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Hírek a házunk tájáról...
Amit a házi bekötésekről
tudni lehet...
Tájékoztatni szeretném a lakosságot, hogy 2015. szeptember 28-án
megtörtént a csatornarendszer műszaki átadása, melynek eredményeként Sükösd belterületén 26 km
gravitációs gerincvezeték, valamint
2,2 km nyomó gerincvezeték és
16,5 km gravitációs bekötővezeték
épült. Elkészült továbbá 4 db közterületi szennyvízátemelő és 1 db
házi szennyvízátemelő.
Baja Város, Érsekcsanád Község,
és Sükösd Nagyközség összekötésére 5,6 km gerinc nyomóvezeték
épült 2 db külterületi szennyvízátemelővel.
A rendszer teljes üzembe helyezésére azonban még egy kis ideig
várni kell, tekintve, hogy a Sükösdön és Érsekcsanádon keletkező
szennyvíz továbbítására alkalmas,
Baja határában lévő végátemelő
elektromos vezérlését tökéletesíteni
kell.
A leendő üzemeletető Bajavíz Kft,
valamint a kivitelezést végző cég
szakemberei szerint ez novemberben teljes lehet. Ezt követően lehet
majd rákötni a rendszerre, melyről
minden ingatlan tulajdonosa
hivatalos értesítést fog kapni. Ez
leghamarabb november hónapban
történhet meg és a rákötéseket
2016. első felének végéig, várhatóan június végéig lehet megvalósítani. Ennek pontos dátuma a beruházáshoz szükséges vízjogi engedély
meglétét követő 90. nap, melynek
kiadását tavaszra reméljük, tehát
ebből tervezett a június végi rákötések befejezése. Így akik már némileg előkészültek a munkára, a na-

gyobb tél beállta előtt véglegesíthetik a ház kiépítést, akik pedig még
helyesen, nem kezdték meg a munkálatokat, azoknak is elegendő ideje
marad a kiépítésre. Jelezni szeretném, hogy önkormányzatunk keresi
a megoldást, hogy a céltartalék
terhére, anyagilag is segítse a házi
bekötéseket. Ehhez azonban pontos,

és szakszerű, jogszabályoknak
megfelelő előkészítés szükséges.
Ezen lehetőség végleges megoldásáról, idejében tájékoztatni fogjuk a
lakosságot.
A munkálatokat követő helyreállítások jelenleg is zajlanak a faluban. A
kivitelező köteles minden kapubejárót az eredeti állapotnak megfelelően helyreállítani. Akiknél ez még
nem történt meg, türelmüket kérem!

Mezőgazdasági munkáink
Önkormányzatunk is elvégezte, a
művelésében lévő földterületeken
szükséges betakarításokat. Búzaföldünkön 13,5 ha-on 72 tonna búza
termett. Ez a mennyiség a 2014.
őszén végzett, kissé megcsúszott
előkészületek után a termelésben
már komoly tapasztalatokkal rendelkező gazdák szerint is jó eredménynek mondható.
Közfoglalkoztatás keretében műveltünk 2 ha-nyi területen fűszerpaprikát. A száraz időjárás és a műveléshez elengedhetetlenül szükséges
öntözés engedélyezésének elhúzó-

dása, jócskán megnehezítette a
kezdeti lépéseket. A programban
tevékenykedő 15 fő a teljes szezonban tisztességgel tette a dolgát. A
végleges eredményt még nem látjuk
pontosan, hiszen még a hetekben is
volt paprikaszedés. Viszont elmondható, hogy a „tanuló év” nehézségei ellenére is eredménnyel
zárult a program. Jövőre 4 ha-on
kívánjuk végezni a termelést.
Három konyhakertünkben is megtörtént a betakarítás. Javarészt
krumplival, vöröshagymával, zöldséggel, sárgarépával tudjuk ellátni a
napközi konyhánkat. De szezonális
terményeink is voltak, mint zöldborsó, zöldbab. Így az idei évben is
helyben termelt alapanyagok kerülhetnek a közétkeztetésbe.
Császárfa telepítésünk mára jól
látható ültetvénnyé nőtt. Az 1200
db tő, és palánta fejlődése 5%-nyi
veszteséggel szépen megindult.
Azokat a töveket melyek az idei
évben nem indultak meg, a kereskedő garanciálisan pótolja. Az április
végén, május elején telepített területen a legszebb példányok elérik a
3 méteres magasságot. Ebben az
újnak minősülő munkában is precízen helytállt a programhoz rendelt
15 fő közfoglalkoztatott.
Tamás Márta polgármester

Búcsúztassuk együtt az Óévet!

2015. december 22-én kedden
17.00 órakor a Lakodalmas
Házban.
Az óvodások, iskolások műsora után,
szeretettel várjuk a lakosságot a
Hősök terére, a hagyományos zsíros
kenyér, kalács, tea és forralt bor melletti beszélgetésre.

2015. december 31-én SZILVESZTERI BÁLAT
szervezünk a Sükösdi Lakodalmas Házban!
A zenéről és a jó hangulatról a BÁCSKAI SLÁGER BAND gondoskodik.
Jegyárak:
2500,- forintos vacsorás jegy (mely tartalmazza a vacsora-töltött káposzta, éjfélkor
egy pohár pezsgő és virsli árát),
1000,- forintos vacsora nélküli jegy (éjfélkor
pezsgő + virsli).
A részvételi szándékot (főképp a vacsorás vendégek részéről) legkésőbb december 15-ig kérnénk
jelezni!
Jegyek vásárolhatók Szabó Erika művelődésszervezőnél, november 9- december 15. között.
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Önkormányzati Képviselő-testületi hírek
2015.szeptember 8.:
A képviselő-testület módosította a
Sükösd Nagyközségi Önkormányzat
2015. évi költségvetéséről szóló
2/2015 (II.16.) önkormányzati rendeletet. Az év folyamán bekövetkezett
gazdasági eseményeket vezették át a
rendeleten. Elfogadták a Sükösd
Nagyközségi Önkormányzat 2015.
évi I. féléves gazdálkodásáról szóló
tájékoztatót. Módosították a Sükösdi
ÁMK alapító okiratát azzal, hogy az
Ifjúsági házat (Hősök útja 7.) telephelyként rögzítették az Alapító okiratban. Pályázat benyújtásáról döntöttek,
szociális tűzifa beszerzésére. A művelődési ház közművelődési érdekeltségnövelő támogatást nyert és ennek
felhasználásáról hoztak határozatot.
Szakmai eszközök beszerzésére és a
nagyterem ajtajának cseréjére kerül
sor a pályázati összegből. 2016-ban is
folytatódik a Bursa Hungarica ösztöndíj, csatlakozott önkormányzatunk a
programhoz. A napelemes beruházáshoz tartozó önerő kiváltására pályázat
benyújtásáról hoztak határozatot.
Elnyerte
önkormányzatunk
az
„Egészségügyi központ fejlesztése
Sükösdön” c. pályázatot. A majdnem

30 millió Ft-os támogatásból szigetelésre, elektromos hálózat fejlesztésére, nyílászárók cseréjére, berendezések, eszközök vásárlására kerül sor. A
kivitelezőt közbeszerzési eljárásban
választják ki. Döntést hoztak Tátrai
Józsefné díszpolgári címadományozásáról, melyhez szívből gratulálunk!
2015. október 12. rendkívüli ülés:
Rövid határidővel hiánypótlást kapott
önkormányzatunk a benyújtott BM
EU Önerő Alap pályázatra. A szükséges határozatot meghozta a képviselőtestület.
2015. október 14.:
Az „Egészségügyi központ felújítása
Sükösdön” c. beruházás kivitelezőjét
közbeszerzési eljárásban választották
ki a képviselők. A munkák végső
befejezési határideje: 2016. szeptember 30. Rendeleteket módosítottak: a
pénzben és természetben nyújtható
támogatásokról,
a
közterülethasználatról, és az önkormányzat
szervezeti és működési szabályzatáról
szólót. Új rendeletet fogadtak el a
szociális tűzifa igénybevételi feltételeiről. Engedélyezték a Polgármesteri Hivatal téli igazgatási szünetét.
2015. október 28.:

A
„kukás” szemétszállítás 2003-ben történt
bevezetése óta folyamatosan érkeznek az önkormányzat szerint is jogos megkeresések arra vonatkozólag, hogy lehetőség legyen az edényzet űrmértékén vagy a ténylegesen elszállított szemét súlyának mérésén keresztül a közszolgáltatási díj fizetési
kötelezettség differenciálására. Tehát általában az
időseknek, egyedülállóknak aki kevesebb szemetet
helyeznek ki, ne kelljen a 120 literes kukára számolt teljes díjat megfizetniük. A közszolgáltató
válasza egyértelmű, az egyedi mérést jelenleg technikailag nem is tudnák megoldani, illetve a díjkiesést –ami a kisebb méretű edényzet használatából
is következne- nem tudnák vállalni és a helyi önkormányzatokra kellene hárítaniuk. Ezt a helyzetet
segítendő a Képviselő-testület úgy döntött, hogy az

idei évre igényelhető szociális normatíva támogatásból forrást biztosít a Jegyző által a Hivatali
hírekben részletezett feltételek szerint egyszeri
hulladékszállítási díj kompenzációra, mely az
utolsó negyedév díjának megfelelő mértékű. A
kompenzációt legkésőbb november 30-ig lehet
igényelni a Polgármesteri Hivatalban!
Az Önkormányzat sikeres pályázatot nyújtott be a
Belügyminisztériumhoz az Egészségügyi Központ
fejlesztésére és felújítására. A felhasználni kívánt
30.861.613 forintból megvalósul 72 darab, összesen 150 négyzetméter homlokzati fa nyílászáró
cseréje, az orvosi rendelők egyedi villamosmérésének kialakítása és az Egészségügyi Központ
teljes körű érintésvédelmi felülvizsgálata, a homlokzat szigetelése 725 négyzetméteren, a teljes
külső homlokzat nemesvakolattal történő ellátása,
az ezekkel összefüggő bádogozási munkák. Továbbá 85 darab radiátor és a hozzájuk tartozó csővezeték és szerelvények cseréjével felújításra kerül a

Díszpolgáraink:
Dr. Plázár Lajos
Lógó András 2011.

Sükösd Díszpolgára
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Dr. Cseh Béla 2012.
Dr. Miliás László 2014.
Tátrai Józsefné 2015.

néni 6 gyermekével, 6
unokájával és 6 dédunokájával büszkélkedGombár Józsefné Sza- het.
lai Julianna
2015.
KVE szerkesztő
október 4-én
ünnepelte
90. születésnapját. Ez
alkalmából
köszöntötte
őt
Tamás
Márta polg á r me s t e r ,
Bánné
dr.
R a f f a i
Gyöngyi
jegyző
és
Tamaskó
J e n ő n é
anyakönyvvezető. Juli

Szépkorúak köszöntése

Sükösd Nagyközség Önkormányzata, a település
kulturális életében végzett, több évtizedes lelkiismeretes, áldozatos munkája elismeréséül, 2015.
évben, Sükösd Díszpolgára címet, Tátrai Józsefné
számára adományozta.
A kitüntetés átadására a szeptember 26-án megtartott idősek napján került sor, hiszen Zsóka néni az
idősek között a mai napig aktív munkát folytat
úgy a nyugdíjas klubban, mint a népdalkörben
elnökként.
Tamás Márta polgármester

A Térségi családsegítő és gyermekjóléti szolgálat idei működésének jogszabályban előírt felülvizsgálata történt meg. Módosította a képviselőtestület a Sükösdi Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzatát több pontban is. Az óvodai nevelésben az SNI- s gyermekek nevelésének feladatellátásában beálló változásról kaptak tájékoztatást a képviselők. Könnyítettek a szociális ellátásokhoz való hozzáférésen rendelet
módosítással.(lent bővebben)
Hivatali hírek
Könnyebben hozzájuthatnak az
ügyfelek egyes szociális támogatásokhoz!
-lakhatási támogatás 6000 Ft vagy
7000 Ft/hó összegben (1 fogyasztási
egységre jutó jövedelemhatár 85
500 Ft)
-gyógyszertámogatás 6000, 8000,
10 000 Ft/hó összegben (1 főre jutó
jövedelemhatár 108 300 Ft)
- szemétszállítási díjkompenzáció az
55. év felettieknek, az egyedül élőknek, a legalább 40 %-ban egészségkárosodottaknak! Feltételek:
142 500 Ft-ot meg nem haladó 2015.
októberi jövedelem és hogy 2015.

szeptember 30-ig minden szemétszállítási díj ki legyen fizetve! A
jogosultak idei utolsó negyedévre
jutó szemétszállítási díját az önkormányzat magára vállalja. FIGYELEM: a kérelem csak 2015. november 30-ig nyújtható be!
Tűzifa igénylése: egyedülállóknak,
és azoknak a családban élő 60. életévüket 2015-ben betöltő, vagy már
60. életévüket meghaladó lakosoknak lehet, akiknek háztartásában a
kérelem benyújtását megelőző hóban az egy főre jutó jövedelem a
114 000 Ft-ot nem haladta meg.
Érdeklődjenek a szociális ellátások
iránt a Polgármesteri Hivatalban!
-TÉLI IGAZGATÁSI SZÜNET a
Polgármesteri Hivatalban:
2015. december 28- 2016. január 3ig zárva lesz a Polgármesteri Hivatal, az újév első munkanapja: 2016.
január 4. /hétfő/
-BURSA HUNGARICA 2015 – A
pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának
határideje: 2015. november 9.
(részletesen a www.sukosd.hu honlapon)
Bánné dr. Raffai Gyöngyi jegyző

fűtési rendszer is. Végezetül a belső falfelületek és
az udvari fa tetőszerkezet festésével, felületkezelésével (összesen kb. 2300 négyzetméter) kapja meg
végső arcát az épület. A pályázatból 3.084.309
forintot eszközbeszerzésre kell fordítani. Ebből az
összegből többek között polcok, asztalok, szekrények, várótermi székek, szemléltető eszközök,
vérnyomásmérő, porszívó kerülnek beszerzésre.
Mivel a beruházás értéke meghaladja a törvény
szerinti közbeszerzési értékhatárt, ezért a kivitelezőt közbeszerzési eljárás lefolytatásával kellett
kiválasztani. A nyertes Optimum Solar Kft. vállalta, hogy a lehetőségek szerinti legtöbb helyi vállalkozó bevonásával végzi el a munkálatokat. Célunk,
hogy a felújított Egészségügyi Központ átadása a
2016. szeptember 30-i határidő előtt, a július elején
megrendezésre kerülő Semmelweis napi ünnepség
keretében megtörténjen, ezzel is javítva a sükösdi
egészségügyi ellátás színvonalát.
Soós Gergő alpolgármester

Ifjú galamtenyésztő ben, melyre 18 tenyésztő
Ifj. Sipos Gábor 2011 óta
foglalkozik galamb tenyésztéssel. 2012
-ben a King
fajtára szűkítette
állományát, ezen
belül a kék és
fehér
színre.
Évente 9 pár
galambbal
áll
neki
a
tenyésszezonnak, ezekből
jó esetben 30 fiatalt nevel.
Ezek közül a legjobbakat
kiállításokon
méretteti
meg. 2013-ban legfiatalabbként lépett be a Magyar King Klubba, amely
tagjai magyar és környező
országbeli tenyésztők. Az
idei esztendőben a családjával megszervezték a Dél
-Dunántúli régió területi
találkozóját szeptember-

jött el. Nem csak megbeszélés volt, hanem fiatal
galamb bemutató
is, amire 42
galambot hoztak
a
tenyésztők.
Területi kiállításokon már sikerült kiváló azaz
96 pontot elérő
galambot kiállítania. Valamint már többször sikerült fajta győztes
címet
is
elérnie
Kingjeivel. A jövőbeli
célja egy King Klubbos
kiállításon, ahol 600-700
galambot állítanak ki
győztes címet elérni.
Családja
mindenben
támogatja, sokat köszönhet nekik, ezért szeretné
ezúton is támogatásukat
megköszönni!
KVE

Bogácson táboroztunk
A TÁMOP 3.1.4.C pályázat keretében táboroztunk a nyáron. Felejthetetlen élményekkel lett gazdagabb az a
negyven sükösdi iskolás, akik a nyári
vakáció utolsó hetében a festői szépségű Bükkalján, Bogácson táboroztak
öt pedagógus kíséretében. Hét nagyszerű napot töltött el együtt a nagy
csapat. Klasszikus tábori körülmények fogadtak bennünket. Igaz, az
otthoni komfortot időnként nélkülözni kellett, mégis mindenki jól érezte
magát. Változatos és sokszínű programban bővelkedett a tábori hét.
Minden gyerek találhatott kedvére
való elfoglaltságot. A tábor egy fergeteges hangulatú, zenés csapatépítő
esttel indult. Öt csapat alakult, akik

egész héten érdekes, játékos feladatokon keresztül versenyeztek egymással. Először megismerkedtünk szűkebb környezetünkkel, bogácsi felfedező portyára indultunk egy kis GPSszerkezet segítségével. Sportversenyen és elmecsiszoló vetélkedőn is
kipróbálhatták ügyességüket, tudásukat a táborozók. A zenés, táncos
programoknak is nagy sikere volt;
különleges élmény volt a gitáros
daltanulás. Izgatottan vártuk a keddi
nagy túrát. Dimbes-dombos erdei
úton jutottunk át a közeli Szomolya
településre. A helyi fazekasmester
műhelyében fogadott bennünket és
rögtönzött bemutatót tartott, így bepillantást nyerhettünk mestersége
fortélyaiba. Érdekesség volt bükki
tájra jellemző, riolittufába vájt barlanglakások látványa is a falu szélén.
Szafari-busz vitt bennünket a különleges, sziklába vájt képződményekhez,
a Kaptárkövekhez, ahol a bátrak még
sziklát is másztak. Egyik este a tábor
valóságos kaszinóvá alakult, a szerencsejátékok nagy népszerűségnek
örvendtek a gyerekek körében. A
harsányi kalandparkban is bátorságukról tehettek próbát kisebbeknagyobbak. A hét egyik legizgalmasabb programja volt az éjszakai bátorságpróba, amikor holdvilágnál indultunk neki a tücsökciripelős, sötét
bükki erdőnek. Az utolsó napot a
strandolásnak szenteltük. Az óriáscsúszdákkal felszerelt bogácsi termálfürdő hideg-, meleg- és gyógyvizes
medencéiben úszkálhattak, pancsolhattak a gyerekek. A táborzáró programra meglepetéssel készültünk a
táborvezetőknek. Az általunk komponált ’Hála-dallal’ fejeztük ki köszönetünket a nagyszerű szervezésért és
programokért. Az eredményhirdetés
és a csapatok ajándékozása után az
utolsó este egy fergeteges karaoképartival zárult. A közös programokon

keresztül a gyerekek megtapasztalhatták a közösségben rejlő erőt, az öszszefogás erejét és az együvé tartozás
örömét. Az alkalmazkodóképesség,
önállóság és az egymás iránti tolerancia képessége is mind próbatételre
került az együtt töltött napok során. A
legkisebb táborozók 3. és 4. osztályos
kisdiákok voltak. Nekik talán ez volt
életük első igazi tábora, távol az otthontól, szüleiktől. Mindannyian
’hősiesen’ helyt álltak és életre szóló
élményekkel tértek haza, akárcsak a
tábor többi résztvevője.
Köszönjük, hogy ott lehettünk!
Felső Zita felső tagozatos munkaközösség-vezető

Miniring
2015. szeptember 9-én és 10-én iskolánk tanulói a TÁMOP pályázat keretein belül a mogyoródi Hungaroring
pályára utazhattak kísérő pedagógusokkal együtt, ahol a Miniring programon vettünk részt. 5 óra 30 perckor
indultunk az iskola elől és 9 órakor
érkeztünk meg a helyszínre, ahol
közlekedésbiztonsági szakemberek
fogadtak bennünket, majd megtörtént
a csoportok beosztása. Ezután egy
interaktív közlekedésbiztonsági órán
vettünk részt, ahol a tanulók a legfontosabb közlekedési szabályokkal,
táblákkal és a jelzőlámpákkal ismer-

kedtek meg. Az óra után az Off road
pálya kipróbálása következett, ahol az
autók
különböző
akadályokon,
vizesárkon, rámpákon , rázóköveken
hajtottak át, majd egy erdei rallypályán is autózhattunk. Az ebéd elfogyasztása után egy bemutatón vettünk
részt, ahol a tanulók megfigyelhették,
majd ki is próbálhatták az autó kerekeinek lecserélését, majd a mini
KRESZ pályán folytatódott a program. A gyerekek gyalog, kerékpárokkal és elektromos autókkal közlekedhettek a pályán, alkalmazhatták a
közlekedésbiztonsági órán megszerzett ismereteket. Programunk a Vezetéstechnikai Centrumban folytatódott,
ahol autóbuszon utaztunk és kipróbálhattuk többek között azt, hogy milyen
az, amikor a jármű megcsúszik a
jeges úton. A program zárásaként a
gyerekek oklevelet és ajándékot kaptak a szervezőktől, majd indultunk
vissza Sükösdre. A kirándulás fárasztó volt, de felejthetetlen élményekkel
gazdagodtunk és reméljük, hogy lesz
még lehetőségünk ilyen izgalmas
programokon részt venni.
Jánosiné Sima Éva
A Hungaroringre érkezést követően
Gulyás Anikó közlekedésbiztonsági

elméleti oktatást vezető pedagógus
fogadott bennünket, majd a helyszín
megtekintését követően előadó terembe foglaltunk helyet, ahol a biztonságos kerékpáros közlekedés alapjaival
– közlekedési táblák, kerékpár kötelező felszereltsége, oktatófilm veszélyes baleseti helyzetek elkerüléséről –
tartott előadást diákjaink tudásanya-

Szájtátva hallgatták az iskolások a
Csepegő szikla mesebeli történetét. A
Ferde vízesésig keskeny ösvényeken,
a patak kövein egyensúlyozva, kis fahídon átkelve, kalandos úton jutottunk el, ahol a kibillent, pados mészkőrétegeken ferdén, részben folyva,
részben vízesésszerűen átbukva szaladt keresztül a kicsiny patak vize. A
beiktatott pihenők alatt a gyerekek
jóízűen elfogyasztották a kapott ételeiket.
A felsős tagozat nagyobb léptekkel
haladt a csodákkal övezett patak
mentén, így lehetőségünk adódott pár
ezer lépéssel megtoldani a túránkat. A
Cigány-hegyi kilátót egy fárasztó
ostrommal sikerült meghódítanunk,
ahonnan csodás látvány tárult elénk.
A Mecsek északkeleti részében kimagasló csúcsok és a közöttük húzódó
völgyek változatos képet adtak a
szemlélődőknek. Láthattuk Balázs
orma, Somos, Dobogó, Szószék,
Csalán-hegy, Somos-hegy, Rókahegy, Hárs-tető és a Szürke-rét kimagasló csúcsait. A háttérben sejtelme-

gának felhasználásával. Az elméleti
oktatást követően Palágyi István
vezetéstechnikai instruktor vezetésével az elméleti ismereteket interaktív
Tanpályán
gyalogosforgalomban
gyakorolhatták a tanulók. A kerékcsere elméleti oktatása – autó esetében –
után a gyakorlatban is bemutathatták,
gyakorolhatták a gyerekek a szabályos kerékcserét. A leggyorsabbak
tanpályán megtudhatták, hogy milyen
gyorsan is tudnak futni; lézeres sebességmérő készülék segítségével. Délidőben pogácsás, üdítős büfével várták a szervezők csapatunkat. Az ebédet követően megmutatták a cross
motorokat, majd a motorosok gyakorló pályáját. Pályabejárást követően
versenyezhettek a gyerekek egymással futásban. A tömegközlekedési
eszközök közül a buszokon való
„utazás” volt extrém útviszonyok és
eltérő sebességek esetében – jeges,
nedves pályán „pörögtek”, csúsztak a
járművek a sikoltozó gyerekekkel. A
program zárása OFF Road show volt:
erdőben, terepen, úttalan utakon,
kanyonban, vízben, sárban terepjáróval
utazhattak
a
gyerekek,
„vérnyulas” fedősztori kíséretében. A
lélegzetelállító utazást követően kipróbálhattuk a használt gumiabroncsokból készült fotelek kényelmét, ahol sen mutatta meg magát a ritkuló ködösszegeztük a nap élményeit.
ben a Mecsek legmagasabb csúcsa a
Logóné Kovács Zsuzsanna Zengő. A Szürke-rét fákkal övezett
tisztása és az ott magasló vadász
Öreg-patak túra
A sükösdi iskolásokkal 2015. október lesek ideális körülményt biztosítottak
9-én reggel 8 órakor lázas izgalom- a pihenésre a megfáradt diákoknak.
mal indultunk el Óbánya irányába. A Pihenten a visszaút is könnyebb volt.
Szent László hídon átérve a szekszár- Számos élménnyel szívünkben ülhetdi dombok őszi hangulatának felejt- tünk fel napunk végén a buszokra. A
hetetlen látványa tárult elénk, és a közösen eltöltött idő, a sok mozgás, a
felhők övezte égbolton több színes természet friss levegője kellemes
hőlégballon röptében is gyönyörköd- fáradtsággal lazította el izmainkat.
Reméljük, sok hasznos információhettek a gyerekek.
Célunkhoz érve, az egy utcából álló val, tapasztalattal is gazdagodhattak a
kis mecseki település, Óbánya főutcá- gyerekek!
Paudits Zoltánné – Győrfi Tamás
ján menetelt végig az alsósok kis
csapata. Míves, hagyományőrző paEgészségnap
rasztházak mellett haladtunk el. A A TÁMOP-3.1.4. C pályázat keretén
faluból kiérve először a hűs vizű belül 2015. október 7-én iskolánkban
Pisztrángos tavakat nézhettük meg. Egészségnapot tartottunk. A tanítási
Mindenkit elvarázsolt a tiszta víz órák után minden osztály a saját tancsillogása. Egy kis patak mentén, egy termében egészséges ételeket állított
völgyön át vitt tovább az utunk. A elő a szülők segítségével. A gyerekek
nyugodt, békés erdő csendjét néha a nagy igyekezettel darabolták, kevergyerekek önfeledt zsivaja törte meg.
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ték, gyúrták a hozzávalókat. Örömmel kóstolgatták ízesítés közben a
sokféle zöldség- és gyümölcssalátát,
különleges krémeket. A kínáláshoz
ízlésesen kidíszítették az elkészült
tálakat.

Délben az iskola minden tanulója,
pedagógusa, és a jelen lévő szülők
reform ételeket fogyaszthattak el az
ebédlőben. Ezután forgószínpadszerűen követték egymást a programok a helyi vállalkozók bevonásával.
Az első állomáson Bán Ferenc, borász mutatta be diákjainknak a préselés menetét, a mustkészítés folyamatát. A második helyen Dezsericzky
József, sükösdi pék kínálta magvas,
teljes kiőrlésű péksüteményeit, illetve
a Lakatos Béláné által küldött almákból falatozhattunk. A következő állo-

máshelyen Ispán Zoltán, Délity
Ádám, és Makó Péter helyi termelők
különböző mézfajtáit lehetett megkóstolni ostyalapokon. Az édesség
után jólesett az ásványvíz és az üdítők, melyeket Fekete János vállalkozó
ajánlott fel. Tanulóink a „Teaházban”
készült különleges ízű teákkal is
pótolhatták folyadékszükségletüket
Mülbacher Tünde felügyeletével.
Ezután a gyerekek nagy érdeklődéssel
tekintették meg a házi szappan készítésének menetét, melyet kolléganőnk,
Jánosiné Sima Éva tartott. Az egészséges tisztítószer jótékony hatását
mindenki a saját bőrén is megtapasztalhatta, hiszen a nap végén az iskola
minden diákja egy-egy szappant
kapott ajándékba. A következő helyen Kapitány Erzsébet nyújtott betekintést a házi sajtkészítés rejtelmeibe.
Kíváncsian ízleltük a finomabbnálfinomabb sajtkülönlegességeket! Az
utolsó állomáson a kézügyességüket
próbálhatták ki a gyerekek, ahol újrahasznosított hulladékból készíthettek
használati tárgyakat. Előzetesen gyűjtött tejes dobozokból pénztárcát hajtogathattak Koprivanacz Istvánné
kolléganőnk irányításával, illetve
meghívott vendégünk, Dani Gitta

Könyvtári hírek
2015. október 5-től 2015. október 11-ig a sükösdi
könyvtárban színes, változatos programok várták a
látogatókat a 10. Országos Könyvtári Napok keretében. Október 5-én Szerdahelyi Edit nyugdíjas
könyvtáros tartott előadást az általános iskolások
számára a honfoglalásról. Október 7-én a
"Megyejáró: Bács-Kiskun megye" c. rövid ismeretterjesztő
műsorral
ízelítőt
adtunk
a
KönyvtárMoziról, majd "Szüret idején" címmel
beszélgetéssel kísért vetítést rendeztünk a szüreti
bál és felvonulás eseményeiről. Október 9-én az
óvodásoknak Szerdahelyi Edit mesélte el Janikovszky Éva: Bertalan és Barnabás c. történetét,
az előadást vetítéssel színesítettük. Október 10-én
"Aktiváld magad!" címmel activityztünk a könyvtárban, majd a rendezvénysorozatot az október 11i könyves vasárnap zárta, rendkívüli nyitva tartás
keretében.

Internetezési lehetőség
minden munkanapon!

Népdalkör
Minden érdeklődőt
szeretettel várunk
hétfőnként este 1/2 7-től a Művelődési Ház nagytermében!

Mozgáskorlátozottak Egyesület fogadóórái

A

a Művelődési Házban

Nagy örömünkre szolgált, hogy településünk is
bekerült a KönyvtárMozira engedélyt kapott intézmények közé, hiszen ez a program az országból
csak 150 települést érint. A Megyejáró után még 2
próbavetítést tartottunk: október 13-án "A Pál
utcai fiúk" c. filmet tekinthették meg az 5. évfolyamos tanulók, október 19-én pedig az 1. osztályos diákok néztek pár epizódot a "Magyar népmesék" sorozatból, illetve a "Keménykalap és
krumpliorr" c. filmből egy részletet. Addigra már
a technikai feltételek is adottak voltak, mert a
hangosításra is kaptunk könyvtári eszközt, és
hosszas utánajárás után eldőlt a sükösdi
KönyvtárMozi menetrendje: időrendben fogjuk
vetíteni a magyar filmeket. 2015. október 21-én
történt az első hivatalos vetítés, melyben a második magyar hangosfilmet, a "Hyppolit, a lakáj"-t
tekinthették meg a filmbarátok. A következő mozi
2015. november 4-én a "Meseautó" c. film lesz, a
teljes "menetrendet" hamarosan összeállítjuk.
Kéthetente szerda esténként szeretnénk 1-1 filmet
levetíteni. A választékban azonban nemcsak mozifilmek szerepelnek, hanem animációs filmek,

Asztalitenisz

Minden
szerdán 15

Kéthetente pénteken este
7 órakor a Művelődési
Ház klubszobájában.

Szombat délután 17.00-18.00
óra között a sportcsarnokban

RIPITYOM

edzések vannak. Szere-

Nálunk jártak az óvodások
Nagy örömünkre a nagycsoportos
óvodások ellátogattak iskolánkba, ők
is részt vettek az egészségnap rendezvényein. Elsőként a kóstolóra vezettem őket az iskola udvarába, ahol
megízlelték a frissen préselt mustot, a
pék bácsi finom magvas kalácsát, az
aranyló mézet, sajtkülönlegességeket
és a híres sükösdi túró rudit. Ezután a
finomságokat leöblögették ásványvízzel és különböző teákkal.
Miután megtömték pici pocakjukat,
bementünk egy osztályba, ahol egy
interaktív foglalkozáson vettek részt.
Beszélgettünk, mesét néztünk az
egészségről, énekeltünk, tapsoltunk
és sokat játszottunk. Végül 4-5 fős
csoportokban egy üres gyümölcstálat
kellett telerajzolniuk finom és egészséges gyümölcsökkel. Ezt követően
az aprónépet és az óvó néniket alaposan megtáncoltatta az udvaron az
igazgató bácsi. Az ovisok sok élménnyel és apró meglepetésekkel a
kezükben vettek búcsút az iskolától.
Kusztorné Varga Edit

Nyugdíjas
Klub

Kedden, pénteken és vasárnap
délután 16:00-tól 19:00-ig a
Lakodalmas Házban.

női foci

zónak az önzetlen segítségét, felajánlását!
Bujdosóné Takács Tímea alsó tagozatos munkaközösség-vezető

dokumentumfilmek,
játékfilmek,
portréfilmek, sorozatok, színházi közvetítések
és
tévéfilmek
is. A teljes
lista a következő oldalon érhető el: http://konyvtarmozi.hu/
filmek.aspx.
Ha igény van rá, csoportok jelentkezése esetén
rendkívüli vetítéseket is tarthatunk, előre megbeszélt időpont szerint.
Szeretettel várja kedves látogatóit a könyvtár,
illetve most már a KönyvtárMozi is!
Szerletics Róbert könyvtáros

Jógagyakorlatok és meditáció
keddenként este
6 órától.

tettel várjuk az ebben a sportágban mozogni
vágyókat!
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segítségével ékszereket gyárthattak.
Két előadás is színesítette a programokat. Az egyikben a kozmetikumok
és a tisztítószerek káros hatásairól
tartott tájékoztatót Godáné Kriskó
Hajnalka. A másikban a tej- és tejtermékek fogyasztásának fontosságáról
beszélt az IWINEX Kft. egyik munkatársa, Túri Kálmán, aki nagy örömünkre túró rudival, gyümölcsszelettel is megajándékozott bennünket.
Ezt követően igazgatónk vezetésével
közös táncház kezdődött, melyhez a
zenét négytagú zenekar biztosította.
Pedagógusok, szülők, gyerekek vidáman mulattunk együtt!
A nap zárásaként jóízűen fogyasztottuk el a programok kezdetén saját
magunk által készített finomságokat,
svédasztalon tálalva.
Örömünkre szolgált, hogy a nagycsoportos óvodások, és sok szülő is aktívan részt vett, és csatlakozott tevékenységeinkhez. Mindannyian jól
éreztük magunkat ezen a napon!
Bízunk benne, hogy a gyerekek sok
hasznos információval, tapasztalattal
lettek gazdagabbak, és hatékonyan
hozzájárult iskolánk közösségének
fejlődéséhez. Ezúton is szeretnénk
megköszönni minden helyi vállalko-

Néptánc
Minden csütörtökön 7-kor
a Művelődési Ház nagytermében

AA csoport találkozói
minden szerdán
délután 5 órakor .

Nyitva: Hétfő:szünnap,
Kedd-Csütörtök-Péntek: 1418 óráig, Szerda: 10-12 és 14
-18-ig, Szombat: 9-12-ig

El Camino 3. rész
Általában reggelente hatkor indultunk
útnak. Akkor még Spanyolországban
tavasszal sötét van, ott 7, fél 8 körül
kel fel a nap. Imádtuk ezeket a reggeleket, a táj rejtelmes szépségét, a
hajnali madárhangokat, a napfelkeltét, amit így minden nap megcsodálhattunk. Minden fájdalmat elfeledtetett, mindegy volt, hogy hegyen,
völgyön, vagy esetleg a viszonylag
sík Mesetán haladtunk keresztül.
Minden nap kaptunk valamit tőle,
ami újra és újra azt az érzést keltette
bennem, hogy szerencsés ember vagyok. Csodálatos érzés volt, amikor
körülnéztem, és a látványtól hálát
adtam a sorsnak, amiért itt lehetek,
hogy láthatom, amit eddig csak fényképeken. Úgy éreztem, hogy enyém a
világ, hogy senki nem veheti el tőlem
többé azt, amit az Úttól kapok. Minden nap tanultam valamit a természettől. Az eső szeretetét például, mert
rájöttem, hogy nincs rossz idő, csak a
hozzáállásommal volt a baj. Az első
esős napon persze aggódtam, hogy
elázom, vizes leszek, sáros lesz a
cipőm, egyszóval minden ezzel kapcsolatos kényelmetlenség úrrá lett
rajtam. Aztán, amikor egyre többször
esett, már valahogy nem zavart. Hiszen minden nap útra kellett kelni,
tovább menni a cél felé, mert ez volt
a küldetésünk. A táj esőben, ködben
is lenyűgöző, nem olvadok el, akkor
mi a baj? Hozzászoktam, és azóta, ha
esik, csak mosolygok és fogok egy
esernyőt. A komfortzóna feladása
viszont már az első napon elkezdődött, amikor elfoglaltuk szállásunkat.
Alkalmazkodni kellett nekünk, zarándokoknak egymáshoz, hiszen több
emberrel osztottuk meg alvóhelyünket. Volt olyan albergue, ahol csak
páran voltunk, de találkoztunk olyannal is, ahol akár 30-an is összegyűltünk egy szobában. Az első pillanattól
fogva nem okozott problémát, mintha
mindig is így éltem volna. Csak egy
hátizsákban volt mindenem, de sosem
hiányzott semmi. Ha valamire mégis
szükségem volt, szinte azonnal a
rendelkezésemre állt valamelyik
zarándoktársam jóvoltából.
Jó érzés volt, ahogy figyeltünk egymásra, kölcsönösen tiszteltük egy-

Egy születésnap margójára…
2015. október 9-én ünnepelte 95.
születésnapját Kusztor Andrásné
Édes Erzsébet. Ez alkalomból köszöntötte őt Tamás Márta polgármester, Bánné dr. Raffai Gyöngyi jegyző
és Tamaskó Jenőné anyakönyvvezető.
Erzsi néni a legidősebb falunkban,
ezért gondoltuk, hogy meglátogatjuk
és arra kérjük, meséljen nekünk,
olvasóknak az életéről. Szívesen állt
rendelkezésünkre.
Nem sok "hívószót" kellett bevezetésképpen említeni, rövidesen évtizedeket, sőt évszázadokat repülhettünk
vissza az időben.
Elmesélte, hogy családja Hildről
származik, nem itt születtek szülei, de
itt élték le dolgos életüket. Édesanyja

mást, azért amiért elindultunk. Volt,
aki csak fizikai kihívást keresett, volt,
aki vallási vagy spirituális indíttatásból vágott neki az útnak. Sokféle
emberrel hozott össze a sors, fiatallal,
időssel, egészségessel, beteggel, de
ettől függetlenül a mosoly mindenki
arcán egyformán ott ragyogott. Voltak, akik körülbelül velünk azonos
tempóban haladtak, de voltak, akik
lehagytak, és akiket mi hagytunk le.
Akikkel több napja rendszeresen
kereszteztük utunkat, esetleg ugyanazon a helyen szálltunk meg éjszakára, azokkal már régi ismerősként
üdvözöltük egymást. Találkoztunk
magyarokkal is, és néha csak egy
messziről kihallott beszélgetésből
derült ki kilétük. Beszéltünk pár szót,
és sok sikert kívántunk a továbbiakra.
De voltak olyanok is, akikkel szép
lassan barátság alakult ki, és később
is segítettük egymást út közbeni információkkal, szállásokkal. Mindenki a saját tempójában haladt, mi is
sokszor leszakadva egymástól, hogy a
csendre és magunkra figyelhessünk.
De megbeszéltük, hol állunk meg
éjszakára, hol várjuk be egymást,
hogy este együtt gondolhassuk majd
át a nap eseményeit, megoszthatjuk
majd egymással élményeinket. Szerettem ezeket a közös vacsorákat.
Néha kis társaság jött össze, és mint
egy család, nevetgéltünk közben,
meséltünk hazánkról, kultúránkról,
néha pedig csak szemléltük a körülöttünk lévő emberek sokféleségét. Mindent megosztottunk egymással, szinte
kérni sem kellett, azonnal észrevettük, kinek mire van szüksége. Záporoztak a kérdések, mivel lehet segíteni, gyógyszerrel, ragtapasszal, esetleg
izomlazítóval. Nem volt enyém-tiéd,
minden mindenkié volt. Mindegy
volt, ki honnan származik, honnan
jött, ott mindenki egyenlő volt. Eltűn-

szülei a jelenlegi 51-es út mentén
elterülő Édes tanyán éltek, ám az 56os árvíz feltelepedésre kényszerítette
őket.
Nagy pontossággal vette számba
felmenőit, ki mikor született, mikor
távozott, így beszélt 1853-ban született nagymamájáról és Halász nagyapjáról, aki huszár volt Fehérváron.
Elmesélte, hogyan lett szerelmes
későbbi feleségébe és hogy milyen
hosszú időt várt, míg elvehette választottját. Édesapja Zomborban volt
katona és 1901-ben vette feleségül
anyukáját. Ő a legkisebb, a harmadik
gyermek volt a családban, bátyja és
nővére fiatalon meghaltak.
Erzsi néni Sükösdön járt iskolába,
ahogy mondotta a "21-esekkel", mert
őszi születésű volt. 64-en jártak egy
osztályba, alsóbb évfolyamokban

tek a társadalmi különbségek, nem
volt gazdag vagy szegény, nem volt
alkalmazott vagy főnök, mindenki
csak egy egyszerű zarándok, aki a
saját útját járja. Hamar rá tudtunk
hangolódni a közös nyelvre, mert
akár beszéltünk angolul, akár nem,
megértettük egymást egy mosolyból,
egy mozdulatból. A spanyol emberek
vendégszeretete szintén lenyűgözött.
Kedvességük, segítőkészségük, amivel fogadtak mindenhol, nagyon jó
érzés volt. Egy kis, pár házból álló
településen egy néni egy letakart
tányérral szaladt elénk, megállított, és
megkínált. Mikor kiderült, hogy magyarok vagyunk, egyszerűen közölte
velünk, hogy "palacsinta". Melegség
öntötte el a szívemet, hogy mi magyarok is nyomot hagytunk már az
Úton. Hogy néhol ismerik nyelvünket, kultúránkat.
Annyi információ, impulzus éri az
embert az út során, hogy néha azt sem
tudtuk, hol aludtunk tegnap előtt.
Mindig csak előre, új és ismeretlen
tájakon haladtunk, minden nap máshol ébredtünk. Sok szép látnivalót
sajnos ki kellett hagyni, mert az időkorlát, amibe be voltunk szorítva nem
engedte meg, hogy elkalandozzunk.
Sokszor azért is, mert ha még jó néhány km-re voltunk a napi cél előtt,
meg kellett gondolni, hogy mire használjuk fel a maradék energiát, előre
haladunk, vagy elpazaroljuk. Az idő
múlását csak a fáradságban érzékeltem, hiszen hetekig minden reggel
korán ébredni, útra kelni egy idő után
lemeríti a tartalékainkat. Nem volt
hétvége vagy ünnep, minden nap
ugyanaz a csodálatos "feladat" várt,
menni rendíthetetlenül.
26 nap gyaloglás után megérkeztünk
Santiagoba a Szent Jakab Katedrális
elé. Május 10-e volt már, de borongós, ködös nap, mintha tükrözte volna
az időjárás a hangulatomat. Felemás
érzések kerítettek hatalmukba. Boldog voltam, mert megcsináltam,
sikerült véghez vinnem, amit kitűztem magam elé, hogy a saját lábamon, fizikai segítség nélkül teljesítsem a közel 800 km-t. Mindemellett
sajnáltam, hogy vége, hogy el kell
hagynom azt a tájat, az utat, hisz
akkorra már annyira a részemmé vált.
Hiányzott már a családom, szerettem

volna látni őket, de honvágyat nem
éreztem, nem akartam, hogy véget
érjen. A zarándokirodában kiváltottuk
az oklevelet, amely bizonyítja megtett
utunkat. Gyakorlatilag nincs jelentősége, hiszen az csak egy darab papír,
senki sem ezért megy. Amiért mentünk, azt útközben kaptuk a természettől, a csendtől, a belső hangunktól, mert nem a cél a fontos az életben, hanem az odavezető út. Ami
alatt tanulunk, minden nap jobb emberré válunk, kérdéseket teszünk fel
és válaszokat kapunk, ami alatt megismerjük önmagunkat.
Mivel maradt még pár napunk, úgy
döntöttünk,
hogy
elmegyünk
Finisterre-be, a világ végére. Körülbelül 80 km-es szakasz, de nem volt
kérdés, hogy amennyit csak tudunk,
gyalog
tegyünk
meg,
hiszen
Santiagoba érve már éreztem, hogy
hiányzik, mintha valamit elveszítettem volna. Pedig csak fél napot töltöttünk ott nézelődéssel, pihenéssel.
Útnak indulva ismét szabadnak éreztem magam. Arra már hívogatott a
part szele, megint ugyanaz az érzés
járt át, hogy megérkezem majd valahová. Szavakat nem találok arra a
pillanatra, amikor két nap után megpillantottam végre az óceánt. Fáradt
voltam, hisz aznap nagyon meleg
volt, és már 16 km-t megtettünk. Még
ugyanennyi volt hátra, de akkor nem
akartam mást, csak menni, hogy minél hamarabb érezzem a parton a
homokot a lábam alatt. Aznap volt
igazán vége! Onnantól úgy éreztem,
hogy már nem vagyok zarándok többé. Furcsa, mert ugyanúgy cipeltem a
hátizsákom, ugyanaz a felszerelés,
ruházat, mégis más volt, mint az a
857 km, amelyen 28 napon keresztül
a cél felé haladtam. Sajnáltam, hogy
ott kellett hagynom azt az életformát,
hisz amiben 5 hétig részem volt, az
olyan volt, mint egy álom.
Tapasztaltam, láttam, hallottam, és
rengeteg féle érzést átéltem. Örömöt,
szomorúságot, fájdalmat, amikre
mind szükségem volt, hogy tanuljak,
hogy megismerjem önmagam. Tudtam, hogy semmi sem lesz olyan,
mint volt, az Út örökre a részem lett.
És biztos vagyok benne, hogy egyszer
visszatérek.
Juhász Judit
vegyesen, fiúk-lányok, aztán külön.
Emlékszik szigorú tanítóira, főként
Keresztes és Bálint tanítókra és Görbe Ilona tanítónőre. Büszkén mesélte,
hogy az első 5 osztályban kitűnő volt,
hatodikban volt néhány kettese.
(Ebben az időben az 1-es volt a legjobb!) Elmondta, hogy mint minden
gyerek sokat dolgozott a ház körül,
segített az állatok ellátásában. Mikor
megkérdeztem, hogy hogyan élték
meg a harmincas évek nehézségeit,
csak annyit mondott, hogy "Aki iparkodik, mint most is, annak mindig
volt ennivalója."
23 éves korában, 1943. januárjában
ment férjhez Kusztor Andráshoz, aki
akkor szerelt le a sorkatonaságból. 44
tavaszán született fiuk, Feri. Nem
sokáig örülhettek családjuknak, éppen
4 hónapos volt a kisfiuk, amikor a
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f ér jé t
elvitték a
frontra.
Ősszel
kaptak
levelet
tőle, hogy
Aradon
vannak és
a románok nag y o n
ellátták a
bajukat, aztán sokáig semmi hír.
1945. március 23-án fogságba esett,
Kiskunfélegyházára került táborba.
Azonnal kocsira ültek és elindultak
Félegyházára, ám akkorra már nem
volt ott. Mikor hazatértek, levél várta
őket, hogy átszállították egy másik
táborba. Másnap Erzsi néni vonatra

ült és újra odautazott. Mikor leszállt a
vonatról, rózsaszínű nagykendőben,
kiáltozást hallott: "Bözsi! Bözsi!" Így
leltek egymásra. Két hét után a táborból Szibériába szállították munkatáborba, ahol 3 évet és 3 hónapot töltött, mikor haza engedték. Sokat
mesélt tábori "élményeiről". Erzsi
néni nem panaszkodott, de mai mércével nézve minden, amit mesélt
gyötrelmekről tanúskodott. Jöttek az
50-es évek, amikor még az időjárás
sem kedvezett az embereknek, vagy
ahogy mondta, ha termeltek is, azt is
elvitték. Elmesélte, hogy hajnalban
sorba kellett állni jeggyel a kezében,
hogy kenyeret kapjanak, de mindenkinek ez volt a sorsa. Nagyon szerettem volna kicsikarni belőle több
örömteli pillanatot az életéből, így a
szüreti felvonulásról és a bálokról

kérdeztem. Természetesen szóba
került az idei szüreti felvonulás, ahol
nagyon jól érezte magát Erzsi néni és
elmesélte, hogy ez régen is így volt.
Volt Bíró és Bíróné, meg Kisbíró,
sok-sok csősz fiú és csősz leány. Az
ő korában vesszőből font korona
k é s z í t et t ek , me l yr e f ü r t ö k e t
akogattak. Este pedig valamelyik
kocsmában bállal zárták a napot.
Mesélt lakodalmakról, a vasárnapi
bálokról és még az is eszébe jutott,
hogy Kristály Örzse nagyanyámnak,
és még számtalan más menyasszonynak is ő slingelte a kelengyéjét. Beszélgetésünket követően nagyon
sokat gondolkodtam azon, hogy minden erőfeszítésem ellenére is, miért
csak a nehézségek kerültek folyamatosan a felszínre, hiába kértem, hogy
vidám, boldog eseményeket is mesél-

Doroszló-Szentkúti búcsú

ÜNNEPI MISEREND
November hónaptól a hétköznapi, és
a szombat esti szentmisék 17.00
órától kezdődnek.
November 29. Advent I. vasárnapja. Adventi időszakban reggel 6
órától roratét, hajnali szentmisét
tartunk.
Karácsonyi ünnepkör miséi:
- dec. 24-én, éjjel fél 12-kor pásztorjáték lesz a templomban,
- 00.00 órakor éjféli szentmise.
- dec. 25.Karácsony napján, reggel

8.00, és délelőtt 10.00 órakor lesznek szentmisék.
- dec. 26. Karácsony másnapján,
reggel 9.00 órakor és este 17.00
órakor tartunk szentmisét.
- dec. 27.-én Szentcsalád vasárnapján, reggel 9.00 órakor lesz ünnepi
mise.
- dec. 31-én Szilveszter napján,
17.00 órakor Hálaadás.
2016. január 1-én délelőtt 10.00
órakor , és 17.00 órakor lesznek
szentmisék.
Lei János plébános

2015. november 13-án a Sükösdi Általános Iskola programjával összhangban várunk minden kedves érdeklődőt a

Program:17.00 órakor szentmise Szent Márton tiszteletére, utána lámpás felvonulás a falu egy részén, majd a
templomkertben zsíros kenyér, tea, forralt bor melletti beszélgetés.

Kerékpározás:
A nyár végéhez közeledve egyre
ritkulnak a bringás események, de
még így is volt lehetőség több remek
program közül választani. A környék
talán legnagyobb eseménye a Kiskunhalas-Szabadka Barátság kerékpártúra
volt, melynek sükösdi résztvevői is
voltak. Mi idén egy másik rendezvényen, egy városismereti vagy inkább
borvidék ismereti túrán vettünk részt,
a Visit Szekszárdon. Nem volt hosszú
a táv, viszont a szintkülönbség elég
komoly volt. A másik nagyon várt
esemény a szekszárdi KarikaToura
idén sem hazudtolta meg magát,
hiszen eddig minden évben eső volt
ezen a túrán. Ennek ellenére elindultunk és a hosszú távot egyedüliként
teljesítettük bringás csapatunkkal.
Lezajlott a meghirdetett tekerj velem
40-et esemény is, sajnos elég szerény
sükösdi részvétellel, de annál nagyobb hangulatban.
A másik sükösdi esemény, a 2. őszi
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gemenci tekergés,egy félreértés miatt
idén sajnos a szüreti felvonulással
egy napra került, így Sükösdről csak
néhány tudtak részt venni rajta. Ettől
függetlenül sikeresnek nevezhető a
túra, hiszen sok vidéki bringás vett
részt rajta, így 105 fő teljesítette az
útvonalat. Régi álmunk volt hogy
egyszer a fővárosunkban bringázhassunk, ami a kiskunhalasi bringásoknak köszönhetően valóra vált. Egy
nappal induló, majd éjszaka véget érő
túrának köszönhetően láthattuk az
éjszakai Budapestet is. Másnap levezetésképpen a Velencei tónál vettünk
részt egy futó-kerékpáros találkozón,
ami szintén egy remek esemény volt.
Ezzel gyakorlatilag véget is ért a
szezon, de rövidebb túrákra még
megyünk a környékben, amíg az
időjárás engedi. Örülnék ha még
többen csatlakoznának hozzánk, hisz
ezek a túrák bárki számára teljesíthetők,mind a táv,mind a tempó szempontjából. Köszönöm a figyelmet

A Sükösdi Katolikus Karitász 2015.
szeptemberében zarándokutat szervezett a vajdasági Doroszlóra. 58 zarándok indult el egy bérelt busszal, és az
önkormányzat kisbuszával. Szeptember 7-én érkeztünk a búcsújáró helyre,
ahol családok fogadtak bennünket
nagyon kedvesen. Estefelé mentünk a
szenthelyre. Kis kápolnájukban köszöntöttük a Szűzanyát Mária énekekkel és köszöntő imával, melyet Lógó
Jánosné olvasott fel. A kegyhely udvarán alakították ki a szabadtéri oltárt,
ahol
szentmisén
vettünk részt. Ezután gyertyás körmenet ment végig a
keresztúton, amelynek végén a szentkút áll. Ott megmostuk kezünket,
arcunkat.
8-án
Kisboldogasszony
ünnepén 10 órakor
ismét
szentmisét
hallgattunk
sok
ezer zarándoktársunkkal együtt. A
mindenkinek, aki olvasta bringás
h í r ek e t , t a l á l k oz u nk j ö vő r e !
Pataki Attila
Fekvenyomás:
Immár kilencedik alkalommal került
megrendezésre Jánoshalmán az
Ara nya l ma Kupa meghí vá s os
fekvenyomó verseny. A vártnál és a
megszokottnál szerényebb létszámmal érkeztek ugyan versenyzők,

mindezek ellenére nagyon jó hangulatú, színvonalas verseny kerekedett. A
versenyt Kiss Jenő profi testépítő
bajnok bemutatója tette még színesebbé. A Sugó Power SE remekül
szerepelt, egyéniben a következő
eredményeket hoztuk, mi sükösdiek:

jen. Arra a következtetésre tudok
gondolni, hogy Bözsi néni és mindenki más, aki ezekben a korokban
élt, alapvetően azt tartják pozitív
dolognak, hogy meg tudtak birkózni
a kihívásokkal, egyszerűen túlélték a
nehézségeket.
Nagyon nagy élmény volt hallgatni
Erzsi nénit, olyan volt, mint egy élő
történelemkönyv. De nem az a fajta,
amit sok év távlatából történészek
fantáziálnak, hanem olyan könyv,
amit könnyel, verejtékkel és sajnos
sokszor vérrel írtak. Azt gondolom
kevés időt töltöttem Erzsi néninél,
nagyon sok mesélnivalója lenne még.
Úgy ahogy más idősebb falubélinek,
ismerőseinknek, rokonainknak, nagyszüleinknek, szüleinknek. Kérdezzük
őket! Isten éltesse Erzsi néni!
Kusztorné Varga Edit szerkesztő
szentmisét Márfi Gyula veszprémi
érsek úr celebrálta. Ebéd után, útközben hazafelé kis időre megálltunk
Zomborban, melynek templomában
hálaadó imával zártuk utunkat. Szívünk-lelkünk telve volt örömmel,
szeretettel, amelyet itthon átadtunk
családtagjainknak, ismerőseinknek.
Ezúton köszönjük Tamás Márta polgármesternek, hogy rendelkezésünkre
bocsájtotta a hivatal járművét, valamint Kovács János sofőrnek pontosságát és készséges udvariasságát.
Varsányi Józsefné

arany: Szabó Balázs, Mülbacher
Tünde, Szabó Bence, ezüst:
Melcher Ferenc
Mindemellett a csapatversenyt is
sikerült megnyernünk. Reméljük a
jövőben is hasonló eredmények születnek majd!
Mülbacher Tünde
Fogathajtás
Sipos Gábor 2015. 09.06-án a Zsanán megrendezett akadályhajtáson
IV. helyezést, az Önkormányzati
Kupán I. helyezést és a FELSŐBÁCSKA KUPÁN I. helyezést ért el.
Ez utóbbi utat nyitott az országos
versenyekre, és méltó koronája a
2015-ös év sporteredményeinek: 17
verseny, 27 kupa, 11 első hely, 7
második hely, 3 harmadik hely, 1
negyedik hely, 4 ötödik hely, 1 hatodik hely. Ezen eredmények méltatásaként Tamás Márta polgármester az
idei szüreti felvonuláson elismerését
fejezte ki Sipos Gábornak.
2015.10.10-én az Országos C kategóriás Bajnoki Döntő Zalalövő versenyen fogathajtónk szépen szerepelt.
Kusztorné Varga Edit szerkesztő

A sükösdi futball története 21. rész
A Sükösdi Naplóban
2010. júniusa óta 2o fejezete jelent
meg a sükösdi futball történetének.
Ezek nagy része a megyei első osztályba való útról, az ott töltött évek
eseményeiről, a játékról, a csapatról
szóltak, 1983-ig.
Most egy kicsit megállunk, és megnézzük mi tette lehetővé, hogy a
sükösdi futball községünk lélekszámát messze meghaladó elismerésre
tett szert a megyében.
Első helyen természetesen a kivételesen tehetséges csapat, másodikon a
háttér, amelynek számos összetevőjéből most kettőt emelnék ki: az
öltöző bővítését és az új labdarúgó
pálya építését.
Az ötödik részben már szó esett
arról, hogy a háború után milyen
körülmények között indult újra az
élet és vele futball is. Olyan időket
éltünk, amikor anyáink és apáink
hajnali háromkor sorban álltak a bolt
előtt egy fél kenyérért, így elképzelhető, hogy hányadik helyen állt a
sorrendben a futball. Mégis túléltük
és 1953. augusztus 20-án új pályát
avattunk, 1954. májusában birtokba
vehettük a 72 négyzetméteres alapterületű öltözőt is, kicsi volt, de nagyon büszkék voltunk rá.
A hatvanas évek végére aztán végleg
kinőttük, eljött az idő, amikor nagy
terveket szőttünk, folytatni, gyarapítani akartuk, amit elődeink megkezdtek és ránk hagytak. Hosszú távra
terveztünk, először az öltöző bővítésébe és korszerűsítésébe kezdtünk,
meleg vizes fürdővel, kibővített
szertárral, új padozattal, lambériás
falburkolatokkal, kényelmes öltöző
helyekkel (máig használatban vannak), olajkályhás fűtéssel, amivel sok
baj volt, de a szenes kályhától azért
jobb volt. A kőműves munkákat az
Aranykalász
Termelőszövetkezet
építő brigádja végezte Bokányi Károly építésvezető irányítása mellett,
Szudár János és Páncsics József
kőművesekkel. 1973. április végén, egy év távollét után - a tsz főkönyvelői székéből visszakerültem eredeti
beosztásomba, a Hosszúhegyi Állami
Gazdaságba, ami nem használt az
építkezésnek. Az új tsz vezetés az
első héten fontosabb munkára vezényelte az építőket. A befejezés az
állami gazdaság szolgáltató üzemére
maradt, és még ebben az évben elkészült.
Ezzel tehát megvoltunk, de meg nem
álltunk. 1974-ben már megismertük a
megyei első osztály körülményeit és
láttuk, hogy van még tennivaló bőven. Ezért folytattuk a fejlesztést a
következő években is, terveink szerint két ütemben: az első, egy új
futballpálya építése, körülötte 400
méteres futópályával, ugró- és dobóhelyekkel az atlétika számára, ami
Dr. Maruzsa Vencel szívügye volt. A
második ütemet a lelátó és a szilárd
burkolatú bekötő út építése képezte
az új pályához az 51-esről. Az első
ütem terveit és költségvetését az

állami gazdaság beruházási osztálya
készítette, ez gyorsan ment, a pénzügyi fedezet előteremtése már nehezebben. Széleskörű sport diplomáciába kezdtünk, minden ajtón bekopogtunk, ahol pénzt reméltünk, helyben,
járási és megyei szinten, de
Boskovics Jenő segítségével eljutottunk az Országos Testnevelési és
Sport Hivatalhoz is. 1977. március
első hetében a megkeresettek képviselőivel helyszíni bejárást tartottunk,
a látottak és hallottak több órás
egyeztetés után meggyőzőek voltak.
Este az érsekhalmi vendégházunkban
Borszéki Lajos megyei sportelnök
áldását
adta
elképzeléseinkre,
150.000 Ft állami támogatást ígért,
ami két részletben meg is érkezett
számlánkra. A pályaépítés költségvetésének végösszege 966.000 Ft volt,
de csak azért, mert a tereprendezési
földmunkák, a szállítási költségek és
az 1500 mázsa tőzeg beszerzési ára
az állami gazdaság könyveiben jelent
meg. A bevásárlásokhoz szükséges
541.000 Ft-ból az állami gazdaság
401, a Május 1. Termelőszövetkezet
5o, a Községi Tanács 5o, a
Viziszárnyas Telep 3o, a Paprika
Malom 10 ezer forinttal járult hozzá,
és ehhez érkezett a fenti állami támogatás.
Folyósításának
feltétele
275.000 Ft értékű „társadalmi munka„ elvégzése volt, idézőjelbe csak
azért teszem, mert ma már alig használt fogalom, a mi esetünkben még
létező és ellenőrzött kategória volt.
Megkezdődhetett a nagy munka,
pályaépítésben még Jónás Marci
bácsi idejéből volt tapasztalatunk,
szakkönyveit is használhattuk. A
pálya tervezett helyén szemétlerakó
és homokbánya volt, először a temérdek szemétnek kellett helyet keresnünk, a közelben találtunk egy megfelelő befogadó helyet, a telek mai
tulajdonosa aligha tudja, hogy kertje
mélyén milyen „kincsek” rejlenek. A
gazdaság szolgáltató üzem vezetőjétől, Boromissza Tibortól egy hétre
kaptam meg a lánctalpas munkagépeket, már két hete dolgoztak és
kiderült, hogy a munka sokkal nagyobb, mint gondoltuk. A dombokat
előre kellett hordani a jelenlegi 1-es
számú pályánk mellé, ez a mai lelátó.
Már a harmadik hét végén jártunk,
amikor jött a parancs, hogy a gépek
hétfőn legyenek a Hild-pusztai telepen, ez végleges, további halogatásnak nincs helye. Ez nem volt jó hír,
de a nagyobb baj az volt, hogy a
tervezők nem vették figyelembe,
hogy a futópályához Érsekcsanád
felé hiányzik valamivel több, mint
2000 négyzetméternyi terület, ami a
Május 1. Tsz. tulajdona bevetve
rozzsal. El kellett dönteni mi legyen.
Radics József volt a tsz elnöke, aki
ismerte tudja, hogy kemény ember
volt, nem volt barátja a futballnak, ha
engedélyt kérek tőle, (ami természetesen illett volna) abból az eredeti
tervek szerint pálya sokáig nem,
vagy soha nem lesz. Azzal is számol-

nom kellett, hogy ha dózerek visszamennek, a szőlő- és gyümölcstelepítések miatt legalább egy évig vissza
nem jönnek. Így nem maradt más,
mint irány a rozs! A két
nemesnádudvari gépész, Schindler és
Melcher Mátyás futballista barátom
volt, vasárnap estére befejezték a
munkát.
Utolsó lépésben még kiemelték a
tervezett lelátó fogadószintjének
földjét, a tolólap nyoma máig úgy
áll, ahogy otthagyták. Radics Elnök
Úr két nappal később szerzett tudo-

füvesítés jól sikerült, a tél végi és
kora tavaszi igénybe vétel után is
minden évben képes megújulni, most
is kifogástalan állapotban van a
gyepszőnyeg.
Öntözéséhez az első pálya vezetékét
vittük tovább, a fákat még tavaszkor
elültettük (évekkel ezelőtt kivágták,
pótlásuk nem sikerült, helyük ma is
üres), és 1980 őszére elvégeztük az
utolsó simításokat is.
A pályaavató mérkőzésre a CSEPEL
NB I-es csapatát láttuk vendégül 900
néző előtt, a vendégek 4-0-ra nyer-

mást az „elbirtoklásról”, vétkemet
enyhítette, hogy önként jelentkeztem
nála, amit tőle kaptam, azt itt nem
részletezhetem. Megígérte, hogy
ennek következményei lesznek és ezt
komolyan kellett venni, de nem lettek. Lógó András lakodalmában egy
asztalnál ültünk és megkaptam felmentésemet. A munka ettől függetlenül folyt, a gyenge homoktalajt 25
centiméteres tőzegborítással és műtrágyával javítottuk, ennek köszönhetően nagy mennyiségű csapadékot
képes gyorsan elnyelni.
A futópályához a salakot Dunaújvárosból hoztuk, aszfaltburkolatát a
bekötő útéval (Bendáék köze) egy
időben kapta.
A pályát körülvevő korláthoz 186o
kg vascső feldarabolása és hegesztése Szabó Antal (Johstonne) és Kovács Antal munkája. A külső kerítést
Matéz János és brigádja készítette. A

tek. Örömünk teljes volt, és készültünk a folytatásra. A második ütemből csak a bekötő út készült el, a
fedett lelátó megépítésére már nem
adott időt a történelem. Ami megvalósult, az egy generáció összefogásának és nagyon sok sükösdi sportszerető ember önzetlen munkájának az
eredménye, remélem, hogy még
sokáig és sokan használják a jövőben
is.
Az első képen a CSEPEL SC. NB-I
- es csapata látható.
A második képen a SÜKÖSDI
MEDOSZ , álló sor balról jobbra:
Lógó András, Marusa József, Faddi József, Szente István, Reich
Zsolt, Bada Pál.Guggolnak:Sudár
József, Kernya Tibor, Szabó Antal
(Johstonne)
Kollár
András
Rajcsics István
Varsányi József
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Naplemente
Réges-rég volt, mikor a hajnalt még szerettem,
bíbor-vörös színt szórt, a Nap ott keleten.
Elindult lassú útján, el-el időzött,
délben a házunk, már napfénybe fürdött.

A Nap délután még, egy kicsit elmélázott,
kis-házunk árnyéka, a kertre rászállott,
jött az este, hamuszínű, szürke,
A sötétség az estét, egyszer csak elnyelte.

Szeretem az őszt, oly közel áll hozzám,
rám már nem ragyog, a fénylő napsugár.
Az élet, múló pere, talán egy pillanat,
csak úgy jön, ballag, azután elszalad.
2001. szept. 16. Weisz Cecília

http://www.altisk-sukosd.sulinet.hu/
Friss termelői laskagomba folyamatosan
kapható!

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 részére teljes körű könyvviteli szolgáltatás, mezőgazdasági ügyintézés, támogatásigénylés, gázolaj bevallás, gazdálkodási napló, környezetvédelmi termékdíj...mindez kedvező áron!

Melegdi Krisztina: 06 70/949 9093
Geleta Péter: 06 30 421 0375



75 cm-es elektromos mángorló eladó. 70-3336328
Alma eladó házhoz szállítással! Érd.:Szente Szabolcs, 0670/3336316

Anyakönyvi hírek 2015. augusztus 28-tól 2015. október 28-ig.

 Bakelit hanglemezeket keresek.:06-70-632-3909
Összeállította: Tamaskó Jenőné anyakönyvvezető
 Robogó jellegű elektromos kerékpár eladó Tel.: 363-854
Születtek:
 Rozsdamentes, 2-medencés, csepegtetős mosogatótálca eladó. Matity Zoé ( anyja neve: Sereg Veronika )
70-333-6328

 Sükösdön sorházi lakás eladó. Tel.: 70-333 6316, 70-333 6302
 Dózsa György úton üzlethelyiség kiadó. 79-363163

Lakossági hirdetéseiket 5 szóig díjmentesen megjelentethetik a Sükösdi Naplóban!

Szennyvízszippantás: 06/30/392-3493
A sükösdi hulladékudvar ÚJ nyitva tartása:
Kedd:8-12-ig, szerda: 13-17-ig, csütörtök: 2-12-ig,
Pénteken:14-18 óráig, szombaton:13-17 óráig. Vasárnap és ünnepnapokon zárva!
Felhívjuk a figyelmet, hogy a lakossági hulladékot ingyen átveszik. (A lakossági hulladék fogalmáról kérjenek tájékoztatást!)

Vörös Zara ( anyja neve: Varga Adrienn)
Tamás Kristóf ( anyja neve: Csizmadia Szilvia)
Klór Dániel ( anyja neve: Klór Zsuzsanna)
Kárpáti Patrik ( anyja neve: Kárpáti Veronika)
Molnár Csenge ( anyja neve: Fekete Ágnes)
Kárpáti Alíz Lívia ( anyja neve: Kárpáti Roxána )
Mihálovics Ármin ( anyja neve: Balázs Éva )
Házasságot kötöttek:
Bakos Judit – Vicze László
Gratulálunk!

Elhunytak:
Asztalos István 57 éves
Vörös Mihályné született: Asztalos Julianna 84 éves
Tamaskó Mátyás 70 éves
Juhosi Pál 63 éves
Vigi István 83 éves
Kovács Istvánné született: Baranyai Mária 74 éves

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 titkárságán lehet.

A fogadóórák a megjelölt napoA helyi Mozgáskorlátozottak kon délután 13-15 óráig lesznek
Egyesületének fogadóórái a a Művelődési Házban.
Stróbl Mária

A település– és mezőőr elérhetősége:
Faddi József 70/334-8799

Kérjük, adója 1%-ával támogassa a helyi civil szervezetek
működését!

Részvétünk!

A Mozgáskorlátozottak 2015. évben a következő időEgyesületének fogadóórái pontokban lesz: 2015.12.01.
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