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Sükösdi Anna napok 

Az idei évben immár huszon-
kettedik alkalommal került 
megrendezésre a falunap Sü-
kösdön. 
Örvendetes, hogy a rendez-
vény szervezésére, több mint 
két évtizede lehetőség adódik. 
Nyugodt szívvel mondhatjuk, 
hogy idén a programok igazán 
sokrétűek, változatosak vol-
tak. A megszokott szervezői 
munkát, a szokásos csapat-
munkán túl, az is nagyban 
segítette, hogy ezúttal komoly 
pályázati forrás is rendelke-
zésre állt a lebonyolításához. 
A Bethlen Gábor Alapkezelő 
Zrt-től „Testvér-települési 

programok és együttműködé-
sek” című pályázati kiíráson 

nyertünk 500.000 
Ft támogatást. 
Ezen összegből 
tudtuk vendégül 
látni a Szlovákiai 
Madar település-
ről érkező vendé-
geinket, és hosszú 
idő után hivatalos 
formát nyert, a két 
település közötti 
kapcsolat, a 
„Sükösd és Madar 
együttműködési 

megállapodás” aláírásával. 
A másik forrásunk az Európai 

Unióhoz benyújtott „ Európa a 
polgárokért” elnevezésű ki-
írásból származott. Itt 22.000 
eurónak megfelelő összeggel 
támogatták programunkat. 
Ennek köszönhetően érkeztek 
hozzánk még vendégek a hatá-
ron túli magyaroktól, így a 
vajdasági Palicsról, és az erdé-
lyi Ákosfalváról is. A péntek-
től vasárnap estig tartó ren-
dezvény szinte minden prog-
ramja elszámolható, e támoga-
tás terhére. Ezért volt lehető-
ségünk a megszokott esemé-
nyeken túl, igazi 
„csemegéket”, mint a P-Mobil 
élőkoncert, a Vízvarázs-Show, 
Sub Bass Monster élőkoncert, 
Kovács Kati koncertje, vagy a 

buborékfocit 
is a rendez-
vényhez 
kapcsolni. 
Hosszútávra 
segítség, 
hogy tud-
tunk egy 
rendezvény-
sátrat is 
vásárolni, 
mely a to-
vábbi prog-
ramjainkon 
is használ-
ható, és 
megtakarítja 
az eddigiek-
ben bérle-
ménykért 
fizetett ösz-
szeget. 
Öröm volt 
látni a ren-
geteg érdek-
lődőt, részt-
vevőt, azt, 
hogy szom-
szédos tele-
pülésekről is 
sokan ellá-
togattak 
hozzánk. 
A Sükösdi 
Napló sora-
in keresztül 
is szeretném 
megköszön-
ni mindazok 
munkáját, 
anyagi és természetbeni támo-
gatását, akik a XXII. Anna 
napok létrejöttét segítették. 

Tamás Márta polgármester 
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2016. július 14.: 
Dr. Szenoradszki Endre a BKM
-i Kormányhivatal Bajai Járási 
Hivatalának vezetője tartott 
rövid bemutatkozást az ülés 
elején, a Járási Hivatal segítsé-
gét ajánlotta fel az ügyek intézé-
sében. A képviselők döntöttek 
arról, hogy rendkívüli szociális 
támogatási keretre nyújtja be 
igényét az önkormányzat a bel-
ügyminiszter és a nemzetgazda-
sági miniszter által kiírt pályá-
zaton. Módosították a pénzben 
és természetben nyújtható szoci-
ális támogatásokról szóló 
4/2015.(II.27.) önkormányzati 
rendeletet. A sok lakhatást segí-
tő támogatási és gyógyszer tá-
mogatási igény miatt csökkent 
az éves felhasználható keret, 
ehhez ellett igazítani a helyi 
rendelet szabályozását. Az ön-

kormányzat szervezeti és műkö-
dési szabályzatáról szóló rende-
leten kisebb változtatásokat 
hajtottak végre. Önkormányzati 
étkeztetési fejlesztések támoga-
tására pályázatot nyújtott be 
településünk. Hiánypótlási eljá-
rásban módosításokat fogadott 
el a testület, a Napközi konyhát 
érintő beruházás tervezett teljes 
költsége 31.303.931 Ft. Az igé-
nyelt pályázati összeg 
29.738.734 Ft. A fejlesztés 
megvalósításához szükséges 
1.565.197 Ft saját forrást az 
önkormányzat a 2016. évi költ-
ségvetési tartalékából biztosítja. 
Napelemes közvilágítás megva-
lósításáról döntöttek a három 
játszótéri helyszínre. A képvise-
lő-testület felkérte a Bajavíz Kft
-t, hogy Sükösd közigazgatási 
területét érintően a szolgáltatási 

területen az ivóvíz hálózatának 
mechanikus tisztítását végezze 
el, mint üzemeltető, mert az 
ivóvízhálózatban kialakuló lera-
kódások és kiválások számos 
kellemetlenséget okoznak a 
fogyasztóknak 
2016.július 27.: 
Sükösd Nagyközség Önkor-
mányzatának településszerkeze-
ti terve és helyi építési szabály-
zatáról szóló rendelet módosítá-
sára került sor. A szlovákiai 
Madar községgel 
testvértelepülési megállapodást 
fogadott el a képviselő-testület. 
Megállapodást hagytak jóvá 
épület tulajdonjogára és föld-
használati jog alapítására a Sü-
kösd, Hősök terén épült panorá-
ma épület vonatkozásában. Az 
esőzések okozta károkról és a 
szennyvízcsatorna hálózat hibái-

ról is tárgyaltak.  
Hivatali hírek 
A Sükösdi Roma Nemzetiségi 
Önkormányzatban változás kö-
vetkezett be, lemondott Bogdán 
József képviselő, s helyére -a 
Helyi Választási Bizottság man-
dátumvizsgálata után- Pintye 
Józsefné képviselő került. 
Közeledik 2016. október 2-a, 
az országos népszavazás napja! 
A Polgármesteri Hivatal felada-
ta a népszavazás helyi bonyolí-
tása, a törvényes működés fel-
tételeinek biztosítása. Továbbra 
is három szavazóhelyiségben 
járulhatnak a választók az ur-
nákhoz: Alvégi óvoda, Központi 
óvoda, Művelődési ház. A nép-
szavazás reggel 6 órától 19 órá-
ig tart. 

Bánné dr. Raffai Gyöngyi  
jegyző 

Önkormányzati Képviselő-testületi hírek 

Nyári tábor az SNRÖ 
szervezésében 

2016 07.18-tól 2016. 07. 15-
ig tartott nyári táborunk, 
melynek során 20 gyermek-
kel mentünk el nyaralni a 
Szelidi-tóhoz. A NEMZ-
TAB-16-0143 pályázati 
azonosítású projektünket az 
Emberi Erőforrás Támoga-
táskezelő segítségével tud-
tuk megvalósítani. A gyer-
mekek kiválasztási kritériu-
ma a tanulmányi eredmé-
nyük, iskolai magatartásuk, 
hiányzásaik voltak. Bukás, 

pótvizsga kötelezettség, 
kizáró ok volt. Szerencsénk-
re jó időnk volt, így tudtunk 
sokat fürdőzni a tóban. A 
tábor helyszíne professzio-
nálisabb volt, mint a tavalyi 
évben, a gyerekeknek több 
lehetőségük volt elfoglaltsá-
got találni a táboron belül. 
Remélem nem unatkoztak és 
legalább olyan jól érezték 
magukat, mint én. A velük 
töltött időért megérte ezt a 
hosszas előkészítő munkát 
végezni, nyaram legjobb egy 
hete volt. 

Radics Tamás SRNÖ elnök 

Hónap Szeptember Október November December 
Zöld hulladék begyűjtési nap 9. 7. 4. 2. és 30. 

90. születésnap 
Szerletics Jánosné Szedres Juli-
anna július 21-én töltötte be 90. 
életévét. Sükösd Nagyközség Ön-
kormányzatának nevében Tamás 
Márta polgármester és Bánné dr. 
Raffai Gyöngyi jegyző köszöntöt-
ték. A jeles eseményt gyermekei 
családjával, unokáival, dédunokái-
val is ünnepelte. 

Horváth Béláné Kincses Anna 
július 26-án töltötte be 90. életé-
vét. Sükösd Nagyközség Önkor-
mányzatának nevében Tamás Már-
ta polgármester, Bánné dr. Raffai 
Gyöngyi jegyző és Rigó Éva kö-
szöntötték. Annus néni büszkén 
mesélt arról, hogy testvére családja 
milyen szeretettel veszi körül, és 
tőlük is és a szomszédoktól is ren-
geteg segítséget, figyelmet és sze-
retetet kap, amiért nagyon hálás. 

2016. augusztus 17-én ünnepelte 
Hörnyéki Józsefné Szerletics 
Erzsébet 90. születésnapját. Sü-
kösd Nagyközség Önkormányzatá-
nak nevében Tamás Márta polgár-
mester, Bánné dr. Raffai Gyöngyi 
jegyző és Rigó Éva anyakönyvve-
zető köszöntötték. Erzsi néni für-
gén fogadta köszöntőit, és öröm-
mel mesélte hosszú életútjának 
örömteli és nehézségekkel tűzdelt 
történeteit. 

Kusztorné Varga Edit szerkesztő 
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Óvodakezdés... 
Augusztus 22-én nyitotta meg 
kapuit az óvoda.  
 Három hetes zárva tartás után 
tiszta környezetben fogadjuk az 
óvodásokat. 
Az alvégi óvodában felújított 
mosdók, öltözők várják az új és 
régi óvodásokat egyaránt. Új 
burkolatot kapott a konyha, 
felnőtt öltöző, folyosó és a fel-
nőtt vizesblokk is. Ezen helyi-
ségek festése is megvalósult. 
Kicseréltük az öltözők, mosdók 
és a folyosó  ablakait. A felújí-
tás anyagi hátterét az Önkor-
mányzat, illetve a Sükösdi 
Óvodásokért Alapítvány közö-
sen biztosította, amelyet ezúton 
is köszönünk. 
Az új kiscsoportosok szeptem-
ber 1-től kezdik meg óvodai 
életüket. A kiscsoportos óvó-
nők megkezdték a családlátoga-
tásokat, így óvodakezdés előtt 
már otthonukban találkoznak a 
gyermekekkel.  Megbeszélik a 
beszoktatás menetét, idejét. 
Az előző évekhez hasonlóan  
több programot, szakkört szer-
vezünk gyermekeink számára. 
A teljesség igénye nélkül lesz, 
Mocorgó tehetséggondozó 
szakkör a nagycsoportosok 
részére, Ringató program a 
leendő ovisok számára, hittan 
foglalkozás, úszás a nagycso-
portosok részére (megfelelő 
létszám esetén), nyelvi foglal-
kozások igény szerint a nagy-
csoportosoknak, táncház, lesz-
nek kirándulások, színházláto-
gatás, sportnap.  
A fentieken túl igyekszünk 
figyelembe venni a szülők igé-
nyeit, kíváncsiak vagyunk a 
véleményükre. Megerősítjük a 
gyermekekben azokat a pozitív 
tulajdonságokat, amelyeket a 
családban elsajátítottak, ugyan-
akkor kiegészítjük olyan szoká-
sokkal, viselkedésmintákkal, 
amelyek csak a közösségben 
sajátíthatók el.  
A legfontosabb számunkra, 
hogy a gyerekek érezzék magu-
kat biztonságban, szeressenek 
óvodába járni, örüljenek társa-
iknak, és azoknak a felnőttek-

nek, akik körülveszik őket. 
Minden kedves kis óvodásnak 
vidám, élményekben gazdag 
óvodai évet kívánok! 

Dudásné Grau Ágnes ÁMK 
igazgató 

Áldás alatt 
Elkezdődött... A sükösdi kisdi-
ákok szeptember elsejétől újra 
beültek az iskolapadba. Ki 
örömmel, ki bánattal, de a leg-
többen tiszta és érdeklődő kí-
váncsisággal. Ez így van jól, ez 
így van rendjén – higgye el a 
falu apraja-nagyja, mi is kíván-
csian várjuk, hogy szeretett 
iskolánk milyen tanév elé néz. 
Úgy tűnik, jó úton vagyunk. Az 
eddigi munkánk gyümölcsei 
lassan beérnek, és emellett 
„fentről” is régen várt, segítő 
kezeket kaptunk. Sükösd általá-
nos iskolájának fenntartója 
ugyanis ettől az évtől kezdve a 
Kalocsa  – Kecskeméti Főegy-
házmegye, amely mindent meg-
tesz azért, hogy diákjaink ki-
számítható környezetben, nyu-
godt és bátorító körülmények 
között tudják tenni a dolgukat.  
Mostantól a „Magyarok Nagy-
asszonya” véd és istápol ben-
nünket; mostantól lehetőségünk 
lesz megismerni a katolikus 
egyháznak a hagyományok 
megőrzéséről, a fejlődés fenn-
tartásáról szóló nézeteit és okta-
tási mechanizmusait; mostantól 
együtt, kart karba öltve tanítha-
tunk azért és úgy, hogy örömöt 
okozzunk mindannyiunknak.  
Fontos tudni, hogy lélekben 
máshoz tartozunk, de testben 
nem: „új” iskolánkra ugyan-
azok a törvények, jogszabályok 
és rendeletek vonatkoznak, 
mint más, állami oktatási intéz-
ményre. Azonban önálló a költ-
ségvetésünk, önállóan gazdál-
kodunk, és mint a jó gazda: mi 
döntjük el, mire költünk, s mire 
nem.  
Fegyelmezett és tudatos terv 
szerint dolgozunk és teremtünk: 
a keresztényi értékeink védel-
mében, azok megélésében, az 
egymás iránti elkötelezettség és 
tolerancia fenntartásában érde-
kelt, tudatos közösséget épí-
tünk, amelyben érdem jónak 
lenni, amelyben dicsőség jobb-
nak lenni.  

Ezért haladunk tovább a kijelölt 
útjainkon; a tavaly indult művé-
szeti iskola gyökeret eresztett, 
és mára már virágokat is hoz; a 
tavaly lefektetett alapokon 
olyan iskolát építünk, amely az 
érzelmekben gazdag közösség 
építését és a szakmaiságot tartja 
leginkább szem előtt. Utóbbi 
része például, hogy az első és a 
harmadik évfolyamokon diákja-
ink már csoportbontásban ta-
nulják a matematika, a magyar, 
a környezetismeret tantárgya-
kat, az ötödikesek pedig a ma-
tematika, a magyar, a termé-
szetismeret és a történelem 
tantárgyakat. 
Az iskola legfontosabb felada-
ta, hogy  a lurkók előtt kinyissa 
azt a kaput, ami mögött a tudás 
birodalmában otthonosan mo-
zoghat. Ebben nemcsak mi, 
pedagógusok játszunk szerepet, 
hanem mindenki, aki valami-
lyen módon kötődik hozzánk.  
Az elkötelezett szülő, a segítő-
kész hivatalnok, a kertmunkás, 
a takarító néni, a szakács, bár-
milyen szakember, aki tudásá-
val oktatási intézményünket 
gazdagítja.  
Kérem őket, legyenek, legyetek 
velünk most is! 
Hiszek abban, hogy csak így, 
együtt tudunk eleget tenni Pető-
fi Sándor azon intelmének, mi-
szerint csak olyan 
„tölgyfaként” érdemes élni, 
aminek derekát egyetlen ferge-
teg sem képes meggörbíteni. 

Mihálovics Ferenc igazgató 
Magyarok Nagyasszonya Kato-

likus Általános Iskola, Sükösd 
A tanév rendje 

A 2016/2017. tanévben a taní-
tási év első tanítási napja 2016. 
szeptember 1. (csütörtök) és 
utolsó tanítási napja 2017. júni-
us 15. (csütörtök). A tanítási 
napok száma száznyolcvankettő 
nap 
A tanítási év első féléve 2017. 
január 20-ig tart. Az iskolák 
2017. január 27-ig értesítik a 
tanulókat, kiskorú tanuló esetén 
a szülőket az első félévben elért 
tanulmányi eredményekről. 
Tanítási szünet a tanítási év-
ben, a tanítás nélküli munka-
napok: 
Az őszi szünet 2016. november 
2-ától 2016. november 4-ig tart. 

A szünet előtti utolsó tanítási 
nap 2016. október 28. (péntek), 
a szünet utáni első tanítási nap 
2016. november 7. (hétfő). 
A téli szünet 2016. december 
22-től 2017. január 2-ig tart. A 
szünet előtti utolsó tanítási nap 
2016. december 21. (szerda), a 
szünet utáni első tanítási nap 
2017. január 3. (kedd). 
A tavaszi szünet 2017. április 
13-tól 2017. április 18-ig tart. A 
szünet előtti utolsó tanítási nap 
2017. április 12. (szerda), a 
szünet utáni első tanítási nap 
2017. április 19. (szerda). 
(Az iskola a meghatározott 
szünetek mellett - a tanítási év 
kezdő és befejező napjának 
változatlanul hagyásával - más 
időpontban is adhat a tanulók-
nak szünetet, valamint a szüne-
tek kezdő és befejező napját 
módosíthatja.) 
Témahetek: 
Digitális témahét 2017. április 
3. és 2017. április 7. között, 
F e n n t a r t h a t ó s á g —
környezettudatosság témahete 
2017. április 24. és 2017. április 
28. között. 
(12/2016. (VI. 27.) EMMI 
rendelet a 2016/2017. tanév 
rendjéről) 

Kusztorné Varga Edit szerk. 

   http://www.altisk-sukosd.sulinet.hu/ 

2016. szeptember 2-án táska-
szentelésen és tanévnyitó 
szentmisén vettek részt az 
iskolások. 

 
A Sükösdi Helytörténeti és 
Kulturális Egyesület által a 

Sükösdi Anna napok alkalmá-
ból rendezett kiállítás, melynek 

címe: 
 

A sükösdi futball története 
képben és hangban 

 
(házigazda Varsányi József) 
korlátozott ideig a Művelődési 

Házban megtekinthető. 
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Könyvtári hírek 
2016. május 24-31. között le-
zajlottak az általános iskolások-
nak megtartott könyvtári vetél-
kedők. A rendezvényeken 58 
tanuló vett részt, nagyon sikere-
sen teljesítették a feladatokat. 
Alsó tagozatban 1-1 olvasmány
(rész)t kellett feldolgozniuk, 
míg a felső tagozatosoknak az 
Interneten kellett keresgélniük 
a válaszokat az ajánlott olvas-
mányaikhoz kapcsolódó kéré-
sekre, a www.bacstudastar.hu 
katalógusa alapján. Az alsósok 
rajzoltak is a mesékhez/
mondákhoz kapcsolódóan, né-
melyik alkotás különösen szép 
lett. 2016. május 11-től 2016. 
június 1-ig másodszor zajlott le 

könyvtárunkban az elsősorban 
nyugdíjasokat megcélzó inter-
net-használói tanfolyam. A 
hallgatók lépésről lépésre meg-
ismerkedtek a számítógéppel, 
az egér- és billentyűzethaszná-
lattal, a kép- és szövegszerkesz-
téssel, a fájlok és mappák ké-
szítésével és szerkesztésével, 
majd az Internettel is, úgy mint 
böngészés, keresés, képmentés, 
levelezés, ügyintézés. A tanfo-
lyam végén mind a 13 résztve-
vő sikeres vizsgát tett a számí-
tógépes ismeretekből. 
2016. július 29-én a Sükösdi 
Helytörténeti Egyesület meg-
rendezte „A sükösdi futball 
története hangban és képben” c. 
kiállítását, házigazdája Varsá-

nyi József volt, községünk lab-
darúgásának legelkötelezettebb 
híve. A rendezvényen a Sükös-
di Anna-napok részeként szí-
nes, előadással, vetítéssel, fut-
ballista felszerelésekkel, ér-
mékkel, kupákkal és dokumen-
tumokkal kísért műsor valósult 
meg az iskola sportcsarnoká-
ban. A megnyitót körülbelül 80 
ember tekintette meg, de szom-
baton is számos érdeklődőt 
vonzott. 
2016. október 4-től október 9-
ig megtartjuk a „Nagy könyvtá-
ri beavatást”, azaz az idei Or-
szágos Könyvtári Napokat. A 
részletes program időben meg 
lesz hirdetve, de szinte biztos, 
hogy a „Múltidéző” része lesz, 

melyben a Petőfi Népe Sükösd-
re vonatkozó cikkeiből lesz 
válogatás, az 1950-es évektől. 
Szeretettel várja kedves látoga-
tóit a könyvtár!  

Szerletics Róbert könyvtáros 

2016. szeptember 10-én 16:30
-tól jubileumi Népdalköri ta-
lálkozó lesz a Moziban. Belé-

pés díjtalan.  

Minden érdeklődőt szeretet-
tel várunk! 

2016. október 8-án rendezzük 
meg az Idősek napját a Lako-
dalmas házban. A 65. életévü-
ket betöltött idősek rövidesen 

személyre szóló meghívót kap-
nak a postaládájukba.  

Kedves Cserkészek! 
A heti cserkészfoglalkozásokat 

október hónaptól indítjuk. 
Ezzel kapcsolatban vezetőitek 

keresni fognak benneteket . 
Jó munkát! 
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„Valamit otthagyunk ma-
gunkból, ha elhagyunk egy he-
lyet, ott maradunk, noha eluta-
zunk. És vannak olyan dolgok is 
bennünk, amelyeket csak azál-
tal lelhetünk meg újra, ha visz-
szatérünk ezekre a helyek-
re.” (Pascal Mercier) 

Igen, valahogy ezt éreztem én 
is, amikor tavaly nyáron elő-
ször jártam Indiában, és a sors 
úgy hozta, hogy idén nyáron 
sikerült visszatérnem abba a 
csodálatos, izgalmas, érdekes 
országba. Már a tavalyi út után 
tudtam, hogy vissza akarok, 
vissza fogok menni. Azt hi-
szem, az ember életében van-
nak olyan helyek, városok, or-
szágok, amit újra és újra látni 
akar, ahová újra és újra vissza-
tér. Nekem India lett ez az or-
szág! S ennek a miértjét talán 
nem is tudja az ember magának 
megfogalmazni, egyszerűen 
csak vissza kell térnie! Mert 
hívja! Nagyon örülök, hogy 
augusztusban második alkalom-
mal sikerült eljutnom oda egy 
rövid időre. 
Nehéz lenne megfogalmazni, 
hogy mi fogott meg benne  a 
legjobban, vagy mi az oka an-
nak, hogy amint hazatérek on-
nan, már a következő visszautat 
tervezem a fejemben, de egy 
biztos, nekem nagyon sokat 
adott mind lelkileg, mind barát-
ságok, ismeretségek terén. 

Indiáról sokaknak először 
talán olyan dolgok jutnak eszé-
be, mint a rengeteg szemét, a 
betegségek, a hatalmas ember-
tömeg, a bűz, a nyomor. És 
valóban, ez mind ott van, ez is 
India. De nekem az az ország 
ennél sokkal többet mutatott 
magából! A nyomor mellett 
láttam a mindennapi boldogu-
lást, a szeméthalmaz mögött 
láttam a gyönyörű épületeket, 
hindu templomokat, a betegsé-
gek mellett láttam a boldogsá-
got, láttam a természet szerete-
tét, és az állatok mérhetetlen 
tiszteletét; a bűz mellett érez-
tem a fűszerek és indiai ételek 
illatának egyvelegét, és láttam a 
színek olyan kavalkádját, amit 
addig soha. 
És ami talán a legjobban meg-
fogott Indiában, hogy láttam, 
hogy hogyan fér meg egymás 
mellett a hindu, a keresztény, a 

buddhista, a szikh és a muszlim 
vallás, hogy csak a legfontosab-
bakat említsem.  
Persze, Indiában is akadnak 
konfliktusok, de azokban a vá-
rosokban, azokon a helyeken, 
amelyeken én jártam, nem lát-
tam különbséget európai vagy 
indiai, fehér bőrű vagy sötétebb 
bőrű, hindi vagy tamil nyelvet 
beszélő ember között. Én Em-
bereket láttam, akik próbálnak 
túlélni, embereket, akik a sze-
génység és szerény körülmé-
nyek ellenére sem boldogtala-
nok. Embereket láttam, akik 
mérhetetlenül tisztelik az álla-
tokat, legyen az egy kutya vagy 
éppen az utcán nézelődő tehén; 
embereket, akik örülnek, ha egy 
európai turista visszamosolyog 
rájuk, embereket, akik szeret-
nek az élet dolgairól beszélget-
ni, és akiknek az életükben 
nincs fontosabb a családnál, és 
a szülők, nagyszülők tiszteleté-
nél. És a nyelvi, vallási, etnikai 
sokféleség ellenére sem láttam 
azt, amit hazánkban az utóbbi 
időkben: a folytonos elégedet-
lenkedést, a gyűlölködést, ami 
már szinte napi rutinná vált az 
emberek életében, és nem lát-
tam a kirekesztést, amit oly 
sokan gyakorolnak nap mint 
nap, ma, Európában.  

A két utazás során rengeteg 
embert ismerhettem meg Indiá-
ban. Volt köztük taxisofőr, ká-
vézó tulajdonos, pincér, tanár, 
idegenvezető, fotóművész vagy 
hotel recepciós, akadt köztük 
hindu vallású és keresztény, 
volt, akinek a bengáli volt az 
anyanyelve, és volt, aki csak 
hindiül beszélt.  Sokféle ember, 
aki különböző anyagi körülmé-
nyek között él; más személyisé-
gek, más vallásúak, olykor más 
nyelvet is beszélők, de egy do-
log közös volt bennünk: a gon-
dolkodásuk indiai volt. És bár-
milyen nehéz sorsúak vagy 
éppen szerencsés helyzetben 
lévők voltak, egy dologban 
hasonlítottak: mindig tudtak 
mosolyogni. És tudtak legyinte-
ni a problémákra, és csak any-
nyit mondani: „Semmi baj! Ez 
itt India!” Ez volt az a mondat, 
amit még az első utazásom so-
rán megtanultam ott.  
És igazuk lett! Ott valahogy 
mindig minden megoldódott, és 

úgy történt, ahogy történnie 
kellett. Természetesen akadtak 
kalandok is, ami egy három 
hetes utazás során kivédhetet-
len, de valamiért mindig min-
den a legjobban alakult. Mert 
ez India!  
Utazásaim során olyan helyek-
re, városokba jutottam el, ame-
lyekről addig csak álmodtam. 
Felejthetetlen élmény, hogy 
megcsodálhattam az Agra vá-
rosában található Taj Ma-
halt,  vagy bepillanthattam a 
nyüzsgő Kalkutta, a túlzsúfolt 
Mumbai, vagy a körülbelül13 
millió (!) lakosú főváros, Delhi 
életébe. De a rengeteg hely 
közül mégis egy Varanasi (régi 
n e v é n 
B e n á r e s z ) 
nevű város 
fogott meg 
l e g i n k á b b , 
ahol már is 
tavaly jártam, 
és ott döntöt-
tem el, hogy 
vissza fogok 
térni még In-
diába, és ter-
m é s z e t e s e n 
Varanasiba is. 
Erről a helyről 
talán nem 
sokan hallot-
tak még, de 
egy nagyon 
régi, híres 
város, a hin-
duizmus hét 
szent város-
ának egyike, a 
Gangesz folyó 
partján. A 
hindu vallás 
legfontosabb 
zarándokhelye, ahol a hívők 
rituális fürdésre merülnek meg 
a Gangesz vizében, amely sze-
rintük a Föld legszentebb vize, 
és akár egyetlen cseppje is ké-
pes a hívő zarándokok lelkét 
földi bűneiktől megtisztítani. 
„Benáresz vénebb a történelem-
nél, vénebb a hagyománynál, 
vénebb még a legendánál is - és 
kétszer olyan vénnek látszik, 
mint mindhárom együttvéve”- 
írta róla Mark Twain. Varanasi 
azért is olyan fontos a hindu 
emberek számára, mert azt vall-
ják, hogy akit halála után ezen 
a helyen hamvasztanak el, és 

szórják hamvait a Gangesz fo-
lyóba, az kikerül a karmikus 
körforgásból, vagyis megszaba-
dul az örökös újjászületés gyöt-
relmétől.  Emiatt sok idős em-
ber éli le itt utolsó éveit, várva 
a halált.  
Ez a spiritualitás áthatja az 
egész várost! És az ember, akár 
keresztény, akár hindu, akár 
ateista, akaratlanul is végig 
gondolja az életét ott a szent 
indiai folyó partján, az esti hin-
du szertartáson ülve, és talán 
még az is megesik, hogy gyújt 
egy mécsest a szeretteiért, rájuk 
gondol ott a messzi Indiában, és 
az apró mécsessel együtt a 
Gangesznak adja a gondjait, a 

problémáit, a tévedéseit, és 
megnyugszik a lelke. 

Azt hiszem, ez a lelkiség az, 
ami miatt nekem India, és Indi-
án belül főként ez a város olyan 
fontossá vált. És az érzés miatt, 
hogy a vallási, nyelvi, etnikai 
különbségek nem feltétlen je-
lentik egy ország pusztulását, 
hanem inkább színesítik a min-
dennapokat. Azt hiszem, ha 
valahol, akkor Indiában megta-
nulhatja az ember mosolyogva 
viselni a nyomort, a szegénysé-
get, megtanulhatja pozitívan 
szemlélni a világot, elfogadni a 
rossz napokat, és tisztelni az  

ÚTIKÖNYV: India - ahogy én láttam 
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Kisszékelyi táborozás 
Végre elérkezett a várva-várt 
augusztus. Számunkra, akik a 
Belon Gellért Cserkészcsapat 
tagjai vagyunk, azt jelenti, 
együtt töltünk pár napot az őr-
sünkkel és a többi őrs cserké-
szeivel. 
Idén a Tolna megyei Kisszé-
kely lett a táborközpontunk. A 
hatalmas tisztáson egy vadász-
ház is volt, ahol Ica néni, a sza-
kácsunk főzött nekünk ebédet. 
A nagy cserkészek már reggel 
indultak, hogy mire a kicsik 
délután megérkeznek, egy igazi 
farm fogadja őket. Szeren-
csénkre időben elkészültünk a 
zászlófelvonó felállításával, a 
tábori kereszttel, a sátrak fel-
építésével és a tábortűz gödré-

nek felásásával. Vidáman vár-
tuk a kicsiket, nekik a táborhe-
lyig kis "állatokat" kellett meg-
találniuk. Ezután következett az 
Őrsök elosztása: Talicska, Szé-
nakazal, Töpörtyű és Gumicsiz-
ma. Az esti tábortűznél a 
"gazdaságoknak" be kellett 
mutatkoznia név alapján. Az 
elkövetkezendő napokban na-
gyon sok izgalmas programban 
volt részünk. Fecsó bácsival 

táncoltunk. Meglátogatott min-
ket Fekete Szabolcs lelkész is 
és szentmisét tartott. Csillagtú-
rázni is voltunk a faluban és a 
strandolásra is sor került. Kéz-
műves foglalkozás keretein                
belül mészkövet lehetett faragni 
és csiszolni. Drazsé nyuszi lett 
a tábor háziállata. Hogy egy 
kicsit mozogjunk, 
"tanyaolimpiát" rendeztünk, 
ahol különböző nehézségű fel-

adatokat kellett végrehajtani. 
Jutka néni segítségével házi 
készítésű kenyeret dagasztot-
tunk, lejvárt főztünk és csala-
mádét készítettünk. Márti néni 
bevezetett minket a kolbász 
készítés rejtelmeibe. Este nagy 
örömmel fogyasztottuk a saját 
készítésű ételeket. Mint minden 
évben, most is sor került az 
újoncpróbára, ahol egész éves 
cserkésztudásunkról kellett 

számot adni a vizsgázók-
nak, akik már zöld nyak-
kendővel büszkélkedhet-
nek.  
Sajnos hamar elrepült ez az 
öt nap. Reméljük, jövőre 
több napot tölthetünk 
együtt cserkésztársainkkal. 
Pusztai Máté, Pusztai Áron 

Fogathajtás: 
2016. augusztus 20-án rendez-
ték meg a Bácska Kupa döntő 
futamát, melyen Sipos Gábor 
sükösdi fogathajtó újra első 
helyezést ért el, ezzel sikeresen 
megvédte a tavalyi győzelmét. 

Kusztorné Varga Edit szerk. 

embereket, és minden élőlényt, 
ami körülvesz minket.  
Biztos vagyok benne, hogy újra 
vissza fogok térni Indiába, mert 
még mindig akadnak olyan 
helyek, városok, amiket látni 

s z e r e t n é k . 
Egy biztos, a 
k ö v e t k e z ő 
u t a t  i s 
Varanasiban 
k e z d e m 
majd. :) Indi-
át lehet sze-
retni és Indi-

át lehet utálni, de azt hiszem, 
aki egyszer megtapasztalta, 
meglátta és megszerette azt az 
országot, az mindig vissza akar 

térni… 
„Indiában érezni lehet az éle-
tet. (...) Indiában felismerjük, 
milyen kevésre mehetünk egy-
magunkban. Indiában érezni a 
szabadságot, a tehetetlenséget, 
és az embert körülölelő mérhe-
tetlen energiát. Indiában lenni 
annyi, mint megérteni, hogy az 
élet maga az önellentmondás. 
Indiában lenni annyit jelent, 
hogy időnként befogjuk a sze-
münket, fülünket, s közben meg-
tapasztaljuk, hogy az ember 
soha nem lehet teljesen süket és 
vak. Indiában lenni annyi, mint 
az abszolút magány. Indiában 
lenni annyi, mint emberséges-
nek lenni. Indiában lenni annyi, 

mint együtt 
élni a várat-
lannal, anél-
kül, hogy küz-
denénk ellene. 
Indiában lenni 
annyi, mint 
me gt anu ln i , 
mit jelent a 
kétségbeesés. 
Indiában lenni 
annyi, mint 
megtanulni reménykedni. Indiá-
ban lenni annyi, mint megtanul-
ni, hogy minden áramlik. Indiá-
ban lenni annyit jelent, mint az 
élő hagyomány ölelésében len-
ni. Indiában lenni annyit jelent, 
hogy egyszerre vagyunk hala-

dók és hagyománytisztelők. 
Indiában lenni annyi, mint az 
örökkévalóságot egyetlen pilla-
n a t b a  s ű r í t v e  m e g é l -
ni.”(Tolvaly Ferenc- Benáresz 
a kapu) 

Dudás Rita 

Nyári zápor 
Keskeny dűlőúton ballagok egyedül, 

Mellettem a fűben, két tücsök hegedül. 
Forró nyár van, nem rezzen a fűszál, 

Búzatáblából a pipacs kikandikál. 
Tétován lépkedek a keskeny csapáson, 

Mintha félnék attól, tán valaki rám szól. 
Tó melletti legelő szélére érve, 

Gólya madár tekintget, fel a magas égre. 

Csak állok és nézem a szép mezőt. 
Észre sem vettem a nagy viharfelhőt. 

Néhány perc, villámlik és dörög az ég, 
Zuhog az eső, mintha csak öntenék. 

Bőrig ázva állok, ott a dűlőúton, 
Már csak arra várok, hogy a nap kibújjon. 

Kisütött a nap, a ruhám is szárad már, 
Nyári zápor volt, ragyog a szivárvány. 

Weisz Cecília 1994. július 

2016. augusztus 29-én a nyár és a szünet utolsó napja-
inak egyikén óriási vízi csata zajlott a templomkert-
ben. Az elázásra menő küzdelemben a Belon Gellért 
Cserkészcsapat tagjai vettek részt, fegyvereik pedig 
különböző kaliberű vízipisztolyok voltak.   Szerkesztő 
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Az utóbbi három részben 
csapatunk a csapatunk működésé-
hez nélkülözhetetlen háttérről ír-
tam. A kitérő után most visszaté-
rünk a bajnoksághoz.  
1982-83-ban nehéz évet hagytunk 
magunk mögött, a 11. helyen vé-
geztünk, akkor ettől többet nem is 
várhattunk. Kiskunhalas végzett az 
élen és felkerült a Területi Bajnok-
ságba. Kiesett a Honvéd Szamuely 
SE, felkerült a megyei első osz-
tályba a Kunszentmiklós és a 
Bácsborsód. A nyári felkészülés 
Bujdosó Márton követelményrend-
szerének megfelelően rendben 
lezajlott. A 17-fős keretből nem 
távozott senki, a nyár szenzációját 
Glavatity Marin leigazolása jelen-
tette, egyenesen az NB.II-es Bajai 
SK.-ból. A képzett, minden posz-
ton bevethető játékos nagy fogás 
volt.  
Az 1983-84-es bajnokság augusz-
tus 14.-én kezdődött, a 
„ráhangolásként” a Felvidékről 
vendégül láttuk a TJ. Slavoly 
Sladkovicovo (Diószeg), majd a 
kezdés előtt három nappal a Viet-
námi Néphadsereg Válogatottját 
fogadtuk, biztos vagyok benne, 
hogy vendéglátásunkra van közü-
lük, aki máig emlékszik. Tasson 
0:0-s döntetlennel kezdtünk, Szen-
te volt a mezőny legjobbja. Tisza-
kécskén ötszázan voltak kíváncsiak 
az ellenük hagyományosan jól 
szereplő Sükösdre. Csalódniuk 
kellett, mert a hagyomány ezúttal 
sem szakadt meg, Reich, Glavatily 
és Lógó Zoltán góljaival 3:0-ra 
nyertünk. Nagy várakozás előzte 
meg a Jánoshalma elleni találko-
zónkat, ellenük nagyon rossz volt a 
mérlegünk, amelyen most javítot-
tunk, Németh Z. és Glavatity is 
bevette Bozsics hálóját (2:0). Harta 
további erősítésekkel a bajnoki cím 
megszerzését tűzte ki céljául, a 
hazai közönség már érkezésünk 
előtt elkönyvelte a biztos győzel-
met. Ármai meg is szerezte a veze-
tést, 75 percig meg volt az esé-
lyünk az egyenlítésre, amikor Lak-
ner és Dömény játékvezető vetél-
kedésében Lakner maradt alul és 
kiállította. Parázs jelenetek kísére-
tében folyt az utolsó negyed óra, 
de élt a sükösdi „csakazértis”, és az 
utolsó percekben Takács Tibor 
bomba góljával egyenlítettünk 
(1:1). Tibi élete gólját lőtte! Kecel 
aztán nagyon meglepett bennünket, 
egy félidőben négy támadásból 
négy gólt lőttek, a vége 2:4 lett. 
Akasztón is „elakadtunk” (2:1), de 
Kunszentmiklós ellen itthon már 
javítottunk, Sudár gólja elég volt a 
győzelemhez (1:0). Ősz elején 
Kiskunfélegyházán nem csak a 
bor, hanem e levegő kis forrt.  A 
84. percig vezettek 2:1-re, amikor 

Glavatity 11-esből egyenlített, a 
vége botrány közeli volt. A harma-
dik helyen álló Izsák ellen nálunk a 
botrány be is következett, ugyan-
úgy a végén, csak két perccel ké-
sőbb. Losonczi játékvezető a 86. 
percben 1:0-s hazai vezetésnél 
befújt egy tizenegyest, amivel 
egyenlítettek (1:1). Nézőink egy 
csoportja ezt nem viselhette, és a 
játékvezetőt nehezen lehetett a 
veréstől megmenteni. Az eset ter-
mészetesen nem maradt következ-
mények nélkül, a Megyei Labdarú-
gó Szövetség a következő két hazai 
mérkőzésre betiltotta pályánkat. 
Ebből adódóan a következő három 
találkozónkat Miskén játszottuk. 
Az elsőt a kiírásnak megfelelően a 
hazaiak ellen, amelyet nagyon 
szoros küzdelemben 2:1-re elvesz-
tettünk. Miskével egyébként Kiss 
János révén nagyon jó kapcsola-
tunk volt, az eltiltás miatt ők adtak 
otthont a Kiskőrös és Kalocsa 
elleni meccseinkre, mindkettőt 
megnyertük. A helyzetre nem talá-
lok jobb megközelítést, mint ezút-
tal is segített a „ csakazérttis”, 
Kiskőrös hálóját Lógó János, 
Glavatity  és Sudár terhelte meg 
(3:1). Kalocsáét Sudár és Reich  
vette be. A három mérkőzést ezer 
néző látta, ebből hatszázan mentek 
ki a számukra semleges, idegenben 
játszó Sükösdöt megnézni. Három 
hét után vége itthon játszhattunk, 
Bácsborsódot Pesti Ferenc, a Bajai 
Tsz.SK-t Lógó János góljával egy-
aránt 1:0-ra hoztuk. A soltvadkerti 
őszi záró találkozón félidőben még 
Sudár góljával vezettünk, aztán 
Kulmann játékvezető áldásos köz-
reműködésével 4:1-re kikaptunk.  
Jó őszt zártunk, Bujdosó edző jó 
érzékkel rakta össze a csapatot, 
taktikailag is egyre érettebb játék-
kal 20 pontot szereztünk és a hato-
dik helyen vonulhattunk téli pihe-
nőre. Erősségünk a szervezett vé-
dekezés volt, amit bizonyít, hogy 
az első Harta 15, mi 17 gólt kap-
tunk.  
Az 1984-es tavaszi felkészü-
lést február 9.-én kezdtük 
heti öt edzéssel. A második 
hetet Harkányban folytattuk, 
kint hóban, sárban, komoly 
megterheléssel, bent fürdés-
sel és masszázzsal. Ellátá-
sunkról a Bólyi Mezőgazda-
sági Kombinát üdülője gon-
doskodott, amiről csak any-
nyit, hogy a harmadik nap 
megszüntették a svédasztalos 
kiszolgálást, mert a farkas 
éhes sükösdi legénység min-
dent eltakarított a szálloda 
vendégei elől. A játékos 
keretben annyi változás tör-
tént, hogy Koszorús vissza-
tért Érsekcsanádra, Reich 

bevonult katonának, Stéger Bajára 
igazolt, Rajcsits ősz óta nem je-
lentkezett. Jó hírnek számított, 
hogy Páncsics és Radics M. edzés-
be állt, Laknerrel és Várnaggyal 
csak a nyolcadik fordulótól szá-
molhattunk. A bővebb keretben 
helyet kapott az ifiből Nagy Endre, 
Schultz Lajos, Szili Kálmán és 
Kusztor Mihály is.  
Nyolc előkészületi mérkőzés után 
Tiszakécskét fogadtuk, a jó széri-
ánk velük szemben most sem sza-
kadt meg, kiváló játékkal és ritka 
nagy gólokkal (Lógó J., Szabó A., 
Takács T., Czeller) 4:0 arányban 
nyertünk.  A nagyszerű rajt után 
Jánoshalmán az előzőnek a töredé-
két sem láttuk. Hiteles forrás sze-
rint nem múlt még el a József napi 
„összetartás” hatása (2:0). Az első 
helyen álló Harta érkezését – már 
csak az őszi barátságosnak nem 
mondható találkozásunk maradan-
dó emlékei miatt is - nagy várako-
zás előzte meg. Kiváló játéknak 
tapsolhatott a közönség, Radics 
Misi találata két pontot ért (1:0), 
akkor még így díjazták a győzel-
met. Kecelen is Radics kapáslövé-
se döntött (0:1). Az idegenbeli 
értékes győzelmet lehangoló, na-
gyon gyenge játék követte, Akasz-
tóval most sem bírtunk, pedig illett 
volna (0:1). Nem lettünk jobbak 
Kunszentmiklóson sem, nem ment 
a góllövés (2:0). A két vereség 
ellenére töretlen  maradt a szurko-
lók szeretete, a Kiskunfélegyházi 
Szövetkezeti SE. ellen is megma-
radt a 3oo-as nézőszám. Páncsics 
22 forduló eredménytelensége után 
rúgta első gólját, most jókor jött 
(1:0). Pályafutása alatt ilyen még 
nem fordult elő. A bajnoki címre 
még esélyes Izsákról értékes dön-
tetlennel tértünk haza (0:0), amihez 
Szente bravúrja is kellett, mert a 
87. percben megfogta Antal tizen-
egyesét. Lakner végre elfoglalta 
helyét a védelemben. A 
félprofikkal felálló, és a Területi 

Bajnokságba igyekvő Miskével 
nem tudtunk lépést tartani, 2:0-s 
győzelmükkel átvették  a  vezetést 
Hartától. Akkor nagyon gyanús 
körülmények között szenvedtünk 
1:0-s vereséget a kiesés rémével 
fenyegetett Kiskőröstől, ma már 
többet tudok a részletekről. Fino-
man úgy fogalmazható meg, hogy 
viszonoztuk szívességüket, amiért 
ősszel rendelkezésünkre bocsátot-
ták pályájukat. A 8oo hazai nézőt 
bizonyára megnyugtatta, hogy két 
ponttal közelebb kerültek a bent 
maradásukhoz. Kalocsa első tava-
szi győzelmét szerezte ellenünk 
(3:1). Biztos győzelemre számítot-
tunk az utolsó helyen álló Bácsbor-
sód ellen, ezzel szemben a csapat 
alulmúlta önmagát. Egy kapura 
játszottunk 65 percen át, amikor 
Bognár az első kapura lövésükkel 
vezetést szerzett. Nem bírtam to-
vább, felálltam a kispadról és haza-
mentem. Másnap tudtam meg, 
hogy az eredmény nem változott, 
maradt a  0:1. Baján, a Tsz. Sk.-nál 
az egymást váltó két edző Bujdosó 
Márton és Varga Imre vetélkedőjét 
Pesti Ferenc gólja döntötte el Mar-
ci javára. (0:1). Az utolsó hazai 
találkozónk Soltvadkerttel 4oo 
néző előtt „vérre” ment, mindent 
megpróbáltak, de Glavatity góljára 
nem volt válaszuk (1:0). Tasson 
már zaklatott légkörben 3:0-ás 
vereséggel zártuk a bajnoki évet. A 
kiváló őszi szereplésünket nem 
tudtuk megismételni, a nyolcadik 
helyen végeztünk, ami csak a kö-
vetkező években derült ki, hogy 
nem is volt az olyan rossz! Ősszel 
23, tavasszal 10 gólt lőttünk, az 
élen Glavatity 9, Sudár és Lógó 
János 5-5 találattal. A legjobb 
teljesítményt Szente nyújtotta 
(6.10), őt Lógó András követte 
(6.09) és Szabó Antal (Johnstone) 
(6.00) osztályzattal. A csapat körül 
látszólag még minden rendben 
volt. 

Varsányi József 

A sükösdi futball története 24. rész 
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Összeállította: Rigó Éva anyakönyvvezető 
Születtek: 
Puruczki Gergő László (anyja neve: Rácz Ágnes) 
Tüske Benett (anyja neve: Tóth Renáta) 
Házasságot kötöttek: 
Korsós Dávid és Bitó Rita 
Kolompár Árpád és Horváth Edina 
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Csernus Anett és Béla Miklós 
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Elhunytak:  
Farkas Béla  89 éves 
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       született: Heckenberger Klára 77 éves 
Sánta Sándor Gyula 69 éves 
Németh Istvánné  
       született: Radics Veronika 88 éves 
Kristán János 74 éves 
 
                          Részvétünk! 

Tisztelt Ingatlantulajdonos! 
Vállaljuk udvari szennyvízvezeték építését, anyaggal együtt, 

garanciával. 
Munka díja: 2000 Ft-tól, betonvágás, betontörés 

(anyagminőségtől és átmérőtől függő) 
Referenciamunkának Dávod és Hercegszántó községben végzett 1800 

ingatlanra történő bekötést tudjuk felmutatni. 
Cégünk: DUNA FÖLDMUNKA Bt. 6500 Baja, 

Platánfa u. 27/b 
Munka végzéséhez megfelelő engedélyekkel, bejegyzésekkel és 
szakmai végzettséggel, valamint jelentős gyakorlati kivitelezés-

sel rendelkezik. 
Elérhetőségeink:  

Kazy Ákos +36-30-9572192 
Kazy Attila +36-30-555 8812 Sükösd, Daráló utca 9. 

Seregély Mihály +36-30-5359 833 

Népdalkör 
 
Minden érdeklődőt 
szeretettel várunk 
hétfőnként este 18.00-től a Művelő-
dési Ház nagytermében! 

AA csoport találkozói 
minden szerdán dél-

után 5 órakor . 

Nyitva: Hétfő:szünnap, 
Kedd-Csütörtök-Péntek: 14-
18 óráig, Szerda: 10-12 és 14
-18-ig, Szombat: 9-12-ig 

Kéthetente pénteken este 
7  órakor a Művelődési 
Ház klubszobájában. 

RIPITYOM 
Néptánc 

Minden csütörtökön 7-kor 
a Művelődési Ház nagyter-

mében 

Nyugdíjas Klub 
Minden 
szerdán 

15.30-tól. 

A Mozgáskorlátozot-
tak Egyesület fogadóórái  

a Művelődési Házban  

Du. 13 órától 14 óráig. 
2016.09.06. 2016.10.04. 
2016.11.01. 2016.12.06.  

 2 db vaskapu eladó. H Kovács 06 79/363-357 
 3 fiókos fagyasztó kombinált hűtő eladó 06-30-

7694359 
 Bakelit hanglemezeket keresek.06-70-632-3909  
 Sükösdön sorházi lakás eladó. 

Tel.: 70-333 6316, 70-333 6302 

A hirdetés díjai a következők: 
1/1 oldal: 20.000.-Ft 
1/2 oldal: 10.000.-Ft 

1/4 oldal: 5.000.-Ft 
1/8 oldal: 3.000.-Ft 

1/16 oldal: 1.500.-Ft 

Lakossági apróhirdetés díjai: 5 
szóig ingyenes, 5 szó felett 50-
Ft/szó. Az árak bruttó árak. 

Hirdetést feladni munkaidőben 
a Polgármesteri Hivatal titkár-
ságán lehet. 
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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 ré-
szére teljes körű könyvviteli szolgáltatás, mezőgazdasági 
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si napló, környezetvédelmi termékdíj… mindez kedvező 
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