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Tisztelt Falubeliek, kedves Sükösdiek! 
 
Szeretettel köszöntöm Nagyközségünk minden lakóját a Sükösdi Napló hasábjain ke-
resztül is. Szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik okt. 3-án részt vettek a 
helyhatósági választásokon, s leadott szavazataikkal életre hívták a 2010-2014 közötti 
időszakban tevékenykedő képviselő testületet. Köszönöm a Helyi Választási Bizottság, 
a szavazatszámlálók, valamint a hivatal dolgozóinak a választások során végzett lelkiis-
meretes munkáját. 

Előttünk áll a következő ciklus és felmerül a kérdés, hogyan 
tovább? Az elkövetkező négy év munkáról, kemény munkáról 
fog szólni. Hogy a szakmai szempontból megalapozott elkép-
zeléseinkből mit tudunk megvalósítani? Erre már sokkal nehe-
zebb érdemi választ adni. Szép terveink lehetnek, de a megva-
lósításukhoz szükséges pénzügyi forrásokhoz döntően tovább-
ra is csak az uniós támogatásokból juthatunk. Ezért meghatá-
rozó számunkra, hogy az Új Széchenyi-terv keretében milyen 
összegű többletforráshoz jutunk. Ez továbbra is függ a benyúj-
tott pályázatok ötletességétől, minőségétől és mennyiségétől. 
Sükösd működésének legfontosabb letéteményesei az intéz-
ményeink. Arra kell törekednünk, hogy működésük során fi-
nanszírozási hiányosságból eredő zavar ne forduljon elő. 
Ezért, ha a normatív támogatási rendszer változása, vagy 
egyéb körülmények szükségessé teszik, a gazdálkodás egyen-
súlyának biztosítása érdekében át kell tekintenünk, és mérle-

gelnünk kell az önként vállalt feladatok teljesíthetőségét. A fejlesztések törvényes, átlát-
ható és hatékony lebonyolításáért való felelősség előtérbe helyezése mellett biztosítani 
kívánjuk a helyi vállalkozások közreműködésének maximális lehetőségét. 
Javítani kell Sükösd közbiztonságát! Nem lehet elfogadni azt, hogy egyfelől az emberek 
megpróbálják tisztességes munkából fenntartani a családjukat, de azt tapasztalják, hogy 
rendre megkurtítják őket, betörnek a lakásukba, ellopják a vagyontárgyaikat, megdézs-
málják a kertben a munkájuk gyümölcsét. Sükösd vezetése eddig is és ezután is minden 
rendelkezésre álló eszközzel segítette, és segíti a rendészeti szervek tevékenységét. 
Folytatni kell a megkezdett projekteket, gondolok itt a szennyvíz beruházásra, a tornate-
rem padozatának felújítására, a folyamatban levő, de még véglegesen le nem zárt pályá-
zatokra. 
 
Véleményem szerint egy település működésében munkát adnak a napi apró események, 
a kisebb-nagyobb beruházások, a programokhoz szükséges pénzek megszerzése, a prog-
ramok elindítása, figyelemmel kísérése, és mindemellett a közösségekkel, intézmények-
kel, civil szervezetekkel való kapcsolattartás napi és hosszabbtávú teendői.  
Az elmúlt években több állandó program honosodott meg a településen, így az idősek 
napja, a  falunap, ennek keretein belül a fogathajtó verseny, a szüreti felvonulás. Fontos-
nak tartom ezen programok folytatását, kiszélesítését, megtalálni annak lehetőségét, 
hogy a falu közösségeit erősítsük, bevonva ezekbe minden itt lakót. 
A fejlődés iránya adott. Sükösd egyik erőssége a földrajzi helyzete, a városhoz való 
közelsége és önálló települési volta. Az elmúlt évek alatt sok erőfeszítés és kitartó mun-
ka árán sikerült a szociális intézményrendszert felzárkóztatni az igényekhez. Ezen az 
úton tovább kell haladni, gondolok itt a bölcsődére és az idősek gondozásának, elhelye-
zésének kérdésére. Meg kell vizsgálni milyen lehetőségek lesznek az országban, az Uni-
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óban. 
A beruházások sorában ügyelni kell azonban, hogy a priori-
tást élvező elképzelések mellett egy sor más, fejlesztési pro-
jekt ötlet legyen az önkormányzat tarsolyában, hogy ha a le-
hetőségek úgy hozzák, akkor azokkal lehessen dolgozni. 
A pályázatokhoz ajtókat kell nyitogatni, mondhatom úgy is 
lobbizni, kell, és muszáj. Ott kell lenni minden fórumon, kép-
viselni kell minden szinten a falut. Fel kell kutatni a pályázati 
lehetőségeket, végig kell vinni a projekteket.   
Képviselni kell a falut, képviselni a saját település lakói felé 
és a külvilág felé is.  
Nem lesz könnyű négy év, hiszen a gazdasági megszorítások 
mindannyiunkat érintenek, de tudnunk kell, mit miért te-
szünk, és mi a célunk. 
Mindezek ellenére vannak szép álmaink és vannak terveink, 
amelyekkel megvalósíthatjuk ezeket a szép álmokat. 
Ne csak azért legyen jó itthon, mert minden ideköt minket, 
hanem azért is, mert a jó és tartalmas élet lehetőségei meg-
vannak nálunk. Nekünk, a település vezetőinek az a felada-

tunk, hogy hozzátegyük mindazt a település életéhez, amit 
egy önkormányzat hozzá tehet. Láthatjuk sokfelé, hogy ez 
néha mennyire kevés, de láthatjuk azt is, hogy néhol ez meny-
nyire sok tud lenni. 
Egy cseh közmondás szerint, aki tenni akar valamit, talál rá 
eszközt, aki nem akar tenni semmit, talál rá mentséget.  
Egy biztos, ha előbbre akarunk jutni, ahhoz szükség van 

mindenkire, össze kell dolgozni mindenkivel, aki hajlandó 

a településért dolgozni. 

És munka van bőven.  
Martin Luther King azt mondta: „Hittel tedd meg az első lé-
pést. Nem kell hozzá látnod az egész lépcsőt, csak az első 
lépcsőfokot.” Most az első lépcsőfokon állunk és úgy érzem, 
a hitünk, lelkesedésünk nem kicsi. Induljunk hát, fel a lép-
csőn… Ehhez kívánok magunknak erőt, kitartást és bölcses-
séget. 
Számítok Önökre! 

Tamás Márta 

Sükösd Nagyközség Polgármestere 

Csizmadia Mihály 

53 éves, műszaki vezető. 
Nős, két felnőtt gyermek  
édesapja. 2002-2006. 
alpolgármester, 2006-
2010. képviselő, az ügy-
rendi bizottság tagja. 
2010-2014. képviselő, a 
költségvetési és ügyrendi 
bizottság tagja, az oktatá-
si és szociális bizottság 
tagja, közbiztonsági ta-
nácsnok. Hobbija a vadá-
szat. 

Soós Gergely 
36 éves, vállalkozó, csa-
ládi vállalkozásukban 
dolgozik. Nős, három 
kiskorú gyermek édesap-
ja. 
2010-2014. alpolgármes-
ter, képviselő. 
Hobbija a borászat. 

Siposné Kerekes Melinda 

34 éves,  mélyépítő mér-
nök, mérlegképes köny-
velő. 
Férjezett, két kiskorú 
gyermeke van,  Kata és 
Gábor. 
2006-2010. képviselő, a 
szociális és pénzügyi 
bizottság tagja. 2010-
2014. képviselő, a költ-
ségvetési és ügyrendi 
bizottság tagja, a szenny-
vízberuházás tanácsnoka. 

Kovács Tibor 

42 éves, vállalkozó, biz-
tosításközvetítéssel és 
dísznövény értékesítéssel 
foglalkozik. 
Nős, három gyermek, 
Tamás, Norbert és Lilla 
édesapja. 
2010-2014. képviselő, a 
költségvetési és ügyrendi 
bizottság tagja, az oktatá-
si és szociális bizottság 
tagja, a kulturális, sport, 
egészségmegőrző felada-
tok tanácsnoka . 

Dr Miliás László 

1977. augusztus 1-től 
háziorvos Sükösdön,  két 
felnőtt gyermek édesap-
ja. 1990-2002. képviselő. 
2006-2010. képviselő, 
alpolgármester. 2010-
2014. képviselő, a költ-
ségvetési és ügyrendi 
bizottság elnöke. 

Vaskó György 

45 éves, pedagógus. Nős, 
hat gyermek édesapja. 
2002-től képviselő. Jelen-
leg a költségvetési és ügy-
rendi bizottság tagja, az 
oktatási és szociális bizott-
ság elnöke. 
Hobbi a gombászat, méhé-
szet. Igyekszem munkám-
mal kiérdemelni az Önök 
bizalmát. 

Sükösd Nagyközség Képviselő-testülete 2010. 
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Köszöntöm Tóthné Késmárky Máriát, a Sükösd-
Érsekcsanád ÁMK újra választott igazgató asszonyát, akit a 
sikeres igazgatói pályázatáról, az elmúlt ciklus eredményei-
ről és a jövőre vonatkozó terveiről kérdezek. 
 

Tisztelt Igazgatónő! A 2004-2005. tanévtől vezeti a sükösdi 
iskolát, amelyben az elmúlt hat év alatt nagyon sok, nem egy 
gyökeres változás történt. Melyek voltak ezek? 
Intézményvezetőként hat évet tudhatok magam mögött. Való-
ban sok változás történt az intézmény életében.  
A 2004-ben és 2007-ben lezajlott átszervezések folyamatos 
lekötöttséget, munkát jelentettek 
számomra.  
Jelenleg Sükösd és Érsekcsanád 
községek óvodái és iskolái, vala-
mint könyvtárai és a helybeli mű-
velődési ház tartozik a tagintézmé-
nyek közé.  
Nagy kihívás volt számomra az új 
tevékenységekkel bővülő intéz-
mény vezetése, irányítása.   
Az ÁMK vezetői testületének, az 
igazgatótanácsnak a felállítása és 
munkájának megszervezése az 
egyik legfontosabb feladatom volt. 
Sikerült jó munkakapcsolatot ki-
alakítanom a tagintézmények vezetői között, az intézmény-
egységek irányítását megpróbáltam egységes elvek és célok 
alapján végezni.  
Az oktató-nevelő munka tervezését, szervezését és ellenőrzé-
sét intézményi szinten kellett megvalósítanom. Fontos szem-
pont volt a helyi sajátosságok figyelembevétele.  
2004 óta a közművelődési feladatok ellátása is fontos tevé-
kenységemmé vált. Falu szintű rendezvények szervezését 
kellett irányítanom és a könyvtári ellátás fejlesztését is fontos 
feladatomnak tekintettem.  
Hosszú éven keresztül működtettük a helyi televíziót, meg-
szűnése után a Sükösdi Napló szerkesztésével tájékoztatjuk a 
legfontosabb eseményekről a község  lakosságát.   
Az intézményi átszervezéseket, mind 2004-ben, mind 2007-
ben, az alapdokumentumok átdolgozása követte.  Egységes 
szerkezetbe kellett foglalni az SZMSZ-t, a Pedagógiai Műve-
lődési Programot, az Intézményi Minőségirányítási Progra-
mot, valamint a Házirendet.  
Jelenleg a környék legnagyobb intézményeként működünk, 
több mint 90 dolgozó felett gyakorlom a munkáltatói jogokat, 
a gyereklétszámunk – óvodában, iskolában – meghaladja a 
700 főt.  
 
Az Igazgatónő az elmúlt években sikeres pályázatíróként is 
bemutatkozott. Milyen külső forrásokat tudott az iskola 
fejlesztésére megszerezni az elmúlt években? 

Az intézményvezetői szerep és feladatkör átalakult. A vezető 
nem nélkülözheti a menedzseri mentalitást, szellemiséget. Fő 
feladata a nevelési célok megvalósításának érdekében eszkö-
zöket, feltételeket teremteni. Ennek egyik módja a pályázat-
írás. Mindig érdekelt a téma, ezért ismereteimet egy tovább-
képzés alkalmával bővítettem.  
2005-2007-ig terjedő időszakban az iskola nyújthatott be pá-
lyázatot, később a fenntartó. 

Táborozásra szinte minden évben sikerült támogatást kap-
nunk, valamint szabadidős programok szervezésére 
(280.000.-Ft). Pályázati keretből újítottuk fel az iskolarádiót 
(100.000.-Ft), valamint a községi könyvtár berendezését 
(100.000.-Ft). A sükösdi iskola 2007-ben jelentős összeget, 
2.500.000.-Ft-ot nyert a pedagógusok teljesítménymotiváció-
jára. A halmozottan hátrányos helyzetű 7.és 8. évfolyamos 
tanulóinknak az Útravaló Ösztöndíjprogrammal lehetőséget 
biztosítottunk arra, hogy felvegyék őket az érettségit adó kö-
zépiskolákba. Több diákunkat irányítottuk az Arany János 
Programba való részvételre.  
Az intézményi társulás óta országos és EU-s nemzetközi pá-
lyázatokat nyert a fenntartó. Szakmai programokat dolgoz-
tunk ki és az adatszolgáltatásból is kivettük a részünket. 
Fontos feladatomnak tekintettem az Integrációs Program be-
vezetését az iskolákban és az óvodákban, amit a vezetői prog-
ramomban is megfogalmaztam. 2008-tól minden évben 3 és 4 
millió Ft közötti támogatást kapott az intézmény erre a tevé-
kenységre. Ebből a keretből újítottuk fel a tantermek, csoport-
szobák berendezését, fejlesztőeszközöket szereztünk be az 
oktató-nevelő munka megkönnyítésére. Programok szervezé-
sével támogattuk a hátrányos helyzetű gyerekek felzárkózta-
tását. 
2009-ben a TÁMOP pályázat keretében nyert 71 millió Ft 
támogatásból vezettük be az érsekcsanádi és a sükösdi oktatá-
si intézményekben a kompetencia alapú oktatást-nevelést. 
Pedagógusaink továbbképzések keretében készültek fel a 
programcsomagok bevezetésére, valamint az új módszerek 
elsajátítására. Lehetőségünk volt színházlátogatásra, múze-
umlátogatásra, szabadidős programok vásárlására. Pedagógu-
saink innovációkat dolgoztak ki, amelyek az intézmény hon-
lapján megtekinthetők. A projektmenedzseri feladatokat én 
láttam el.  
A TIOP pályázat keretében az érsekcsanádi és a sükösdi 
könyvtár fejlesztésére 6 millió Ft támogatásban részesültünk. 
A keretet informatikai eszközök beszerzésére fordítottuk.  
2008-ban adtuk be 15 millió Ft értékű pályázatunkat az okta-
tási infrastruktúra fejlesztésére. Az elbírálás még folyamatban 
van. Támogatás esetén számítógépeket és digitális táblákat 
szerezhetünk be az igényelt összegből.   
A fenntartó felé folyamatosan jeleztem az iskola nyílászárói-
nak állapotát. Az idei évben sikerült 11 millió Ft támogatást 
szerezni, így 
hőszigetelt abla-
kok kerültek 
beépítésére.  
A sportcsarnok 
padozata elavult, 
balesetveszé-
lyessé vált. El-
kerülhetetlen 
volt a felújítása. 
Erre a feladatra 
nem jelent meg 
pályázat, ezért 
az önkormányzat 12 millió Ft-os önerőből felvállalta a felújí-
tást. A munkálatok hamarosan befejeződnek és a tanulók, 
valamint a község sportot kedvelő lakossága igénybe veheti a 
sportcsarnokot. 
Folyamatban van egy közös pályázat a III. Béla Gimnázium-
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mal. Sikeres támogatás esetén lehetősége lesz mindkét iskolának 
arra, hogy heti két alkalommal a leendő, korszerűen felszerelt 
természettudományi laboratóriumot használhassa.  
A Sugovica ÁMK és Sportiskolával is kötöttünk egy megállapo-
dást „A bajai kistérség gyermekeinek kulturális sokszínűségért” 
című pályázat megvalósítására. Sikeres támogatás esetén 24 alka-
lommal lesz lehetőségünk arra, hogy gyerekeink jártasságot sze-
rezzenek az alapvető illemszabályok, valamint a társasági táncok 
elsajátításában.  
Meggyőződésem, hogy manapság csak pályázati erő felhasználá-
sával lehet a nagyobb fejlesztéseket megvalósítani, amihez szak-
mai és pályázatírói ismeretekre van szükség.  
 
Minden oktatási intézmény küzd a gyermeklétszám megőrzésé-
vel. Milyen jelenleg is folyamatban lévő projektekben bízik, 
hogy a sükösdi szülők és gyerekek a helyi iskolát válasszák? 
Sajnos, mint minden vidéki iskola mi is küzdünk az elvándorlás-
sal. Sok szülő a bajai intézményekbe íratja gyermekét már 1. 
osztályban, élve a szabad iskolaválasztási jogával. Minőségi ok-
tatást remél, korszerűen felszerelt iskolát, változatos sportolási 
lehetőségeket.  
Mindezek a feltételek Sükösdön is adottak. Iskolánk környezete 
szép és rendezett. A tantermeink a legkorszerűbb informatikai 
eszközökkel vannak felszerelve, amelyeket a tanórákon, éves 
szinten 25%-ban használnak pedagógusaink.   Öt interaktív tábla 
segíti az ismereteket feldolgozását.  Új tanulópadok és székek 
várják a diákokat. Megpróbáltunk olyan környezetet teremteni a 
gyerekek részére, hogy jól érezzék magukat.  
Nagy lehetőség az angol nyelv emelt szintű oktatása, amelyet a 
3-8. évfolyamon szerveztünk meg. A 8. osztályos tanulók 15%-a 
évente alapfokú nyelvvizsgát tesz, melynek költségeit az iskolai 
alapítvány finanszírozza. A környékben nem tudok említeni ha-
sonló példát a nyelvoktatás ilyen módon történő megszervezésé-
re.  
Az iskola 15 féle témában kínál szakköri lehetőséget a szülőknek 
és a tanulóknak a szabadidő hasznos eltöltésére.  
Az országos mérési eredményeink, az évismétlők száma, a min-
dennapos testedzés megszervezése, a továbbtanulási mutatók 
megtalálhatók a www.sukosdcsnad-amk.hu honlapunkon.  
Fontosnak tartom a partneri igények teljesítését és a nyilvánosság 
biztosítását. Az iskola és óvoda marketing feladata elsősorban a 
szolgáltatások „eladása”. A legnagyobb szerepe a beiratkozások 
idején van. Bemutatkozó újságokat szerkesztünk, filmet készí-
tünk az iskoláról, óvodáról. Figyelemfelhívó plakáttal népszerű-
sítjük intézményeinket. A honlapunkon a látogatók megtalálhat-
ják a működésünkhöz szükséges dokumentumokat, olvashatnak a 
sikeres pályázatainkról, innovációs tevékenységeinkről, aktuális 
híreinkről.   
Terveim között szerepel az egységes óvoda-bölcsöde létrehozása 
a 3 év alatti gyerekek ellátására. Ez a szolgáltatás azoknak a szü-
lőknek szól, akik munkahellyel rendelkeznek. 
Sószoba kialakításával egészséges környezetet kívánunk teremte-
ni az óvodás korú gyermekek részére.    
Szintén a dolgozó szülők igényeit szeretném figyelembe venni az 
iskolaotthonos osztályok elindításával az 1-4. évfolyamon. A 
nevelést és oktatást oly módon kell megszerveznünk, hogy a dél-
előtti és a délutáni tanítási időszakban biztosítva legyen a tanulók 
részére az új ismeretek elsajátítása.  
Minden eszközt igénybe veszünk ahhoz, hogy a tanköteles tanu-
lókat, óvodásokat helyben járassák iskolába, óvodába. Továbbra 
is számítunk a Képviselő-testület és a szülői közösség támogatá-
sára. Nem elég az egyoldalú fáradozás, szemléletváltásra van 
szükség. A község lakosságának be kell látnia, hogy a falunak 

akkor van jövője, ha oktatási intézményei jól működnek.  
Köszönöm mindazoknak a fiatal szülőknek, akik igénybe veszik 
szolgáltatásainkat és összefogva, közös erővel vesznek részt ne-
velőmunkánkban. Nem találtak ki okokat, nem kerestek hibákat. 
Úgy vélekedtek, hogy ők is valamikor idejártak iskolába, hasonló 
gyerekközösségbe nevelkedtek.  
Legyen példa a gondolkodásuk minden sükösdi szülő számára! 
 
2010. tavaszán került kihirdetésre az ÁMK igazgatói pályázata. 
Milyen terveket, jövőképet tartalmaz az Ön munkája, amely 
kiemelkedően nagy támogatást kapott a különböző véleményező 
és döntéshozó fórumokon? 
Szeretném megköszönni a Társulási Tanácsnak a számomra ked-
vező döntését, mely szerint 2010. augusztus 1-től megbízott 5 
évre az intézmény vezetésére. Köszönöm mindazoknak a sükösdi 
és érsekcsanádi kollégáknak, szülőknek, diákoknak, akik vélemé-
nyükkel támogatták a pályázatomat.  
A következő 5 évre olyan stratégiát, jövőképet vázoltam fel, 
amelyek igényként fogalmazódtak meg a partnereink részéről, 
amellyel az intézmény biztosítani tudja az intézményhasználók 
elvárásainak minél hatékonyabb teljesülését. 

A személyes vezetői alapelveimben meghatározó szerepet játszik 
a gyermekek hosszú távú érdekeinek ismerete, szeretete, tisztele-
te;  
a család, a szülő érdekeinek megértése;  
a korrekt munkatársi kapcsolat az intézmény alkalmazottaival;  
együttgondolkodás a község lakóival, az ÁMK partnereivel; 
együttműködés a közvetlen partnereinkkel (fenntartó, tagintéz-
mények, szülői szervezet, DÖK stb.);  
önálló, felelősségteljes munkavégzés, hiteles informálás; 
takarékos gazdálkodás, bevételnövelés; 
a gyermekek, a felnőtt lakosság igényeire építve szélesíteni a 
szabadidős, a kulturális, sport és hagyományápoló lehetőségek 
fejlesztését; 
a közművelődés terén a diákság és felnőtt lakosság teljes körű 
kiszolgálására való törekvést. 
Fontos feladatomnak tekintem a nyilvánosság biztosítását, a gye-
rekek képesség szerinti fejlesztését, a kompetencia alapú oktatás 
működtetését és a tanítás-tanulás színvonalának emelését. Töre-
kednünk kell a balesetmentes, tiszta, esztétikus létesítmények 
fenntartására, az informatikai eszközök széleskörű alkalmazásá-
ra. A céljaim között szerepel a tanulók és a lakosság igényeihez 
alkalmazkodó szabadidős programok, sportolási lehetőségek 
biztosítása. Nagy gondot kell fordítanunk továbbra is a tehetség-
gondozásra, tehetségfejlesztésre. Pályázatomban kiemelt szere-
pet kap a fegyelemelvárás javítása, valamint az elvándorlás meg-
fékezése. 

Ismerem a problémákat, 
eredményeket, lehetősége-
ket. A megismert elvárások, a 
szülők és a nevelőtestület 
támogatása erőt adott ahhoz, 
hogy értékeljem eddigi 
munkámat és tudjak új erő-
vel, újra kezdeni, az elkez-
dett fejlesztési folyamatokat 
tovább végezni.  
Számomra a vezetői megbí-
zás szolgálat. Ez a tevékeny-
ség a gyermekek, a szülők, a 
községek lakosai által meg-
fogalmazott elvárások meg-
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oldásáról szól.  Vezetői munkámat az alábbi bölcs gondolatok 
szellemében kívánom végezni:   
"Ha nem becsülöd meg az embereket, 
ők sem becsülnek meg téged; 
de a jó vezetőnek, a kevés beszédűnek, 
munkája végeztével, ha célját elérte, így szólnak majd: 
Ez közös munka volt."                                            (Lao Csu Tao) 

Köszönöm Igazgatónőnek a beszélgetést. Gratulálok a sikeres 

pályázatához. Mindannyiunk nevében köszönöm eddigi munká-

ját és kívánok sok erőt, kitartó munkát, hogy pályázati prog-

ramját maradéktalanul sikerüljön megvalósítania. Bízom ben-

ne, hogy a sükösdi szülők egyre többen bízzák gyermekeik okta-

tását és nevelését intézményeinkre.  

Kusztorné Varga Edit szerkesztő 

2010. szeptember 28-án a „Prémiumév nyugdíj” keretében 

nyugdíjba vonult az iskola egyik tanító nénije, Gruberné Rácz 

Katalin. Az itt töltött évekről beszélgetek Kati tanító nénivel. 

 
Kedves Kati! Sokan nem gondolnák az olvasók közül, hogy a 

fiatalos, lendületes, mindig mosolygós tanító néni már a máso-

dik generációt tanította a sükösdi iskolában. Tekintsünk vissza 

a pályád elejére! Mikor jöttél Sükösdre? 

Szegeden születtem, ott érettségiztem 1972-ben, majd Bajára 
kerültem a Tanítóképzőbe. Ott 1975-ben végeztem, majd egy 
évig Csávolyon tanítottam. Ekkor ismerkedtem meg Tamással. Ő 
Sükösdön dolgozott, s mivel életünket 1976 nyarán összekötöt-
tük, itt kerestünk nekem is munkát. Abban az időben nem volt 
könnyű tanítói állást kapni, de végül sikerült. Jó erős gyökereket 
növesztettem, hisz ez év szeptember végéig ez a gyökér tartott és 
táplált itt engem. Köszönöm a kedves szavakat. Ha az ember már 
fiatal nem lehet, legalább próbáljon meg fiatalos lenni! 

 
Milyen érzés azoknak a gyerekeit tanítani, akiknek a szüleit 

is tanítottad? 

Először akkor gondolkodtam el, hogy telnek az évek, amikor a 
kis tanítványaim kollégáim lettek. Örültem nekik, s még ma is 
többször felelevenítünk gyerekkori emlékeikből. S amikor a ta-
nítványok gyerekei jöttek iskolába és kérték a szülők, hogyha 
lehetséges én tanítsam őket is, az öröm mellett megelégedettséget 
is éreztem. Talán nemcsak udvariasságból kérték ezt, hanem szí-
vesen bízták rám 6-7 éves kicsinyük tanítását, nevelését. 

 
A leendő tanítók képzésében is aktívan részt vettél. Milyen 

emlékeid vannak ezekről az évekről? 

Igen, több „kis tanító néni” töltötte nálam gyakorlatát. Jól em-
lékszem rájuk, pedig van aki már több mint 20 éve diplomázott. 
Nagyon szerettem átadni nekik tapasztalataimat, akkori tudáso-
mat. Szívesen készítettem fel őket az órákra, adtam tanácsokat.. 
Megéreztem, kinek van igazi tanítói vénája. Ők a gyakorlatok 
letelte után sírva búcsúztak a gyerekektől, s tőlem. Érzéseim be-
váltak, hisz belőlük hivatásukat ma is szerető és gyakorló tanító 
vált. 

 
Tanítói pályád egybeforrt a sükösdi iskola történetével is. Mi 

az, amire szívesen és mi az, amire kevésbé szívesen emlékszel 

vissza? 

35 év még a történelemben is említésre méltó idő, egy ember 
életében pedig főleg az. Tantervek, oktatási módszerek, eszkö-
zök, értékelési módok jöttek, mentek. Iskolai vezetők szintén. 
Több kolléga nyugdíjba ment, vagy máshol tanít, esetleg elhagy-
ta a pályát. Sajnos olyanok is vannak, akik már nem élnek. Kis 
gyerekekből felnőttek lettek, anyukák, apukák. Vázlatosan ennyi 
történt. Természetesen minden „vázlatpontról” több oldalnyi em-
lék, élmény él bennem. 

Nagyon szívesen emlékszem vissza réges-régi, és jelenlegi 

alsós kolléganőimre, hiszen velük volt szorosabb kapcsolatom. 
Sokszor jókat nevettünk, felvidítottuk egymást, vagy éppen el-
mondtuk egymásnak bánatunkat, megbeszéltük problémáinkat. 
Szívesen emlékszem a színdarabokra, sportbemutatókra, zenés-
táncos előadásokra, amit a kis tanítványainknak tanítottunk, és 
nagy sikerrel előadtunk. A szép karácsonyi ünnepekre, műsorok-
ra, közös éneklésre. Amire meg nem szívesen emlékeznék vissza, 
arra egyszerűen nem is emlékszem. 

 
Sokszor hallottuk Tőled, hogy Neked nem csak a munkád, a 

hivatásod, hanem a „hobbid” is a tanítás. Mi az a személyes 

elfoglaltság, amit a 35 év alatt 

feláldoztál, és amivel ezután 

szívesen töltöd a szabadidő-

det? 

Nagyon szerettem iskolába 
járni, nagyon szerettem taníta-
ni. Aki közel áll hozzám, és 
ismer, az tudja, hogy én min-
den szeptembert és minden 
hétfőt nagyon vártam, hogy 
mehessek dolgozni. A június eddig a várva-várt pihenés, az érté-
kelés hónapját jelentette, a szeptember pedig az újrakezdés örö-
mét, várakozását jelentette számomra. Ezután ez a két hónap a 
tizenkettő közül lesz kettő, más értelmet kap számomra. 

Most felmerülhet a kérdés, hogy mégis miért rövidítettem le 4 
évvel- a jelenlegi törvények szerint- a munkaviszonyomat, és 
miért lettem „Prémium nyugdíjas”? 

Oka, hogy halványodni éreztem azokat a bizonyos hétfő reg-
geleket, és egyre nehezebbek lettek számomra. 

Anyukám, nővérem ma is Szegeden él, velük szeretnék többet 
lenni, illetve felnőtt fiaimról, férjemről még több türelemmel, 
szeretettel gondoskodni. Szeretünk távoli helyekre, országokba 
utazni, amit mindig a nyári szünetre terveztünk, így különös sze-
mélyes elfoglaltságról nem kellett lemondanom az évek során. 
Az aktív, pörgős eddigi életemet kicsit alacsonyabb fokozatba 
próbálom kapcsolni. Szeretem magam körül a rendet, tisztaságot. 
Bizony egy magánháznál, és egy vállalkozásban mindig van ten-
nivaló. 

Végül köszönöm mindenkinek, hogy nem engeditek azt a bi-
zonyos gyökeret elszakítanom, és visszahívtok a suliba minden 
nagyobb eseményre. Szívesen jövök! 

 
Köszönöm Kati, hogy megosztottad az olvasókkal gondolatai-

dat, érzéseidet! 

Azt hiszem, nem  csupán a kollégáknak, a régi tanítványok-

nak és barátoknak szolgál példaként pedagógus pályád, a gyer-

mekszereteted, elhivatottságod. Bízom benne, hogy azok a kö-

rülmények, amelyeknek sikerült a „hétfő reggelt” elhalványíta-

ni egyszer majd eltűnnek és újra lesz becsülete ennek a szép 

hivatásnak.  

35 év a katedrán 
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Az előző két számunkban a sükösdi futball jelenéről, most a 
múltjáról tájékoztatjuk érdeklődő olvasóinkat. 

Az első magyar „futball-match-et” 1897-ben vívták a Buda-
pesti Torna-Club két csapata között. Hozzánk ez a nagyszerű 
játék, amely meghódította a világot 1931-ben érkezett. Állapota 
és fejlődése a mindenkori társadalmi-gazdasági viszonyoktól 
függött és függ ma is.Az első hiteles dokumentumunk az itt kö-
zölt fénykép, amelyet a második sor középső embere, 
Glásenhardt Ádám halála előtt adott át megőrzésre Késmárki 
Pálnak. Én tőle, a sükösdi futball örökös rajongójától és egykori 
támogatójától kaptam, mondván, hogy nálam jó helyen lesz. A 
képen az „alapító atyák” az akkori Levente Egylet zubbonyában 
feszítenek. Érdemes feljegyezni a játékosok foglalkozását, mert 
abból következtetni lehet arra, hogy a falu lakosságának mely 
rétegét fogta meg –ez eddig hallomásból, pesti kereskedők el-
mondásából megismert különös játék. 

Az első próbálkozások a szomszéd községek csapataival tör-
téntek – nagyobb ünnepeken, alkalomszerűen. Az első sükösdi 
pályát szó szerint egy legelőn (amit akkor Borjújárásnak hívtak) 
jelölték ki a falu déli határában, a jelenlegi Deák F. és Petőfi S. 

utca végén. A két háló nélküli kapun kívül az ég világon nem 
volt semmi. A „Hőskor”-nak a világháború vetett véget. A hábo-
rú után – ahogy visszatért az élet- visszatért a futball is. Elkezdő-
dött a csapat újraszervezése. A kezdeményezők: Marusa András, 
Fontányi Lajos, Réty Pál voltak. A támogatók közül kiemelkedett 
a Lisztmalom: Arany Béla, Orbán Pál, Aladics Antal és Dunai 
József. A Paprikamalomból Pógyor Sándor, a Libateleptől 
Kirchnopf Tibor kereskedő, Horváth István hentes, Kurin János 
postamester adományaira mindig lehetett számítani. Szegény volt 
az ország, szegény volt a csapat is. A játékosok felszerelését egy 
garnitúra mez (szigorúan 11 db), ugyancsak 11 pár futballcipő és 
egy labda képezte. Öltözőül Kiesel Lajos kocsmája 
(„Világközepe”) Balogh Györgyné (Mári néni) boltocskája, vagy 
Bajai (Topa) Péter bácsi családi háza képezte. 

Maga a játék is kezdetleges volt. A mérkőzéseket gyakran 
helyi „civilek” vezették, akik a szabályokat alig ismerték. Ebből 
sok baj adódott-parázs vitákkal, kisebb nagyobb verekedésekkel. 
Az utazás lovas kocsikkal, biciklivel történt. Vidékre ajánlatos 
volt pumpát is vinni. De minden baj ellenére töretlen volt a lelke-
sedés. A mérkőzések után Bachmannék kocsmájában vigadtak, 

vagy vigasztalódtak. Néhány pohár sör után 
szólt a csapat indulója. 

Varsányi József 

Sporthírek— A sükösdi futball története 

„Éljen az SSE. 1*, 
Nincs nála jobb 11. 
A meccset megnyerik, 
A bírót megverik. 
Ilyen az SSE. 1!” 
(SSE-Sükösdi Sport Egylet) 

Kerületi Nagytábort – KENT – szervezett az V. szegedi cser-
készkerület. Ez azt jelentette, hogy a kerületbe tartozó több tele-
pülés cserkészei mind együtt táborozhatott 10- 11 napig a Gere-
cse hegységben lévő Pusztamaróton, ahol zömmel Csongrád me-
gyeiek és Sükösd, Tompa, Baja települések vettek részt. 

A tábor keretmeséje István király és az államalapítás volt. Sok 
óra vonatozás és várakozás után kora délután érkeztünk meg a 
táborhelyre, ahol rögtön egy közös köszöntésen vettünk részt és 
bemutatkoztak a keretmese szereplői is: István király, Asztrik 
apát, Aba Sámuel, Gizella és az udvari dolgozók. Még aznap este 
eltemettük Géza fejedelmet, és pár napra rá megtartottuk István 
és Gizella lakodalmát is, ami egy egész estés táncházat jelentett. 
Majd a megszületett Imre herceg keresztelésén is részt vehettünk. 

A tábor 5 altáborra volt felosztva, melyekben több cserkész-
csapat lakott együtt. Az 5. altábor pedig az összes cserkészcsapat 
kiscserkészeiből állt. Mi a bajai és tompai cserkészekkel voltunk 

egy altáborhelyen. Az altáborokat 
más- más színű tábori póló külön-
böztette meg egymástól, amin 
rajta volt a tábori logo, a tábor 
jelmondatával együtt. –
Mindkettőre kiírt pályázatot a mi 
csapatunk javaslata nyerte meg! - Az összes olyan programon, 
amin a közel 300 táborlakó részt vett, ezt a pólót viseltük, hogy 
mindenki tudja, ki hova tartozik. 
Ugyan a tábori indulóra benyújtott tervünk nem nyert, de a tábor-
ban mégis, ez a dal aratta a legnagyobb sikert. Már a tábor első 
napjaira mindenki megtanulta, hiszen mi akárhová mentünk, 
mindig ezt énekeltük. A tábor lezárásakor, a zászló levonásánál is 
a mi indulónk szólt!  

Minden napunk nagyon eseménydús volt, délelőtt, délután 
egyaránt szervezett programokkal. Délutánonként másfél órán át 

Egyházi hírek - KENT 

Felső sor: Farkas Sándor leventeoktató, 
Markó Gyula hentes, Marusa András gaz-
dálkodó, Fontányi Lajos gátőr, Bujdosó Pál 
gazdálkodó, Veréb Ferenc téglaégető,  
Térdelnek: Tóth János kereskedő, 
Glásenhardt Ádám gazdálkodó, Németh 
László segédjegyző, 
Fekvő sor: Bálint Elemér tanító, Felnagy  
Kázmér borbély, Zsidanics János erdész 
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Ezúton szeretném megkö-

szönni mindenkinek, aki részt 

vett a 2010. október 9-én 

megrendezésre kerülő Szüreti 

mulatságon. Külön köszönet a 

sükösdi és vidéki fogatosok-

nak, cserkészeknek, iskolá-

soknak, népdalkörnek,az állo-

másokon fogadó vendéglátók-

nak és a szervezést segítők-

nek. 

 

Köszönöm a támogatást a 

Sükösdi Kulturális és Hely-

történeti Egyesületnek, a 

Voluntas Kulturális Alapít-

ványnak, a Chandeli csipke 

gyárnak, a Házi Piros Paprika 

Kft-nek, Tóth Gyulának és 

Ispán Zoltánnak, Sipos Gábor 

és családjának valamint Nagy 

Ferenc és családjának.  

Győrfi Tamás 

művelődszervező 

Szüreti felvonu-

lás ás bál 2010. 

úgynevezett „Műhelyek” voltak, ami azt jelentette, hogy egy 

időpontban választhattunk más és más kikapcsolódás közül. 

Volt néptánc, ének, kézműveskedés, a tábori újság – Királyi 

Szó- szerkesztése, gombaismeret, játék, templomépítés, hi-

szen az egyik cél egy kápolna felépítése volt a tábor végéig, 

hogy a záró szentmisét innen celebrálhassák, és cserkészaka-

démia, ahol mindig különböző aktuális témákkal várták az 

érdeklődőket. Volt lelki nap, sport nap, akadálypálya, kisebb 

túra és portya is, amikor a szabad ég alatt aludtunk fakultatív 

esti tábortűzzel, énekléssel, játékkal, beszélgetésekkel.  

Mivel a tábor utolsó 5 napjára a kiscserkészek is megér-

keztek, velük is voltak közös programok: közös étkezések, 

portya, és meseerdőt is csináltunk nekik. A tábor utolsó előtti 

napján sok-sok vetélkedő, vicces játék, táncház, szépségver-

seny és Laci konyha és ügyességi verseny került megrende-

zésre. Szinte minden este altábori tábortüzet tartottunk, de 3 

alkalommal közös tábortűzön vettünk részt, ahol a kiscserké-

szekkel együtt közel 400-an voltunk, de nélkülük is egy hatal-

mas körben fértünk csak el kb. 280-an a tűz körül. Persze a 

jobbnál jobb játékok, énekek és előadások itt sem maradtak 

el.  

Az időjárás is kedvezett nekünk, hiszen a tábor teljes ideje 

alatt nem esett egy csepp eső sem, csak az utolsó napon, ami-

kor elkezdtük lebontani az építményeket és összepakoltunk.  

Az egész táborban az volt a legjobb, hogy mindennap újabb 

és újabb embereket ismertünk meg, de még az utolsó napok-

ban is láttunk ismeretlen arcokat. Nagyon jó volt ennyi új 

embert megismerni, ennyi új barátságot kötni. 

Bujdosó Helga cserkész 
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ImpresszumSükösdi Napló a Sükösd Nagyközség Önkormányzatának ingyenes tájékoztató kiadványa. Megjelenik kéthavonta. A 
következő különszám megjelenik karácsonykor. Felelős kiadó: Tóthné Késmárky Mária , Szerkesztő: Kusztorné Varga Edit, Ter-

jesztő: Sükösd Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 

2010. szept.15.: 

A 2010. évi költségvetési gazdálkodás I. féléves beszámolóját 
fogadta el a képviselő-testület. Módosította a költségvetést az év 
közben hozott pénzügyi döntései alapján. Elfogadta a belső ellen-
őr jelentését. Új környezetvédelmi program és környezetvédelmi 
rendelet került elfogadásra, melyet a lakosság a www.sukosd.hu 
honlapon megismerhet. A megváltozott Közbeszerzési törvény a 
helyi közbeszerzési szabályzat változtatását is indokolta. Csatla-
kozott önkormányzatunk a 2011-es Bursa Hungarica pályázat-
hoz. A szennyvízberuházás vízjogi engedélyes és kiviteli terve 
önerejének átutalásáról döntött a testület. A sportcsarnok külső 
meszelésének munkáit Miskei Sándor vállalkozó nyerte el verse-
nyeztetésben. 

Az önkormányzat kötelező feladatai közé  tartozik a belterületi 
utak állapotának karbantartása és balesetmentességének biztosítá-
sa.(kivétel az 51. és 54. sz. főutak) A 2010. év folyamán az utak 
kátyúzása megtörtént. Több lakossági bejelentés érkezett, hogy 
vannak olyan kereszteződések, ahol a beláthatóságot korlátozza 
bokor, fa, vagy egyéb akadály. 2010. őszén a Hivatal e helyszíne-
ken megszünteti az akadályt. A lakosság által az önkormányzati 
tulajdonú közterületre telepített fák és bokrok környezetvédelmi 
szempontból ugyan fontosak és növelik a zöldfelületet, de az 

emberélet megóvása az elsődleges! (Köszönjük megértésüket.) 
Lomtalanítás lesz Sükösdön november első hetében. Ilyenkor 
megjelennek a településen a guberálók és a lakásokba becsöngető 
fém, vagy más tárgyakat gyűjtő személyek. Zárják a kapukat és 
óvakodjanak a csalóktól, tolvajoktól! Tájékoztatjuk  a lakosságot, 
hogy a hulladékudvar előtt (Daráló u. vége) kihelyezett konténe-
rek számát 2010. november 30-ig lecsökkentjük. Decemberben 
csak a helyi újság következő számában megjelölt időpontban 
lehet háztartási hulladékot elhelyezni. Egyebekben kérjük, hogy   
vegyék igénybe a hulladékudvar ingyenes szolgáltatásait. 

Rendben lezajlott Sükösdön a 2010. évi helyhatósági választás. 
Az eredményekről a polgármester által már kiküldött szórólapból 
értesülhettek. Az új Képviselő-testület tagjai : Tamás Márta pol-
gármester, Soós Gergely alpolgármester, Képviselők: Csizmadia 
Mihály, Kovács Tibor, Dr.Miliás László, Siposné Kerekes Melin-
da, Vaskó György. Az önkormányzat 2010. október 18-án tartot-
ta alakuló ülését. A Sükösdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat is 
megalakult 2010. október 14-én. Képviselő-testületük tagjai: 
Balázs János elnök, Radics Imre elnökhelyettes, képviselők: 
Bogdán József és Bogdán Sándor. Eredményes önkormányzati 
munkát kívánunk a települési és kisebbségi Képviselő-
testületeknek! Munkájuk a jegyzőkönyvekből figyelemmel kísér-
hető a www.sukosd.hu honlapon. 

 Bánné Dr Raffai Gyöngyi Sükösd Nagyközség Jegyzője 

Felhívás 
A sükösdi hulladékudvar nyitva tartása 2010. április 1-től az 

alábbiak szerint módosul: 
Hétfő: szünnap 
Kedd: 8.00-16.30 
Szerda: 9.30-18.00 

Csütörtök: 8.00-16.30 
Péntek: 9.30-18.00 
Szombat: 7.30-16.00 
Vasárnap: zárva 
Ebédidő minden nap: 11.30-12.00 

Tisztelt Sükösdiek! 

A Szüreti felvonulás és bál 2010. évi szervezésekor szembesültünk azzal a problémával, hogy a rendezvényen népviseletben 

való megjelenés abba az akadályba ütközött, hogy nem tudtak a fiatalok igazi sükösdi népviseleteket szerezni. Nagyon kö-

szönjük a Népdalkör tagjainak a segítséget, de arra kérünk minden családot Sükösdön, hogy túrja fel a padlásokat, ládákat, 

zsákokat, szekrényeket és a még meglévő ruhákat adományozzák oda a Sükösdi Helytörténeti Egyesületnek, aki vigyázni fog 

rájuk és minden évben oda tudja adni azoknak, akik fel szeretnék ölteni ezeket a ruhákat és ezáltal kívánják a sükösdi ha-

gyományokat megőrizni és ápolni. 

Segítsen nekünk, hogy megőrizzük közös múltunkat! 

Sükösdi Helytörténeti és Kulturális Egyesület (Borsányi Gellért az iskolában) 

www.sukosd.hu www.sukosdcsanad-amk.hu 

Képviselő-testület hírei 

Paudits Zoltán 

Halottak napjára 
 
Gyertyát gyújtottam a szívemben, 
Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben. 
A sírokra halk imámat tettem, 
Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben. 
Bűnbánó szívem oldoztad szemedben, 
Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben. 

Trónusod előtt magam is egy lettem, 
Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben. 
Holtak arca tükröződik bennem, 
Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben. 
Könyörülj meg minden bűnös lelken, 
Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben. 
A végső órán hívj magadhoz engem, 
Lássam, kiket örökkön szerettem, 
Kérlek, Atyám, ki vagy a mennyekben. 

 
(Szilánkok c. 

kötet 2003) 

Polgármesteri Hivatal hírei 

Helyi Választási Iroda hírei 


