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,,Te most is az vagy, áldott szent Karácsony, 
Mi Betlehemben legelőször voltál…” 
(Baja Mihály) 
Karácsony titka Jézus születésének hamisítatlan 

egyszerűségében rejlik. Nem volt hozzá szükség 
más „kellékre” mint istállóra, jászolra és pászto-
rokra. A misztérium bensőséges örömét viszont 
hírül kellett adni az egész világnak: fényes betlehe-
mi csillaggal, Glóriát zengő angyalokkal. Minden 
korok karácsonyának varázsa az első karácsony 
egyszerű tisztaságából táplálkozik. Ezt a titkot nem 
lehet értelemmel megfejteni, csak átérezni lehet, és 
átélni is csak gyermekként, az őszinte rácsodálko-
zás, boldog angyalvárás lelkületével. A karácsonyi 
örömnek a bölcsője a minden emberben ott rejtőző 
gyermeki lelkület. 

Karácsony megható napja nem csak a keresztény-
ség, hanem a család, a békesség, az életbe vetett hit 
ünnepe is, melynek nyugalmát, gyermeki tisztasá-
gú meghittségét először is magunkban kell kialakí-
tani. Körülöttünk pedig harmóniát, békességet 
teremteni úgy a családban, mint a nagyobb közös-
ségekben egyaránt. 

A karácsony rendelkezik a leggazdagabb szimbó-
lumrendszerrel, hisz a remény, az újjászületés, az 
örömet hozó fény érkezik meg világunkba. A betle-
hemi gyermek születése a zord éjszakai télben a 
reménység megtestesítője a reménytelenség komor 
mélységei felett. 

A felsíró csecsemő az életre kelés, a folytatás, a 
győzelem szimbóluma minden elmúlás és veszély 
felett. A sötétségnek, a magánynak, a lét lassú 
lemorzsolódásának és halálos fáradtságának kellős 
közepén kiáltja oda a karácsony az emberiségnek: 
Van fény; Van öröm, Van remény! Erre a gyönyö-
rű üzenetre különösen nagy szüksége van a mai kor 
emberének! 

Ilyenkor gondoljunk arra, hogy az állandó roha-
nással, stresszel terhelt korunkban a hétköznapok 
során nem a pénzünkkel, hanem a szeretet kincsei-
vel kellene pazarlóbban bánnunk! 

Nem szabad engednünk, hogy a 21. század embe-
re számára a karácsony jelentése átalakuljon és 
kimerüljön abban, hogy fenyőfát vásárolunk, halat, 

bejglit készítünk és ajándékokat veszünk. Valóban 
ennyire „mechanikus” lenne legbensőségesebb 
ünnepünk? 

Az a tény, hogy változik, fejlődik a világ, nem 
jelentheti azt, hogy a ráhangolódni tudást és az 
empátia képességét elveszítjük! 

Jó lenne, ha a karácsonyfa tetejére helyezett kará-
csonyi csillag a betlehemi csillagot jelképezné 
számunkra.  

Jó lenne, ha a karácsonyfa alá nem csak az aján-
dékokat helyeznénk el, hanem szívünk szeretetét 
is! 

Jó lenne, ha tényleg hinnénk abban, hogy a kará-
csonyt ünneplő ember otthona ugyanaz a betlehemi 
barlang, amely fölött megállt a napkeleti bölcseket 
vezető csillag.  

Talán ennek a pénzügyeinkben nehéz időnek is 
lehet pozitív hozadéka. Talán végre rádöbbenünk: 
nem az esztelen vásárlás „segít hozzá”, hogy kimu-
tassuk szeretteink iránti érzelmeinket, hanem az 
egymás iránt szívünkben megtermő szeretet.  

Mert a szeretettel megteremtődik az egymás iránti 
türelem, tisztelet, a másik megértésének szándéka, 
segítésének készsége is. És mindez jótékonyan hat 
vissza ránk is, hatványozódik értéke. A szeretet az 
egyetlen kincs ugyanis, mely növekszik, ha paza-
roljuk.  

A karácsony alkalmat kínál számunkra is, hogy 
megnyissuk szívünket az örömre, a mások iránti 
szeretetre. És ehhez nem fényes külsőségek kelle-
nek. Ehelyett kedves szóval, mosollyal és a közel-
gő új esztendőre szóló jó kívánságokkal közeled-
jünk egymáshoz! Így élhetjük csak át az igazi cso-
dát, amire a szeretet teszi képessé az embert. 

Kívánom mindannyiuknak, hogy a szeretet és a 
vele együtt járó békesség tegye széppé az ünnepü-
ket. Kívánom, hogy ez az ünnepi idő - akár egye-
dül, akár szeretteik körében telik - segítse Önöket 
igazi kikapcsolódáshoz, testi, szellemi és lelki 
megújuláshoz, feltöltődéshez, hogy az új esztendőt 
új szívvel és újult erővel kezdhessük. 

Szeretettel kívánok a képviselő-testület és a ma-
gam nevében minden család számára békés kará-
csonyi ünnepeket! 

Tamás Márta polgármester 

2011. október 19.: 
Beérkeztek a rendezési terv módosítására tervezői 
árajánlatok. A Képviselő-testület a kecskeméti 
székhelyű Építészműhely Kft. –t bízta meg a mun-
kával. Új szervezeti és működési szabályzatot fo-
gadtak el a Sükösdi Polgármesteri Hivatalra vonat-
kozóan. A napközi konyha által előállított ételek  
térítési díját emelni kellett a nyersanyag árak és a 
rezsi kiadások növekedése miatt. A Türr István 
Múzeum (Baja) indítványára „Kovácsok kézjegye. 

A sükösdi kovácsmesterek munkái és kapcsolat-
rendszere a 19. század első felében” címmel meg-
jelenő könyvhöz anyagi támogatást nyújt az önkor-
mányzat. Önkormányzati tulajdonú lakásokra érke-
zett kérelmekben születtek határozatok. A közfog-
lalkoztatással kapcsolatos szervezőmunkához 
anyagi fedezetet biztosított az önkormányzat. 
2011. november 9.: 
A több éve kihasználatlan, volt vásártér területét 
munkahelyteremtő beruházáshoz áruba bocsátja az 

Önkormányzati Képviselő-testületi hírek  



 

2  

 
önkormányzat, erről honlapon is közzétehető hirdetményt fogadtak el 

a képviselők.(részletes tárgyalása az önkormányzat üzleti érdeke miatt 
zárt ülésen történt) Felülvizsgálták a képviselők az önkormányzati in-
gatlanok bérleti díjait. A kirívóan alacsony bérleti díjakat nagyobb mér-
tékben, a többi ingatlannál átlag 10 %-os rendkívüli emelésről döntöt-
tek. 2012. január 1-i hatállyal. A megemelkedett bérleti díjakból karban-
tartási alapot képez az önkormányzat, mivel ingatlanai egyre gyakrab-
ban szorulnak karbantartásra. A képviselő-testület megbízta a jegyzőt, 
hogy a polgármesteri hivatalhoz tartozó napközi konyha működésének 
bővítése érdekében kezdje meg a szükséges engedélyeztetési eljárások 
lefolytatását. Beszámolót hallgattak meg a képviselők a szennyvízberu-
házással kapcsolatban a projektfelelős előadásában. Árajánlat alapján 
kiválasztották a faluközponti autóbuszmegálló új várójának kivitelező-
jét. Díszvilágítás lesz idén is az Adventtől Vízkeresztig, annak felszere-
léséről döntöttek a képviselők. Pályázunk a Leader elnevezésű pályáza-
ton, három célterületen. Az önkormányzat a 2012. évi támogatás részbe-
ni megelőlegezéséről döntött a Sükösdi Sportclub egyesület javára, ez-
zel tudja biztosítani az egyesület az MLSZ felé benyújtott pályázatban a 
szükséges önerőt. Földcsere ügyében a megszerzendő terület telekalakí-
tási költségeinek 50 %-os vállalásáról döntöttek a képviselők. Meghall-
gatták a közbiztonsági tanácsnok elmúlt 2 havi eseményekről szóló 
beszámolóját, melyhez statisztikát Varga Robin r. zls. körzeti megbízott 
biztosított. 

2011. november 30.: 
E napon közmeghallgatást tartott a Képviselő-testület. Ezt követően 

képviselő-testületi ülésen elfogadták a III. negyedéves gazdálkodási 
beszámolót és a 2012. évi költségvetési koncepciót. 2012. január 1-től a 
közszolgáltató kérésére megemelték a szennyvízszippantás és elszállítás 
díját 1000 Ft/m3-re. A díj akkor csökken, ha a gázolaj literenkénti ára a 
közszolgáltatás kezdeti időpontjában érvényes 367 Ft/l-re lecsökkenne.  
Bőrgyógyászati magánrendelésre helyiséget adtak bérbe dr. Szarka Ber-
nadett részére 2012. január 1-től. Tájékoztatót hallgattak meg a téli köz-
foglalkoztatásról. Elnapolták a hulladékgazdálkodási pályázat tárgyalá-
sát további információk megérkezéséig. Energetikussal kötöttek éves 
megállapodást az önkormányzat racionális energiafelhasználása érdeké-
ben. Meghosszabbították a volt vásártér eladásának hirdetmény kibocsá-
tási határidejét 2012. jan. 15-ig.(mindezekről bővebben a honlapra fel-
tett jegyzőkönyvekből értesülhetnek)  

Polgármesteri Hivatal hírei: 
Új év- új szolgáltatás a sükösdi önkormányzat szervezésében! 

2012. január 9-től az önkormányzat napközi konyhájáról ételfutár szol-
gálattal is rendelhető főétkezés keretein belül meleg étel (ebéd). A 
konyha első fogásként egy leves, második fogásként választható  „A” – 
(konyhatechnológiájában és összetételében) kímélő, valamint „B” - 
normál menüvel készül hetenként a megrendelések fogadására. Az 
egészséges étkeztetés alapelveit figyelembe véve készítjük el a követke-
ző heti menüsorokat, melyeket a szerdai napon kiszállított étellel egyi-
dejűleg adunk át. Az étlapokon bejelölhető lesz a kiválasztott ételsor. 
Egy hétre legalább 4 egybefüggő napra lehet rendelni. Az így jelzett 

igényeiket csütörtöki napon át tudják adni a következő heti befizetéssel 
egy időben az étel kiszállítójának. Az igénybevevők a megrendelt ada-
goknak megfelelő műanyag éthordókkal készüljenek, a váltás miatt két, 
és lehetőleg 3 részes  garnitúrával. Közöljük a 2012. év második heté-
nek ételsorát: 

Egy adag díja: 596 Ft ÁFÁ-val, kiszállítási költséggel együtt. 
A napközi konyhán megrendelésre elkészítjük (hétvégén is) rendezvé-

nyek ételsorait meleg és hidegkonyhai készítményeit, melyet igény ese-
tén házhoz is szállítunk! A minőségi, és árban is megfelelő sükösdi ter-
ményeket felhasználásunknál előtérbe helyezzük!  

Kapcsolattartás: telefonszám 06/70 331 7726, Szenténé Csilics Márta 
élelmezésvezető; A 2012. január 9-vel kezdődő hétre a megrendeléseket 
a 2012. január 2-től (hétfő) január 5-ig (csütörtök) 08.00- 14.00 óráig a 
napközi konyhán (Sükösd, Deák F. u. 123. hátsó bejárat) történő befize-
téssel és az egyik ételhordó leadásával jelezhetik, azt követően a fent 
részletezett módon kell a következő heti befizetést teljesíteni. 

Reméljük ételfutár-szolgálatunk és rendezvényi ételkészítésünk igény-
bevevőjeként köszönthetjük Önt is az Újévben! 

Bánné Dr Raffai Gyöngyi jegyző 

 
 
 
 
Folytatás:  
A homoki szőlőtermesztés nagyarányú fejlődése a filoxéravészt követő 

időszakban indult meg. 1899-ben Baján „Kertmunkás Iskola” létesült, 
ami 1908-tól, mint „Kertészsegéd Iskola” működött. Ebben az időben 
terjedt el a borvidéken a Kövidinka, Olasz rizling, Szlankamenka, Ezer-
jó, Rakszőlő és a Mézes fehér fajta. 

  A két világháború közötti időszakban a háborús károkat tetőzték a 
munkaerőhiányból adódó ápolási és növényvédelmi hiányosságok, me-
lyek jelentősen visszavetették a termésmennyiségeket és a szakmai szín-
vonalat. 

  A II. Világháború után az ország kifosztottsága, az állókultúrák nehe-
zen helyrehozható állagromlása, a birtokviszonyok megváltoztatásával 
járó hatások nehéz helyzetbe hozták az ágazatot. Az 1950-es évek adó 
és gazdaságpolitikája nyomán a szőlőtelepítés megszűnt, a bortermelés 
csökkenése ijesztő méreteket öltött. A kitelepítések miatt a németajkú 
településeken az ültetvényeket a kipusztulás fenyegette. 

  1960-ban új szőlőtelepítési program indult, amely fontos szerepet 
játszott az Alföld szőlőtermesztésének megújulásában. Az állami gazda-
ságok és termelőszövetkezetek jelentős nagyságú ültetvényeket telepí-
tettek. 

  Sükösdön is ebben az időben történtek a legnagyobb telepítések. A 

környék legnagyobb mezőgazdasági üzeme a Hosszúhegyi Állami Gaz-
daság sükösdi szőlőterülete meghaladta a 300 ha-t. A községben műkö-
dő termelőszövetkezetek által telepített ültetvények területe 250 ha volt.  

Ezt növelte még, a szinte minden portán megtalálható kerti szőlők 
területe. 

  A 60-as évek telepítései fajtaszerkezet szempontjából nagyon vegyes 
képet mutattak, ezért a minőségi bortermelést nem tették lehetővé, igaz 
a KGST-n belül erre nem is volt igény. Ezek az ültetvények térállásuk 
miatt nem feleltek meg az akkor rendelkezésre álló gépeknek, ezért a 
nyolcvanas évek elején ún. rekonstrukció keretén belül fel lettek újítva, 
ami más térállásra és művelésmódra történő átállítást jelentett. Ezen 
túlmenően történtek új telepítések amelyek új fajtaként hozták a Kék-
frankost, Rajnai rizlinget, Chardonnay-t, Zweigeltet a településre. Ezek 
a telepítések a Hosszúhegyi MG Kombináttal együttműködés keretében 
történtek a Május 1. MGTSZ-ben. 

  A 80-as évek közepétől új formaként megjelent a szakcsoporti szőlő-
telepítés, ami fajtaösszetételét és művelésmódját tekintve a mai ültet-
vényszerkezet alapját képezi. 

  A rendszerváltás ismét nagy fordulatot hozott az ágazatban. Az addi-
gi rendszerek megszűntek, a területek nagy része magánkézbe került, 
jelentős hányada a hosszú privatizációs folyamat miatt parlagon maradt 
és tönkrement. Az átlagos birtoknagyság 0.5 ha-ra esett vissza. Az ültet-
vénycsökkenés borvidéki szinten 8000 ha, a jelenlegi szőlőterület 2000 
ha a Hajós-Bajai Borvidéken. 

2012. Hétfő 
 (jan.9.) 

Kedd 
 (jan.10.) 

Szerda 
(jan.11.) 

Csütörtök 
(jan.12.) 

Péntek 
 (jan.13.) 

Leves Marha-
gulyás 

Gomba-
krém 
leves 

Csontleves Lebbencs-
leves 

Zöldbor-
sóleves 

„A” Túrós 
tészta 

Csőben sült 
karfiol 

Rántott 
csirke, tört 
burgonya 
savanyú-
ság 

Tökfőze-
lék, sertés-
pörkölt 

Pizza, 
alma 

Ren-
delés
(adag 
száma) 

          

„B” Tarja 
szaft-
ban, 
makaró-
ni 

Bácskai 
rizses hús 

Resztelt 
máj tört 
burgonya, 
savanyú-
ság 

Székely-
káposzta 
tejföllel 

Rántott 
hal, rizs, 
majoné-
zes zöld-
ségsaláta 

Ren-
delés
(adag 
száma) 

          

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az áramszolgáltató megbízásából a 
vezetékeket elérő levágott ágak nyesedékeit az önkormányzat a követ-
kező 1 hónapon belül összeszedi. Szívesen vesszük addig is, ha a lakos-
ság segíti munkánkat az ágak kötegelésével.                   Polgármester 
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2011. december 31-én befejeződik a TÁMOP 3.3.5 Szent Anna Tano-
da projekt. A projekt céljai között tűztük ki többek között, hogy 32 fő 
gyermeket bevonunk a megvalósításba, fejlesszük képességeiket, segít-
jük őket abban, hogy minél többen fejezzék be eredményesen tanulmá-
nyaikat, a fejlesztések hatására javuljanak eredményeik a bemeneti és 
kimeneti mérések között. Közösségépítő, csoportépítő programokat 
szerveztünk. 

A projekt előrehaladtával vált egyre világosabbá, mekkora segítséget 
jelent a gyermekek számára a tanoda, hogy szükségük van egy helyre az 
iskolán kívül, ahol szeretik őket, ahol figyelnek rájuk és nem utolsó 
sorba, segítik őket. 

Mert mi is a Tanoda? A tanoda az a mentorálást is magában foglaló 
módszertan (és sokszor az otthont helyettesítő egyetlen menedék), ahol 
alapvetően éppen az iskola által kezelni nem tudott hátrányokat és lema-
radásokat próbáljuk sajátos pedagógiai eszközökkel behozni. A sükösdi 
gyerekek számára mi voltunk a „menedék”, akik mögött ott álltunk, 
segítettük őket, ha szükségük volt rá. A gyerekek többsége szívesen 
látogatta a tanodát. Eredményeik egyre inkább javultak, a bukások szá-
mát sikerült a minimálisra csökkentenünk. 

Vélhetően a bevont gyerekek többsége számára a végzettség megszer-
zése, vagy csak a közösségbe illeszkedés komoly lehetőséget biztosított, 
a projektidőn túlmutató hatása lesz. 

A program összegzéseként elmondhatom, hogy a vállalt indikátorokat 
teljesítettük, mely a menedzsment, a mentorok és a szakmai tanácsadó 
munkájának, valamint a programba bevont célcsoporttagok motivált és 
nyitott együttműködésének köszönhető. 

A projekt most véget ér, de nem szűnnek meg az emberi kapcsolatok, 
a segítő szándék, az odafigyelés, a szakmai együttműködés. A pályázat-
ban vállaltuk, hogy öt éven keresztül fenntartjuk valamilyen formában a 
programot. Ehhez keressük a megfelelő anyagi forrásokat, pályázatokat. 

A Sükösdi Napló hasábjain keresztül köszönetet mondok a Szent 
Anna Alapítványnak, hogy a pályázat benyújtásával esélyt és lehetősé-
get kaptak a programba bevont gyermekek. 

Továbbá szeretném megköszönni a program lebonyolításában dolgo-
zó minden munkatársam és a szakmai tanácsadó munkáját, hogy tevé-
kenységükkel hozzájárultak ahhoz, hogy a TÁMOP 3.3.5 pályázatot 
sikeresen lezárhassuk. 

Dudásné Grau Ágnes  projektvezető 

  Sükösd szőlőterülete a 80-as évek 600 ha-járól a hegyközség megala-
kulásáig (1995) 170 ha-ra csökkent. Ez a folyamat sajnos napjainkban is 
folytatódik. Az EU által finanszírozott támogatott kivágás négy év alatt 
olyan mértékű területcsökkenést eredményezett, hogy ismét elértük az 
1851-es ültetvénynagyságot. A folyamat oda vezetett, hogy az önálló 
Sükösdi Hegyközség megszűnt. A Nemesnádudvari Hegyközség, 
amelybe a sükösdi beolvadt, szintén nem éri el a törvényben előírt mini-

mális területet, így 2011. dec.31.-én megszűnik és beolvad más hegy-
községbe. 

   Jelenleg kb. 50 ha szőlőterület található Sükösdön, ami kísértetiesen 
idézi a török kori állapotokat. Nagyon bízom benne, hogy ezután is 
fellendülés következik, mint ahogy a fenti történetben ez többször bekö-
vetkezett                                Bán Ferenc Hajós-Bajai Borvidék titkára 

Végéhez ér a Tanoda projekt 
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Olvasóink az előző számban olvashattak az 1956-os megemlékezésről, 
melyen Dr. Maruzsa Zoltán történész mondott köszöntőt. Ismerjék meg 
Őt! 

Nem régen azt a kritikát kaptam, hogy tiszteletlenség az interjúala-
nyokkal tegeződni. Ennek a sorozatnak szándékunk szerint éppen az a 
lényege, hogy olyan embereket mutassunk be, akik Sükösdről származ-
nak, „közülünk valók”, éppen ezért, ha a kor nem akadály, akkor kép-
mutató lenne egy ilyen közvetlen beszélgetést „magázó” viszonyban 
folytatni.  

Ennek szellemében arra kérlek, mutatkozz be az olvasóknak, hiszen 

az idősebbek inkább szüleid által tudnak azonosítani, a fiatalabbak 

pedig nem nagyon ismernek. 

1977-es születésű vagyok, édesapám dr. Maruzsa Vencel, a falu állat-
orvosa, édesanyámat Zsókának ismerik sokan. Gyermekkoromban (is) 
nagyon szerettem Sükösdöt, és a mai napig szívesen találkozom – Buda-
pesten is – az otthoniakkal. Általános iskolába természetesen Sükösdön 
jártam – akkoriban még nem hordták el a gyerekeket máshová –, osz-
tályfőnököm Merényi József volt. Németül is ő tanított. Ez végül fontos-
nak bizonyult: gimnáziumba már a „Frankelba” (ma MNÁMK) jártam, 
utána pedig az ELTE Bölcsészettudományi Kara következett, ahol törté-
nelem, német és politikaelmélet szakon tanultam. Mivel jók voltak az 
eredményeim, kaptam köztársasági ösztöndíjat, nyertem kari tudomá-
nyos ösztöndíjat, fél évet pedig a Bécsi Egyetemen tölthettem. Végzés 
után jelentkeztem doktori képzésre, elnyertem az ösztöndíjas helyet, és 
2005-ben már meg is védtem a disszertációmat. A sok munka mellett a 
magánéletemet sem hanyagoltam el: 2004-ben megnősültem, ráadásul 
dusnoki lányt vettem el (Hodován Mária), ami szintén a környékhez köt. 
Az esküvő után Bajára költöztünk, mert az Eötvös József Főiskolán 
kaptam tanársegédi, majd adjunktusi kinevezést. 2008-ban azonban 
visszacsábítottak az ELTÉ-re, és nem mondtam nemet, mert az ország 
legjobb egyetemén tanítani nagy kiváltság és komoly elismerés. 
Dunaharasztiba költöztünk tehát, és azóta is ott élünk.  

Mikor érezted úgy, hogy a történelem lesz az a terület, amelyről ta-

nulni szeretnél, amelyben tudományos szinten is szívesen elmerülnél?  
Ez már általános iskolában eldőlt, ebben nagy szerepe van Tallér 

Mihálynénak, akitől a sükösdi általános iskolában a történelmet tanul-
tam. A gimnáziumban is kiváló tanárom volt Kemmer Erzsébet szemé-
lyében, de sokat köszönhetek Virág Tibornak is. A „többi” rajtam mú-
lott: olvastam, olvastam és olvastam. A szüleim teljes egészében rám 
bízták a döntést, utána pedig támogattak az egyetemi éveim alatt. Na-
gyon örülök, hogy így döntöttem, mert a mai világban kevés ember 
mondhatja el magáról, hogy abból él, amit szeret: nekem ez sikerült.  

Pontosabban mi a szakterületed, melyek a főbb kutatási területeid? 
Az Új- és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszék adjunktusa vagyok, 

szakterületem a német nyelvű országok 19. és 20. századi története, 
azon belül is elsősorban a hidegháború (1945-1990) diplomáciatörténe-
te.  

Számtalan magyar és idegen nyelvű publikációt, könyvet írtál, melyi-

ket tartod ezek közül a legfontosabbnak? 

Ha nem is számtalan, de szerencsére – a koromhoz képest – sok publi-
kációm van. Elsősorban tanulmányokat szeretek írni, melyek révén egy-
egy témakör valóban tudományos igénnyel tárható fel, és mindig primér 
források alapján szeretek dolgozni. Az első önálló könyv természetesen 
mindig első marad, ez esetemben Az osztrák külpolitika a szövetséges 
megszállástól az európai integrációig (1945-1995.) Kedvenc kutatási 
témám az utóbbi években a Rapacki terv volt, melyről a Századokban – 
a legrangosabb hazai történész folyóiratban – jelent meg cikkem. Auszt-
riában publikáltuk Österreich und Ungarn im Kalten Krieg címen azt a 
tanulmánykötetet, amit a Bécsi Egyetem professzorával, Oliver 
Rathkolbbal szerkesztettünk. Arra is büszke vagyok, hogy az idén kiad-
tuk Tisza István képviselőházi beszédeinek utolsó két kötetét kommen-
tált feldolgozásként, mindkét kötet ezer oldalas…  

Az olvastam rólad (az ELTE) oldalán), hogy szívesen, és igen sikere-

sen pályázol kutató munkákra, melyiket tartod a legeredményesebb-

nek? 

Manapság minden forrást igényelni kell, automatikusan nem jár sem-
mi. Én évente átlagosan 10 pályázatot bonyolítok le az igényléstől az 

elszámolásig. Ezt nagyra értékelik a karon 
is, mert csak ilyen módon finanszírozható a 
kutatás. Egyéni pályázatok révén mehettem 
kutatni hónapokra Bécsbe, Berlinbe, de 
jelenleg is a Magyar Tudományos Akadé-
mia Bolyai ösztöndíjasa vagyok, ami ko-
moly eredmény. A nagyobb egyetemi ren-
dezvényeket projektpályázatokon nyert 
támogatásokból valósítjuk meg. Tavasszal 
6 külföldi egyetem 40 doktoranduszát lát-
tuk vendégül az én egyik pályázatomnak 
köszönhetően, jövőre Berlinben folytatódik 
a program. Kedvenc, legeredményesebb 
pályázatom tehát nincs, folyamatosan ki 
kell használni a lehetőségeket, mert amit 
ma megtehetsz, ne halaszd holnapra.  

Az oktató munkán kívül még milyen szervezett keretekben dolgozol 

azon, hogy a gondolataidat másokkal is megoszd? 

Erre kiváló lehetőséget teremtenek a civil szervezetek. A Rákóczi 
Szövetségben a határon túli magyarság támogatása érdekében dolgo-
zunk, gyermekeket táboroztatunk Baján, járok át Zomborba is. Elnöke 
vagyok továbbá a Tisza István Baráti Társaságnak, mely az egykori 
államférfi emlékét gondozza, éppen az idei esztendőben készítettük el 
szobrát Budapesten. Publicisztikára még nem adtam a fejem, de majd az 
is eljön egyszer, ahogy a kollégáimnál látom.  

Milyen tudományos munkában vagy éppen benne és milyen terveid 

vannak ezen a területen a jövőben? 

Jelenleg egy újabb tudományos minősítés, a habilitáció elérésén dolgo-
zom. Ennek érdekében könyvet írok a második világháború utáni német 
(NSZK, NDK) újrafegyverkezésről. A kutatás érdekében az elmúlt há-
rom évben megjártam a berlini, bécsi és az itthoni levéltárakat, együtt 
van több ezer oldalnyi forrás – a könyvet legkésőbb 2012 szeptemberé-
ben szeretném nyomdába adni.  

Egyszerű, hétköznapi emberként mivel szoktál foglalkozni vagy mivel 

szeretnél foglalkozni, ha több időd lenne? 

Házasságunkból eddig két kislányunk született, 6 és 4 évesek, fejlődé-
sük szempontjából igen fontos korban vannak, velük szeretnék minél 
több időt tölte-
ni, de néha 
kicsit túlválla-
lom magam.  

O t t h o n r ó l 
hozott szokás-
ként pedig sze-
retnék többet 
horgászni, és 
nagyon hiány-
zik az otthoni 
vízi élet.  
Az egyik leg-

szebb ünnepre, 

k a r á c s o n y r a 

készülünk. Hol 

és hogyan szok-

tatok a csalá-

doddal ünne-

pelni? 
A Szentestét szűk körben, feleségemmel és a lányokkal töltjük, termé-
szetesen bográcsban főzöm a halászlét, minden pont úgy van, ahogy 
otthon tanultam. Ha mindenki egészséges, megyünk éjféli misére is. Az 
első napon Sükösdre utazunk a szüleimhez, és általában keresztszülei-
met (Varsányi József és felesége, Ica néni) is meglátogatjuk. A második 
napon Dusnokon vagyunk; mivel apóson István, neki egyben a névnap-
ját is megüljük. Azt kívánom mindenkinek, hogy miként mi is, a család-
jával tölthesse a Karácsonyt, amely a keresztény világ legszebb ünnepe.  
Köszönöm a beszélgetést . Bízom benne, hogy sokat hallunk még felő-

led. Terveid megvalósításához sok erőt és egészséget kívánok! 

                                     Kusztorné Varga Edit szerkesztő 

Ők is Sükösdről indultak... 
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Pásztorjáték és Betlehemes 
Hosszú évek óta hagyomány Sükösdön, hogy az 

éjféli mise előtt fiatalok megjelenítik Jézus születéstör-
ténetét a pásztorjátékban. Az idei évben sem lesz ez más-
képp, december 24-én éjjel fél 12-kor ismét felcsendülnek 
karácsonyi énekek, és felső tagozatos valamint középiskolás 
diákok kedves játéka közepette megelevenedik a betlehemi 
éjszaka. A gyerekek nagy izgalommal és szeretettel készül-
nek, hogy a jelenlevőket megajándékozzák műsorukkal. 

Újdonságnak számít, hogy idén, karácsony másnapján 
(dec.26.) a délelőtt 9 órakor kezdődő szentmise keretein 
belül a 4. 5. és 6. osztályos hittanosok betlehemes játékot 
adnak elő. 

Mindkét alkalomra szeretettel várjuk az érdeklődőket, 
hogy így még emlékezetesebbé válhasson karácsony ünne-
pe.                                                       Tamás Márta hitoktató 

 Ünnepi szentmisék 

2011. október 21-én tartotta ünnepi ülését a Bács-Kiskun Me-
gyei Közgyűlés, ahol kitüntető díjakkal ismerték el az arra érde-
mesek tevékenységét. Bányai Gábor a megyei közgyűlés elnöke 
köszöntötte a vendégeket, majd átadta a díjakat. A Sükösdi Mű-
velődési Ház Népdalköre a Bács-Kiskun Megye Közművelődési 
kitüntetést nyerte el, melyhez ezúton is gratulálunk! 

Sükösd Nagyközség Önkormányza-
ta nevében, szeretettel hívom és vá-
rom mindannyiukat december 22-

én 17.00 órára a lakodalmas házban 
megrendezésre kerülő Falukará-

csonyra, ahol az óvodások és iskolá-
sok valamint az egyházközség ének-

karai kedves műsorral ajándékoz-
nak meg minden falubelit.  

Az ünneplés után pedig a Hősök terén felállított karácsonyfa 
mellett egy kötetlen együttlétre hívunk mindenkit egy kis 

kalács, tea, forralt bor melletti beszélgetésre. 
Tamás Márta polgármester 

Dec. 24-én 
szombaton, 
Ádám, Éva 
napján éjféli 
mise. 
Dec. 25. va-
sárnap, kará-
csony napján reggel 8 óra és 
½11-kor lesz szentmise. 
Dec. 26. karácsony másnapján 
reggel 9 órakor lesz szentmise. 
Dec. 31-én szombaton, Szilvesz-
ter napján este 5 órakor hálaadás. 
Jan. 1-én vasárnap, Újév délelőtt 
10 órakor ill. este 5 órakor lesz 
szentmise. 

December 10-én gyertyafényes zenés irodalmi estre érkeztek a Kö-
zösségi Házba azok a fiatalok, akik szerették volna megosztani gondola-
taikat dalok, versek, és prózai művek segítségével. Egy közös volt ben-
nük, mindenki „Tiszta szívvel” érkezett és nagyon sok pozitív gondolat-
tal és érzéssel távozott a három órásra sikeredett maratoni találkozóról. 

A kezdeményezést a szervezők eredeti elképzelései szerint a sponta-
neitás, az önkéntesség és az őszinteség jellemezte, valamint egy újszerű 
szervezési mód. Az est a Face-Book-on került meghirdetésre és azon 
keresztül lehetett jelezni a részvételi szándékot is.  

Az előadás szünetében a könyvtár új, a Márai-program keretében 
vásárolt könyveiből rendezett bemutatót tekinthették meg a vendégek. 

Köszönjük a polgármesteri hivatal és személyesen Tamás Márta pol-

gármester támogatását, aki vállalta, 
hogy nem dallal, de saját szavaival és 
gondolataival megnyitja a rendez-
vényt. Köszönjük a kiskunhalasi Ka-
méleon színtársulat tagjainak, az 
érsekcsanádi Összhang kórusnak, a 
sükösdi Ripityom táncegyüttes veze-
tőinek és a többi fellépőnek az él-
ményt. Az est egy jól összeszokott csapat felajánlásával és munkájával 
valósult meg. Dósai Dezsőnek és családjának a színpad– és hangtechni-
kát, Miskolcziné Melegdi Krisztinának és családjának a vendéglátást, 
Szerletics Róbertnek és Varga Erzsébetnek a könyvbemutatót, Faragó 
Nórának a szervezést és a program összeállítását és végül a lányaimnak 
a díszlet felépítését köszönhetjük. 

                                                        Kusztorné Varga Edit szerkesztő 

 

 

 
 

A Művelődési Házban Advent 
időszakában kézműves foglal-
kozásokra várták az érdeklő-
dőket. Képeslapokat, fenyődí-
szeket, lámpásokat készítettek. 
A gyerekek és a szüleik igazi 
karácsonyi hangulatot terem-

tettek. 
Mikulás is meglátogatta őket.  
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Egy decemberi estén ellátogattam a helyi Nyugdíjas Klubba. Azzal a 

nem titkolt szándékkal tértem be hozzájuk, hogy a kártyaparti közben 
megtudjam Tőlük, milyen karácsonyi szokásokra emlékeznek vissza 
szívesen. Rövid meglepettség és gondolkodás után áradni kezdett a sok 
élmény, emlék. Megtudtam, hogy a Mikulás náluk is járt, szakadt kis 
cipőjükbe szárított gyümölcsöt, hagymát, krumplit kaptak, aminek na-
gyon örültek.  

A karácsonyi ünnepkörnek nagyon nagy jelentősége volt az emberek 
életében. Az Advent valóban a várakozás ideje volt sok-sok hagyo-
mánnyal fűszerezve.  

December 13-án Luca napján búzát vetettek, amely a következő évi 
termést volt hivatott megjósolni. Ekkor kezdték el a Szent Család járást 
is. A misén megáldott képet 9 estén keresztül vitték házról– házra, ahol 
énekeltek is imádkoztak. 

„Szállást keres a Szent Család, de senki nincs, ki helyet ád.” Ezen a 
napon tilos volt varrni, mert azt hitték, hogy bevarrják a szerencséjüket. 
Ezen a napon kellett elkezdeni a Luca szék készítését is, melyre ha az 
éjféli misén felálltak, megláthatták a boszorkányokat. De ezen a napon 
űztek a hajadonok különféle párválasztó szokásokat is.  

Amire mindenki csillogó szemekkel bólogatott az az Ádám-Éva 
estének legszebb élménye volt, amikor is a szobába szalmát hordtak és 
abban játszottak. A miértre egyszerű a válasz: hiszen Jézuska is szalmá-
ban feküdt. A szoba legszebb dísze a házilag eszkábált Betlehem volt, 
ami egy templomot formázott, a  templomi Betlehem mintájára készítet-
ték.  Benne agyagból mintázták meg a Szent Családot, a báránykákat és 
a pásztorokat. Valahol a padláson még ma is őrzöm a nagyanyám által 
készített figurákat. Érdekes szokást is elmondtak, mi szerint az asztal alá 
egy fonott kosárba szerszámokat és terményeket pakoltak. A maradékot 
Ádám-Éva estélyén nem volt szabad kidobni, azt is a kosárba tették. 
Ettől jó termést reméltek a következő esztendőben. Naplemente és lám-

pagyújtás előtt, a 
házigazda egy 
kéve szalmával a 
kezében kará-
csonyi köszöntőt 
mondott és a 
család vacsorá-
hoz ült.  
A sükösdi ha-
gyományos ka-
rácsonyi vacsora 
k ü l ö n l e g e s 
„előétellel” kez-
dődött. Gyümöl-
csöket ettek 

mézzel ízesítve, de nem akárhogyan, itt mindennek jelentése volt. A 
családfő az almát annyi részre vágta, ahány családtag az asztal körül ült, 
ezzel a család egységét , összetartozását jelképezték. Hagymát ettek a 
betegségek ellen, diót törtek, ami megmutatta a jövőt: ha egészséges a 

dió, akkor a törője is egészséges lesz, ellenkező esetben betegség várha-
tó. A fő étel halászlé majd mákos- és diós guba volt. Ezeket a szokáso-
kat szerencsére még ma is sokan őrzik. A vacsora elteltével az éjféli 
mise kezdetéig összegyűltek a szomszédok és kártyáztak. A magyar 
kártyával játszható Filkó nevű játék volt a legkedveltebb. Volt olyan 
ház, ahol az éjféli mise előtt kimentek az állatokhoz és takarmánnyal, 
tiszta vízzel kínálták őket. A fiatalok az éjféli mise után sem tértek szal-
maágyukba, mert virrasztással, kártyázással, énekléssel várták a hajnali 
Pásztorok miséjét reggeli kismisét, majd a nagymisét.  

Karácsony idején ministránsok betlehemezni jártak. Házról-házra 
mentek, ahol egy kis pásztorjátékot mutattak be, amiért persze kaptak 
gyümölcsöt és egyéb finomságokat. December 28-án a fiúk sibárolni 
indultak, amelynek a lényege az volt, hogy jól megcsapkodták a me-
nyecskéket, lányokat. Ahány helyen jártak, a lányok mindig szalagot 
kötöttek a sibárra. „Sibalinca, balinca, hányan vannak az aprószentek a 
sarokban?”  

Január 6-án, Vízkerszt napján a fiatalok Három királyok-at jártak és 
köszöntötték a ház népét. Kimaszkírozták magukat a királyok színének 
megfelelően pirosra, fehérre és feketére. 

Elmondták az asszonyok, hogy régen karácsonykor nem voltak aján-
dékok a fa alatt. Szaloncukrot is maguk készítettek A fára saját készítésű 
p a p í r d í -
s z e k e t , 
angyalká-
kat, diót, 
a l m á t 
t e t t e k . 
Ahol nem 
ál l ítot tak 
fát, ott 
fen yő ág-
gal díszí-
tették a 
szentképe-
ket.  

A régi 
idők kará-
c s o n y a 
s o k k a l 
egyszerűbb volt mint a mai, és őszintébb is. Az emberek egymásnak 
örültek, a legnagyobb ajándék, amit a Jézuskától kaphattak az az egész-
ség és a szeretet volt. Érdemes ezen mindenkinek elgondolkodni. A mai 
nehéz gazdasági környezetben, amikor a csábító, drága ajándékokat nem 
tudjuk a fa alá tenni, tudjunk örülni annak, hogy együtt van a családunk, 
hogy meleg otthon vesz körül bennünket és a legcsodálatosabb dolgot 
adhatjuk egymásnak, a szeretetünket. 

Köszönöm a Nyugdíjas Klub tagjainak a beszélgetést. Bátorítok min-
denkit, hogy kérdezzék bátran szüleiket, nagyszüleiket, mert van mit 
tanulnunk Tőlük.  

(A 2. képen a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum sükösdi 
lakóházának „tiszta szobája” karácsonyi díszben látható.) 

                                   Kusztorné Varga Edit szerkesztő 

 

Hagyományos sükösdi szaloncukor receptje 
Hozzávalók:1 kg cukor, 3 dl víz, ízesítők: darált dió, mogyoró, kakaó 

A cukrot és a vizet addig főzzük, míg szálasodni kezd. Vékony drót-
ból gyűrűt hajlítunk, belemártjuk a masszába, és próbáljunk meg bubo-
rékot fújni, mintha szappanbuborékot fújnánk. Akkor megfelelő az álla-
ga, ha ez sikerül. Öntsük a masszát vízzel kiöblített porcelán tálba, szór-
junk a tetejére is egy kis vizet, és tegyük hideg helyre. Amikor kihűlt, 
addig keverjük fakanállal, amíg hófehér pép nem lesz. Annyi felé osz-
szuk, ahány féle cukrot akarunk készíteni. Keverjük bele az ízesítőt. 

Kicsit melegítsük fel, hogy jól ken-
hető legyen, azután simítsuk hideg 
tálcára 1,5-2 cm vastagon. Ha meg-
dermed és vágható lesz, vizes késsel 
vágjuk kis téglalap formákra. A se-
lyempapírt és a csomagolót méretre 
vágjuk, és máris hozzáláthatunk a 
csomagoláshoz.  

Jó étvágyat! 

Hagyományos sükösdi mákos guba 
receptje 
Még a századforduló utáni, első évti-
zedekben, abban a hiszemben sütöttek 
gubát karácsonyra, hogy a sokszemű 
mák sok szerencsét, sok pénzt hoz az 
újesztendőben. A kifliket érdemes 
több nappal előbb elkészíteni, hogy a 
felhasználás idejére kiszáradjanak. 
Hozzávalók: szikkadt guba kifli kb 6 
db, tej (2,8%-os) 4,5 dl, 1 rúd vanília 

belseje és héja, vaj 4 dkg, darált mák 8 dkg, porcukor 8 dkg, méz 4 
evőkanál, citrom reszelt héja 
A kifliket felkarikázzuk, és egy nagy tálba tesszük. A vajat, tejet, vaní-
liarúd belsejét, egy edénybe tesszük, és felforraljuk. Ha felforrt, kivesz-
szük belőle a vanília rudat, majd leforrázzuk vele a kifliket, jól átfor-
gatjuk (óvatosan, össze ne törjön a kifli!), hogy a kiflik mindenütt csak 
átnedvesedjenek, de ne ázzanak el. Egy tálban összekeverjük a darált 
mákot, a porcukrot, a reszelt citromhéjat. Ezután a keveréket rétegen-
ként a kiflikre szórjuk, és összerázzuk, ne keverjük, mert a guba szét-
esik. A tetejére olvasztott mézet csurgatunk. A kész gubát melegen 
tálaljuk. Jó étvágyat! (forrás: Varga Mihály) 
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November 27-én befejeződött a 2011-12. évi megyei II. osztályú lab-

darúgó bajnokság őszi fordulója. Hasonlóan a korábbiakhoz, számot 
adunk a felnőtt, ifjúsági és serdülő csapatunk eredményéről. 

FELNŐTT CSAPATUNK 5 győzelemmel, 3 döntetlennel, 7 vereség-
gel, 20 lőtt és 31 kapott góllal a 11. helyen végzett a 16-os mezőnyben. 
Hosszú évekre kell visszalapoznunk, hogy ilyen helyen találjuk csapa-
tunkat. Az biztos, hogy az utóbbi öt év leggyengébb teljesítményét lát-
tuk, ami jóindulattal is gyenge közepesnek számít. Nehéz vele megba-
rátkozni. 

2010 őszén még az ötödik helyen zártunk, 28 ponttal, s a bajnokság 
végén is a hatodik volt a miénk. Akik figyelemmel kísérik a megyei 
eredményeket, Sükösdöt az első öt hely valamelyikén szokták keresni – 
olyan együttesként, amely méltó ellenfele bárkinek. Most jóval lejjebb 
végzett, s a szerény teljesítmény okait próbálom számba venni. Hibátlan 
válasz természetesen nem létezik, de néhány megállapítással azt hiszem 
a szurkolók nagy része egyetért: 

-Gyenge a fizikai és mentális állapot, ami az edzés hiány következmé-
nye. 

-Vele közvetlenül össze-
függésbe hozható az átlagot 
jóval meghaladó sérülések 
száma. 

-Fásultság és önbizalom 
hiány jelei mutatkoztak 
több fontos találkozón. 

-Ingadozott a küzdőszel-
lem, sokszor a görcsös 
akarás vert béklyót a lábak-
ra. 

-Romlott a fegyelem, 
sárga lapokban azt hiszem 
dobogósok vagyunk. 

-A mérkőzésekre való 
sportszerű felkészülés fino-
man szólva is kívánnivalót hagy maga után. 

A sor még folytatható lenne, de ennyi is elegendő ahhoz, hogy megál-
lapítsuk: a csapat kiszámíthatatlanná vált. Nem volt olyan mérkőzés, 
amelyen biztosra mehettünk volna. Nagy Endre edző 26 játékost szere-
peltetett –a legtöbbször kényszerből- ami önmagában elegendő magya-
rázat a stabilitás hiányára. A meghatározó játékosok közül mindössze 
ketten (Szabados és Koszorús) játszotta végig a 15x90 percet. A véde-
lem mérkőzésenként változott. Molnárt 10, Krtixet 6 fordulón át kellett 
nélkülözni. Sérüléssel bajlódott Szabó L., Zsikó, Papp, Tölgyesi M., 
Takács és Pesti. Ő az utolsó hat fordulóból négyszer hiányzott 

(nagyon!), ami góljainak számában is meglátszik.. Grúber a hetedik-
nyolcadik fordulóban tért vissza. Csordást négyszer kellett félidőben 
lecserélni. Kovács Robi térdét műtötték, s ez így együtt sok! Bármely 
csapat megsínylette volna. Pótlásukra az ifjúsági csapatból Geletta G. 
(9) Schultz (3) és Kovács N. (2) alkalommal kapott lehetőséget. A gól-
lövéssel hadilábon álltunk. A tavaly őszi 37-tel szemben –mindössze 20 
találatunk van, amelyen heten osztoznak Pesti (6), Matity (4), Papp (4), 
Grúber (3), Tamás (1), Zsikó (1), Halász I. (1). A hazai közönségnek 
egyetlen árva hazai győzelemmel  kellett beérnie. Egyszer örülhetett 
igazán –amikor Érsekcsanádon 1:0-ra győztünk. 

IFJÚSÁGI CSAPATUNK kárpótolt bennünket a felnőttek gyengélke-
déséért. Osztályzatuk kitűnő. Kiemelkedő teljesítménnyel végeztek az 
első helyen. 14-szer győztek, egy döntetlenük van. 94 gólt lőttek és 11-
et kaptak. A bőséges gólszüreten 15-en osztoztak. A listát Sudár Cs. 
Vezeti 29, Schultz követi 20 találattal és harmadik Nemes 19-cel. SZÉP 
VOLT FIÚK! A tavasz nehezebb lesz, erre úgy készüljetek! Az első 
hely kötelez a további helytállásra. 

Az első helyezett ifjúsági csapat: 
Álló sor: Molnár Zsolt 
edző, Czár A.,Hornyák T., 
Szabó D., Geleta G., Ba-
logh M., Nemes R. 
Elöl: Rácz G., Mádi G., 
Schultz M., Bohner Zs., 
Berger D., Tölgyesi L. A 
képről hiányzik: Boros A., 
Farkas P. és Geletta 
SERDÜLŐINK a 9 csapa-
tos mezőnyben Tompa 
mögött a 2. helyen végez-
tek 25 ponttal. 72 gólt lőt-
tek és 13-at kaptak. A 72-
ből Sudár Cs. 45-öt rúgott 
(az ifiben 29-et) Berger D., 
Kárpáti Zs., Rácz G. ötöt-

ötöt, Farkas P. és Forgács G. négyet-négyet, Csordás Z. (2), Kernya K. 
(1), Veverka T. (1). Vörös Dávid edző kézben tartja a társaságot. Az 
elért eredmény jó! A legnagyobb gondja, hogy vészesen fogy az után-
pótlás. 

Én pedig a felnőtt csapat gondjaival zárom gondolataimat. Minden 
csapat életében van: fenn és lenn! A télen van idő a sorok rendezésére, a 
megszokott pozíciónk visszaszerzéséhez józan számvetést, megfontolt, 
határozott cselekvési irány kijelölését ajánlanám, s akkor a tavasz akár 
szép is lehet. Addig a csapatnak, edzőknek kellemes téli pihenést, a 
vezetőknek bölcs előrelátást és jó döntéseket kíván:       Varsányi József 

Félévi bizonyítvány 

Kedves Sükösdiek! 
Szeretettel köszöntöm önöket a Sükösdi Helytörténeti és Kulturális 

Egyesület nevében. Egyesületünk immár 5 éve működik és bővíti szor-
gosan gyűjteményét. Idén az Anna-napi eseménysorozat megnyitó ese-
ményeként sikerült egy csodálatos kiállítást bemutatni önöknek, mely-

nek segítségével 
nagyon sok embert 
vissza tudtunk vinni 
a régi, szép időkbe. 
Láthatták többek 
között régi mozgóké-
pen Pék Rozika es-
küvőjét, néhány óvo-
dai filmkockát. Sike-
rült digitalizálni és 
felnagyítva újra elő-
hívatni a lakosság 
által felajánlott fény-
képeket, melyeken 
szinte minden kor-

osztály megtalálta saját magát vagy valamelyik felmenőjét. Ezúton sze-
retném megköszönni mindenkinek, aki ezt a gyűjtőmunkát és egész 
eddigi tevékenységünket segítette. Mindegy, hogy fényképeket bocsátott 
rendelkezésünkre, szállításban segített, adományt adott, vagy éppen az 

emlékeit osztotta meg velünk, hiszen mindezek által a közösségünk lett 
gazdagabb.  Szeretnénk továbbra is ezt a gyümölcsöző kapcsolatot fenn-
tartani. Köszönetet mondok mindazoknak, akik adójuk 1 %-át egyesüle-
tünknek ajánlották fel, amivel hozzájárultak jövőbeli terveink megvaló-
sításához.  A következő évben terveink között szerepel sükösdi népvise-
letek varratása, melyhez mindennemű segítséget szívesen fogadunk. 
Azon kedves, idős lakosaink jelentkezését is várjuk, akik szívesen me-
sélnének ifjúságukról, a falu életéről, szokásokról, mert az ő emlékeik 
kincsek, melyeket meg kell őriznünk az utókornak és amit lehet, fel kell 
eleveníteni. A szüreti bál is egy ilyen régi hagyomány, amely idén  har-
madik alkalommal került megrendezésre, melyben egyesületünk is köz-
reműködött. Köszönjük a rengeteg felajánlást, anyagi és egyéb támoga-
tást, mellyel a szervező munkánkat segítették. Sokaknak tetszett, vidék-
ről is több embert vonzott községünkbe. Voltak azonban olyanok is, 
akik úgy találták, nem olyan, mint a régi. Ezért lenne fontos, hogy meg-
ossza velünk mindenki az emlékeit, mert akkor tényleg igazi, hagyo-
mányőrző mulatságokat lehet szervezni. Továbbra is örömmel fogadunk 
minden olyan holmit, bútort, ruhát, tárgyat, fotót, könyvet, stb. amit 
szívesen ajándékoznának egyesületünknek.  Ez ügyben megkereshetik a 
Művelődési Házban Szerletics Róbert könyvtárost személyesen vagy 
Borsányi Gellértet a  06-70-334-88-29-es telefonszámon. 

Minden kedves lakosunknak áldott, békés ünnepeket és egy bol-
dogabb Újévet kívánok a magam és az egyesület nevében. 

Borsányi-Varga Katalin az egyesület tagja 

Sükösdi Helytörténeti és Kulturális Egyesület 
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Sükösd Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, Nyomdai kivitelezés: Arculat Nyomda Baja 

www.sukosd.hu 

www.sukosdcsanad-amk.hu 

 Összeállította: Tamaskó Jenőné anyakönyvvezető 
2011.11.01 és 12.12-ig anyakönyvezettek: 
 
Születtek: Kastély Kevin (an: Tamás Henrietta) 
                Kazinczi Emma ( an: Poros Anita) 

Elhunytak:  

Fábián János 
Fábián Jánosné született Mencsik Mária Petőfi 
Sándor utca 196. 
Horváth Éva  Horgász utca 18. 
Umenhoffer Ferenc Deák Ferenc utca 124. 
Kovács Jánosné született Musza Mária Hunyadi 
János utca 151. 

Új címünk:sukosdinaplo@gmail.com 

A sükösdi hulladékudvar  nyitva tartása: 
Hétfő: Szünnap 
Kedd:  8-12-ig.        Szerda: 14-18-ig. 
Csütörtök: 8-12-ig.  Péntek: 14-18-ig. 
Szombat: 8-12-ig.    Vasárnap: Zárva 
Felhívjuk a figyelmet, hogy a lakossági hulladékot ingyen átve-
szik. (A lakossági hulladék fogalmáról kérjenek tájékoztatást!) 

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. 

A településőrök(Faddi József és Szerletics Gábor)elérhetősége:  
06/70 334 8799                  06/70 932 7038 

Szennyvízszippantás 
Tel: 06/79-478-448 vagy 06/30-4343-356 

Asztalitenisz 
Kedden, Pénteken és 
Vasárnap délután 16:00-
tól 19:00-ig. 

AA csoport találkozói 
minden szerdán 

délután 5 óra-
kor . 

Internetezési lehetőség 
minden munkanapon! 

Nyugdíjas Klub 
Minden 

szerdán 15-
19 óráig. 

Nyitva:  
Hétfő:13-18 óráig 
Kedd-Péntek: 14-18 óráig 

Kéthetente pénteken este 
7  órakor a Művelődési 
Ház klubszobájában. 

RIPITYOM 
Néptánc 

Minden csütörtökön 7-kor 
a Művelődési Ház nagy-

termében 

Pszichológiai tanácsadás. 70-3747554 

A labdarúgást kedvelő olvasóink figyelmébe ajánljuk, hogy a 
bajnoki mérkőzésekről részletes tudósítás Lógó András szerkesztésében 
minden szerdán megtekinthető a www.sukosdsc.hu weboldalon. 

A Kick-Box-osaink, akiket az előző számban bemutattunk, újabb 
sikersorozatot könyvelhetnek el. Szarvason a Harcosok éjszakája II-n 
Karaszi Erik a 43kg-os, K-1 mérkőzésen 1. helyezést ért el. Zamárdiban 
a Küzdelmek éjszakáján Erik 2. helyezett lett. November 19-én a Baján 
megrendezett Országos Bajnokságon Karaszi Szilvia 2., Karaszi Erik 
2.,Pankovics Gréta 2., Molnár Gréta 3., Molnár Kristóf 3. és Faddi Ta-
más szintén 3. helyezett lett. A versenyzőknek és az edzőnek, Mezőfi 
Andrásnak is gratulálunk! Aki többet szeretne megtudni a versenyekről 

és magáról a Kick-Box-ról, keresse fel weboldalukat a www.kick-
boxbaja.lapunk.hu címen.                   Kusztorné Varga Edit szerkesztő 

 

 

HELYREIGAZÍTÁS: Az előző számban egy 50 éves osztálytalálkozóról készült beszámolóban tévesen írtam Kádár György tanár 
úr nevét, amit ezúton helyesbítek. Olvasóinktól elnézést kérek . Ismerve Gyuri bácsi jó humorérzékét, biztosan nem haragudna rám. 

Kusztorné Varga Edit szerkesztő 


