
 

   

 

 

 
 

 
 

Beiratkozás előtt 
Tamás Márta polgármester 

ajánlása 
 

Gondolatok az iskolakezdés 
előtt 

Idegen nyelv oktatása 
Sükösdön 

 
Tanoda 

Pályázati közlemény 
 

Képviselő-testület hírei 
Polgármesteri Hivatal hírei 

 
Ők is Sükösdről indultak… 

 
Véradás volt Sükösdön 

 
Kultúra-Rock-klub 

 
Az orvos válaszol… 

 
SPORT– A sükösdi futball tör-

ténete 2.rész 
 

Rendőrségi hírek 
Anyakönyvi hírek 

Felhívások 
Hirdetések 

Sükösd az Interneten 

Sükösd Nagyközség Önkormányzatának kiadványaSükösd Nagyközség Önkormányzatának kiadványaSükösd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa    7. évfolyam 7. évfolyam 7. évfolyam            1. szám         1. szám         1. szám   

 
Cím: Sükösdi Napló szerkesz-
tősége, Sükösd-Érsekcsanád 

ÁMK Sükösdi Általános Isko-
lája 

6346 Sükösd, Deák Ferenc utca 
123. 

Tel/Fax: 06-79 563010 
e-mail: 

sukosdinaplo@gmail.com 

Beiratkozás előtt 

Az idei évben március 15-én délután 3 
órakor lesz a Lakodalmas Házban nemzeti 
ünnepünkről való megemlékezés. Az ünne-

pélyen fellépnek a Sükösd-Érsekcsanád 
ÁMK Sükösdi Általános Iskolájának diák-

jai, a Népdalkör, valamint községünk fiatal-
jai meglepetéssel is készülnek az ünnep al-

kalmából. 
Ünnepeljünk, emlékezzünk együtt március 

15-én! 

Kedves Szülők! 
Szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik természetesnek vették, hogy a sükösdi 

óvodába íratják gyermekeiket. Bizalmat adtak ezzel az ott dolgozó óvó néniknek, dadus né-
niknek. Hiszem, hogy nem csalódtak, hiszen óvodánkban mindent megkaphattak gyermekeik, 
ami életkoruknak megfelelően, testi, lelki, szellemi fejlődésükhöz szükséges. 

Kérem, adják meg ezt a bizalmat az iskolának is! Kérdezzék meg azokat a szülőket, akinek 
évek óta idejárnak gyermekeik, beszélgessenek 
az örömökről, nehézségekről, sikerekről, prob-
lémákról, az itt tapasztaltakról. Tudom, hogy 
így hiteles képet kaphatnak az iskola életéről. 
Ne higgyék, hogy a szomszédos települések 
iskoláiban minden tökéletes, bár a híresztelések 
ereje nagy, de kérdés, hogy mi a valóság? Miért 
jobb ott minden és miért gondoljuk kevésnek a 
helyi intézményben nyújtottakat? 
A fenntartó oldaláról is szeretném láttatni a 
helyzetet. Az iskola működéséhez állami támo-
gatást kapunk, amit az önkormányzat jelentős 
összeggel egészít ki. A vidéki óvodát, iskolát 
választó szülők, ezt az állami támogatást gyer-

mekeik után a szomszédos településeknek „ajándékozzák”, ami növeli az önkormányzatra 
háruló kiegészítés mértékét. Ma ez Sükösdnek 
súlyos milliókat jelent. Ha ezek a támogatások a 
községben maradhatnának több kerülhetne a fej-
lesztési alapba. 

Kérem azokat a szülőket, akik ISMERIK a 
sükösdi iskolát és óvodát vigyék intézményeink 
hírét a bizonytalankodó szülőknek. Mindent meg 
kell tennünk annak érdekében, hogy a helyi gyere-
kek, a helyi iskolát és óvodát válasszák, ehhez 
mindenki segítségére szükség van. 

Tizenhárom éven keresztül nap, mint nap lát-
tam az iskola életét, és tanítottam vidéken is. Is-
merem a helyi problémákat és erősségeket egy-
aránt, s láttam ugyanezt más oktatási intézményekben. Ezen ismeretek birtokában jó szívvel 
ajánlom a sükösdi gyerekeknek a sükösdi iskolát. 

Tamás Márta  
Sükösd Nagyközség polgármestere 

         
                   2011. év január-február 
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Gondolatok az iskolakezdés előtt 

Legnagyobb öröm a szülők életében, amikor először indítják 
iskolába gyermekeiket. Ez az esemény számtalan gondolatot 
ébreszt a családokban. Ki lesz a tanító néni? Hogy fog teljesíteni 
a gyermeke? Melyik iskolát válassza? Ezekre a  kérdésekre vála-
szolnék és ezzel egyben segítséget is szeretnék nyújtani. 

A gyermekek számára lezárul az óvodáskor és szeptemberben 
elkezdődik egy izgalmakkal teli világ, az iskolai élet. Elszakad-
nak az óvó néniktől, akik éveken át nagy szeretettel nevelték 
őket. Munkájukkal megteremtették az alapokat, amelyre az isko-
la biztosan építhet. Köszönettel tartozunk Lógó Andrásné és 
Vargáné Gyenis Barbara óvodapedagógusoknak. Irányításukkal 

a kisgyermekek szo-
kásokat, szabályokat, 
alapvető fogalmakat 
sajátítottak el. Mun-
kájukban fontosnak 
tartották, hogy az 
adott fejlettségi szin-
tet figyelembe véve 
neveljenek. 
Az iskolába kerüléssel 
a tanítók év elején 
megfigyelik, megis-
merik a kisgyereke-

ket. Nem várnak senkitől többet, mint amire képes. Különböző 
módszerek alkalmazásával fejlesztik a kevésbé fejlett területe-
ket,ugyanakkor nagy gondot fordítanak a tehetséggondozásra. A 
játéknak, a mozgásnak a tevékenykedtetésnek az általános iskola 
kezdő szakaszában szintén nagy szerepe van. Sok mindent meg-
tanulnak és fokozatosan jutnak el az akaratlagos tanuláshoz, ami 
sikerélményt hoz a kisdiákok számára. 

Ehhez szakértelemre, türelemre, elhivatottságra van szükség.  
Tanítóink ebben a szellemben nevelik-oktatják a sükösdi gyere-
keket. Németh Mónika és Kusztorné Varga Edit tanítónők több 
éves gyakorlattal rendelkező pedagógusok. Ők fogják bevezetni 
az első osztályos tanulókat az olvasás, írás és számolás rejtelmei-
be. 

Fontosnak tartjuk, hogy az óvodából az iskolába történő átme-
net zökkenőmentesen történjen. A tanító nénik megismerkedtek 
a gyerekekkel, részt vettek az óvodai rendezvényeken, foglalko-
zásokon. Mi is lehetőséget biztosítottunk arra, hogy a leendő első 
osztályosok és szüleik ellátogassanak az iskolába. A jó hangulatú 
délutánon a gyerekek birtokba vették a leendő termüket, játszot-
tak, rajzoltak a tanító nénik irányításával. Tavasszal sportrendez-
vény szervezésével igyekszünk még nagyobb kedvet teremteni 
az iskolai élethez. 

Büszkék vagyunk iskolánk felszereltségére. Az elmúlt évek 
sikeres pályázatainak köszönhetően számtalan fejlesztés történt 
az épületben. Az elavult nyílászárókat hőszigetelt ablakokra cse-
réltük le, valamint a sportcsarnok padozata is felújításra került. 
Törekedtünk  tanulóbarát osztálytermek kialakításra, új tanulópa-
dokat és berendezéseket vásároltunk. 

A tanítás-tanulás folyamatát korszerű eszközök beszerzésével 
segítjük. Digitális tananyagokkal, interaktív tábla alkalmazásával 
szemléletesebbé tesszük a tanórákat. Számítástechnika szaktan-
termünkben egyszerre 20 diák sajátíthatja el az informatika alap-
jait. A média szaktanterem felszereltségéhez számítógép,digitális 
kamera, házimozi és LCD TV tartozik. Számos fejlesztőjáték, 
szemléltetőeszköz segíti az oktató-nevelő munkánkat. 

Az iskola pedagógusai fontosnak tartják a szakmai megúju-
lást. Az elmúlt évben egy uniós projekt keretében új módszerek 
és tanulásszervezési eljárások alkalmazására,IKT eszközök hasz-

nálatára lettek kiképezve. Jó a pedagógus közösség, együtt gon-
dolkodunk, közösek a céljaink. 

A tehetséggondozásnak nagy szerepe van iskolánk életében. A 
diákok változatos szakköri témákból választhatnak: angol nyelv, 
német nyelv, néptánc, énekkar,rajz, média, történe-
lem,környezetvédelmi,foci,rovásírás és néprajz. A mindennapi 
testedzést tömegsportórákkal biztosítjuk. A gyerekeket verse-
nyekre készítjük fel, amelyeken sikerrel szerepelnek. 

Megteszünk mindent azért, hogy népszerűsítsük iskolánkat és 
eredményeinket. A leendő első osztályos tanulók szüleit minden 
évben személyesen tájékoztatjuk a beiskolázással kapcsolatos 
teendőkről, szívesen válaszolunk kérdéseikre és elfogadjuk ja-
vaslataikat. Közös a célunk: a gyerekek jól érezzék magukat, 
biztonságban legyenek, és a korosztályuknak megfelelően a leg-
több tudást sajátítsák el. 

Mindenekelőtt szeretnék köszönetet mondani mindazoknak a 
szülőknek, akik most is részt vesznek nevelőmunkánkban, akik 
gyermekeik oktatását-nevelését a sükösdi iskola tantestületére 
bízták. Szeretném azoknak a családoknak is a bizalmát elnyerni, 
akik a beiskolázás előtt állnak. Hallgassanak meg bennünket, 
figyeljenek ránk, olvassák el írásainkat, és személyesen győződ-
jenek meg mindarról, amit a fentiekben leírtam. 

Tudom, hogy az idei évben is néhány gyereket más iskolába 
készülnek beíratni. Elszakítják a megszokott közösségtől, kite-
szik az utazás fáradalmainak. Megpróbáltam bebizonyítani, hogy 
a helybeli iskola mi mindennel rendelkezik, és versenyképes 
bármelyik oktatási intézménnyel.  Kérem a kedves Szülő-
ket,hogy gondolják át tanácsaimat, és felelősséggel hozzák meg 
döntésüket az iskolaválasztással kapcsolatban. 

„Ha a gyerekek elfogadva és barátságban élnek, 
Megtanulják megtalálni a szeretetet a világban!” 
(Dorothy Law Holte) 

Tóthné Késmárky Mária ÁMK igazgató 
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Idegen nyelv oktatása Sükösdön 

A Sükösd-Érsekcsanád Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 
a TIOP 1. 1. 1-07/1. számú,  „A pedagógiai módszertani refor-
mot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése „ című  
pályázaton a Sükösd-Érsekcsanád ÁMK Sükösdi Általános Isko-
lája és a Sükösd- Érsekcsanád ÁMK Bíber János Általános Isko-
lai és Alapfokú Művészetoktatási Tagintézménye  15 433 150 Ft 
támogatásban részesült. 
A projektmenedzsment tagjai: Ispánné Csóka Gabriella projekt-

menedzser, Borsányi Gellért projektasszisztens, Kazincziné Po-
ros Anita gazdasági vezető. 
A projekt megvalósítása során a két iskolában a következő esz-
közök beszerzésére kerül sor: 32 db iskolai PC, 9db tantermi 
csomag, 1db alkalmazás szerver, 2 db szavazó csomag, 3db Wifi 
csomag, 1db szerver szoftver. 
Sükösd, 2010-12-02 

Ispánné Csóka Gabriella projektmenedzser 

 Pályázati közlemény 

A 2010/2011-es tanévben az idegen nyelvek tanítása a követ-
kezőképpen folyik intézményünkben.  

Iskolánkban angol nyelvi tagozat és a 7. , 8. osztályokban 
német nyelvi tagozat működik. Utóbbi önkormányzati döntés 
alapján felmenő rendszerben megszűnik, így a német nyelv tanu-
lása a többi évfolyamon normál óraszámban folyik. 

Ez óraszámokban azt jelenti, hogy az angol nyelvet 1-2. osz-
tályban heti 1 órában, 3-4. osztályban heti 3 órában és a felső 
tagozaton heti 5 órában, emelt szinten tanulhatják diákjaink.  

Az angol nyelvi tagozatra való bekerülés feltételei pedagógiai 
programunk alapján a következők: az angol nyelvet tanítók által 
összeállított szintfelmérő eredményes megírása, a magyar nyel-
vet tanító pedagógus javaslata és a szülő írásbeli kérelme. 

A német nyelvet 1-2-3. osztályban heti 1 órában, 4. osztály-
ban heti 2,5 órában, felső tagozaton heti 3 órában lehet tanulni. 

Németből heti 1 óra tehetséggondozó foglalkozáson vehetnek 
részt a tanulók, ahol nyelvvizsgára, versenyekre készítik fel őket 
a pedagógusok.  

Bármelyik nyelvet választják a tanulók, színvonalas oktatás-
ban van részük, hiszen pedagógusaink a legújabb módszerekkel 
és a legkorszerűbb oktatástechnikai eszközök ( digitális tan-
anyag, interaktív tábla) alkalmazásával, kis létszámú csoportok-
ban oktatják a nyelvet. 

Iskolánk fontos feladata a tanulók anyanyelvi kompetenciái-
nak fejlesztése, de minden lehetőséget megadunk tanulóinknak 
az idegen nyelvek elsajátításához is.  

Tehetséges tanulóink alapfokú nyelvvizsgát tehetnek a 8. 
évfolyamon, melynek anyagi hátterét a „Sükösdiek a gyermeke-
kért” Alapítvány biztosítja. 

Iskolánk az idegen nyelv oktatását tekintve felveszi a ver-
senyt bármelyik környékbeli iskolával, hiszen idegen nyelvi ta-
gozat még a bajai iskolák közül is csak egy intézményben  mű-
ködik. 

Jánosiné Sima Éva 
alsó tagozatos munkaközösség vezetője 

TANODA 

Bár igen nehezen indult, mégis sikeres évet tudhatunk ma-
gunk mögött a pályázati projektből. 

Szeptember elején megtörtént az első projekt előrehaladási 
jelentés (PEJ), amit minimális hiánypótlás után elfogadott a Kul-
turális és Oktatási Minisztérium. A programban résztvevő gyer-
mekek száma stabilizálódott, 32 főre. A többség szívesen láto-
gatja a tanodát, a rendezvényeket, programokat. Néhányuknál 
igazolták az elmúlt tanév végi eredményeik a program jelentősé-
gét. 

Sajnos egy-egy gyermek esetében viszont a legnagyobb erőfe-
szítések ellenére sem érünk el előrehaladást, fejlődést. 

Jelenleg 4 mentor, és egy fejlesztő asszisztens látja el a gyere-
kek megsegítését. Sikerült megoldanunk, hogy a fejlesztő asz-
szisztens (4 órában) mellett egy mentort is tudunk főállásban (6 
órában) alkalmazni. Ő végzi el a családi koordinátor feladatait is. 

Az elmúlt hónapokban több programot szerveztünk. Hogy 
csak néhányat említsek: fürdés Kiskunmajsán, számháború a 
Sükösdi cserkészekkel, kirándulás a Gemenci erdőben kisvasút-

tal, Mikulás, karácsony.  Reméljük, sikerült maradandó élménye-
ket szerezni a résztvevő gyermekeknek. 

Sükösd, 2011. február 3. 
Dudásné Grau Ágnes projektvezető 

 
TÁMOP -3.3.5/A-08/1-2009-0001  
Projekt címe: Szent Anna Tanoda  
 A  projekt az Európai Unió támogatásával és  az Európai  Szociális Alap  

társfinanszírozásával valósul meg. 
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Képviselő-testület hírei 

Polgármesteri Hivatal hírei 

 

 

 2010. december 15. : 
A Képviselő-testület elfogadta a 2010. év III. negyedéves beszá-
molóját és a 2011. évi költségvetést koncepcióját. Hatályon kívül 
helyezte a vállalkozók kommunális adójáról szóló helyi rendele-
tet. A szilárd hulladékkezeléssel kapcsolatos rendeletet módosí-
totta a szemétszállítási díj változása miatt. A vízdíj is emelkedett 
2011. január 1-én, erről is rendeletet kellett hozni. A 
„Bejelentések” napirendben nagyon sok témát tárgyalt a testület, 
részletes vitát a települési honlapon olvashatják. Itt jelentetjük 
meg a 2010. december 15-i közmeghallgatáson elhangzottakat is. 
 
2011. január 26. : 
A Képviselő-testület az év első ülésén a pénzbeli és természetbe-
ni ellátásokról szóló helyi rendeltét módosította. Változott a 
munkanélküli aktív korúak támogatásának szabályozása. A Kép-
viselő-testület szociális törvény felhatalmazása lapján bevezette 
a bérpótló juttatás feltételeként a lakás és környezetének tisztán-
tartását. A testület meghatározta a Polgármesteri Hivatal éves 
kiemelt céljait, és módosította a szervezeti és működési szabály-
zatát. A kisebb jelentőségű ügyekről a „Bejelentések” napirend-
ben esett szó. 
 
 
 
A 2011. évben az önkormányzat nagyobb figyelmet kíván fordí-
tani a közterületek rendjére. Az év elején azok a sükösdi lakosok, 
akik ingatlanuk előtti közterületen anyagokat tárolnak, felszólí-

tást kapnak a határidőre történő eltakarításra, vagy ha engedé-
lyezhető a  tárolás, a díj megfizetésére. A szolgáltatásokat hirde-
tő reklámtáblákat, és az eladó termékeket reklámcéllal a közterü-
leten tároló vállalkozások közterület használatát áttekintettük. A 
lejárt engedéllyel rendelkezők figyelmét felhívtuk az új engedé-
lyek megkérésére. 
2011. évben is lesz lehetőség közfoglalkoztatásra. A bérpótló 
juttatásban részesülők 2011-ben 3 hónapig napi 4 órában lesznek 
foglalkoztathatók az önkormányzatnál. A központi költségvetés 
ennyit tesz lehetővé. Állami közfeladatot végző szervezetek az 
országos közfoglalkoztatás keretében, illetve egyéb vállalkozá-
sok önállóan is pályázhatnak közfoglalkoztatásra. Tehát ebben is 
lesz lehetősége a sükösdi munkanélkülieknek az elhelyezkedésre. 
Szinte állandó probléma a településen a kóbor kutyák jelenléte. 
Az állatvédelmi jogszabályok betartása mellett nagyon nehéz az 
utcára kitett, vagy kiszökött állatok kezelése. Az önkormányzat 
igyekszik helytállni azzal a kevés eszközzel mely rendelkezésére 
áll. Egy eb begyűjtése, jogszabály szerinti tartása, őrzése 17.000 
Ft körül alakul. Az önkormányzat a többség pénzéből fizesse 
meg a kevesebbek magatartása miatti kiadásokat? Alapvetően az 
ebtartó gazdáké a felelősség. Azoké, akik nem figyelnek oda a 
tartott ebek állandó etetésére, zárt helyen tartására, a szaporodás 
megakadályozására. Az állatvédelmi jogszabályok ezt büntetni 
rendelik. Felelősség terheli azokat is, akik szándékosan a közte-
rületre engedik az ebeket piszkítani. A közterület szennyezése 
szabálysértési cselekmény, 50.000 Ft pénzbírságig büntethető. 

 
Bánné dr. Raffai Gyöngyi                                                                                                        

Sükösd Nagyközség jegyzője 

Elsőként ismerjék meg Marusa Tamás izgalmas pályafu-
tását. Kérlek, mutatkozz be röviden azoknak, akik nem is-
mernek! 

Marusa Tamásnak hívnak. 1982-ben születtem Baján. Édes-
apám Marusa József A sükösdi hulladékudvar udvarmestere. 
Édesanyám Kernya Erzsébet Sükösdön a Favorit ABC-ben bolti 
eladó. Van egy öcsém, Csaba. Ő jelenleg Németországban dol-
gozik. Az általános iskolát Sükösdön végeztem, majd Baján a 
Szent László ÁMK környezetvédelmi és vízgazdálkodási szakára 
jártam. Itt érettségiztem 2000-ben. 2003-ban jelentkeztem szer-
ződéses katonának. 3 hónapos alap- és szakkiképzésre Tapolcára 
vezényeltek. Majd innen kerültem a tényleges alakulatomhoz 
Szabadszállásra. Már akkor tudni lehetett, hogy ez a laktanya is 
áldozatul fog esni a haderőreformnak, mint ahogy az 2004 végén 
be is következett. Miután bezárták, áthelyeztek Tatára, az akkor 
gépesített dandárból frissen átszervezett, 25. Klapka György 
Könnyű Lövészdandárhoz, RPG irányzói beosztásba. 2007-ben 
újabb átszervezést követően, a képesítésemnek megfelelően mes-
terlövész beosztásba kerültem. Számos gyakorlat, tanfolyam, 
speciális kiképzés és külszolgálat után tavaly novemberben sze-
reltem le. Jelenleg a Németországi Hagenben dolgozom. 

Minek a hatására jött a döntésed, hogy ezt a szolgálatot vá-

lasztottad? 

Mondhatnám, hogy a hazaszeretet volt a legfőbb tényező és 
ez részben igaz is. Ugyanakkor tény, hogy ez az érzés az évek 
során valahogy kikopott. A 
katonák közt tartja magát 
egy mondás, miszerint ha-
zaszeretettel nem lehet jól-
lakni. Nagy igazság ez. 
Érdekelt a katonaság, de 
nem maga a katonai pálya, 
nem mint hivatás, hanem 
csak mint egy munka. Érde-
kesnek tűnt, ki akartam 
próbálni magam olyan 
helyzetekben, amelyek nem 
hétköznapiak és amelyek-
ből kiderül, mennyit is ér az ember valójában. Nevezhetjük ezt 
akár kalandvágynak is. Dolgozhattam olyan katonákkal, akikhez 
hasonlókat maximum az akciófilmeken láthatunk és járhattam 
olyan helyeken, amiket egyébként csak a TV híradóban nézhet-
tem volna. Rengeteg olyan élményben volt részem, amiket más-
különben esélyem sem lett volna megtapasztalni. Voltak persze 
keményebb időszakok és életveszélyes szituációk is, de mégis 
minden nehézség ellenére azt mondhatom, megérte mindezt vé-
gigcsinálni. Olyan bajtársakkal szolgálhattam együtt, akik nem 
csak kiváló katonák, hanem nagyszerű emberek is. 

Katonaként hol fordultál meg? 

Viszonylag sok helyen jártam. A különböző kiképzéseket 
nem számítva, csak a külszolgálatokat és a természeti katasztró-
fáknál történő segítségnyújtást figyelembe véve az első nagyobb 
megmozdulás a 2006-os nagy tavaszi árvizek idején történt. Elő-
ször a Dunánál, majd a Tisza és a Kőrösök mentén védekeztünk, 
mint később kiderült, sikerrel. Ott voltam a Csépa és Szelevény 
között megsüllyedt gáton, ahol már-már úgy tűnt, a víz fog nyer-

Ők is Sükösdről indultak... 

Ebben a sorozatunkban olyan embereket szeretnénk be-
mutatni, akik Sükösdről származnak, itt nevelkedtek, idekö-
tik a gyökereik, de az élet úgy hozta, hogy munkájuk, hiva-
tásuk vagy családjuk más városba, országba szólította őket. 
Ezek az emberek jó szívvel gondolnak az itthoniakra, szülő-
falujukra, elviszik a „nagyvilágba” kis falunk hírnevét. So-
rozatunkban beszámolunk az ő életútjukról, sikereikről. A 
bemutatás sorrendjében semmiféle elvet nem követünk, sze-
retnénk mindenkit bemutatni, akiről úgy gondoljuk, hogy 
pályafutása példa lehet mindannyiunk számára. 
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Bánné dr. Raffai Gyöngyi                                                                                                           

ni. De valami csoda folytán a gát kibírta azt az iszonyatos terhe-
lést. 

2007-ben januártól augusztusig géppuskásként szolgáltam 
Koszovóban, ami akkor még Szerbiához tartozott. A feszültséget 
szinte tapintani lehetett az albánok és a szerbek között. Ez idegi-
leg nagyon leterhelő misszió volt a monotonitása miatt. 

2008 áprilisától 2009 januárjáig Boszniában voltam, mint 
mesterlövész. Ez volt a legjobb külszolgálatom. Spanyol, török 
és lengyel katonákkal dolgoztunk együtt. A fő hangsúly a kikép-
zésen volt. Tömegkezelés, helységharc, lesállások, rajtaütések, 
légideszant képzés, aknaismeret, konvojkísérés, hogy csak a főbb 
képzési profilokat említsem. Az itt elsajátított képességeknek 
nagy hasznát vettük a későbbiekben Afganisztánban. Bosznia 
nagyon szép ország, de még magán viseli a háború nyomait. 
Több millió akna van elszórva a hegyekben, az egykori frontvo-
nalak mentén. A lakosság több etnikumból tevődik össze. Nagy 
részük bosnyák, de jelentős a szerbek és a horvátok aránya is. 
Bár a felszín alatt a feszültségek megmaradtak a különböző nem-
zetek között, kívülről úgy tűnik, teljes a béke. 

2010-ben februártól szeptemberig Afganisztánban szolgáltam 
lövész beosztásban. Azt hiszem ez a misszió volt katonai pálya-
futásom csúcspontja. A két korábbi csupán könnyed játszadozás-
nak tűnik mellette. Ez már nem a Balkán. Míg ott békefenntartás 
folyik, itt még kőkemény háború. Az ellenség pedig láthatatlan, 
elvegyül a lakosság között. Csak akkor tudod őket azonosítani, 
amikor már lőnek rád. Ilyen persze nem fordult elő (a hivatalos 
verzió szerint). Itt a korábbi missziókhoz képest újdonságként 
megjelent az állandó életveszély. A feladat végrehajtások során 
az adrenalin szint az egekben volt, ami segített abban, hogy az 
ember éber maradjon. Minden kellemetlenséghez még hozzájött 
a rengeteg rovar -amelyek nagy része Magyarországon ismeret-
len- és az elviselhetetlen klíma. A hihetetlen forróság és az elké-
pesztő mennyiségű por. Nem volt ritka a 40-50 C° körüli hőmér-
séklet sem. A hőérzetet csak fokozta a repeszálló- és a málha-
mellény állandó viselése. Maga az ország egyébként nem lenne 
csúnya. A Hindukus-hegység gyönyörű, ez képezi a Himalája 
előhegyvidékét. Az afgán emberek kedvesek, vendégszeretőek és 

-főleg a városokban- nyitottak az új dolgokra. Számos etnikum él 
itt, tulajdonképpen nincs még egy olyan ország ahol a lakosság 
ennyi népcsoportból tevődne össze. Ebből is adódik az, hogy itt 
gyakorlatilag soha nem volt béke. A helyi törzsek mindig hábo-
rúban álltak egymással. Megoldást találni erre a problémára szin-
te lehetetlen. A fejlődés látszik ugyan, de nagyon lassú ütemben 
folyik. Az infrastruktúra is egyre jobban kiépül, rengeteg építke-
zés folyik országszerte, de minderre rányomja a bélyegét a köz-
ponti hatalom hiánya. Ami bár hivatalosan létezik, mégis a tarto-
mányok nagy részét a helyi hadurak irányítják, és jelenleg nem 
látszik a háttérben olyan politikai vagy katonai erő, amely ezen 
képes lenne változtatni. 

Afganisztánból hazatérve a 2010-es iszapkatasztrófa kárelhá-
rításán vettem részt Devecserben. Ez a leszerelésem előtt történt 
pár héttel. Borzalmas volt látni azt a pusztítást. Mintha a Marson 
jártam volna. A táj vörös és kihalt volt. Mindent vastagon bebo-
rított az iszap. A háziállatoknak esélyük sem volt a túlélésre. 
Azoknak az embereknek ez igazi katasztrófa lehetett. Mindenü-
ket elmosta az iszap. Sokuknak egy élet munkája ment veszendő-
be egy pillanat alatt. 

Említetted, hogy leszereltél, ez szükségszerű volt, vagy a te 

döntésed? 

A jelenleg hatályos jogszabályok szerint, szerződéses legény-
ségi állományban maximum 15 évet lehet szolgálni. Azután min-
denki mehet amerre lát. Minket nem illetnek meg azok a kedvez-
mények és juttatások, amik a hivatásos katonákat. Még lehetett 
volna 8 évem. A már aláírt szerződésemből is hátra volt még egy 
év, de anyagi szempontból nem lett volna ésszerű megvárnom a 
végét. Jobban jövedelmező állást kínáltak, így nem volt kérdéses, 
hogy váltanom kell. Most úgy érzem, egyelőre elég volt ez a hét 
év. 

Tervezed-e, hogy folytatod? 

Jelenleg nincs tervben és egy-két évig nem is lesz. De aztán 
ki tudja? Amikor leszereltem, az egyik tiszthelyettes kolléga 
azzal búcsúzott, hogy jövök én még ide vissza. Csak annyit felel-
tem: meglehet. 

Tamás Márta 

A Magyar 
Vöröskereszt 
szervezésé-
ben véradás 
volt február 
16-án a Mű-
velődési Házban. A Sükösdiek újra 
bebizonyították segítőkészségüket, 

hiszen közel ötvenen jelentkeztek véradásra. A sükösdi alapszer-
vezet fontos feladatának tartja a  rendszeres véradások szervezé-
sét, melynek eredménye a 
kistérségben is kiemelkedő. 
Minden második évben ünne-
pi keretek között köszönti a 
többszörös véradókat. Kö-
szönjük önzetlen segítségü-
ket! 

Kusztorné Varga Edit  
Magyar Vöröskereszt Sükösdi  

Alapszervezetének titkára 

Véradás volt Sükösdön  
ÓVODAI BEIRATKOZÁS! 

 
Kedves Szülők! 
 
 
A beiratkozás időpontja: 
 
         2011. március 16-18. 
 
  de.8 órától du.16 óráig lesz. 
 
Helye: Központi Óvoda 
 
 
Azoknak a gyermekeknek a beiratkozását 

várjuk Óvodánkba, 
akik 2008.június 1. – 2009. május 31. között születtek,illetve akiknek gyer-
mekük elmúlt 3 éves és elmulasztották a beiratkozást! 
 
Kérjük, hozza magával a gyermek születési anyakönyvi kivonatát és a 
lakcímét igazoló hatósági igazolványát! 
Minden érdeklődő szülőt és gyermeket szeretettel várunk! 

 

Az áprilisi szám tartalmából IV. Bácskai Hurka- 
és Kolbászfesztivál 

Farsangi bálok 
Sükösdön 

Húsvéti 
ünnepek 
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Az elmúlt évben egy 

sükösdi fiatalember, Szasa, 
született Faddi Krisztián kez-
deményezésében a Művelő-
dési Házban elindult a Rock-
klub. Szasa közismerten ze-
nerajongó hírében áll. Dobol-
ni, citerázni tanul és tagja  a   ne-
ves sükösdi népdalkörnek. Rajongása a zenéért többeket is megfertőzött. Az immár 6. 
alkalommal megrendezett összejövetelen a rendszeres résztvevőkön, a klubtagokon 
kívül alkalmi érdeklődők is mindig jelen vannak. 

A kéthetente rendezett klubesteken betekintést nyerhetünk a rockzene történetébe. A 
lelkes hallgatók eddig a 20-as évektől követték nyomon a rock születését, a dél ame-
rikai gyapotföldi hollerektől (azaz mezei kurjongatások, aratódalok) a blues és 
country zenén át a rock ’n’ roll-ig. Jelenleg az 50-es évek előadóinak megismerésénél 
tartanak. Az előadásokon az egyes korszakok rövid elméleti bemutatóját követően 
zenés, képes, videofilmes prezentáció formájában mutatja be Krisztián az előadók 
munkásságát. Közben kötetlen beszélgetésekben osztják meg egymással élményeiket, 
gondolataikat. Nem egyszer vendég előadót is hívtak, például a Király, Elvis Presley 
tiszteletére tartott est vendége Dr Szabó István volt, aki nagy Elvis rajongó (ő a me-

zőgazdasági kombinát nyugdíjas üzemorvosa). Vendégük volt a 
bajai Banjo Jumping–Blue Grass együttes is, akik élőzenével 
tették színesebbé az előadást. ( Az együttes egyik tagja, Bánlaki 
Ervin sükösdi lakos.) Terveik között szerepel további zenészek 
meghívása, valamint egy klubhelyiség kialakítása. 
Kérdésemre, hogy a koncepció szerint mi lesz az utolsó előadás 
címe, a válasz megnyugtatóan és izgalmasan hangzott: „Nem 
tudom, ennek sosem lesz vége!” Szasa hosszú évekre tervezi ezt 
a klubtevékenységet. A rockzene palettáján szerencsére olyan 
színes kavalkád van jelenleg, hogy valóban sokáig fog tartani, 
mire ezeket a színeket hallgatói elé tárja. 
Személyesen is részt vettem a legutóbbi klubtalálkozón, így csak 
bátorítani tudom a kedves olvasókat, hogy nemre, korra, zenei 
beállítottságra való tekintet nélkül jöjjön és legyen részese ennek 
a nagyszerű kezdeményezésnek! Hiszen jól tudjuk: A rock örök 
és halhatatlan! Csak így tovább, Szasa! 

Kusztorné Varga Edit  
 szerkesztő 

Az orvos válaszol... 
Őszi- téli időszakban gyakoriak a légúti megbetegedések. 

Ezen betegségeket számos baktériumon kívül több mint száz 
vírus képes okozni. Ezeket gyakran influenzának nevezik azon 

téves elgondolás alapján, hogy ez egy gyűjtőnév, a hűléses, lázas 
tünetekkel járó betegségek jelölésére. 

A valódi influenza az influenza vírusok által okozott megbete-

A Sükösdi Óvodai Szülői Szerve-
zet nevében szeretnénk kifejezni 
őszinte köszönetünket, mindazoknak, 
akik a rendezvényen való részvétel-
ükkel, felajánlásukkal, munkájukkal 
hozzájárultak a 2010. november 20. 
napján megrendezésre került jóté-
konysági óvoda bál sikeréhez Segít-
ségükkel 300.000 forint gyűlt össze 
óvodás gyermekeink támogatására. 
A teljes befolyt összeget a Sükösdi 
Óvodásokért Közhasznú Alapítvány 
j a v á r a  a j á n l o t t u k  f e l 
Köszönjük! 

Korsós Anita 
SZMK elnök 

Negyedévente kerül megrendezésre a Táncház, ahol 
különböző típusú néptáncokkal ismerkedhetnek meg 
a táncos lábú érdeklődők. Várunk mindenkit egy kel-

lemes táncos estre a Művelődési Házba! 
Az aktuális Táncház időpontjáról figyeljék plakátjain-

kat! 
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                                 A sükösdi futball története 

A téli pihenő jó alkalom arra, hogy visszalapozzunk és foly-
tassuk a sükösdi futball történetét- ott, - ahol a múlt év októberi 
számunkban abbahagytuk. Csak emlékeztetőül: akkor a 
„Hőskor”-tól a világháborút követő évekig jutottunk el. A kiala-
kulóban lévő csapatot a helyi tehetős mecénások tartották fenn, 
1949-50-ig. A bekövetkező államosítások a volt tulajdonosoknak 
ezt már nem tették lehetővé. Zűrzavaros, kegyetlenül nehéz évek 
következtek. Az egyébként is szegény egyesületek a létükért 
küzdöttek – ugyanúgy mint a lakosság, de a futball ezt is túlélte, 
sőt! A hatalom rájött, hogy ezt a játékot érdemes megőrizni, mert 
ez a tömegek ópiuma. Ha vasárnap délután győzött a csapat, a 
következő héten elviselhetőbb volt kenyérért sorba állni. Elindult 
a nemzeti futball-láz. A válogatott csapatok sikerei elérték a leg-
kisebb falut is, serkentették a vidék labdarúgását, így a miénket 
is. 1949-ben meg-
alakult a Járási 
Testnevelési és 
S p o r t h i v a t a l . 
1950-ben a Járási 
Labdarúgó Szö-
vetség, mellette a 
játékvezetők szö-
vetségével. Szer-
vezetté vált a 
bajnokság, ellen-
őrizték a pályá-
kat, vizsgázott 
j á t ékveze tő ke t 
küldtek. 

Új fejezet kez-
dődött a sükösdi 
futball történeté-
ben is. Verseny-
képes csapatokat 
kellett csinálni. A 
k o r á b b i 
„ ö r e g e k e t ” : 
Pógyor Sándort (1918), Késmárki Józsefet (1922), 
Hirschenberger Józsefet (1925), Arany Bélát (1924), Janó Józse-
fet (1924), Laczi Józsefet (1924), Pusztai Mihályt (1924), Bajai 
Józsefet (1919), Rozmanicz Józsefet (1929), Bajai Pétert (1925), 
Dezsericzki Józsefet (1928), - minden tekintetben képzettebb, 
megfiatalított garnitúra váltotta fel. Nem is akármilyen! Egyéb-
ként máig érvényes az a tapasztalat, hogy a települések életében 
–úgy húsz-huszonöt évenként – feltűnik egy kivételes képességű 
társaság, s a fényképünkön felsorakozó legénység minden kétsé-
get kizáróan az volt! Szerencsésen találkozott mindaz, ami ered-

ményessé tehet egy csapatot. A sok közül csak egyet emelnék ki: 
az iskolázottság a futballban is kamatozik. Az nem árt, ha a fe-
jekben legalább annyi van, mint a lábakban. Lógó János, Bujdo-
só (Babos) Mihály, Tajdina János Kalocsán, Lógó András Bács-
almáson , Marusa János Baján járt középiskolába. Pintér János 
tanár volt, Nagyi Mihály Kalocsán érettségizett. A diákok rend-
szeresen játszottak különböző középiskolás bajnokságokban. 
Városi szinten sajátították el a játék fortélyait és nagyon fiatalon 
váltak kiváló játékosokká. Ezt a „pluszt” itthon is hasznosították. 
A falusi „rúgd és fuss” stílust már átgondoltabb, bizonyos takti-
kai elemeket is felfedezhető játék váltotta fel. A játékmester 
Aladics Antal (mindenki Toncsi-bácsija) volt.A bajai MTE-ből 
került Sükösdre. Az akkori színvonalon mindent tudott a játék-
ról. Mint ember is kiváló volt. Szellemisége meghatározó volt. 

Az általa vezényelt 
csapat hosszú idő-
re nem talált le-
győzőre a környé-
ken. Fölényüket 
kétszámjegyű győ-
zelmek sora bizo-
n y í t o t t a . 
Homokmégyen pl: 
17:0-ra győztek. 
 
 
A csapat tagjai: 
(balról jobbra) 
Bachmann János 
c s a p a t k a p i t á n y 
(1925) Lógó János 
(1932) Lógó And-
rás (1930) Pintér 
János (1921) Rácz 
József (1926) 
Marusa András 
csapatvezető, Na-

gyi Mihály (1929) Aladics Antal (1927) Farkas György (1925) 
Bujdosó Mihály (1930) Marusa János (1935) Tajdina János 
(1933)  A képről hiányzik: Bujdosó József (1928) és Béregi 
György (1929) 

 
Sajnos a többségük már nincs közöttünk. A hírnév amit a falu-

nak szereztek- megmaradt! Vélem hallani üzenetüket az égi lelá-
tókról a maiaknak: HAJRÁ SÜKÖSD! 

Varsányi József 

gedés, amely eltér az egyéb légúti megbetegedésektől. Az influ-
enzára jellemző, hogy a kezdeti tünetei közül a hurutos tünetek 
hiányoznak. Hirtelen kezdet, magas láz, levertség és izomfájdal-
mak az első tünetek. Hurutos tünetek csak később, gyakran szö-
vődményként jelentkeznek. 

Terjedése köhögéssel, tüsszentéssel – sok millió vírus kerül a 
betegből a levegőbe – tehát cseppfertőzéssel terjed. A zsúfoltság 
– ahol sok ember egymáshoz közel van – különösen kedvez a 
terjedésének. 

A magas láz az idősek és tartós betegségben szenvedők szá-
mára veszélyes lehet. Kezelésében is fontos a lázcsillapítás, bő 
folyadékfogyasztás, vitaminok, könnyű ételek és szervezetünk 
pihentetése. Mivel vírus okozza, kezdetben nem célszerű az anti-
biotikumos kezelés, csak akkor, ha bakteriális szövődmények 

lépnek fel, vagy kivételesen a beteg olyan betegségekben szen-
ved, amelyben láz esetén antibiotikus profilaxis szükséges. A 
lázat elég 38 fok alá csökkenteni, nem kell feltétlenül normális 
testhőmérsékletet elérni. 

Megelőzése érdekében a krónikus betegségben, a legyengült 
immunállapotban lévőknek fontos a védőoltás felvétele, melyet 
az állam ingyen biztosít számukra. Fontos a szervezet ellenálló 
képességének növelése és megtartása. Ehhez szükséges a szabad 
levegőn való rendszeres mozgás, az egészséges, változatos vita-
mindús étrend, a munka és a pihenés megfelelő aránya. Járvány 
idején kerüljük a zsúfoltságot, csak zsebkendőbe köhögjünk, 
tüsszentsünk. Betegként ne menjünk közösségbe. 

Dr Miliás László  
háziorvos 
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Sükösd Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Nyomdai kivitelezés: Arculat Nyomda Baja 

2011. január 04-én jelentették a kapitányságra, miszerint Sükösdön egy 
lakóházba ismeretlen tettes behatolt, és onnan műszaki eszközöket, ruhaneműt 
valamint szerszámokat tulajdonított el, összesen 400.000,- Ft értékben. Az ügy-
ben a nyomozók és a helyi körzeti megbízott rendőrök egy összehangolt alapos 
vizsgálatba kezdtek. A nyomok és a beszerzett információk alapján a rendőrök 
egy bajai zálogházhoz jutottak el, ahol a bűncselekményből származó tárgyak 
közül többet is megtaláltak. Ezt követően a napokban egy 39 éves személyt 
fogtak el a rendőrök, akit előbb gyanúsítottként hallgattak ki, majd őrizetbe 
vételére, valamint előzetes letartóztatásának indítványozására került sor. 

Bejelentés érkezett a Kapitányságra 2011. 01. 29-én a kora esti órákban, 
miszerint azt megelőzően ismeretlen tettesek Sükösdön egy lakóház előtt tettleg 
bántalmaztak két személyt, akik az elsődleges szakvélemény szerint nyolc napon 
túl gyógyuló súlyos sérüléseket szenvedtek. Az ügyben megindult vizsgálat 
során a rendőrök alapos adat- és információgyűjtést végeztek, majd a fenti bűn-
cselekmény elkövetésével gyanúsíthatóan egy személyt fogtak el és állítottak elő 
a Kapitányságon.                                                                             Putnik Zoltán 

Baja Város Rendőrkapitányságának sajtóreferense 

Rövid sporthírek 

A sükösdi hulladékudvar  ÚJ nyitva tartása: 
 

Hétfő: szünnap 
Kedd - Péntek: 7.30-17.00 óráig 
Szombat: 8.00-12.00 óráig 
Vasárnap: zárva 
Ebédidő minden nap: 12.00-12.30-ig 
 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a lakossági (nem ház-
tartási)hulladékot ingyen átveszik. (A lakossági hulladék fogal-
máról kérjenek tájékoztatást!) 

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a korábban felmerült igé-
nyeknek megfelelően  újságunkban hirdetési lehetőséget biztosí-
tunk. 
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. Az árak bruttó árak. 

Hirdetést feladni munkaidőben a Sükösd-Érsekcsanád ÁMK 
Sükösdi Általános Iskolájában lehet az iskolatitkárnál. 

www.sukosd.hu 

www.sukosdcsanad-amk.hu 

Rendőrségi hírek 

TISZTELT HOZZÁTARTOZÓK! 

Ha a sír megváltási ideje lejárt, kérjük, hogy a Polgármesteri 
Hivatal ügyintézőjét hivatali időben az újraváltás ügyében 
felkeresni szíveskedjenek. 

Újraváltás esedékes: 
koporsós temetés esetén 25 év után: 

1-es sírhely újraváltási ára: 2.625 Ft 

2-es sírhely újraváltási ára: 5.125 Ft 

kriptába temetés esetén 60 év után: 

 kripta a járdák melletti első sorban: 64.125 Ft 

 a második sortól: 38.500 Ft 

Tamaskó Jenőné  anyakönyvvezető 

A Sükösdi Helytörténeti és Kulturális Egyesület továbbra is 
kéri a lakosságot, hogy népviseleteket és egyéb régiségeket 
ajánlják fel az egyesület számára! Várunk továbbá régi fotókat 
filmfelvételeket.           Borsányi Gellért elnök (iskolában) 

A felnőtt és ifjúsági csapat január 24-én megkezdte a téli 
alapozó edzéseket. A legkisebbek (volt Bozsik prog-
ram) edzési időpontja a következő: 

A 2000-2001-2002-2003-ban születetteké kedden 17:00, 
szombaton 11:00. 

A 2004-2005-ben születetteké kedden 16:00 és szombaton 
10:00. 

Bajáról visszaigazolt Takács Zoltán és Szabó Dávid. 

Felhívás 

Egyéni vállalkozók, őstermelők napra-
kész könyvelését, ügyintézését, adóbe-

vallások elkészítését vállalom. 
Teljes körű mezőgazdasági ügyintézés, 
területalapú támogatás igénylés, gáz-
olaj bevallás, gazdálkodási napló stb. 

 
Siposné Kerekes Melinda 

Sükösd, Deák Ferenc utca 46. 
06-30-4562669 

Születtek:  
Gombár Hunor (anyja neve Szigeti Rita), Milasin Zsolt 
(anyja neve Páncsics Tímea), Marusa Márton (anyja 
neve Jászfi Mónika) 
Gratulálunk és jó egészséget kívánunk! 

 
Elhunytak: 
Cvetnics Viktor (Szabadság utca), Ámán György (Dózsa 
Gy. út), Vő Józsefné született Szabó Borbála (Petőfi S. 
utca), Pék Józsefné született Bujdosó Rozália (Dózsa Gy. 
út), Szabó Lászlóné született Kremzer Piroska (Petőfi S. 

utca) Részvétünk a hozzátartozók számára! 

Szeretnénk megismerni a falu véleményét arról, hogy hol kerüljön 
megrendezésre 2011-ben az Anna napok. Régebbi helyén a falu köz-
pontban vagy maradjon helyszínnek a Sportpálya? Rövidesen eljuttat-
juk postaládájukba a véleménynyilvánításhoz szüksége cédulát, melyet 
az azon megjelölt helyszíneken tud majd leadni.  
Addig is voksolhat a www.sukosd.hu honlapon beállított szavazás lin-
ken. Várjuk véleményét! 

Beiratkozás az óvo-
dába 2011. 03. 16-
18-án  8-16 óráig 
lesz a Központi 

Óvodában. 
 

Az iskolai beiratko-
zás 2011. 03. 16-
17-én  8-17 óráig 
lesz az iskolában, 
az iskolatitkárnál. Új címünk:sukosdinaplo@gmail.com 


