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E mozgalmas esztendő végén, 
karácsonyhoz közeledve szép 
és áldott élményekkel megra-
kottan, vagy épp súlyos gon-
dokat hordozva, feszült pörgés 
közepette telnek napjaink. 
Újra arra készülünk, hogy 
Jézus születésére emlékezzünk 
és ünnepeljünk, legyünk 
együtt a családdal, rokonok-
kal, barátokkal, ismerősökkel. 
Az ünnep előtt viszont lépése-
ink felgyorsulnak, elvégzendő 
feladataink nyomasztanak, 
egyik helyről a másikra roha-
nunk, és hiányérzetünk támad, 
amit azzal remélünk orvosol-
ni, hogy majd az ünnep csodá-
latos hangulatának adjuk át 
egész lényünket, szeretteink 
körében örvendezve megál-
lunk a karácsonyfa mellett. 
Évről évre átéljük a csodát, 
hogy – ha néhány napra is 
csupán – kiszakadunk a hét-
köznapok sodrásából, és a 
megváltozott díszletek között 
valami egészen másra figye-
lünk, mint a mindennapi meg-
élhetés gondjai. Ilyenkor elég 
egy hívó szó, egy finom illat, 
hópehely, dalfoszlány, és már-
is megannyi elmúlt karácsony 
emléke elevenedik fel, me-
lyekre mindig jó emlékez-
ni. Morajló, zajtól hangos 
világunkban sokszor azonban 
a saját hangunkat sem halljuk. 
Egyre többször fogalmazódik 
meg bennünk a csend, a nyu-
galom utáni igény. Környeze-
tünk csillogóan pompázik, 
feladatainkat mégis idegeseb-
ben végezzük, ingerlékenyeb-
bek, feszültebbek leszünk, 
pedig nyugalomra, csendre, 
békére vágyunk. Azt remél-
jük, hogy legalább karácsony 
ünnepén meg fogunk nyugod-
ni, és felszabadultan énekeljük 
majd a karácsonyi dalokat. 
Reménykedünk, hogy ebben 
az évben majd meglátjuk a 
biztató betlehemi csillagot, 
találkozunk a napkeleti böl-
csekkel vagy az egyszerű 
pásztorokkal és megtaláljuk a 

bölcsőben fekvő gyermeket. 
Milyen ritkán történik meg 
velünk az, hogy elcsendese-
dünk. Legtöbbször azt mond-
juk, nincs időnk, hajt a fel-
adat, a kötelesség, a munka. 
Pedig meg kell tudni állni, el 
kell tudni csendesedni. Mikor 
fogtad utoljára gyermeked, 
unokád vagy a melletted élő 
embertársad kezét? Mikor 
álltál meg csendben vagy 
emelted tekintetedet az ég 
felé?  Hogy lássa és érezze a 
gyermek, a melletted élő, 
hogy képes vagy még csend-
ben megállni, nem rohanni. 
Nyugalomhiány és csendínség 
van. Túl sokan túl sok min-
dent akarunk. Túl sok a közlés 
és túl kevés a figyelem. Kará-
csonykor a csend, a békesség, 
a szeretet utáni vágy még fo-
kozottabban él bennünk. Pusz-
tán és tétlenül várni azonban 
nem elég, tenni kell érte! A 
karácsony közeledtével a bet-
lehemi istállóból ma is erő és 
béke sugárzik felénk, a kegye-
lem ma is árad, csak be kell 
tudni fogadni. Nem a bősége-
sen terített asztal, az ajándé-
kok, a roskadozó fenyőfa je-
lenti az ünnepet. Hanem a 
lényünkből áradó szeretet, az 
el nem mulasztott jótetteink, 
kedvességünk, az egymásra 
való odafigye-
lésünk jelenti 
azt! Ez a sze-
retet azt kéri 
tőlünk, le-
gyünk jók, de 
ne csak kará-
csonykor. Ha 
nem voltunk 
jók, ha nem 
tudtunk jót 
tenni, kezdjük 
el most, le-
gyünk áldás 
embertársa-
inknak, önma-
gunkat adva 
segítsünk, 
hogy így szü-
lethessen meg 

bennünk az igazi ünnep. 
Az év végéhez közeledve, 
szeretnék köszönetet mondani 
mindazoknak, akik egész év-
ben segítették településünk 
fejlődését, és az önkormány-
zat munkáját. Így köszönöm a 
polgármesteri hivatal, az isko-
la, az óvoda, az egészségügy, 
a napközi konyha, és az idő-
sek otthona dolgozóinak, hogy 
minden körülmény között 
helytálltak. Köszönöm a la-
kosságnak, alapítványoknak, 
egyesületeknek a segítségét és 
aktív részvételét, az egyház-
község támogatását, a helyi 
vállalkozóknak, hogy több 
alkalommal segítették rendez-
vényeinket anyagi hozzájáru-
lásukkal, munkájukkal. Kívá-
nom mindenkinek, hogy a 
szeretet és a vele járó békes-
ség tegye széppé az ünnepe-
ket! Leljék meg örömüket 
szeretteikben és embertársaik-
ban, hogy a karácsonyt és az 
újesztendőt új szívvel, és újult 
erővel kezdhessük. Szeretettel 
kívánok a képviselő-testület, 
és a magam nevében minden 
család számára békés karácso-
nyi ünnepeket, és örömteli 
újesztendőt! 

Tamás Márta 
polgármester 

Karácsony üzenete 
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Önkormányzati Képviselő-testületi hírek kivonatolva, a teljesség igénye nélkül 

2019. október 30. 
Megalakult az új képviselő-
testület. Bajainé Bischof Erzsé-
bet Helyi Választási Bizottsági 
elnök előtt letették a képviselők 
és a polgármester az esküt. Al-
polgármesternek választották 
Soós Gergely képviselőt, aki 
társadalmi megbízatásban látja 
el feladatát. Két bizottságot 
választottak: 

A Költségvetési és ügyrendi 
bizottság elnöke Siposné Kere-
kes Melinda, elnökhelyettese 
Kovács Zoltán, tagjai: Gruber 
Attila, Csizmadia Mihály és 
külső tag Kolluti Roland. Az 
Oktatási, szociális és kulturális 
bizottság tagjai: Vaskó György 
elnök, Csizmadia Mihály el-
nökhelyettes, Gruber Attila tag, 
és külső tagok: Marusa Tünde 
és Radics Tamás. 

Az alakuló ülésen döntöttek 
építési telek eladásáról, hozzá-
járultak a Házi Piros Paprika 
Kft. kerítés létesítéséhez, elfo-

gadták az óvodai munkatervet, 
a pályázatok benyújtásához 
szükséges kiadásokat biztosítot-
ták. A volt vásártér területére 
egy napelemes erőmű kiépítés-
sel foglalkozó – Sükösdön még 
nem működő – cég bérleti szer-
ződését hagyták jóvá. 

2019. november 27. 
Képviselő-testületi ülésen mó-
dosították az önkormányzat 
2019. évi költségvetési rendele-
tét a 2019. szeptember 30-ig 
lekönyvelt gazdasági változá-
soknak megfelelően. Kis mér-
tékben emelni kellett a gyer-
mekétkeztetési és a szociális 
étkezési térítési díjakat 2020. 
január 1. napjától. Elfogadták a 
2020. évi belső ellenőrzési ter-
vet. Tárgyaltak a házi gyermek-
orvosi ellátás 2020. évi helyze-
téről. Néhány háztartás még 
nem csatlakozott a szennyvíz 
hálózathoz, így az önkormány-
zatnak gondoskodnia kellett 
2020. január 1-től a szennyvíz-
begyűjtés szolgáltatójának kije-

löléséről. (Bakos Kft. Tel: 
30/392 3493) 

E napon közmeghallgatást is 
szervezett az önkormányzat a 
Művelődési házban. A megje-
lent lakosságnak beszámolt a 
polgármester az elmúlt egy év 
önkormányzati munkájáról. 

 Tájékoztatjuk a lakosságot, 
hogy 2019. december 23-től 
2020. január 2-ig tartó időszak-
ban a Képviselő-testület téli 
igazgatási szünetet rendelt el a 
Sükösdi Polgármesteri Hivatal-
ban. 

 2019. október 28-án meg-
alakult a Sükösdi Roma Nem-
zetiségi Önkormányzat. Elnök-
nek választották Bogdán Józse-
fet, elnökhelyettesnek Pintye 
Józsefnét. Áttekintették a nem-
zetiségi önkormányzat vagyo-
nát, elfogadták a vagyonleltárt. 

 Átadásra került a felújított 
Napközi konyha. A leszigetelt 
épületben megújultak a fűtőtes-
tek, a szellőzőrendszer, padló- 
és csempeburkolat, külső beto-
nozások, akadálymentesítés 
megtörtént. A falakat lefestet-
ték, a konyhai eszközök is meg-
újultak. 

Az önkormányzat 2019. októ-
ber elején átadhatta használatra 
a helyi Polgárőr Egyesületnek a 
Dacia Dokker típusú személy-
gépkocsit, mely az idősek ott-
hona használatában is áll. A 
gépjármű külső megjelenése is 
a közbiztonságot erősíti. 24 fő 
önkéntes polgárőr végzi felada-
tát ünnep- és hétköznapokon, 
felelősséget vállalva a gépjár-
mű használatáért is. 

Minden lakosunknak áldott 
karácsonyt és boldog újévet 
kíván a Polgármesteri Hivatal! 

Bánné dr. Raffai Gyöngyi 
jegyző 

„Karácsonykor az ember mindig hisz egy kissé a csodában, nem-
csak te és én, hanem az egész világ, az emberiség, amint mond-
ják, hiszen ezért van az ünnep, mert nem lehet a csoda nélkül 
élni.” 

Márai Sándor 

„Karácsony tájékán sokakban felmerül a vágy, hogy az ajándéko-
zás kényszere nélkül, a tárgyak árában mért szeretet helyett mi-
lyen jó volna csak a szívünk melegét adni.” 

Papp Lajos 

„Igazi lelkünket, akárcsak az ünneplő ruhákat gondosan őrizzük 
meg, hogy tiszta legyen majd az ünnepekre.” 

József Attila 

A vízvisszatartás fontossága és építési megoldások a csapa-
dékvíz-elvezetés beruházás kapcsán 

2019. év végén befejeződött TOP-2.1.3-16-BK1-2017-00014 
azonosító számú, „Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése 
Sükösdön” című projekt. Az elmúlt évtizedekben egyre sűrűbben 
tapasztalták Sükösd lakói az intenzív esőzések következtében a 
vízelvezetési gondokat, melyek mérséklését várja az önkormány-
zat a beruházástól. Sükösd sajátos fekvésű község. A település 
kialakult felszínrajza nem egyenletes, megközelítően K-Ny-i 
irányban lejt. A gyakorivá vált zivataros időjárás megmutatta az 
utak, árkok gyenge vízelvezető képességét. 
Mit tehet az önkormányzat erőfeszítései mellett a lakosság, 
hogy fenntartsa a beruházással kialakított állapotot, megelőzze 
a vízelöntéseket? 
A Duna-völgyi Főcsatorna irányába esővíz levezető árkok- sü-
kösdiesen „gudurák”- szállítják a lecsurgó csapadékot. A beruhá-
zás során tapasztaltuk, mennyire elgazosodottak, szeméttel 
szennyezettek voltak a levezető árkok. 
A lakosság fel kell, hogy hagyjon a vízelvezető árkok szemét-
lerakóként történő használatával! Az önkormányzatnak el-
lenőriznie kell sűrűn az állapotokat, és a szennyezőket meg 
kell büntetni! 
A beruházás során az árokrendszernél tapasztalható volt a betö-
mődés, mely egyrészt a természeti erőknek, és sokszor bizony az 
emberi leleményességnek „köszönhetően” következett be. 
A lakosság hagyja abba a lakóházak előtti árkok levélszemét-
tel, gallyakkal való feltöltését! Az önkormányzat által szerve-
zett akciókon tevékenyen vegyen részt az árkok bemosódásai-
nak megszüntetésében! A felelőtlen személyek által bedobált 
szemetet időszakonként szedjék össze, erre szintén akciókat 
kell az önkormányzatnak szerveznie. 
A megfelelő csapadékvíz elvezetésről szólva nem hagyhatjuk ki 

a lakóházakról lecsurgó csapa-
dékvíz problémákat, a vízvisz-
szatartás fontosságát, a megfe-
lelő építési előírások betartását. 
Az építéshatósági, vízjogi 
előírások betartásával elke-
rülhető más tulajdonában 
lévő területen a károkozás! 
Sükösdön zömében telekha-
tárra épített lakóházak létesültek. 
 A telek, terület csapadékvíz-elvezetési rendszerét úgy kell 
kialakítani, hogy a víz a terepen és az építményekben, továb-
bá a szomszédos telkeken és építményekben, valamint a köz-
területen kárt (átázást, kimosást, korróziót stb.) ne okozzon, 
és a rendeltetésszerű használatot ne akadályozza. 
A csapadékvíz a telken belül elszivárogtatható, ha ez a telek 
és a szomszédos telkek, továbbá az építmények állékonyságát 
és rendeltetésszerű használatát nem veszélyezteti. A szomszéd 
felőli homlokzaton az ereszcsatornával a saját telekre vissza-
vezetett csapadékvizet össze lehet gyűjteni és a kertekben 
locsolásra is fel lehet használni. Az eddig károkozó víz kincs-
csé is válhat! 
A közterületre az út kezelőjének hozzájárulásával, zártszel-
vényű vezetékben az utcai járdaszint alatt lehet az árkokba 
kivezetni a csapadékvizet. 
(253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet OTÉK előírásai) 
 
Tegyen meg mindent a lakosság az önkormányzattal karölt-
ve, hogy a csapadékvíz „kordában tartható”, megfelelően 
kezelhető legyen Sükösdön! 

Ponty- Lak Kft. 
(az önkormányzat megbízásából) 

HIVATALI HÍREK 

Idéző 

Tel:30/392
Tel:30/392
https://www.unnepi-idezetek.hu/idezet/567
https://www.unnepi-idezetek.hu/idezet/567
https://www.unnepi-idezetek.hu/idezet/567
https://www.unnepi-idezetek.hu/szerzo/Papp_Lajos
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Templom és iskola 

Mihálovics Ferenc, a Sü-
kösdi Magyarok Nagyasz-
szonya Katolikus Általános 
Iskola igazgatójának köszön-
tőbeszéde az iskola-felújítás 
avatóünnepségén – szerkesz-
tett változat. 

„Ne hagyjátok a templomot s 
az iskolát” – Reményik Sándor 
„A Templom és az iskola” cí-
mű versének refrénje idősze-
rűbb, mint valaha, bármerre is 
nézzünk a nagyvilágban. 

Legyen ez a kezdő gondola-
tunk, hogy legyen mire támasz-
kodnunk, ha a szavak végére 
értünk. 

Amint azt tudják, 2016. szept-
emberétől a Kalocsa-

Kecskeméti Fő-
egyházmegye lett 
a sükösdi általá-
nos iskola fenn-
tartója. Nem len-
nénk méltóak a 
jövőépítésére, ha 

nem vállalnánk fel a katolikus 
keresztény szolgálatot, és annak 
is csak örülni lehet, hogy ebben 
a szolgálatban azokkal dolgoz-
hatunk együtt, akik nemzeteket 
pásztorálnak. 

Mária iskolája Mária országá-
ban csak olyan közösséget fog-
hat össze, amelyben a tanításon 
kívül azt is fontosnak tartják, 
hogy a gyermekek megismerjék 
a normákat, a szabályokat, és 
lássák: mit hozhatnak nekik a 
viselkedés, a hozzáállás, a jel-
lem pozitív változásai. 

Azt gondolom, hogy katolikus 
iskolánk 
olyan kincs-
keresők ott-
hona lett, 
akik meg 
akarják is-
merni a vilá-
got, és el 
akarják ne-
künk mesélni 
saját történe-
teiket. 

Építünk, és 

újjáépítünk. Egy sokra hivatott 
általános iskolában a munka 
sohasem lehet elég és sohasem 
lehet befejezett. Egy iskola 
sohasem lehet kész. Sem szelle-
mi, sem tárgyi értelemben. 

Ezért is köszönjük hálás szívvel 
a fenntartónknak, a Kalocsa-
Kecskeméti Főegyházmegyé-
nek és Főtisztelendő Dr. Bábel 
Balázs érsek atyának, hogy ez a 
közel 135 millió forint összegű 
beruházás megvalósulhatott. 
Ezen felül köszönjük az épület 
tulajdonosának, a Sükösd 
Nagyközség Önkormányzatá-
nak a támogatását az iskolai 
munkálatokhoz. 

A nagymérvű felújításnak kö-
szönhetően megtörtént az isko-

la épületének teljes körű hőszi-
getelése nemes vakolattal, vala-
mint a tetőszerkezet teljes cse-
réje és födémszigeteléssel való 
ellátása. A szakemberek kicse-
rélték a Templom utcai épület-
rész nyílászáróit és beépítették 
a tetőteret, ahol a terveink sze-
rint könyvtár és iskolakápolna 
lesz a jövőben kialakítva. 

Felsorolni is nehéz, mi minden 
történt, és mi ezt együtt éltük 
át, ezt mi együtt csináltuk vé-
gig: ez a mi időnk, a mi isko-
lánk, a mi történetünk. 

Mert ne hagyjátok a templomot 
s az iskolát! 

Az iskolaközösség nevében 
mindenkinek Áldott Ünnepet 
kívánunk! 

KATOLIKUS ISKOLA 

Sajtóközlemény a projekt zárásáról 

Megvalósult a „Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Sükös-
dön” című projekt 

2019. december 23. 

 

A projekt fő célkitűzése Sükösd két legkritikusabb csomópontjá-
nak rendezése. A beavatkozás eredményeként rendezett, a falusi-
as környezetbe jól illeszkedő burkolt meder és befogadó csomó-
pont alakuljon ki, megfelelő méretű átereszekkel. A mederburko-
lást a rendkívüli kis esés és a fenntartási munkák egyszerűsége 
indokolja. 

A fejlesztés eredményeként létrejött a Dózsa György – Templom 
utcai csomópontban: 
Az 51. számú országos közút és a befogadó főcsatorna közötti 
mederszakasz erősen benőtt fásszárú növényzettel, szinte a vízfo-
lyás megközelíthetetlen volt. A közúti műtárgy kifolyási végétől 
a szükséges növényzetirtást elvégezték a befogadóig. Az irtás 
után egy vízfolyás rendezési munka következett. 

A csatlakozó árkok és műtárgyak rendszere nem volt összehan-
golt, ezért a közútra merőleges árokszakaszt 60 m hosszban visz-
szabontották és újraépítették áteresszel és burkolt mederrel. A 

főúttal párhuzamos útárkok 
mindkét irányban 50-50 m 
hosszban burkolattal lettek el-
látva, a szakaszon belül lévő 
átereszek átépítésével. 

A burkolatépítési munkák befe-
jeztével a környező terep igazí-
tásával a felszíni vizeket az 
árkok irányába terelték. 

A fejlesztés eredményeként létrejött a Dózsa György – Szabad-
ság utcai csomópontban: 
A főcsatorna és főút műtárgya közötti árokszakasz nagyon be-
nőtt, beláthatatlan, hordalékkal töltődött. Ezen a szakaszon teljes 
növényzetirtást és tuskózást kellett végrehajtani, majd ezt követte 
egy mederrendezés. A közút K-i oldalán, a felszínen aránylag 
egy rendezett, épített környezet található, de ez egy nem funkcio-
náló vízelvezető rendszerrel rendelkezett. 

A lefolyó csapadékvíz az úttesten érkezik a csomópontba. A fő-
úttal párhuzamos árokszakasz 50-50 m hosszban a közúti átveze-
tő műtárgytól megújult. A meder biztosítására beton burkolat 
épült ki szükség szerinti átereszcserével. 

A „Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Sükösdön”, TOP- 
2.1.3 -16-BK1-2017-00014 azonosító számú projekt a Széchenyi 
2020 program keretében valósult meg. 

További információ kérhető: 
Sükösd Nagyközség Önkormányzata 
+36/79/563 022, jegyzo@sukosd.hu 

Ponty-Lak Kft. 
(az önkormányzat megbízásából) 

Sükösd Nagyközség Önkormányzata pályázatot nyújtott be a 

TOP- 2.1.3 -16-BK1-2017-00014 azonosító számmal 
„Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Sükösdön” című 

felhívásra. A program megvalósításához 50 000 000 Ft vissza 
nem térítendő európai uniós támogatásban és hazai központi 

költségvetési előirányzatban részesült az önkormányzat. A 
támogatás segítségével Sükösd település csapadékvíz elvezető 
rendszere egy részének fejlesztése valósult meg. 

Oktatás 
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Gyertyagyújtás 

Birtokukba vették a sükösdi 
iskolások a felújított épület 
legújabb közösségi terét. Isko-
lakápolna lesz az a helyiség, 
amely eddig kihasználatlan 
tetőtérben lett kialakítva a 
nagyszabású épületrekonstruk-
ció részeként. 

Az újonnan létrehozott, kifes-
tett, parkettázott terem – a maj-
dani kápolna és a hozzá kap-
csolódó könyvtár – méltó kör-
nyezetet adott az adventi áhítat-
hoz: itt történik a karácsonyi 
gyertyagyújtás, amelyet tanuló-
ink énekszava, valamint Fekete 
Szabolcs, iskolalelkész gondo-
latai tettek emlékezetessé. 

Korsósné Mojzes Klára 
felsős munkaközösség vezető 

Mesemondó versenyen 
voltunk 

Egy nap Klári néni kihirdette, 
hogy a Gandhi Gimnáziumban 
mesemondó versenyt rendez-
nek. Négyen jelentkeztünk: 
Klór Zsuzsi a nyolcadikból, a 
mi osztályunkból pedig Szil-
ágyi Loren, Góman Kristóf és 

én. Megkaptuk a meséket, szor-
galmasan gyakoroltunk. Egy-
más meséit is meghallgattuk, az 
enyémen kívül nekem a Kristó-
fé tetszett a legjobban, meg az, 
ahogyan a Zsuzsi eljátszotta az 
ő meséjét. 

Eljött a verseny napja. A sükös-
di kisbusszal mentünk, Fecsó 
bácsi vezette. Nem izgultam, 
eszembe sem jutott a mesém út 
közben. A Gandhi gimnázium-
ban finomságokkal vártak min-
ket a verseny előtt. Amikor 
elkezdődött a verseny, már iz-
gultam. A tizenhatos számot 
kaptam, ezért nagyon sokat 
kellett várnom, mire sorra ke-
rültem. Amikor ki kellett men-
nem a közönség elé, nagyon 
féltem. Ennek ellenére szépen 
elmondtam a mesét, Klári néni 
megdicsért. A Loren és a Kris-
tóf is ügyes volt. A Zsuzsit nem 
hallottam, mert a nagyok egy 
másik teremben voltak. Ott 
többen voltak, a Zsuzsi a hu-
szonötös számot kapta. 

Örültem a dicséretnek, boldog 
voltam, hogy részt vehettem a 
versenyen. Ha lehet, máskor is 

elmegyek. 

Kolompár Jázmin 
5. osztály 

Budapesti 
kirándulás 

November 7-én az 
egész felső tagozat 
Budapestre kirándult. 
Úti célunk az Ország-
ház és a Szent Korona 

megtekintése volt. Már napok-
kal előbb mindenki lázban 
égett: volt, aki a vonatozást, 
volt, aki a metrózást, más a 
korona megnézését várta leg-
jobban. 

Engem egyébként a mozgólép-
csőzés érdekelt. Előre féltem, 
hogy milyen lesz a meredek 
lépcsőn utazni. Összeszerve-
ződtünk, hogy ki kivel fog Ba-
jára bejutni, mert a vonat hajna-
li hat órakor indult. Végül, hála 
a szülőknek, mindenkinek jutott 
hely az autókban. 

Vonatozni nagyon jó volt, min-
denki jól elvolt, még az átszál-
lás is tetszett. Az Országház 
nincs messze a Keleti-
pályaudvartól, ahová megér-
keztünk, így egy rövid metró-
zás után meg is láthattuk a Par-
lament épületét. Utólag vissza-
gondolva a mozgólépcső sem 
volt olyan vészes, bár a sebes-
ség, a nagy tömeg elsőre kissé 
ijesztő volt. 

Az Országház gyönyörű és 
hatalmas! Mi egy kis részén 
sétálhattunk. Szerencsére min-
denki kapott egy fülhallgatót, 
ezzel sok érdekességet tudtunk 
meg az épületről és az ott mű-
ködő Parlamentről. A legszebb 
az a terem volt, ahol a Szent 
Koronát őrzik. Itt csendben 
megálltunk, közösen imádkoz-
tunk. 

Utána a Kossuth téren pihen-
tünk, gyönyörködtünk a főváros 
csodálatos panorámájában. 
Majd átmetróztunk a Duna alatt 
Budára, egy rövid sétára. Végül 
ismét metróval mentünk vissza 
a Nyugati-pályaudvarra, nem 
sok idő maradt a vonat indulá-
sáig. Eseményekkel teli volt a 
nap, nem csoda, hogy sokan 
elfáradtak, a kisebbek el is 
aludtak a vonaton. Majdnem 
nyolc óra volt, amikor Bajára 
értünk. Mindenkiért autókkal 
jöttek a szülők, így időben ha-
zaértünk. 

Sokáig fogunk emlékezni erre a 
napra, felejthetetlen emlékekkel 
gazdagodtunk. Jó, hogy min-
denki el tudott jönni, nem kel-
lett fizetni sem a parlamenti 
látogatásért, sem a vonatozá-
sért. Ez egy nagyon jó kedvez-
ményes lehetőség, mi nyolcadi-
kosok jövőre már nem, de a 
többiek remélhetőleg élni fog-
nak vele a következő tanévben 
is. 

Szabó Denisz 
8. osztály 

Versmondó verseny Akasztón 

November 22-én vettünk részt 
az akasztói Kiss Benedek Vers-

mondó versenyen. Két tanulónk 
szerepelt: Pesti Zalán az első 
osztályból és Kovács Zsófia a 
hatodikból. Méltó módon kép-
viselték az iskolánkat: Zalán 
mosolyt csalt mindenkinek az 
arcára, a bátor kiállásával, 
egész megjelenésével, ahogyan 
elsős létére hibátlanul elmondta 
Lackfi János humoros, de nem 
könnyű versét. Zsófi komoly 
művet adott elő. Hamvas Béla 
költeménye illett az egyénisé-
géhez, szép, kulturált beszéd-
módjához, nemcsak átélte, át is 
tudta adni a hallgatóságnak a 
vers mondanivalóját. Mindket-
tőjüknek gratulálunk! 

Korsósné Mojzes Klára 
szaktanár 

Jótékonysági bál 

2019. november 23-án, a Lako-
dalmas Házban, a Szülői 
Szervezet által megrendezésre 
került az óvodai jótékonysági 
bál. Gyönyörű, ízléses dekorá-
ció, hangulatos környezet várta 
a szórakozni vágyókat. 

A bált, Dudásné Grau Ágnes 
ÁMK igazgatónő, köszöntő 
beszédével nyitotta meg, majd 
Fehér Kármen énekesnő va-
rázsolta el gyönyörű 
énekhangjával a vendégeket. 

A finom vacsora elfogyasztása 
után folytatódott a hajnalig 
tartó tánc, amihez a zenét a 
Homokóra zenekar biztosította. 
Közel háromszáz vendég 
szórakozott önfeledten ezen a 
színvonalas, jól megszervezett 
bálon. Az éjféli tombo-
lasorsoláson sok értékes aján-
dék talált gazdára. 

Köszönetet szeretnénk mondani 
a szülőknek és mindazoknak, 
akik önzetlen munkájukkal, 
pénzbeli támogatásukkal, tom-
bolafelajánlásukkal és bármi-
lyen más formában támogatták 
az est sikerét. 

Kissné Szente Márta 
Sükösdi Óvodásokért Alapít-
vány kuratóriumának elnöke 

December 6-án érkezett hoz-
zánk a Mikulás. A gyerekek 
nagy izgalommal várták. Rin-
gató programunk keretében 
meghívtuk a jövőre várható 
kiscsoportosokat is. 

Óvodánkban novembertől ku-
tyaterápiás foglalkozásokat 
tartunk havi egy alkalommal a 
nagycsoportosok részére. Ter-
mészetesen a kutyák gazdáikkal 
jönnek a csoportokba, együtt 
vesznek részt a foglalkozáson, 
amit az óvónővel előzetesen 

ÓVODA 
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A MAI NAP NEM OLYAN, 
MINT MÁS, avagy gyerek-

koncert Sükösdön 2000 
Karácsonyán 

A karácsony minden ember 
számára, legyen az gyermek 
vagy felnőtt, igazi várakozással 
teli ünnep. Így volt ez csapa-
tunk háza táján 2000 karácso-
nyán is. Egész adventi időszak-
ban készítettük a karácsonyi 
vásár portékáit, adventi koszo-
rúkat, képeslapokat, gyöngyan-
gyalokat, betlehemet, a lak- és 
ajtódíszeket, csengőt…stb. A 
szorgos munkának meglett a 
jutalma, mivel egyházközsé-
günk tagjai jó szívvel vásárol-
ták a cserkészek által készített 
ajándékokat. Az így összegyűj-
tött összegből társasjátékokat, 
könyveket, hangszereket vásá-
roltunk a csapat számára. Ekkor 
született meg a gondolat, hogy 
ezt a sok figyelmességet, szere-
tetet viszonozni szeretnénk a 
falubelieknek. Lelkesen készül-
tünk ekkor már a pásztorjáték-
ra, de ettől még egy kicsit töb-
bet szerettünk volna adni. Így 
verbuválódott össze egy közel 
60 fős társaság Jutka vezérleté-
vel, s vette kezdetét az I. kará-
csonyi koncertre való felkészü-
lés időszaka. Az alsó tagozatos 
kisiskolástól kezdve, közép- és 
főiskolások, egyetemisták jöt-
tek össze a karácsony előtti 
napokban és fáradhatatlanul 
gyakorolták a szebbnél szebb 
karácsonyi dalokat. A koncert 
időpontja dec. 25-e délután 5 
óra volt. Izgatottan vártuk, 
mennyien jönnek el, és fogad-

ják el ajándékunkat. Az éneke-
sek soraiban ki a szólóéneke, ki 
az elmondandó verse, ki-ki a jól 
behangolt hangszere miatt iz-
gult, vagy pedig azért, hogy 
mikor futnak már be a családta-
gok. Nagy öröm volt, amikor 
egyre-másra teltek a padok. Azt 
hiszem azt ott levőknek felejt-
hetetlen emléket adott az igazi 
tiszta szívből jövő, gyermeki 
szeretet. Nekünk pedig jó érzés 
volt látni a velünk együtt örülő, 
olykor-olykor könnyekig meg-
hatódott felnőtt arcokat. Az 
előadásunkat jutalmazó taps, 
megerősítette bennünk, hogy 
kitartó készülődésünk nem volt 
hiábavaló, s valóban ajándéko-
zó szeretetünk a legtöbb, amit 
karácsonykor odaadhatunk. 

ADVENTI népszokások 
Az egyházi év kezdete, a kará-
csonyi előkészület 4 hetes idő-
szaka. Adventkor az eladósor-
ban lévő lány a hajnali misére 
való első harangozáskor a ha-
rang köteléből 3 darabot tépett, 
amit aztán a hajfonó pántliká-
ban hordott, hogy a farsangkor 
sok kísérője legyen. Az Alföl-
dön a hajnali misére való ha-
rangozáskor a lányok mézet 
vagy cukrot ettek, hogy ettől 
édes legyen a nyelvük, s mie-
lőbb férjet „édesgessenek" ma-
guknak. 

December 4. - Borbála napja 
A bányászok, tüzérek, várak 
védőszentje. Régen a hajado-
nok is pártfogójuknak tekintet-
ték, mert ha az e napon vízbe 
tett cseresznyeág karácsonyra 
kivirágzott, az házasságot jelen-

tett. Tiltott dolog volt e napon 
a fonás, a varrás, a söprés. A 
női vendég nem hozott sze-
rencsét a házra. A boszorká-
nyok a hagyomány szerint ezen 
a napon szerezték meg a rontás-
hoz szükséges ruhadarabokat, 
így tilos volt a ruhát kint hagy-
ni. Ajándékozni és bármit köl-
csönadni is tiltott volt, mert az 
elvinné a szerencsét a háztól. 

December 13. - Luca napja 
A néphit szerint a szembeteg-
ségben szenvedők, a varrónők 
védőszentje. Az év legrövi-
debb napja: „Szent Lucának 
híres napja a napot rövidre 
szabja." Egyben a téli napfor-
duló kezdőnapja. E napon 
kezdték el faragni a Luca 
székét 9 féle fából: kökény, 
boróka, jávor, körte, akác, jege-
nyefenyő, rózsa, som, cser, 
amelyet karácsonyig be kellett 
fejezni, úgy, hogy minden nap 
csupán 1-1 műveletet lehetett 
rajta elvégezni. Karácsonyeste 
elvitték az éjféli misére, készí-
tője ráállva megláthatta, kik a 
falu boszorkányai. Sok helyütt 
sütöttek e napon lucapogácsát, 
amibe tollat, pénzt rejtettek el. 
A hajadonok gombócokat főz-
tek, minden gombócba beletet-
tek egy férfinevet, s amelyik 
elsőnek jött a víz tetejére, az 
lett az illető férjének neve. A 
gazdasszonyok egy marék bú-
zát kis tányérokra tettek, locsol-
ták, és a búza karácsonyesti 
állapotából következtettek a 
jövő évi termésre. 

December 21. - Tamás napja  
A Tamás napon vágott sertés 
háj, a "Tamásháj" nem avaso-
dik meg, gyógyításra alkalmas. 

Főleg kelések, nehezen gyógy-
uló sebek, kisgyermekek kiüté-
seinek a kezelésére használták. 
Egyes vidékeken ezt a hájat egy 
illatos kerti növény összetört 
leveleivel keverték össze, mivel 
ennek a növénynek rontáselhá-
rító erőt tulajdonítottak. Máshol 
tömjénnel, szentelt vízzel, vagy 
hagymával vegyítve használ-
ták. Ha 21-e reggelére frissen 
esett hó borította a tájat, a 
hiedelem szerint békés, bol-
dog karácsony ígérkezett. Ha 
az e napon megölt disznók má-
ja nagy lett, akkor a régi öregek 
azt mondták, hogy csikorgós 
lesz a karácsony. 

A régi öregek sokféle szokást 
tartottak Karácsonykor. Mára 
szinte elfelejtettük ezeket, pe-
dig igazán szép hagyományok. 

Méz és dió: a karácsonyi va-
csora előtt a család minden 
tagja egy szem mézbe mártott 
diót eszik. A feltört dió arra 
emlékeztet minket, hogy a Kis-
jézus immár világra jött, nem 
kell többé várnunk rá. Itt van 
köztünk és velünk marad. 

Almaszeletet mindenkinek: A 
karácsonyi vacsora végén egy 
szép piros almát vesz a kezébe 
a családfő, majd annyi szeletre 
vágja, ahány családtag ül az 
asztal körül. Mindenki elfo-
gyasztja az almaszeletet, abban 
a reményben, hogy amilyen 
kerek az alma, olyan kerek, 
összetartó lesz a család a jövő 
évben is. Sőt ha a jövő évben 
eltévednénk valahol, az almára 
gondolva visszatalálunk a csa-
ládunkhoz. 

Bakos Judit 

egyeztettek. A gyerekek várják 
ezeket a foglalkozásokat, több-
ségük bátran viselkedik a ku-
tyákkal szemben. 

Szeptemberben meghirdetett 
rajzpályázatunkra beérkezett 
rajzoknak a díjazása a napok-
ban történt meg. Benedek Elek 
születésének 160. évfordulója 
alkalmából rajzolták le a gyere-
kek kedvenc meséjüket. A zsű-
rizéshez megkértük az óvo-
dánkba járó gyógypedagógust 
és logopédust, akik örömmel 
tettek eleget a felkérésnek. A 
Sükösdi Óvodásokért Alapít-
vány minden résztvevőnek em-
léklapot és egy doboz színes 
ceruzát adott ajándékba. A két 
legszebbnek ítélt kép rajzolója 
könyvjutalomban részesült. A 
nagycsoportosok közül Görgics 

Naomi, a középső csoportos 
korosztályból Koprivanacz 
Zselyke kapta meg Benedek 
Elek Legszebb meséi c. köny-
vet. Minden résztvevőnek gra-
tulálunk, az óvó néniknek kö-
szönjük a felkészítő munkát. 

December 20-án tartjuk a kará-
csonyi ünnepségeket a csopor-
tokban. December 23-tól az 
óvoda zárva lesz. Nyitás 2020. 
január 2-án. 

A Sükösdi ÁMK valamennyi 
dolgozójának és a Sükösdi 
Napló minden olvasójának ál-
dott, szép karácsonyt és békés, 
boldog, újévet kívánok. 

Dudásné Grau Ágnes 
ÁMK igazgató 

Az 547. sz. Belon Gellért Cserkészcsapat 
története (16. rész) 
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December 24-én kedden, Ádám, Éva 
napján, szenteste, 23.30 órakor pász-
torjáték lesz a templomban, majd 
24.00 órakor éjféli mise. 

December 25. Karácsony napja, 
10.00 órakor kezdődik az ünnepi 
szentmise. 

December 26. Karácsony másnap-
ja, szintén 10.00 órakor lesz mise. 
Ekkor ismétlik meg a gyerekek a 
pásztorjátékot. 

December 29. Szentcsalád vasár -
napja, 09.00 órakor lesz szentmise. 

December 31-én 17.00. órakor 
Hálaadást tartunk. 

Január 1-én 10.00 órakor lesz mise. 

Továbbra is köszönettel várjuk fel-
ajánlásaikat templomunk külső festé-
sére, felújítási munkálataira a Fókusz 
Takaréknál vezetett bankszámlára 
történő utalással. 

Római Katolikus Plébánia 

52300033-10001435 A megjegyzés 
rovatba kérjük, tüntessék fel: 
„Templom felújítására adomány”. 

Köszönettel: 

Jánosity István 
plébános 

Szeretettel várjuk a 
cserkészeket 2019. 
december 23-án hét-
főn, délután 16.00-
18.00 óra között az 
egyházközségi házban tartandó csa-
patkarácsony ünnepünkre. 

Cserkészvezetők 

 

 

 

Felhívás! 

Községünkben több ingatlanhoz 
bútor gyártáshoz használ anyagból 
származó hulladékot szállítottak, a 
szomszédos Nemesnádudvarról, 
hogy azt tüzelési célra felhasználják. 
Tisztelettel hívom fel a lakosság 
figyelmét, hogy ezzel a termékkel 
való égetés, tilos és veszélyes. 
A bútorlap hulladék veszélyes hulla-
déknak számít, így az abból szárma-
zó égéstermékek, mind az ingatlan-
ban lakók, mind a környezetében 
élők számára életveszélyesek. Önkor-
mányzatunk bejelentéssel élt az Ka-
tasztrófavédelem, az ÁNTSZ  és a 
Megyei Kormányhivatal illetékes 
osztálya felé ez ügyben. Sükösdön a 
fokozott ellenőrzést megkezdték az 
égetés ellenőrzésére vonatkozóan, az 
első bírság is kiszabásra került 
75.000 Ft összegben. A vállalkozó 
ellen pedig, aki ezt a hulladékot a 
szomszédos településről községünk-
be szállította, eljárás in-
dult. Nyomatékosan kérem, hogy 
mindazok, akik rendelkeznek ilyen 
típusú veszélyes hulladékkal, szün-
tessék meg az ezzel való égetést! 
Elsősorban mindannyiunk egészsé-
gének védelme, másodsorban a 
büntetések elkerülésének érdeké-
ben. 

T.M. 

Miért éppen hóemberek? 

Amikor ezeket a sorokat olvassák 
már biztosan hallottak róla vagy 
látták, a Faluház előtt felállított 
„hóember parkot”. Az elsődleges cél 
az volt, hogy a falubelieket összeko-
vácsoljuk, és tegyünk közösen a 
közösségért. Mert adni jó… A má-

sodlagos cél 
az volt, hogy 
az átutazók 
megjegyezzék 
a település 
nevét. Ha 
Önnek tetszik 
a kezdemé-
nyezés, és a 
jövőben szíve-
sen részt ven-
ne hasonló-
ban, kérem, 
keressen bát-
ran. Ötletel-
jünk együtt. Ezúton szeretném meg-
köszönni a közreműködését azoknak 
a rokonaimnak, barátoknak, ismerő-
söknek, akik segítsége nélkül ez nem 
valósulhatott volna meg. Tisztelettel: 

Siposné Kerekes Melinda 

Maratont futottunk…. 

Augusztusban volt 3 éve, hogy el-
kezdtem futni, azóta az életem részé-
vé vált. Bátyám, Marci 15 éve fut, de 
intenzívebben ő is 4 éve. Nekem a 
mindennapos ülőmunka kompenzálá-
sa volt a cél, hisz mozogni sosem 
késő elkezdeni. Futunk télen, nyáron, 
hőségben, hóban, fagyban, szélben, 
esőben, és az évek során megismer-
tük falunk csodás környezetét, hatá-
rát, erdőt, mezőt, Duna partot, Ósü-
kösdöt. Néha benevezünk egy-egy 
versenyre, a bajai Kikeleten már évek 
óta részt veszünk. Folyamatosan 
fejlődtünk, 5-10 km-ről a félmarato-
nig, majd jöhetett az újabb cél a 
maraton. Közben sok jó emberrel is 
megismerkedtünk a sport kapcsán. 
Egyikük a sükösdi származású Sipos 
János (FutaSükösd esemény szerve-
zője). Az ő ötlete volt a nevezés a 
Balatonfüredi Ultramaraton október 

19-ei versenyére. Ez a 
verseny elsősorban 
ultratávokra jött létre, 
48 órás, 24 órás, 12 
órás, stb., de lehetett 
maratonra is nevezni. 
A Kisfaludy strand 
melletti sétányon, két 
kilométeres körökben 
zajlott a verseny. Bá-
tyámnak a 6., nekem a 
4. maratonom volt, de 
csak az első hivatalo-
san regisztrált 42 km-
em. Féltünk a monoto-
nitástól, de közben ez 
adta meg számomra a 
verseny családias 
hangulatát, mert folya-
matosan találkoztunk, 
bíztattuk egymást. 
Csodás őszi időnk 
volt, mindhárman 
elmondhatjuk, hogy az 
eddigi legjobb marato-
ni időnket futottuk 
Füreden. 

Én 2020-ra nyertem 
egy automatikus neve-
zést is, így már biztos, 
hogy jövőre is ott 
leszek. J 

Juhász Judit 

Egyre népszerűbb 
mozgásforma lett az 
utóbbi években a futás 
és talán nem véletle-
nül, hiszen ez a leg-
jobb kardió edzés. 
Vannak, akik hobbi 

szinten művelik, de vannak olyanok 
is, akik versenyszerűen, profiként 
űzik ezt a sportot. Az utóbbiak közé 
tartozik Kolluti Margit, aki 11 éve 
rója, illetve futja az utakat. Azt hi-
szem, nyugodtan mondhatjuk, hogy 
sükösdi viszonylatban úttörőnek 
mondható ebben a sportban, és pél-
dájával számos embert ösztönzött a 
futásra. Rengeteg hazai és nemzetkö-
zi verseny, maraton, ultramaraton, 
spartathlon van már a háta mögött. 
Példaértékű a kitartása, az alázata és 
a sportteljesítménye. Méltán lehetünk 
büszkék rá. 

(szerk.) 

Cserkészhírek 
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FÉLÉVI BIZONYÍTVÁNY 
2019 ŐSZ 

Jó éveket hagyott maga mögött a sü-
kösdi futball, két egymást követő baj-
noki címünk után a 2018-19 es bajnoki 
évben tekintélyünk megőrzése és minél 
jobb pozíció elérése volt a cél, erőnkből 
a hatodik helyre futotta. 

Régi csapatunkkal és új reményekkel 
vágtunk neki ősszel a 2019-20-as baj-
noki évnek a Felsőszentiván és a HÍD 
SC távozása miatt a megerősödött 14 
csapatos mezőnyben. Mindenkinek 
számolnia kellett azzal, hogy itt már 
könnyű ellenfél nincs, többet kell nyúj-
tani ugyanazért a helyezésért. Kilátása-
ink mérlegelésénél nem lehetett figyel-
men kívül hagyni azt a tényt, hogy 
egyre több csapatban játszanak pénzért, 
ebben a versenyben már nem azonosak 
a feltételek, mégis ebben a közegben 
kell helytállni. Lépten-nyomon felbuk-
kan az ellenérv, hogy senkinek sem 
kötelező a megyei II. osztályban játsza-
ni, aki nem bírja, érje be eggyel lejjebb, 
ezzel meg az a baj, hogy ott is folyik 
már a díjazás. Mi megmaradtunk tiszta 
amatőr státuszunknál, s ebben változás 
nem is várható. A játékosállományunk 
életkorát tekintve nagyon kétséges, 
hogy meddig tartható fenn a jelen álla-
pot. Hosszú évek óta betöltetlen az űr a 
felnőtt és az ifjúsági csapatunk között, 
onnan egyelőre nem tudunk meríteni. 
Elveszett három-négy korosztályunk, 
abbahagyták olyanok, akik most a 
derékhadat képviselhetnék. Emellett 
Kárpáti Krisztián Bátmonostorra, Ruff 
Lénárd Kecelre igazolt a nyáron, a HÍD 
SC-ből Hangya László érkezett. Az 
egész szezont végigkísérő gondjaink 
már nyári felkészülés alatt is megvol-
tak. Okát nagyban a makacs sérülések 
sorozatában kereshetjük. A védelmünk 
erősségei közül Csordás Erik pályára 
sem lépett, Molnár Zsolt öt és fél talál-
kozót tudott vállalni, Koszorús Péter 
„vésztartalékként” négy félidőt. Matity 
Donát a középpálya irányítója, három 
alkalommal összesen 62 percet játszott. 
Egy teljes szezon kihagyása után fel-
épült viszont Lógó Zsolt, két mérkőzés 
kivételével stabilan a pályán volt, ő is 
hozzátette a magáét az ötödik helyünk-
höz. Az okok kisebbik része, munkahe-
lyi elfoglaltságoknak tudható be, de 
„besegített” a négy kiállítás és az érte 
kapott nem kevés büntetés is. A 13 
fordulóban egyszer fordult elő, hogy 
egymást követő két mérkőzésen ugyan-
abban az összeállításban kezdhettünk. 

A nyitány mindjárt az Érsekcsanád 
elleni rangadóval kezdődött, és minden 
bajunk ellenére nehezen, de jól sikerült. 
Ezúttal is a végjátékban kerekedtünk 
felül, és megőriztük a velük szembeni 
öt éve tartó veretlenségi sorozatunkat. 
A sorsolás nem volt kegyes hozzánk, 
három kegyetlenül nehéz mérkőzés várt 
ránk, amelyből elsőként a megerősödött 
Nemesnádudvart fogadtuk. Ők 2016 
tavaszán nyertek utoljára ellenünk, 
azóta egy pontot tudtak megmenteni, 
volt törlesztenivalójuk. Félidőben Pesti 
góljával még vezettünk, a Csordás 
Zalán és Rozsi kiállítását követő máso-
dik félidő nyomását már nem bírtuk el. 
A 3:1-es győzelmükkel borult a forga-
tókönyv, elvitték a három pontot. Innen 
indult Nádudvar nagy menetelése, 
egészen a 11. fordulóig az élen álltak. 
Egy elvesztett mérkőzés után Géderlak-
ra utazni nem a legjobb ómen, oda nem 
győzni járnak a csapatok. Harmadszor 
rugaszkodnak neki a bajnoki cím meg-
szerzésének, csak abban bízhattunk, 

hogy pályájukon még nem kaptunk ki, 
kétszer értünk el 1:1-es döntetlent. Itt 
most minden kevés volt a 2:1-es félidő 
után elgázoltak bennünket, rúgtak még 
ötöt, s a 7:1-el legnagyobb vereségün-
ket szenvedtük el. Játékuk alapján én 
akkor bennük láttam a bajnokcsapatot. 
Hogy teljes legyen az erősorrend, a 
tavalyi második után az elsőhöz men-
tünk Dusnokra. A bajnokcsapat gyen-
gélkedett, pont nélkül állt az utolsó 
helyen, jó esély kínálkozott az előző két 
vereségünk feledtetésére. Tamás góljá-
val megszereztük a vezetést és sorra 
hagytuk ki helyzeteinket, majd, az 
egyenlítést követő 10 perc alatt kaptunk 
még kettőt. A 3:1-nél beállt a lélektani 
defekt, Jagicza 93.percbeni találata 
ennek már egyenes következménye 
volt. Visszavágtak a tavaszi sükösdi 4:1
-ért. Itthon a 12 új játékost igazoló 
Tompával folytattuk, a lehető legtarta-
lékosabb összeállításban, heten hiá-
nyoztak az előző heti kezdőnkből. A 
már-már szokásos 1:1-es első félidőt 
még így is hozni tudtuk de, a másodikat 
már végigszenvedtük, s az 5:2-es vere-
ségünkkel a 11. helyen találtuk magun-
kat, amire már régen volt példa, ugyan-
így az egy végben elszenvedett négy 
vereségre is.  Ám minden jó és rossz 
sorozatnak vége szokott lenni, így eljött 
a mi időnk is: a számunkra mindig 
kellemetlen ellenfél – Bácsborsód- 
otthonában Pesti és Szabó Patrik két 
góljával nyertünk 3:2-re úgy, hogy 
Tamásnak egy szerencsétlen belépője 
miatt a 21. percben el kellett hagynia a 
pályát. A 10 emberrel kiharcolt győze-
lem felszabadította a lelkeket és a lába-
kat, s nagy muníciót adott ahhoz, hogy 
Lógó góljával itthon tudtuk tartani a 
három pontot a bajnokságra törő Bajai 
SK-val szemben. Végre kiegyenesedett 
a csapat, s imponáló játékkal megismé-
teltük az előző heti bravúrt, a Kunbaja 
elleni 3:1-es győzelmünkkel felkapasz-
kodtunk a hatodik helyre (akkor még 
nem tudtuk, hogy az őszi első és máso-
dik helyezett skalpját szereztük meg). 
A három győztes meccs begyógyította a 
korábbi sebeket, Hercegszántón már 
kedvünkre futballoztunk, hatot rúgtunk 
kettő ellenében és feljöttünk az 5. hely-
re. Minden adott volt ahhoz, hogy a 
következő, 12. Hajós ellen hazai pályán 
folytatjuk jó szériánkat. Várakozásun-
kat csak erősítette az egyszeri kegyelmi 
állapot, melyben mindenki hadra fogha-
tó volt, de úgy látszik, hogy nálunk ez 
is veszélyes, Sükösd is besorolt a sze-
szélyes, kiszámíthatatlan csapatok 
közé. Elpazaroltuk minden kidolgozott 
lehetőségünket, s be kellett érnünk az 
1:1-es sovány döntetlennel. Hogy 
mennyire helyénvaló a kiszámíthatat-
lanságunk egy hét múlva Borotán bizo-
nyítottuk ellenkező előjellel, lazán 
nyertünk 4:1-re. A folytatásban Sükös-
dön kaptunk ki Mélykúttól 3:2-re, igaz, 
hogy ehhez besegített Zsók is, a Snye-
holával vívott presztízsharcuk 30. perc-
ében kiállították mindkettőjüket. Duna-
falván sem cáfoltuk meg magunkat, 4:4 
–es döntetlennel zártuk a szezont a 11. 
Dunagyöngye Sk (Szeremle) ellen. 
Nehezen indultunk, a hatodik forduló-
ban találtunk igazán magunkra, szerez-
tünk nem várt pontokat és vesztettünk 
nyerhetőnek vélteket. 

Hat győzelemmel, két döntetlennel és 
öt vereséggel, 20 pontunkkal az ötö-
dik helyen végeztünk. A többség 
egybeeső véleménye szerint ez a maxi-
mum, amit az adott körülmények között 
a csapat ki tudott hozni magából. Az 
értékelés is ehhez igazodik, az iskolai 
mérce szerint: JELES! Góljaink száma 
elmaradt a korábbiaktól, 32-őt rúgtunk, 
a szerzőik: Ferenczi 7, Lógó 6, Szabó 

Patrik 5, Tamás 3, Pesti 2, Schultz 
Máté 2, Hangya 1, Koszorús 1, Matity 
1, Papp 1, Schultz Martin 1, Zsók 1, 
Szabó Dávid 1. A kapott góljaink szá-
ma: 34. 

A 13 fordulóban 22 játékosunk lépett 
pályára: 13-szor Szabó Patrik és 
Schultz Máté, 12-szer Zsók, Hangya és 
Pesti, 11-szer Lógó és Bohner, 10-szer 
Gajári, Tamás, Tallér és Papp, 9-szer 
Ferenczi, Schultz Martin és Szabó 
Dávid, 8-szor Csordás Zalán, 7-szer 
Rozsi, 6-szor Molnár, ötször Koszorús 
és Szabados Dániel, 3-szor Szabados 
Miklós és Matity, 2-szer Hornyák. 
Kiemelendő, hogy egyedül Szabó Pat-
rik játszotta végig a 13-szor 90 percet, 
elismerésre méltó teljesítmény! 

Ifjúsági csapatunk (U-19) nyári fel-
készülése nem volt problémamentes, a 
nyaralás, táborozás idején nehéz egy-
ben tartani a csapatot, ezzel együtt 
beérni látszik Lógó Zsolt edző munká-
ja. A nyárvégtől már 70 %-os edzéslá-
togatottság mellett igyekezett átadni 
tanítványainak mindazt, amit ő tud,az 
elért eredményen ez meglátszik. Tehet-
ségesek, de nagyon fiatalok, fizikailag 
szinte minden ellenfelük erősebb volt. 
Várakozáson felül jól vették az akadá-
lyokat az első szakaszban, megfelelő-
nek mondható még a közepe is, gyenge 
a vége, itt már elfogytunk. Látványos 
gólkülönbséggel nyertek hat találkozót 
(Géderlak 3.:8, Nemesnádudvar 6:1, 
Dusnok 1:8, Kunbaja 4:1, Hercegszántó  

1:4, Hajós 9:2), itthon 3:3-as döntetlent 
játszottak Tompával. Öt vereségük 
közül súlyos a bácsborsódi és borotai 
6:1, a szeremlei 7:1. Az Érsekcsanád 
elleni hazai 3:5 reális, a Mélykút elleni 
2:3 lehetett volna jobb is. Így 19 ponttal 
a hatodik helyen végeztek, ami hat 
hellyel jobb a tavaszinál. Érdemje-
gyük: JÓ!  A góllövő listát Kárpáti 
Zsolt vezet 17, őt Rácz Erik követi 10, 
Balázs Máté és Pintye Krisztián 6-6 
találatával.  A cél az, hogy minél előbb, 
minél több kerüljön közülük a felnőtt 
csapatba, mert sürget az idő! 

U-14 –es csapatunkkal Balogh János-
nak komoly gondjai vannak,12 igazolt 
játékosával, kapus nélkül nem tudtak 
mérkőzést nyerni. Öten feljebb léptek, 
hárman érkeztek, gyenge az érdeklődés 
a gyerekek és a szülők körében egy-
aránt, pedig minden feltétel adott. Pozi-
tívum, hogy akik vannak, azok lelke-
sek, kivétel nélkül látogatják a heti két 
edzést, szeretnek futballozni, de sok 
még a tanulnivaló. 

A Bozsik program Halász István 
irányításával, az eddigi tematikával és 
létszámmal zavartalanul működik, ami 
biztató és csak eljön az idő, amikor 
feltöltik Balogh János keretét. 

A számvetés végén szép Karácsonyt, jó 
pihenést és Boldog Újévet kíván min-
denkinek: 

Varsányi József 

FELNŐTT CSAPAT: 

Állnak: Gajári J., Schultz Máté, Szabó D., Ferenczi M., Zsók József játékos-edző, 
Lógó Zs., Rozsi J., Tamás K., Matity D., Szabados M. 

Guggolnak: Szabó P., Molnár Zs., Tallér I., Csordás Z., Hangya L., 
Schultz Martin, Bohner Zs., Pesti L. 

A képről hiányzik: Csordás E., Hornyák T., Koszorús P., Nagy E., Papp Á., 
Szabados D. 

IFJÚSÁGI CSAPAT: 

Állnak: Lógó Zsolt edző, Petrás G., Rácz E., Molnár K., Kárpáti Zs., Ruff M., 
Szabados D., Boros R. 

Guggolnak: Farkas D., Kolompár K., Mihálovics D., Balázs M., Balázs R., 
Bogdán B., Kárpáti R., Nagy B. 

A képről hiányzik: Balázs D., Farkas Z., Pintye K., Pusztai M. 

Sporthírek 
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A település- és mezőőr elérhetősége 
Faddi József +36/70 334-8799 

 
Legelőt, szántót vennék. +36/30 317-4759 Szerletics Róbert 
4 személyes kripta eladó! +36/79 364-250 18-20-ig 
 

 
82 éves hölgy beszélgetőtársat keres! +36/79 364-250 18-20-ig 
4 személyes kripta eladó. Tel: +36/79 364-250 

2019. október 24. és 2019. december 2. között 
anyakönyvezettek 

Születtek 
Sipos Lilien Réka (anyja neve: Farkas Zsuzsa) 

Gratulálunk! 

Házasságkötés nem történt. 

Elhunytak 

Szeitz János (69 éves) 
Radics János (91 éves) 
Soós Jánosné (született: Palatinusz Erzsébet, 81 éves) 
Kovács Jolán (81 éves) 
Kovács Imréné (született: Kuzman Rozália, 88 éves) 
Tóth Jánosné (született: Csatai Erzsébet Mária, 72 éves) 

Részvétünk! 
Összeállította Rigó Éva anyakönyvvezető 

Fogsorjavítás, 
műfogsorké-

szítés, rögzített 
fogpótlások 

Kollár Csaba 
6346 Sükösd,  

Dózsa György út 
12/D 

 06 30/475 0506 

BÉRSZÁMFEJTÉS, 
KÖNYVELÉS 
Vállalom új vagy működő gaz-
dasági társaságok, egyéni vállal-
kozások teljes körű könyvviteli 
feladatainak ellátását, bérszámfejtését, mun-
kaügyi adminisztrációját. 

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

Keressen bizalommal! 

Schneider Veronika 
mérlegképes könyvelő, bérügyi és társa-

dalombiztosítási szakelőadó 
Floyd Dentál S kft 
+36/30 293-3302 
6346 Sükösd, Dózsa György út 12/D 
floydental@gmail.com 

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 ré-
szére teljes körű könyvviteli szolgáltatás, mezőgazdasági ügy-
intézés, támogatásigénylés, gázolaj bevallás, gazdálkodási 
napló, környezetvédelmi termékdíj… mindez kedvező áron! 

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 ap-
róhirdetés dí-
jai: 5 szóig 
ingyenes, 5 szó 
felett 50-Ft/
szó. Az árak 
bruttó árak.  

Hirdetést felad-
ni munkaidő-
ben a Polgár-
mesteri Hivatal 
titkárságán 
lehet. 

Az általános iskola felújítása kapcsán a tetőről lekerülő bontott 
szalagcserép megvásárolható a készlet erejéig. 

Érdeklődni a polgármesteri hivatal titkárságán személyesen, 
vagy az 563-022-es telefonszámon lehet. 

Könyvelés 
 Vállalkozás előtti tanácsadás 

 Vállalkozás indítás 

 Vállalkozás könyvelés 

 Vállalkozók teljeskörű tájékoztatása 

Kovácsné Poros Henrietta 
közgazdász, regisztrált mérlegképes könyvelő 
6346 Sükösd, Dózsa Gy. u. 249. 
Tel.: +36/70 334-8804 

Áldott, Békés Karácsonyt és Nagyon 
Boldog Új Esztendőt kívánok minden-
kinek! 

Happy Nails Stúdió Hunyadi János 
utca 165. Sükösd 

Patakiné Csizmadia Erika 
kéz és lábápoló 
Tel: 20/ 543 5271 

Elektromos kisgépek javítása 

Háztartási gépek (mosógép, mosogatógép, villanytűzhely, mikro-
hullámú sütő, stb.), elektromos kéziszerszámok, 
porszívók, takarítógépek javítása, porzsákok, egyéb 
gyári tartozékok beszerzése rövid határidővel. 

Deák István elektroműszerész 
06-30/907 7276 Sükösd, Mártírok utca 51. 

Tisztelt Sükösdiek! 

Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy az Aegon kiemelt tanács-
adójaként, személyre szabott, igény szerinti megoldásokkal állok 
a lakosság rendelkezésére. Keressenek bizalommal ha: 

- Nyugdíj – 20% adójóváírás 
- Lakásbiztosítás – Biztosítási összeg nélkül, Építés-felújítás 

időszakára vonatkozó fedezet stb. 
- Kötelező – akár 50% kedvezmény 
- Casco – akár 3000ft-tól 
- Élet- és Balesetbiztosítás – Gyermekeink jövője, családunk 

védelme 
Ha bármely megoldás érdekli Önöket vagy szeretnének felvilá-
gosítást kapni az alábbi telefonszámon érhetnek el. 

Zsikó Emőke 
+36 30/172-1615 

Anyakönyvi hírek 

tel:+36%2030%20317%204759

