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A szennyvízberuházás helyzetéről 
A 2011-es év végén több dologban is történt érdemi 

előrelépés a projektben, ill. a Sükösd- Csanád Víziközmű 
Társulat Intézőbizottsága is olyan lépések megtételét 
támogatta, amelyekről ezúton számolunk be a lakosság-
nak. 

A legutóbbi tájékoztatás óta megkötésre került az 
elnyert pályázati támogatás felhasználására vonatkozó 
támogatási szerződés. Mivel a közbeszerzési munkák 
értéke olyan magas, a közbeszerzést végzőt is közbeszer-
zéssel kellett kiválasztani. A munkát a Dél-Alföldi Fej-
lesztési, Közbeszerzési és Tanácsadó Kft. nyerte el. 2011. 
decemberében a közös önkormányzati társulás (a résztve-
vő beruházó önkormányzatok) elfogadta a Közbeszerzési 
Szabályzatát, amely alapján a közbeszerzéseknél el kell 
járni. Megalakult a társulás Közbeszerzési Bírálóbizottsá-
ga is, melybe minden önkormányzat egy-egy szakmai 
képzettségű (pénzügyes, műszaki, vagy jogi) dolgozója 
került megválasztásra. Sükösdöt a bizottságban Tamaskó 
Antalné gazdálkodási munkatárs képviseli. Ez a bizottság 
vizsgálja át az ajánlatokat és tesz javaslatot az eredmény-
re. 

A közbeszerzési folyamat első lépése a nyilvánosság 
biztosítására vonatkozó ajánlatok elbírálása volt. A beér-
kező három ajánlattevő közül az önkormányzatok Társu-
lási Tanácsa (4 polgármester) a Baja Marketing Kft. 
ajánlatát fogadta el, ami nettó 12,5 millió forint volt. 

A második lépés a jogi tanácsadó kiválasztása volt. 
Erre a felhívásra is három ajánlattevő lett meghívva, és a 
hiánypótlási eljárás után a Társulási Tanács az Őszy 
Ügyvédi Iroda ajánlatát fogadta el, amely nettó 22 millió 
forintos ajánlat.  

Időközben módosították a közbeszerzési törvényt, így 
a folyamat többi tagjára (kivitelező, projektmenedzsment, 
mérnök) vonatkozó felhívást az új törvényi előírásoknak 
megfelelően át kell dolgozni. Ez folyamatban van, és a 
meghirdetésükre az engedélyezést követően 2012. márci-
us végén, április elején kerülhet sor.  

Mindez azt jelenti, hogy a megvalósítás folyamatban 
van, 2012-ben már kifizetésre váró számlák érkeznek 
az egyes munkálatokra. A fizetési kötelezettség teljesítése 
miatt az Intézőbizottság áttekintette a lakossági befizeté-
sek teljesülését. Megállapítható, hogy miközben a lakos-
ság nagy része pontosan (sőt többen előre is) fizet, olya-
nok is vannak, akik bár megkötötték az LTP szerződést, 
de nem, vagy csak alig fizettek eddig.  

Miért kell a lakosságnak önerőt fizetni? 
Az Európai Unió a szennyvízcsatorna kiépítésének  85%- 
át finanszírozza. A fennmaradó 15 %-os összeget önerő-
ként kell felmutatnunk. A lakosság a hozzájárulás befize-
tésével csak a saját ingatlanának bekötéséhez járul hozzá, 
nem a közterületen való vezetéshez. Tehát mindenki csak 
és kizárólag az ő ingatlanának értékét növelő rákötést 

fizeti meg. Ez az összeg a telekhatáron belül 1 méterig  
fedezi a költségeket. 
Lakossági önerő nélkül a beruházás nem valósulhat meg. 

Abban az esetben, ha- sajnálatos módon- haláleset 
történik, az örökösök kell, hogy teljesítsék a továbbiak-
ban a hozzájárulást, mivel az az ingatlanhoz, nem pedig 
személyhez kötött. Ugyanez a helyzet az ingatlan eladása 
esetén is, az új tulajdonosnak kell a továbbiakban megfi-
zetni a hozzájárulást. Ha az ingatlan tulajdonjogában 
változás történik, azt haladéktalanul be kell jelenteni 
írásban a Víziközmű Társulatnak. A törvény szerint szer-
ződés örökölhető és átruházható minden kedvezménnyel 
együtt. 

Kötelező-e csatlakozni a csatornahálózatra? 
Kormányrendelet mondja ki, tehát minden ingatlanra 
vonatkozóan kötelező. Ha a település legalább 66 %- a 
plusz egy fő úgy dönt, hogy szeretné a település szenny-
vízcsatorna- hálózatának kiépülését, akkor ez a teljes 
településre nézve kötelező érvényű. Így Sükösd minden 
ingatlanának is kötelező csatlakozni! Ezen nem érdemes 
vitázni. 

A ráköltés megtérül, hiszen annak, aki nem csatlakozik 
a szennyvízcsatorna-hálózatra, talajterhelési díjat kell 
fizetnie, amely akár többszöröse a szennyvíz-szolgáltatás 
díjának. A szennyvízszippantás költségei is nagy terhet 
jelentenek a háztartásokban. 

A szennyvízcsatornázás célja az, hogy az Európai 
Uniós elvárások szerint a környezetvédelem érvényesül-
jön a szennyvíz kezelése kapcsán is. Aki ráköt a csatorná-
ra, az hozzájárul ahhoz, hogy tisztább és egészségesebb 
legyen az ivóvizünk és a talajt se szennyezzük. 

Sokan vannak akik utólag, egy összegben fizetik be az 
érdekeltségi hozzájárulásukat, kérünk mindenkit, hogy 
kövessék figyelemmel a fizetési határidőket. A lakásta-
karék-pénztári előtakarékosságnál az esedékességi időben 
történő befizetésekre jár csak az állami támogatás! (Az 
érdekeltségi hozzájárulások állásáról az adminisztrátor ad 
felvilágosítást a sükösdi polgármesteri hivatalban.) Az is 
látszik azonban, hogy vannak akik egyszerűen nem kí-
vánnak partnerek lenni, és a projekt megkezdése óta nem 
fizetnek. Ők a törvény erejénél fogva kényszerérdekeltek. 
Az elmaradt érdekeltségi hozzájárulásokat a jegyzők 
adók módjára behajthatják. A Víziközmű Társulat a  
napokban küldi ki a végrehajtás előtti utolsó felszólításo-
kat. Ha a beruházást sikerrel akarjuk zárni, akkor minden-
képp szükség van erre a szigorra, de ezt kívánja azon 
többség érdeke is, akik rendszeresen, határidőre fizetnek. 

Kérjük ennek tudomásulvételét és az elmaradások 
rendezését! 

Tamás Márta Sükösd Nagyközség polgármestere,  
Felső Róbert Érsekcsanád polgármestere 

 
Ünnepeljünk együtt Március 15-én! 

2012. március 15-én 16 órakor közös emléke-
zésre hívjuk a falu lakosságát a Lakodalmas 

Házba. 
A műsorban fellépnek a Sükösd-Érsekcsanád 

ÁMK Sükösdi Általános Iskolájának tanulói, a 
Sükösdi Népdalkör és az egyházközség fiataljai. 
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2011. december 14.: 
A Képviselő-testület e napon tartotta évi 

utolsó testületi ülését. A szolgáltatók jelzé-
sei alapján módosították az ivóvízdíjról és 
a hulladékgazdálkodásról szóló helyi ren-
deleteket. A belső ellenőr 2011. évi Jelen-
tését és a jegyző Intézkedési tervét elfo-
gadta a testület. Módosult a Polgármesteri 
Hivatal szervezeti és működési szabályza-
ta az ételfutár és rendezvényi étkeztetés 
vállalkozási tevékenységek beépítésével. 
Elfogadásra kerültek a napközi konyháról 
igényelhető étkezés vállalkozói térítési 
díjai. A Polgármesteri Hivatal szervezeti 
és működési szabályzata munkajogi szem-
pontból módosult. Elfogadták a bajai kis-
térség többcélú társulásának társulási meg-
állapodását. A vaskúti hulladékgazdálko-
dási kft. telephelyén beruházáshoz járult 
hozzá a társtulajdonos sükösdi önkor-
mányzat. Települési rendezési tervmódosí-
tás egyeztetésre bocsáthatóságáról határoz-
tak a képviselők. 
2012. január 3.: 
A Képviselő-testület rendkívüli ülést tar-

tott, mert a Polgármesteri Hivatal alapító 
okirat módosítása tárgyában hiánypótlás-
ban kellett döntést hozni.  
2012. január 18.: 
Módosítani kellett az önkormányzat szer-

vezeti és működési szabályzatát. Takaré-
kossági okból a nyílt ülések anyagai e-
mail formájában jutnak ezután a képvise-
lőkhöz. A pénzben és természetben nyúj-
tott ellátásokról szóló helyi rendeletet mó-
dosítani kellett a  szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról szóló törvény válto-
zása miatt. A Képviselő-testület úgy dön-
tött Sükösdön nem vezeti be az 
ebrendészeti hozzájárulást. Az Országgyű-
lés 2011. év végén elfogadta a víziközmű - 
szolgáltatásról szóló új törvényt. Eszerint 
nem az önkormányzatok, hanem az illeté-
kes miniszter jogosult vízdíjat megállapí-
tani 2012. január 1-től. Így a 2011. decem-
berben elfogadott 2012. évi vízdíjról szóló 
helyi rendeletet hatályon kívül kellett he-
lyezni. A Képviselő-testület elfogadta a 
víziközmű társulat működéséről szóló tájé-
koztatást. A szennyvízberuházás megvaló-
sulásával kapcsolatban közbeszerzési eljá-
rásokat kell lefolytatni. Az eljárásokban 
közreműködő sükösdi bírálóbizottsági 
tagot jelölt ki az önkormányzat. A Képvi-
selő-testület elfogadta a polgármester által 
készített 2011. évi jegyzői munkateljesít-
mény értékelését. Ezt követően rövid zárt 
ülést tartottak. A sükösdi 1110. hrsz-ú 
rossz állapotú, Magyar Állam tulajdonát 
képező ingatlan megszerzésének lehetősé-
géről tárgyalt a testület. A Kick-Boxing 
bajai egyesületben sportoló sükösdi fiata-
lok versenyre utazásának támogatásáról 
döntöttek a képviselők.  
2012. január 31.: 
A Képviselők a megváltozott államháztar-

tási jogszabályoknak megfelelően kialakí-
tották az önkormányzat és a polgármesteri 
hivatal szakfeladat-számait, melyek alap-
ján kell 2012. január 1-től végezni a köny-
velést. Meghatározták a Polgármesteri 
Hivatal 2012. évi kiemelt céljait. Tájékoz-

tatást kaptak a Rákóczi Szövetségnek 
2011-ben nyújtott támogatás felhasználá-
sáról és terembérleti díjakat is megállapí-
tottak. Elfogadták a volt vásártérrel hatá-
ros terület csereszerződését a volt homok-
bányából kialakított azonos területtel. A 
Nemesnádudvarral közös külterületi ke-
rékpárút tervezésére elnyert pályázat kon-
zorciumi szerződését hagyták jóvá a kép-
viselők.  
2012. február 15.: 
Az önkormányzat Képviselő-testülete a 

Polgármesteri Hivatal alapító okiratát és 
szervezeti és működési szabályzatát módo-
sította többek között az államháztartásról 
szóló jogszabályok előírásainak megfele-
lően. Elfogadták a 2012. évi költségvetést 
568.086.000 Ft bevételi és kiadási főösz-
szeggel. Módosult a szociális alapszolgál-
tatások szakmai programja. A közbeszer-
zési szabályzaton változtatásokat eszkö-
zöltek. Jóváhagyták a polgármester Bajai 
Többcélú Kistérségi Társulásban végzett 
tevékenységének beszámolóját, módosítot-
ták a 12 település által működtetett Csa-
ládsegítő és gyermekjóléti társulás megál-
lapodását és a Bácskai Nemzeti és Kultu-
rális Alapítvány alapító okiratát. A Ma-
gyar Máltai Szeretetszolgálat áramdíj hát-
ralékosoknak szóló pályázati lehetőségéről 
tájékozódtak a képviselők.  Pályázat be-
nyújtásáról döntöttek a könyvtári számító-
gépek korszerűsítésére.  
 

Bánné Dr Raffai Gyöngyi jegyző 

Tisztelt Hozzátartozók! 
Közeledik a köztemető lezárt, legrégebb óta hasz-
nált temetőrészének felszámolására és majd a ké-
sőbbiekben temetkezési célú újrahasznosítására 
történő meghirdetési határidő vége.(2012. április 
1.) A határidő lejártáig a hozzátartozók a következő 
lehetőségekkel élhetnek: 
Az itt  található síremlékeket ( kereszteket) csak, 

önkormányzatunknál  Tamaskó Jenőnénél vagy 
Kovács Józsefnél ( Sükösd Deák F. utca 78. 
szám ) történő előzetes bejelentése után szállít-
hatják el. 

Ugyanezen időpontig van lehetőség az exhumálás-
ra, melyet szintén bejelentés után lehet megtenni. 

Amennyiben igény van rá, az exhumálás intézé-
sében is mindketten segítséget tudnak nyújtani. 
Természetesen ennek költsége a hozzátartozókat 
terheli. 

Amennyiben jelzés nem érkezik, az ott maradó 
síremlékek az önkormányzat által egy elkülöní-
tett temetőrészen lesznek megfelelően elrendez-
ve. 

Ezen a területen lévő sírbolthelyeket (kripta) a 
felszámolás nem érinti. Kérjük a hozzátartozók 
jelzését ez ügyben is! 
A 2012. április 1. után az önkormányzat fokozato-
san megkezdi a terület rendbetételét. 
Tisztelettel:                    Tamás Márta polgármester 

Önkormányzati Képviselő-testületi hírek  

Az Országos Alapellátási Intézet hagyo-
mányt teremtve idén 2. alkalommal hir-
dette meg „Az év praxisa a Kár-
pát medencében” elnevezésű pályá-
zatát. 
A sükösdiek ajánlásával és a betegek 

szavazatai alapján Dr. Miliás László 
körzeti orvos is részt vett a versenyen. A 
művészekből, orvosokból, jeles közéleti 
személyiségekből álló zsűri figyelembe 
vette az orvos szakmai tudását, hivatás-
szeretetét, empátiáját, szolgáltatásának 
minőségét, a beérkezett ajánlások tartal-

mát valamint a leadott szavazatok meny-
nyiségét.  
Mindezen szempontok alapján Dr. 

Miliás László praxisát az ország legjobb 
10 praxisa közé választotta. Az erkölcsi 
elismerés mellett doktor úr egy szoftvert 
is kapott, melyet a bajai kórház támoga-
tásának hiányában sajnos nem tud a be-
tegei és a gyógyítás szolgálatába állítani. 
B ő v e b b  i n f o r m á c i ó  a 

www.azevpraxisa.hu címen olvasható. 
Gratulálunk az elismeréshez! 

Kusztorné Varga Edit szerkesztő 

Kérjük a tisztelt adózókat, hogy az adójuk 
1%-át az alábbi alapítványok és egyesületek 
valamelyikének szíveskedjenek felajánlani ! 

„Sükösdiek a gyermekekért” Alapítvány 
Adószáma:18349496-1-03 

Sükösdi Óvodásokért Közhasznú Alapítvány 
Adószáma:18367629-1-03  

Szt. Anna Alapítvány 
Adószáma: 19046505-1-03  

Sükösdi Helytörténeti és Kulturális Egyesül. 
Adószáma: 18368558-1-03 

Voluntas Kulturális Alapítvány 
Adószáma: 19552158-1-03  

Kerékpárral a Ge-
menc körül, 2012 
március 17-én 

szombaton. 60 km 
két keréken a 

Szent László hídon át a bajai 
Türr István hídon vissza. A 
programot 14 éven felettiek-
nek ajánljuk. Jelentkezés és 
részletes információ Kosár 

Gábornál 
a 30/9321870 telefonszámon. 
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Kedves Szülők! 
A Sükösd - Érsekcsanád ÁMK Sükösdi Általános 
Iskolájában 2012. március 12-13-án lesz az első 

osztályosok beíratása. 
Helye: iskolatitkári iroda. 

Ideje: ½ 8 – 17 óráig. 
Szíveskedjenek a beiratkozáshoz magukkal hozni a gyermek 

születési anyakönyvi ki-
vonatát, a gyermek lak-
címkártyáját, a gyermek 
TAJ-kártyáját, szülő sze-
mélyi igazolványát, a 
diákigazolvány igénylé-
séhez 1.400,-Ft-ot, vala-
mint tankönyvtámogatás-
hoz a normatív kedvez-
ményre jogosultak az 
igazoló okiratot. 

 
 
 

Tóthné Késmárky Mária 
ÁMK igazgató 

Bizalommal kezdjék velünk az iskolát! 
Az iskolai beiratkozást számos program előzi meg, amely 

lehetőséget biztosít arra, hogy megismertessük iskolánkat a szü-
lőkkel és a kisgyerekekkel. 

A hagyományos óvodai szülői értekezleten az intézmény ve-
zetői, a leendő első osztályos tanító néni, a napközis nevelő és az 
alsó tagozatos munkaközösség vezetője bemutatta az oktató-
nevelő tevékenységünket. A találkozón a tankönyvek, a tanesz-
közök, az iskolai hagyományok, a programok és az alkalmazott 
pedagógiai módszerek ismertetésére is sor került.  

A szülők és a leendő első osztályos diákok iskolabejáráson 
vehettek részt. Amíg a tanító nénik a gyerekekkel foglalkoztak, 
addig a felnőttek megtekinthették az iskola épületét, a termeit és 
a felszereltségét. A találkozó jó hangulatban záródott, résztvevői 
élményekkel gazdagon távoztak. 

Hét próbára hívtuk a szülőket és a gyerekeket. Játékos vetél-
kedő keretében próbáltunk kedvet ébreszteni az iskolai élet iránt.  

A beiratkozás előtti nyílt héten tanítási órákon vehetnek részt 
a szülők gyermekeikkel. Betekinthetnek az első osztályos diákok 
munkájába, és ismét találkozhatnak leendő tanítójukkal.  

Egy család életében az iskolaválasztás fontos és felelősségtel-
jes döntés, hiszen mindenki a legjobbat szeretné gyermekének. 
Szeretettel ajánljuk a nagycsoportos szülők figyelmébe mindazo-
kat a nevelési alapelveket és célokat, amelyek alapján végezzük 
oktató-nevelő tevékenységünket.  

Fontosnak tartjuk a gyermeki személyiség tiszteletét, elfoga-
dását, szeretetét és megbecsülését. Feladatunknak tekintjük, hogy 
az óvoda és az iskola közötti átmenet törésmentes, természetes, 

gyermekközpontú folyamattá váljon.  
Az 1-4. évfolyamon a legfontosabb cél az alapkészségek meg-

erősítése, az írás, az olvasás, a számolás elsajátítása. A 3. évfo-
lyamtól emelt szintű angol nyelvoktatás igénybevételére van 
lehetőség, a 4. évfolyamtól pedig német nyelvet tanulhatnak a 
diákok.  A tehetséges tanulóknak változatos témában szakkörö-
ket hirdetünk meg, és benevezzük őket tanulmányi és sportverse-
nyekre. Iskolánk munkatervében a szabadidős tevékenység szé-
les kínálata szerepel.  

Célunk továbbá az egész életen át tartó tanulás megalapozá-
sát szolgáló képességek kialakítása és fejlesztése. A tanítási 
órákon lehetőség van az informatikai eszközök széleskörű alkal-
mazására is.  

Az integráltan tanuló sajátos nevelési igényű gyermekek ré-
szére speciális pedagógiai segítségnyújtást valósítunk meg.  

Tanulóinkat felkészítjük a középiskolába való továbbtanulás-
ra, teljesítjük a pedagógiai programban megfogalmazott elvárá-
sokat. 

A tanítási órákon nagy hangsúlyt helyezünk arra, hogy a gyer-
mekek rendelkezzenek együttműködési készséggel és a csapat-
munkára való alkalmassággal.  

Tanítóink, tanáraink szakmailag felkészültek, pedagógiai elhi-
vatottsággal végzik munkájukat.  

Az iskolai nevelés, a gyermeki személyiség harmonikus fej-
lesztésének elengedhetetlen feltétele a szülői ház és a pedagógus 
közösség aktív együttműködése. Abban az esetben lesz eredmé-
nyes és tartós a kapcsolatunk, ha kölcsönös bizalomra fog épülni. 

Tóthné Késmárky Mária ÁMK igazgató  

Kedves Szülők! 
Közeledik az óvodai beíratás ideje. 
Sok szülő, különösen, akik első gyermeküket íratják az intéz-
ménybe, szorongással, félelemmel tekintenek az óvodás évek 
elé. Sokszor az ismeretlen miatt olyan döntéseket hoznak, ami 
egy életre meghatározza gyermekük helyét a világban. 
Mint óvodavezető, biztosíthatom Önöket arról, hogy óvodánk 
elsődleges törekvése:  
hogy a gyermekek biztonságban érezzek magukat, szeressenek 
óvodába járni, örüljenek társaiknak és azoknak a felnőtteknek, 
akik körül veszik őket. A testi – lelki biztonságot az óvodapeda-
gógusok adják meg a gyermekek számára, akik szoros együtt-
működésben dolgoznak a családokkal és a dajkákkal. 
Ahogy Óvodai Nevelési Programunk „Gyermekképünk” című 
fejezetében megfogalmaztuk: 
„A felnőttek tetteikkel sugározzák a feltétel nélküli szeretetet, s 
azt a gyermeknek oly fontos biztonságérzetet, hogy 
„Tisztellek Téged, fontos vagy nekem, csakis Rád figyelek, és 

segítek Neked, ha szükséged van a segítségemre”. 
Tisztelettel és szeretettel várok minden kedves leendő óvo-
dást és szüleit a beíratáskor. 
A beíratás időpontja: 2012. március 12-14. naponta 8 – 16 
óráig 
Helye: Központi Óvoda Dózsa Gy. u. 183. 

Elsősorban azoknak a gyerekeknek 
a beíratását várjuk, akik 2009. júni-
us 1 – 2010. május 31. között szü-
lettek. 
Kérjük, a beíratáskor hozzák 
magukkal a gyermek születési 
anyakönyvi kivonatát és lakcím-
kártyáját.  

Dudásné Grau Ágnes óvodavezető  

2012. március 5-én és 7-én a Sükösd-Érsekcsanád ÁMK 
Sükösdi Általános Iskolájának alsó tagozatán, március 6-án 

és 8-án pedig a felső tagozatán Nyílt tanítási napokat tar-
tunk.  

Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 

2012. március 16-án, pénteken este 8 órakor „csillag 
lesre” és csillagászati bemutatóra vár minden ér-

deklődőt Kernya Gábor a sükösdi Sportpályára. 
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A Cédrus Református Egyesített Szociá-
lis Intézmény egyik alapellátási formája, 
melyet a Fenntartó Baján, Érsekcsanádon, 
Sükösdön, Nemesnádudvaron, Hajóson és 
Szeremlén működtet. Mit is jelent az alap-
szolgáltatás és milyen feladatok ellátását 
jelenti a házi segítségnyújtás? Házi segít-
ségnyújtás keretében a szolgáltatást igény-
be vevő személy saját lakókörnyezetében 
kell biztosítani az önálló életvitel fenntar-
tása érdekében szükséges ellátást. A házi 
segítségnyújtás keretében biztosítani kell: 

az alapvető gondozási, ápolási felada-
tok elvégzését, 

az önálló életvitel fenntartásában, az 
ellátott és lakókörnyezete higiéniás kö-
rülményeinek megtartásában való közre-
működést, 

a veszélyhelyzetek kialakulásának 
megelőzésében, illetve azok elhárításá-
ban való segítségnyújtást. 
Egyedülálló beteg esetében az alapszol-

gáltatás során, a gondozónő tulajdonkép-
pen a segítő családtag szerepét vállalja fel. 

Azaz, segít fürdetésben, hajmosásban, 
körömápolásban, bőrápolásban, gyógyszer 
kiadagolásban, pelenkázásban, bevásárlás-
ban, gyógyszer felíratásban, a beteg köz-
vetlen környezetének rendben tartásában. 
Abban az esetben, ha a beteg rendelkezik 
családtaggal, (akik napközben dolgoznak, 
vagy egyéb okból távol vannak a betegtől) 
a segítő szerepét tölti be munkatársunk, 
vagyis segítséget nyújt a családnak a tá-
volmaradás ideje alatt, a fent megnevezett 
feladatokkal.  

Ők is Sükösdről indultak... 
Cikksorozatunkat olyan ember bemutatá-
sával folytatjuk, akinek élete a sport, a 
hivatás és a család szempontjából is példa 
értékű. 
Ismerjék meg Újváriné Sipos Katalint! 
Kedves Kati! Kérlek, mutatkozz be, mi 
történt veled a sükösdi iskola elvégzését 
követően? 
Az iskolában Kati néni vagyok, hiszen 
már a főiskolán így hívják a gyerekek a 
„kistanító” néniket, de Sükösdön Sipos 

Katiként, illetve az idősebbek Matli Kati-
ként ismernek. ( A ragadványnevek ked-
venc témám, a szakdolgozatomat is ebből 
írtam. ) 
A ballagás után a kunszentmiklósi gimná-
ziumban folytattam a tanulmányaimat, 
ahol egy tehetséges, fiatal női asztalitenisz 
csapatba kerültem. Jó választásnak tűnt, 
abban az évben sikerült megnyernünk az 
osztályozót, megnyílt az út az NB3 osz-
tályba. Sajnos ugyanebben az időben de-
rült ki, hogy a versenysportot szívbetegsé-
gem miatt nem folytathatom, ezért haza-
jöttem. Baján, a III. Béla Gimnáziumban 
érettségiztem, és a Bajai Tanítóképző Fő-
iskolán szereztem diplomát. Egy évig 
Sükösdön tanítottam, az akkori 4.b osz-
tállyal számtalan vidám élményünk ma 
már szép emlék. Ma is nagy szeretettel 
fogadnak a régi tanítványok. 
A következő évben férjhez mentem, és 
Budaörsre költöztünk. A férjem a műegye-
temen építészetet tanult, én pedig elsős 
osztályt tanítottam a Váli úti Általános 

Iskolában. 
Három gyermeked született, mesélj róluk! 
A fiúk igazi „pedagógus” gyerekek. 5-5 év 
van közöttük. Egy osztály, egy gyerek. 
Gergő a Budapesti Műszaki Egyetem Gé-
pész karán mechatronikát tanul. Ádám a 
budaörsi Illyés Gimnázium és Szakközép-
iskola nulladik osztályában haladó néme-
tet. Szilárd negyedik osztályos a német 
tagozaton. Sajnos egyikük sem sportol 
versenyszerűen, de rendszeresen úsznak, 
jó eredménnyel. Ők matematika verse-
nyekre edzenek. Persze a kaucsuklabdát 
szeretik. Ahogy gyerekkoromban a 
„szutiban” játszottuk a nagy meccseket, a 
fiaim is szívesen pingpongoznak az itthoni 
asztalon.  
 
Tanítói pályád a gyermeknevelés mellett 
hogyan alakult? 
Ebben az évben a Nemzeti Tankönyvkiadó 
digitális oktató szoftveréhez készítettünk 
reklámfilmet az elsőseimmel. (a Youtube-
n TeachAR 3D World címen megtalálha-
tó) A második osztályomat tanítom 
Meixner módszerrel és idén ötvözzük, 
kiegészítjük a betűtanítást a Zenezörej 
mesefolyammal. Nagyon szeretjük, bemu-
tató órákon, konferenciákon próbáljuk 
megismertetni más pedagógusokkal. De 
szerintem a mi pályánkon a legnagyobb 
siker, ha évek múltával is a tanítványok, a 
szülők elismeréssel, szeretettel emlékez-
nek a munkánkról. 
 

A Sükösdiek a kiemelkedő sporttevékeny-
ségedre is emlékeznek. Komoly asztalite-
nisz múlttal bírsz. Most újra van lehető-

ség falunkban ezt a sportot gyakorolni. 
Kérlek, mondd el, milyen eredményeket 
értél el és mit jelentett számodra ez a 
sport! 

Az a „komoly asztalitenisz múlt” a gye-
rekkorom. Sajnos csak öt év, de az egész 
életemet meghatározta. Annyi jót adott 
nekem a pingpong: barátokat, sikert, kitar-
tást, versenyszellemet… Ezért is nagy 
öröm, hogy ismét lehetősége van a fiata-
loknak kipróbálni magukat. Bajai József 
(Tutuc) most is olyan lelkesen, szeretettel 
tanítja a srácokat, mint ahogy nekünk adta 
át a pingpong ,,tudományát”.  
A megyében, saját korcsoportomban min-
den versenyt megnyertem, de sokszor in-
dultam fiatalként magasabb korosztályban 
is elég szép eredménnyel. A legnagyobb 
büszkeség mégis az, mikor a sükösdi fiú-
csapat tagjaként, Szerletics Tibi és Tör-
köly Öcsi oldalán megvertük az esélye-
sebb kalocsai fiúkat.  
A sport, a mozgás szeretete a mai napig 
elkísért. Ha Sükösdön vagyok, igyekszem 
minden lehetőséget kihasználni a játékra. 
A tudásom már sokat kopott, de a lelkese-
désem a régi!  
 
Az elmondottak alapján látlak magam 
előtt, ahogyan ugyanolyan energikusság-
gal irányítod a családod, a gyermekeid és 
a tanítványaid életét, mint amilyen lendü-
lettel valamikor a pingpong versenyeket 
nyerted.  
Sok sikert kívánok és köszönöm a beszél-
getést! 

Kusztorné Varga Edit szerkesztő 

Házi segítségnyújtás 
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Asztalitenisz 
Kedden, pénteken és 

vasárnap délután 16:00-
tól 19:00-ig a Lakodal-

mas Házban. 

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 

 Mindezt hétfőtől-péntekig, akár minden 
nap, naponta egy alkalommal. A feladat-
végzés során pontos dokumentációt végez 
a gondozó minden beteg esetében. Így, 
látogatás esetén dokumentálja, hogy az 
érkezés és távozás időpontját, illetve az 
elvégzett tevékenységet is. Vidéki telepü-
léseken a gondozást végző személy helyi 

lakos. Ez megkönnyíti a helyismeretet, 
illetve fontos az is, hogy időseink sok eset-
ben már ismerik a gondozót, aki segítséget 
nyújt. Nagyon fontos megjegyezni, hogy a 
házi segítségnyújtás a Fenntartó rendelke-
zése alapján a térítésmentes ellátás. 
Az ellátással kapcsolatos információhoz - 
a település önkormányzatánál, a 

www.cedrusbaja.hu weboldalon, a 06-79-
322-360 telefonszámon - juthatnak a csa-
ládtagok és a rászorulók is. 
Szeretettel várunk minden érdeklődőt, 
forduljanak bizalommal munkatársaink-
hoz! 

Kiss Éva I. Gondozási Központ vezető 

A kereszt előtt az alábbi ima 
mondható:  
Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged,  
mert Szent Kereszted által megváltottad a 
világot!  
A Názáreti Jézus legyőzte a halált, OR-
SZÁGA ÖRÖK.  
Eljön, hogy uralkodjék a világ és az idő 
fölött.  
Uram, Istenem! Légy irgalmas azokhoz, 

akik szent nevedet káromolják, bocsáss 
meg nekik, mert nem tudják mit cseleksze-
nek!  
Uram, Istenem! Légy irgalmas azokhoz, 
akik botrányokozással a világot betöltik, 
szabadítsd meg őket a sátán szellemétől!  
Uram, Istenem! Légy irgalmas azokhoz, 
akik Tőled eltávolodtak, ajándékozd meg 
őket az Oltárszentség édes ízének kegyel-
mével!  
Uram Istenem! Légy irgalmas azokhoz, 

akik eljönnek, hogy dicsőséges Szent Ke-
reszted alatt bűneiket megbánják, ajándé-
kozd meg őket isteni Megváltónk békéjé-
vel és örömével.  
Uram, Istenem! Irgalmasságod hozza le a 
földre a Te Uralmadat, és mentsd meg az 
emberiséget, amíg időt adsz neki a megté-
résre.  
A Te időd közeledik. " Bizony hamarosan 
eljövök!"  

Jöjj el, Uram Jézus!  

Krisztus dicsőséges keresztje 
(fénykereszt) 1996. július 16-án, 
Kármelhegyi Boldogasszony 
ünnepén, az Úr Jézus Fernanda 
Navarro, Grenoble-ban lakó 
családanyának adott kinyilat-
koztatása által indította el világ-
szerte több ezer kereszt felállítá-
sát, általa pontosan megadott 
méretben (magassága: 7,38 mé-
ter, a vízszintes szár hossza: 
1,23 méter), mivel Krisztus ke-
resztje a Golgota hegyén 738 
méter magasan állt. Vízszintes 
szára kelet és nyugat irányba 
mutat, északi és déli oldala fe-

hér, keleti és nyugati oldala kék színű.  

Magyarországon 2002. november 1-én 
állították fel az elsőt Debrecenben. A má-
sodikat Tolna megyében. Németkéren. A 
máriaremetei fénykereszt tudtunkkal a 
harmadik. 2000. november 15-én II. János 
Pál pápa apostoli áldását adta mindazokra, 
akik e kereszteket felállítják.  
  A kereszt tehát nem dísz, nem látványos-
ság, hanem a világot átölelő kezdeménye-
zés.  
2005-ben több mint 7000 Fénykereszt állt 
már világszerte. A sükösdi Fénykereszt felállítása Kormos Jakab 
kántor kezdeményezésére történt, aki a lakosság körében gyűjtöt-
te össze a szükséges anyagi forrást a kivitelezéshez. Tehát a 
sükösdi templomkertben álló fénykereszt teljes egészében a 
sükösdiek adománya.  

Tamás Márta hitoktató 

 Fénykereszt 

 

 

Mintegy 30 éves hagyományként idén is, 2012. március 8-án Házi borver-
senyt rendezünk a Művelődési Házban. A nevezés feltételei: a mintákat egy-
szerű, nem díszes, jelölés nélküli üvegekbe adják le; a nevezendő mennyiség 
minimum 1 l; a nevezés díja kertbarátoknak ingyenes, a többi gazdának 500,- 
Ft/nevezőként plusz 100,- Ft/mintánként; a gazda saját házilag készített borát 
nevezze be! 
A mintákat március 6-7-én 8-18 óráig hozzák be a Művelődési Házba! 
Győrfi Tamás  

 

Húsvétváró játszóházba várunk min-
den érdeklődőt 2012. március 31-én, 
szombaton 9-13 óráig a Művelődési Ház-
ba. 
Program: tojásfestés különböző techni-
kákkal, fonott kalács készítése, sütése. 
Győrfi Tamás 
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Az 5. részt 1953-54 nyarával zártuk. 
1954! Micsoda év a magyar futball történetében! Az olimpiai aranyérem 
és a londoni 6:3 után az egész futballvilág a magyarok világbajnoki 
győzelmét várta. Futballázban égett az egész ország, Magyarország 
„futbóliává” vált. Szepesi György hangja eljutott a legkisebb faluba is. 
1954 június 17-én Bátyán játszottunk, amikor –a későbbi világbajnok- 
Nyugatnémetország elleni selejtező mérkőzést extázisban közvetítette. 
A pálya melletti ház ablakában lévő néprádió teljes hangerővel szólt. A 
mi első félidőnket követően a játékvezetővel együtt az ablakhoz rohan-
tunk, egymás hegyén-hátán kapaszkodtunk, hogy minél közelebbről 
halljuk a csodát: 8:3-ra győztünk. A mámor teljes volt. A játékvezető 
csak a mérkőzés lefújása után tudott bennünket visszaterelni a pályára, s 
folytattuk a mérkőzést. Bárcsak ma lehetne egy ilyen ok miatt megsérte-
ni a szabályokat. Az „Aranycsapat” sikerei egyértelműen hatással voltak 
a vidéki futball fejlődésére is. A hazafiúi büszkeség mellett javult a játék 
minősége, rendszeressé váltak az edzések, edzőink tanfolyamokon vet-
tek részt, s folyamatosan jelen voltunk a járási 
bajnokságban, ahol kötelezővé vált az ifjúsági csa-
pat indítása is. Toborozni nem kellett, 15-20 gyerek 
várta, hogy felhúzhassa a sükösdi mezt. A futball 
kovásza remek közösségeket kovácsolt össze. Csa-
patunk pedig egyre jobb lett. 1956-ból megemlíte-
nék néhány máig kellemes eredményt: 
Érsekcsanádot itthon 8:1-re, Csanádon 7:0-ra ver-
tük. A Nemesnádudvari Traktornak Sükösdön 9-et, 
Nádudvaron 5-öt rúgtunk, a játék jól ment, meg-
nyertük a járási bajnokságot, amely akkor két cso-
portos volt: északi és déli. Tavaszi-őszi rendszer-
ben. Sükösd tavasszal és ősszel is az első helyen 
végzett. A déli csoport győztese Hercegszántó lett. 
A két bajnok 1956 szeptember 23-án Baján 
(semleges pályán) osztályozó mérkőzést játszott a 
megyei II. osztályba való feljutásért. A mérkőzést a 
Varsányi J., Lógó J., Friedrich Á., Lógó A., Kernya 
F., Bujdosó J., Bujdosó M., Czobor J., Béregi Gy., 
Bánkúti D., Marusa F., (Radics M.) összeállítású 
csapat Aladics Antal edző irányításával 4:0 arányban megnyert. A gó-
lokból kettőt Béregi Gy., Lógó A. és Bujdosó M. egyet-egyet szerzett. 
Így Sükösd történetében először felkerült a megyei II. osztályba. 

1957 tavaszán csapatunk lényegesen átalakult, de gerince megmaradt 
és nem gyengült. Friedrich Ádám visszament Nemesnádudvarra, Radics 
Mihály oda nősült, Bujdosó Mihály pedig Kalocsára. Kernya Ferenc 

olyan súlyos sérülést szenvedett Madarason, hogy végleg abba kellett 
hagynia a játékot. Bujdosó József és Dancsa István visszavonult. He-
lyükbe jöttek a fiatalok. Elsőként az alig 16 éves Bujdosó János (később 
Dunavecsére került és fiatalon meghalt), Alsószentiványi Lajos, Kolos 
Imre és László, de a legnagyobb erősítést a Kalocsai Honvédból lesze-
relt Nánai Albert visszatérése jelentette. A megyei II. osztályt négy cso-
portra osztották: északi, nyugati, közép és déli. Mi a 10 csapatból álló 
déli csoportban kaptunk helyet. Az 1956-57-es bajnokságot Vaskút 
nyerte, mellette Madaras és Dávod jutott a megyei I. osztályba 
(megemelték az I. osztály létszámát). Sükösd a hetedik helyen végzett. 
1957 őszén viszont már a negyedik helyen fordultunk, 1 ponttal lema-
radva a Bajai Építők II, Bácsborsód és a Bajai TC mögött. Az 1957-58-
as szezont –hasonlóan az őszihez- a negyedik helyen fejeztük be – úgy, 
hogy első lett a Bajai Bácska II., második a Bajai Építők II. (ők nem 
juthattak feljebb), harmadik Bácsborsód 21 ponttal, a mi 20 pontunkkal 
szemben és feljutott a megyei I. osztályba. 

A megfiatalított Sükösdi Kinizsi: Balról jobbra: Marusa Ferenc, 
Marusa János, Czobor János, Bujdosó János, Lógó András, 
Alsószentiványi Lajos, Lógó János, Varsányi József, Kolos László, 
Béregi György, Nánai Albert, Jónás Márton sportvezető. 

 
Varsányi József 

A sükösdi foci története (6. rész) 

Januárban labdarúgó csapatainknál megkezdődött a felkészülés a tava-
szi idényre,ennek kapcsán tájékoztatjuk az olvasókat az aktuális hírek-
ről. 

Sükösdi SC keretén belül az alábbi korosztályok működnek: 
1./ U 6-7,U 8-9,U 10-11 korosztály (Bozsik program) edző:Geletta 

Károly 
2./Serdülő csapat-edző:Vörös Dávid 
3./Ifjúsági csapat-edző:Molnár Zsolt 
4./Felnőtt csapat-edző:Kernya Tibor 
A fiatalabb korosztály a tornacsarnokban,míg a felnőtt és ifjúsági csa-

pat a pályán kezdte meg a felkészülést. A felnőtt csapatnál edzőváltás 
történt, Kernya Tibor vette át a csapat irányítását, edzések kedd, szerda, 
péntek, szombat ütemezésben folynak, szombatonként edzőmérkőzések-
kel. A keretben komolyabb változás nincs, sajnos néhányan sérülés, 
mások munkahelyi elfoglaltság miatt nem tudnak rendszeresen részt 
venni a foglalkozásokon. A bajnokság várhatóan március 10-én kezdő-
dik, a sorsolás még nem készült el. 

A sportkör működéséhez szükséges anyagi forrást az Önkormányzat a 

tavalyi szinten biztosítja, amit megpróbálunk más lehetőségekkel kiegé-
szíteni, melyek közül a legjelentősebb az MLSZ által tavaly kiírt TAO 
pályázat. 

A pályázat lényege, hogy a sportszervezetek az MLSZ-en keresztül 
támogatást kérhetnek gazdasági társaságoktól elsősorban utánpótlás 
nevelés, de más célokra is. 

A gazdasági társaságok a támogatás összegével csökkenthetik a befize-
tendő társasági adójukat. Az elmúlt évben indult pályázaton a benyújtott 
fejlesztési elképzeléseink alapján 1193000 Ft-ot nyertünk, ez mellé 
397000 Ft önerőt kell biztosítanunk, a támogatást a Házi Piros Paprika 
Kft nyújtotta. A pályázaton nyert összeget csak meghatározott célra 
fordíthatjuk, ezek a következők: utánpótlás nevelési feladatok, védőhá-
lók a 4 kapu mögé, öntözőberendezés vásárlása, pályák füvesítésének 
javítása, a lelátón a deszkapadok cseréje. 

Aktuális hírekről, eseményekről, eredményekről a Sükösd SC honlap-
ján www.sukosdsc.hu kaphatnak naprakész tájékoztatást. 

 
Tóth Gyula Sükösd SC vezetőségi tag 

Sükösd SC hírei 

 

Siposné Kerekes Melinda könyvelő 
6346 Sükösd, Deák Ferenc utca 46. 
Tel/Fax: (36) 79-364138 vagy (36) 30-456-2669 
E-mail: snekm@t-online.hu 
Magánszemélyek adóbevallását 2000,-Ft-ért elkészítem! 
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ISSN 2063-319X 

www.sukosdcsanad-amk.hu 

Összeállította: Tamaskó Jenőné anyakönyvvezető 
Születtek:  
Soós Dominik ( anyja neve: Polgár Bernadett)
Balázs Tifani   ( anyja neve: Kővári Renáta )
Mihó Milla    ( anyja neve: Polgár Petra ) 

Elhunytak:  
Kollár László 65 éves, Arany János. utca 37.szám 
Lovák Zsuzsanna 36 éves, Arany János utca 24.sz. 
Varga Pálné született Pásztor Erzsébet 83 éves, 
Árpád vezér utca 20.sz. 
Manga Mihályné született Nemes Katalin 79 éves, 
Deák Ferenc utca 41.sz. 
Kiss László János 42 éves, Dózsa György út 216 
Csizofszki Gyula 53 éves, Ságvári utca 30/A 

www.sukosd.hu 

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 

Kertes családi ház eladó! Tel: 07-70-618-2880 

• 2012. január 26-án Baján rendez-
ték meg a Diákolimpia körzeti úszóver-
senyét. Iskolánkat Kernya Kincső 1. 
osztályos és Kiss Liliána 5. osztályos 
tanulók képviselték. Kincső 50 m-es hát-
úszásban, Liliána 50 m-es mellúszásban 
indult, mindketten 4. helyezést értek el. 

• 2012. január 31-én a Diákolimpia kere-
tei között Kalocsán került megrendezés-
re a tornászok versenye. Iskolánk tanu-
lói közül Kernya Kincső 1. osztályos 
tanuló vett részt. Talaj-, gerendagyakor-
latot és szekrényugrást kellett bemutat-

nia. A korcsoportjában nyújtott egyedül-
álló teljesítményéért dicsérő oklevelet 
kapott. 

• A Sükösd SC 2012. évi sportnaptára 
megvásárolható a vezetőségi tagoknál és 
az öltözőben. 

• 2012. február 18-án Bólyban rendezték 
meg a THAI-BOX  GÁLA versenyét, 
melyen Karaszi Erik 7. osztályos tanuló 
ezüst érmet nyert. 

• Takács Tiborné Margit a FuTeam Se 
csapatában az elmúlt évben több jelentős 
hosszútávfutási versenyen is sikerekkel 
vett részt. Ízelítő az eredményeiből: 
Szelidi-tó 23 km, Velencei-tó 30 km, 

(20. helyezés az 500 indulóból), Nike 
félmaraton 21 km (123. helyezés a 
6200-ból), K&H éjszakai futás 12 km, 
Spar maraton 42 km (39. helyezés a 
3800-ból), Drezda félmaraton 21 km 
(112. hely a 8600-ból), Balaton 
félmaraton 21 km (47. hely a 6800-ból),  
Kecskemét Hírös félmaraton 21 km, 
EDF Démász 12 km, Yours truly 27 km, 
Pörböly kör 30 km. A következő szám-
ban Margit segítségével szeretnénk be-
mutatni részletesebben is a hosszútávfu-
tásban rejlő lehetőségeket. 

Mindenkinek gratulálunk! 
Kusztorné Varga Edit szerkesztő 

 

 

 

Sírhely újraváltás 
A lejárt sírhelyek újraváltását a Polgármesteri Hivatalban, ügy-
félfogadási időben lehet rendezni. 
Lejárati idő: Koporsós betemetés esetén, megváltástól számított 
25 év. Sírbolthely (kripta) esetén megváltástól számított  60 év 
Urnafülke esetén megváltástól számított 30 év 

Tamaskó Jenőné ügyintéző 

Várjuk Önöket kedves és rugalmas kiszolgálás-
sal. 
Kínálatunk: vágott és cserepes virágok, modern 
és hagyományos virágkötészet, koszorúk és 
ajándéktárgyak. 
Folyamatos nyitva tartás: 
hétfőtől – péntekig: 8:00-17:30-ig 
szombaton: 8:00-12:00-ig 
vasárnap: 8:00-11:00-ig 
Információ és rendelés: 06-30-687-3760-as 
számon. 
Várjuk kedves vásárlóinkat! 

Megnyitottuk új virágüzletün-
ket Sükösdön a Dózsa György 

út 254. szám alatt. 


