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Tisztelt Olvasók! 
Az alábbi sorokkal betekintést kívánok 

nyújtani a képviselő-testület elmúlt egy éves 
munkájába, összegezve a sikereket, felvázolva 
a folyamatban lévő ügyeket, de szólva a siker-
telenségekről is. Teszem mindezt a teljesség 
igénye nélkül, hiszen képtelenség minden 
történést egy oldalban összefoglalni és az 
önkormányzatiság igen összetett területét tel-
jes egészében érinteni. Igyekszem azonban 
néhány gondolattal értékelni a mögöttünk álló 
egy évet. Az emberek leginkább a fejlesztések 
területén elért eredményekre kíváncsiak, arra, 
hogy miben látszik településünk tényleges 
fejlődése.  

Apró lépésekkel láttunk munkához e terü-
leten, feltérképezve a pénzügyi lehetőségeket. 
Így készülhetett el a szánkópálya, kerülhettek 
virág és zászlótartók a főutcára, folyamatosan 
frissült és szépült újságunk és honlapunk. 
Örömmel fejezhettük be az előző testület által 
elindított padozat-felújítást a sportcsarnokban, 
és hat darab ping-pong asztal beszerzésével 
lehetőség nyílt a lakodalmas házban asztalite-
nisz edzések beindítására. Felújításra került a 
ravatalozó belső tere, jelenleg is folyik az 
iskolaudvar bejárati részének térkövezése. 
Legnagyobb eredménynek egyértelműen az 
elődök által elindított  szennyvízpályázat sike-
res elbírálását mondhatjuk.  

A fejlődés irányát a folyamatban levő 
ügyek is fémjelzik, hiszen ezek eredménye a 
későbbiekben várható. Óriási feladatot, fele-
lősséget fog róni az önkormányzatra mind 
műszaki kivitelezés, mind anyagi áldozatvál-
lalás terén a szennyvízhálózat kiépítése, emel-
lett tárgyalások folynak az 51-es főút 11,5  
tonnás tengelyterhelésű megerősítéséről, 
melynek nyomán járdaszigetek, gyalogátkelő-
helyek, kerékpársáv, a mélyebben fekvő ré-
szeken szerviz utak tehetik biztonságosabbá a 
főúton való közlekedést. Elbírálás alatt áll a 
Sükösd-Nemesnádudvar közötti szakasz ke-
rékpárút terveinek előkészítésére beadott pá-
lyázat, valamint eredményesen pályáztunk 
sebességkorlátozásra figyelmeztető berende-
zésre, amely pályázat támogatási szerződése 
már aláírás előtt áll.  

November elején kulturális program lebo-
nyolítására, fogathajtó rendezvény támogatá-
sára, az ósükösdi út fásítására kívánunk pályá-
zatot benyújtani. Folyamatosan figyeljük az 

egyéb pályázati lehetőségeket, amelyekben 
támogatás elnyerésének lehetőségét látjuk, 
elsősorban aszfaltozásra, fűtéskorszerűsítésre, 
faluközpont fejlesztésre, intézményeink kor-
szerűsítésére, idősek nappali ellátásának biz-
tosítására vonatkozóan. Azt viszont tudni kell 
a pályázati rendszerrel kapcsolatban, hogy 
nagyon sokszor a kiírásokban olyan kritériu-
mok rejtőznek, amelyek eleve kizárnak ben-
nünket a pályázók köréből. Igyekszünk azon-
ban figyelmesek, naprakészek lenni és amint 
helyzetbe kerülünk, beadni a számunkra vál-
lalható, fenntartható projektekre pályázatun-
kat.  

Mindenképpen eredményként értékelem, 
hogy nagyvállalkozóval vagyunk kapcsolat-
ban munkahelyteremtés céljából, valamint azt, 
hogy 2012 januárjától harmadik, helyben lete-
lepedő rendőr költözik Sükösdre. Több alka-
lommal személyesen sikerült felkeresni a he-
lyi vállalkozókat és támogatásuk igénylése 
mellett tudtunk röviden tájékozódni helyze-
tükről, terveikről is.  

Újdonságként került megrendezésre a Falu-
karácsony, a Sport-és egészségnap, Nyár Bú-
csúztató Nosztalgia Party, Október 23-i meg-
emlékezés. Természetesen a hagyományosan 
működő rendezvényeink lebonyolítását is 
támogatta a testület. A Művelődési Házban 
zajló mozgalmas, pezsgő életet (Rock klub, 
néptánc, jóga, felnőtt torna, gyermek progra-
mok, AA) továbbra is örömmel ajánljuk a 
lakosság számára.  

Szeretnénk nagyobb figyelmet szentelni a 
közterületek tisztaságára, szépítésre, rendbeté-
telére. Az elmúlt időszakban ugyan sok eset-
ben koncentráltuk a közmunkát erre a terület-
re, itt van még mit fejlődni, egyéni és közös-
ségi szinten egyaránt. Keressük a megoldást a 
kisebb háztartások számára hulladékszállító 
edényzetek (70 l-es) beszerzésére. A közhie-
delemmel ellentétben ennek bevezetése igen 
bonyolult eljárás, ezzel kapcsolatban még 
nem jutottunk végső döntésre.  

A közbiztonság helyzetének javítására is 
minden lehetséges eszközzel keressük a meg-
oldásokat, amely szintén nehéz, országos 
megerősítést igénylő feladat. Dolgozunk a 
napközi konyhás étkezés lakosság számára 
történő elérhetővé tételén, hogy a szociálisan 
rászorulók mellett többen igénybe vehessék a 
szolgáltatást.                                      Folytatás 
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2011. szeptember 7.: 
A Képviselő-testület elfogadta az önkormányzat 2011. évi I. 
féléves gazdálkodásának beszámolóját. A bevételek 57,56 %-
ban, a kiadások 48,49 %-ban teljesültek az I. félévben. Módosí-
tották a pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló helyi rende-
letet a képviselők. A havi 3.000 Ft-ot el nem érő normatív lakás-
fenntartási támogatásban részesülők ellátása egészül ki egy éven 
át havi 1.000 Ft-al. A gázár támogatás megszűnését követően 
kellett a lakásfenntartási szabályozásban a módosítással élni. A 
Képviselő-testület figyelembe vette azt, hogy a helyi önkor-
mányzat a kiegészítő lakásfenntartási támogatást 100 %-ban saját 
költségvetéséből kell, hogy biztosítsa. A megállapítás polgár-
mesteri hatáskörbe kerül. A Sükösdi Polgármesteri Hivatal alapí-
tó okiratát módosították a képviselők. A Sükösd Biztonságos 
Jövőjéért kiemelten közhasznú alapítvány ügyében hozott hatá-
rozatokat a testület visszavonta, tervek szerint más alapítóval fog 
az alapítvány bejegyzést kapni. Tájékoztatást kaptak a képvise-
lők arról, hogy befogadták a Nemesnádudvart Sükösddel össze-
kötő kerékpárút tárgyában beadott pályázatot. Ismét az ivóvízbá-
zis javító program ügyében kellett döntést hozni. A kényszerítő 
körülmények hatására a Képviselő-testület úgy döntött, hogy 
részt vesz a  Felső- Bácskai Ivóvízminőség- javító Önkormány-
zati Társulás által benyújtandó KEOP pályázatban. Az önerőt 
100 %-ban az Európai Önerő Alap fedezi. Szolgálati lakás ablak-
cseréjéről határozott a testület. A képviselők kifejezték azon 
szándékukat, hogy elindítják a település rendezési tervének átfo-
gó módosítását, és erre ajánlatokat kérnek be. 
2011. szeptember 27.: Zárt ülés. 
2011. szeptember 28.: 
A Képviselő-testület módosította a 2011. évi költségvetését az 
időközben bekövetkezett pénzügyi eseményeknek és a tervezett 
év végéig jelentkező feladatoknak megfelelően. A település ren-
dezési tervének felülvizsgálata tárgyában jóváhagyták az önkor-
mányzat főbb elképzeléseit és a határidőig jelentkező lakossági 
igényeket. Két óvodai felvételi körzetet határoztak meg. Áttekin-
tették az önkormányzati tulajdonú épületek bérleti szerződéseit. 
Pénzügyi keretet biztosított az önkormányzat a Sükösd- Csanád 
Víziközmű Társulat működéséhez. A 2012. évre is tervezi az 
önkormányzat a Bursa Hungarica ösztöndíjrendszerben való 
részvételét. Ezzel kívánja támogatni a rászoruló felsőfokú okta-
tásban részesülő sükösdi hallgatókat. A három önkormányzati 
tanácsnok beszámolt az elmúlt időszakban szakterületükön bekö-
vetkezett eseményekről. 
2011. október 5.: Zárt ülés         

Bánné dr. Raffai Gyöngyi jegyző 

Végre megérkezett a pályázati Irányító Hatóságtól az értesítés, 
miszerint a KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0078 azonosítószámú a 
"Bajai agglomerációhoz tartozó települések szennyvízcsatorná-
zása szennyvíztisztítása" megnevezésű pályázatot a Hatóság tá-
mogatásra érdemesnek ítélte. A döntés értelmében az 
5.313.478.406 Forint összköltségű beruházás megvalósításá-
hoz  4.368.384.379.- Forint összegű 85%-os támogatást biztosí-
tanak. 
A következő hónapok feladatai: 

�A támogató levél kézhezvételétől számítva 60 nap áll a Társu-
lás rendelkezésére a Támogatási szerződés aláírására. 
�A szerződés aláírása után indulhat meg a közbeszerzési eljárá-
sok lefolytatása. 
Várhatóan 2012-ben kezdődhetnek a munkálatok. 
 
Kérjük a lakosságot, hogy havi hozzájárulásaikat a továbbiakban 
is fizessék az esedékesség időpontjaiban, hogy a beruházás fi-
nanszírozásához szükséges hitel önerő- fedezetét gond nélkül fel 
tudja mutatni a Sükösd- Csanád Víziközmű Társulat.  

Rigó József IB elnök 

 
Kérjük a lakosságot, hogy a „Szomszédok Egymásért Mozga-
lom” további erősítésében vegyenek részt! E mozgalom az idő-
sebb korosztályon belül már kiválóan működik. Az ő példájukat 
követve a fiatalabbak is érezzék felelősnek magukat nemcsak a 
saját házuk táján, hanem a környezetükben tapasztalt és a meg-
szokottól eltérő autók, személyek felbukkanása esetén. Figyeljék 
meg alaposan a gyanús körülményeket, hogy adott esetben infor-
mációt tudjanak adni a rendőri szerveknek. Buzdítsák egymást az 
ajtók zárására, értékek ne maradjanak az utcán, a temetőben, a 
nyitott udvarokban felügyelet nélkül! Elutazott szomszédjaik 
ingatlanaira legyenek figyelemmel! A polgárőrség az önkor-
mányzat és a Belügyminisztérium támogatásával már több alka-
lommal tud- hétköznapokon is- járőrözni, szoros a kapcsolat a 
településőrökkel és a rendőrséggel. Szeptember- október hóna-
pokban külterületen is figyeltük a földeken lévő értékeket.  

Bán Géza egyesületi elnök 

Sükösd-Csanád Víziközmű Társulat hírei 

Önkormányzati Képviselő-testületi hírek  

Sükösdi Polgár– és Vagyonvédelmi 
Egyesület felhívása 

Papírgyűjtés 
Október 19-én a DÖK szervezésében idén is volt papírgyűjtés. A 
nevelők  több szempontból is ösztönözték az osztályokat. Egy-
részt a szelektív hulladékgyűjtés és az erdők védelmének fontos-
ságával, másrészt kiemelkedő jutalmazással kampányoltak. A 
gyerekek 12 tonna papírhulladékot gyűjtöttek össze a faluban. A 
legeredményesebb osztálynak mozilátogatás, a legügyesebb 
tanulónak játék lesz a jutalma. Kérjük Önöket, hogy ne dobják a 
papírt a háztartási hulladékok közé, tanulóink minden ősszel 
összegyűjtik, így közösen tehetünk egy óriási lépést környeze-
tünk megóvása érdekében. Köszönjük segítségüket! 
Szerkesztő 

Az idei évben a képviselő-testület november 30-án szerdán 
16.00 órakor tartja a szokásos éves közmeghallgatását, falu-
gyűlését. Szeretettel hívjuk és várjuk a lakosságot, hogy a 
fent felsoroltak mellett szóban, személyesen is beszámolhas-
sunk az önkormányzat munkájáról és meghallgassuk a lako-
sok véleményeit. 
 

Köszönöm mindazoknak a segítségét, munkáját, felajánlásait, 
akik közreműködtek elképzeléseink megvalósításában és hozzá-
járultak a felsorolt eredmények eléréséhez. A továbbiakban is 
szükség lesz a folyamatos, felelősségteljes együttgondolkodásra.  
Erre hívok meg újra minden falubelit.  

Tamás Márta polgármester 
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Megkezdődött az új tanév 

2011.október 5-én kaptak tájékoztatást a szülők az osztá-
lyok és az iskola életével kapcsolatos kérdésekről, valamint a 
gyermekek tanulmányi munkájáról és magatartásáról. 

A közös szülői értekezleten ismertettem a tanulólétszámokat, 
személyi változásokat, valamint beszámoltam az idei tanév peda-
gógiai feladatairól és a pályázati lehetőségekről. 

Kiemelt figyelmet szenteltem a mindennapos testmozgás meg-
szervezésének. A testnevelés és a sport a gyermekek testi-fizikai 
képességeinek és személyiségformálásának egyik eszköze. A 
tanulók egészségének megőrzése, az egészséges életmódra neve-
lés az iskola feladata és ennek szeretnénk is eleget tenni.  

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium közleménye alapján 
szeptember1-jétől meg kellett szervezni iskolánkban a minden-
napos sportolást az alsó tagozatban. A heti 3 testnevelés óra mel-
lett beépítettük a tömegsport órákat az órarendbe. A napközis 
foglalkozások időkerete is kiváló lehetőséget ad arra, hogy a 
tanulók egészséges mozgása, a fizikai állóképességük fejlesztése 
megtörténhessen, ezért minden kedden 15.00 órától, negyvenöt 
perc időtartamban az 1-4. évfolyamos tanulók részt vehetnek 
ezeken a foglalkozásokon.  

Az iskola fontosnak tartja a családokkal történő jó kapcsolat 
kialakítását. A hagyományos kapcsolattartási lehetőségek közé 
tartozik a szülői értekezlet, a fogadóóra, a családlátogatás, a szü-
lőknek küldött üzentek, a nyílt órák és nyílt napok látogatásának 
lehetősége. Munkatervünkben az idei tanévben is szerepelnek 
ezek a programok.  Kollégáim telefonon és e-mailben is tájékoz-
tatják a szülőket a gyerekeket érintő kérdésekről. A szabadidős 
programjainkba bevonjuk a családokat, szívesen vesszük a támo-
gatásukat. 

Az első szülői értekezlet látogatottságával elégedettek vagyunk, 
az érdeklődők száma meghaladta a 100 főt.  A szülőkre nevelő-
társként tekintünk. Együttműködésünk akkor válik eredményes-
sé, ha a gyermek iránti elkötelezettség mindkét fél részéről el-
sődleges.  

Tóthné Késmárky Mária ÁMK igazgató 
 
Szeptember 1-én megnyitotta kapuit az óvoda. A gyerekeket 

tiszta, rendezett környezet várja mindkét telephelyen. 
A csoportszobák bútorzatának cseréjét nyáron a két nagycso-

portos teremmel folytattuk. Kiss László helyi vállalkozó készítet-

te el az új bútorokat, melyeket a Sükösdi Óvodásokért Közhasz-
nú Alapítvány finanszírozott. Köszönet érte. 

Minden kedves kis óvodásnak vidám, élményekben gazdag 
óvodai évet kívánok! 

Dudásné Grau Ágnes óvodai intézmény-egység vezető 
Iskolagyümölcs-program 
A 2011/2012-es tanévtől iskolánk ismét részt vesz az iskola-

gyümölcs-programban. A program célja, hogy az általános isko-
lák 1-4. évfolyamos tanulóival megkedveltesse a gyümölcsök 
fogyasztását. Hozzájáruljon az egészséges táplálkozási szokások 
kialakulásához, valamint a túlsúlyosság és az elhízás elleni küz-
delemhez. Helyes étkezési szokások kialakítására ösztönözze a 
fiatalokat, ami  váljon később is életformájukká.  A tanulók a 
következő termékeket kapják a tanév során: 2011.szeptember 19-
től november 30-ig szilvát és almát, 2012.január 2-től március 
16-ig almát és 100%-os gyümölcslevet, 2012.április 2-től június 
15-ig paprikát, almát és sárgarépát. 

Márai-program 
A Márai-programnak köszönhetően a Sükösd-Érsekcsanád 

ÁMK Községi és Iskolai Könyvtára közel 400.000.-Ft értékben 
kapott támogatást könyvbeszerzésre. A könyvtár állománya 128 
db alkotással bővült. A program célja a kortárs magyar irodalom 
és gyermekirodalom népszerűsítése. Fontos, hogy az értékes 
művek eljussanak a lakossághoz és megtalálják olvasóikat a nyil-
vános könyvtáron keresztül. A program keretében határon túli 
könyvtárakat is támogattak.  

Tóthné Késmárky Mária ÁMK igazgató 

Iskolabejárás 
Október  11-én és 14-én  Sükösd Nagyközség Képviselő-testülete láto-

gatást tett az iskolában. Elsőként az iskola épületét járták be, megtekin-
tették az osztálytermeket, különösképpen azok technikai felszereltségét. 
Ezt követően óralátogatáson vettek részt, melynek célja az volt, hogy 
megfigyeljék, milyen módon használjuk a tanítási órákon a rendelkezé-
sünkre álló infokommunikációs eszközöket. (Multimédia eszközök, inter-
net, interaktív tanítási eszközök…) Így az alsó tagozaton Bujdosóné 
Takács Tímea tanító néni harmadikos olvasás órát és a felső tagozaton 
jómagam az 5. osztályban rajz és vizuális kultúra órát mutattunk be. A 
vendégek a látottak alapján elégedettségüket fejezték ki. 

                                                                      Szerkesztő 

Október  15-én, szombaton délután különleges osztályfőnöki órá-
ra szólított a sükösdi iskola csengője. A hangjára gyülekező embe-
rek mások voltak, mint az egyszerű hétköznapi diákok. Hajukba már 
belopta ezüstös nyomát a tisztes kor, az emberöltőnyi munka fáradtsága. Sze-
mükben a meghatottság könnyei, gondolataikban az előbukkanó emlékek 
kavarogtak. 50 év telt el, mikor ugyanennek a csengőnek a hangjára elballag-
tak ebből az iskolából. 50 év...hosszú idő, hosszú út…. de most újra együtt 
voltak: 56 főből 32-en jöttek vissza régi iskolájukba. 1953-ban kezdték az 
első osztályt az akkori fölvégi „Debreceni” és alvégi „Fejszike” iskolában. 
Ötödikesek voltak, amikor összevonták őket és a lányok a régi „Bujdosó” 
iskolába, a fiúk a „nagy” iskolába kerültek. A lányosztály osztályfőnöke 
Schauer Jánosné, Mándity Márta magyar szakos tanárnő nagy szeretettel tett 
eleget egykori kedves osztálya meghívásának. A fiúosztály osztályfőnöke 
Schauer János sajnos már nincs közöttünk, így Bernschütz Sándor tanár urat 
hívták meg, akire nagyon jó szívvel emlékeznek vissza. A beszámolókat kö-
vetően megemlékeztek kedves tanáraikról, az akkori igazgatóról Dr Kapitány 
Ottóról, Pintér Jánosról, Kádár Jánosról és Zsinór János tanár úrról és egyet-
értettek abban, hogy az idők távlatában a legszigorúbb tanárokra emlékeznek 
leginkább és hogy az a régi szigor ma is helyén való lenne az iskolákban. A 
találkozón gyertyát gyújtottak elhunyt tanáraikért és osztálytársaikért. 

Legutóbb 10 évvel ezelőtt sikerült egybegyűlniük, de megegyeztek abban, 
hogy ez után nem várnak ennyit, …”5 év múlva újra ugyanitt, a viszont látás-
ra!”                                                                                                               Kusztorné Varga Edit szerkesztő 
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SÜKÖSD SZŐLŐTERMESZTÉSE  1. rész 
(A kezdetektől napjainkig) 
  A Duna-Tisza közi szőlőkultúra kezdetéről nincsenek írásos 
emlékeink, a tudományos kutatások azonban minden kétséget 
kizáróan megállapították, hogy a korábbi elképzelésekkel ellen-
tétben már a XI. században virágzó gyümölcs és szőlőtermelés 
folyt az Alföldön. Más nézet szerint a szőlőművelés sokkal ré-

gebbi időkbe nyúlik vissza. 
  Gesztelyi Nagy L. 1938-ban megállapította, hogy a szőlő még a 
rómaiak előtt Dalmáciából, a Szerémségből, észak felé átlépve a 
Duna vonalát a Duna-Tisza közén a budai szőlővidékig húzódott. 
  Római feljegyzések szerint II. Konstantin császár 395 tavaszán 
hidat vert a Dunán a mostani Dél-Alföld területén, megkönnyítve 
a szőlőkultúra átjutását az itt élő germán, bolgár és avar törzsek-
hez. Ezt bizonyítják a Baja környéki (pl: sükösdi) avar ásatáso-
kon talált szíjvégek szőlőmotívumai, valamint egy ivótömlő, ami  

Ők is Sükösdről indultak... 
Szeptember 18-án valamennyien feszült figyelemmel néztük a 

közvetítést az idei Nemzeti Vágta eseményeiről. Jó érzés volt szur-
kolni és örülni a győzelemnek, ami egy kicsit hozzánk is köthető, 
hiszen a győztes innen, Sükösdről származik. Ismerjék meg kicsit 
más szemszögből Molnár Gyöngyit! 

Kedves Gyöngyi! Örülök, hogy elfogadtad a felkérést erre az 
interjúra. Arra kérlek, mesélj arról, hogyan alakult az életed, mi 
történt veled az elmúlt években! 

Kezdeném a középiskolával, amit Kiskunmajsán végeztem el a 
Dózsa György Gimnázium és Szakközépiskolában. Itt érettségiztem, 
illetve szereztem egy középfokú számítógép kezelői ECDL vizsgát. 
Ezután Kecskeméten elvégeztem egy lovas oktatói , lovastúra vezetői 
tanfolyamot. Ezután itthon levelező szakon  ingatlanközvetítő –és érték-
becslőnek tanultam, a vizsgámat Budapesten tettem le. Az első munka-
helyem a sükösdi Polgármesteri Hivatalban volt, ezután 2006-ban meg-
született a kisfiam, Lackó. Emellett édesapáméknál segédkeztem a cég-
ben, mint külföldi kapcsolattartó, és még ma is a cégnél dolgozom. A 
családommal tavaly óta Hajóson élünk. 2010-ben megszületett a kislá-
nyom Sára, aki most 11 hónapos. 

A neved az egész ország megismerhette a vágta kapcsán. Mikor 
kezdtél lovagolni, ki tanított? 

Három  éves koromban kezdtem lovagolni. Tanítani igazán senki 
sem tanított, rengeteget tanultam  önfejlesztéssel. Sokat néztem, hogy 
mások mit hogyan csinálnak, profi lovasoktól, kiképzőktől igyekeztem 
ellesni a praktikáikat. Addig amit helyesnek találtam, azt csináltam a 
lóval, illetve a ló maga volt a tanárom, ha valamit el szerettem volna 
érni nála, ott maga a ló mutatta meg mindig a helyes „ irányt”. 

Saját lovaid vannak? A vágtán a saját lovadon lovagoltál? 
Igen vannak saját lovaim. Eléggé nehéz velük, mert mindig akad 

olyan ló, akit éppen valamilyen belső tulajdonsága miatt nagyon szere-
tek, így nagyon nehéz kordában tartani a lovaink létszámát. 

Igen,a vágtán saját lovamon lovagoltam, ő az egyik legkedvesebb 
ló a számomra. És nem csak azért, mert vele nyertem meg a vágtát! 

Kik támogattak a nevezésben és a felkészülésben? 
Szponzorom, illetve ilyen jellegű támogatóm sajnos nem igen 

akadt sem tavaly sem az idén, úgyhogy mindent a családommal össze-
fogva kellett biztosítanunk, ami nem kis összeget  jelent. Így nagy sze-
rencse, hogy a családom nem ellenezte, hogy ezen a versenyen részt 
vehessek és családi összefogással ezt a nehézséget ki tudtuk küszöbölni. 
Így mivel mindent mi fizettünk, a pénznyereményt is én kapom meg, 
amit mindenképpen szeretnék a pályázatomra fordítani, ugyanis ahhoz 
is sok  hiányzik. 

A lovaglással azt gondolom, 
hogy a legmagasabb szinten nyer-
tél, mit szeretnél még elérni ebben 
a sportban? Milyen terveid vannak 
a lovaglással kapcsolatban? 

Erre a kérdésre nagyon hosszan 
tudnék válaszolni, ugyanis ezzel a 
győzelemmel messze nem értem a 
terveim végére! A vágtával kapcsola-
tos irányt természetesen szeretném 
megtartani, mert számomra ez a most 
létező legszimpatikusabb lovas sport-
ág. Nyílván szeretném a címemet 
megvédeni, amíg a vágta megrende-
zésre kerül, én minden évben biztosan 
a maximumot fogom nyújtani. 

Nagy tervem még, hogy van egy 

Közhasznú Nonprofit Kft- m, amivel nyertem egy pályázatot lovarda 
építésére, ahol egészséges illetve beteg gyerekek lovagoltatását szeret-
ném lehetővé tenni, még sok más egyéb lovas tevékenységi körrel 
együtt. Ennek a megvalósítása most van folyamatban. 

Egyébként van számomra még egy fajta irányzat a lovassportban, 
ami komolyan érdekel és tetszik. Ez a verseny egy western gyorsasági 
szám, amibe tavaly előtt már egy kicsit belekóstoltam, ugyanis részt 
vettem 3-4 versenyen és nagyon élveztem. Ez egy olyan versenyszám, 
ahol 3 hordót kell megkerülni a lóval a lehető legrövidebb időn belül, ez 
az úgynevezett „barrel racing”.Ennek Európa szerte nagy hagyománya 
van. Nagyon remélem, hogy ebben a versenyszámban is sikeres lehetek, 
mert itt, az országon túl is megmérettethetem magam. 

Nem sok ismerősöm van, aki ilyen hírnévvel rendelkezik. Mi-
lyen érzés „híresnek” lenni? Mi változott meg az életedben? 

Érdekes,  hogy én csak másokon érzem ezt, hogy úgymond „ híres” 
lettem. Én nem változtam semmilyen formában, ugyanaz az ember va-
gyok, mint voltam. Nem szólnak másról a napjaim,  mint más emberek-
nek. Nálam a  családomról, illetve a lovas szenvedélyemről. Olyan ez 
egy kicsit mint, amikor az ember azt hiszi, hogy ha majd betölti a 18. 
életévét, akkor majd megfordul vele a világ, de amikor eljön a nagy nap, 
akkor döbben rá, hogy nem lett más ember, és nem lesznek a hétközna-
pok mások, mint azelőtt. 

Persze egy kicsit változott az életem, interjúkat adok, illetve furcsa 
visszanézni magam a tv- ben. De ha senki sem látna, akkor is ugyanígy 
versenyeznék. 

Mit éreztél a célvonalban, amikor már tudtad, hogy győzöl és 
mire gondoltál a dobogó tetején állva, látva, hogy mindenki ünnepel 
és osztozik az örömödben? 

Természetesen leírhatatlanul  boldog voltam, felfoghatatlan volt, 
hogy tényleg sikerült. Féltem, mert úgy éreztem a tavalyi második hely 
után nem lehetséges, hogy újra minden pontosan a helyén legyen, hogy 
nem lesz minden akkor és úgy abban az időben a helyén, ahogy lennie 
kell, ahhoz hogy nyerhessek. Ugyanis ez a verseny annyira komplex, 
egy egész csapat pontos összhangja kell a győzelemhez. Örülök, hogy 
az én csapatom bizonyult a legjobbnak és remélem ez jövőre sem fog 
változni…! 

A dobogón állva  két dolog kavargott a fejemben… 
Egyszerre sírtam és voltam nagyon boldog. Az örömöm abból fa-

kadt, hogy azoknak az embereknek akik bíztak bennem, akik szurkoltak 
és ugyanúgy szerették volna ezt a győzelmet, azoknak nem okoztam 
csalódást és láttam az arcukon az örömöt. Ettől voltam a legboldogabb, 

hogy örömöt szerezhettem a családomnak, 
a barátaimnak, az ismerőseimnek. 
A másik szemem azért sírt, mert édesanyám 
utolsó mondatai között voltak azok is, hogy 
nagyon szeretne engem ezen a versenyen 
látni. Persze akkor még nem tudtam, hogy 
nyerek, de jó lett volna, ha megmondhatta 
volna a verseny után, hogy mennyire bol-
dog és hogy milyen büszke rám… 
Nagyon szeretett volna  ott lenni és én is 
szerettem volna ha  ott van! 
Biztos vagyok benne, hogy mindvégig 
veled volt édesanyád és hozzájárult a 
sikeredhez. Szívből gratulálok és kívá-
nom, hogy ezek a nemes célok, amiket 
kitűztél váljanak valóra. Köszönöm, 
hogy megosztottad velünk gondolataidat.  

Kusztorné Varga Edit szerkesztő 
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Október második szombatján az esti szentmise után 7 óra 
tájban lelkes csapat gyülekezett a templomkerti tűzrakó mellett. 
Ezen az estén kezdték meg cserkészeink egy vidám tábortűz ke-

retében az idei cser-
készévet. Immár ha-
g yo mán y,  ho g y 
ilyenkor összegyűl-
nek kicsik és nagyok, 
fiatalok és idősek, 
hogy sok-sok játék, 
móka, ének és tréfa 
közepette együtt tölt-
se az időt szülő és 
gyermeke, vezető és 

vezetett. A fergeteges hangulatról Balambér a porondmester és 
Arabella műlovarnő gondoskodott. Szükségük is volt a lelkes 
közönségre, hiszen alakuló cirkuszukba artistákat, állatidomáro-
kat, bűvészeket, erőművészeket, zenészeket kerestek. Nem is 
kellett csalódniuk, volt bőven kikből válogatni, egymással ver-
sengtek a jelentkezők. Volt, aki olyan bátor volt, hogy még egy 
ló alatt is átbújt. Néhányan még a felnőttek közül is „színpadra” 
léptek. Vajon hogy a fiúk vagy a lányok voltak-e harsányabbak 
egy-egy csatakiáltásnál? Talán ezen még ma is gondolkodik a 
porondmester. A vidám gyerekzsivaj, éneklés talán a szomszédos 
utcákig is elhallott. A szórakoztató program az esti harangszó és 
egy tábortüzet záró dal eléneklésével fejeződött be. Az emberek 
mosolyogva, jókedvűen indultak útnak, s egy ilyen együttlét 
mindennél többet ér.                         Kosár Gábor cserkészvezető 

100 éve született Dr. Belon Gellért egykori sükösdi plébá-
nos, tudós pap, lelki író, pécsi segédpüspök. (1911. szept. 24.-
1987. május 23.) 

A  Kalocsai Főegyházmegye papjává szentelték 1934. június 
17-én. Jellemző egyénisé-
gének egyértelmű alkal-
masságára és kiváló lelki-
pásztori hírére, hogy ami-
kor még semmilyen intéz-
ményes kapcsolat sem 
lehetett hazánk és a 
Szentszék között, 1959. 
szeptember 23-án XXIII. 
János pápa elidei címze-
tes püspökké nevezte ki, 
és a Pécsi Egyházmegye 
vezetését bízta rá. Belon 
Gellértet azonban a hata-
lom nem engedte püspök-
ké szentelni, nem viselhe-

tett püspöki jelvénye-

ket és címet. Derék emberek egyházközségébe, de kicsiny, eldu-
gott helyre helyeztették plébánosnak. Szolgált Fajszon, 1947-től-
1957-ig Sükösdön, majd Baján, Miskén, haláláig Jánoshalmán. 
Azt azonban nem akadályozhatták meg, hogy belső békében, 
teológiában, lelkiségben elmélyülve igyekezzék minél többet 
adni azoknak, akiket elérhetett. Igen sok hívő köszönheti neki, 
hogy jobban megismerhette Jézus lelkületét és imaélete gazdago-
dott. A proletárdiktatúra egyházpolitikájának áldozata lett. Éve-
kig tartó betegsége miatt is sokat szenvedett. Püspöki jelmonda-
ta: Sebtől gyógyult. 

Csak 1982. április 5-én jött el az ideje, hogy a "keleti politika" 
kompromisszumaként pécsi segédpüspökké nevezze ki őt II. 
János Pál pápa. Ekkor már Jánoshalmán lehetett plébános, de 
felszentelt püspökként is hívei között maradt. 1987. május 23-án 
hunyt el. Földi maradványait a  pécsi székesegyház altemplomá-
ban temették el. Sírjára koszorút helyeztek el az idei nyári tábor 
alkalmával cserkészeink. Irodalmi és közéleti tevékenysége miatt 
országos szinten is ismert volt, aki a Szentírást  nemcsak jól is-
merte, hanem annak tanítását papok és hívek számára egyaránt 
szinte karizmatikus adománnyal tudta magyarázni. Belon Gellért 
püspök 76 évet élt. Sükösdön róla elnevezett cserkészcsapat, 
valamint utca őrzi emlékét. Tiszteletére 2007-ben emléktáblát 
állítottak templomunk oldalfalánál. 

Tamás Márta hitoktató 

Belon Gellértre emlékeztünk 

 Tábortűz 

 valószínűleg a borfogyasztást szolgálta. Ezek alapján feltételez-
hetjük, hogy honfoglaló őseink már kezdetleges szőlőkultúrát 
találtak itt. 
 Első írásos emlékünk szerint a XI. században a Kárpát-
medencének szinte minden részén foglalkoztak bortermeléssel, 
de nagyobb kiterjedésű, összefüggő szőlőskertek csak a tatárjá-
rást  követő időszakban keletkeztek. Akkoriban a termés na-
gyobb része étkezési célokat szolgált. A hazai borfogyasztásra 
nagy hatással volt a magyar uralkodók és nemesség francia ud-
varral kiépített rokoni kapcsolatainak. 
  Korabeli oklevelekből tudjuk, hogy 1391-ben a borkereskede-
lem a gabonával egyenrangú szerepet töltött be Baja város életé-
ben. A szőlő és kertkultúra különösen az Anjouk és a Hunyadiak 
idején virágzott. A török hódoltság kezdete nagy visszaesést ho-
zott a szőlőtermelésben. A harcokon kívül a török adórendszer is 
nagy nyomást gyakorolt a földművelésre, így nagyban hozzájá-
rult a pusztává váláshoz. Később lassan megindult a régi szőlők 
felújítása, újak telepítése. Ekkor kerültek az országba olyan faj-
ták, mint a Fekete makkszőlő, Fekete kecskecsöcsű, Fehér török-
szőlő és amelyik fajta a közelmúltig meghatározó fajtánk volt: a 
Kadarka. 
  Sükösd első írásos említése szőlőművelését tekintve egy 1578-
as török defterben (adókönyv) található. A népesség ideiglenes 

kivándorlása a török idők alatt, a felszabadító háború, valamint a 
Rákóczi szabadságharc küzdelmei nagy veszteséget okoztak a 
szőlőművelésben. 
  A XVIII. század elejétől mindenütt szorgalmazták a szőlőtele-
pítést. Ekkor telepítették be a svábokat a környező településekre, 
akik a század végére már intenzíven foglalkoztak szőlőművelés-
sel. Ekkor épülhettek az első hátságszéli pincék is. 1728-ban a 
Kalocsai Érseki Uradalom jövedelmeinek felsorolásai között 
szerepel a bor után járó kilenced, amit Hajós, Császártöltés, Nád-
udvar, Sükösd, Csanád fizetett. Mária Terézia rendeletei ismét 
kedvezőtlenül hatottak a gazdaságra és ezen belül a szőlőter-
mesztés is visszaszorult. A kialakult futóhomok megkötésére II. 
József 1780-ban rendeletében sürgette a szőlőtelepítést a homok-
veszedelem megfékezése érdekében. Nagyarányú szőlő és erdő-
telepítés következett. 
  Egy 1816.dec. 16-án kelt kontraktus említést tesz a sükösdi 
szőlőkről. A település keleti határában lévő ültetvényt „Sükösdi 
Felső Szőlő Hegy”-nek nevezve. Magisztrátusi kiadványok sze-
rint 1851-ben 126 hold, 1877-ben már 501 hold szőlő volt 
Sükösd határában. 
 

  Bán Ferenc Hajós- Bajai Borvidék titkára  
Folytatás  a következő számban. 
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Asztalitenisz 
Kedden, Pénteken és 
Vasárnap délután 16:00-
tól 19:00-ig. 

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 

 

A nagy sikerű Nyárbúcsúztató nosztalgia partyt 
követően  november 19-én a Lakodalmas Házban 

Dósai Dezső, azaz  DJ-Dodo vezetésével újabb, 
ezúttal „Erzsébet napi” nosztalgia bulira várunk 

mindenkit, aki szereti a 70-es, 80-as évek slágere-
it és szívesen mulatna az egykori ABBA és Boney 

M ...stb nótáira. A party 21.00-03.00-ig tart, a 
belépő 300Ft. 

December 
22-én újra 
Falukará-
csony. A 

részletek-
ről szóró-

lapon tájé-
koztatjuk 
a lakossá-

got! 

Gyertyafényes zenés irodalmi est a Művelődési Ház-
ban december 10-én 18.00-kor „Tiszta szívvel” cím-
mel.  
Dalok, versek, prózák, saját szerzemények  fiatalok 
előadásában. A legújabb kiadványokból könyvbemuta-
tó a Könyvtárban. 

 
Támogatóink: 

Dezsericzky József, Bán Fe-
renc, Edina Virágbolt, Nagy 
Ferenc, Sipos János, Sipos 

Gábor, Ifj. Sipos Gábor, Ali 
Lajos és a környező település 

lovasai, fogatosai, Koch Antal, 
Tóth Gyula, Nagy Ferencné, 

Kusztor Erzsébet, Soósné Ka-
pitány Mária, Bencses 

Jánosné, Belon Gellért Cser-
kész csapat, Farkas Kálmánné, 
Vörös Dávid, Ikotics Tímea, 
Szabó László, Takács Tibor, 

Kusztorné Varga Edit, Általá-
nos Iskola pedagógusai, 

Sükösdi Kulturális és Helytör-
téneti Egyesület, Sükösdi Nép-
dalkör, Ripityom Néptánc cso-
port, Csizmadia Ádám, Kosár 

Emi, Csősz lányok és fiúk 
Köszönjük a támogatást! 

Szervezők 

Karácsonyváró a Művelődési Házban. A 
részleteket figyeljék a plakátokon! 
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Az előző számunkban Jónás Marci 
bácsi célkitűzéseinek első pontjáról, 

a pályaépítésről írtam. Most a másik kettőről, az öltöző és az új csapat 
létrehozásáról lesz szó. 

Kezdjük az öltözővel, amelynek alapjait 1953-ban ásták ki. Az 
akkori falusi viszonyok között ez feltűnő és komoly vállalkozásnak tűnt. 
Ilyesmiről álmodni sem lehetett. A környéken sem volt sehol, természe-
tes és magától érthető dolognak számított a pálya melletti öltözködés, ha 
esett, ha fújt. Kivételt az képezhetett, ha a környék valamelyik házigaz-
dája esetenként befogadta a hajléktalan csapatot. Sükösdön példamutató 
összefogással, nagyon sok ingyenes munkával jó egy év alatt megépült 
az akkor még 75 m2-es létesítmény, amely két öltözőből, egy parányi 
szertárból és játékvezetői fülkéből állt. Fürdő –víz híján- még tervezve 
sem volt. Erre két vizes hordó és 11 lavór szolgált. Az építéshez szüksé-
ges téglát a Hajósi Téglagyárból a gazdaság traktorain a Jászfi testvérek 
–János és István- szállították. A tégla árának felét sportbarátok adták 
össze. Közülük Késmárki Pál egymaga 400 db-ot vett meg 240 Ft-ért, 
ami akkor félhavi napszámbérnek felelt meg. Egy tégla 60 fillérbe ke-
rült, a napszám 15-20 Ft volt. A vételár másik felét és a még szükséges 
építőanyagokat az állami gazdaság fizette ki. A kőműves munkákat 
Ikotity Sándor a gazdaság művezetője irányításával Kernya János és fia 
Fekete Károly és Mészáros Mihály végezte, teljesen díjtalanul. A segéd-
munkások Aladics Antal, Dunai József, Bajai Péter, Bachmann János, 
Rácz József, Kovács Ferenc, a csapat tagjai és a szurkolók voltak. 

1953 késő őszén tető alá került az épület és 1954 május-júniusában 
vehettük birtokba, amikor nagyjából kiszáradtak a falak. Ősszel fűtésre 
két öntöttvas kályha szolgált. Fél éven belül már villany világított Ba-
logh László villanyszerelő jóvoltából. Ő végezte a belső szerelést. A 
gond a külső vezetékkel volt. A szükséges két villanykaróért 700 Ft-ot 
kért a DÁV. Ennyi pénz pedig erre nem tellett. Megtette a két kiselejte-
zett komlóoszlop ( a gazdaság akkor komlót is termelt ), amit a bajai 
szerelők nagy jóindulattal szabályosnak minősítettek. 

De nézzük a harmadik célkitűzést, a csapatépítést. Az államosítások 
nem kerülték el a sportköröket sem. 1951-52-
ben Budapesti Honvéd lett a Kispestből, Dó-
zsa az Újpestből, Vörös Lobogó az MTK-ból 
és Kinizsi a Fradiból. A Kinizsi vidéken a 
mezőgazdasági nagyüzemek szakszervezetei-
hez kötődött, állami támogatásban részesült, 
ezért célszerűnek tűnt, hogy az akkor csont-
szegény Egységes Falusi Sportkör a Sükösdi 
Kinizsi nevet vegye fel. A sükösdi futball 
szempontjából ez nagyon okos és fontos dön-
tés volt. A faluban éles viták folytak arról, 
hogy szabad-e úgymond átjátszani a csapatot 
az állami gazdaságnak. Rövid időn belül kide-
rült, hogy ebből semmi baj nem lett, sőt az 
elkövetkezendő 30 év sükösdi sikereknek ez 
volt az alapja. Egyébként soha nem firtatta 
senki, hogy kié a csapat, a Sükösd az Sükösd 
maradt és egyre jobb lett. Jónás Marci bácsi 
kapcsolatai révén sikerült itthon munkahelyet 
teremteni Lógó Andrásnak (állami gazdaság), 
Lógó Jánosnak (Libatelep), így visszakerültek 
Bajáról. A gazdaságban dolgozott Friedrich 
Ádám és Pécsi Lajos, akik Nemesnádudvarról 
illetve Csávolyról kerültek a csapatba. 
Érsekcsanádról érkezett Dancsa István, aki ott politikai szempontból 
nem volt kívánatos. Hogy a maiak is értsék: a párt a futballcsapatot is 
ellenőrzése alatt tartotta, s az komoly háttérmunka eredménye volt, hogy 
az említett öt játékos közül négy jelenlétét egyáltalán megtűrte. Az új 
igazolásokkal az előző átmenetinek mondott csapat –kiegészülve négy 
egészen fiatal (15-16 éves) játékossal (Brachinger (Bánkúti) Dezső, 
Marusa Ferenc, Radics Mihály, Varsányi József) ütőképes gárdát képe-

zett. Folyamatosan javultak az anyagi feltételek is. A Kinizsi első költ-
ségvetésének fő összege 12800 Ft volt, amiben nem szerepelt a szállítási 
költség és a beszerzett felszerelések jó része. Ezt az un. Jóléti eszközök 
között könyvelte el a gazdaság. Kihagyhatatlan, hogy a sportkör életé-
ben először 14 garnitúra melegítőt vásárolt, rajta a Kinizsi SK felirattal. 
El nem mondható büszkeséggel feszítettünk benne. Használatának szi-
gorú szabályai voltak. Ennek ellenére egy-két vagányabb csapattárs 
azonban megkockáztatta, hogy melegítő felsőben jelent meg a 
„kulturban” a vasárnap esti bálban. Komoly értéknövelő tényezőnek 
számított a lányok szemében. Két évenként már cipőt is cserélhettünk, 
de előtte Marci bácsi alapos vizsgálat alá vetette a régit. A legtöbbször 
javításra ítélte. Utalványt állított ki Marusa Mihály cipész részére, 
amelyben szigorúan megszabta az elvégezhető munkát. Pl. 3 db stopli 
(bőrszeg) cseréje a /50 fillér, vagy 4 cm-es folt, a/50 Ft. Az igényeket 
vasárnap, a kismise utáni játékos értekezleteken lehetett benyújtani. 
Tornaterem nem volt a faluban, az államosított Bujdosó András féle 
házban (később az Új Élet Tsz székháza) egy télen üresen álló magtár-
ban már januárban edzettünk. A hely poros volt és nagyon hideg, de ez 
senkit nem zavart. 

Manapság már a megye III-ban is futballoznak pénzért. Ezt fino-
man motivációnak hívják. Mi ezt a kifejezést akkor még nem is hallot-
tuk. A falunkat képviseltük és büszkék voltunk arra, hogy a csapat tagjai 
lehettünk. Egyébként 2 Ft havi tagdíjat fizettünk. A mérkőzések után 
egy korsó sör, vagy egy nagymálna volt a javadalmazás. Sikeres szezon-
zárás után egy-egy alkalommal a szokásostól több selejt kacsa került a 
Libatelep konyhájára. Végezetül jegyezzük fel a csapatot körülvevő 
jóban-rosszban velünk tartó közreműködők nevét is: Takács Lajos és 
Rideg István az örökös jegyszedők (fényes csizmákban) Kerényi And-
rás, Szőke János, Gazdag József, Ámán Mihály rendezők és az első 
szertáros Laczi József. 

A Sükösdi Kinizsi SK 1953-54-ben: 
 
Balról jobbra. Álló sor: Csanádi László edző, Bánkúti (Brachinger) 

Dezső, Béregi György, Dancsa István, Czobor János, Marusa Ferenc 
Középen: Lógó András, Friedrich Ádám, Radics Mihály 
Guggolnak: Lógó János, Varsányi József, Kernya Ferenc 
 
Kedves régi játszótársak! A csapatból hárman még megvagyunk. Ti 

már nem, de a felejthetetlen közös emlékek élnek, amíg élünk. 
Varsányi József 

 A sükösdi futball története (5. rész) 

November 11-én pénteken az 
esti misén ( 17.00 óra) Márton 
napi megemlékezés lesz, utána 
lampionos felvonulás a falu utcá-
in. Minden érdeklődőt szeretettel 
várunk! 

Adventi ünnepkör: 
I. vasárnap november 27.  
II. vasárnap december 4.  
III. vasárnap december 11.  
IV. vasárnap december 18.  
Ádám, Éva napja december 24. 

SCHNEIDER VERONIKA 
regisztrált mérlegképes könyvelő 
Micro– és kisvállalkozások teljes körű 

könyvviteli szolgáltatása, magánszemélyek 
adóbevallása. 

Tel.: 06-30-2933302 
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Impresszum: A Sükösdi Napló a Sükösd Nagyközség Önkormányzatának ingyenes tájékoztató kiadványa. Megjelenik kéthavonta. 
A következő szám megjelenik december. Felelős kiadó: Tóthné Késmárky Mária  Szerkesztő: Kusztorné Varga Edit, Terjesztő: 

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

www.sukosd.hu 

www.sukosdcsanad-amk.hu 

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

Új címünk:sukosdinaplo@gmail.com 

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!) 

Köszönjük Sánta Józsefnek és Sánta Sándornak, hogy a 
ping-pong terem mennyezetvilágítását társadalmi munká-
ban elkészítették.  

A hirdetés díjai a következők: 
1/1 oldal: 20.000.-Ft 
1/2 oldal: 10.000.-Ft 
1/4 oldal: 5.000.-Ft 
1/8 oldal: 3.000.-Ft 
1/16 oldal: 1.500.-Ft 
Lakossági apróhirdetés díjai: 5 szóig ingyenes, 5 szó felett 50.-
Ft/szó. Az árak bruttó árak. 
Hirdetést feladni munkaidőben a Sükösd-Érsekcsanád ÁMK 
Sükösdi Általános Iskolájában lehet az iskolatitkárnál. 

Szennyvízszippantás 
Tel: 06/79-478-448 vagy 06/30-4343-356 

• Kertes családi ház eladó. Érdeklődni: 06-70-618-
2880 

• Krómacél mosogató eladó. Tel: 06-
70-333 6328 

 Molnár Gréta, Karaszi Erik 7. b osztályos és Molnár Kristóf 
3.a osztályos tanulók közel egy éve aktív sportolói a Kick-
Boxing SE bajai klubnak. Edzőjük Mezőfi András, aki több alka-
lommal tartott bemutató edzéseket itt Sükösdön, helyben edzi a 
fiatalokat. Az érdeklődésre való tekintettel, valamint a Kick-box 
minél szélesebb körben történő elterjedése érdekében a 
„Sükösdiek a gyermekekért” Alapítvány boksz-zsákok vásárlásá-
val támogatta a helyi edzéseket. 

A fiatalok már több versenyen bizonyították tehetségüket. 
Erik a Harkányi Gálán és a Hatvani Gálán (Harcosok éjszakája) 
is II. helyezést ért el. 

Gréta a Harkányi Gálán II. helyezést és Baján az Oriental Or-
szágos Bajnokságon szintén II. helyezést ért el. Kristóf is szépen 
szerepelt az Oriental Országos Bajnokság bajai versenyén. 

Ezen kívül részt vettek a sportot népszerűsítő bemutatókon 
Baján, Sükösdön, Nagybaracskán, 
Érsekcsanádon. Mindhárman nagy 
erőfeszítéssel készülnek a novem-
ber 19-én megrendezésre kerülő 
Országos Bajnokságra. 

Az ifjú harcosok elmondták, 
hogy számukra nagyon sokat jelent 
ez a sport: állóképességet, kitartást, 
akaraterőt, önfegyelmet, jó testal-
katot és jó erőnlétet. Mindezekért 
és az edzéseken szövődő barátsá-
gokért, jó hangulatért mindenkinek 
ajánlják ezt a különleges és egzoti-
kus sportot. 

Kusztorné Varga Edit szerkesztő 

Ifjú „harcosok” Sükösdön 

1956-ra emlékeztünk 
Október 23-án délután az emlékezés és tisztelet gyertyái lob-
bantak láng-
ra. Az ünnep-
lő közönség-
nek  Dr . 
M a r u z s a 
Zoltán,  az 
ELTE  Törté-
neti Intézeté-
nek Egyete-
mi Adjunktu-
sa mondott 
k ö s z ö n t ő t , 
majd a zene 
és irodalom segítségével a nyolcadikosok idézték fel az 56-os 
eseményeket. Végül egy dokumentumfilm megtekintésével zá-
ródott az ünnepség. A vendégek a Hősök terén maguk is meg-
gyújtották az emlékezés gyertyáit.                               Szerkesztő 

Temetők novemberi csendjében 
 
Temetők novemberi 
csendjében, 
mécsillatú sírok 
hantjai között 
az üdvözültek 
virágszirmú 
lelke száll, 
suhan tova 
árva könnyeim fölött. 
 
Paudits Zoltán (Jöttem a fényből 2009.) 
www.pauditszoli.mlap.hu November második felében az önkormányzat össze-

szedi az utcákra zsákba kihelyezett faleveleket.  


