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Itt a karácsony…
Sok-sok ismeretlen, váratlan
helyzettel teli év végéhez közeledünk. Mindannyiunk életében teremtődtek új szituációk,
mind a családban, munkahelyen, közösségeinkben, amivel
még korábban soha nem találkoztunk. Bele kellett tanulnunk, bele kellett helyezkednünk a járvány okozta kihívások megoldásába. Most, amikor nemsokára megszólal a
karácsonyi csengő, amelynek
hangja a családot, az otthon
melegét juttatja eszünkbe,
most amikor szeretteinkkel,
barátainkkal lehetünk, és figyelhetünk arra, hogy mit
nyújthatunk azoknak, akik a
legtöbbet jelentik számunkra,
fontosnak tartom azt is, hogy
az elmúló évre visszatekintve
ne csak azokat a dolgokat lássuk meg, amit ez az esztendő
elvett tőlünk, hanem azt is,
amit adott. Bár lehet, hogy
hosszabb időt kellett otthon
tölteni az online oktatás, vagy
rendkívüli intézményi szünetek
miatt, de talán jutott idő kicsit
megpihenni, lelassulni a sok
rohanás közepette, több idő
jutott a családra, előkerültek
régi fényképek, videók, társasjátékok. Mert bár lehet, hogy le
kellett mondani külföldi kirándulásokat, nyaralásokat, de
eljuthattunk hazánkban olyan
helyekre, ahol eddig még sosem jártunk. Bár lehet, hogy
bajlódunk a maszkviseléssel,
de megláthatjuk benne azt is,
hogy használatával másokat és
magunkat is valami rossztól
óvjuk meg. Bár lehet, hogy
betegség nélkül is többször
kerültünk karanténba, viszont
több mindent előre elvégezhettünk a házi munkákból, több
idő jutott beszélgetésre, egymásra figyelésre. S ha mindezt
sikerül így szemlélni, akkor
máris béke, elfogadás és szeretet van bennünk, melyre lehet
meghitt, bensőséges kapcsolatokra épülő családot, közösséget építeni.
Karácsony közeledtével feltör-

nek az emberben a régi emlékek, gyerekkori ünnepek, ajándékok a fa alatt, ahogy apánk a
parázstól izzó kályhára helyezi
a narancshéjat, hogy illata bejárja az egész lakást, anyánk
előveszi a legfinomabb barackbefőttet a polcról, diót, mézet,
almát, fokhagymát majszolunk
a halászlé előtt, vagy éppen a
kőkemény Konzum szaloncukrot harapva veszítjük el tejfogunkat. Ahogy ropog a csizmánk alatt a hó az éjféli misére
haladva, és menekülünk a fiúk
elől a hó csatában... Az öröm,
az együttlét boldogsága ez az
ünnep, miközben azokra is
gondolunk, akik már nem lehetnek velünk.
Szeretet. Igazán összetett fogalom. Sokan hisszük, hogy tudjuk, mit jelent, de tévúton járunk. Mindenkinek megvan a
saját elképzelése róla, ami csak
ritkán felel meg a valóságnak,
a szó igazi értelmének. Kimondjuk, hogy szeretlek, de
vajon tényleg érzésből jön,
vagy csupán az értelem diktálja? Sok nagy gondolkodó fejtegette már e szó igazi lényegét.
Hamvas Béla szerint a szeretet
az, amikor valakinek létnehézségeit magamra veszem, hogy
annak életét szebbé tegyem.
Elgondolkodtató. Jól szeretni
nagyon nehéz, de aki tud, annak áldássá válik az élete, mert
kétszeresen kapja vissza azt,
amit sugároz. Sokféle szeretet
létezik,
férfi-nő,
anyagyermek,
unoka-nagyszülő,
barátság, Istenszeretet, de mind
egy tőről fakad. Az igazi szeretet, a másik feltétel nélküli
elfogadásáról és tiszteletéről
szól. Arról, hogy nem akarom
megváltoztatni a másikat, csak
tiszta szívvel szeretni és támogatni. Erre mindenki vágyik, a
megértésre és az odafigyelésre.
Ami sokszor apróságokon múlik, egy asztalon felejtett pár
szerető gondolat, egy kedves
szó, egy simogatás, vagy csak
a figyelni tudás, ha a másik
mesél. Hisz az ember társas

lény. Kincsei megosztása és
nem birtoklása okoz nagyobb
örömet neki. Erről kell, hogy
szóljon az ünnep, a megosztásról, a változni akarásról, a
szándékról, hogy ezen túl megpróbáljuk szépen és jól szeretni
egymást. Úgy szeretni, hogy az
a másiknak is örömet okozzon.
Odaadóan, de egyben elengedően is. Akit jól szeretnek, az
úgy szárnyal, hogy közben
ragaszkodik is. A szeretetnek
nincsenek korlátai. Határtalan!
Egy indián közmondás szerint,
csak az képes tiszta szívből
adni is, akiben megvan az alázat, hogy elfogadjon. Bízom
benne, hogy azok a szeretetmagocskák, amiket így advent
és karácsony tájékán igyekszünk szívünkben elültetni,
újévkor sem múlnak el, inkább
egy erős, szilárd fává növekszenek bennünk, ami meghajlik ugyan egy-egy viharban, de
utána mindig újra kiegyenesedik.
Ismételten szeretném megköszönni mindazoknak a segítségét, akik az idei esztendőben is
támogatták az önkormányzat
munkáját. Így az intézményeknek, alapítványoknak, egyesületeknek, vállalkozóknak, az
egyházközségnek, de köszönöm azt is, amikor akár egyetlen telefonnal, utcai beszélgetéssel, boltban mondott, vagy
emailben küldött észrevétellel,
tanáccsal segítették hozzá közösségünket a fejlődéshez.
Azt kívánom mindnyájuknak,
hogy a lehető legtöbb pillanatát éljék meg karácsony csodájának azokkal, akik fontosak az
Önök számára! Adják idejüket,
figyelmüket, önmagukat családjuknak, szeretteiknek, barátaiknak, ismerőseiknek!
Sükösd Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete, és
a magam nevében kívánok
áldott, békés karácsonyi ünnepet, és örömökben, jó egészségben megélt új esztendőt!
Tamás Márta
polgármester
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Önkormányzati Képviselő-testületi hírek kivonatolva, a teljesség igénye nélkül
2020. november–december
A 2020. november 4-étől kihirdetett veszélyhelyzet alatt Képviselő-testületi ülések nem hívhatók össze. Minden önkormányzati döntést a polgármesternek kell meghoznia. A polgármester a döntésekről és az
önkormányzatot és intézményeket érintő kérdésekről folyamatosan tájékoztatja a képviselőket, véleményüket is kikéri.
Polgármesteri döntések:
A vaskúti, külterületi 0551/2
hrsz.-ú ingatlanon a sükösdi
önkormányzatnak 369/10000ed arányú tulajdoni hányada
van, melyet korábbi képviselőtestületi állásfoglalást követően
az önkormányzat nevében a
polgármester adásvétellel elad a
FBH-NP Nonprofit Kft. vevő
részére 4.218.815,-Ft vételár
megfizetése ellenében. Intézményvezető helyettesi megbízás szervezeti és működési szabályzatba történő beépítéséről
gondoskodott a Borostyán Gondozóház vonatkozásában. Ál-

lást foglalt a település déli részén lakók alvégi buszmegálló
fedetté alakítása tárgyában benyújtott kérelemre. A járványhelyzetben a közmeghallgatás
hagyományos formája nem
rendezhető meg. Ezért a korábbi közmeghallgatás megtartásáról szóló határozatot visszavonta. Módosította az önkormányzat nemzeti vagyonáról szóló
rendeletet. Egy sükösdi lakóingatlanról vette le az elidegenítési és terhelési tilalmat. Lezajlott
a sükösdi pékség eszközbeszerzési közbeszerzési eljárása. A
polgármester döntést hozott az
eszközök beszerzésére jogosult
cégről. Az 51-es utat elkerülő
út településrendezési tervi módosításához adott megbízást.
Jövőre is folytatja az önkormányzat a közfoglalkoztatási
programot, erről kellett határozatot hoznia. Elindult a kialakított ipari park telkeinek hasznosítása, ehhez pályázati felhívást
tett közzé az önkormányzat a
www.sukosd.hu
honlapon.
Amennyiben a 2020. december

13-i benyújtási határidő letelte
után is maradnak bérelhető
telkek, a pályázat meghosszabbításra kerül.

A 2020-as év településünkön
A minden évben megtartandó
közmeghallgatásunkat, az idén
november 18-ra tűztük ki, erről
a képviselő-testület az októberi
ülésén döntött. Azonban a november 4-én életbe lépő veszélyhelyzet szabályozásai szerint, a
falugyűlést nem tarthattuk meg.
Így most a Sükösdi Napló hasábjain keresztül szeretném
tájékoztatni a lakosságot, az
önkormányzat 2020. évi feladatellátásáról.
Az önkormányzat működését
az idei évben is a kötelező és az
önkéntesen vállalt feladatok
határozták meg. Közeledve az
év végéhez megállapítható,
hogy mindkét típusú feladat
tekintetében folyamatos volt a
feladatvégzés.
Igazgatás: a Polgármesteri
Hivatal az a költségvetési
szerv, mely az összes önkormányzati feladat végrehajtásával kapcsolatban gazdasági –
szervezési munkát végez. Ide
tartozik az önkormányzati költségvetéssel kapcsolatos feladatellátás, adóügy, szociális, anyakönyvi-népességnyilvántartási
feladatok, hatósági ügyintézés,
munkaügy, pályázatok kidolgozása, a beruházások végrehajtása, az ellenőrzésekben való
közreműködés, valamint a közfoglalkoztatás. Az önkormányzat intézményeihez kapcsolódó

műszaki ügyintézés, karbantartási feladatvégzés. Ez önmagában is összetett, és sokrétű feladatot ró a hivatal munkatáraira.
Szociális ügyek: azt gondolom,
hogy az elmúlt időszakban a
képviselő-testületnek ezúttal is
kiemelt terület volt az, hogy a
szociális juttatások körét úgy
tudja meghatározni, hogy az
minél több családot érinteni
tudjon a településen. Ez nem
kifejezetten csak pénzbeli juttatás, sőt elsődlegesen természetbeni támogatás keretében valósulhatott meg. Ami rendszeres
juttatás az a lakhatási támogatás
és a gyógyszertámogatás, rendkívüli települési támogatások
keretében a hirtelen, nem várt
körülményekben adódó segítségnyújtás. Ezek mellett örvendetes, hogy a születendő babáknál is tudunk kelengyetámogatással segíteni, a másik végletben temetkezések kapcsán temetési támogatás van lehetőségünk biztosítani. Az iskolakezdésben nem csak az általános
iskolás és a középiskolás korosztályt, hanem a felsőoktatásban részvevőket is támogatni
tudjuk, továbbá számukra a
Bursa Hungarica ösztöndíj pályázatot is minden évben meghirdetjük. Évekre visszamenőleg egyre nagyobb az a tűzifa
mennyiség, idén 264 m3, amit
szociális tűzifa támogatásként

tudunk az igénylő családok
számára kijuttatni a településen.
Itt fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy a családonként
kiosztott 2 m3 fával, segíteni
tudunk a fűtési időszakban, nem
pedig a teljes szezon alatti tüzelő anyagot biztosítani, mint
ahogy az többen is elvárnák.
Örvendetes, hogy karácsony
környékén már több évre viszszamenőleg a gyermekeket
nevelő családoknak is támogatást tudunk adni. Összességében éves szinten 700-750 család részesül a támogatások valamely típusából Sükösdön. A
község önként vállalt feladata a
Borostyán Gondozóház működtetése. Az idei évben a lakók
száma már a 35 főt is elérte,
sajnos a járvány itt is átszabta
terveinket. Az intézményben 15
fő dolgozik. A további stabil
működés feltétele a lakók létszámának mielőbbi maximalizálása.
Pályázatok: az idei évben 14
folyamatban lévő pályázata van
az önkormányzatnak. Gyakorlatilag nem csak a megvalósítás
és beruházás, valamint az elszámolás jelentkezik munkaként,
hanem napi szinten a számlákkal, a szerződésekkel, az azokkal kapcsolatos könyvelési feladatok és utalások, ezek pluszban nagyon összetetten meghatározzák a hivatali munka mindennapjait.
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Covid- 19
2020. november 30-tól a Sükösdi Polgármesteri Hivatalban
csak telefonos és online ügyintézési lehetőség van. Több hivatali ügyintézőnek lett pozitív
a Covid-19 tesztje. A járvány
tovább terjedésének megakadályozására a személyes érintkezést mellőzzük. Az ügyfél telefonközpontot felhívva kiválaszthatja a megfelelő melléket,
és megtalálja azt az ügyintézőt,
akihez ügye tartozik. Az online
ügyintézésre benyújtott iratokat
a jegyzo@sukosd.hu email
címre kérjük eljuttatni. Nyomtatott anyagokat a Hivatal postaládájába lehet elhelyezni.
Amint visszatérünk a „normál”
ügyfélfogadásra, értesítjük a
lakosságot.

Helyi adó
Amennyiben 2020-ban házat
adott el, vett vagy örökölt, a
magánszemélyek kommunális
adója vonatkozásában 2021.
január 15-ig jelentse be a változást.
A nyomtatvány megtalálható a
honlapon vagy az önkormányzati hivatali portálon is. Mellékelni kell az adásvételi szerződést, földhivatali határozat másolatát.
Kérjük, hogy elmaradt befizetéseiket rendezzék, akár banki
utalással a 11732033-15336842
-02820000 számlaszámra.
2021. évben a magánszemélyek
kommunális adója változatlan
marad, évi 4000 Ft/ingatlan
összegű lesz.
2020. karácsonya teljen békében, legyen áldás a családokon, merítsünk erőt az ünnep
hangulatában a nehézségek
legyőzéséhez!
Bánné dr. Raffai Gyöngyi
jegyző
A pályázati anyagokkal kapcsolatos munkavégzés több évet
fog át. Kezdődik az ötlet, terv
előkészítésével, a pályázati
anyag benyújtásával, majd támogatás esetén következik a
megvalósítás, és a pénzügyi
elszámolás, végül az ellenőrzés.
A 2020-as évben kezelt pályázatok pénzügyi nagyságrendje
760 millió Ft. Településünk
éves költségvetése, szinte ezzel
az összeggel azonos mértékű.
Így jól lehet viszonyítani, hogy
egy egész éves gazdálkodás
mellett, az elnyert pályázati
források felhasználása milyen
összetett felelősséggel jár.
Érsekcsanáddal közös pályázatunk a „A helyi identitás és
kohézió erősítése Érsekcsanádon és Sükösdön”, ez Sükösd
település vonatkozásában 17
millió Ft támogatást jelent.
2018. és 2021 között 36 hónapon keresztül futó pályázattal, a
lakosság körében olyan területeket is próbálunk felfedni,
amiben a szabadidő hasznos
eltöltésére vonatkozóan lakossági igény merült fel. Pl. Szentendrei Skanzen látogatás, kézműves programok, gyerekek
kirándulásai, szakmai napok.
Ehhez a pályázathoz 1 főt főállásban, 3 éven keresztül tudunk
alkalmazni.
Legnagyobb mértékű beruházásunk az ipari terülte fejlesztése
a település déli részén, mellyel

nem titkolt szándék vállalkozások bővítési lehetőségének biztosítása, újak indítása és ezáltal
történő munkahelyteremtés. Ide
260 millió Ft támogatást nyertünk el, ez az ipari terület teljes
közművesítése, víz- villany-gáz
hálózat, csapadékvíz elvezetés,
szennyvízcsatlakozás kiépítése,
útépítéssel. Jelenleg már zajlik
a területek értékesítésére vonatkozó pályázatok elbírálása,
szerződések előkészítése. Hoszszútávon a község számára
jelentkező iparűzési adó bevétel
gyarapodása sem elhanyagolható tény.
Csapadék vízelvezető rendszerünk fejlesztésére irányuló projektünk, 50 millió Ft-os beruházással az év elején zárult. Tudjuk, hogy a településen, sok
helyen probléma van, a vízelvezetéssel, ezért ezen a területen a
továbbiakban is fogunk támogatási igényt benyújtani. Jelen
fejlesztéssel, tervezői javaslatra
a befogadó oldalakról indultak
a munkák a gudurák kitisztításával, az átereszek megnövelésével, zárt rendszerű árkok kialakításával. Ehhez tud csatlakozni majd a további fejlesztés.
Fajsz és Dusnok településekkel
közös turisztikai célú fejlesztésünk a Duna menti kulturális és
természeti örökségek megvédésére irányul. A 40 millió forintos forrásból a faluház felújítása
jelenleg is zajlik. Kettő EFOPos pályázatunk van. Baja mellett másik 4 településsel vagyunk jelen, az egyik Humán
kapacitások fejlesztése, a másik
a Humán szolgáltatások fejlesztése a Bajai járásban elnevezést
viseli, 50-50 millió Ft támogatással. Ennek a programnak a
keretében újulhatott meg a Családsegítő Iroda belső tere, és
folynak a munkálatok a Dózsa
György utcai ingatlan (Coop
Bolt mellett) átalakításánál is.
Lehetőség volt az irodákban
eszközbeszerzésre, valamint az
idei nyári, négy hetet érintő
napközis tábor programjainak,
ellátásainak finanszírozására. E
pályázat keretében működött a
tanulási nehézségekkel küzdő
gyerekek felzárkóztatása, és
még számtalan, kulturális,
sport, és természetjáró program
is.
Itt szintén jó dolog, hogy 5 főt
teljes állásban tudunk alkalmazni 3 éven keresztül a két
pályázatban, és 4 főt részmunkaidőben.
A Művelődési Házunk felújítására elnyert 42 millió Ft támogatás felhasználása is az idei

évben történt meg. A beruházás
helyszíni ellenőrzése pedig a
napokban zajlott, eredményesen.
A Magyar Falu Program támogatásaiból nyertünk 30-30 millió Ft-ot a Horgász utca szilárd
burkolattal történő kiépítésére,
valamint a Polgármesteri Hivatal felújítására. Szintén ebből a
programból tudtuk bővíteni az
Alvégi Óvoda udvari játékparkját, valamint a gyermekorvosi
praxis eszközállományát, öszszesen 7,5 millió Ft értékben.
Az Árpád téren található játszótér felújítására a Vidékfejlesztési programból kerülhetett sor
7,1 millió Ft-os forrás felhasználásával. A Belügyminisztérium és az MLSZ közös támogatásából készült el a sportpályán
egy műfüves nagypálya, 100
fős lelátóval, kispadokkal, pályavilágítással, a beruházás
100%-os támogatás mellett,
180.000 millió forintból valósult meg. December elején érkezett a hír, hogy a Lakodalmas
Ház felújítására is kapunk 32
millió Ft támogatást, és megvásárolhatunk egy elhagyott ingatlant a Deák és Szabadság
utca sarkán, melyet elbontást
követően közösségi térré kívánunk alakítani. Első körben az
épület bontását, és bekerítését
kell elvégeznünk, melyre 3
millió Ft-ot fordíthatunk.
Egészségügy: az ellátás feltételeinek megteremtése folyamatos volt. Kettő háziorvosi,
egy gyermekorvosi praxissal
biztosított az egészségügyi
alapellátás. Örülünk, hogy 2020
áprilisa óta a gyermekorvosi
ellátásra is hosszú távú megoldást sikerült találni. Fogászati
rendelés, 2 fővel védőnői szolgálat biztosított a településen.
Nőgyógyászati szakrendelés,
valamint
foglalkozásegészségügyi vizsgálat is helyben biztosított. A praxisok működését korszerű eszközök beszerzésével igyekeztünk segíteni. Ugyan nem önkormányzati
működtetésben,de helyben üzemel gyógyszertár is a községben.
Oktatás: évről-évre nagy erőkkel koncentrál az önkormányzat, az óvodai és iskolai nevelés
zavartalan biztosítására. Az
iskola egyházi fenntartásba
került, de az épület tulajdonjoga az önkormányzaté maradt.
Ugyanakkor lehetőségeinkhez
mérten anyagilag is segítjük az
iskola működését.
Közvetlenül, az ÁMK keretein
belül működő bölcsőde, óvoda

és a közművelődés feladatainak
ellátása történik oktatási területen, az önkormányzat fenntartásában. A mini bölcsődében 7
kisgyermek részesül ellátásban,
egy kisgyermeknevelő és egy
fő bölcsődei dajka felügyeletével. Az óvodában jelenleg 96
gyermek, 5 csoportban kap
ellátást 9 óvónő és 5 dajka közreműködésével.
Munkájukat
óvodatitkár és pedagógia aszszisztens segíti, a műszaki feladatokat egy fő karbantartó
tartja kézben.
A Művelődési Ház továbbra is
helyet biztosít a különböző
csoportok, klubok működéséhez. Igen színes programok,
szakkörök várják az érdeklődőket. Felnőttek, gyerekek, fiatalok egyaránt találhatnak érdeklődésüknek megfelelő elfoglaltságot a Művelődési ház keretein belül. Az idei év járvánnyal
terhelt időszaka, leginkább a
közművelődés programjait érintette, hiszen nagy rendezvényeinket egyáltalán nem tudtuk
megtartani, és a csoportok is
csak időszakosan tevékenykedhettek.
Közbiztonság: bár három körzeti megbízott tevékenykedik a
településen, tudni kell, hogy a
helyi körzeti megbízottak nem
csak Sükösdön látnak el szolgálatot, hanem rajtunk kívül még
több környékbeli településre is
vezénylik őket. Kevés időt tudnak a településen tölteni. Kérem, hogy akit sérelem ér, első
körben ne a helyi KMB-seket
hívja, hanem a 112-es telefonszámot, és akkor a legközelebb
lévő rendőröket irányítják a
helyszínre. Nagyon sokat dolgozik és keresi a megoldás az
önkormányzat a drog és uzsora
problémára, amit szintén tudjuk, hogy jelen van a községben. Vannak különböző besorolások, hogy mi számít tiltó listás kábítószernek, vagy melyek
nem, én azt gondolom, hogy
minden, ami tudatmódosítással
jár, és akár a fiatalok vagy felnőttek magatartását drasztikusan megváltozatja, az bizony
kábítószer. Sajnos mindezt
helyben kezelve nem fogjuk
tudni megoldani, amíg a törvénykezésben szigorúbb szabályok nem lépnek hatályba. Ezek
sajnálatos tények, igyekszünk
ebben is eredményt elérni. Az
önkormányzat alkalmazásában
mezőőr tevékenykedik a településen, aki hatékony munkával
segít a közbiztonság területen
is. Az év során megkezdődött
annak a húsz pontos kamera-

rendszernek a tervezése, mely
kivitelezési szakaszba remélhetőleg 2021 folyamán érkezik,
mindehhez a Belügyminisztériumtól kaptunk 30 millió forintos támogatást.
Közutak: fenntartásuk elsősorban a kátyúzással valósult meg,
külterületen is folyamatos volt
az utak helyreállítása, belterületen meglévő árkok tisztítása és
újak kialakítása is megtörtént.
Minden olyan utcára, ahol még
nincsen szilárd útburkolat, kész
tervekkel rendelkezünk, és figyeljük a megvalósításhoz kapcsolódó pályázatokat. Ugyanakkor az is látszik, hogy több
aszfaltozott utcánk is már újra
komoly felújítást igényel. Az
51-es főút megerősítésével,
kerékpárút építéssel, valamint a
települést elkerülő út építésével
kapcsolatban, a tervek előkészítése zajlik.
Közfoglalkoztatás: az idei évben 36 főt foglalkoztattunk
négy programelemben. Ötödik
éve folytatunk fűszerpaprika
termesztést a „Támi” földeken,
négy hektáron. Az idén 14 fő
gondozta a területet. Tudjuk,
hogy a mezőgazdaság nagy
százalékban ki van téve az időjárási körülményeknek. Ebben
a programban a legszélsőségesebb időjárású években is sikerült 3-3,5 millió forint bevételt
produkálni. Elkészült a faluház
udvarán a paprika feldolgozó
üzemünk, ahol idén először 460
kg fűszerpaprika őrleményt
állítottunk elő, melynek élelmiszerbiztonsági bevizsgálás is
megtörtént, piacra bocsájtható.
Emellett a közfoglalkoztatásban
részt vevők négy konyhakertet
is műveltek, ahonnan kettő tonnányi zöldség alapanyag került
be a Napközi Konyhára. E
programban elért eredményeknek köszönhetően választották
be községünket a Gazdaságélénkítő Program első ötven
települése közé. Ezért fejleszthetjük a kamerarendszerünket,
ezért épülhetett meg a műfüves
nagypálya, ezért tudja az önkormányzat megvásárolni, és a
jövő év folyamán felújítani,
komplett eszközparkkal berendezni, és beindítani újra a helyi
pékséget, és nem utolsó sorban,
a járásban egyedüliként Sükösd
került be abba a GINOP-os
pályázati rendszerbe, amely
jövő év januárjában a helyi
vállalkozók előtt nyit meg pályázati lehetőséget. Mindezek
ismeretében méltatlan lenne azt
kijelenteni, hogy a közfoglalkoztatásnak nincs eredménye,
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hiszen fentiekben felsoroltak,
mind kézzel fogható eredmények. Ismerem a közfoglalkoztatással járó problémákat, azokat a személyeket, akiket akár
egész napos felügyelettel is
nehéz kitartó munkára bírni, de
ismerem a hátrányokat, a szociális körülményeket, a mentális
és függőségi problémákat egyaránt. A közösséget romboló
magatartásnak, a hozzáállásbeli
hiányosságoknak eddig is megvoltak, és ezután is meglesznek
a következményei. Ugyanakkor
büszke vagyok azokra dolgozókra, akik havi 54.000 Ft-os
bérért a munkájukat becsülettel,
és tisztességgel elvégzik, akikkel a fentiekben felsorolt eredményeket elértük. Fontos tudni
azt is, hogy a közfoglalkoztatásban képződött bevételt nem
használhatja fel az önkormányzat szabadon. Azt a foglalkoztatással összefüggő tevékenységre kell visszaforgatni. Így
készülhetett el pl. az új csapadékvíz-elvezető rendszer a Petőfi utca, Hősök és Bajcsy utcák közötti szakaszán, vagy
ebből a bevételből tudunk fordítani az utak karbantartására.
A másik látványos terület a
járdák felújítása, rendbetétele.
Több száz m2-nyi felület újult
már meg a faluban, elsősorban
közintézményeink, buszmegállóink, közelébe, ill. komplett
utcarészek is felújításra kerültek. A 1,5 hektárnyi császárfa

területünk gondozás is a tevékenységükhöz tartozik. Az idei
évben új elem volt a programban az illegális hulladék lerakó
helyek felszámolására irányuló
tevékenység. 810 m3 illegálisan
elhelyezett hulladékot szállítottunk el, főleg a Daráló utca
végéről, ahová a lakosság, és
vidéki látogatók is engedély
nélkül helyeztek, helyeznek el
szemetet. Itt is szeretném megjegyezni, hogy a régi vásártéren, bármi nemű hulladék elhelyezése TILOS. Egy más irányú
terület a hosszabbtávú nevet
viselő közfoglalkoztatási program, ahol főleg intézményi
munkához tudunk embereket
foglalkoztatni. Őket intézményekhez tudjuk segítésként akár
konyhai, takarítói vagy adminisztratív feladatok ellátásra
rendelni, és ezeken a területeken állnak helyt és tevékenykednek. Tudom, hogy a lakosság jó részétől a közmunkások
megítélése nem pozitív, ez bizonyos esetekben jogos, és érthető. Azonban sokszor olyan
feladatok elvégzést is tőlük
várják, ami nem az ő teendőjük.
Olykor egy jókor jött biztatással nagyobb eredményt lehet
elérni, mint egy-egy emberszámba sem vevő kritikával.
Járványhelyzet: az év márciusában községünket is elérte a
járványhoz kapcsolódó intézkedések sora. Az iskolában online
oktatás, óvodában rendkívüli

szünet elrendelése. Feltérképeztük azokat az időseket, akik
ellátásukat egyedül nem tudták
megoldani,
bevásárláshoz,
gyógyszeríratáshoz,
csekkek
befizetéséhez önkéntes segítőket szerveztünk. Elindult a
maszkok gyártása, lakosokhoz
való kézbesítése. Igyekeztünk
mindent megtenni, hogy felvegyük a küzdelmet az ismeretlen
vírussal szemben. Szembesülnünk kellet a ténnyel, hogy a
szabályozások miatt sem szervezhetjük meg hagyományos
rendezvényeinket, sőt csoportok működései is felfüggesztésre kerültek. A járványhelyzet az
önkormányzat gazdálkodást is
megtépázta, olyan kiadások elé
állította, melyeket nem terveztünk a költségvetésben. Megnövekedett az intézményekben a
tisztítószerek,
fertőtlenítők,
védőruhák használatára fordítandó kiadások mértéke. Elvonták a gépjármű adót a közös
teherviselés jegyében, mely
Sükösd esetében tíz millió forintot jelent. Át kellett dolgoznunk a költségvetést, hogy biztonsággal tudjunk tovább működni. Váratlan feladatok sora
jelentkezett. Beköszöntött az
ősz, ami sajnos a megbetegedések vonatkozásában is rosszabbul alakult, mint a tavaszi időszak. Ki a megbetegedés, ki a
közvetlen kapcsolat miatt került
karanténba. Elfogytak a szabadságok, a táppénzek miatt keve-

sebb lett a bevétel a családoknál is. Nehéz és megterhelő
állapot ez mindenkinek. Szeretném megköszönni mindazoknak a helytállását, akik ebben
az időszakban is keményen
dolgoztak. Külön kiemelve a
Borostyán Gondozóház munkatársait, az egészségügyi dolgozók, családsegítők munkáját, a
pedagógusok kitartását, a napközi konyha folyamatos ténykedését, és a polgármesteri hivatal valamennyi dolgozójának
munkáját, akik szintén végig
állták a sarat. Köszönet illeti az
idősek ellátásában önkéntesen
résztvevőket, a maszkokhoz
anyagot biztosítók felajánlását,
az elkészítők munkáját! Köszönet az összefogásért! Reménynyel tekintsünk a jövőbe, hogy
rövidesen kilábalunk ebből a
helyzetből is.
Köszönöm a figyelmet, amit a
beszámoló elolvasására szentelt. Amennyiben az olvasottakhoz észrevétele, kérdése van,
vagy egyéb közérdekű kérdésére szeretne választ kapni, úgy
küldje meg azt 2021. január 15én 16.00 óráig a
polgarmester@sukosd.hu email
címre, vagy Sükösd Nagyközség Önkormányzata Dózsa
György út 201. levelezési címre. A beérkező közérdekű kérdésekre, észrevételekre január
31-ig válaszolok.
Tamás Márta
polgármester

feladatok. Most
nem kellett viszszaküldeni semmit, minden tanárunk azt mondta,
majd a hét elteltével személyesen
megnézi a füzetünket. Nekem
ez külön tetszett. Volt olyan
tantárgy is, amelyből egyszerre
megkaptuk a heti adagot. Azért
volt jó, mert be tudtam osztani
az időmet, mindent akkor csinálhattam, amikor akartam. A
feladatok mennyisége nem volt
egyforma, pár tantárgyból sokat
kaptunk. Végül azt is be tudtam
fejezni.
Persze néhány tanuló utolsó
pillanatra hagyott mindent,
vagy nem is csinált semmit,
mert úgyis szünet van. Szerintem ezt ilyen közel a félévi
bizonyítványhoz nem szabad
csinálni.
Én jól éreztem magam otthon,
úgy gondolom, jól be tudtam
osztani az időmet. Ennek elle-

nére nem szeretném, ha sokszor
lenni digitális tanítás. Sokkal
jobb, ha találkozhatunk az osztálytársakkal, ha halljuk a tanáraink magyarázatát.
Garisa Zsanett
7. osztály
Mesterektől tanulhattak iskolánk diákjai
2020. november 23-án a Bajai
Kézműves Egyesület mesterei
iskolánk alsó tagozatos diákjainak kézműves foglalkozásokat
tartottak. Vass János népi iparművész, fafaragó mester a fafaragás rejtelmeibe vezette be az
érdeklődőket. Ágoston Erika
tojásműves útmutatásával, különleges tojásdíszítési technikák alkalmazásával, karácsonyi
motívumokkal díszítettek tojásokat a gyerekek. A további
helyszíneken Horváth Rita bőrműves és Nagy Imre Endréné
nemezes segítségével alkothattak a tanulók. A program egy
pályázat keretében valósulhatott meg, mely lehetőséget biz-

tosított arra, hogy nevelésioktatási intézményekben tartsanak kézműves foglalkozásokat
az Egyesület képviselői. Iskolánkra azért esett a választás,
mert Vass János fafaragó mesterrel már több éve fennálló
kapcsolata van intézményünknek, hiszen a Színkeverő pályázatban is tanulhattak már tőle
diákjaink, valamint iskolánk
névtábláját is ő készítette. A
program a járványügyi előírások betartásával valósult meg
és december 12-én folytatódik a
felső tagozatosok diákok részvételével.
Jánosiné Sima Éva
Adventi gyertya készítése
Az iskola kézműves-néprajz
szakkörének tagjai az adventi
készülődés során megismerkedtek a gyertyamártás technikájával is. A Magyar Néprajzi Lexikon szerint az eszközzel történő
gyertyakészítés módja, a gyertyamártás, a legősibb eljárás,
mely kézzel való megformálást

Oktatás
KATOLIKUS ISKOLA
Őszi távoktatás
November 22. volt, amikor
viszonylag gyorsan terjedt a
hír: két felsős osztály is karanténba került a járványveszély miatt. Mindenki találgatni
kezdett: megint távoktatás lesz
két osztálynak? Vagy mindenki
szünetet kap? Olyan lesz, mint
tavasszal?
Azután megkaptuk a tájékoztatást, az egész felső tagozat otthon marad, és digitális oktatás
lesz hétfőtől péntekig. Én örültem, nekem tetszett a tavaszi
időszak. Bár kicsit nehéz volt
átlátni a sokféle visszaküldözgetésben a rendszert, de a végére belejöttem.
De megtudtuk, hogy most kicsit
más lesz, mert csak egy hétről
van szó. Így tényleg másként
volt: betartottuk az eredeti órarendet, igaz nem kellett mindig
gép előtt ülni, de ugyanúgy a
Classroomon keresztül jöttek a
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jelentett. Ismert volt a parasztok, pásztorok és a városi lakosság körében is. A gyertyamártás a szappanfőzéssel együtt
hagyományosan női munka
volt. A meleg vízben meglágyított viaszt, faggyút vagy paraffint a bél köré nyomkodták,
majd az asztalon mángorlóval
egyengették. A gyerekeknek új
élmény volt a gyertyamártás,
örültek annak, hogy saját maguk is képesek használati tárgyakat (gyertya, mint világító
eszköz) létre hozni. A munkálatok kezdetén biztonságos környezetet teremtettünk. A munkaasztalt fóliával takartuk le.
Elkülönülten hőfokszabályzós
elektromos rezsón melegítettük
fel 70-80 ˚C–ra a maradék
gyertyacsonkokat, majd üres
sörös dobozokba töltöttük az
olvadt viaszt. Felhívtam a figyelmüket a baleseti lehetőségekre, égési sérülésekre a munkavégzés során. Óvatosságra,
lassú mozdulatokra intettem
őket. Először a gyertyabeleket
(kanócot) nehezékkel láttuk el,
a gyerekek belemártották a
viaszba majd hideg vízbe. Ezt
addig ismételték, amíg a kanócra kellő vastagságban rárakódott a viasz. Ezzel a módszerrel
hosszúkás, vékony gyertyákat
készítettünk az asztali díszekhez. Jó volt látni őket, mennyire ráéreztek a kézműves alkotás
örömére.
Koprivanacz Istvánné
tanító néni
Szent Ferenc emléke előtt
tisztelegve
Lezárult az akció, melynek
lényege az volt, hogy mindenki
számára fontossá váljon a természet szeretete, értékeinek
megóvása. A behozott eledelek
célba értek, minden falat gazdára talált.
Mi kertes házban lakunk, ahogy
az összes szomszédunknak,

nekünk is mindig volt kutyánk.
Ezért amikor az öreg kutyánk
meghalt, természetes volt, hogy
egy szép napon lett egy új kiskutyánk. A neve Masni lett.
Öcsémmel együtt nagyon örültünk neki, irtó cuki volt a fehér
bundája, mókás nózija. Kiskorában okozott kis bosszúságot,
főleg anya kertjében, de ez már
régen, négy-öt évvel ezelőtt
volt. A család minden tagja
szereti és ragaszkodik hozzá.
Rendszerint én szoktam etetni,
bár néha apa is segít, a játékban
viszont mindenki benne van.
Ezért amikor megtudtam, hogy
az iskolában gyűjtés indult állatok számára, rögtön elhatároztam, hogy én is fogok hozni. A
száraz kutyatápot volt a legegyszerűbb beszállítani. Anyáék is
megengedték.
Mindannyian
szeretjük az állatokat, főleg a
kutyákat. Elképzeltem, milyen
lehet, ha egy árva kutyus nem
kap senkitől eledelt. Szívesen
hoztam, és biztosan minden
falat jó helyre kerül majd.
Soós Vivien
7. osztály
Boldogság Oktató és Rehabilitációs Központ Egyesület
Sükösd
A mai világban nagyon fontosnak tarjuk a környezet- és állatvédelmet. Csodálatos világunk
megóvása a mi feladatunk. Kötelességünk ezt a szemléletet
tovább adni a felnövekvő generációnak is, hiszen ők is abban
a világban élnek, amelyet nekik
is óvni, félteni kell.
Már apró dolgokkal is sokat
tehetünk környezetünk védelméért, mint például: szelektív
hulladékgyűjtés, átgondolt fogyasztás (élelmiszer, üzemanyag, stb.)
Az állatvédelem különösen
fontos a számunkra, hiszen házi
kedvenceink védtelenek, nem
tudnak szólni magukért. Bízunk

benne, hogy a
gyermekek, a jövő
nemzedéke is meglátja világunk értékeit és szépségeit.
Segítsük őket ebben!
Ez az adománygyűjtő akció is
lehet a folyamat
része.
Köszönöm
az
Egyesület nevében
a gyermekek önzetlen adományát!
Szabó Evelin
Boldogság elnök
Várakozás
Bár a pandémia miatt több dolog is korlátozva lett életünkben, vannak események, ünnepek, melyeknek semmi sem
szabhat gátat. Ilyen ünnep a
karácsony is, melyet az adventi
várakozás előz meg. Iskolánkban is előtérbe került a készülődés, a karácsonyvárás. Feldíszítettük az iskola épületét, a
tantermeket sorra lepi el az
ünnepi dekorációk hada. Katolikus iskola lévén azonban arról
sem szabad megfeledkeznünk,
hogy a környezetünk mellett
lelkünket is fel kell készítenünk
a Megváltó érkezésére!
Ehhez a minden évben megrendezésre kerülő adventi áhítatok
adnak teret, ahol közösen töltheti el szívünket az Isten- és
emberszeretet. Iskolánk lelki
vezetője, Csorba Dávid atya
rövid, frappáns beszédei elgondolkodtatnak minket, mire is
érdemes figyelni ebben az időszakban. A gyermekek is lelkesen készülnek ezekre az alkalmakra, verset olvasnak fel, gitárral
kísért dalokat énekelnek. A pedagógusok is figyelmet
fordítanak rá, hogy
az ünnepre hangolódjanak a csemeték, énekórán előtérbe kerülnek az
ünnepi népénekek,
technika órán sorra
készülnek az adventi
koszorúk,
hittan órán pedig
papírból
készült
kis Miklós püspökök lepik el az
asztalokat. Hiszen
az alsósok legnagyobb
örömére
december
4-én,
pénteken hozzánk
is megérkezett a
Mikulás, aki íny-

csiklandó finomságokkal teli
csomagokkal lepte meg a kicsiket. Ők szép versekkel hálálták
meg a mosolygós öregúr kedvességét, kinek hagyománya
szent Miklós püspökre vezethető vissza.
A karácsonyi ünnepkör betetőzéseként intézményünk tanulói,
dolgozói karácsonyi szentmisén
is részt fognak venni, ahol a 3.
osztályos tanulók műsora segít
minket közelebb kerülni az
ünnepekhez. A várakozás után
így örömteli szívvel érkezhetünk meg a jászolhoz, és az
abban rejlő kisded Jézushoz.
Kernya–Földvári Katinka
hittanár
A Magyarok
Nagyasszonya
Katolikus
Általános
Iskola közössége áldott ünnepeket
kíván az újság olvasóinak.

ÓVODA
Óvodai hírek…
Az idei évben rendhagyó módon érkezett hozzánk a Mikulás. A járványhelyzetre való
tekintettel nyitott ablakon keresztül köszöntötték az ovisok a
vendéget, verseltek, énekeltek
neki, majd az ablakba kitett
cipőkbe, csizmákba tette az
ajándékot a Mikulás. A gyermekeknek ebben a formában is
nagy meglepetést, örömet okozott érkezése, hiszen már hetek
óta készültek jöttére.
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Minden hétfőn a hittan foglalkozás keretében meggyújtjuk a
gyertyákat az adventi koszorúnkon, énekkel, verssel kísérve.
Ebben a nevelési évben minden
másképp történik, ahogy eddig
megszoktuk, de ügyelünk arra,
hogy az óvoda hagyományos
programjai így is megvalósuljanak, ha a megszokott formától
eltérően is.

Egyházi hírek
A Magyar Püspöki Konferencia
a szegényeket segítő Árpádházi
hercegnő ünnepén, nov. 19-én
hirdette ki, a Szent Erzsébet
rózsája díj idei kitüntetettjét,
Szarka Miklósné Slezák Terézia személyében, aki a Sükösdi
Karitász csoport vezetője.
Az egyházközség nevében is
szeretettel gratulálunk a kitüntetéshez, és köszönjük a vezető,
valamint a csoport valamennyi
tagjának lelkiismeretes munkáját.

Egyéb hírek
Tájékoztató a fenyőfagyűjtés
rendjéről
Az FBH-NP Nonprofit KFT
ezúton kívánja tájékoztatni a
Tisztelt Lakosságot, hogy 2021.
január hónapban 2 alkalmas
díjmentes fenyőfa begyűjtést
szervez.
A fenyőfákat az ingatlan előtti
közterületre
szíveskedjenek
kihelyezni a gyűjtési napon
Borostyán Gondozóház
Tudjuk, hogy nehéz döntést
hozni a szeretett hozzátartó
elhelyezését illetően. Mindenki
szeretné, hogy nyugodt, békés
és megfelelő ellátásban részesüljön az idős, gondozásra szoruló
hozzátartozó.
Mi ezt biztosítjuk a Gondozóházunkban!
Elérhetőségünk:
Borostyán Gondozóház
6346 Sükösd, Dózsa Gy. u.
195.
e-mail: borostyan.gondozohaz
@gmail.com
tel.: 06 70/331 5534 vagy
06 79/543 216.
A korona vírus minden szociális intézmény, így az idősek
otthona számára is plusz feladatokat adott. Az intézményelhagyási és látogatási tilalom
szeptember óta érvényben van.
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A csoportok nagy izgalommal
készülnek a karácsonyra. Lázasan készítik az ajándékokat, a
mézeskalácsot, az ünnepi műsort.
A néphagyományok közül nem
maradhat el a Lucázás sem, a
hozzá kapcsolódó búzavetéssel.
Az óvó nénik, dadus nénik mindent megtesznek annak érdekében, hogy ebben a kicsit más

világban is elérjen az üzenet, az
öröm, az élmény a gyermekekhez és rajtuk keresztül a szülőkhöz, családokhoz.
A karácsonyi ünnepséget sajnos
zárt körben tudjuk megrendezni. De, hogy a szülők is részesei
lehessenek, terveink szerint a
technika segítségével betekintést nyerhetnek a zárt Facebook
csoportokon keresztül az ad-

Ünnepi miserend:
Tekintve, hogy az országgyűlés
dec. 21-én dönt a karácsonyi
időszakra vonatkozó szabályok
fenntartásáról, esetleges enyhítéséről, így megfelelő információ hiányában, a december 24-i
szentmiséről még nem tudok
időpontot közölni. Az állásfoglalást követően kérem, figyeljék
a hirdetéseket!
December 25. Karácsony napján 10.00 órakor, dec. 26-án
Karácsony
másnapján
(szombaton) 10.00 órakor, valamint dec. 27-én Szent Család
vasárnapján is 10.00 órakor

lesznek a szentmisék.
szerint este 17.00 órakor, január
December 28-i héten az esti 3-án vasárnap 09.00 órakor
szentmisék 17.00 órakor kez- kezdődik a szentmise.
Jánosity István
dődnek, így dec. 31-én csütörplébános
tökön is 17.00 órakor lesz a
Hálaadás.
Újév nap- Tisztelt Betegeink!
ján szintén 12.23. 16.00-tól 12.28. 08.00.-ig
délelőtt
12.31-én14:00-tól 01.04 8:00-ig
10.00 óra- betegellátás: Sürgős esetben Baja Központi ügyelet!
kor muta- 6500 Baja Pokorny u. Tel:06-79-325-000
tok
be
szentmisét, Dr. Magyar Éva rendelése
január 2-án 2020.12.28-től 12.31-ig szabadság miatt szünetel!
szombaton Sürgős esetben helyettesít: Dr .Raffai Sándor
már a szo- Köszönettel: Dr. Magyar Éva
kott rend

reggel 7 óráig és az elszállítás
időpontjáig az ingatlan előtt
kint hagyni, oly módon, hogy
azt a begyűjtést végző gépjármű meg tudja közelíteni és kézi
erővel mozgatható legyen.
Fenyőfabegyűjtés időpontjai:
2021. január 8., január 22.
Motoros találkozó
2020. október 17-én Sükösd
adott otthont a BTB motoros
vándorgyűlésnek.
Ez az esemény 3 megye (Bács,
Tolna, Baranya) motoros klub-

ját, csapatait, baráti köreit foglalja magában. A gyűlés délután zártkörű megbeszéléssel
kezdődött, majd csodás marhapörkölt vacsorával folytatódott,
végül 2 zenekar fellépésével
(Electric Soul és Country Road)
záródott, az akkor érvényes
jogszabályok figyelembe vételével 23 órakor.
A BTB vándorgyűlés ezen stációjának szervezői (BajaTeam
és Bajai Motoros Egyesület)
köszönik Tamás Márta polgár-

Év végéhez közeledve szeretnék köszönetet mondani az
adományokért:

vent/ karácsony megünneplésébe.
Sükösdi ÁMK valamennyi dolgozójának és a Sükösdi Napló
minden olvasójának jó egészséget, meghitt, szép karácsonyt és
békés, boldog újévet kívánok.
Dudásné Grau Ágnes
ÁMK igazgató

mesternek, és Sükösd önkormányzatának a támogatást, a
szívélyes fogadtatást, valamint
Gruber Attilának és stábjának
azt az infrastrukturális segítséget mellyel a rendezvényt problémamentesen és magas színvonalon sikerült kivitelezni a sükösdi lakodalmas házban. Ezzel
visszük jó hírét a településnek
és az itt élőknek.
Lencsés Péter
titkár
Bajai Motoros Egyesület

Könyvtári hírek

Kedves Olvasók!
Bár
a
kormányrendelet
alapján
 legyen az újság, fonal, gyünem engedhetünk be olvasót, a
mölcs, könyv
könyvtárban lehetőség van
 a Zita Butiknak
"ablakos kölcsönzésre / kiszol a Hozzátartozóknak, akik gálásra" a piros nyíllal megjekedveskedtek az év folya- lölt nyílászárónál.
mán bármivel a gondozottaknak.
A karácsony nem múlhat el
műsor nélkül. Az ellátottak
örömmel vesznek részt az előkészületekben, kedves zenés,
verses műsorukkal emelik az
ünnep hangulatát.
A Borostyán Gondozóház minden munkatársa nevében kívánok Békés Boldog Karácsonyt
és Egészségben Gazdag Új
Évet!
Marusa Tünde
szociális és mentálhigiénés
munkatárs

Kérem, igényüket és jövetelük
időpontját
előre
jelezzék
(06/70-334-8824,
sukosd.konyvtar@gmail.com,
vagy Messenger).
Mivel bent válogatni nem lehet,
összeírtam az idei beszerzéseinket, illetve folyamatosan listába gyűjtöm meglévő könyveinket – mindezt
feltöltöttem
a
„Sükösdiek a Facebookon” csoportba,
a
Közlemények
közé.
Kellemes
böngészést kívánok!
ÁLDOTT, BÉKÉS
ÜNNEPEKET
KÍVÁNUNK MINDEN
KEDVES
OLVASÓNAK!

Sporthírek
FÉLÉVI BIZONYÍTVÁNY
2020 ősz
Rendhagyó ez a félévi bizonyítvány, mert nem volt előtte évvégi. A 2019-20-as bajnoki év tavaszi szezonjából csak két mérkőzést tudtunk lejátszani, győzelemmel tértünk haza Érsekcsanádról, itthon nagyon szoros
mérkőzésen maradtunk alul 1:0ra Géderlakkal szemben. De ez
már kevésbé foglalkoztatta a
közvéleményt, mert egyre ijesztőbb hírek érkeztek egy eddig
ismeretlen kórról, a koronavírus
járványról. Az MLSZ március 8.án felfüggesztette, majd május 5.
-én eredmény és helyezések nélkül befejezettnek nyilvánította a
megyei bajnokságot. Mi akkor 6.
helyen álltunk a tabellán és megjósolni sem lehetett, hogy mi vár
ránk, hogy lesz tovább.
A nyár sok bizonytalanságot
hozott életünk minden területén,
de a csapat együtt maradt, ha
nem is a korábbi évek megszokott rendjében, de folyt a felkészülés. A játékosállományban
nagy mozgás nem volt, egyedül
Csordás Zalán távozott Nemesnádudvarra, viszont hosszú távollét után hazatért Farkas Pál Géderlakról. Komoly veszteségnek
Szabó Patrik bejelentése számított, miszerint abbahagyja a játékot. A sükösdi szurkolók körében
ez álhírnek számított, sajnos később igaznak bizonyult. Fájlaljuk, de köszönjük, amit a szép
években a sükösdi színekért tett
A létszámmal tehát nagyobb baj
nem volt, annál inkább annak
hadrafoghatóságával. A sérülések
most sem kerültek el bennünket,
makacsul tartották magukat továbbra is. a helyzet most sem
volt jobb, mint korábban. Matity,
a középpálya dirigense a 9. fordulóban játszotta először végig a
mérkőzést, addig három alkalommal 99 percet játszott, csereként.
Molnárt hét, Pestit hat, Rozsit
négy, Farkast három mérkőzésen
kellett nélkülöznünk. Szabó Dávid összesen 38 percet játszott,
Nemesnádudvaron sérült meg.
Végh az első forduló után négy
mérkőzést hagyott ki külföldi
munkája miatt. A nyár végére
országosan javult a hangulat, a
futball története során túlélt minden katasztrófát, ebben bízhattunk most is.
Augusztus 23.-án indult a bajnokság, s óvatos optimizmussal
foglaltunk helyet a lelátón a
Mélykút elleni nyitányon, ami
várakozáson felül jól sikerült.
Örömünkre kezdőként kapott
helyet a csapatban az alig múlt

16 éves Petrás Gergő, aki a bizalmat meghálálta, tíz mérkőzés 90
percét végigjátszotta. Végh és
Ferenczi két találatával, meggyőző játékkal simán nyertünk 3:1re. Úgy látszott, hogy minden
rendben, jó a csapatunk. Csalóka
kóstoló volt ez a jóból, gyorsan
követték a keserű pirulák. Négy
idegenbeli fellépésünk első állomása Érsekcsanád volt, ami sohasem egyszerű. Három kulcsemberünk, Matity, Farkas és
Végh hiánya, meg a 37 fokos
forróság nagy esélyt kínált a hazaiaknak, hogy 2014 májusa óta,
végre pontot, vagy pontokat szerezzenek ellenünk. A 0:0-ás döntetlennel most álltak legközelebb
ahhoz, hogy megtörjön, a
„sükösdi átok”, a hegemónia
mégis életben maradt. A szomszédolást az első helyen tanyázó
Dusnokon folytattuk azzal,
hogy a sérüléseket illetően semmit sem javult a helyzetünk. Hetven percig még így is partiban
voltunk, de egy partjelzői segédlettel megadott 11-es megtörte
ellenállásunkat, s a következő
nyolc perc nyomását már nem
bírtuk átvészelni, kaptunk még
kettőt és beállt a 3:0. Jobb volt
Dusnok, de nem ennyivel. A
következő helyszí
n Nemesnádudvar volt, fél csapat hiányával, ez a derbi most igazán
nem hiányzott. Volt törleszteni
valójuk, mert az előző három
évben öt rangadót nyertünk ellenük, egy végződött döntetlennel.
Ezt a tavaly szeptemberi sükösdi
győzelmükkel ugyan megtörték,
de a mérleg még így is erősen a
javunkra szólt. Most ők következtek, a 3:0 reális, de fájt, mert
voltak lehetőségeink. A két fiaskót a nyáron megerősödött Szeremlén szer ettük volna feledtetni, végül örülhettünk a kínkeserves 1:1-es döntetlennek.
Matity 278 perces gólínség után
végre betalált. A megpróbáltatásainkkal terhelt négy fordulót a
„főpróba” követte, az eddig hibátlan, 16 vajdasági profival
komoly játékerőt képviselő Kunbaját fogadtuk. A felvezetésekben ilyenkor szokásos „tisztes
helytállás” helyett a szezon legszínvonalasabb mérkőzését láttuk. Farkasnak a 12. percben lőtt
bombagólja adta meg az alaphangot, amiből nem engedtünk, s
felnőttünk a megoldhatatlannak
látszó feladathoz. Csak a 78.
percben tudtak egyenlíteni, Kovac 89. percbeni találatával vitték
el a három pontot, nagyon közel
voltunk a hét bravúrjához, ami a
11 fordulóban senkinek sem sikerült. Kalocsán, a MÉHECSKÉKkel történetük során először találkoztunk, s az előző heti formánkból semmit nem láttunk. A kíno-

san gyenge játék mellett, Lógó
góljával 1:0-ás győzelmünkkel
sikerült az utolsó helyezettel
szembeni „kötelezőt” hozni, s
ezzel megkezdtük a felzárkózást.
Nyolcadikként, még hazai pályán
is nehéz feladatnak látszott az 5.
helyezett
Bácsborsód elleni
meccs. Tartottunk tőle, de vártuk
is, mert hasonló volt a helyzet a
tavaly szeptemberihez. Akkor
négy zsinórban elszenvedett vereségünk után nyertünk náluk 3:1
-re, ez nagy erőt adott a továbbiakra. A tét akkor is, most is a
csapat önbecsülésének helyreállítása volt, ami ezúttal könnyebben
és jobban sikerült, 6:0-ás fölényes győzelmet arattunk, ami
lélektani fordulópontot hozott,
rátaláltunk a felszálló hullámra.
Borotára 11 pontunkkal hatodikként mentünk, ellenfelünk 12vel a negyedik volt. A hat szerb
játékost foglalkoztató gárda ha jó
napot fog ki, bárkit meglephet,
különösen, ha már a 3. percben
vezetést szerez, mint most. Nem
törtünk meg, kifejezetten jó csapatjátékkal, Schultz Martin két
góljával fordítottunk 1:2-re és
ismét három ponttal tértünk haza.
Megint léptünk egyet, ötödikként
vártuk a jó folytatást itthon,
Tompa ellen, de ez elmar adt.
Újra felültünk a hullámvasútra,
most is hátrányból indultunk, a
kihagyott helyzeteink sora után
Lógó találatával egyenlítettünk,
Matity kapáslövésével 2:1-el
vártuk a sípszót, ami jött is a 91.
percben. Ez azonban nem a mérkőzés végét, hanem Ruff sajnálatos öngólja miatti 2:2-es végeredményt jelentette. A szezont Hajóson zár tuk habkönnyű, 7:0-ás
győzelemmel, a majdnem ifjúsági korú, pont nélküli, de tisztességgel küzdő csapat ellen. Lehetett volna kétszámjegyű is az
eredmény, de az sem kizárt, hogy
méltányoltuk a múltbéli mindig
heves összecsapásainkat.
Nehezen indult ez a szezon, már
sokan „temették” a Sükösdöt.
Korai volt, mert 5 győzelemmel,
3 döntetlennel, 3 vereséggel, 18
pontunkkal a negyedik helyen
végeztünk, azonos pontszámmal a 3. Nemesnádudvarral.
Figyelemmel a teljes szezont
végigkísérő gondjainkra, a teljesítmény elismerésre méltó, a már
megszokott iskolai mérce szerint
a csapat osztályzata: JELES!
23 gólt lőttünk és 13-at kaptunk, akár csak Nádudvar , az
utóbbi a védelmünket dicséri,
mert az első Kunbaja 11-et, a
második Dusnok 14-et kapott. A
góljainkból Lógó hetet, Végh
négyet, Ferenczi, Matity, Schultz
Martin, és Tamás kettőt-kettőt,
Farkas, Petrás, Tallér és Ruff
egyet-egyet szerzett. A 11 fordu-

lóban 21 játékosunk lépett pályára, egyedül Gajári szerepelt mind
a 11 mérkőzésen, 10-szer Zsók,
Lógó, Tamás, Tallér, Petrás és
Ruff; 9-szer: Bohner és Szabados D.; 8-szor: Farkas; 7-szer:
Rozsi, Végh, Matity, Ferenczi,
Zsíkó; 5-ször: Schultz Martin
és Papp; 4-szer: Pesti és Molnár; 1-szer: Szabados Miklós és
Szabó D.
Ifjúsági csapatunk (U-19) Lógó
Zsolt vezetésével július közepén
kezdte meg a felkészülést. A
keret a korábbihoz képest jelentősen változott, Petrás és Szabados véglegesen a felnőtt csapathoz került, Borossal munkahelyi
és iskolai elfoglaltsága miatt nem
számolhattunk, Pintye eltűnt a
pályáról,
Kárpáti
Zsolt
„kiöregedett”. 9 mérkőzést játszottunk, (kettőt a járvány miatt
áttettek tavaszra) 3 győzelem, 1
döntetlen és 5 vereség a mérlegünk, a 6. helyen telelünk, ami
teljesen reális eredmény. 19
gólt lőttünk és 30-at kaptunk.
Góllövőink: Rácz Er ik (6), Balázs Máté (5), Kolompár Jenő
Kevin (4), Balázs Renátó (1),
Petrás Gergő (1), Ruff Lénárd
(1), öngól (1). Célunk az, hogy
mielőbb és minél több játékos
kerüljön a felnőtt csapathoz. Figyelemmel arra, hogy Bácsalmással és Jánoshalmával erősödött a mezőny, a csapat osztályzata: JÓ!
U—14-es utánpótlás csapatunk
10-12 fővel augusztus 12-én tudta megkezdeni a felkészülést
Balogh János vezetésével. A
foglalkozások a játék megszeretéséről és a tanulásról szólnak,
kevésbé az eredményességről. Az
edzéseken szinte mindig teljes a
létszám, ennek a jövőben meg
lesz az eredménye. A mérkőzéseket hétköznap délután kellett
játszani, ami nagy terhet ró a
gyerekekre és a szülőkre egyaránt. A 10 csapatos mezőnyben
hét városi, velük lehetetlen felvenni a versenyt, egy mérkőzést
sikerült megnyerni, de edzőjük
biztos benne, hogy lesz ennél
jobb. Várjuk az új jelentkezőket,
fejlődésükhöz minden feltétel
adott!
Játékosok: Kovács T., Kovács J.,
Vizi B., Zsikó M., Bencses B.,
Pusztai M., Nagy D., Soós D.,
Balázs K., Pohl D., Deák M., Pék
Á., Pesti L., Lakatos J.
A Bozsik program Halász István irányításával, változatlan
tematikával és létszámmal sikeresen működik. A „palánták”
egyszer csak beérnek!
A számvetés után szép Karácsonyt és Reményteljes Új Esztendőt kíván mindenkinek:
Varsányi József
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Költözés miatt eladó, jó állapotú Gorenje Nobless 180cm magas
fiókos fagyasztószekrény 30.000Ft. Egy alig használt, jó állapotú
Lucznik varrógép varrógép asztallal.30.000Ft.
Szabados Gyöngyi, szabadgyongy@gmail.com
A hirdetés díjai
a következők:
1/1 oldal:
20.000 Ft
1/2 oldal:
10.000 Ft
1/4 oldal:
5.000 Ft

1/8 oldal:
3.000 Ft
1/16 oldal:
1.500 Ft
Lakossági apróhirdetés díjai: 5 szóig
ingyenes, 5 szó
felett 50 Ft/szó.

Telefonos egyeztetést követően, táp és takarmány házhozszállítást vállalok. A kiszállítás ingyenes.
Garisa Mihály e.v. + 36/30 626-7858
Legelőt, szántót vennék. +36/30 317-4759 Szerletics Róbert

Az árak bruttó
árak.
Hirdetést feladni munkaidőben a Polgármesteri Hivatal
titkárságán
lehet.

Elektromos kisgépek javítása
Háztartási gépek (mosógép, mosogatógép, villanytűzhely, mikrohullámú 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.
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 r észére teljes körű könyvviteli szolgáltatás, mezőgazdasági ügyintézés, támogatásigénylés, gázolaj bevallás, gazdálkodási
napló, környezetvédelmi termékdíj… mindez kedvező áron!
Falugazdász
Ügyfélfogadási idő:
Szerda:
8:00-12:00
12:30-16:30
Barth Bence falugazdász
Tel.: +36-70-479-6742

BÉRSZÁMFEJTÉS,
KÖNYVELÉS
Vállalom új vagy működő gazdasági társaságok, egyéni vállalkozások teljes körű könyvviteli
feladatainak ellátását, bérszámfejtését, munkaügyi adminisztrációját.
Több mint 10 éves szakmai tapasztalattal,
precíz, folyamatos könyveléssel támogatom
vállalkozásának működését.

Keressen bizalommal!

Schneider Veronika
mérlegképes könyvelő, bérügyi és társadalombiztosítási szakelőadó
Floyd Dentál S kft
+36/30 293-3302
6346 Sükösd, Dózsa György út 12/D
floydental@gmail.com

Fogsorjavítás,
műfogsorkészítés, rögzített
fogpótlások

Kollár Csaba

6346 Sükösd,
Dózsa György út
12/D
06 30/475 0506

Közlemény
Tájékoztatjuk a sükösdi lakosságot, hogy 2021. január 1-től
a temetői gondnoksági feladatokat és a temetési ügyintézést
Varga Norbert helyett Pékné Vetro Zsuzsa látja el.
Elérhetőség: Sükösd, Hősök u. 5.
Tel: +36-30-2177115

Idéző
Áprily Lajos: Karácsony est
Angyal zenéje, gyertyafény kincses kezem hogy lett szegény?
Nem adhattam ma semmi mást,
csak jó, meleg simogatást.
Mi győzött érdességemen?
Mitől csókolhat úgy kezem?
Simogatást mitől tanult?
Erembe Krisztus vére hullt?
Szemembe Krisztus-könny szökött? kinyúló kézzel kérdezem.
Áldott vagy a kezek között,
karácsonyi koldus-kezem.
Áldott, Békés Karácsonyt és Nagyon Boldog
Új Esztendőt kívánok mindenkinek!
Patakiné Csizmadia Erika
kéz és lábápoló
Facebook: Happy Nails oldal
A település- és mezőőr elérhetősége
Faddi József +36/70 334-8799

www.sukosd.hu
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