös lóhere, ta-
rackos tippan és angol perje. „Sportkeverék” akkor még nem 
létezett. Újabb 10 cm-es földborítás következett, a tömörítéshez 
Lógó András szerzett egy régi lovas hengert, amit felváltva hú-
zott két ember. A legnagyobb gondot az öntözés jelentette. A 
keléshez az égiek még segítettek május végi és június eleji eső-
vel, de ez a talaj máig nagymennyiségű vizet igényel. A megol-
dást az „Aranykalász” Tsz. Elnökének, Szerletics Pali bácsinak a 
meggyőzése hozta. Hozzájárulásával „megcsapoltuk” a Tsz. Pa-
lántanevelőjéhez kiépített vezetéket, amelyben a Kanálisból szi-
vattyúzták a vizet. A baj az volt, hogy a palántást és a pályát nem 
lehetett egyidejűleg öntözni, s az aszályos hetekben el kellett 
dönteni, melyik a fontosabb, s ebből több vita adódott. Szeren-
csére a víztartályt egy szurkolónk kezelte, s ő a dilemmát felol-
dotta. 1969 májusában eljutottunk az első kaszálásig. Az állami 

gazdaságtól kaptunk két fűnyíró gépet, s a gondos munka ered-
ményeként 1970 nyarán kifogástalan pázsit fogadta a Dunaújvá-
ros NB-I-es csapatát az ünnepélyes pályaavatásra, amelyen a 
közel 800 nézőt nem törte le a 4:0-s vereség. A legtöbben akkor 
láttak először első osztályú csapatot. A gyepszőnyeg pedig be-
vált, máig szolgálja a csapatot. A füvesítés ideje alatt először 
Érsekcsanád adott otthont a Sükösdieknek, majd egy kisméretű, 
de bajnoki mérkőzésekre alkalmas pályát készítettünk a jelenlegi 
főpálya végében, arra merőlegesen. A nagy munkával egyidejű-
leg folyt a csapat építése is. Az 1970-71-es Bajai Járási I. osztá-
lyú bajnokságban a felnőtt csapat a 6., az ifjúsági a 4. helyen 
végzett. Az igazi nagy lépés ezután következett: a felnőtt csapa-
tunk Nagy Ferenc, ifjúsági csapatunk Bujdosó Márton edzők 
vezetésével megnyerte az 1971-72. évi Bajai Járási I. osztályú 
Bajnokságot és felkerült a megyei II. osztályba. A felnőttek 
85:22-es gólaránnyal, 42 ponttal a 38 pontos Hercegszántó, az 
ifjúságiak kimagasló, 108:14-es gólaránnyal, 42 ponttal, veretle-
nül nyertek a Bajai Vasas MTE II. előtt. 
A kettős siker nagyban erősítette a csapat és a vezetők hitét a 
továbbiakra. Az 1972 júniusi díjkiosztó ünnepségen Baján Bada 
Pál járási sportfelügyelő méltatta a sükösdi teljesítményt, s kö-
szöntőjét azzal zárta, hogy kétszer látta ezt a nagyon fiatal és 
tehetséges gárdát (Nemesnádudvar ellen 3:0, Dávod ellen 5:0) s 
nincs kétsége afelől, hogy a Sükösdiek jó úton járnak, s hallani 
fogunk még róluk! A jövőbe látott!                      Varsányi József 
A felnőtt bajnokcsapat 1970-71 
Álló sor, balról jobbra: Lógó András, Kovács Mihály, Dózsa 
János, Nagy Kálmán, Kádár Miklós, Marusa József, Nagy Fe-
renc edző. Guggolnak: Bajai Péter, Kollár András, Páncsics Jó-
zsef, Bogárdi László, Szabó Antal (Johstone), Németh József, 
Szente István. Hiányzik: Katus Sándor. 

A sükösdi futball története 10. rész 

 
Minden lehetséges fórumon kérjük a la-
kosság közreműködését, abban, hogy ha a 
településen gyanús magatartásra, ismeret-
len házalók jelenlétére lesz figyelmes, 
vagy valaki saját maga esett áldozatul be-
surranásnak, bárminemű eltulajdonításnak, 
annak tényét azonnal jelezze a körzeti 
megbízottaknak, vagy a településőröknek. 
Hiszen csak azonnali jelzéssel lehet az 
elkövetők nyomába eredni. Ha csak két-
három nap eltelte után, vagy hallomásból 
jut el hozzánk a hír, már szinte lehetetlen 
eredményes intézkedést tenni. Figyeljünk 
egymásra, figyeljünk értékeinkre! 
 

Az elmúlt időszakban lakossági bejelen-
tésre, rendőri, településőri észlelésre, az 
alábbi esetek kerültek megoldásra: A Pol-
gármesteri Hivatal kávézóját kívánta fel-
törné az elkövető. Hangoskodására a kör-
zeti megbízott lett figyelmes. Lakossági 
jelzésre, a településőr állította meg és kért 
rendőri intézkedést, azokhoz a vidékről 
érkezőhöz, akik faárusításba kezdtek 
Sükösdön, mindenféle engedély hiányába, 
házalásos módszerrel. Hozzátartozói jelzés 
alapján kerültek kézre azok az elkövetők, 
akik a temető sírhantjairól kovácsoltvasat 
vágtak le. Szintén lakossági bejelentésre 
sikerült kerékpár tolvajokat kézre keríteni. 
Sértett bejelentésére lett meg az, az elköve-

tő, aki magánszemély lakásáról műszaki 
cikkeket lopott el. Településőri közreműkö-
déssel lett meg az a tettes, aki az orvosi 
rendelőben tartózkodóktól pénz lopott el. 
Fenti esetek is tanúsítják, hogy nagyon 
fontos és eredményes lehet az azonnali 
jelzés. 
Továbbiakban is kérjük közreműködésü-
ket! 
Körzeti megbízottak és településőrök 
elérhetőségei:  Horváth Miklós: 
2 0 / 4 0 4 3 3 3 0 ,  K r e s z l ó  S á n d o r : 
20/5795948, Varga Robin: 20/5396494, 
Faddi József: 70/3348799, Juhász Már-
ton: 70/9327038 

Tamás Márta polgármester 
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Asztalitenisz hírek: 2013. január 
17-én rendezték meg Kecskeméten a 
diákolimpia megyei fordulóját. 
Béregi Dávid ezüstérmet szerzett, 
ezért képviselheti Bács-Kiskun me-
gyét az országos  versenyen Buda-
pesten. Testvérével Bencével páros-
ban aranyérmet szereztek. 
Február 3-án Csengődön megyei 
versenyen Béregi Bence ezüstérmes 
lett, párosban testvérével Dáviddal 
bronzérmet nyertek. Edzőjük Bajai 
József. 

Kick-box hírek: 2013. február 
16-án rendezték meg Bólyban az 
idei THAY-BOKSZ gálát, ahol a 
120 versenyzőből álló mezőny-
ben a bajai Kick-Boxing Team 
több sükösdi versenyzőjével 7 
aranyat és 6 ezüstöt hozott haza. 
Karaszi Erik arany éremmel, 
Faddi Tamás ezüst éremmel 
bővítette gyűjteményét. Mindket-
ten hatalmas küzdelemmel érték 

el eredményüket. Edzőjük: Mezőfi András.  
Maraton futás: A 2013. február 2-án megrendezett Kaposvár 
Dombjai Farsangi Félmaratonon, az igen nehéz terepnek bizo-
nyult pályán Kolluti Margit, a FuTeam versenyzője 4. helyezést 
ért el. A 16,9 km-es távot 01:37:56 alatt teljesítette. 
Judo hírek: György Richárd a Junior B 
országos bajnokságon, Cegléden 3. helye-
zést ért el. A Budapesten megrendezett 
harmad osztályú felnőtt Magyar Bajnoksá-
gon az első helyezett lett. A szintén Buda-
pesten zajlott Junior Csapatbajnokságon 
szintén 3. helyezést ért el. Richárd a Bajai 
Judo Club versenyzője. Edzője Radics 
Attila. 
Diákolimpia hírei: A Baján megrendezett 
úszók Diákolimpiáján Kernya Kincső 50 m-es hátúszásban és 

50 m-es gyorsúszásban 3. helye-
zést ért el. Edzője Vértessy Zsu-
zsanna. A tornászok Diákolim-
piáján Kalocsán Kernya Kincső 
2. helyezést ért el. Edzője Mak-
ra Ferenc. 
Labdarúgás hírek:  
2 0 1 3 .  j a n u á r  1 9 - é n 
KINDERBALL Teremtorna 
Kupa versenyen vett részt Baján 
az U-7-es korosztály, ahol a III. 
helyezést érték el. Minden játékos érmet és csokit kapott. A tor-
na gólkirálya: Kiss Kornél 8 góllal.  
A csapat játékosai:Bencses Bálint, Gilián Gergő, Győrfy And-
rás, Kelemen Ábel, Kincs János és Kiss Kornél. Edzőjük 
Geletta Károly.                          Kusztorné Varga Edit szerkesztő 
Kerékpározás hírek: A tavasz és a jó idő közeledtével ismét 
elkezdődik a bringás szezon. Örömmel tapasztalom, hogy egyre 
több sükösdi kerékpárossal találkozunk „úton-útfélen”! Ennek 
kapcsán ajánlanék ízelítőül néhány programot az érdeklődőknek. 
A tavalyi évhez hasonlóan Kosár Gábor idén is tervezi a 
„Tavaszi hadjárat” (cikk a Sükösdi Napló 2012/2. számában, 
képek a honlapon) Gemenc kerülő 65 kilométeres kerékpártúra 
megszervezését. A végleges időpontról és az egyéb tudnivalókról 
a www.sukosd.hu  honlapon fogja hamarosan tájékoztatni az 
érdeklődőket. Megkezdődött az internetes nevezés az idei 
Balatonkörre, melynek időpontja 2013. április 27. Tavaly egy 
kis létszámú de lelkes csapattal vettünk részt rajta Sükösdről 
(cikk s Sükösdi Napló 2012/3. számában, képek a honlapon). 
Hatalmas élmény volt, úgyhogy bíztatunk minden bringázni sze-
rető sporttársunkat a részvételre, ami két féle távon (206 km illet-
ve 85 km) is lehetséges. A túrával, nevezéssel, szállással kapcso-
latos tudnivalókat a http://vuelta.hu/balatonkor címen lehet meg-
találni. 
Igény esetén Faddi Krisztiánnal (Szasa) az érdeklődőknek, neve-
zőknek szívesen segítünk a tavalyi tapasztalataink megosztásával 
a felkészülésben, szervezésben az alábbi telefonszámokon. Kép-
viseljük minél nagyobb számban Sükösdöt az idei Balatonkörön! 
(Szasa: 20/383-1683, Gergő: 30/945-8583) 
Ezeken kívül természetesen számos egyéb szervezett kerékpáros 
program és lehetőség közül lehet a környékben is válogatni. Az 
ósükösdi út és a Duna-töltés bárki által könnyen elérhető, ké-
nyelmes és biztonságos lehetőség a bringázásra. Bíztatok min-
denkit, hogy használja minél többet a kerékpárját akár sport-, 
akár szabadidős- akár közlekedési alternatívaként. Egyúttal ké-
rem, hogy a közlekedésben résztvevőként ügyeljünk a vonatkozó 
szabályok betartására mind a kerékpár műszaki állapotát, felsze-
reltségét mind a közlekedési szabályokat illetően, hogy a bringá-
zás valóban mindenki számára öröm és kikapcsolódás legyen! 
„MERT KERÉKPÁROZNI JÓ!”                            Soós Gergő 
Sükösd SC hírei: Megalakult a vezetőség: Halász István – el-
nök, Gruber Attila - elnök helyettes, Nagy Endre - vezetőségi 
tag, Vörös István - vezetőségi tag, Geletta Károly - vezetőségi 
tag, Faddi Krisztián - vezetőségi tag 
Edzők: Felnőtt csapat: Molnár Zsolt – játékosedző, Ifjúsági csa-
pat: Vörös Dávid, Serdülő csapat és Bozsik program csapatai: 
Geletta Károly 
Felnőtt csapat: A vezetés részéről reális elvárásnak mondható 
az első 5-be kerülés, illetve azon belül a minél jobb pozíció el-
érése. Egy jó tavaszi szerepléssel gond nélkül meglehet az elvárt 
helyezések valamelyike. Ebben nagy segítségünkre lehet Pesti 
Laci, valamint Rozsi József, aki hosszabb sérülés miatti kihagyás 
után tér vissza a pályára. NB I-es és NB II-es tapasztalata sokat 
segíthet a csapatnak. A másik komoly igazolásunk az 
Érsekcsanádról érkező Kiss Ervin. Ő két éve nem futballozott 
versenyszerűen, de korábban sok borsot tört már az orrunk alá,  

Az ifjúsági bajnokcsapat 
Balról jobbra: Varsányi József vezető, Takács Lajos, Balázs 
Lajos, Radics János, Radics József, Sánta László, Balázs István, 
Radics József, Szerletics György, Bujdosó Márton edző, Borsay 
Győző vezető. 
Guggolnak: Lógó András vezető, Marusa István, Aladics Má-
tyás, Tóth László, Jagicza János, Radics Mihály, Sudár József. 
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Elhunytak: Angeli Jakab 79 éves 
Szeicz Istvánné született Huber Jusztina 89 éves 
Friedrich Julianna 58 éves 
Pamuki László 66 éves 
Szerletics József 88 éves 
Jámbor László 67 éves   Részvétünk! 

www.sukosd.hu 

A sükösdi hulladékudvar  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!) 

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-ban az iskolatitkárnál és a Polgár-
mesteri Hivatal titkárságán lehet. 

A településőrök elérhetőségei 
Faddi József 70/334 8799  Juhász Márton 70/932 7038 

 

az egymás ellen játszott mérkőzéseken. Reméljük, hogy most 
nálunk ott folytatja, ahol korábban abbahagyta. Az eddigi felké-
szülés alapján joggal bizakodhatunk. A harmadik igazolásunk 
Kelle Martin, aki a Bácsalmás csapatától érkezett. Fiatal bal lá-
bas játékosról van szó, aki ha úgy adódik, még az ifjúsági csapat-
nak is a segítségére lehet. 
Ifjúsági csapat: A csapat edzője Vörös Dávid lett, aki korábban 
a serdülő csapat edzője volt és ott sikeresen dolgozott együtt a 
jelenlegi csapat magjával. Sokak számára csalódást keltően sze-
repeltek az elmúlt szezonban a fiúk, főleg az előző évek teljesít-
ményének fényében, azonban ez leginkább annak tudható be, 
hogy a korábbi évek „gólgyárosai” eligazoltak, megsérültek, 
vagy "kiöregedtek" a csapatból. Kis odafigyeléssel és koncentrá-
cióval valamint jobb edzéslátogatottsággal, előrébb is tarthatna 
ez a csapat is. A felkészülés eddigi részében szépen dolgozott az 
együttes, minden edzésen 15 körüli létszámmal, ami jelzi, hogy 
komolyan veszik a fiúk tavaszt. Ebbe a korosztályba egy új iga-
zolás érkezett: Horváth István, egy 17 éves játékos, aki tavaly 
még a Hódmezővásárhely Fc. labdarúgója volt. Eddigi munkája 
alapján és edzője szerint nagy segítségére lehet a csapatunknak. 
Serdülő csapat: Az őszi szezonban Juhász Marci irányította az 
együttest. Ezúton is szeretnénk neki megköszönni áldozatos 

munkáját, amivel mindent megtett, hogy csapatot formáljon a 
gyerekekből. Nem volt irigylésre méltó helyzetben, mivel sokan 
"kiöregedtek", ráadásul közvetlenül a szezon előtt többen elköl-
töztek, illetve sportágat váltottak. A tavaszi szezonban Geletta 
Karcsi irányítja majd a korosztályt.  
Minden új igazolást sok szeretettel üdvözlünk a csapatunkban és 
sikeres szereplést kívánunk nekik! 
 
Pályázat: Az előző évhez hasonlóan idén is sikeresen pályáz-
tunk az úgynevezett TAO-s pályázaton. Ebben nagy segítségünk-
re volt Tóth Gyula aki tavaly egyedül, idén pedig velünk közösen 
dolgozott azért, hogy sikeres legyen a pályázatunk. Nagyon szé-
pen köszönjük és reméljük, hogy az együttműködés tovább foly-
tatódhat! Ebből valósult meg tavaly a kapuk mögötti labdafogó 
hálók lecserélése, az ülőhelyek deszkáinak cseréje, a pályaöntö-
zés korszerűsítése, valamint több sportszer beszerzése is. Idén 
folytatjuk a pályavilágítás felújításával és tovább korszerűsítjük a 
sportszertárunkat, hogy a legkisebbektől az ifjúsági csapatig be-
zárólag, mindenki a lehető legjobb körülmények között és a lehe-
tő legjobb felszerelésekben és felszerelésekkel dolgozhasson. 
Reményeink szerint meglesz az eredménye.  

Halász István elnök 

Összeállította: Tamaskó Jenőné anyakönyvvezető 
2012.12.15-től 2013. február 20-ig  
Házasságkötés nem volt. 
Születtek: 
Bogdán Kamilla ( anyja neve: Tamás Erzsébet) 
Nagy Ábel ( anyja neve: Kazinczi Cecília ) 
Horváth Csongor ( anyja neve: Gazdag Alinka ) 
Marusa Mária Zsófia ( anyja neve: Jászfi Mónika ) 
Bosnyák Tamás Levente ( anyja neve: Vida Mónika ) 
Unsorg Patrícia ( anyja neve: Pintér Bernadett) 
Sok boldogságot kívánunk! 

Siposné Kerekes Melinda 
könyvelő 

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, környezetvédelmi termékdíj 

...mindez kedvező áron! 
Magánszemélyek adóbevallását 2000 Ft-ért elkészítem! 


