
 

   

TARTALOM 
 

Karácsonyra készülve 
Tamás Márta polgármester  

ünnepi köszöntője 
 

Paudits Zoltán: Ünnepváró 
gondolatok 

 
A faluban járt a Mikulás 

 
Eljött a Karácsony– képes 

összefoglaló 
 

Ünnepi miserend 
Kolontár margójára 
Pályázati közlemény 

2011-es naptár 
Óvodai szemelvények 

Nyugdíjba vonult Erzsi néni 
Átadták a sportcsarnokot 

Média szaktanterem az iskolá-
ban 

 
SPORT 

 
Képviselő-testület hírei 

Polgármesteri Hivatal hírei 
Szennyvíz Társulat hírei 

Polgárőrség felhívása 
 

Táncoslábú fiatalok kerestetnek... 
Miért pont 49-et? 

Felhívás 

Az adventi várakozás végéhez érve a karácsonyi előkészületek gyorsan elérik 
maximális intenzitásukat. Szorgoskodunk, hogy az ünnepre minden időben elké-
szüljön, és minden rendben álljon. Szentestén a közelgő ajándékozás izgalma és 
öröme talán kipirosítja arcunkat, de az évről évre ismétlődő ünneplés veszélye, a 
rutin, a gépiesség, a fásultság is belopózhat otthonunkba és szívünkbe. Könnyen 
felületessé válhatunk, ha engedjük, hogy a cselekvés teljesen kisajátítsa figyelmün-
ket. Így talán átsiklunk az ünnep igazi értelmén és jelentésén. Nem halljuk meg üze-
netét, nem kerülünk kapcsolatba az igazán lényegessel.  

Szakítsuk meg röviden a sürgést-forgást, felejtsük el egy pillanatra az ajándéko-
kat, és egy pislákoló gyertya fényénél engedjük, hogy a csendben megszólítson ka-
rácsony misztériuma. 

Jézus emberré válása és megszületése a földön a legnagyobb ajándék, amit Isten 
adhatott az embereknek. Ezért a karácsonyt csak ajándékozással lehet méltón meg-
ünnepelni. Ha még ilyenkor sem adjuk oda kezünket és szívünket a nálunknál sze-
gényebbeknek, nem törölünk le egyetlen könnyet sem a szomorúak arcáról, nem 
ünnepelhetjük méltó módon a karácsonyt. Jézus születési barlangját csak akkor ta-
láljuk meg, ha meglátjuk az utunkba kerülő emberi szükséget, nyomorúságot, s ha 
lehajolunk és megpróbáljuk enyhíteni a bajokat. Ez a karácsonyi misztérium. 

Az igazi karácsony akkor kezdődik el, amikor az év során jut eszünkbe valakin 
segíteni, amikor „csak úgy”, különösebb ok nélkül benézünk az elmagányosodott 

idősekhez, amikor 
nincs szükség ün-
nepre ahhoz, hogy 
az ember családja 
által megajándéko-
zottnak érezze ma-
gát.  
Adja Isten, hogy 
készségesek le-
gyünk befogadni e 
szeretet örömét és 
sokasodjon ben-
nünk és körülöt-
tünk a békesség és 
jóakarat ! 
 

Szeretettel hívom és várom mindannyiukat december 22-én délután 4 órára a la-
kodalmas házban megrendezésre kerülő Falu Karácsonyra, ahol az óvodások és 
iskolások valamint az egyházközség ifjúsági ének és zenekara kedves műsorral 
ajándékoz meg minden falubeleit. Az ünneplés után pedig a Hősök terén felállított 
karácsonyfa mellett egy kötetlen együttlétre invitálok mindenkit egy kis mézeska-
lács, tea, paprikáskalács és forralt bor melletti ünnepi készülődésr1e. 

Kívánok minden sükösdi család számára békés, boldog ünnepeket! 
 

Tamás Márta Sükösd Nagyközség polgármestere 

Sükösd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa 6. évfolyam      6. számSükösd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa 6. évfolyam      6. számSükösd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa 6. évfolyam      6. szám   

                                       

Cím: Sükösdi Napló szerkesztő-
sége, Sükösd-Érsekcsanád 

ÁMK Sükösdi Általános Iskolá-
ja 

6346 Sükösd, Deák Ferenc utca 
123. 

Tel/Fax: 06-79 563010 
e-mail: stv@vipmail.hu 

2010. év november-december 

Karácsonyra készülve 
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Eljött a Karácsony! 

A faluban járt a Mikulás 

Nagy és sokszor gyötrelmes utat kell megjárnia a léleknek ah-
hoz, hogy örömét lelje a legapróbb, a legtöbb ember számára már 
jelentéktelennek, értéktelennek vélt dolgokban is. Oly’ magas a 
hegycsúcs, hogy reménytelennek látszik a feljutás. Repülni vá-
gyunk, azonban nem hiszünk álmaink megvalósulásában, nem 
hiszünk az égi erőkben, és legfőképpen önmagunkban. Pedig 
Isten a saját képmására teremtett embert olyan „önmegvalósító” 
erőkkel és adottságokkal ajándékozta meg, amelyekkel hegyeket 
lehetne elmozdítani már abban az esetben is, ha csupán valóban 
egy mustármagnyi hitünk is volna. Ennek a mustármagnyi hitnek 
a kezdetét jelentheti az, ha az életünk piciny csodáit, szépségeit 
észrevesszük, mindezt először tudatosan, koncentrálva, majd 
később már ösztönösen, és vágyakozva, és ezt a megtapasztalt, 
lélekemelő örömöt másoknak is továbbadva akár egy kedves szó, 
vagy egy mosoly formájában. Mindössze egyetlen mosoly elég 
lehet ahhoz, hogy a borongós színezetű hajnali ég búsan andalgó 
felhői mögül kinyújtsa felénk simogató karjait a Nap és ez által 

bizalmunk, hitünk erősödjék akár az isteni Gondviselésben, akár 
az emberek jóra való törekvésében és növekvő szeretetében. Ka-
rácsony közeledtével, a megújuló, átformáló vigíliában, a Meg-
váltóra váró áldott csend misztériumában legalább néhány hétig 
tegyük félre az anyagi világ lehúzó, hamis és megtévesztő ideáit, 
tisztítsuk ki lelkünk 
kamráit és engedjük, 
hogy a krisztusi sze-
retet töltse be szí-
vünket, mert az ün-
nep csak így lehet 
teljes, így lehet em-
berhez méltó… 

Paudits Zoltán 
(Részlet a SZÍV 
PRINCÍPIUMA c. 
munkából) 

Ünnepváró gondolatok 

Karácsonyi ajándékok készítése 
az iskolában és az óvodában 

Óvodásaink 
és iskolása-
ink Baján a 

Szenthárom-
ság téren 
felállított 
sátorban 

karácsonyi 
műsorral 

szórakoztat-
ták a néző-

ket. 
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Dec. 24-én, pénteken éjjel fél 12-kor pásztorjáték lesz a templom-
ban a hittanos gyerekek előadásában. Éjfélkor szentmise. 
Dec. 25-én, szombaton reggel 8 órakor pásztorok miséje, délelőtt 
fél 11 órakor ünnepi szentmise. 
Dec. 26-án vasárnap, karácsony másnapján 9 órakor kezdődik a 
szentmise. A mise keretein belül ismétlésre kerül a gyerekek által 
bemutatott pásztorjáték. 
Dec. 31-én, pénteken 17 órakor hálaadás. Jan. 1-én, szombaton, 
Újév napján 9-kor és 17 órakor lesz szentmise. Kolontár margójára 

A Sükösd-Érsekcsanád Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 
a TIOP 1. 1. 1-07/1. számú,  „A pedagógiai módszertani refor-
mot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése „ című  
pályázaton a Sükösd-Érsekcsanád ÁMK Sükösdi Általános Isko-
lája és a Sükösd- Érsekcsanád ÁMK Bíber János Általános Isko-
lai és Alapfokú Művészetoktatási Tagintézménye  15 433 150 Ft 
támogatásban részesült. 
A projektmenedzsment tagjai: Ispánné Csóka Gabriella projekt-

menedzser, Borsányi Gellért projektasszisztens, Kazincziné Po-
ros Anita gazdasági vezető. 
A projekt megvalósítása során a két iskolában a következő eszkö-
zök beszerzésére kerül sor: 32 db iskolai PC, 9db tantermi cso-
mag, 1db alkalmazás szerver, 2 db szavazó csomag, 3db Wifi 
csomag, 1db szerver szoftver. 
Sükösd, 2010-12-02 

Ispánné Csóka Gabriella projektmenedzser 

Ünnepi miserend 

Minden kedves olvasónknak békés, boldog karácsonyi 
ünnepeket, eredményekben gazdag új esztendőt kívá-

nunk! 
Sükösdi Napló szerkesztősége 

 Pályázatiközlemény 

A vörös iszap katasztrófa sújtotta Kolontár számára szerveztünk 
élelmiszer gyűjtést, 
melyet a Polgármesteri Hivatal meghirdetés után az Egyházköz-
ségi Házba lehetett eljuttatni, ahol a helyi Karitász csoport tagjai 
gyűjtötték és dobozolták az adományokat. Az összegyűlt élelmi-
szereket Bencses Zsolt ( Favorit ABC) szállította Kolontárra. A 
sükösdiek 
 adakozásából 422 kg cukor, 525 kg liszt, 228 csomag tészta, 
199 doboz konzerv, 244 l tartós tej, 45 doboz tea, 34 doboz ka-
kaópor, 79 csomag nápolyi, keksz, ropogtatnivaló, 18 l étolaj, 39 
csomag fűszer, 600 db tojás, 20 kg alma, 15 kg hagyma, 25 kg 
bab, 38 kg rizs, 15 kg krumpli, ásványvíz, paradicsomlé, 47 üveg 
lekvár és méz került összegyűjtésre.  
A szállítmányt nagy hálával fogadták. 
Köszönet mindazoknak, aki bármilyen módon hozzájárultak a 
bajban lévők megsegítéséhez. 

Tamás Márta polgármester 
2010. október 4.-én –hétfőn- fura hírek láttak napvilágot. Iszap, 
Kolontár, zagy, Ajka stb. Nem tudtuk hova tenni a híreket. Aztán 
„fény” derült rá: az ajkai timföldgyár zagytározójából közel 
1.000.000 m3 vörös iszap elöntötte a környező településeket 
nem kímélve újszülöttet, termőföldet, semmit. Péntekig a bajtár-
sainkkal megfelelő védőfelszerelést beszerezve elindultunk 20 
fővel a katasztrófa sújtotta területre, hogy segítsünk, amit lehet. 
A 8-as számú főútról letérve Marsbéli táj… Géppisztolyos rend-
őrök, síró anyukák, mindenüket elvesztő családok. Kolontárra 
vezényeltek minket. Lejelentkeztünk a helyi községházában, 

majd munkába indultunk. Az átszakadt tározótól tevékenyked-
tünk mintegy 600 méterre-a legszennyezettebb területen. Itt sok 
ember mozgolódott csak éppen a dolgozó kézből volt a legkeve-
sebb, mindenki szépen fényképezett stb. A fő feladatunk volt a 
lánctalpas dózereknek előkészíteni a területet, hogy a házakat le 
tudják bontani akadálytalanul, és az emberek megmaradt értékei-
nek összegyűjtése. 
Majd este lett… Lefekvéshez készültünk a szabad ég alatt, ami-
kor egy helyi behívott minket a házába. 
Köszönet neki, mert hideg volt az éjszaka. Hajnalban a rendőr-
ség közölte, hogy evakuálják a falut, mert tovább mozgott a gát 
oldala. Az emberekhez csengettünk hajnalban, aztán tudattuk 
velük: menni kell… 
Aztán mi is összecsomagoltunk és Sükösd felé vettük utunkat. 
Szebb Jövőt! 

Egy sükösdi gárdista… 
A sükösdi iskola pedagógusai és diákjai is csatlakoztak a minisz-
térium által közzétett felhíváshoz. A gyerekek ugyan nem pénz 
gyűjtöttek, hanem papírt. A Diákönkormányzat minden évben 
megrendezi a hagyományos papírgyűjtést. Ebben az évben a 
gyűjtésből származó bevételt, mintegy 80000 Ft-ot a gyerekek 
felajánlották a vörös iszap katasztrófa sújtotta önkormányzatok-
nak. Büszkék vagyunk tanulóinkra, akik lelkesen, a célt tartva 
szem előtt hatalmas mennyiségű papírt gyűjtöttek. Ezzel nem 
csupán a környezetüket óvják, hanem emberségből, önfeláldo-
zásból is jelesre vizsgáztak. Köszönjük! 

Kusztorné Varga Edit szerkesztő  

 
 

A Süküsd-Érsekcsanád 
ÁMK Sükösdi Általános 

Iskolája 
szeretettel meghív min-
denkit a 2010. december 
20-án 17 órakor kezdődő 
karácsonyi ünnepségére a 

templomba. 
Tóthné Késmárky Mária 

ÁMK igazgató 
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Óvodánkban az idei évben két új programot vezettünk be. 
„Mocorgó” címmel nagycsoportosok részére hetente egyszer 
játékos fejlesztő foglalkozásokat tartunk négy különböző terüle-
ten: 

• ”Csiri-biri”- kézműves délután 

• „Ákom-bákom”-dráma, fejlesztő és anyanyelvi játékok 

• „Ficánka”-játékos tornadélután 
„Csicsergő”- zene óvoda. 
„Ringató” programunkat a leendő óvodások részére hirdettük 

meg. 
Minden hónap második 
keddjén várjuk a piciket 
szüleikkel ölbeli játékos 
mondókázásra, énekelge-
tésre. Ezzel egyben lehető-
séget szeretnénk nyújtani 
az óvodák megismerésére, 
az óvó nénikkel való is-
merkedésre.  
 Dudásné Grau Ágnes óvo-
davezető 

Óvodai szemelvények 

Sokan nem ismerjük pedagógus pályád alakulását. Mesélj 
róla! Mikor és hol kezdtél tanítani? 

1972 őszén, érettségi után kezdtem el tanítani Soltszentimrén 
egy 2. osztályban, mint képesítés nélküli tanító. A következő 
tanévet Nemesnádudvaron indítottam. Közben levelező szakon 
végeztem tanulmányaimat a bajai Tanítóképző Intézetben. 1976-
ban kaptam meg az „alsós tanító” diplomámat. A GYES után 
1983. szept. 1-től szülőfalumban, Sükösdön folytattam a napkö-
ziben. Akkoriban több megüresedett álláshely volt, de én ott sze-
rettem volna dolgozni. Akkoriban sok gyerek volt és minden 
párhuzamos évfolyamban összejött egy-egy csapat. Nagyon jó 
munkatársak közé kerültem, mint Takács Ernőné (Maca néni), 
Márton Istvánné (Kati néni), Kőrös Lajosné (Franciska néni), 
Kiss Jánosné (Ilonka néni). Sokat segítettek példájukkal, szakmai 
tapasztalatukkal, emberségükkel. Ezúton is köszönöm nekik! 
Ebben a munkakörben maradtam egészen végig. 

 
Milyen feladatokat láttál el a sükösdi iskolában a munkád 

során? 
 Aki a napköziben dolgozott, annak az volt a beosztása, hogy 

„napközis nevelő”. Ahol a szülők és nagyszülők is dolgoztak, 
ránk bízták gyermekeiket. Valóban az volt az igény, hogy a házi 
feladatokat elvégeztessük és neveljünk, hiszen azok az alsósok a 
nap nagy részét az iskolában töltötték. Neveltünk ebédeltetés, 
tanulás, levegőzés és szabadidős foglalkozásokon (nevelői be-
szélgetés, játék, foglalkozás, séta, heti értékelés). Én úgy fogal-
maztam meg magamban, hogy „háttér” munkát végeztem. 
1990/91. tanévben hittant is taníthattam. Az akkori plébánosunk, 
Szeghalmi Ambrus megkérte Tamás Jánosné (Ilda nénit)és en-
gem, hogy segítsünk be a hitoktatásba. Örömmel tettem 1997-ig, 
amíg Tamás Márta elvégezte a főiskolát és ő vette át. Volt olyan 
tanév, amikor éneket tanítottam vagy technikát a felső tagozaton. 
Munkaközösség vezető is voltam, amíg a pénzügyi karcsúsítás 
elérte az iskolát is és a csoportok csökkentésével megszűnt ez a 
státusz. 

 
A 36 éves tapasztalatod birtokában mit tartasz örökérvé-

nyűnek az oktató-nevelő munkában? 
Már gyermekkoromban elhatároztam, hogy „tanító néni” sze-

retnék lenni. Az alsós tanító nénim, Varsányi Józsefné (Ica néni), 
a felsős osztályfőnököm Kapitány Ottóné (Gabi néni) és a többi 
tanáraimon keresztül nagyon szépnek láttam ezt a hivatást. A mai 
napig is hiszek abban, hogy az oktatás-nevelés csodálatos dolog. 
De sajnos a hozzá nem értők rosszindulatukkal, kritizálásukkal 
lerombolják a pedagógusok tekintélyét, hiteltelenné teszik őket a 
tanulók előtt. Ezzel elveszik a diákoktól azt a hitet, hogy amit a 
tanító közvetít, azt elfogadják, befogadják, hogy tegyék a jót és 
akarják a szépet. A mi szüleink tisztelettel beszéltek nevelőink-

ről, nem kérdőjelezték meg észrevételeiket, meglátásaikat, elfo-
gadták módszereiket. Mi is tiszteltük őket. Azt tapasztaltam és 
tapasztalom, hogy az a szülő, aki kritizálja a pedagógus munkáját 
és mindig gyermekének ad igazat, az torz személyiségjegyeket 
alakít ki csemetéjében. Az oktató-nevelő munkában örökérvé-
nyűnek tartom: a gyermekszeretetet, a jó példát beszédben, visel-
kedésben, munkamorálban, a következetességet, a szülő és a 
gyermek tiszteletét, a szép szó erejét. 

 
Milyen terveid vannak a jö-

vőben, mivel foglalkozol szíve-
sen megszaporodott szabad-
idődben? 

Amikor gyermekeim családot 
alapítottak és jöttek az unokák, a 
kibővült családnak egyre na-
gyobb szüksége volt rám. Eköz-
ben a munkahelyi feladatok is 
nagyon igénybe vettek. Ezért 
éltem a Prémium Program által 
kínált lehetőséggel. Így a 36 
éves pedagógiai pályám végén 
úgy éreztem Szt Pál szavaival 
élve: „A jó harcot megharcol-
tam, a pályát végigfutottam, a hitemet megtartot-
tam.” (Tim.II.4.7.) Így a megnövekedett „szabadidőm” nagy ré-
szét a családomnak szentelem. Hálás és szép feladat. Már 4 uno-
kám van, Réka, Zsófia, Anna, Máté. A sükösdi cserkészcsapat 
munkájában a kezdetektől fogva részt vettem, így több időm ma-
rad arra, hogy Ilda nénivel együtt megszerettessük a cserkészetet 
azokkal a kicsikkel, akik fogékonyak erre. Hogy „emberibb-
ember”-ek, „magyarabb-magyar”-ok váljanak belőlük. „A cser-
kész híven teljesíti kötelességeit, amelyekkel Istennek, hazájának 
és embertársainak tartozik.” 

Igazi szabadidőm nincs, de időnként megnézek egy szép filmet, 
vagy olyanokat olvasok, amelyekből töltekezni lehet.. Szeretek 
zarándokutakra utazni, ami lelkileg feltölt, megerősít. Hálás va-
gyok férjemnek, aki munkámat mindig nagy empátiával és meg-
értéssel segítette. Ezek a bölcs gondolatok igazán megragad-
tak:”Legfontosabb, hogy mások számára hasznosak legyünk. 
Hogy lehetőségeink szerint próbáljunk mindig jót tenni és mások 
cselekedeteiben is a jót meglátni, megtalálni, megszeretni, meg-
becsülni.” „Kerüld a rosszat és cselekedjél jót, keresd a békessé-
get és kövesd azt.” (Zsolt. 34,15) 

Kívánom, hogy minél többen ehhez igazítsák életüket, mert 
ezáltal szebbek, jobbak és élhetőbbek lesznek napjaik. 

 
Mindannyiunk nevében kívánok sok-sok boldog nyugdíjas 

évet. Köszönöm a beszélgetést! 
Kusztorné Varga Edit szerkesztő 

Nyugdíjba vonult Erzsi néni 
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November 21-én befejeződött a Megyei II. osztályú Labdarúgó Bajnokság őszi 
fordulója. Felnőtt és ifjúsági csapatunk egyaránt az ötödik, serdülőink csoportjuk-
ban a második helyen végeztek. 

A felnőttek a tavaszihoz képest egy hellyel lejjebb, a 2009 őszihez képest egy-
gyel feljebb zárták a szezont. Ez megfelel a csapat képességeinek és hozzáállásá-
nak. Az utóbbi javításával viszont akár dobogósok is lehetnénk. 

Az őszi nyitányon a csapat összetétele még alig változott. Véglegesen abba-
hagyta a játékot Marusa Róbert, aki hosszú éveken át fix pontja volt a védelem-
nek. Köszönjük Robi! Helyét a tehetségét már korábban is igazoló Halász Tamás 
foglalta el – remélhetőleg hosszú távra. Visszajött Csordás Erik, aki a nyáron már 
Kecskeméten edzett. Hosszabb külföldi munka után hazatért Büte Attila is. A 
szezonnyitó jól sikerült: 5:1-re nyertünk Katymáron. A folytatás sem lett rosz-
szabb. Itthon a hagyományosan „vérre menő” derbin 2:1-re megvertük 
Érsekcsanádot. Nem bírtunk viszont a jelentősen  megerősödött Bácsborsóddal, 
ahol 2:1-re kikaptunk. A Nemesnádudvar elleni hazai meccs első félideje egy 
rémálom volt. A vendégek meglepően jó játékkal egy félidő alatt elhúztak 3:0-ra. 
Felért egy kisebb csodával, hogy egyenlíteni tudtunk. Dusnokon 2:2-es döntetlen 
következett, majd 3:2-es hazai győzelem Felsőszentiván ellen. A következő há-
rom mérkőzésen nem tudtunk gólt rúgni. (Bajaszentistván 0:0, Mélykút 0:0, 
Szakmáron 0:3) E mélypont után „kiegyenesedett” a csapat és egyre jobb teljesít-
ménnyel a következő négy mérkőzését megnyerte. Bácsbokodon 2:0, Császártöl-
tés ellen itthon 2:0,  (Ez a szezon legnagyobb fegyverténye.) Hajóson 4:0, 
Szeremle ellen itthon 4:2. A sorozat Csávolyon szakadt meg, ahol értékelhetetlen 
játékkal 4:3-ra kikaptunk. De minden jó, ha jó a vége, az utolsó mérkőzésen a 
hazai közönség nagy tetszésére 6:2-re kiütöttük Kunfehértót. A mérkőzés pikan-
tériája, hogy a vendégek edzője az a Bada Pál, aki évekig szerepelt sükösdi szí-
nekben. Kellemes meglepetést okozott Geleta Gábor, aki először játszott a felnőtt 
csapatban. A góllövő listát ismét Pesti Laci vezeti 9, Halász István követi 8, és 
Papp Árpád 5 találattal. A bevezetőben említettem, hogy kezdéskor a csapat alig 

változott. Menet közben jelentkeztek a gondok: Angeli külföldi munkája, Grúber, 
Krix, Molnár, Tamás, Zsikó sérülés miatt jó, ha a mérkőzés felén játszani tudott. 
Abbahagyta Kárpáti Roland, Kővári és Konrád. Már korábban Kazinczi és 
Schindler. Koszorús visszaigazolt Érsekcsanádra. Ez egy csapatnyi játékos. A 
bajok ellenére az eredmény azt mutatja, hogy pótlásuk sikeres volt, de a váltás 
még nem fejeződött be. Az ifiből felkerült Tölgyesi, Szili, Nemes még nem tudott 
a kiesettek szintjére felnőni. Az utolsó mérkőzést követően jött a hír, hogy Ko-
vács Róbert iskolájában lábtörést szenvedett. Innen is gyors felépülést és tavaszi 
folytatást kívánunk neki. 

Ifjúsági csapatunk is az ötödik helyen végzett, ami akár elfogadhatónak is 
mondható, de csak akkor, ha nem a korábbi évek sikereihez hasonlítjuk. Két 
bajnoki cím és egy második hely volt az övék. Sajnos tetten érhető a  lassú lecsú-
szás. 2009. őszén még harmadik, ez év tavaszán a negyedik, most az ötödik a 
csapat. Három nagyarányú győzelmet arattak. Bácsborsódot 7:1-re, 
Felsőszentivánt 11:0-ra, Szakmárt 9:0-ra lépték le. Az öt vereségükből különösen 
fájó, hogy a szomszédoktól szenvedték el. Itthon 1:0-ra kaptak ki Érsekcsanádtól, 
1:0-ra Nemesnádudvartól és 4:1-re Dusnokon. A góllövésből ismét Farkas Pali 
vette ki legjobban a részét. A 49-ből 19-et juttatott az ellenfél kapujába. Őt Feke-
te tamás követi 12, Majd Sudár Csaba 6 találattal. 

Serdülő csapatunknál jelentős az előrelépés –a helyezésüket illetően. Nyolc 
mérkőzésükből ötöt megnyertek. Az elvesztett három találkozón is mindössze 
egy-egy góllal maradtak alul. Viszont legyőzték a tavalyi bajnok –és most is első 
Jánoshalmát, Tompát, Bácsbokodot és a két szomszédot: Érsekcsanádot és 
Nemesnádudvart például 9:2-re. A góllövő listát Sudár Csaba vezeti 12, második 
Schultz Martin 10, harmadik Rácz Gergő 3 találattal. 

Most téli pihenő következik. Jó pihenést, szép karácsonyt kíván a csapatoknak, 
vezetőknek, edzőknek és a szurkolóknak: 

Varsányi József 

SPORT 

Átadták a sportcsarnokot 

A megyei II. osztály őszi végeredményei 

Megye II. osztály, dél-őszi végeredmény Megye II. osztály, dél-ifi őszi végeredmény Serdülők 

1. Császártöl. 15 11 2 2 56-15 35 1. N.nádudvar 15 12 2 1 61-11 38 1. Jánosh. 8 7 0 1 21 53-11 42 

2. N.nádudvar 15 10 2 3 32-14 32 2. Bajaszent. 15 11 2 2 43-24 35 2. Sükösd 8 5 0 3 15 29-19 10 

3. Szakmár 15 10 2 3 31-15 32 3. Érsekcs. 15 10 4 1 35-12 34 3. Tompa 8 4 1 3 13 34-18 16 

4. Mélykút 15 9 2 4 34-27 29 4. Császártölt. 15 10 1 4 48-23 31 4. Érsekcs. 8 3 2 3 11 31-12 19 

5. Sükösd 15 8 4 3 37-22 28 5. Sükösd 15 9 1 5 49-16 28 5. Bácsbokod 7 3 2 2 11 23-12 11 

6. Bácsbors. 15 8 3 4 36-32 27 6. Szeremle 15 8 3 4 34-29 27 6. 
Híd SC 
U16 

8 3 2 3 11 25-17 8 

7. Csávoly 15 8 2 5 48-27 26 7. Hajós 15 7 3 5 45-24 24 7. Szeremle 7 3 1 3 10 17-20 -3 

8. Dusnok 15 6 4 5 24-27 22 8. Dusnok 15 5 6 4 36-28 21 8. Bácsalmás 7 2 0 5 6 19-26 -7 

9. Felsőszent. 15 5 5 5 24-19 20 9. Bácsborsód 15 5 5 5 44-37 20 9. N.nádudvar 7 0 0 7 0 6-102 -96 

10. Kunfehértó 15 5 5 5 36-32 20 10. Kunfehértó 15 6 1 8 39-31 19                   

11. Bácsbokod 15 5 1 9 23-38 16 11. Mélykút 15 5 2 8 33-39 17                   

12. Bajaszent. 15 4 4 7 17-23 16 12. Csávoly 15 4 3 8 40-63 15                   

13. Hajós 15 4 1 10 25-39 13 13. Bácsbokod 15 2 4 9 21-38 10                   

14. Érsekcs. 15 2 5 8 17-27 11 14. Katymár 15 2 1 12 29-81 7                   

15. Katymár 15 1 2 12 16-54 5 15. Szakmár 15 2 1 12 15-67 7                   

16. Szeremle 15 1 2 12 16-61 5 16. Felsőszenti. 15 1 3 11 16-65 6                   

 
 
Ez év augusztus 30-án kezdődtek meg a munkálatok a sportcsar-
nokban, ahol a padlóburkolat cseréjéről döntött a képviselő – 
testület. Az igénybevett, elhasználódott parkettát CONIPUR SW 
műgyantakötésű sportburkolat váltotta fel. A felújítást az önkor-
mányzat önerőből valósította meg, melynek végösszege 
12.154.801 Ft. Az új pályát november 4. óta használhatják az 
iskolások valamit, a sportot kedvelő felnőttek. Reméljük, hogy az 
új burkolat segíti élvezetesebbé, egészségesebbé tenni a sportolás 
körülményeit. Bízom benne, hogy mindannyiunk közös érdeke, 
hogy minél hosszabb ideig megőrizzük az új felületet, ezért tisz-
telettel kérek minden sportolni vágyót legyen az diák vagy fel-
nőtt, hogy a sportcsarnokban kihelyezett előírásokat figyelmesen 

Iskolánk igazi XXI. századi technikával felszerelt szaktanter-
met alakított ki, melyben a tanulók kényelmesen tevékenykedhet-
nek művészeti órákon, mozgókép és média órákon, valamint 
könyvtári foglalkozásokon. A minden igényt kielégítő termet, a 
multimédiás taneszközöket a tanulók és pedagógusok egyaránt 
nagy örömmel vették birtokba.  Kusztorné Varga Edit szerkesztő 

Média szaktanterem az iskolában 

tanulmányozza és az abban foglaltak szerint használja a területet. 
Tamás Márta polgármester 
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Polgárőrség felhívása 

ImpresszumSükösdi Napló a Sükösd Nagyközség Önkormányzatának ingyenes tájékoztató kiadványa. Megjelenik kéthavonta. A 
következő különszám megjelenik februárban. Felelős kiadó: Tóthné Késmárky Mária , Szerkesztő: Kusztorné Varga Edit, Terjesztő: 

Sükösd Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 

2010. október 18.: 
Az új önkormányzati testület alakuló ülése. Kialakította testület 

szervezetét, melyet a Sükösdi Napló előző számában megismer-
hetett az olvasó. 

2010. október 27.: 
 A rendkívüli Képviselő-testületi ülésen módosították a Baja és 

Környéke Víziközmű Beruházási Társulás társulási megállapodá-
sát a polgármesterek személyében beállt változások miatt és mó-
dosult a sükösdi önkormányzat szervezeti és működési szabály-
zatát. 

2010. november 10.: 
Ismét módosítani kellett a Baja és Környéke Víziközmű Beru-

házási Társulás társulási megállapodását a módosult beruházási 
értékarány változásával. 

Bánné Dr Raffai Gyöngyi Sükösd Nagyközség jegyzője 

Elkezdte felmérni a hivatal a település közterületén tárolt esz-
közöket, anyagokat. A lakosság ebben érintett része figyelmezte-
tő levelet kap először a kint tároltak eltakarítására, vagy ha enge-
délyezhető a  tárolás, a közterület-használati díj megfizetésére. 

A háztartási hulladékok elsősorban a lakossági kukákba kerül-
nek elhelyezésre és elszállításra. A többlet hulladék átmeneti 

jelleggel a hulladékudvarral szemben (Daráló utca vége) elhelye-
zett konténerekbe volt elhelyezhető. Ennek lehetősége 2010. no-
vember 30-val megszűnt. Arra szeretnénk rávezetni a lakosságot, 
hogy minél többen vegyék igénybe a hulladékudvar ingyenes 
szolgáltatását! Sükösd előnyben van a környező településekhez 
képest, mert  helyben kell kiszállítani a hulladékot, nem kell má-
sik településre elvinni. 

Bánné Dr Raffai Gyöngyi Sükösd Nagyközség Jegyzője 
 

Örömmel tájékoztathatjuk a lakosságot arról, hogy 2010. no-
vember 16-án benyújtásra került a Baja, Érsekcsanád, Sükösd, 
Vaskút agglomerációjában a szennyvíz elevezetés és tisztítás 
beruházás  II. fordulós pályázata. Folyik elbírálása, a fejlemé-
nyekről tájékoztatni fogjuk a lakosságot. 

Tudomásunkra jutott, hogy néhány lakost telefonon ügynökök 
kerestek meg abból a célból, hogy a szennyvízberuházás miatt a 
szennyvízbekötéstől a lakás irányában történő átalakítási- építési 
munkákra állami támogatást lehet igényelni, illetve bizonyos 
előlegösszeg kifizetésével lehet ehhez a támogatáshoz hozzájutni. 
A Sükösd- Csanád Víziközmű Társulatnak ilyen irányú informá-
ciói nincsenek, illetve a Víziközmű Társulat teljes mértékben 
elhatárolódik ezektől az ügynököktől! 

Rigó József Szennyvíz Társulati Elnök 

Felhívás 
A sükösdi hulladékudvar nyitva tartása 2010. április 1-től az 
alábbiak szerint módosul: 
Hétfő: szünnap 
Kedd: 8.00-16.30 
Szerda: 9.30-18.00 
Csütörtök: 8.00-16.30 
Péntek: 9.30-18.00 
Szombat: 7.30-16.00 
Vasárnap: zárva 
Ebédidő minden nap: 11.30-12.00 

Középiskolás korú, vagy attól idősebb fiatalok jelentkezését vár-
juk, akik szívesen részt vennének egy palotás tánc megtanulásá-
ban, mellyel a március 15-i ünnepélyünket szeretnénk emlékeze-
tessé tenni. A próbák januártól kezdődnének közös megbeszélés 
után. Jelentkezni lehet a polgarmester@sukosd.hu email címen 
vagy a 70/3387892-es telefonszámon január 15-ig. 

Tamás Márta polgármester 

www.sukosd.hu www.sukosdcsanad-amk.hu 

Képviselő-testület hírei 

Polgármesteri Hivatal hírei 

Szennyvíz Társulat hírei 

Disznóság 
Megérkezett a tél és vele együtt a disznóvágások szezonja is. 
Sajnos, ha nem vigyázunk a sonkáknak és a kolbászoknak is lába 
kélhet. Íme, néhány jó tanács a tolvajok ellen: 
- a füstölést nappal végezzük, éjszakára vigyük biztonságos, zár-
h a t ó  h e l y r e  a  k é s z á r u t 
-  s z e r e l j ü n k  f e l  l a k a t o t  a  f ü s t ö l ő r e 
- kutyánkat engedjük szabadon, ha zárt udvarunk van, vagy ideig-
l e n e s e n  k ö s s ü k  a  f ü s t ö l ő  k ö z e l é b e 
- kamránkra, fagyasztóládánkra szereljük fel lakatot 
Halottak Napja, Mindenszentek  
Mint azt már az ünnepek alkalmával a sükösdi temetőbe látoga-
tók láthatták, idén polgárőrök vigyázták értékeiket Halottak Nap-
ja és Mindenszentekkor, valamint a búcsú forgatagában is. 
Köszönjük a Bitó család támogatását!  
 

Pék Barnabás  

Táncos lábú fiatalok kerestetnek... 

Miért pont 49-et? 
Örömmel láttam a faluban az év során a különböző színű, fajtá-

jú virágoktól díszelgő ágyásainkat. Az ősz közeledtével szorgos 
kezek árvácskára cserélték a nyári ültetést. Ötletet, változatossá-
got csempészve a telepítésbe. A Templom utca végi keresztnél 
csak néhány napig tarthatott a díszelgés, hiszen valaki fittyet 
hányva a munkára, ügyet sem vetve a megszépülni akarásra, lele-
ményesen összeválogatva a színeket, 49 tövet lopott el az ágyás-
ból. 

Tamás Márta polgármester 

A Sükösdi Helytörténeti és Kulturális Egyesület továbbra is kéri 
a lakosságot, hogy népviseleteket és egyéb régiségeket ajánlják 
fel az egyesület számára! Borsányi Gellért elnök (iskolában) 


