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    2018. év november-december 

 Sükösd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa                                    14/6. szám 

Az adventi időszak utolsó 

napjaiban, karácsonyra várva, 

a Sükösdi Napló hasábjain 

keresztül köszöntöm sok sze-

retettel községünk valamennyi 

lakóját. 

„Az egyedüli dolog, amiért 

érdemes ezen a földön élni, az 

az, hogy az ember tudjon sze-

retetet adni, és elfogadni is. 

Csak ez teheti boldoggá az 

embert.” (Simon András) 

Milyen egyszerűen hangzik, 

és mégis sokszor olyan nehéz 

mindezt megvalósítani. Hi-

szen sokan azt gondoljuk, a 

szeretet természetes, de vala-

hogy a mindenapjainkban ez 

mégsem jelenik meg. Elsodor-

nak bennünket a munkahelyi 

kötelezettségek, az aggódás, a 

gondok, problémák. Életünk-

be észrevétlenül belopódznak 

a szürke hétköznapok. A kará-

csony azonban egymáshoz 

kell, hogy vezessen bennün-

ket. 

Egy kis faluban történt, hogy 

az óvó nénik a helyi plébánost 

kérték fel Mikulásnak. A tisz-

telendő atya édességekkel 

felszerelkezve látogatott el a 

gyerekekhez. A gyerekek 

vidám énekkel, versekkel 

köszöntötték a Mikulást. Egy-

szer csak, egy szemfüles kis-

lány felkiáltott: Ez kívülről a 

Mikulás, belül meg az atya. 

Ilyen őszinték a gyerekek, 

akik a külső mögé is látnak, 

felfedezik, hogy nem mindig 

ugyanaz van kívül, mint belül. 

Mert néha álruhát ölt az, ami 

belül van. 

Ez történik a karácsonnyal is? 

Hiszen mindannyian tapasz-

taljuk a sok külsőséget. Fény-

füzérek sokaságát, a kiraka-

tokban szálldosó csillámporos 

angyalkákat, rádióban fel-

csendülő karácsonyi dallamo-

kat. Mindezek megfelelő 

arányban természetes részei a 

készülődésnek.  

De vajon belül is karácsony 

van? Az igazi karácsony ak-

kor kezdődik el, amikor 

eszünkbe jut valakin segíteni, 

amikor „csak úgy”, különö-

sebb ok nélkül benézünk az 

elmagányosodott idősekhez, 

amikor az ember a családja 

által megajándékozottnak 

érezi magát. Amikor rájö-

vünk, hogy a karácsony nem 

rólunk szól, hanem arról, 

hogy szeretetet adunk, azt 

adjuk a másiknak, ami neki 

fontos. Ne arról szóljon a ka-

rácsony, hogy a fa alatt mi 

van, hanem, hogy kik vannak 

a fa körül, és azok a fa körül 

hogyan viselkednek egymás-

sal. Én azt hiszem, hogy ez 

sokkal többet visz magával a 

következő évre, mint egy szép 

sál, vagy egy sapka, vagy egy 

kabát, amit ajándékként oda-

adunk. A jó szó, a simogatás, 

az ölelés sokkal értékesebb 

bármilyen ajándéknál. 

Mi tehát karácsony titka? Az, 

hogy megmutassa a szeretet 

útját, hogy megváltsa életün-

ket. A szeretetet nem lehet 

ráerőszakolni senkire, nem 

lehet törvénybe iktatni. A 

szeretet nem így jön létre, 

hanem úgy, hogy ráeszmé-

lünk, szükségünk van egy-

másra. Rájövünk, hogy mit ér 

az életünk a másik nélkül. Ne 

gondoljunk rózsaszínű álom-

ra, hiszen az élet gondjait nem 

spórolhatjuk meg. De gondol-

junk a gyermekek örömére a 

karácsonyfa alatt, gondoljunk 

egy idős hozzátartozónkra, aki 

segítségünkért hálás nekünk, 

vagy gondoljunk önmagunk-

ra, amikor súlyos hibánkért 

megbocsátást kaptunk valaki-

től. Ha egymást tápláljuk, 

kiegészítjük egymás hiányos-

ságait, értelmet és örömet 

adunk egymás életének.  

A karácsonyi időszak kiváló 

alkalom lehet lelkünk, és kap-

csolataink rendezésére. Kivá-

ló alkalom, a félreértések, 

megbántások tisztázására. 

Mivel a szeretet nagylelkű és 

bátor, nincs sok értelme azon 

gondolkodni, kinek illik, vagy 

kell kezdeményezni. Ne feled-

jük, a legszebbet, a szeretetet 

          Tisztelettel és szeretettel 

meghívom Önt és kedves családját a 

 2018. december 22-én 17.00 órakor 

           megrendezésre kerülő 

Falukarácsony 
ünnepünkre 

Program helyszíne: Lakodalmas Ház 

Program menete: 

 Nagycsoportos óvodások műsora 

 Az általános iskola 3. osztályosainak műsora 

 Polgármesteri köszöntő 

 Forralt bor, tea, kalács, zsíros kenyér melletti 

 kötetlen beszélgetés a Hősök terén          Tamás Márta 

polgármester 
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Önkormányzati Képviselő-testületi hírek kivonatolva, a teljesség igénye nélkül 

2018. november 7.: 

Módosították az önkormányzat 

2018. évi költségvetési rendele-

tét. A bevételek 925.269.219 Ft-

ban, a kiadások 1.038.632.525 

Ft-ban kerültek meghatározásra, 

az önkormányzat általános tar-

taléka 44.328.541 Ft-ban lett 

tervezve. A kiadás- bevétel elté-

rése nem hiányt jelent, hanem a 

költségvetési könyvelésben 

speciálisan így kell elkészíteni a 

kimutatást. Felülvizsgálták a 

közművelődésről szóló helyi 

rendeletet. Az önkormányzati 

napközi konyha fejlesztésére 

két pályázatot is elnyert önkor-

mányzatunk, de ebből, csak az 

egyik, a képviselők döntése 

szerint a nagyobb összegű ma-

radhat. Több mint 38 millió Ft-

ot fordít önkormányzatunk 

2019. évben a konyha épületé-

nek fejlesztésére és felszerelésé-

nek javítására. A bölcsődei fel-

adatok megjelenése miatt mó-

dosítani kellett a Sükösdi ÁMK 

alapító okiratát. Tájékoztatást 

kaptak a képviselők az Egész-

ségügyi Központot érintő el-

nyert pályázatról (40 millió Ft). 

„Települések élhetőbbé tétele” 

címen pályázat került benyúj-

tásra, mely az Árpád vezér tér 

felújítását célozza meg, ebben 

egy hiányt pótolt a testület. A 

polgármester beszámolt a szoci-

ális tűzifa támogatás végrehajtá-

sáról. 

 

2018. november 20.: 

A sportcsarnok felújításának 

pályázati támogatásából maradt 

még fenn összeg, amely szintén 

erre az intézményre, és szigorú-

an csak energetikai fejlesztésre 

fordítható. Kötött, ún. közbe-

szerzési eljárásban lehet dönteni 

a kivitelezőről. Ennek az eljá-

rásnak megfelelően többször 

kellett a képviselőknek döntése-

ket meghozni. A Felső-Bácskai 

Ivóvízminőség-javító Projekt” 

című, KEOP pályázat megvaló-

sítása után a létesült vagyon 

felosztásának módjáról nyilat-

kozat kiadására hatalmazták fel 

a polgármestert. 

 

2018. november 28.: 

Összeállították a 2019. évi belső 

ellenőrzési tervet. Megvitatták a 

2019. évi közművelődési fel-

adatellátás formáját. Jóváhagy-

ták a 2019. január 1-től meg-

szervezett házi gyermekorvosi 

feladat-ellátási szerződést. A 

jövő év I. félévében Dr. Koch 

Zsuzsanna csecsemő- és gyer-

mekgyógyász látja el a gyer-

mekorvosi teendőket, az ifjúsá-

gi és iskolaorvos továbbra is Dr. 

Váraljay Edit marad (rendelési 

időről a Hivatali hírek között). 

A Borostyán Gondozóház Ala-

pító okiratát, Szervezeti és mű-

ködési szabályzatát módosítot-

ták. 

Közmeghallgatás is zajlott e 

napon, a polgármester beszá-

molt a 2018. év fejlesztéseiről, 

az aktuális hatósági kérdésekről 

a jegyző adott tájékoztatást. A 

kéményseprés megváltozott 

működéséről Vinkó László ké-

ményseprő csoportvezetőt hall-

gatták meg a lakosok. Erről 

információ a honlapunkon és a 

Hivatal hirdetőjén olvasható. 

 

2018. december 3.: 

A sportcsarnok energetikai fej-

lesztése (napelem építése) tár-

gyában közbeszerzési eljárás-

ban a kivitelezőről született 

döntés. A sportcsarnok épületén 

a napelemes rendszer telepítésé-

nek munkáit az Optimum Solar 

Kft. végezheti el. Az önkor-

mányzat arról is határozott, 

hogy támogatja a Medicopter 

Alapítvány tevékenységét 

30.000 Ft-tal. 

Dr. Koch Zsuzsanna gyer-

mekorvos rendelése 2019. ja-

nuár 1-től a sükösdi rendelő-

ben: 

H:  15.00- 18.00 óráig 

K: 15.00- 16.00 csecsemő ta-

nácsadás, 16.00- 18.00 rendelés 

Sz: 15.00-18.00 óráig 

Cs: 15.00-18.00 óráig 

P:   15.00-18.00 óráig 

 

Szociális tűzifa és a téli rezsi-

csökkentésben nem részesül-

tek 12 000 Ft értékű támoga-

tása 

Szociális tűzifa kérelmek folya-

matosan feldolgozásra kerülnek, 

a fa kiszállítása elkezdődött. 

Hosszú várakozás után, 2018. 

november 27-én jelent meg a 

Magyar Közlönyben a téli rezsi-

csökkentésben nem részesült, 

vezetékes gázzal nem fűtő ház-

tartásoknak járó 12 000 Ft érté-

kű támogatással kapcsolatos 

információ. A Kormány most 

biztosítja a keretet az önkor-

mányzatok számlájára utalva a 

központi költségvetésből, ki-

emelve, hogy az elszállítás a 

lakos feladata lesz. Sükösdön 

346 háztartás részesülhet ebből. 

A Belügyminisztérium 2019. 

december 31-ig írja elő a támo-

gatással való elszámolást. Az 

önkormányzatnak az a feladata, 

hogy találjon egy tüzelőanyag 

forgalmazót, akivel szerződni 

tud, és a lakosság tőle szállíthat-

ja el a tüzelőjét. Amint létrejött 

a forgalmazóval a szerződés, 

értesíteni fogjuk az érintetteket 

a teendőkről. Arra felhívjuk 

figyelmüket, hogy a katasztró-

favédelmi hatóság folyamatosan 

ellenőrzi a háztartásokat, hogy 

valós nyilatkozatot adtak-e le 

2018. október 15-ig a fűtésük-

ről. 

 

Talajvíz kutak engedélyezése 

Érdemi friss információ nem 

érkezett az engedély nélkül léte-

sített talajvíz kutakkal kapcso-

latban, a Kormány előtt van 

képviselői indítvány, mely a 

határidői kitolását javasolja 

2020. év végéig, amíg minden 

engedély nélkül fúrt kút enge-

délyét meg kell kérni a vízügyi 

hatóságtól. Döntés e javaslatról 

még nem született. Tehát még a 

2018. december 31-i határidő 

van hatályban. 

 

 

Téli igazgatási szünet 

Tájékoztatjuk a lakosságot, 

hogy 2018. december 27-28-án 

téli igazgatási szünet lesz a Pol-

gármesteri Hivatalban. Az újév-

ben az első munkanap 2019. 

január 2.! 

 

Minden olvasónak áldott, bé-

kés karácsonyt és boldog újévet 

kíván a Polgármesteri Hivatal! 

 

Bánné dr. Raffai Gyöngyi 

jegyző 

HIVATALI HÍREK 

életünkben kell kimutatnunk 

egymásnak! 

Körülöttünk pedig harmóniát, 

békességet teremteni úgy a csa-

ládban, mint a nagyobb közös-

ségekben egyaránt. 

A karácsony alkalmat kínál 

számunkra is, hogy megnyissuk 

szívünket az örömre, a mások 

iránti szeretetre. És ehhez nem 

fényes külsőségek kellenek. 

Ehelyett kedves szóval, mosoly-

lyal és a közelgő új esztendőre 

szóló jó kívánságokkal közeled-

jünk egymáshoz! Így élhetjük 

csak át az igazi csodát, amire a 

szeretet teszi képessé az embert. 

 

Az év végéhez közeledve, sze-

retnék köszönetet mondani 

mindazoknak, akik egész évben 

segítették településünk fejlődé-

sét, és az önkormányzat munká-

ját. Így köszönöm a polgármes-

teri hivatal, az iskola, az óvoda, 

az egészségügy, a napközi 

konyha, és az idősek otthona 

dolgozóinak, hogy minden kö-

rülmény között helytálltak. 

Köszönöm a lakosságnak, ala-

pítványoknak, egyesületeknek a 

segítségét és aktív részvételét, 

az egyházközség támogatását, a 

helyi vállalkozóknak, hogy több 

alkalommal segítették rendez-

vényeinket anyagi hozzájárulá-

sukkal. 

Kívánom mindenkinek, hogy a 

szeretet és a vele járó békesség 

tegye széppé az ünnepeket! 

Leljék meg örömüket szerette-

ikben és embertársaikban, hogy 

a karácsonyt és az új esztendőt 

új szívvel, és újult erővel kezd-

hessük. Szeretettel kívánok a 

képviselő-testület, és a magam 

nevében minden család számára 

békés karácsonyi ünnepeket, és 

örömteli új esztendőt! 

Tamás Márta 

polgármester 

Gyógytorna! 

2019. 01. 07-től 17 órától ál-

talános gyógytorna indul a 

sükösdi sportcsarnokban. 

Érdeklődni: 

Stróbl Mária 

+36 70 339 8853 
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Népi hagyományőrzés 

az iskolában  

2018. november 10-én, szomba-

ton a Magyarok Nagyasszonya 

Katolikus Általános Iskola nép-

rajz szakkörösei az iskola ha-

gyományait megőrizve Márton 

napi népi játékkal kedveskedtek 

társaiknak, tanáraiknak és taní-

tóiknak.  

Az első 3 órában az osztályfő-

nökök az osztályaikkal kézmű-

ves foglalkozásokat tartottak; 

libás dekorációkat készítettek, 

valamint lámpásokat az esti 

felvonulásra. 

A 4. órában az iskola udvarán 

az ötödikesek a Márton napi 

népszokásokat elevenítették fel: 

a néphagyomány szerint ez a 

nap a 40 napos karácsonyi böj-

töt megelőző utolsó nap, az 

éves gazdasági munkák lezárá-

sának ideje. A pásztorok behaj-

tották az állatokat a téli szállás-

helyükre, megkapták járandósá-

gaikat és kezdődhetett a vigas-

ság, a jóízű, gazdag falatozás, 

az újbor kóstolása. 

Az alsós néprajzosok „A liba-

pásztorlány lakodalma” című 

népi játékot adták elő, melyben 

a libák terelgetése, a tollfosztás, 

a fiúk és lányok rigmusos csalo-

gató éneke, végül egy lakodalmi 

jelenet teremtett vidám hangula-

tot a gyerekek között. 

Liba alakú mézeskalácsokat is 

lehetett fogyasztani, melyet 

Borsányiné Kata sütött a gyere-

keknek. 

Az 5 órakor kezdődő misén 

Fekete Szabolcs kanonok és 

Jánosity István plébános Szent 

Márton püspök példamutató 

életéről mesélt: jóságáról, sze-

rénységéről, jótéteményeiről, 

püspökké szenteléséről. 

A mise utáni 

lámpás felvonu-

láson a falubeli-

ek - közöttük 

sok kisgyerme-

kes család – 

csendesen, tü-

relmesen meneteltek a Deák 

Ferenc utcán, Daráló utcán, 

Dózsa György út járdáján visz-

sza a Templomkertbe, ahol me-

leg teát, forralt bort, zsíros ke-

nyeret fogyaszthattak a tábortűz 

melege és fénye mellett. Ezt a 

fényt próbáljuk megőrizni ad-

venti gyertyáink meggyújtása-

kor is, mely eszünkbe juttatja 

mindazokat a jócselekedeteket, 

melyekkel embertársaink felé 

fordulhatunk. 

Koprivanacz Istvánné  

Mézes Reggeli 

Az Országos Magyar Méhészeti 

Egyesület és a Földművelésügyi 

Minisztérium idén, 2018. nov-

ember 16-án (pénteken) rendez-

te meg az Európai Mézes Reg-

geli programot. 

A helyi méhészegyesületek, 

termelők és a megyei szakta-

nácsadók segítségével a gyere-

kek megismerkedhettek a mé-

hek életével, a méhcsaládok 

titkaival, hogyan készítik a mé-

hek a mézet, és a méhésznek 

mit kell tennie, hogy a kaptár-

ból kinyerje azt, valamint a leg-

gyakoribb hazai mézfajtákkal, 

amelyeket a diákjaink meg is 

kóstolhattak. 

A kezdeményezés célja a mé-

hek és az egészséges életmód 

népszerűsítése, a helyben ter-

melt élelmiszerek megismerte-

tése. Figyelemfelhívás a reggeli 

fontosságára és az egészséges 

táplálkozásra, mivel a rossz 

étkezési szokások gyakran már 

gyerekkorban kialakulnak. 

Iskolánk is csatlakozott e kez-

deményezéshez. Egy bajai mé-

hész, Potyondi 

Ferenc vállal-

kozott a fel-

adatra, hogy 

gyermekeink 

körében nép-

szerűsíti a 

mézfogyasz-

tást. Az iskola 

ebédlőjében 

beszámolót 

hallottunk a méhész munkájá-

ról, bemutatták a méhészethez 

szükséges eszközöket, kelléke-

ket. A gyerekek érdeklődéssel 

figyeltek. Egy méhekről szóló 

kisfilm bemutatta nekik, milyen 

fontos a méhek munkája a kör-

nyezetvédelemben is. Ezután 

következett a várva várt méz-

kóstoló, mely megbolygatta a 

gyerekrajt. Kicsit ragadós nyo-

mot hagytunk az ebédlőben, de 

nagy sikert aratott a gyerekek 

körében a Mézes Reggeli. 

Kapitány Erzsébet 

felső tagozatos 

munkaközösség-vezető 

Verset mondtunk, meséltünk 

Több versenyen is részt vettek 

iskolánk tanulói november utol-

só hetében. 

26-án bekapcsolódtunk a Bács-

ka Mesél programsorozatába, 

amelyet a bajai Türr István Mú-

zeum rendezett. Az egész napos 

program délelőttjén mesét 

mondtak a versenyzők, délután 

múzeumpedagógiai órán, illetve 

tárlatvezetésen vehettek részt.  

Két tanulónkat neveztük a ne-

mes versengésbe: Pohl Kevin 

2.b, Klór Zsuzsanna 7. osztá-

lyos tanulókat. Mindketten jól 

szerepeltek. Kevin bátran, nagy 

sikert aratva adta elő a Három 

öreg című meséjét, főleg az 

utolsó sorral: „Szaladjunk, hadd 

lobogjon a hajunk!” csalt mo-

solyt mindenki arcára. Zsuzsi is 

szépen helytállt a nemzetközi 

mezőnyben, a határon túli ma-

gyarság képviselői között. Nem 

volt egyszerű kiállni a 

szép számú hallgatóság 

elé és úrrá lenni a lám-

palázon, de sikerült. 

Mindketten dicséretet 

érdemelnek!  

27-én Pécsre a Gandhi 

Gimnáziumba „kirán-

dult” egy kis csapat 

mesemondó: Kárpáti 

Viktor 5. o., Balázs Mária, Kár-

páti Renátó 6.o., Balázs Renátó,  

Balázs Máté, Klór Zsuzsanna 7. 

osztályos tanulók vettek részt a 

versenyben. Tökéletes szerve-

zéssel és vendéglátással fogad-

tak. Tanulóink kitettek magu-

kért: Viktor betegsége ellenére 

kiválóan megtanulta és elmond-

ta a meséjét, Zsuzsi és Balázs 

Renátó hiba nélkül szerepelt.  

Marika, Renátó és Máté nem 

hagyományos módon mondták 

el a meséjüket, hanem tánccal 

színesítették az előadásukat: 

egy cigány népmesét adtak elő 

hárman, úgy, hogy hangszerkí-

séret nélkül, ritmuskísérettel 

táncoltak, ezzel illusztrálva a 

mese mondanivalóját. A szokat-

lan produkció kiérdemelte a 

zsűri különdíját. 

30-án az akasztói Kunszt József 

Katolikus Általános Iskola ha-

gyományos versmondó verse-

nyére utaztunk Pesti László 4. 

és Bischof Laura 7. osztályos 

tanulókkal. Népes mezőnyben, 

kiváló szavalatok között mind-

ketten szépen szerepeltek, di-

cséret jár érte. 

Házi versenyt tartottak az alsó 

tagozatosok, a legjobb mese-

mondók az alábbi tanulók let-

tek: 

az 1-2. osztályosok közül: Fehér 

Dominik, a 3-4. osztályosok 

közül Gémes Letícia. 

Minden kis „előadóművésznek” 

gratulálunk, további sikeres 

szereplést kívánunk! 

Korsósné Mojzes Klára 

szaktanár 

 Oktatás 

KATOLIKUS ISKOLA 

Áldott, békés ünnepet és 

boldog új esztendőt 

kíván a Magyarok 

Nagyasszonya 

Katolikus Általános 

Iskola valamennyi 

dolgozója. 
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Adventi áhítat 

Advent egy csodálatos időszak, 

ami a várakozást szimbolizálja. 

A keresztény kultúrkörben a 

karácsony napját, december 

25-ét megelőző negyedik vasár-

naptól karácsonyig tart.  

Ilyenkor iskolánkban pénteken-

ként adventi gyertyagyújtás 

van, az első tanóra elején. Ek-

kor a diákok és a pedagógusok 

az iskola alsó folyosóján gyűl-

nek össze, hogy részt vegyenek 

az áhítatban, amit Fekete Sza-

bolcs atya, az iskola lelki veze-

tője tart. Hétről hétre egyre több 

láng villan fel a gyönyörű ko-

szorún. Énekléssel, imádsággal 

mi is bekapcsolódunk az áhítat-

ba.  

A négy adventi gyertya egytől 

egyig más üzenetet hordoz. Az 

első lila gyertya a hitre utal, 

mely már az Ószövetségben is 

része volt az emberek életének. 

Eszünkbe juthat erről Szűz Má-

ria és Szent József, amikor Gá-

bor angyaltól megtudták az 

örömhírt, hogy ők nevelhetik fel 

az Isten Fiát. Nekik is hitre volt 

szükségük, hogy elfogadják a 

rájuk váró nehéz feladatot. A 

második vasárnap fénye a re-

ményt szimbolizálja, épp ezért 

ennek meggyújtásakor végig-

gondolhatjuk 

azokat a pró-

féciákat, 

amik a Mes-

siás eljövete-

lét előre 

meghirdették, 

hiszen ezek 

adtak re-

ményt az 

embereknek. 

A harmadik 

gyertya szí-

ne, a többitől 

eltérően, rózsaszín. Ez az örö-

möt jelképezi, amit a pásztorok 

érezhettek, amikor megpillan-

tották a rég várt Üdvözítőt. 

Amikor pedig a negyedik gyer-

tya lángja is felragyog, eszünk-

be juthat az a szeretet, amit a 

napkeleti bölcsek is érezhettek, 

amikor átadták ajándékaikat a 

kis Jézuskának, amiért hosszú 

utat tettek meg a betlehemi csil-

lagot követve. 

Azért is szeretem az advent 

időszakát, mert ekkor megtelik 

az emberek szíve szeretettel, 

hisz Jézus is ezt tanította ne-

künk. Így méltó módon készül-

hetünk a legszebb ünnepre, a 

karácsonyra. 

Veszelovszki Edit 

8. osztályos tanuló 

Jótékonysági bál 

2018. november 17-én a Szülői 

Szervezet által megrendezésre 

került az óvodai jótékonysági 

bál. 

A kitűnő szervezésnek köszön-

hetően egy jó hangulatú rendez-

vénynek lehettek részesei a bá-

lon részt vevő vendégek. 

A bált, Dudásné Grau Ágnes 

ÁMK igazgatónő, köszöntő 

beszédével nyitotta meg, majd a 

sükösdi Bee Cool tánccsoport 

szórakoztatta a vendégeket. 

Az est zenei hangulatát a Ho-

mokóra zenekar szolgáltatta. 

A Sükösdi Óvodásokért Alapít-

vány nevében, szeretném meg-

köszönni mindazoknak, akik 

önzetlen munkájukkal, pénzbeli 

támogatásukkal, tombola-

felajánlásukkal és bármilyen 

más formában támogatták az est 

sikerét. 

Köszönetet szeretnénk mondani 

a szülőknek, hogy az idei neve-

lési évben is egy színvonalas, 

jól megszervezett rendezvényen 

vehettünk részt. 

Kissné Szente Márta  

Sükösdi Óvodásokért Alapítvány 

kuratóriumának elnöke 
 

Karácsony 

Lázas várakozás előzte meg az 

idei Mikulás ünnepséget is az 

óvodában. Hetek óta télapós 

énekektől, versektől zengett az 

óvoda. Meghívtuk a 2019/2020. 

évben várható ovisokat, akik 

közül elég szép számmal elfo-

gadták a meghívást. 

December 20-án tartjuk a kará-

csonyi ünnepségeket a csopor-

tokban, amire szintén nagy iz-

galommal készülnek a gyere-

kek. December 21-étől zárva 

lesz az óvoda. 

2019. január 2-án 

nyitunk. Minden 

kedves családnak 

tartalmas, szeretet-

teljes együttlétet 

kívánok. 

A Sükösdi ÁMK 

valamennyi dolgo-

zójának és a Sü-

kösdi Napló min-

den olvasójának 

áldott, szép karácsonyt és bé-

kés, boldog új évet kívánok! 

Dudásné Grau Ágnes 

ÁMK igazgató 

ÓVODA 
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1997. Mórágyi csapattábor 

Az 1997-es cserkészév volt az 

első, amikor már mi, fiatal 

vezetők, önállóan szervezhet-

tük meg a táborozás részleteit. 

Felkerestük a kis, Bátaszék 

melletti települést, Mórágyot, 

s látva a csodaszép környeze-

tet, úgy döntöttünk, hogy ab-

ban az évben a mellett ütünk 

tábort. 

Mórágyon a német módra épült 

tornácos házak még többségben 

vannak az újmódinak számító 

lakóépületekkel szemben. A 

Gránit fogadó és az amelletti 

tisztás adott otthont táborunk-

nak, valaha itt bányászták az 

ország egyik legszebb kövét, a 

mórágyi gránitot. Ennek nevét 

őrzi a fogadó is.  

A még most is meglévő gránit 

falat néhány bátor cserkésztest-

vérünk megmászta, a lent mar-

adottak nagy izgalmával kísér-

ve. Szerencsére újra igazi tábo-

rozó időt fogtunk ki, nem győz-

tük egymást frissítő 

locsolgatásokkal hűteni. A kis 

túra alkalmával eljutottunk a 

szomszédos Grábócra is, ahol 

megcsodálhattunk egy különle-

ges XVIII. században épült ba-

rokk stílusú, görögkeleti szerb 

templomot a mellette levő ko-

lostorépülettel együtt. Külön 

érdekességnek számított, hogy a 

templomba csak azok mehettek 

be, akik hosszú ujjú felsőt és 

nadrágot viseltek. Így kénytele-

nek voltunk egymásnak átadni 

ruhadarabjainkat, hogy megte-

kinthesse mindenki az ortodox 

egyházművészet jeles alkotását. 

Természetesen a strandolás sem 

maradhatott el, ezt Bátaszéken 

tudtuk megoldani, miután a 

szőlőhegyeket megmászva, 

teljesen kitikkadva a városba 

érkeztünk. Ott több emlékezetes 

esemény történt: a busz, mellyel 

Mórágyra szerettünk volna visz-

szajutni, azon a napon nem köz-

lekedett, nem volt más választá-

sunk vonattal kellett Mórágyra 

mennünk. Igen ám, de ahhoz túl 

messze voltunk a vasútállomás-

hoz, hogy az utolsó Mórágyra 

induló vonatot elérjük. Eközben 

persze a ránk bízott gyerekek 

mit sem sejtve az egészből jó-

ízűen fagylaltoztak vagy némi 

édességgel egészítették ki a 

tábori kosztot. S ekkor a Gond-

viselésnek köszönhetően egy-

szerre megoldódott minden. 

Miközben az utcán izgatottan 

tanakodtunk, hogy hogyan old-

juk meg a szorult helyzetet egy 

német kisbusz hangos dudálás-

sal leparkírozott mellettünk, tele 

hasonló korú német cserkészek-

kel. Volt nagy öröm elsősorban 

a cserkésztestvérek láttán, min-

denki előszedte némettudását és 

próbált beszélgetésbe elegyedni 

a cserkészekkel. Nyakkendőt 

cseréltünk, de a leghálásabbak 

azért lehettünk, hogy elszállítot-

tak bennünket a vasútállomásra, 

ahol még „fújhattunk” is egyet a 

vonatindulás előtt. Az izgalmas 

történetnek azonban itt még 

nincs vége, a vonatba történő 

beszállás előtt következett a 

szokásos létszámellenőrzés. S 

ekkor derült ki, hogy egyik tár-

sunk hiányzik, a vonat 5 perc 

múlva indul…, mit volt mit 

tenni rohantunk ki az utcára, 

lestoppoltuk az első autót, hogy 

visszaérjünk oda ahonnan elin-

dultunk. S ekkor ismét feltűnt a 

német kisbusz benne szállítva 

Rókus Rolandot, aki az édessé-

gek között válogatva lemaradt a 

közös beszállásról. Hála Isten-

nek minden megoldódott, a nap 

igen vidám énekléssel zárult. 

Emlékezetes eseménye marad a 

tábornak, amit akkor mi még 

nem sejthettünk, hogy Ottó bá-

csi ekkor táborozott velünk 

utoljára. Már csak néhány napra 

látogatott meg bennünket, mi 

nagyok tudtunk betegségéről, 

de még azzal is tanított bennün-

ket. A sok felhalmozott finom-

ság mellett is szigorúan betar-

totta a számára előírt diétát, 

vidáman énekelt és tréfálkozott 

velünk a tábortűznél. Amikor 

hazaindult és elköszönt tőlünk 

Jó munkát! és kitartást, lelkese-

dést kívánt a hátralevő napokra. 

Bakos Judit 

cserkészvezető 

Ünnepi miserend: 

December 24-én Ádám, Éva 

napján 23.30 órakor pásztorjá-

ték lesz a templomban, majd 

24.00-kor éjféli mise. 

December 25. Karácsony nap-

ja, 10.00 órakor kezdődik a 

szentmise. 

December 26. Karácsony más-

napja, szintén 10.00 órakor lesz 

mise. Ekkor ismétlik meg a 

gyerekek a pásztorjátékot. 

December 30. Szentcsalád va-

sárnapja, 09.00 órakor lesz 

szentmise. 

December 31-én 17.00-kor 

Hálaadást tartunk. 

Január 1-én 10.00 órakor lesz 

mise. 

 Jánosity István plébános 

Csapatkarácsony 

 Szeretettel várjuk a cserkésze-

ket 2018. december 23-án va-

sárnap, délután 16.00-18.00 óra 

között az egyházközségi házba, 

karácsonyt váró ünnepünkre. 

Cserkészvezetők 

Tájékoztató a fenyőfagyűjtés 

rendjéről 

Az FBH-NP Nonprofit KFT 

ezúton kívánja tájékoztatni a 

Tisztelt Lakosságot, hogy 

2019. január és február hónap-

ban 2 alkalmas díjmentes fe-

nyőfa begyűjtést szervez. 

A fenyőfákat az ingatlan előtti 

közterületre szíveskedjenek 

kihelyezni a gyűjtési napon 

reggel 7 óráig és az elszállítás 

időpontjáig az ingatlan előtt 

kint hagyni, oly módon, hogy 

azt a begyűjtést végző gépjár-

mű meg tudja közelíteni és kézi 

erővel mozgatható legyen.  

Fenyőfabegyűjtés időpontjai: 

2019. január 25. 

2019. február 22. 

 

A Borostyán Gondozóházban 

történt… 

A Borostyán Gondozóházban is 

izgalommal telnek az adventi 

hetek, örömmel várjuk az első 

karácsonyt mindannyian. Meg-

érkezett a téli hideg, így keve-

sebb időt tudnak a lakók az 

udvaron tölteni, ezért igyekez-

tünk érdekes és változatos 

programokat csempészni a 

mindennapokba. 

A Mikulás ellátogatott hoz-

zánk, csomagot is hozott. 

A sükösdi Ripityom néptánc-

csoport nálunk tartotta próbá-

ját. Nagyon jó hangulatban telt 

az este, amit közös tánccal és 

nótával zártunk. 

Az óvodások együtt barkácsol-

tak az otthon lakóival, karácso-

nyi díszeket készítettek. Aján-

dékot is hoztak a gyerekek ma-

gukkal, amit az idősek szeretet-

tel fogadtak. 

Az érsekcsanádi Összhang kó-

rus csodálatos karácsonyi mű-

sorával járt nálunk. 

Az iskolások betlehemes játé-

kát is nagyon várjuk. 

Az első karácsonyi ünnepsé-

günkre készülünk idén az intéz-

ményben. A lakók verssel, 

énekkel és hangszeres játékkal 

készülnek.  

Egyéb hírek 

Cserkészhírek Egyházi hírek 

Az 547. sz. Belon Gellért Cserkészcsapat története (11. rész) 
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Sporthírek 

Kézműves Műhelyünkbe 

várjuk az érdeklődőket 

minden héten, kedden és 

csütörtökön 

14.00-17.00 óra közötti időtar tam-

ban 

a Művelődési Házba. 

Stróbl Mária 

+36 70 339 8853 

2018. december 6-án a Half 

Page zenekar varázsolt (elő)

ünnepi hangulatot a könyvtár-

ban verseivel és dalaival. Mint 

mindig, most is telt ház előtt 

adták elő változatos, színvona-

las műsorukat. Az együttes tag-

jai: Faragó Írisz (ének, versek), 

Faragó Nóra (ének), Kaprényi 

Regina (versek), Faddi Kriszti-

án (ének, cajon), Szabadi Péter 

(ének, akusztikus gitár), 

Wolfárt László Ádám (vonós 

hangszerek, basszusgitár), vala-

mint Dósai Dezső 

hangtechnikus. Köszönjük, 

hogy újra és újra felléptek ná-

lunk :). 

A falukarácsony alkalmára ké-

szült, a képen látható bögrék 

(fehér és kék színben) 650 Ft/db 

áron megvásárolhatók a Könyv-

tárban és a Központi Óvodában 

december 3-tól, és a Falukará-

csony helyszínén. A könyvtár-

ban ezen kívül régebbi könyvek 

vásárolhatók 20 Ft/db egység-

áron, körülbelül 350 kötet vár 

még gazdára. 

Áldott, békés ünnepeket kívá-

nunk minden kedves olvasónak! 

Szerletics Róbert 

könyvtáros 

Könyvtári nyitva tartás 

Hétfő:szünnap 

Kedd-csütörtök-péntek: 14-18-ig 

Szerda: 10-12 és 14-18-ig 

Szombat: 9-12-ig 

Idéző 

Feldíszítettük a karácsonyfát, az 

Otthont, a szívünket. Mi így 

várjuk az ünnepeket. 

Köszönjük a felajánlásokat, 

adományokat, melyek az intéz-

mény megnyitása óta folyama-

tosan érkeznek! 

Minden érdeklődőt szeretettel 

várunk a továbbiakban is! 

Békés Karácsonyi Ünnepeket és 

Boldog Új Évet kívánunk! 

Varga-Jászfi Annamária 

intézményvezető 

Könyvtári hírek 

FÉLÉVI BIZONYÍTVÁNY 

2018. ősz 

Elröppent ez a futball ősz is, 

ideje a számvetésnek. Két 

bajnoki címmel a hátunk mö-

gött vágtunk neki a 2018-19-

es bajnoki évnek. A kivétele-

sen ritka siker végigkísérte a 

nyarat, a csapat élvezte a falu 

megbecsülését és szeretetét, 

de kijutott az elismerés a tá-

gabb környezetünkből is, jó 

hírünk megmaradt a megyé-

ben. Az első aranyérmünket 

sem kaptuk ajándékba, Dus-

nokot előztük két ponttal, de a 

mostani ismétlés minden 

szempontból nehezebb volt, a 

géderlaki, amatőrnek nem 

mondható gárdát kellett ma-

gunk mögött hagyni. Kelle-

mes a bajnoki cím viselése, 

ám az új idény kezdő sípjelé-

re a dicsőség már a múlté, 

olyan, mint a hálátlan madár, 

könnyen elröppen, elölről kell 

kezdeni mindent. Nagy az 

elvárás, a bajnokot mindenki 

meg akarja verni, megkülön-

böztetett figyelem kíséri talál-

kozóit, ellenfelei kettőzött 

erőfeszítéssel próbálják skalp-

ját megszerezni. A rajtra 

együtt maradt a csapat, Ra-

dics József Érsekcsanádra, 

Szöllősi Róbert Bajaszentist-

vánra igazolt, Ferenczi Máté 

érkezett a HÍD SC-től.  A 

felkészülés nem volt gondta-

lan, négy alapemberünk tartós 

sérülése miatt nehezen állt 

össze a csapat. Emellett a 

hozzáállás is hagyott kívánni-

valót maga után, nem volt 

olyan feszes, mint korábban, 

ennek jelei korán kiütköztek. 

Nehéz, sérülésekkel, hiányzá-

sokkal megtűzdelt úton jutot-

tunk fel a harmadik helyre, 

bajunk akadt bőven. Lógó a 

9. fordulóban lépett először 

pályára, két meccset játszott 

végig. Matity az első forduló-

tól sérüléssel bajlódott, a he-

tediktől végleg kidőlt. Schultz 

Máté a 9.-től volt hadra fog-

ható, Kovács Robi pedig in-

nen mondott búcsút a csapat-

nak, remélem, hogy nem vég-

legesen. Molnár hét mérkő-

zést hagyott ki, Nemes 31 

percet játszott a teljes szezon-

ban. Hogy mégis a dobogón 

végeztünk, nagy szerepe volt 

a küzdeni tudásnak, kiegé-

szülve a cserejátékosokkal 

erőn felül teljesített a csapat. 

Ezért megmaradva a hagyo-

mányos iskolai osztályzásnál, 

osztályzata: JELES! 

 

folytatás a következő oldalon 

"S hogy ne a hóban, csillagokban, 
ne ünnepi foszlós kalácson, 
ne díszített fákon, hanem 

a szívekben legyen karácsony."   

Szilágyi Domokos - Karácsony 



 

 7 

 

Tizenegyszer győztesen hagy-

tuk el a pályát, egy végződött 

döntetlennel, négy vereséggel. 

56 gólt lőttünk és 25-öt kap-

tunk, 34 pontunkkal harmadi-

kak vagyunk a tabellán. A gól-

lövő listát Kárpáti K. (Kacsa) 

vezeti 13, őt Ferenczi követi 8, 

Szabó P. 6, Zsók 6, Rozsi 4, 

Schultz M. 4, Lógó 3 (az előző 

őszön 12-nél tartott), Matity 2 

(ő 11-nél), Kovács 2, Pesti 2, 

Ruff 2, Bohner 1, Tamás 1, 

Szabó D. 1 találattal, öngól 1. 

Ifjúsági csapatunk (U-19)  A 

nyáron edzőváltás történt, Ba-

logh Jánostól Lógó Zsolt vette 

át az erősen megfiatalított csa-

patot. Életkorban és fizikai álla-

potban jóval alatta maradtak 

versenytársaiknak. Ennek elle-

nére az első öt-hat fordulóban 

jól szerepeltek, okos rövidpasz-

szos játékukkal pótolni tudták 

testsúlyban és magasságban 

lévő lemaradásukat. Nyerni 

tudtak Tompa, Géderlak és 

Bácsborsód ellen, értékes dön-

tetlent játszottak Szeremlével. 

A kunbajai 9:1-es vereség leül-

tette a csapatot, két döntetlenre 

tellett még a HÍD SC és Borota 

ellen, nyerni már nem tudtak. 

Három győzelemmel, három 

döntetlennel és kilenc vereség-

gel a 12. helyen végeztek. Élet-

korukhoz képest ez a realitás. 

Reménykedni csak abban lehet, 

hogy szorgalmasan és kitartóan 

edzenek. Most sem állnak le, 

teremben folytatják a téli idő-

szakot, december 22-én pedig 

egy teremtornával zárják az 

évet. Utánpótlási gondjaink 

nem oldódtak meg, az ifjak kö-

zül csak Ruff L. és egy félidőre 

Kárpáti M. kapott helyet a fel-

nőtt csapatban. Érdemjegyüknél 

is maradjunk a realitásnál: kö-

zepes. 

U-14-es csapatunk élére a cse-

re folytán Balogh J. került, új 

ambíciókkal, a nevelés és 

a futball kiolthatatlan sze-

retetével. A feladat új szá-

mára is, 15 éve nem fog-

lalkozott 12-14 éves gye-

rekekkel, de hogy ezalatt 

felhalmozott tapasztalatait 

kamatoztatni fogja, abban 

biztos vagyok, (tavaly az 

ifjúsági csapattal a negye-

dik helyen végzett). Az 

első mérkőzésükön 15:0-

ra verték Tompát, 10:4-re 

Érsekcsanádot (mindkettő jól-

eső eredmény), Nagybaracskát 

6:1-re. Vereséget szenvedtek 

Kelebiától, a Kindertől Lua-tól, 

Mélykúttól és Bácsalmástól. Így 

három győzelemmel, 5 vereség-

gel, 40 rúgott és 36 kapott góllal 

a 6. helyről várják a tavaszt. A 

rendkívül szorgalmas és odaadó 

csapatban 19-en kaptak helyet. 

Az edző gyógyíthatatlanul opti-

mista, élvezi új munkáját, re-

méljük, hogy neveltjeiből minél 

több névvel találkozunk a jövő 

csapataiban. 

A Bozsik program Halász 

István vezetésével változatlanul 

népszerű és 25-27 fővel műkö-

dik. Örömmel látogatják az 

edzéseket, rendszeresen részt 

vesznek a fesztiválokon és te-

remtornákon. Tanulják, gyako-

rolják a játék elemeit, a sportpá-

lyán jó helyen töltik szabadide-

jüket. Egyszer őróluk szól majd 

az első oldal. Az edző szeretet-

tel várja a további jelentkező-

ket. 

Miután sorra vettük szeretett 

csapatainkat, panaszra nincs 

okunk, de a téli szünet alkalmas 

arra, hogy szembenézzünk 

gyengeségeinkkel is (mert van-

nak), és megújulva fogadjuk 

Dusnokot a tavasz első rang-

adóján. Addig szép Karácsonyt 

és nyugodt Újévet kíván min-

denkinek: 

Varsányi József 

(A cikk teljes terjedelmében 

hamarosan a www.sukosdsc.hu 

honlapon lesz olvasható.) 

3. helyezett felnőtt csapatunk 

Balról jobbra: 

Álló sor: Rozsi J ., Csordás E., Gajár i J ., Ferenczi M., Tamás 

K., Zsók J., Matity D., Lógó Zs., Pesti L., Szabados M. 

Térdelnek: Sultz Ma., Sultz Má., Szabó P., Tallér  I., Kárpáti 

K., Molnár Zs., Bohner Zs. 
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A település– és mezőőr elérhetősége 

Faddi József      +3670/334-8799 

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.-

FtLakossági 

apróhirdetés 

díjai: 5 szóig 

ingyenes, 5 szó 

felett 50-Ft/szó. 

Az árak bruttó 

árak. Hirdetést 

feladni munka-

időben a Pol-

gármesteri 

Hivatal titkár-

ságán lehet. 

 

5 szobás 200 m2-es polgári ház eladó! 70/5435295 

Legelőt, szántót vennék. +36303174759  Szerletics Róbert 

4 személyes kripta eladó 79/364-250 Tel.: 18-20-ig 

 
Szántó eladó vagy bérbe adó (Verébtanya) +36203624111  

3 hektár kaszáló  eladó Sükösdön +36704069300 
Koponyás agancs eladó (6 éves) 79/364-250 Tel.: 18-20-ig 

2018. október 25. és 2018. december 10. között 

Anyakönyvezettek 

Születtek 

Rada Martin Koppány (anyja neve: Tóth Brigitta) 

Jakab Manassé János (anyja neve: Salamon Andrea)  
Hörnyéki Szófia (anyja neve: Mándoki Ivett) 

Hunyadi Natasa (anyja neve: Balázs Roxána)  
Házasságot kötöttek 

Bogdán Mária és Balázs Mihály 

Gratulálunk! 

Elhunytak 

Szelepcsényi Mihályné született: Veszelovszki Erzsébet 71 

éves 
Kiss Jánosné született: Garisa Erzsébet  86 éves 
Pfeil Antalné született: Maruzsi Jolán 93 éves 
Tamás Istvánné született: Logó Mária 90 éves 
Kecskés Sándor 62 éves 
Ámán Mihályné született: Petres Rózsa 87 éves 
Gombár Józsefné született: Szalai Julianna 93 éves 

Részvétünk! 

Fogsorjavítás, 

műfogsorké-

szítés, rögzített 

fogpótlások 

Kollár Csaba 
6346 Sükösd,  

Dózsa György út 

12/D 

 06 30/475 0506 

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, őster melők 

részére teljes körű könyvviteli szolgáltatás, mezőgazdasági 

ügyintézés, támogatásigénylés, gázolaj bevallás, gazdálko-

dási napló, környezetvédelmi termékdíj… mindez kedvező 

áron! 

BÉRSZÁMFEJTÉS, 

KÖNYVELÉS 
Vállalom új vagy működő gazda-

sági társaságok, egyéni vállalko-

zások teljes körű könyvviteli fel-

adatainak ellátását, bérszámfejté-

sét, 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 

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 

A PATA JÓZSEF Gépipari Kft. (6352 Fajsz, Paprika utca 3.) 

teljes munkaidőre 

gépész technikus, gépbeállító, csomagoló, 

hegesztőgép és présgép-kezelő 
munkakörök betöltésére keres elhivatott munkatársakat. 

 

Amit ajánlunk: stabil és hosszútávú munkaviszony, kiváló és 

egészséges munkakörnyezet, versenyképes jövedelem. 

Amit várunk: magas színvonalú és önálló munkavégzés, együtt-

működő képesség, kreativitás. 

 

Jövőbeli munkavállalónk jelentkezését a 

patakft@patakft.hu címen és a 

06-78/568-510 telefonszámon várjuk. 

Anyakönyvi hírek 

tel:+36%2030%20317%204759
tel:+36%2020%20362%204111
tel:+36%2070%20406%209300
javascript:O.cC('patakft@patakft.hu')

