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Tisztelettel köszöntök a Sükösdi Napló 
hasábjain keresztül minden kedves olva-
sót, annak az ünnepnek a közeledtekor, 
amelyet évszázadok óta nagy vágyakozás-
sal várunk minden esztendőben, és ünnep-
lünk mindannyian,kicsik és nagyok, fiata-
lok és idősek egyaránt. 
Mert bár minden karácsony más és más, 
hiszen mást hoz a gyermekeknek és mást 
a felnőttnek, mást a fiatalnak és mást az 
idősnek, mást a családapának és mást a 
suhanc legénynek, mégis – vagy talán 
éppen ezért – a karácsony csoda, közös élmé-
nyünk. Közös élményünk, olyannyira, hogy 
ha megkérnének bennünket, hogy fessük le 
egyenként, milyen is az igazi karácsony, 
meglepődnénk az eredményen. Hiszen nagy-
jából mindannyian ugyanarra gondolnánk: 
melegséget árasztó szobára, meghitt hangulat-
ra, bensőséges gyertyafényre, bizalmat sugár-
zó otthonosságra, befogadó szeretetre. 
Vajon miért van ez? Vajon nem azért, mert 
összeköt bennünket valamilyen titkos erő, 
valamilyen fogantatásunk pillanatában 
mindannyiunkba beleültetett vágy? Vajon 
nem azért-e, mert mindannyian ugyanarra 
várunk ilyenkor, karácsonykor? 
„Most, hogy az ünnep közeledik, meglepetés-
sel észlelem, mintha még mindig várnék vala-
mire. E napokban megesik, hogy elindulok az 
utcákon, megállok a kirakatok előtt. Nézelő-
döm. (…) Semmiféle tárgy nem kell már…(…) 
Mégis valamit várok még” – írja Márai Sán-
dor. – „Annyi karácsony múlt el, egészen 
sötétek, s aztán mások, csillogók, melegek és 
szagosak, annyi ünnep, s még mindig itt állok, 
őszülő fejjel, tele kötelezettséggel és ígérettel, 
melyeket az Angyal sem tudna már beváltani; 
s még mindig várok valamire. Néha azt hi-
szem, a szeretetre várok.” 
Valóban, ebben rejlik a titok: amit mindany-
nyian váruk, amire mindannyian vágyunk, az 

a szeretet. Ezért is gondolunk ugyanarra a 
karácsony szó hallatán. És ezért is olyan élén-
kek az emlékeink a régi karácsonyokról. Hi-
szen minden gyermek, amire vágyik, azt tel-
jes lényével vágyja, és amit kap, teljes lényé-
vel, minden érzékszervével befogadja. És a 
karácsony olyan szent pillanat, amikor kizök-
ken az idő a rendes folyásából, megnyílik az 
ég, és az éggel együtt megnyílik a mi szívünk 
is: érzékenyebbek, befogadóbbak vagyunk, 
mint bármikor máskor. 
Elmúlhat akármennyi karácsony, akár egé-
szen sötét, akár csillogó, mi még mindig vá-
runk valamire. Várunk a szeretetre, amelyet a 
Teremtő táplált belénk egykor mélyen, egé-
szen mélyen. A lényünkhöz tartozik, és szo-
morúak vagyunk, ha hiányzik az életünkből.  

Az, amit karácsony ünnepén egymásnak át-
nyújtunk, bőséget a szó szoros értelmében 
nem teremt, de mivel szívből jövő ajándék, 
pótol valamit abból a szeretetből, amely a 
hétköznapok rohanó világában a legjobban 
hiányzik. 
Szeretettel kívánok minden sükösdi család 

számára örömteli, békés karácsonyt! 
 
Tamás Márta  
polgármester 

 
Sükösd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete nevében kívánunk áldott, békés karácso-

nyi ünnepeket és örömöt hozó új esztendőt!  
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2012. november 24.: 

A Képviselő-testület sükösdi nagyközségi 
önkormányzat gazdálkodásának III. ne-
gyedévi beszámolóját és a 2013. évi költ-
ségvetési koncepcióját tárgyalta. Módosí-
totta a Sükösd- Érsekcsanád ÁMK alapító 
okiratát, a Sükösd- Érsekcsanád Közneve-
lési Intézményfenntartó Társulás Társulási 
megállapodását a köznevelési feladatok 
2013. január 1-vel történő állami átvétele 
miatt. A közösen fenntartott oktatási társu-
lás tagönkormányzata, Érsekcsanád óvodai 
felújításra nyert pályázati támogatást, eh-
hez a  sükösdi önkormányzat bonyolítói 

munkája szükséges, s a sükösdi Képviselő-
testület kiválasztotta  munkára  a nyertes 
vállalkozást. 

2012. december 12.: 

A sükösdi önkormányzat közmeghallgatást 
tartott e napon. A lakosságot tájékoztatta a 
2012. évi önkormányzati feladatok ellátá-
sáról. Meghallgatta a  közérdekű felvetése-
ket. 

A közmeghallgatást követően testületi 
ülésen folytatódott a munka. Döntöttek az 
alapfokú (általános iskolai) oktatás 2013. 
január 1-i átadásáról szóló megállapodás-

ról, aláírásával a polgármestert bízták meg. 
Megerősítették az előző ülésen elfogadott 
Sükösd- Érsekcsanád ÁMK alapító okirat 
módosítását. Elfogadta a Képviselő-
testület a település rendezési tervének átfo-
gó felülvizsgálatában készített helyi építési 
szabályzat rendeletét. Hatályba lépése: 
2013. január 15. A 2013. évi szemétszállí-
tási díjról is döntött a testület. Elfogadták a 
foglalkoztatást helyettesítő támogatás 
megállapításának, továbbfolyósításának 
további feltételeit. Megállapították a 2013. 
évi belső ellenőri munkatervet. 

Bánné Dr. Raffai Gyöngyi jegyző 

Önkormányzati Képviselő-testületi hírek—Polgármesteri Hivatal hírei 

 

 A Polgármesteri Hivatal 2012. december 
22-től (szombat) december 31-ig (hétfő) 
ZÁRVA lesz!  

Nyitás: 2013. január 2. (kedd) 

Téli szünet az iskolában 2012. de-
cember 21-től 2013. január  
2–ig tart. 
Minden tanulónknak és családjá-
nak kellemes ünnepeket kívánunk! 

A sükösdi iskola dolgozói 

Minden kedves ügy-
felünknek áldott ka-
rácsonyt és boldog 
Új évet kíván a Hi-
vatal valamennyi 

dolgozója! 

Beszámoló a 2012/2013-as tanév I. félév IPR munkájáról 

A 2012/2013-as tanév I. félév sikeres pá-
lyázata eredményeképpen folytatódott a 
Sükösd-Érsekcsanád ÁMK Sükösdi Álta-
lános Iskolájának Integrációs Programja. 
Az iskolában bevezetett Integrációs Prog-
ram célja a halmozottan hátrányos helyze-
tű gyermekek eltérő szociális és gazdasági 
hátteréből adódó esélykülönbségek csök-
kentése, az integrációs oktatáshoz szüksé-
ges módszertan elsajátításával, a tárgyi 
feltételek fejlesztésével javuljon e gyere-
kek iskolai sikerélménye, növekedjenek a 
továbbtanulási esélyeik és javuljon a mun-
kaerőpiacon az elhelyezkedésük esélye. 
Iskolánk a tárgyi, személyi és szakmai 
tekintetben megfelel a jogszabályokban 

előírt feltételeknek. 
A sükösdi Iskola 1. 320 000 Ft-ot nyert az 
IPR pályázaton. Ezt az összeget a követke-
ző programokra használtuk fel:  

13 pedagógus 30 órás továbbképzése „A 
projektpedagógia alkalmazása a hátrányos 
helyzetű tanulók integrált nevelésében” 
címmel;  
A szociális hátrányok enyhítése program-
ban sportruházatot vehettek át az IPR 
programban részt vevő tanulók; 
2012. december 15-én „Karácsonyi készü-
lődés” címmel projektnapot tartottunk; 
A tanulóbarát osztályterem kialakítása 
tevékenység megvalósítására a 7. osztály-
nak tanulópadokat és tanulószékeket ren-

deltünk; 
2012. december 20-ára terveztük az Isko-
lai IPR alkalmazását támogató az iskolán 
kívüli partneri kapcsolatok erősítése céljá-
ból az együttműködést a helyi Sportkörrel 
a „Karácsonyi Kupa” programban. 
A 2012/2013-as tanév I. félévében 66 ta-
nuló vett részt az integrációs oktatásban. 
Az IPR megvalósításában 20 pedagógus 
működött közre. A megnyert pályázatot 
sikeresen teljesítettük. 
 

Ispánné Csóka 
Gabriella  

IPR vezető 

2012. november 17-én 
(szombaton) tartottuk az 

óvoda jótékonysági bálját. A 
kiváló szervezésnek és előké-
születi munkáknak köszönhe-

tően a bál bevétele közel 
415000Ft volt. Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a 
Szülői Szervezet vezetőségének, akik mindent megtettek 
azért, hogy a bál létrejöjjön, illetve mindazoknak, akik 

bármilyen módon és formában hozzájárultak a bál bevé-
teléhez.  

Kellemes ünnepeket kívánunk!  
Sükösdi Óvoda dolgozói  
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2012. november 
27-én ünneplőbe 
öltözött gyere-
kek jöttek az 
iskolába, hogy 
mesét mondja-
nak egymásnak. 
A versenyen 1-2. 
osztályosok kö-
zül 1. Kernya 
Kincső és Soós 
Anna, 2. Pusztai 
Máté, 3. Szabó 

Denisz lett. Őket Kernya Kincső képviselte a bajai versenyen.  
A 3-4. osztályosok közül 1. helyezett Sipos Kata –ő a baja verse-
nyen 3. helyezést ért el– 2. Tóth Evelin és Bencses Laura, 3. 
helyezett Vaskó Anna lett. 

 

Mesét mondtak a gyerekek... 

Az iskolások  hétfőnként körbeállták az adventi koszorút és kará-
csonyi versek, dalok éneklése mellett meggyújtották a gyertyá-
kat. A gyerekeket Melcher-Halavács Éva hitoktató készítette fel. 

 Mi így vártuk a Karácsonyt! 

Adventi gyertyagyújtás 
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Képeslap a Nemzetiségi Tánctalálkozóról 

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 

Népdalkör 
Minden érdeklődőt szeretettel vá-

runk hétfőnként este 1/2 7-től a Mű-

velődési Ház nagytermében! 

 
Jógagyakorla-
tok és meditá-
ció keddenként 
este 6 órától. 

Hétfőn, szerdán és pén-
teken este 6 órától  a Művelő-

dési Ház előtt. 

Nagyszabású Nemzetiségi Tánctalálkozót 
szervezett a sükösdi Voluntas Kulturális 
Alapítvány, amelynek a Lakodalmas Ház 
adott otthont. 2012. december első napját 
színvonalas műsorokkal, táncokkal, éneklés-
sel és jókedvvel zárták a fellépő csoportok. 
Az est során, színpadon köszönthettük az 
Érsekcsanádi Bazsarózsa Néptáncegyüttest, 
a Lippangós Tánccsoportot Bajáról, a 
Nemesnádudvari Német Nemzetiségi Ha-
gyományőrző Tánccsoportot és a házigazda 
Sükösdi Ripityom Néptánccsoportot. A pro-
dukciók után közös tánc vette kezdetét, 
melybe a közönség soraiból is bekapcsolód-
hattak a lábukat megmozgatni vágyók. A 
tánccsoportokat kisérték és az est folyamán a 
táncház jó hangulatáról gondoskodtak: a 
Bácska Banda, az Iszkába zenekar, a 
Szüvellő együttes és Bachmann József. Aki 
csupán nézőként, hallgatóként vett részt ezen 
az impozáns rendezvényen az is szinte vég-
tagjaiban érezhette a kopogós folk muzsikák 
ritmusait és felejthetetlen élményekkel térhe-
tett haza. A Voluntas Kulturális Alapítvány 
szeretne ezúton is köszönetet nyilvánítani 
mindazoknak, magánszemélyeknek és vállal-
kozásoknak egyaránt, akik támogatták e ren-
dezvényt.                               Paudits Zoltán 
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2012. december 8-án került megrendezésre 
második alkalommal a „Tiszta szívvel” – gyer-
tyafényes, zenés irodalmi est. A rendezvénynek 
idén a Művelődési Ház nagyterme adott ott-
hont.  
Nagy szeretettel üdvözöltük a kiskunhalasi Ka-
méleon Színtársulat két tagját, Szécsi Kriszti-
ánt, valamint Flaisz Jánost.  A szegedi 
Genéziusz Színház színében érkezett hozzánk 
Horváth István, akit anno a Voluntas Musical 
Csoport állandó vendégszereplőjeként már is-
merhetett a közönség. Bajáról érkezett Jakab 
Miklós Károly és Vas László Tamás gitárosok, 
akik Krizsák Zsuzsannával együtt zenéltek ne-
künk. Vendégünk volt Bors Gyöngyi, Futó 
Andrea valamint Futó Péter, akik szintén Bajá-
ról érkeztek a cudar hóesésben, produkcióikkal 
emelve az est színvonalát.  
Egy kortárs költőnőt is üdvözölhettünk a ren-
dezvényen, Kőhalmi Ildikót, aki Miskolcról 
utazott hozzánk második kötetével, melynek 
címe: Narancs Galaxis.  

 

Gyertyafényes, zenés irodalmi est a Művelődési Házban 

A barátian hangulatos, gyertyafényben úszó nagyteremben sok gyönyörűséget 
hallhattunk, láthattunk. Kosár Emánuéla, Major Bianka, Schultz Szandra, Faddi 
Krisztián, Dósai Dezső, Dezsericzky József, Faragó Írisz és jómagam voltunk a 
hazai pályás szavalók, dalolók.  
Köszönjük a Dodo-Team csapatának, Dósai Dezsőnek, Dósainé Anisity Évának, 
Tölgyesi Lászlónak, Kusztorné Varga Editnek, Kusztor Rebekának és Roxánának, 
Győrfi Tamásnak, Geleta Péternek,  Melegdi Krisztinának, a Rockklubnak, vala-
mint polgármesterünknek, Tamás Mártának, hogy megteremtették az esthez szük-
séges feltételeket.  
Az átutazó vendégszereplőktől és nézőktől rengeteg pozitív visszajelzést kaptunk, 
reméljük, jövőre találkozunk majd ugyanígy és ugyanitt.  

Faragó Nóra 

A hívő emberek számára karácsonykor a 
szépen terített asztal nem csupán a lakás 
dísze, hanem nagyon fontos jelképe az 
ünnepnek. Az ünnepi asztal oltár, amit a 
család együtt vesz körül, együtt imádkozik 
és együtt étkezik. Az asztal fontos dísze a 
karácsonyi abrosz. Ezt a szépen hímzett és 
szövött terítőt csak karácsonykor használ-
ták, egyes helyeken az éjféli mise előtti 
böjti étkezéshez piros színű, fehér csíkos 
terítővel terítettek, ami Krisztus és az egy-
ház szeretetét jelképezte. Majd az éjféli 
misét követően hófehér abrosz került az 

asztalra, ami a 
teljesség, az 
istenség színe. 
Az asztalra 
szalmát és 
mindenféle 
magot, az asz-
tal alá szerszá-
mokat raktak. 
Sok helyen az 
ételt is az asz-
talon hagyták, 
hogy az arra 
járó Kis Jézus 

ott találja. 
Fontos étele a szent este böjti vacsorájának 
a méz. A mézelő méh Jézus és Mária jel-
képe, a hagyomány szerint a Boldogasz-
szony szívéből és könnyéből származik. A 
vacsora kezdő fogása sokfelé máig a méz, 
a mézbe mártott fokhagyma, dió és alma. 
A mézes dióval el lehetett riasztani a kí-
gyót, az ördögöt. „A dió ősi Krisztus-
jelkép (Nux est Christus): amint a dióbél a 
héjában, úgy rejtőzködött a Megváltó 
Anyja méhében, majd sziklasírjában, hogy 
utána az embereknek karácsonyi üdvössé-
ge, húsvéti eledele és öröme lehessen.” A 
dióbélnek sokfelé egészséget jósló erőt 
tulajdonítottak. Az alma a diónál is jelleg-
zetesebb gyümölcse a karácsonynak. Ma-
dzagra kötött almát, diót lógattak a fenyő-
fára, de a karácsonyi menünek is elenged-
hetetlen része. Az alma az élet fájának 
gyümölcse, melynek virága Mária, almája 
az ő kisfia, ahogy a karácsonyi gyermek-
dal is mondja: „A kis Jézus aranyalma, 
Boldogságos szűz az anyja…” Az alma 
fogyasztásához is számos hiedelem tarto-
zik. Az egyik legszebb mindközül, hogy 
karácsony estéjén a gazda egy szép piros 

almát annyi részre szel, hogy minden csa-
ládtagnak jusson belőle, így a család az 
alma erejével együtt fog maradni. A Jézus-
kát megtestesítő alma a megromlott világ 
orvosa is egyben. „Amit az alma elrontott, 
az alma teszi jóvá.” A mák a gazdagság, 
bőség, végtelenség, az ajándékozás jelké-
pe, ezért a mákosguba, a mákoskalács és a 
mákosbeigli nem hiányozhat a karácsonyi 
asztalról. 
A célom ezzel a kis néprajzi gyűjtemény-
nyel nem más, mint arra ösztönözni az 
olvasókat, hogy próbálják ki ezeket a ha-
gyományokat. Nem csak azért, hogy to-
vább éljenek a szokások, hanem azért, 
hogy teljesebbé tegyék az ünnepet, hogy a 
karácsonyi csillogás, égőrengeteg és díszes 
ajándékok mellett legyen egy kicsi de an-
nál meghittebb része a karácsonyuknak. A 
szépen terített asztalnál ezeknek az egy-
szerű ételeknek az elköltése azoknak a 
társaságában, akik az ön számára a legfon-
tosabbak. Áldott ünnepet kívánok: 

Kusztorné Varga Edit szerkesztő 
(Forrás: Magyar Katolikus Lexikon) 

Karácsony asztala 
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KÖSZÖNŐ LEVÉL 

A Sükösdi Sport Club Egyesület nevében ezúton szeretnénk megköszönni 

mindazoknak, akik a 2012. november 24-én megrendezett Sportbálat támoga-

tásukkal, munkájukkal, tombola felajánlásukkal, részvé-

telükkel vagy más egyéb formában segítették. Minden 

kedves támogatónak, segítőnek és szurkolónak ÁL-

DOTT, BÉKÉS KARÁCSONYT ÉS SIKEREKBEN GAZ-

DAG BOLDOG ÚJ ÉVET kívánunk! 

Köszönettel: Sükösdi SC. vezetőség 

 

• 2012. november 13-án Hétvégén rendezték 
meg a fiatal asztaliteniszezőknek, az Univer 
Kupáért versenyt Kecskeméten, a Damjanich 
János Általános Iskola tornatermében. Ahol 
Béregi Dávid III. helyezést ért el.  

• A bajai MOGYI Kft Sportegyesületének spor-
tolóját, Kernya Kincsőt a 2011-2012-es év 
legjobb kezdő triatlonistájává választotta. 

• Az iskola „Ponty-porontyai” 2012. december 
13-án sikeres úszóvizsgát tettek. 

• 2012. december 14-én rendezték meg Kalocsán 
az Öcsi-bácsi Kupa tornaversenyt, ahol Kernya 
Kincső I. helyezést ért el. 

• 2012. december 20-án az iskolások 
focicsapata összemérte erejét a 
Sükösd SC válogatottjával a ha-
gyományos „Fenyőfa kupán”. 

• 2012. december 22-én 14:00-kor 
jótékonysági futásra vár mindenkit 
a Fu-team SE bajai csapata. Min-
denki egy csomag tartós élelmiszert vagy nem 
használt játékot vigyen magával, amit eljuttat-
nak a rászorulóknak. A táv 2,7 km, a célban 
forralt bor és pogácsa várja a jótékony futókat. 

• 2012. dec. 28. 13.00 órától II. Sükösdi Szil-
veszteri Asztalitenisz Kupa a Lakodalmas Ház-
ban. Jelentkezni Bajai Józsefnél lehet.  

Ha a sükösdieket megkérdeznénk, kik a 
cserkészek, egy-egy szót, fél mondatot 
biztosan mindenki tudna mondani. Túráz-
nak. Játszanak. Időről-időre nagy tábortü-
zet raknak a templomkertben. Hangosan 
csatakiáltanak. Sokat énekelnek. Táboroz-
nak, áram és csapvíz nélkül, csak úgy, az 
erdőben. Egyenruhájuk van. Sokan van-
nak. Egész kicsik, sőt felnőttek is. 
És ez mind igaz. Sükösdön nem néznek az 
emberre furcsán, ha azt mondja: cserkész 
vagyok. Ez itt természetes. A sükösdiek 
együtt élnek a cserkész-jelenséggel, több 
mint két évtizede. 
Sokan ezt mondanák: én is az vagyok, én 
is az voltam, a fiam, lányom is jár, az uno-
kám is most kezdi. Talán ez is elhangzana: 
segítőkészek, életvidámak, jó rájuk nézni, 
jó köztük lenni.  
Szeretnénk, ha nem csak az egyenruhánk-
ról lennénk felismerhetőek. Mert mindaz, 
amit a szemlélő elsőre lát, csak külsőség, a 
cserkészet nem csak énekről, játékról, tú-
rabakancsról szól. A cserkészet igazi lé-
nyege az együtt megélt élményekben, az 
együtt szervetzett programokban, az együtt 
felépített táborokban, az együtt tanulásban, 
együtt fejlődésben van. Az „együtt”-ben, a 
közösben. Mert vannak dolgok, amelyeket 
csak közösségben lehet megtanulni. Egy 
adott helyzethez való alkalmazkodást, a 
másik elfogadását, az önmagunkról való 

lemondást. Azt, hogy nem én vagyok a 
világ közepe. Merthogy a világ ezt diktál-
ja. Nekem mindent szabad, nekem elsőnek 
kell lennem, és nekem ne mondja meg 
senki... A világ mottója:„Lógj ki a sorból, 
akkor vagy valaki!” Szabályok nélkül, 
felelősség nélkül, következmények nélkül. 
Nos, mi ezzel szállunk szembe. Mi, cser-
készek. Mert bár nem divat népdalokat 
énekelni, fafaragást, körmön fonást tanul-
ni, mi azt tesszük. Bár ciki tisztelettudó-
nak, udvariasnak lenni, mi mégis megpró-
báljuk. Pláne furcsa kamaszként, felnőtt-
ként önfeledten játszani.  
Mi bárhol, bármikor megtesszük. És tulaj-
donképpen ez a cserkészet legnagyobb 
erénye. Hogy anélkül állunk be a sorba, 
anélkül vesszük ki a részünk a feladatból, 
anélkül mondunk le önérdeke-
inkről, hogy nehezünkre esne. A 
„muszáj” kényszerítő érzése 
nélkül. A cserkészek mottója ez: 
”Állj be a sorba, akkor vagy 
valaki!” Tapasztald meg a korlá-
taidat egy nagytúrán, szorítsd 
össze a fogad, ha nehéz munka 
jut rád, vállald, ha hibáztál, vi-
seld emelt fővel a vereséget, ne 
zsörtölődj, ha nem te kerülsz 
sorra, ne bántsd a másikat, mert 
lassabb, gyengébb, ügyetlenebb 
nálad. Inkább oszd meg a tehet-

séged, használd a fizikai erőd, győzd le a 
fáradtságod, légy a közösség javára. 
A közös foglalkozások, programok, élmé-
nyek észrevétlenül juttatnak el minket 
nagyobb önismeretre, tesznek minket elfo-
gadóvá a másikkal szemben, felelősségtel-
jessé a környezettel és a szűkebb, illetve a 
tágabb közösséggel szemben - észrevétle-
nül tesznek jobbá, jellemesebbé. Ez a cser-
készet célja. 
Halála előtt Lord Baden Powell, a cserké-
szet megalapítója azt kérte levelében cser-
kész fiaitól, hogy hagyják a világot maguk 
után jobbnak, mint ahogy kapták. Mi is ezt 
próbáljuk. Reméljük, sikerül… 

Bakos Judit  
cserkészvezető 

Néhány gondolat a cserkészetről... 

• Advent utolsó vasárnapja decem-
ber 23. Az advent időszakában 
reggel 6 órai kezdettel hajnali mi-
sék lesznek. 

• Dec. 24-én éjféli mise, előtte fél 
12-kor pásztorjáték a templomban. 

• Dec. 25-e Karácsony napja; reggel 
8-kor és délelőtt 10-kor lesz mise. 

• Dec. 26-a Karácsony másnapja, 9-
kor van mise. 

• Dec.31-én 17órakor Hálaadás. 
• Jan.1-én délelőtt 10 órakor és eset 

5-kor lesz szentmise. 

Ünnepi miserend 
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  A 2010-2011-es bajnokság év végi bizo-
nyítványának utolsó sorában azt írtam, 
hogy hiszek a megújulásban és a futball-
múltunknak megfelelő felemelkedésben. 
Most, amikor a 2012-2013-as megyei II. 
osztályú bajnokság őszi fordulójáról 
igyekszem számot adni, a válasz összetett, 
nem fekete-fehér. A legfontosabb, ami 
történt az, hogy újjá alakult a sükösdi fut-
ball vezetősége. A közgyűlés Halász Ist-
vánt választotta elnökévé, tagjai: Vörös 
István, Geletta Károly, Nagy Endre, 
Grúber Attila és Faddi Krisztián. A megfi-
atalított vezetés első dolga az edző-kérdés 
megoldása és az őszi felkészülés azonnali 
beindítása volt. A számításba jöhető edzők 
közül senkivel sem sikerült megállapodni, 
így a csapat, sérüléséből lábadozó jobbhát-
védjét, Molnár Zsoltot kérték fel a posztra. 
Nem sikerült edzőt találni az ifjúsági csa-
pat mellé sem, így átmenetileg azt is ő 
vállalta el. A serdülők edzője Juhász Már-
ton lett. Az értékelést kezdjük a felnőtt 
csapattal. A tizenöt mérkőzésből hatot 
megnyert. Jánoshalmát itthon 2:1-re, Ha-
jóst 4:0-ra, Mélykútot 3:1-re vertük és 
nagyon értékes három pontot hoztunk el 
Felsőszentivánról, de a csúcsot a 
nemesnádudvari 1:0-ás győzelmünk jelen-
tette, ami elismerten a csapat legjobb őszi 
teljesítménye volt. Mióta kiestek a megyei 
I. osztályból (2009), hatszor találkoztunk, 
s ebből mindössze egyszer tudtunk nyerni. 
A négy döntetlenünkből a kelebiai a legér-
tékesebb. Csordás kiállítását követően 70 
percen át 10 emberrel játszottunk, s a csa-
pat küzdeni tudásból jelesre vizsgázott. A 
következő két döntetlen már nem olyan 
fényes. Itthon hullajtottunk el pontokat a 
HÍD SC. II. (2:2) és Szeremle (1:1) ellen. 
Ezek verhető ellenfelek voltak, ez a négy 
pont hiányzik ahhoz, hogy a 4. helyezett 
Érsekcsanáddal azonos pozícióban várjuk 
a tavaszt. A negyedik döntetlenünk, a 
bajaszentistváni 3:3 külön történet. 0:3-nál 
padlón voltunk, s csak gratulálni lehet 
ahhoz a lelki és fizikai erőhöz, amivel a 
csapat talpra állt. Öt vereségünkből, Bor-
sódon (1:3), Dusnokon (2:3), a saját pályá-
inkon elszenvedett Érsekcsanád elleni a 
legfájóbb, de más okoknál fogva ide sorol-
ható a vaskúti (2:3) is. A Miske elleni 
(0:3) reális. Az őszi fordulóban összesen 
26 játékos lépett pályára. Minden mérkő-
zésen szerepelt Szabados M. (1325 perc), 
Tamás K. (1212 perc), Kovács R. (1181 
perc) és Bohner Zs. (716 perc). Tizenegy-
szer Krix D. (1260 perc) és Geletta G. 
(518 perc). 31 gólt rúgtunk, amelyből Ta-

más és Grúber hatot-hatot, Koszorús, 
Matity és Schultz hármat-hármat, Nemes 
és Kárpáti kettőt-kettőt, Büte, Zsíkó, 
Bohner, Halász, Koprivanacz és Kovács 
egyet-egyet szerzett. A 32. pedig öngól 
volt. Nagyon hiányzik Pesti szokásos 10-
15 találata. A „Petőfi Népe” tudósításában 
Koszorús hétszer, Szabados és Tamás öt-
ször szerepelt a „jók” között. A megszer-
zett 22 pontunk a 9. helyhez volt elegendő, 
de a középmezőny nagyon szoros. 
Érsekcsanád a 26 pontjával negyedik. 
Hogy a csapat teljesítményét helyén tudjuk 
kezelni, felsorolom az utolsó fordulóban 
még sérült játékosok listáját: Pesti, Mol-
nár, Koszorús, Matity, Halász, Büte, 
Zsíkó, Fekete, Szöllősi és Czár. A tíz játé-
kosból hatan megjárták a kórházat is. Vár-
juk felépülésüket, velük tavaszra jobbak 
lehetünk. Ehhez hozzájárulhat még az a 
két magasabb osztályból hazatérő játékos 
is, akikről folyamatosan keringenek a nagy 
várakozású, de meg nem erősített hírek. 
Egészében megállapítható, hogy a vezető-
ség rendezte sorait. 
Az igazi gondot az utánpótlás helyzete 
jelenti. Sükösd évtizedek óta hagyományo-
san jó ifjúsági, később serdülő csapattal 
rendelkezett, nem „vásárolt” játékosokat, a 
helybéli fiatalokra épített, amit szurkoló-
ink vidéken is büszkén emlegettek. Most 
valami megakadt! A tavalyi bajnokságban 
még második helyezett ifjúsági csapatunk 
19 pontjával a 11. helyen végzett, ami 
nagy zuhanás! Oka csak részben érthető: 
Schultz, Nemes, Kovács  hasznos tagja lett 
a felnőtt csapatnak, a két „gólgyáros” kö-
zül Sudár a KTE.-hez került, Szöllősi pe-
dig végig sérült volt. Egy, a korábbi bő 
terméshez képest szerény, 33 gólra tellett. 
Csak emlékeztetőül: 2011 őszén ez 94 
volt. A gólokból Rácz G. 11-et, Csordás E. 
8-at, Geletta Gergő 5-öt, Szabó D. 3-at, 
Boros, Kovács N., Tölgyesi L., Varga M., 
Schultz egyet-egyet szerzett, 1 pedig öngól 
volt. A gyenge 
szereplés másik 
okát a máig megol-
datlan edző-
kérdésben látom. 
Hiányát nem lehet 
büntetlenül meg-
úszni. Minden elis-
merésem Molnár 
Zsolté, aki vállalta 
edzésüket, de teljes 
értékű munkát nem 
lehet egy időben 
két csapatnál vé-

gezni. Egy ifjúsági csapat kézben tartása 
több, mint az edzések levezetése. Ennél a 
pontnál nem tudom megállni és (nagyon 
csendesen) a vezetőség figyelmébe ajánla-
ni azt a sportembert, aki ezen a területen 
már fényesen bizonyított és most is szíve-
sen vállalná. Fontolják meg, és hívják ha-
za! Most érdemes félretenni a vélt, vagy 
valós sérelmeket, itt többről van szó: a 
sükösdi futball jövőjéről, s ehhez néha 
kompromisszumok is kellenek. Itt az ide-
je! Közvetlenül ide kapcsolható a serdülő 
csapat szereplése, ami a legenyhébb minő-
sítés szerint is aggasztó! A 12-es mezőny 
utolsó helyén végeztek 4 ponttal, 9! 
(kilenc) lőtt és 95 kapott góllal, amire a 
sükösdi futball történetében még nem volt 
példa. (A mérkőzések eredményét le sem 
merem írni.) Juhász edzőre 10-12 játékos 
maradt, a korábbiból 6-7 meghatározó fiú 
távozott, vagy öregedett ki. Életkorban a 
serdülő kor legelején járnak, nagyon aprók 
és kevesen vannak. Elfogytak a futball 
iránt érdeklődő gyerekek. Mozgás és ver-
seny helyett marad a számítógép, ami álta-
lános jelenség, elfogadni mégsem lehet. 
Minden lehetséges utat végig kell járni 
ahhoz, hogy legalább egy 16-os keret 
kezdjen tavasszal. Fiúk! Vár benneteket a 
pálya! A futball csodálatos játék! Végeze-
tül a gondok megoldását, a bajok elkerülé-
sét, szép karácsonyt és rúgott gólokban 
gazdag újesztendőt kíván: 

Varsányi József 
 

A felnőtt csapat: 
Állnak: Csordás E., Koszorús P. Tamás 
K., Koprivanacz M., Krix D., Matity D., 
Zsikó V., Szabados M. 
Guggolnak: Tölgyesi M., Geletta G., Ko-
vács R., Molnár Zsolt edző, Halász I., 
Schultz M., Bohner Zs. 
Hiányzik: Pesti L., Gruber A., Kárpáti K., 
Büte A., Fekete Cs., Angeli I., Takács Z., 
Kovács N. 

• 2012. december 21. 18.00 Angi's Táncklub karácsonyi 
táncbemutatója a Moziban. 

• 2012. december 22. 14:00 Falukarácsony a Lakodalmas 
házban és a Művelődési Házban 

• 2012. december 23. 16.00 óra cserkészek csapatkarácso-
nya az egy-
házközségi 
házban. 

Félévi bizonyítvány 

Ünnepi programok 
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KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPE-

KET ÉS BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNOK 

VALAMENNYI SÜKÖSDI LAKOSNAK. 

Tisztelettel : Dr. Tálas László állatorvos  

Sükösd  

Impresszum: A Sükösdi Napló Sükösd Nagyközség Önkormányzatának ingyenes tájékoztató kiadványa. Megjelenik kéthavonta. A 
következő szám megjelenik márciusban. Felelős kiadó: Tóthné Késmárky Mária  Szerkesztő: Kusztorné Varga Edit, Terjesztő: 
Sükösd Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, Nyomdai kivitelezés: Arculat Nyomda Baja 

ISSN 2063-319X 

www.sukosdcsanad-amk.hu 

Elhunytak:  
 
Elekné Balogh Mária 61 éves Petőfi Sándor utca 16. 
Balázs Istvánné született: Orsós Éva 59 éves Horgász 
utca 30. 
Bánhidi József  77 éves Új utca 30. 
Morvai Istvánné született: Matus Katalin 64 éves 
Ságvári Endre utca 30. 
Miklai Miklós Imre 69 éves Ságvári 
Endre utca 7. szám 

Részvétünk! 

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 elérhetőségei 
Faddi József 70/334 8799  Juhász Márton 70/932 7038 

Szennyvízszippantás: 06/30/392-3493  

Összeállította: Tamaskó Jenőné anyakönyvvezető 
2012.10.27—2012. 12. 14-ig . 
Születés:Pék Balázs ( anyja neve: Vertó Zsuzsanna) 
    Klór Krisztián   ( anyja neve: Klór Erzsébet ) 
    Bogdán Attila    ( anyja neve: Frics Erika ) 
    Oberkesch Zétény    ( anyja neve: Varga Edina ) 
               Kollár Szonja   ( anyja neve: Unsorg Judit ) 

Házasságkötés nem volt. 
Sok boldogságot kívánunk! 

 

Értesítem kedves betegeinket, 
hogy akinek rossz, vagy megunt 
vércukormérője van és szeretné 
újra cserélni, megteheti gyógy-

szertárunkban 2999 Ft-ért. 
Geszveinné Dr. Merényi Mária 

Kellemes ünne-
peket kívánunk! 
Szerkesztőség 


