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Karácsony ünnepére 
Karácsony... A Föld ember lakta 
területein mindenki ugyanarra 
gondol e szó hallatán. A Kará-
csony már időtlen idők óta a 
szeretet ünnepe, a boldogság, a 
meghittség napja. A Karácsony 
mindent és mindenkit megváltoz-
tat. Jobban vágyunk a csendre, a 
nyugalomra, visszatérünk azok-
hoz az értékekhez, amelyek a 
hétköznapok rohanásában időn-
ként a háttérbe szorulnak. Jobban 
figyelünk családunkra, barátaink-
ra, embertársainkra. Az ajándék 
vásárlása és az ünnepi készülődés 
izgalma csodálatos, azonban ezen 
az ünnepen mégis a szereteten 
van a fő hangsúly, azokon a meg-
hitt pillanatokon, melyeket sze-
retteinkkel együtt tölthetünk el. 
Néha egy szóval, egy mosollyal, 
egy érintéssel sokkal többet tu-
dunk kifejezni, mintha drága 
ajándékokkal halmoznánk el 
egymást. Az igazi ünnephez, és 
az egész életünkhöz nem kell 
más, csak az, hogy szeretni, tisz-
telni tudjuk egymást, ehhez kell, 
hogy legyen közöttünk egy ka-
pocs és ez nem más, mint a szere-
tet. 
Mindannyiunknak kívánom, hogy 
Karácsony elmúltával ne veszít-
sük el az emberségünket, a másik 
iránti tiszteletünket, szeretetün-
ket. Vigyük magunkkal Kará-
csony igazi üzenetét és építkez-
zünk értékeiből a hétköznapok-
ban is. 
Így a naptári év végéhez közeled-
ve megérint mindannyiunkat a 
karácsonyi varázs, ez a titkokkal 
övezett megható nap, amely nem-
csak a kereszténység, hanem a 
család, a békesség, az életbe ve-
tett hit ünnepe is. 
Az ünnep meghittségét, harmóni-
áját elsősorban magunknak kell 
kialakítani: békességet, nyugal-

mat teremtve a családban és a 
nagyobb közösségekben egy-
aránt. 
Az ünnepi asztal mellett, a gyer-
tya lángjánál visszagondolunk az 
elmúlt év örömeire, bánataira, 
kudarcaira és sikereire. Elgondol-
kodunk azon, vajon mi lehet 
2017 Karácsonyának üzenete? 
Természetesen ez mindenki szá-
mára más és más.  
A Karácsonynak azonban örök és 
mindig aktuális üzenetei is van-
nak: ilyen a szeretet, a törődés, a 
tisztelet, az egymás iránti türe-
lem, a másik megértésének szán-
déka, az önzetlenség. 
Azt üzeni a Karácsony, hogy meg 
kell tanulnunk tiszta szívvel, 
szeretettel örülni. S az igazi öröm 
csak akkor, és úgy születhetik 
szívünkben, ha másokat, ember-
társainkat is örvendeni látjuk, ha 
a betlehemi istálló fényei nem-
csak a mi arcunkat világítják 
meg, hanem mindenkiét. 
A szeretet példamutatással terjed. 
Törekedjünk arra, hogy képzelet-
beli naptárunkba minden napra 
egy cseppnyi karácsonyt jegyez-
zünk elő. Gondoljunk arra, hogy 
vannak tőlünk elesettebbek, rá-
szorultabbak, vannak segítségre 
váró magányos és beteg emberek. 
A gondterhelt hétköznapok során 
is „pazarlóbban” kellene bánnunk 
a szeretet kincseivel. Sokszor 
elég egy kedves szó, egy kéz-
nyújtás, egy simogatás. Találjuk 
meg segítségre szoruló embertár-
sainkat, akinek törődést nyújtha-
tunk. 
Mosolyogjunk rá a velünk szem-
ben sietőre, figyeljünk egymásra, 
fedezzük fel a legkisebb rezdülé-
seket is, melyek közelebb hoznak 
bennünket egymáshoz!  
Álljunk meg egy pillanatra! 
Gyújtsunk 

gyertyákat, emlékezzünk azokra, 
akik már nincsenek velünk, gon-
doljunk azokra, akiket szeretünk, 
de a karácsonyt tőlünk távol ün-
neplik! 
A karácsony bíztató fénye mellett 
szorítsuk meg egymás kezét, 
mosolyogva bíztassuk egymást! 
Vigyázzunk családunk és saját 
egészségünkre! 
Őrizzünk meg ebből az ünnepi 
pillanatból morzsákat az eljöven-
dő év hétköznapjaira azért, hogy 
azokból is  ünnepit, 
méltóságteljeset, a hétköznapitól 
eltérőt varázsoljunk! 
Az év végéhez közeledve, köszö-
netet szeretnék mondani mind-
azoknak, akik egész évben segí-
tették településünk fejlődését és 
az önkormányzat munkáját. Így 
köszönöm a polgármesteri hiva-
tal, az iskola, az óvoda, az egész-
ségügy, a napközi konyha, és a 
művelődési ház dolgozóinak 
lelkiismeretes munkáját, köszö-
nöm a lakosságnak, a civil szer-
vezeteknek, az egyháznak a kü-
lönböző társadalmi kezdeménye-
zésekben nyújtott segítségét és 
aktív részvételét, és természete-
sen mindezek megvalósításához a 
vállalkozók támogatását. 
A karácsony megéléséhez hozzá-
tartozik a csend, a pihenés és a 
szeretteinknek nyújtott idő és 
minőségi figyelem. Kívánom, 
hogy mindannyian megtaláljuk az 
örömteli ünnephez vezető utat! 
Sükösd Nagyközség Önkormány-
zat Képviselő-testülete, és a ma-
gam nevében is kívánok minden  
család számára békés, boldog, 
szerettei körében megélt szép 
karácsonyi ünnepet, és reményte-
li új esztendőt! 
Tamás Márta  
polgármester 

 Szeretettel várunk min-
denkit 2017. december 22
-én (pénteken) 17.00 órakor a sükösdi Lako-
dalmas Házban tartandó ünnepségünkre!  
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Önkormányzati Képviselő-testületi hírek 
2017. november 15. 
A Képviselő-testület módosította a 
2017. évi önkormányzati költségve-
tési rendeletet a 2017. szeptember 
30-ig lekönyvelt tételekkel. Elfo-
gadták 2018. január 1-i hatállyal a 
Borostyán Gondozóház Alapító 
okiratát. Tudomásul vették a Sü-
kösdi Víziközmű társulat megszű-
nését és azt, hogy a Társulat jog-
utódja az Önkormányzat lett. 2018. 
január 1-től Dr. Simon Irén házi 
gyermekorvos befejezi tevékenysé-
gét. A gyermekorvosi ellátást az 
önkormányzatnak kell megszervez-
nie. Tekintettel arra, hogy a vissza-
vonuló Dr. Simon Irén helyett nin-
csen főállásban praxist működtető 
orvos, az Önkormányzat helyettesí-
tés útján tudja megoldani a felada-
tot. A helyettesítő háziorvos: Dr. 
Lei Attila lesz. (bővebben a Hivata-
li hírek rovatban) A Képviselő-
testület együttműködést vállalt az 
ún. RSZTOP-1.1.1-16 – „Szegény 
gyermekes családok és rendkívül 
alacsony jövedelmű személyek 
számára természetbeni juttatás 
biztosítása” c. program Sükösdön 
történő lebonyolítására. A Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkor-
mányzati Ösztöndíjpályázathoz 
plusz forrást rendeltek. Tárgyaltak 
a Deák Ferenc utcai tesztüzemű 
közvilágítás helyzetéről. 
Kiválasztották a Borostyán Gondo-
zóház intézményvezető pályázatai 
közül a nyertest. 2018. január 1-től 
5 éves intézményvezetői megbízást 
kapott Visnyei Ágnes Zsuzsanna. 
2017. november 29. 
A képviselők az előírt hosszú eljá-
rási folyamat befejezéseképp elfo-
gadták Sükösd település Települési 
Arculati Kézikönyvét és Sükösd 
nagyközség településképének 
védelméről szóló helyi önkor-
mányzati rendeletet. Mindkét do-

kumentum megtekinthető a 
www.sukosd.hu honlapon. 
Módosították a Borostyán Gon-
dozóház intézményvezetőjének 
munkaidejét. Meghatározták a 
Gondozóházban felvehető alkalma-
zotti státuszokat. A közfoglalko-
zatásban keletkezett haszon 
jogszabályban előírt visszafor-
gatásáról döntöttek. 
2017. december 6. 
A 2018. évi Start munkaprogramok 
(közfoglalkoztatás) tervezett tartal-
mát véleményezték. Elfogadták a 
Borostyán Gondozóház bentlakásos 
otthon és idősek klubja feladatainak 
szakmai programjait, az intézmény 
szervezeti és működési szabályza-
tát. Eldöntötték a Gondozóház 
szolgáltatói jegyzékre történő felvé-
telének kérelembenyújtását. 2018. 
január 1-től emelték a napközi 
konyhai ételfutár szolgáltatás díját. 
Egy adag ebéd kiszállítással: 710 
Ft, kiszállítás nélkül: 650 Ft lesz. 

HIVATALI HÍREK 
Házi gyermekorvosi ellátás Sü-

kösdön 2018. január 1. után 
2018. január 1-től Dr. Lei Attila 
házi gyermekorvos helyettesít a 
sükösdi gyermekorvosi rendelőben. 
Az asszisztensi munkát továbbra is 
Szerletics Andrásné (Piroska) látja 
el.  
A rendelési idő megváltozik: 
H:16.00-18.00, K: 17.00-19.00, SZ: 
16.45-18.45, CS: 16.30-18.30, P: 
nincs rendelés; 
csecsemőgondozás: P: 15.30-16.30 
Az iskola egészségügyi orvosi ellá-
tást Dr. Váraljay Edit biztosítja,  
K: 11.00- 13.00 óráig. 
Az önkormányzat megköszöni 
Dr. Simon Irén csecsemő- és 
gyermekgyógyász településünkön 
végzett több évtizedes munkáját! 

Borostyán Gondozóház 
Az önkormányzat 2017. év elején 

megvásárolta a 2008-ig működött 
Borostyán Idősek Otthonát. A 2017
-es év az épület karbantartásával, 
átalakításával, a mai követelmé-
nyeknek megfelelő állapot kialakí-
tásával telt. Az év végére elérkez-
tünk ahhoz a ponthoz, amit célul 
tűztünk ki: megkérhetjük az intéz-
mény szolgáltatói jegyzékre vételét. 
Ez egy 60 napos hatósági eljárás, 
melynek végén- reményeink szerint
- 2018. márciusától megnyithatjuk 
az intézmény kapuit. A személyes 
gondoskodás főszereplői- az idősek
- 2018. január közepétől jelentkez-
hetnek felvételük miatt az intéz-
ményvezetőnél, aki a Polgármesteri 
Hivatalban dolgozik, amíg a Gon-
dozóház megnyílik. Az otthon 39 
fő befogadására lesz alkalmas, 1, 2 
3 és 4 ágyas szobákban. Egyszeri 
belépési hozzájárulást kell majd 
megfizetni és a havi térítési díjat. 
Mindkettő mértékéről hivatalunk 
hirdetőjén és a www.sukosd.hu 
honlapon adunk tájékoztatást. A 
Gondozóház fogad nappali ellátásra 
szoruló időseket is, ez az ellátás is 
térítési díjköteles lesz. Reméljük, a 
gondozottak,hozzátartozóik, és az 
egész település megelégedésére 
szolgál majd az intézmény műkö-
dése. 

Borostyán Gondozóház „logo” 
pályázat 

Sükösd Nagyközség Képviselő-
testülete rajzos, grafikai pályázatot 
hirdet a Borostyán Gondozóház 
logojának elkészítésére a település 
honlapján (www.sukosd.hu) közzé-
tett fotó tartalmának figyelembe 
vételével. 
A pályamű művészi megjelenítése 
tükrözze a fotón megszemélyesített 
tartalmat: a fát, amely a támasz, a 
biztonság, és a borostyánt, mint a 
figyelemre, gondoskodásra szoruló 
ragaszkodás jelképét. 

A pályaműveket 2018. január 31-ig 
kell a titkarsag@sukosd.hu címre 
eljuttatni elektronikus formában, a 
feladó neve és címe, pontos megne-
vezésével. 
Az elbírálásra  Képviselő-testület 
eseti bizottságot hoz létre. Pályamű 
elbírálási határideje: 2018. február 
28-ig. Nyertesnek járó pályázati díj: 
40 000 Ft. 

S zociál i s  tűzi fa  
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 
szociális tűzifa igénylés 2017. év-
ben lezárult. Új igényekkel 2018. 
január 15. után lehet jelentkezni a 
jogosultaknak a Polgármesteri Hi-
vatalban. Még az idei évben igyek-
szik Hivatalunk kiszállítani azok-
nak a tűzifát, akiknek azt határozat-
tal megállapította a polgármester. 

Pénzbeli családi szociális segély 
Önkormányzati döntés alapján 
2017. karácsonyára minden tűzifa 
támogatásban nem részesült család-
nak a téli többletkiadások enyhíté-
sére egyszeri pénzbeli támogatás 
jár, ahol 0-tól legfeljebb 25 éves 
korig önálló jövedelemmel nem 
rendelkező, még a családban élő 
gyermeket nevelnek. A segély kifi-
zetésének napjai:  
2017. december 14-én (csütörtök) 
13.00-17.30 óráig 
2017. december 15-én (péntek)      
09.00-12.00 óráig 
2017. december 18-án (hétfő)        
09.00- 15.00 óráig 

Igazgatás i  szünet  
A két ünnep közti időszakban Pol-
gármesteri Hivatalunk zárva lesz. 
Téli igazgatási szünet: 2017. dec-
ember 27- 29. Első munkanap: 
2018. január 2. kedd. 
Minden kedves ügyfelünknek bé-

kés, meghitt karácsonyi ünnepeket, 
az újévre jó egészséget kívánunk! 

Bánné dr. Raffai Gyöngyi jegyző 

A felújított torna-
csarnok átadása 

2017. november 30-án került sor a 
felújított sportcsarnokunk ünnepé-
lyes átadására. Ünnepségünket 
megtisztelték jelenlétükkel Zsigó 
Róbert államtitkár úr, Baja és térsé-
ge országgyűlési képviselője, Rideg 
László úr, a Bács-Kiskun Megyei 
Közgyűlés elnöke, valamint a fel-
újítási munkálatokat végző 
Merkbau Kft. képviselői, Knáb 
János ügyvezető és műszaki igaz-
gató, Sipos György főépítésvezető, 
Németh Alexandra, a beruházás 
létesítményfelelőse és Szigeti János 
építésvezető, aki az elmúlt hóna-
pokban nap, mint nap jelen volt az 
építkezésen.  
A település polgármestereként az 
én tisztem a köszönet kifejezése. 
Hiszen ahhoz, hogy a munkálatok 

ilyen szépen záruljanak nagyon 
sokak lelkiismeretes, összehangolt, 
igényes munkájára volt szükség. 
Kezdve a tervezéstől, a kivitelezé-
sen át, a pályázat pénzügyi elszá-
molásáig. Régóta álmodtunk erről, 
hogy az 1979-ben települési össze-
fogásból megépült sportcsarnokot, 
közel 40 év után, szintén összefo-

gással megújíthassuk. És íme, sike-
rült. Köszönjük államtitkár úrnak és 
elnök úrnak a fogadókészséget és a 
támogatást, mellyel segítették pro-
jektünket, ami sportcsarnokunk 
komplett energetikai felújítását 
eredményezte. A gyakorlati megva-
lósítás, a konkrét kivitelezés nem 
mindennapi felelősség. Megbirkóz-

ni az előre látható, és be nem kal-
kulálható nehézségekkel, összehan-
golni a különböző szakágak mun-
káját, viselni a szolgáltatókkal való 
küzdelmet, tartani az ígért határ-
időt, megfelelni a megrendelő elvá-
rásainak igazán embert próbáló 
feladat. A Merkbau Kft munkatár-
saiban ezúttal is jó partnerre  

Képek forrása: http://zsigorobert.hu/baja-es-tersege/szebb-korszerubb-takarekosabb/ 
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Jótékonysági bál 
2017. november 25-én a Szülői 
Szervezet által megrendezésre 
került az óvodai jótékonysági bál. 
Egy jó hangulatú rendezvénynek 
lehettek részesei a bálon részt vevő 
vendégek. A bál bevételét már 
hosszú évek óta felajánlják a szer-
vezők az alapítvány javára. 
A tavalyi évben elkezdtük korsze-
rűsíteni udvari játékállományunkat, 
melyet anyagi lehetőségeinkhez 
mérten továbbra is folytatni kívá-
nunk. A Sükösdi Óvodásokért 
Alapítvány nevében, szeretném 
megköszönni mindazoknak, akik 
önzetlen munkájukkal, tombola-
felajánlásukkal, adományukkal, 
teremdíszítéssel és bármilyen más 
formában támogatták az est sikerét.  
Köszönetemet fejezem ki az óvoda 
Szülői Szervezetének, annak veze-
tőségének, aki a bált megszervezte, 
időt, fáradtságot nem sajnálva.  
Kissné Szente Márta Sükösdi Óvo-
dásokért Alapítvány kuratóriumá-

nak elnöke 

Óvodai hírek 
A naptári év végéhez közeledve az 
óvodában is sokasodtak a tenniva-
lók, programok. November elején 
pályázatot nyújtottunk be az Embe-
ri Erőforrások Minisztériumához 
„Kincses Kultúróvoda” cím elnye-
résére. Egy évre szóló kulturális 
programot állítottunk össze óvodá-
saink részére, civil szervezetek 
közreműködésével. 
A díjazott intézmény lehetőséget 
kap az óvodával együttműködő 
kulturális intézmények, illetve civil 
szervezetek bevonásával egy 
komplex kulturális programcsomag 
megvalósítására a 2018-2019-es 
tanévben. Ezidáig nem született 
döntés a pályázatokról, izgatottan 
várjuk az eredményt. 
Az alvégi óvoda Mókus csoportja 
részt vett az „Európai Hulladék-
csökkentési Hét 2017” akcióban. 
„Kicsi kezek megmentenek” név-
vel önkéntesnek jelentkeztünk a 
programba. Több, mint 13 400 
akciót hajtottak végre Európa 30 

országában. Ehhez az eredményhez 
a mi akciónk is hozzájárult. A gye-
rekek megismerkedtek a szelektív 
hulladékgyűjtés fontosságával 
különböző játékokon keresztül. 
Ugyanakkor tapasztalatot szereztek 
a hulladék újrahasznosításának 

néhány formájáról: pl. Műanyag 
kupakokból állatokat barkácsoltak, 
merített papírt készítettek, össze-
gyűjtött bébiételes üvegekből kará-
csonyi ajándékok készülnek stb. 
Az akció keretében a szülők bevo-
násával adományt (ruhaneműk, 
játékok) gyűjtöttek a rászorulók 
részére. Eredményt még nem hir-
dettek, így nem tudjuk, hogy az 
„Európai Hulladékcsökkentési Díj” 
elnyeréséért folytatott versenyben 
milyen eredményt érünk el. Azt 
viszont már most tudjuk, hogy 

gyermekeinkben elültettük a kör-
nyezetvédelem, a környezetünk 
iránti tisztelet és szeretet csíráját. 
Óvodánkba december 6-án elláto-
gatott a Mikulás. Meghívtuk a 
rendezvényre a jövő évben várható 
óvodásokat, akik szép számmal el 
is fogadták a meghívást. A verse-
lés, éneklés után természetesen a 
legizgalmasabb az volt, amikor a 
Mikulás bácsi átadta a csomagokat 
az apróságoknak és az ovisoknak. 
Miután a Mikulás távozott, többen 
ott maradtak még kicsit játszani a 
csoportokban, ismerkedtek az óvo-
dával, óvó nénikkel. Remélhetőleg 
pozitív élményeket szereztek, és 
szívesen jönnek majd jövőre az 
óvodába. 
Igen komoly, nagy összegű ado-
mányban részesült az óvoda az 
elmúlt hónapban. Lugos Roland, 
egy kiscsoportos kisfiú édesapja 
jelentős értékű játékokkal, egyéb 
eszközökkel ajándékozta meg óvo-
dánkat. Olyan mennyiségű  ado-
mányt kaptunk, hogy mindkét te-
lephelyünk részesülhet belőle. 
Ezúton is szeretném kifejezni kö-
szönetemet és hálámat a munkatár-
saim és a sükösdi óvodások nevé-
ben. Köszönjük, hogy adományá-
val gazdagabbá tette óvodánk esz-
köztárát, és szebbé tette gyermeke-
ink mindennapjait.  
Ebben a világban nem tehetünk 
nagy dolgokat,  csak kis dolgokat, 
nagy szeretettel.  (Teréz Anya) 

A Sükösdi ÁMK valamennyi 
dolgozójának és a Sükösdi Napló 
minden olvasójának áldott, szép 
karácsonyt és békés,boldog, új 

évet kívánok 
Dudásné Grau Ágnes ÁMK igazgató 

Iskolai hírek 
Márton napi vigasságok 

Márton nap (november 11.) a nép-
hagyomány szerint az éves gazda-
sági munkák lezárásának ideje. A 
pásztorok ezen a napon kezdték 
behajtani az állatokat a téli szállás-
helyükre, ilyenkor fizették ki az 
éves bérleteket, járandóságokat, 
gyakran természetben, például liba 

formájában. 
Ekkor vágták le abban az évben 
először a hízott libákat és az újbort 
is ekkor kóstolták meg először. A 
Márton nap a 40 napos karácsonyi 
böjtöt megelőző utolsó nap, amikor 
a jóízű és gazdag falatozás, vigas-
ság megengedett.  
A Magyarok Nagyasszonya Katoli-
kus Általános Iskola tanulói és 
tanárai november 9-én, csütörtökön 
Márton napi kézműves foglalkozá-
sokat tartottak. Az osztályok lám-
pásokat, libás dekorációkat készí-
tettek. A leendő elsős tanító nénik 
meghívták a foglalkozásokra az 
óvoda nagycsoportosait és óvónőit 
is. Jó volt látni a gyermekek örö-
mét egy-egy jól sikerült alkotás 
után. Liba alakú mézeskalácsokat 
is lehetett fogyasztani, melyet Bor-
sányiné Kata sütött a gyerekeknek. 
A néprajz szakkörösök libás népi 
játékkal lepték meg társaikat és 
tanáraikat. A libák terelgetése alatt 
vidám gyermekjátékokat mutattak 
be. A tollfosztás jeleneteit, a fiúk 
és lányok csalogató játékát népi 
rigmusokkal színesítették.  
Ezt a jelenetet november 11-én, 
szombaton megismételték a Temp-
lom előtt is. Az 5 órakor kezdődő 
misén Fekete Szabolcs atya szent 
Márton püspök példamutató életé-
ről mesélt. A legenda szerint a 4. 
században Szombathely környékén 
született és a római császár katoná-
jaként szolgáló Márton egy külö-
nösen hideg téli estén francia hon-
ban lovagolva megosztotta meleg 
köpenyét egy nélkülöző koldussal.  
Aznap éjszaka álmában megjelent 
Jézus a koldus alakjában. Innentől 
kezdve nem a hadsereget, hanem 
Istent szolgálta. Jóságáról még 
életében legendák keringtek, püs-
pökké is szentelték.  

találtunk, és remélem, hogy ez 
kölcsönösen rólunk is elmondható. 
Köszönöm a megoldásokat kereső 
együttgondolkodást, a rugalmas, 
ugyanakkor precíz hozzáállást, a 
gondos kivitelezést. Természetesen 
szeretném megköszönni munkatár-
saimnak, jegyző asszonynak, gaz-
dálkodási főelőadónknak, hogy a 
mindennapi munka mellett, e pá-
lyázat ügyintézését is segítették.  
Ezen a napon a sikeresen elvégzett 
munka eredményét ünnepelhetjük. 
A felújított épület öröm a falunak, 
az iskolásoknak, a leendő iskolá-

soknak, és valamennyi aktív hasz-
nálójának. Azontúl, hogy teret 
biztosít a mindennapos testnevelés-
hez, és a sportolni vágyók hasznos 
időtöltéséhez, a felújításnak na-
gyon fontos pénzügyi vonatkozásai 
is vannak. Hiszen az energetikai 
beruházás fő célja, hogy környezet-
tudatos szemlélet kialakítása mel-
lett, energiamegtakarításra irányul-
jon. A beruházásnak köszönhetően 
40-60% csökkenhet az épület mű-
ködtetési költsége. Ez éves szinten 
2,5-3 millió Ft közé tehető. Így az 
önkormányzat egyéb anyagi támo-

gatása mellett, ezzel a felújítással 
is komoly részt vállalt az iskola 
működtetésében. Tesszük ezt jó 
szívvel, hiszen az alapfokú oktatás 
helyben történő megoldását a to-
vábbiakban is kiemelt feladatnak 
tekintjük. 
Kedves gyerekek! A sok mondan-
dó között most hozzátok is szól-
nék. Bízom benne, hogy nagy 
örömmel veszitek birtokba az épü-
letet, ígérjétek meg, hogy nagyon 
fogtok rá vigyázni, hogy sokáig 
ilyen szép maradjon! Ez azért fon-
tos elhatározás, mert ti használjá-

tok legtöbbet az épületet . Tudom, 
hogy tudjátok, hogy nem az a va-
gányság, ha rúgom, vágom, tépem, 
szakítom, hanem az a becsületes és 
tisztességes, ha úgy használom, 
ahogy a szabályok diktálják. Bí-
zom benne, hogy ez majd akkor is 
eszetekbe jut, amikor nap, mint nap 
itt lesztek a sportcsarnokban. Ezek 
betartatásában számítok a pedagó-
gusok közreműködésére is.  
Sportoljatok, mozogjatok benne 
minél többet kedvetekre! 

Tamás Márta polgármester 
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KÖNYVTÁRI HÍREK 

Mindenekelőtt a Sükösdi Helytörté-
neti és Kulturális Egyesület nevé-
ben fordulok Önökhöz. Az SHKE 
próbababákat szerzett be, melyekre 
szeretnénk kérni férfi és női, kiállí-
tásra alkalmas sükösdi népviseletet. 
Nagyon megköszönjük, ha van 
valakinek fölösleges ilyen jellegű 
ruhája. 
2017. november 8-án a Cigányme-
sék c. animációs sorozat alkotói, 
Barta Irén és Horváth Mária látogat-
tak el könyvtárunkba, akik meseve-
títés közben beavatták az iskoláso-
kat a rajzfilmkészítés műhelytitkai-
ba. Horváth Mária rendezőről bő-
vebben itt olvashatnak: http://
www.bacstudastar.hu/horvath-
maria. 
2017. november 15-én vetítettük a 
KönyvtárMozi keretében a Valahol 
Európában című, 1947-es filmet, 
melynek bevezetőjét Kriskó János 
televíziós szerkesztő mondta el, 
majd a vetítés után mesélt az alko-
tás hátteréről. 2017. december 6-án 
a Rokonok című 1954-es filmet 

vetítettük szintén Kriskó János köz-
reműködésével. Ez alkalommal 
hosszú, kötetlen beszélgetésre is sor 
került a mű kapcsán. Műsorveze-
tőnkről bővebben itt olvashatnak: 
http://szakkollegium.kefo.hu/krisko
-janos. 
2017. december 9-én a HalfPage 
együttes főszereplésével zenés iro-
dalmi estet tartottunk. A versek 
nemcsak prózában hangzottak el, 
hanem javarészt a zenekar által 
megzenésítve is. Az együttesnek 
főleg saját dalai vannak, napjaink 
rengeteg remake-je után kellemes 
változatosság meghallgatni a hege-
dű, akusztikus gitár, csörgők és 
cajon által életre keltett egyedi dal-
lamokat. 
Felhívjuk a Kedves Olvasók figyel-
mét, hogy a könyvtár 2017. decem-
ber 23-tól 2018. január 1-ig (tehát 
az ünnepek alatt) zárva tart. Nyitás: 
2018. január 2-án. Megértésüket 
köszönjük. 
A 2018. évi megtartott és eljövendő 
programjainkról a következő lap-
számban írunk. 

Békés, áldott ünnepeket 
kívánunk minden ked-
ves olvasónk-
nak! 

Szerletics Róbert  
könyvtáros 

A (legelterjedtebb) monda szerint 
Mártont szerénysége méltatlannak 
tartotta e címre, ezért elbújt egy 
libaólban. A libák azonban hangos 
gágogásukkal elárulták, így megta-
lálták és Tour püspökévé szentelték. 
A mise után lámpás felvonulás 
következett, melyen nagyon sok 
kisgyermekes család is megjelent. A 
sötétben a maguk készítette lámpá-
sokkal meneteltek a Deák Ferenc 
utcán, Szabadság utcán, Dózsa 
György út járdáján vissza a Temp-
lomkertbe, ahol a középen égő tűz 
fényénél meleg tea, forralt bor, 
zsíros kenyér várta a visszatérőket. 
A családias hangulatú est beszélge-
téssel ért véget. Mindenki jó érzés-
sel térhetett haza, szívükben Szent 
Márton emlékét megőrizve, aki a jó 
cselekedeteket jelképező fényt kí-
vánja eljuttatni mindenkihez. 

 Koprivanacz Istvánné tanító 

Mesemondó verseny 
Iskolánkban 2017. november 16-án 
került megrendezésre az iskolai 
mesemondó verseny az alsó tagoza-
tos gyermekek részére. A verseny 
két korcsoportban zajlott összesen 
13 tanuló részvételével. A gyerekek 
alaposan felkészültek a megmérette-
tésre, élmény volt hallgatni őket. 
Minden résztvevő emléklapot és 
ajándékot kapott, a helyezetteket 
pedig oklevéllel és könyvekkel 
jutalmaztuk. Az 1. és 2. osztályosok 
közül III. helyezést ért el Gombár 
Hunor 1.b osztályos tanuló, II. he-
lyezett lett Czár Nóra 2. osztályos 
tanuló, I. helyezést ért el Vigi Robin 
1.b osztályos tanuló. A 3. és 4. osz-
tályosok közül III. helyezést ért 

Soós Vivien 4. osztályos tanuló, II. 
helyezett lett Kovács Fanni 
4.osztályos tanuló, I. helyezést ért el 
Koprivanacz Anna 4. osztályos 
tanuló. Iskolánkat Vigi Robin és 
Koprivanacz Anna képviselte az 
Ady Endre Városi Könyvtárban 
lezajlott városi, területi mesemondó 
versenyen, ahol Anna II. helyezést 
ért el, Robint  pedig megdicsérte a 
zsűri a szép mesemondásért.  
Minden résztvevőnek ezúton is 
gratulálunk!  

Jánosiné Sima Éva alsó tagozatos 
munkaközösség vezető 

Rendhagyó énekóra 
Tengeri Attila zenész 2017. novem-
ber 17-én rendhagyó énekórát tar-
tott Sükösdön a Magyarok Nagy-
asszonya Katolikus Általános Isko-
lában. 
A zenész, zenepedagógus Bajáról 
érkezett hatalmas táskák és csoma-
gok kíséretében. A táskák mélyén 
ütős és csörgős hangszerek és játé-
kok kellékei bújtak meg. Énekszó 
és taps kíséretében varázsoltuk elő a 
különböző ismeretlen, de szórakoz-
tató hangszereket. A zenélésbe 
bevonta a gyerekeket és a pedagó-
gusokat is. Sokféle vidám mondó-
kát is megismerhettünk és megta-
nulhattunk. Egész órán a főszerep a 
ritmusé, a vidámságé és természete-
sen a gyerekeké volt. 
Ismét bebizonyosodott számunkra, 
hogy a zene lehetőségei végtelenek 
és varázslatosak. Új élményekkel 
teli szórakoztató órában volt ré-
szünk. Köszönjük a lehetőséget! 

Vedelek Éva ének-zene tanár 

Birtokba vettük a csar-
nokunkat 

November 30-án ünnepélyes kere-
tek között vettük birtokba a felújí-
tott tornacsarnokunkat, melyre isko-
lánk pedagógusai és diákjai nagy 
örömmel készültünk. Először a 
sükösdi gyerekekből álló tambura-
zenekar bátmonostori és szerb dal-
lamokkal szórakoztatta a közönsé-
get, majd a negyedikes tanulók 
vidám hangulatú, énekes és mozgá-
sos műsora derítette jobb kedvre a 
hallgatókat. Néptánccsoportunk 
műsora külön színfolt  volt , 
dunamenti ugrós táncot adtak elő 
nagy-nagy sikerrel. 
Az iskola műsora Pierre De Couber-
tin Óda a sporthoz című verséből 
kiválasztott részletekkel zárult, 
melyet az 5. osztályos tanulók tol-
mácsoltak. 
Az ünnepség végén Jánosity István 
községünk plébánosa, valamint 

Fekete Szabolcs kanonok, iskolánk 
lelki vezetője megáldotta a jelenlé-
vőket és az új létesítményt. 
A szalag átvágását a gyerekek 
örömteli kiáltása és nemzeti színű 
léggömbök felröptetése kísérte. 

Gálosné Ádám Edit magyar tanár 

Áldott karácsonyi ünnepeket 
kíván iskolánk közössége! 

Szeretettel várunk minden 
kedves érdeklődőt a 

2017. december 21-én 17.00-
kor tartandó ünnep-

ségünkre! 
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Megyei kitüntetés 
Bács-Kiskun Megye Közösségfej-
lesztéséért díjat kapott Kormos 
Jakab a sükösdi Római Katoli-
kus Plébánia kántora. Kormos 
Jakab kántor, Sükösd Nagyközség 
vallási életének meghatározó sze-
mélyisége. Negyven éve végez 
kántori szolgálatot a településen. 
Életének minden szakaszában meg-
találta azt a kapcsolódási pontot, 
mellyel az egyházközség munkáját 
segíthette. 1977 óta kántorként, 
egyházközségi képviselőként tevé-
kenykedik hivatásában. A község 
lakóinak problémái felé mindig 
megértő, humánus szemmel for-
dult, akár örömükben, akár nehéz-
ségeikben kellet szerepet vállalnia. 

Szakmai munkáját, szolgálatnak 
tekinti, melyben helytállása példa-
mutató és odaadó. Tevékenysége 
közösségépítő, és közösségfejlesz-
tő is egyben. 12 éven át önkor-
mányzati képviselőként is tevé-
kenykedett, ahol szintén a fent leírt 
szempontok alapján végezte mun-
káját. Közvetlen, barátságos sze-
mélyiség, melynek köszönhetően a 
lakosság körében is köztiszteletnek 
örvend. Négy évtizeden keresztül 
végzett munkásságának méltó elis-
merés a díj elnyerése.  
( K é p  f o r r á s a :  h t t p s : / /
www.baon.hu/galeria/megyei -
kitunteteseket-adtak-az-unnepi-
kozgyulesen/) 

Kusztorné Varga Edit szerkesztő 

Kedves Cserkészek! 
Csapatunk karácsonyi össze-
jövetelét 2017. december 23-
án, 16:00-19:00 óráig tart-
juk, melynek keretében részt 
veszünk közösen a szombat 
esti 17:00-órási gitáros, 
énekléssel egybekötött 
szentmisén is. 
Mindenkit várunk szeretet-
tel! 

Csapatvezetők 

Ünnepi miserend 
Az idei év, adventi időszaká-
ban, hétköznapokon (hétfő-
péntek) lesznek hajnali szent-
misék, roráték reggel 6 órától. 
Advent vasárnapjain 9 órakor, 
szombat előestéken 17.00 óra-
kor lesznek a szentmisék. 
Dec. 24-én 24.00 órakor éjféli 
mise. 
Dec.25. Karácsony napján dél-
előtt 10.00 órakor lesz ünnepi 

szentmise. 
Dec.26. Karácsony másnapján 
10.00 órakor kezdődik a szent-
mise. 
Karácsony és Újév közötti hét-
köznapokon 17.00 órakor lesz-
nek az esti misék. 
Dec.31-én 17.00 órakor Hála-
adás. 
2018. január 1-én, Újév napján 
10.00 órakor lesz szentmise. 

Jánosity István plébános 

Kovácsné Poros Henrietta 
közgazdász 
regisztrált mérlegképes könyvelő 
6346 Sükösd, Dózsa György út 249. 
Tel.: 06/70-33-48-804 
henikonyvelde@t-online.hu 
Komplett ügyviteli szolgáltatás egyéni és társas vállalkozások részére: 

 könyvvezetés 
 bérszámfejtés, munkaügy 
 adóbevallások (áfa, járulékok, társasági adó, cégautóadó, 

helyi iparűzési adó) 
 beszámolók 
 statisztikák elkészítése, benyújtása 
 hatóságok előtti képviselet 
 folyamatos, rugalmas kapcsolattartás 
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Bajnokcsapatunk jogot nyert 
a megyei első osztályban való in-
dulásra, de nem lépett feljebb, 
maradt a megyei kettőben. Teljesít-
ménye alapján felértékelődött a 
SÜKÖSD SC., jó híre kelt a me-
gyében. Kemény küzdelemben 
szerezték meg az első helyet, emlé-
kezetes hajrával. Ez már meg van, 
az érmek jól mutatnak a fiúk nya-
kában, joggal büszke rájuk a szur-
kolótábor és a község lakossága. A 
bajnoki címet méltó módon meg-
ünnepeltük és ezzel lezárult egy 
izgalmas, eredményes bajnoki év. 
A következő nehezebb lesz, és 
vigyázni kell, mert a bajnoki címet 
megnyerni könnyebb, mint megtar-
tani. A dicsőség hamar elillan, ha 
nincs mögötte munka és kellő alá-
zat. Jelentősen megerősödött a  
másodosztály, az első négy-öt he-
lyezettnek nem kellene szégyen-
keznie az elsőben sem. Azzal pedig 
számolni kell, hogy mindenki a 
bajnokot akarja megverni. 
 A 2017-18-as bajnokság 16 csa-
pattal indult, kiesett a Bajaszentist-
ván, északról felkerült a Géderlak, 
délről Hercegszántó. Nálunk a 
nyáron különösebb változás nem 
történt, nagyon fontos, hogy egy-
ben maradt a csapat. Jó hírnek az 
számított, hogy Bajáról sikerült 
leigazolni a 17 éves, tehetséges 
sükösdi fiút, Bajnok Noelt. A nyári 
felkészülés Zsók József edző sze-
rint nem volt ugyan zavartalan, de 
célját elérte. A nyitányra felépült 
Lógó Zsolt, Schultz Máté gyógy-
ulása elhúzódott, nem számíthat-
tunk Pesti, Papp, Szabó Dávid, 
Koszorús és Szöllősi játékára. Sza-
bó Dávid és Koszorús meg sem 
próbálta, Pesti összesen 36 percet 
játszott Szeremle ellen. Tamás 
bejelentette visszavonulását, de 
hamarabb szükség lett rá, mint 
gondoltuk. Béda munkahelyi kö-
töttsége miatt végig távol volt. A 
„kiöregedett” hat ifistából Rácz 
Gergő kapott legtöbbször lehetősé-
get csereként, a többiek perceket 
játszottak a mérkőzések végén. 
Viszont stabil tagja lett a felnőtt 
keretnek Gajári József, az év felfe-
dezettje a kapuban.  
Mindezek ismeretében vágtunk 
neki az őszi szezonnak, hazai pá-
lyán, Hajós ellen. Lógó Zsolt bom-
ba góllal nyitott már a harmadik 
percben. Még a félidő előtt ismé-
telt, Matity is hozzá tette a magáét, 
így 3:1 –es győzelemmel vettük a 
rajtot. Tompa következett, a pálya-
választási jog felcserélésével és 
gólfesztiválnak tapsolhatott a 
sükösdi közönség. Az új szerze-
mény, a 17 éves Bajnok Noel öt-
ször! talált be, a vége 11:0 lett. 
Utoljára 1999 szeptemberében 
nyertünk ilyen arányban Herceg-

szántó ellen. Harmadszor is kihasz-
náltuk a hazai pálya előnyét, foly-
tatódott a gólparádé, de Szeremle 
már 8:1-el megúszta. Az örömben 
üröm volt, hogy Molnár már a 9. 
percben megsérült és öt fordulót ki 
kellett  hagynia .Örömmel láttuk 
36 percre Pestit is, sajnos kiderült, 
hogy sérülése  nem jött rendbe, a 
szezon végéig nem is lépett pályá-
ra, pedig érdekes lehetett volna  
egy Pesti-Bajnok támadó páros. 
„SZÁRNYAL A SÜKÖSD” baj-
nokhoz méltó lendülettel és impo-
náló 22:2-es gól különbséggel. 
Három hibátlan forduló után jöhet 
a következő, - gondoltuk -, mégis 
más történt. Ahogy kitettük a lá-
bunkat a hazai környezetből, Bács-
borsód megnyirbálta szárnyainkat. 
Szerencsével ugyan, de megérde-
melten nyertek 1:0-ra. Ezzel  17 
fordulóbeli veretlenségünk szakadt 
meg. Az újonc Hercegszántó siker-
re éhesen, legalább egy pont meg-
szerzésére érkezett. Velük 18 éve 
nem találkoztunk, a három pont 
megszerzése nem okozott gondot, 
de voltak tanulságai: a 85. percig 
vezettünk 5:0-ra, aztán gyorsan 
beszedtünk két gyermeteg gólt. 
Katymáron nagyon nehezen talál-
tuk meg a ritmust, 0:1-es félidő 
után jött ki a két csapat közötti 
tudásbeli különbség és 1:5 lett a 
vége. Ezzel a hét csapata lettünk és 
felléptünk a második helyre, amit 
Dusnokon sikerült megőrizni, nem 
is akárhogy. Kovács Robi és Baj-
nok találatait Matity mesterhárma-
sa koronázta meg (2:5). A nagysze-
rű győzelem értékéről csak annyit, 
hogy Dusnok 2010 óta nem kapott 
öt gólt hazai pályán. Felsőszent-
iván ellen itthon folytattuk az ötös 
szériát (5:2). Borota megállította az 
eddig makulátlan Géderlakot, így 
jobb gólkülönbségünkkel a tabella 
élére álltunk, s hogy ott is marad-
junk, Nemesnádudvaron nyerni 
kellett! Itt Lógó volt elemében, 
háromszor vette be Wittmann ka-
puját (1:3). A harmadikról rossz 
álmai lehetnek a hálóőrnek. Ezzel 
két nagy riválisunkon túljutottunk 
és a 10. helyezett Kelebiát fogad-
tuk. A könnyűnek hitt mérkőzés 
36. percében már 3:0-ra vezettünk, 
aztán kiengedtünk és feljöttek 4:3-
ra. Kritikus fordulatok után végül 
5:3-ra nyertünk. Nagybaracskán a 
HÍD SC.-nél Lógó klasszis góljával 
már a 6. percben megszereztük a 
vezetést, de a folytatás gyengélke-
dett. Kiegyenlítettek, majd egy 
öngóljuk törte meg őket. A végjá-
tékban Kovács Robi és Nemes 
góljaival aztán helyre állt a rend és 
4:1-re nyertünk, ami kívülről jól 
festett, de mindenki tudta, hogy 
amit láttunk, az Mélykút ellen 
kevés lesz. A kihagyott helyzetek 

mérkőzésén ez részben igazolódott 
az 1:1-es döntetlennel. Egy félidőre 
bemutatkozott a Bajáról frissen 
igazolt Hernády Dániel, a sérülés-
sel bajlódó Zsók és Matity már 
későn szállt be, nem tudtak fordíta-
ni. A botlás egyben azt is jelentet-
te, hogy a következő három rang-
adón a maximumot kell nyújtani 
ahhoz, hogy az élen maradjunk. A 
három közül az érsekcsanádi örök-
rangadó volt az első, amelyet nagy 
közönség előtt vitathatatlanul éret-
tebb játékkal 3:1-re nyertünk, a 
sikerre éhes fiatal gárda ellen. Dus-
nok és Nemesnádudvar után meg-
szereztük a sükösdi léleknek oly 
fontos trófeát. A hangulatot már 
nehéz volt fokozni, a z ünneplés 
után a Géderlak sükösdi szereplése 
került a figyelem központjába és 
nem véletlenül. Három éve tönkre 
verték a megye III. északi mező-
nyét, párját ritkító sorozattal nyer-
ték a bajnokságokat, 2015-16-ban 
például 100%-os teljesítménnyel, 
170:12-es gólkülönbséggel. Idén 
először tudtak ifjúsági csapatot 
indítani, így már a megyei másod-
osztály déli csoportjában folytat-
hatták menetelésüket, csak Borotán 
kaptak ki. Két pont előnnyel (36) 
álltak előttünk (34) a tabella élén. 
így közel 600 néző előtt rangadó 
következett a javából, amelyen 
bebizonyítottuk, hogy jobbak va-
gyunk. A két komoly NB.I-es 
múlttal rendelkező játékos edző, 
Zsók József és Salamon Miklós 
felépített taktikájából Zsók, Bajnok 
és Tamás góljaival Sükösd jött ki 
jobban. Fegyelmezett, okos játék-
kal nyertünk 2:0-ra, egy ponttal 
előztünk és a hét csapataként újra 
az élre kerültünk, győzelmünk 
uralta a heti futball témát. Tíz hete 
őriztük veretlenségünket, az utolsó 
fordulóban, Borotán kellett feltenni 
a pontot a nagybetűs „Í-re”. Védel-
münkből hiányzott Csordás és 
Lógó, Molnár sérülése miatt már a 
9. percben elhagyta a pályát. A 
rossz előjelek ellenére uraltuk a 
pályát, Nemes, Kovács Robi és 
Bajnok találataival már 3:0-ra ve-
zettünk, szépítő góljukat a 88-
.percben érték el. A játékunk minő-
sége nem érte el a Géderlak ellenit, 
de amiért jöttünk, azt elértük, 
győztünk! Megőriztük egy pontos 
előnyünket, s az ŐSZ CSAPATA-
KÉNT vonulhattunk a téli pihenő-
re. Ehhez csak gratulálni lehet, s az 
osztályzat nem lehet más, mint 
KITŰNŐ!   
A szezonban 27-en léptek pályára: 
Zsók és Bajnok szerepelt minden 
mérkőzésen (15), Matity és Kárpáti 
(14), Csordás és Kovács Robi (13), 
Lógó, Tamás és Schultz Máté (12), 
Nemes (11), Molnár, Rozsi és Rácz 
(10), Gajári (9),  Bohner (7), Sza-

bados, Papp és Szöllősi (6), 
Schultz Martin (5), Szabó Patrik, 
Forgács és Hornyák (4), Hernády 
és Geletta (2), Pesti, Mádi és Ber-
ger  (1) alkalommal. Évtizede osz-
tályozom mérkőzésenként a játéko-
sokat 1-10 közötti érdemjeggyel, 
de ez nem nyilvános. A sok jó 
teljesítményből most mégis kieme-
lek négyet: Bajnok a Tompának 
rúgott öt góljáért, Lógó a 
nemesnádudvari, Matity a dusnoki 
mesterhármasáért, Zsók a Géderlak 
ellen nyújtott kiemelkedő játékáért 
kapott tízest. A góllövő listát Baj-
nok Noel vezeti 15 találatával, 
ezzel hatodik a megyei góllövő 
listán.  A további góllövők: Lógó 
Zsolt (12), Kárpáti Krisztián (7), 
Matity Donát (7), Nemes Róbert 
(5), Kovács Róbert (4), Szabó Pat-
rik (3), Schultz Máté (2), Tamás 
Károly (2), Papp Árpád (1), Rozsi 
József (1), Zsók József (1), öngól,
(1). A védelmünket dicséri,hogy a 
63 lőtt góllal szemben csak 18-at 
kapott. Ettől eggyel kevesebb a 
Géderlaké és kettővel Mélykúté.  
Ifjúsági csapatunknál még a rajt 
előtti héten is nehezen tudott elszá-
molni tizenegyig Balogh János 
edző. Már az előző szezon végén 
tudni lehetett, hogy súlyos létszám-
beli gondokkal fogunk küzdeni. Az 
öt „kiöregedőt”serdülő csapat híján 
nem sikerült pótolni, így az u-14 es 
csapatból kellett feltölteni a kere-
tet. A cél nem lehetett más, mint a 
tisztes helytállás, a 8-10. hely meg-
szerzésével. A végeredmény ettől 
jobb lett, a hetedik helyen végez-
tünk. Erőn felül teljesítettek, igazi 
csapatként küzdöttek. Radics Jó-
zsef 23 góljával vitte a hátán a 
csapatot, ezzel hetedik a megyei 
listán. A további góllövők: Ruff 
Lénárd (10), Pintye Krisztián (4), 
Radics Szabolcs kapusként (4), 
Kővári Tamás (2), Nagy Dávid (2), 
Boros Robin (1), Kárpáti Zsolt (1), 
Kolompár Jenő (1), Szabados Dá-
niel (1). A tisztes eredmény értékét 
növeli, hogy nem volt eltiltásunk, a 
mezőny legsportszerűbb csapati 
közé tartozunk. Az osztályzatuk a 
küzdeni tudásukért és sportszerű-
ségükért jeles, a játékukért –
megelőlegezve a jövőbeli előrelé-
pést: jó! Ehhez Balogh János meg-
szállottsága a garancia, csak legyen 
végre egy stabil 16-os kerete. 
U-14 es csapatunk edzője Lógó 
Zsolt egy évvel ezelőtt azt mondta, 
hogy lesz ez jobb is! Hogy így 
legyen, 16 fős keretével már au-
gusztus elején hozzáláttak heti 
három edzéssel. A szeptemberi 
kezdésig három edzőmérkőzésen 
mérték fel, hogy hol tartanak.  A 
tíz bajnokiból négyet megnyertek, 
három végződött döntetlennel, 
három vereséggel.  
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REGÖSCSERKÉSZEK, a népi 
hagyományok őrzői 

A regöscserkészet a cserkészet 
egyik legrégebbi szakága. A regö-
sök a magyar népi kultúra öröksé-
geit szeretnék átadni a fiataloknak 
és megmutatni, hogy mennyire 
büszkék lehetünk hagyományaink-
ra, magyarságunkra. Az alappillé-
reink a magyar néptáncok és nép-
dalkincs iránti érdeklődés felkelté-
se a fiatalságban és ezek elsajátítá-
sa. Ezen kívül a regösök arra törek-
szenek, hogy a fiatalok beletekint-
hessenek a kismesterségek rejtélye-
ibe, megismerjék a népszokásokat, 
népi hagyományokat. 
Mi cserkészek szeretnénk megőriz-
ni szüleinktől, nagyszüleinktől 
hallott, tanult dolgokat, szeretnénk 
azokat továbbörökíteni a kicsikre.  
Hadd mutassunk be a karácsonyi 
ünnepkörhöz kapcsolódóan néhány 
hagyományőrző ötletet csapatunk 
kincsestárából.  
Mézeskalács recept 
10 dkg méz,10 dkg porcukor, 5 dkg 
margarin. Fenti összetevőket meg-
langyosítjuk, majd hozzáadjuk: 30 

dkg liszt, 1 tojás, 1 teáskanál szó-
dabikarbóna, 1 teáskanál őrölt fa-
héj, 1 csapott evőkanál őrölt szeg-
fűszeg.  
Karácsonyi népszokások  
Sok helyen böjtölnek Szenteste, 
ünnepi ételnek halat esznek. A régi 
öregek sokféle szokást tartottak 
Karácsonykor. Méz és dió: a kará-
csonyi vacsora előtt a család min-
den tagja egy szem mézbe mártott 
diót eszik. A feltört dió arra emlé-
keztet minket, hogy a Jézus immár 
világra jött, nem kell többé várnunk 
rá. Itt van köztünk és velünk ma-
rad. 
Almaszelet mindenkinek: A kará-
csonyi vacsora végén egy szép 
piros almát vesz a kezébe a család-
fő, majd annyi szeletre vágja, 

ahány családtag ül az asztal körül. 
Mindenki elfogyasztja az almasze-
letet, abban a reményben, hogy 
amilyen kerek az alma, olyan ke-
rek, összetartó lesz a család a jövő 
évben is. Sőt ha a jövő évben elté-
vednénk valahol, az almára gondol-
va visszatalálunk a családunkhoz. 
Újévi köszöntők 
Az óévet és az újesztendőt szép 
mondásokkal, énekekkel volt szo-
kás köszönteni:  

Adjon Isten minden jót 
Ez újesztendőben: 

Fehér kenyér dagadjon 
fűzfa tekenőben; 

bor, búza, kolbász 
legyen mindig bőven; 

a patikát felejtsük el  
az újesztendőben! (Népköltés) 

Kamrátokba sok jót,  
házatokba békét, 

Szívetekbe boldogságnak  
áldott csöndességét! (Népköltés) 

A hajnali harangszónak 
Gilingalangója 

Hirdetgeti, hogy az évnek  
itt a fordulója.  

Azért friss, jó egészséget, 
bort, búzát és békességet 

adjon Isten bőven 
ez újesztendőben! 

(Hahót, Zala megye) 
Ez újév reggelén 

minden jót kívánok! 
Ahová csak nézel,  
nyíljanak virágok!   
Még a hó felett is  
rózsa nyiladozzon,  

dalos madár zengjen  
Minden rózsabokron. 

Minden szép, minden jó 
legyen mindig bőven 
szálljon rátok áldás 

az újesztendőben.  (Népköltés) 
Bakos Judit cserkészvezető 

6. rész 

Tizenöt pontjával az 5. helyen telel 
a csapat. A bajnokság befejezésé-
vel sem álltak le, folytatták az 
edzéseket. Decemberben már  te-
remben, heti két alkalommal, majd 
december 16-án egy hazai rendezé-
sű teremtornán zárják a szezont. 
Egyénileg és csapatként is sokat 

fejlődtek, de van még mit tanulni 
pályán belül és kívül is. Nagy a 
lelkesedés, dicséretes a hozzáállás, 
osztályzatuk: jó,  csak így tovább! 
A legkisebbeket a Bozsik prog-
ram keretében Halász István oktat-
ja a játék fortélyaira. A 25 igazolt 
játékosból a 7-9 évesek négy-négy 

fesztiválon, a 10-11 évesek fél-
évente hat tornán vesznek részt. 
Kiemelten fontos a velük való 
törődés, itt dől el, hogy öt-tíz év 
múlva milyen futball lesz Sükös-
dön. Nyitott az öltöző ajtaja min-
den gyerek előtt, az edző szeretet-
tel várja a további jelentkezőket. 

Jó félévet zártunk, eredményeink 
alapján egyre többen figyelik a 
megye futball térképén Sükösdöt. 
Várjuk a hasonló tavaszi folytatást, 
addig szép Karácsonyt és Gazdag 
Újévet kíván: 

Varsányi József 

Felnőtt csapatunk 2017 őszén:  
Álló sor balról jobbra: Halász István (elnök), Geletta 
Károly (technikai vezető), Gajári József András, Hor-
nyák Tamás, Schultz Máté, Matity Donát, Rácz Gergő, 
Zsók József (játékos-edző), Tamás Károly, Szabados 
Miklós, Csordás Erik, Papp Árpád, Lógó Zsolt.  
Alsó sor: Nagy Endre, Molnár Zsolt, Schultz Martin, 
Kovács Róbert, Szöllősi Róbert, Bajnok Noel, Forgács 
Gábor, Kárpáti Krisztián, Nemes Róbert, Berger Dé-
nes, Rozsi József, Szabó Dávid.  
Hiányzik a képről: Béda Péter, Bohner Zsolt, Geletta 
Gergő, Hernády Dániel, Mádi Gergő, Pesti László, 
Szabó Patrik. 

Ifjúsági csapatunk 2017 őszén: 
Álló sor balról jobbra: Nagy Dávid, Radics József, Kővári Tamás, Ruff 
Lénárd, Radics Szabolcs, Boros Robin, Szabados Dániel, Kárpáti Milán, 
Balogh János edző. 
Alsó sor: Kolompár Jenő Kevin, Tamás Károly, Ruff Martin, Malik Már-
kó, Nagy Balázs, Petrás Gergő, Pintye Krisztián, Bogdán Bálint Tibor. 

U-14es csapatunk 2017 őszén: 
Álló sor balról jobbra: Ruff Martin, Petrás Gergő, Rácz Erik, Pusztai 
Máté, Majorosi Márk, Nagy Balázs, Malik Márkó, Lakatos Kriszti-
án. Alsó sor: Balázs Renátó, Zima Máté, Balázs Máté, Mihálovics 
Dániel, Lógó Zsolt edző, Kolompár Jenő Kevin, Zsikó Arnold, Ba-
lázs Dávid. 
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MINDEN HÉTEN PÉNTEKEN 
14.00-16.00-ig 

A MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉPÜLETÉBEN 
dr. Czick Hilda ügyvéd 

Érdeklődni dr. Árva Károlynál a 06-30/290-09-92 telefo-
non vagy dr.hilda@t-online.hu email-címen lehet. 

2017. október 25. és 2017. december 4. között anyakönyvezettek, 
összeállította Rigó Éva anyakönyvvezető. 
Születtek:     
Fór Lilla (anyja neve: Ruff Anita) 
Németh Adél (anyja neve: Angeli Dóra) 
Varga Patrik (anyja neve: Világh Éva Boglárka) 
Bolvári Benett (anyja neve: Szabó Edina) 
Házasságot kötöttek:   
Molnár Ferenc és Kalmár Edit  
Gratulálunk! 

Meghaltak:  
Csordás Györgyné született: Kollár Julianna 90 éves 
Szabó József 90 éves 
Részvétünk! 

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 ügyinté-
zés, támogatásigénylés, gázolaj bevallás, gazdálkodási napló, 
környezetvédelmi termékdíj… mindez kedvező áron! 

BÉRSZÁMFEJTÉS, 
KÖNYVELÉS 
Vállalom új vagy működő gazda-
sági társaságok, egyéni vállalko-
zások teljes körű könyvviteli fel-

adatainak ellátását, bérszámfejtés-
ét, munkaügyi adminisztrációját. 

 
Több mint 10 éves szakmai tapasztalattal, 
precíz, folyamatos könyveléssel támogatom 
vállalkozásának működését. 
Keressen bizalommal! 

Schneider Veronika 
mérlegképes könyvelő, bérügyi és tár-

sadalombiztosítási szakelőadó 
Floyd Dentál S kft 
06 30/2933302 
6346 Sükösd, Dózsa György út 12/D 
floydental@gmail.com 

Fogsorjavítás, 
műfogsorké-

szítés, rögzített 
fogpótlások 

Kollár Csaba 
6346 Sükösd,  
Dózsa György út 
12/D 
06 30/475 05 06 


